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สารจากประธานกรรมการ
ภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี 2562 ขยายตัวต่ากว่าระดับศักยภาพโดยเติบโตทีร้อยละ 2.4 การชะลอตัวดังกล่าวเป็นผลจาก
การชะลอตั ว ของเศรษฐกิ จ โลกที ส่ ว นหนึ งได้ รั บ ผลกระทบจากสงครามการค้ า และการแข็ ง ค่ า ของเงิ น บาทที ส่ ง ผลกระทบต่ อ
ความสามารถทางการแข่งขันด้านการส่งออก และการลงทุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทีเติบโตในกรอบจ่ากัด ขณะทีการใช้จ่าย
ภาคครัวเรือนยังคงชะลอตัว ส่าหรับภาคการท่องเทียวซึงเป็นแรงขับเคลือนส่าคัญของเศรษฐกิจไทยยังเติบโตค่อนข้างดี จนถึงช่วง
ปลายปีภาคการท่องเทียวเริมชะลอลงเนืองจากเงินบาทแข็งค่าขึ้น
ปี 2563 คาดว่าเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่ากว่าระดับศักยภาพมากขึ้น โดยมีปัจจัยเสียงส่าคัญๆ ทีต้องประเมิน
สถานการณ์อย่างใกล้ชิด อาทิ การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 (ไวรัสโคโรนา) ความล่าช้าของ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ่าปี
ปัญหาภัยแล้ง การกีดกันทางการค้า เป็นต้น
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้ า ส์ จ่ า กั ด (มหาชน) มี สิ น ทรั พ ย์ ร วม 230,548 ล้ า นบาท ลดลงจากปี ก่ อ นร้ อ ยละ 3.4
มีเงินให้สินเชือรวม 178,898 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 1.8 ในขณะทีคุณภาพสินเชือจัดอยู่ในเกณฑ์ดี มีสินเชือด้อยคุณภาพ
(NPL) อยู่ทีร้อยละ 1.55 ของเงินให้สินเชือรวม ธนาคารได้พัฒนาบริการ เพิมผลิตภัณฑ์และบริการ เพือให้ลูกค้าได้รับบริการทีสะดวก
รวดเร็วและมีความพึงพอใจ การพัฒนาบริการของสาขาเพือให้เป็นทีปรึกษาทางการเงินมืออาชีพ (Professional Financial Advisor)
รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีการให้บริการด้วยระบบธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Banking) เพือตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มี
ความสะดวกและรวดเร็วสามารถท่าธุรกรรมทางการเงินได้ ทุกวัน ทุกที ทุกเวลา การให้บริการรับช่าระเงินจาก e-Wallet ผ่าน
QR Code และบริการธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ (Trade Finance) ซึงเป็นความร่วมมือกับ CTBC Bank พันธมิตรจากไต้หวัน ทีมี
ความเชียวชาญด้านบริการธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ (Trade Finance) ทีมีเครือข่ายสาขาอยู่ทัวโลกกว่า 111 แห่ง ครอบคลุมกว่า
14 ประเทศ ไว้อ่านวยความสะดวกให้ผู้ใช้บริการและเพือรองรับธุรกิจน่าเข้าและส่งออกของไทยทีขยายตัวต่อเนือง
ปี 2562 ธนาคารได้ ปรับกระบวนการให้บริการและรูปแบบของสาขา เพือให้เป็นทีปรึกษาทางการเงินมืออาชี พ
(Professional Financial Advisors) มากขึ้น และทีส่าคัญในปี 2563 ธนาคารยังคงเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีให้สามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของลูกค้าให้มีความสะดวก รวดเร็วในการท่าธุรกรรมทางการเงินได้ ทุกวัน ทุกที ทุกเวลา และมุ่งเติบโตด้านการให้
ค่าปรึกษาทางการเงิน หรือ Wealth Management ผ่านการร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจทั้งด้านประกันชี วิต และผลิตภัณฑ์กองทุนรวม
อีกทั้งจะพัฒนา Mobile Banking Application ของบริการด้านธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ (Trade Finance) ให้ผู้ใช้บริการมีความ
สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น
คณะกรรมการธนาคารได้ใ ห้ ค วามส่ า คั ญ กั บการก่ า กับ ดู แลกิ จ การที ดี ด่ า เนิ น ธุร กิ จ ด้ ว ยความโปร่ ง ใส เป็ น ธรรม
มีความรับผิดชอบและรักษาผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สังคมโดยรวม รวมทั้งการบริหารจัดการด้วยความซือสัตย์สุจริต
อันน่าไปสู่การเพิมขีดความสามารถในการแข่งขันและเป็นรากฐานของการเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยังยืน รวมทั้งสนับสนุน
ให้มีการด่าเนินการตามแนวทางการก่ากับดูแลด้านการให้บริการอย่างมีคุณภาพและเป็นธรรม (Market Conduct)
ธนาคารขอขอบคุณลูกค้า ผู้ถือหุ้น ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม พนักงาน สถาบันการเงินภาครัฐและเอกชน รวมถึงหน่วยงาน
ราชการต่างๆ ทีให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการด่าเนินธุรกิจของธนาคารด้วยดีเสมอมา

(นายรัตน์ พานิชพันธ์)
ประธานกรรมการ
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ความเป็นมาของธนาคาร
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้ า ส์ จ ากั ด (มหาชน) เป็ น สถาบั น การเงิ น ที่ เ ป็ น ทางเลื อ กใหม่ ใ ห้ กั บ ผู้ บ ริ โ ภค เกิ ด จาก
แนวความคิ ด ของกลุ่ ม บริ ษั ท อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ร ายใหญ่ ใ นประเทศไทย คื อ บริ ษั ท แลนด์ แอนด์ เฮ้ า ส์ จ ากั ด (มหาชน) และ
บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ดาเนินธุรกิจด้านการพัฒนาและ
บริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ โดยมีส่วนแบ่งการตลาดรวมเป็นอันดับหนึ่ง ซึ่งนอกจากจะมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงแล้ว ยังตระหนัก
ถึงการจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดีประกอบกับในปี 2547 ทางการได้ประกาศแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงินและเห็นว่า
เป็นเวลาเหมาะสมที่กลุ่มบริษัทจะได้ขยายการดาเนินธุรกิจให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นจึงให้บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
จากัด ซึ่ง ถือหุ้นโดยบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้า ส์ จ ากัด (มหาชน) ร้อยละ 43 ของทุนชาระแล้ว เสนอแผนจั ดตั้ง ธนาคารพาณิ ช ย์
เพื่ อ รายย่ อ ยต่ อ กระทรวงการคลั ง และเมื่ อ วั น ที่ 19 ธั น วาคม 2548 กระทรวงการคลั ง ได้ อ นุ ญ าตให้ เ ปิ ด ด าเนิ น การ
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จากัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2552 บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ได้ยื่นขออนุญาตจัดตั้งกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินต่อธนาคารแห่งประเทศไทย และเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2552 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้อนุญาตให้จัดตั้งกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงิน โดยมีบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน) เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และมีธนาคาร
เป็นบริษัทลูกในกลุ่ม Solo Consolidation และมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด เป็นบริษัทลูกนอกกลุ่ม
Solo Consolidation
ในปี 2553 ธนาคารได้ เ ข้ า ซื้ อ กิ จ การบริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ จั ด การกองทุ น ยู ไ นเต็ ด จ ากั ด และได้ เ ปลี่ ย นชื่ อ เป็ น
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด โดยธนาคารถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
จากัด ร้อยละ 99.99 ของทุนชาระแล้ว
เมื่ อ วั น ที่ 16 ธั น วาคม 2554 กระทรวงการคลั ง โดยค าแนะน าของธนาคารแห่ ง ประเทศไทยอนุ ญ าตให้ ธ นาคาร
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จากัด (มหาชน) ปรับฐานะจากธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อยเป็นธนาคารพาณิชย์ โดยใช้ชื่อว่า
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) และได้เปิดดาเนินการธนาคารพาณิชย์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2554
ทาให้ธนาคารสามารถประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ได้อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้บริการทางการเงินแก่ลูกค้าได้หลากหลายมากขึ้น
เมื่ อ วัน ที่ 1 มีน าคม 2559 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้ า ส์ จ ากั ด (มหาชน) ได้ข ายหุ้ น สามั ญ ของบริ ษั ทหลั กทรั พ ย์
จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด จานวน 2,999,995 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนที่ออกและเรียกชาระแล้วให้แก่
บริ ษั ท แอล เอช ไฟแนนซ์ เ ชี ย ล กรุ๊ ป จ ากั ด (มหาชน) เพื่ อ เป็ น การปรั บ โครงสร้ า งกลุ่ ม ธุ ร กิ จ ทางการเงิ น บริ ษั ท แอล เอช
ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
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ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับธนาคาร
1. ประเภทธุรกิจ จานวนหุ้น มูลค่าหุ้น และชนิดหุ้นทั้งหมดและที่ออกจาหน่ายแล้ว
ชื่อบริษัท
ชื่อย่อ
เลขทะเบียนบริษัท
ประเภทธุรกิจ
เว็บไซต์
ที่ตั้งสานักงานใหญ่

:
:
:
:
:
:

ทุนจดทะเบียน
ทุนชาระแล้ว
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
ชนิดของหุ้นทั้งหมด
และที่ออกจาหน่ายแล้ว
รอบระยะเวลาบัญชี
ติดต่อ

:
:
:
:

กรรมการตรวจสอบ

:

:
:

:
:
:
ผู้สอบบัญชี

:
:
:
:

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
LH Bank
0107548000234
ธนาคารพาณิชย์
www.lhbank.co.th
เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น จี, 1, 5, 6, และ 32
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
จานวน 20,000,000,000 บาท
จานวน 20,000,000,000 บาท
หุ้นสามัญหุ้นละ 10 บาท
ประกอบด้วย
หุ้นสามัญ
2,000,000,000 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ์
-ไม่มี1 มกราคม – 31 ธันวาคม
สานักงานใหญ่
โทรศัพท์ 0 2359 0000 หรือ 1327
โทรสาร 0 2677 7223
E-mail : presidentoffice@lhbank.co.th
นายไพโรจน์
เฮงสกุล
ประธานกรรมการตรวจสอบ
โทรศัพท์ 08 1990 7448
E-mail : phairojh@lhbank.co.th
นายประดิษฐ
ศวัสตนานนท์
กรรมการตรวจสอบ
โทรศัพท์ 08 1868 1487
E-mail : pradits@lhbank.co.th
นายสมศักดิ์
อัศวโภคี
กรรมการตรวจสอบ
โทรศัพท์ 08 5485 4269
E-mail : somsaka@lhbank.co.th
ดร.สุปรียา
ควรเดชะคุปต์
กรรมการตรวจสอบ
โทรศัพท์ 08 5901 5888
E-mail : supriyak@lhbank.co.th
นางสาวรัตนา
จาละ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3734 และ/หรือ
นางสาวสมใจ
คุณปสุต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4499 และ/หรือ
นางสาวรัชดา
ยงสวัสดิ์วาณิชย์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4951
บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0 2264 0777
โทรสาร : 0 2264 0789-90
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ข้อมูลทางการเงินที่สาคัญ
รายการ
งบแสดงฐานะการเงิน : ล้านบาท
สินทรัพย์รวม
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สินเชื่อด้อยคุณภาพ (Gross NPLs)
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
เงินรับฝาก
หนี้สินรวม
ส่วนของเจ้าของ
ทุนจดทะเบียน
ทุนออกจาหน่ายและชาระแล้ว
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ : ล้านบาท
รายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
รายได้จากการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
กาไรก่อนค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
กาไรสุทธิ
เทียบเป็นรายหุ้น : บาท
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น
อัตราส่วนทางการเงิน (ร้อยละ)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (ROA)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของเจ้าของเฉลี่ย (ROE)
อัตราเงินปันผลจ่าย
เงินให้สินเชื่อต่อเงินกู้ยืม
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยต่อรายได้รวม
ค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ยต่อรายได้รวม
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง
เงินกองทุนของธนาคาร : ล้านบาท
เงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนทั้งสิ้น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562
2561
2560
230,548
51,647
155,530
3,962
2,775
16,721
165,018
194,269
36,279
20,000
20,000

238,658
55,313
161,893
3,775
3,520
23,290
168,171
203,054
35,604
20,000
20,000

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

8,788
(4,047)
4,741
1,427
6,168
(2,597)
(1,090)
2,481
2,038

8,575
(3,671)
4,904
1,154
6,058
(2,362)
(570)
3,126
2,569

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

1.02
0.700
18.140

1.29
1.170
17.802

1.40
0.857
17.561

0.87
5.67
68.68
85.67
23.13
42.10
19.304
16.514

1.10
7.27
91.08
84.60
19.06
38.99
20.045
17.131

1.05
8.79
64.87
87.19
14.05
40.49
21.857
18.673

34,578.32
40,421.08

34,344.23
40,185.53

34,101.44
39,915.64
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สินทรัพย์รวม
(ล้านบาท)
300,000
230,548

238,658

230,396

2562

2561

2560

200,000
100,000
0
ปี

เงินให้สินเชื่อ
(ล้านบาท)
180,000

155,530

161,893

154,020

2562

2561

2560

120,000
60,000
0
ปี

เงินรับฝาก ตราสารหนีท้ อี่ อกและเงินกู้ยมื
(ล้านบาท)
210,000

181,739

191,461

2562

2561

176,721

140,000
70,000
0
2560

ปี

5

รายได้จากการดาเนินงาน
(ล้านบาท)
7,500

6,168

6,058

5,795

2562

2561

2560

5,000
2,500
0
ปี

กาไรสุทธิ
(ล้านบาท)
3,000
2,000

2,569
2,038

2,312

1,000
0
2562

2561

2560

ปี

ส่วนของเจ้าของ
(ล้านบาท)
45,000
36,279

35,604

35,122

2562

2561

2560

30,000

15,000

0
ปี
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คณะกรรมการธนาคาร
ชื่อ-สกุล:
ตาแหน่ง:
อายุ (ปี):
คุณวุฒิทางการศึกษา:

นายรัตน์ พานิชพันธ์
ประธานกรรมการ
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- Master of Science in Business Administration, Fort Hays Kansas State University, USA
- วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ.388)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 4/2003 : IOD
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 61/2005 : IOD
- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) 1/2010 : IOD
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) 14/2016 : IOD
- หลักสูตร Information Security Awareness Training 2018 : LH Bank

จานวนการถือหุ้นทางตรง:
- ไม่มี
จานวนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:
- ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผูบ้ ริหาร:
- ไม่มี
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

มิ.ย. 2560 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
เม.ย. 2552 - ปัจจุบัน
กรรมการ
เม.ย. 2552 - มิ.ย. 2560
ประธานกรรมการบริหาร
พ.ค. 2562 - ปัจจุบัน
ที่ปรึกษา
เม.ย. 2559 - เม.ย. 2562
รองประธานกรรมการ
เม.ย. 2557 - เม.ย. 2562
กรรมการตรวจสอบ
พ.ค. 2548 - เม.ย. 2562
ประธานกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
เม.ย. 2548 - เม.ย. 2562
กรรมการอิสระ
มิ.ย. 2550 - ปัจจุบัน
กรรมการบริหาร
มี.ค. 2550 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ธ.ค. 2544 - ปัจจุบัน
กรรมการ
ส.ค. 2544 - ธ.ค. 2557
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ
ต.ค. 2549 - เม.ย. 2552
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
ก.พ. 2548 - ธ.ค. 2548
กรรมการ
พ.ค. 2547 - ธ.ค. 2548
กรรมการบริหาร
เม.ย. 2546 - เม.ย. 2547
กรรมการตรวจสอบ
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 แห่ง
ช่วงเวลา
มิ.ย. 2560
ธ.ค. 2548
ธ.ค. 2548
ธ.ค. 2556
ต.ค. 2553
ม.ค. 2546
ส.ค. 2544
2549
2545
ส.ค. 2544
2543

- ปัจจุบัน
- ปัจจุบัน
- มิ.ย. 2560
- ปัจจุบัน
- ปัจจุบัน
- ธ.ค. 2557
- ธ.ค. 2557
- 2551
- 2551
- ธ.ค. 2552
- 2548

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

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป
บมจ. บ้านปู

บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
บมจ. ควอลิตี้ เฮ้าส์
บมจ. ไออาร์พีซี
บมจ. ทิพยประกันภัย
บมจ. ธนาคารกรุงไทย

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

นายไพโรจน์ เฮงสกุล
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
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- Executive Master of Business Administration มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- เนติบัณฑิต
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตรพัฒนาผู้ตรวจสอบ “Bank Examiner Course”,
Federal Deposit Insurance Corporation, Washington DC., USA
- หลักสูตร Senior Executive Program
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Executive Program for Central Banker, Harvard University :
BOT - Chiangmai
- หลักสูตร Media and Public Relations : Ogilvy (Thailand)
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP)121/2009 : IOD
- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) 1/2010 : IOD
- หลักสูตร Information Security Awareness Training 2018 : LH Bank
- หลักสูตร Shaping the Future of Central Banks : BOT - OMFIF
- ไม่มี
- ไม่มี
- ไม่มี

จานวนการถือหุ้นทางตรง:
จานวนการถือหุ้นโดยภรรยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:
 การดารงตาแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ไม่มี ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ก.พ. 2556 - ส.ค. 2560
กรรมการบรรษัทภิบาล
เม.ย. 2552 - ส.ค. 2560
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
เม.ย. 2552 - เม.ย. 2554
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
 การดารงตาแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง
ช่วงเวลา
ก.พ. 2556
ก.พ. 2552
ก.ค. 2561
ก.พ. 2561
2550
ก.ย. 2552
2549
2549
2543

- ปัจจุบัน
- ปัจจุบัน
- ก.ย. 2561
- ก.ค. 2561
- ปัจจุบัน
- ธ.ค. 2552
- พ.ค. 2552
- 2550
- 2549

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายจัดการกองทุน
ผู้อานวยการอาวุโส
- สานักงานภาคใต้
- ฝ่ายบริหารโครงการและทรัพย์สิน

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
บจ. หลักทรัพย์ นครหลวงไทย
บจ. บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์
ธนาคารแห่งประเทศไทย
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ชื่อ-สกุล:
ตาแหน่ง:

นายประดิษฐ ศวัสตนานนท์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน กรรมการกากับความเสี่ยง
อายุ (ปี):
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คุณวุฒิทางการศึกษา: - Master of Business Administration, Central State University, USA
- ปริญญาตรี สาขาพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 3/2000 : IOD
- หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) 3/2004 : IOD
- หลักสูตร Chief Financial Officer Certification Program 1/2547 :
สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
- หลักสูตร Improving the Quality of Financial Reporting 4/2006 : IOD
- หลักสูตร Monitoring the Quality of Financial Reporting 5/2007 : IOD
- หลักสูตร Monitoring the Internal Audit Function 5/2008 : IOD
- หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management 2/2008 : IOD
- หลักสูตร Role of the Compensation Committee (RCC) 6/2008 : IOD
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) 13/2013 : IOD
- หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) 4/2013 : IOD
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) 1/2014 : IOD
- หลักสูตร Information Security Awareness Training 2018 : LH Bank
จานวนการถือหุ้นทางตรง:
- ไม่มี
จานวนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:
- ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:
- ไม่มี
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 4 แห่ง
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป
ก.ค. 2561 - ก.ย. 2561
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
2547 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง
2558 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ณุศาศิริ จากัด
2543 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บมจ. หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย)
2547 - ธ.ค. 2562
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ไทยฟิล์ม อินดัสตรี่
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง
ช่วงเวลา
ก.ย. 2561 - ปัจจุบัน
ก.ค. 2561 - ปัจจุบัน
มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน
2548 - 2549
2544 - 2549
2546 - 2549

ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
กรรมการกากับความเสี่ยง
บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล
ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ
สภาผูแ้ ทนราษฎร
นักวิชาการประจา คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคาร
และสถาบันการเงิน
กรรมการ
บจ. ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
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ชื่อ-สกุล:
ตาแหน่ง:
อายุ (ปี):
คุณวุฒิทางการศึกษา:

ดร.สุปรียา ควรเดชะคุปต์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล
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- Doctor of Philosophy in Economics, University of Hawaii, USA
- Master of Arts in Economics (English Program) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- Bachelor of Economics, University of Tasmania, Australia
- Diploma of Tertiary Education University of New England, Australia
- Certificate of Population Studies University of Hawaii, USA
- หลักสูตร การกากับดูแลกิจการสาหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ
และองค์การมหาชน รุ่นที่ 7 : สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ
สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 56/2006 : IOD
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 97/2007 : IOD
- หลักสูตร Financial Statements for Directors (FSD) 10/2010 : IOD
- หลักสูตร Audit Committee Effectiveness (ACE) 2012 : IOD
- หลักสูตร How to Develop a Risk Management Plan (HRP) 4/2013 : IOD
- หลักสูตร Chartered Director Class 9/2015 : IOD
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) 7/2015 : IOD
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) 31/2018 : IOD
- หลักสูตร Information Security Awareness Training 2018 : LH Bank
- ไม่มี
- ไม่มี
- ไม่มี

จานวนการถือหุ้นทางตรง:
จานวนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง
ช่วงเวลา
ก.ย. 2561 - ปัจจุบัน
ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน
2549 - ปัจจุบัน

ตาแหน่ง
กรรมการกากับความเสี่ยง
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป
บมจ. เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง

 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง

ช่วงเวลา
ส.ค. 2560
ก.ค. 2561
ส.ค. 2560
2545
2556
2529
2555
2550
2543
2544
2553
2547

- ปัจจุบัน
- ส.ค. 2561
- ก.พ. 2561
- ปัจจุบัน
- ก.ย. 2561
- ก.ย. 2561
- 2556
- 2556
- 2547
- 2546
- 2555
- 2549

ตาแหน่ง
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
ประธานคณะกรรมการดาเนินงานโครงการหลักสูตรนานาชาติ
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การประกอบการภาคพิเศษ
ประธานสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์
กรรมการ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรรมการ คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล
ที่ปรึกษา ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
บจ. พี.เอ.เค. ซัพพลาย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

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

นายสมศักดิ์ อัศวโภคี
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล กรรมการกากับความเสี่ยง
67
- Master of Business Administration, New York University, USA
- พาณิชยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 157/2012 : IOD

จานวนการถือหุ้นทางตรง:
- ไม่มี
จานวนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:
- ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:
- ไม่มี
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

ธ.ค. 2561 - ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ
บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการกากับความเสี่ยง
ต.ค. 2557 - ส.ค. 2560
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง
ช่วงเวลา
ก.ย. 2561
ก.ค. 2561
ต.ค. 2555
ต.ค. 2555
2546
ต.ค. 2548
พ.ย. 2543
เม.ย. 2543

- ปัจจุบัน
- ปัจจุบัน
- ปัจจุบัน
- ส.ค. 2560
- ก.ย. 2555
- ก.ย. 2555
- ต.ค. 2548
- ต.ค. 2543

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

ตาแหน่ง
กรรมการกากับความเสี่ยง
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ กรรมการบริหาร
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
รองกรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการ
รักษาการในตาแหน่งกรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

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

นายหลี่ หมิง-เซี้ย
กรรมการ
63
- Bachelor of Arts in Economics, National Taiwan University, Taiwan
- Kaohsiung Municipal Kaohsiung Senior High School
- หลักสูตร Financial institutions’ CSR, sustainable business strategy and governance 2017 :
Taiwan Corporate Governance Association
- หลักสูตร How to assist company to cope with risk and crisis 2017 :
Taiwan Corporate Governance Association
- หลักสูตร Fraud Detection and Prevention 2017 : Taiwan Corporate Governance Association
- หลักสูตร M & A in legal practice 2017 : Taiwan Corporate Governance Association
- หลักสูตร Information Security Awareness Training 2018 : LH Bank
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 166/2019 : IOD
- ไม่มี
- ไม่มี
- ไม่มี

จานวนการถือหุ้นทางตรง:
จานวนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 4 แห่ง
ช่วงเวลา
ก.ย. 2562
2559
มี.ค. 2561
2560
2560
2553
2548
2550
2546
2532
2543

- ปัจจุบัน
- ก.ย. 2562
- ปัจจุบัน
- ปัจจุบัน
- ปัจจุบัน
- 2559
- 2553
- 2553
- 2548
- 2543
- 2546

ตาแหน่ง
Chairman
Vice Chairman
กรรมการ
Chairman
Chairman
President and Executive Director
Country Officer
Chairman
Country Treasurer
Head of Sales and Trading for Taiwan
Senior Executive Vice President

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
CTBC Bank Co., Ltd.
บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
CTBC Bank Corp. (USA)
CTBC Capital Corp.
China Guanfa Bank
Citigroup Taiwan
Citi Bank Taiwan Ltd.
Chinatrust Commercial Bank
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ชื่อ-สกุล:
ตาแหน่ง:
อายุ (ปี):
คุณวุฒิทางการศึกษา:

นายฉี ชิง-ฟู่
กรรมการ ประธานกรรมการกากับความเสี่ยง กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
55
- Master of Business Administration, University of Texas at Austin, USA
- Bachelor of Economics, National Taiwan University, Taiwan
- หลักสูตร ABN AMRO Bank Credit Training 1994 : ABN AMRO BANK
- หลักสูตร CTBC Executive Program 2016 : CTBC BANK & Wharton Business School
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 146/2018 : IOD
- หลักสูตร Information Security Awareness Training 2018 : LH Bank

จานวนการถือหุ้นทางตรง:
- ไม่มี
จานวนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:
- ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:
- ไม่มี
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

มี.ค. 2562 - ปัจจุบัน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ก.ย. 2561 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการกากับความเสี่ยง
ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง
ช่วงเวลา
ก.ย. 2561
ก.ย. 2561
ส.ค. 2560
2560
2556
2556
2550
2549
2553
2550
2548
2546
2544
2560
2556
2553
2535

- ปัจจุบัน
- ปัจจุบัน
- ปัจจุบัน
- ปัจจุบัน
- 2560
- 2560
- 2557
- 2555
- 2555
- 2550
- 2549
- 2548
- 2546
- 2561
- 2560
- 2554
- 2544

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

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป

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

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

นายศิริชัย สมบัติศิริ
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
66
- Master of Business Administration in Finance, University of Southern California
- บัญชี (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- หลักสูตร Advanced Management Program, Harvard Business School
- หลักสูตร Capital Market Academy Leadership Program 2007 :
Capital Market Academy
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 25/2004 : IOD
- หลักสูตร วปอ. 4515 : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

จานวนการถือหุ้นทางตรง:
- ไม่มี
จานวนการถือหุ้นทางอ้อม:
- ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:
- ไม่มี
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:
 การดารงตาแหน่งในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 แห่ง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ธ.ค. 2559 - ปัจจุบัน
ประธานกรรมการ
ก.ย. 2559 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
ม.ค. 2556 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
เม.ย. 2553 - ปัจจุบัน
กรรมการอิสระ
เม.ย. 2543 - ก.ย. 2556
รองผู้จัดการใหญ่
2543 - 2547
กรรมการ
 การดารงตาแหน่งในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง
ช่วงเวลา
มิ.ย. 2560
ม.ค. 2557
ม.ค. 2557
พ.ค. 2552
มิ.ย. 2548
มิ.ย. 2548
2541
2541
2537

- ปัจจุบัน
- ปัจจุบัน
- มิ.ย. 2560
- ก.ย. 2556
- ส.ค. 2556
- ส.ค. 2556
- 2542
- 2541
- 2541

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการ
กรรมการจัดการ
กรรมการจัดการ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
บมจ. พรีบิลท์
บมจ. น้าตาลบุรีรัมย์
บมจ. โอเอชทีแอล
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
บมจ. ไทยออยล์
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
Asean Finance Corporation Limited
บจก. ฟีนิกซ์ แลนด์ ดีเวลล็อปเมนท์
บจก. ฟีนิกซ์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ พัทยา
บมจ. ธนาคารรัตนสิน
บมจ. ธนาคารรัตนสิน (1998)
บงล. ไทยซัมมิท
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ชื่อ-สกุล:
ตาแหน่ง:
อายุ (ปี):
คุณวุฒิทางการศึกษา:

นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ
กรรมการ กรรมการบริหาร
61
- Master of Business Administration, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- Stanford Executive Program (SEP),
Graduate School of Business Stanford University, USA
- หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 2549)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 25/2004 : IOD
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 53/2005 : IOD
- หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) 2/2011 : IOD
- หลักสูตร Information Security Awareness Training 2018 : LH Bank

จานวนการถือหุ้นทางตรง:
- ไม่มี
จานวนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:
- ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:
- ไม่มี
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 5 แห่ง
ช่วงเวลา
ส.ค. 2560
2535
พ.ค. 2556
2545
2534
มิ.ย. 2560
พ.ค. 2554
ก.ย. 2561
พ.ค. 2554
พ.ค. 2554
2558
2544
2538
2537
2537
ส.ค. 2548

- ปัจจุบัน
- ปัจจุบัน
- ส.ค. 2560
- เม.ย. 2556
- 2544
- ปัจจุบัน
- ปัจจุบัน
- มี.ค. 2562
- ก.ค. 2561
- มิ.ย. 2560
- ปัจจุบัน
- ปัจจุบัน
- ปัจจุบัน
- ปัจจุบัน
- มี.ค. 2554
- ธ.ค. 2548

ตาแหน่ง
ประธานคณะกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ (สายปฏิบัติการ)
กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ (สายปฏิบัติการ)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์
บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป

บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
บมจ. ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดัคส์
บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิทอล
บมจ. เงินทุนบุคคลัภย์

 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 15 แห่ง
ช่วงเวลา
ธ.ค. 2556
2555
2555
2548
2548
2547
2546
2545
2543
2538
2538
2538
2536
2533
2530
2529
2548
2548
2544

- ปัจจุบัน
- ปัจจุบัน
- ปัจจุบัน
- ปัจจุบัน
- ก.ค. 2561
- ปัจจุบัน
- ปัจจุบัน
- ปัจจุบัน
- ปัจจุบัน
- ปัจจุบัน
- ปัจจุบัน
- ปัจจุบัน
- ปัจจุบัน
- ปัจจุบัน
- ปัจจุบัน
- ปัจจุบัน
- ก.ย. 2561
- ส.ค. 2560
- 2559

ตาแหน่ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

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

นายวู โค-ชิน
กรรมการ กรรมการบริหาร
65
- Master of Business Administration, University of San Francisco, USA
- Bachelor of Arts in Business Administration,
National Cheng Kung University, Taiwan
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 146/2018 : IOD
- หลักสูตร Information Security Awareness Training 2018 : LH Bank

จานวนการถือหุ้นทางตรง:
- ไม่มี
จานวนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:
- ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:
- ไม่มี
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง
ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป
ก.ย. 2561 - มี.ค. 2562
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ก.พ. 2561 - ก.ค. 2561
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง
ช่วงเวลา
ส.ค. 2560
ก.พ. 2561
2560
2559
2558
2557
2543
2537

- ปัจจุบัน
- ก.ค. 2561
- ปัจจุบัน
- 2560
- 2559
- 2558
- 2556
- 2543

ตาแหน่ง
กรรมการ และกรรมการบริหาร
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
Chief Representative, Bangkok Representative Office
Senior Advisor, Bangkok Representative Office
Executive Officer, Office of the Chairman
Senior Advisor, Bangkok Representative Office
Chief Representative, Bangkok Representative Office
Vice President of International Banking Group

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
CTBC Bank Co., Ltd.
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ชื่อ-สกุล:
ตาแหน่ง:
อายุ (ปี):
คุณวุฒิทางการศึกษา:

นางสาวชมภูนุช ปฐมพร
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ
56
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 61 : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- Lead to Lead the Change : บมจ. ธนาคารทหารไทย
- 7 Habits of Highly Effective People : บมจ. ธนาคารทหารไทย
- iSpeak Power Program : บมจ. ธนาคารทหารไทย
- Think Forward Simulation Workshop : บมจ. ธนาคารทหารไทย
- Profitable Leadership : บมจ. ธนาคารทหารไทย
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) 8/2015 : IOD
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 164/2019 : IOD
- ไม่มี
- ไม่มี
- ไม่มี

จานวนการถือหุ้นทางตรง:
จานวนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร:
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง:
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ไม่มี ช่วงเวลา

ตาแหน่ง

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท

ส.ค. 2561 - พ.ค. 2562
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าเอสเอ็มอี
บมจ. ธนาคารทหารไทย
ม.ค. 2557 - ก.ค. 2561
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจสาขา
ต.ค. 2555 - ธ.ค. 2556
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล
พ.ค. 2552 - ก.ย. 2555
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริการส่วนกลาง
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง
ช่วงเวลา
มิ.ย. 2562
ม.ค. 2557
2544
2542
2537
2534
2530

- ปัจจุบัน
- ก.ค. 2561
- 2552
- 2544
- 2542
- 2537
- 2534

ตาแหน่ง
กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
กรรมการผู้แทนธนาคาร
ผู้อานวยการ Citi Shared Service
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน
ผู้จัดการวางแผนธุรกิจ
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
บลจ. ทหารไทย
ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ.
บจ. ฟาสโก้ มอเตอร์ส (ประเทศไทย)
บจ. เชลล์แห่งประเทศไทย
บจ. สยาม โอคซิเดนแทล อิเลคทรอเคมีแคล
บจ. อิริคสัน ไทย เน็ทเวอร์ค โปรดักส์
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คณะผู้บริหารธนาคาร
ชื่อ-สกุล:
ตาแหน่ง:
อายุ (ปี):
คุณวุฒิทางการศึกษา:

นางสาวชมภูนุช ปฐมพร
กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
56
- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- การป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 61 : วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
- Lead to Lead the Change : บมจ. ธนาคารทหารไทย
- 7 Habits of Highly Effective People : บมจ. ธนาคารทหารไทย
- iSpeak Power Program : บมจ. ธนาคารทหารไทย
- Think Forward Simulation Workshop : บมจ. ธนาคารทหารไทย
- Profitable Leadership : บมจ. ธนาคารทหารไทย
- Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) 8/2015 IOD
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 164/2019 : IOD
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่ม)ี
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ส.ค. 2561 - พ.ค. 2562
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าเอสเอ็มอี
บมจ. ธนาคารทหารไทย
ม.ค. 2557 - ก.ค. 2561
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจสาขา
ต.ค. 2555 - ธ.ค. 2556
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล
พ.ค. 2552 - ก.ย. 2555
หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริการส่วนกลาง
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
มิ.ย. 2562 - ปัจจุบัน
กรรมการ กรรมการบริหาร
บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
และกรรมการผู้จัดการ
ม.ค. 2557 - ก.ค. 2561
กรรมการผู้แทนธนาคาร
บลจ. ทหารไทย
2544 - 2552
ผู้อานวยการ Citi Shared Service
ธนาคารซิตี้แบงค์ เอ็น.เอ
2542 - 2544
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน
บจ. ฟาสโก้ มอเตอร์ส (ประเทศไทย)
2537 - 2542
ผู้จัดการวางแผนธุรกิจ
บจ. เชลล์แห่งประเทศไทย
2534 - 2537
ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
บจ. สยาม โอคซิเดนแทล อิเลคทรอเคมีแคล
2530 - 2534
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
บจ. อิริคสัน ไทย เน็ทเวอร์ค โปรดักส์
....................................................................................................................................................................................................................... .............................. ......................
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ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
อายุ (ปี)
คุณวุฒิทางการศึกษา

นายเฉิน จิง - หมิง
Senior Executive Vice President, Taiwanese Business Development Group
51
• M.A. Finance, University of Iowa, USA
• B.A. Public Finance, National Chengchi University, Taiwan
• Pacific Rim Bankers Program (2011): University of Washington
• Wharton Executive (2012-2017): Wharton University of Pennsylvania
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ม.ค. 2561 - ปัจจุบัน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ธ.ค. 2560 - ปัจจุบัน
Senior Executive Vice President, Taiwanese
บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
Business Development Group
ก.พ. 2558 - ธ.ค. 2560 CEO & General Manager
CTBC Singapore
มิ.ย. 2551 - ก.พ. 2558 President and Chief Executive Officer
CTBC Bank (Philippines) Corp.
Board Director
(ex Chinatrust)
มิ.ย. 2549 - มิ.ย. 2551 Chief Country Officer of Vietnam and
Chinatrust Commercial Bank Vietnam
General Manager of Ho Chih Minh City Branch
มิ.ย. 2547 - มิ.ย. 2549 Senior Vice President and Director
ABN AMRO Bank Shanghai Branch
มิ.ย. 2543 - มิ.ย. 2547 Senior Vice President
Bank of Asia (a subsidiary of ABN
AMRO. Thailand)
มิ.ย. 2541 - มิ.ย. 2543 Vice President
ABN AMRO Asia Pacific Regional Center
ม.ค. 2535 -เม.ย. 2541 Assistant Vice President
ABN AMRO Bank Taipei Branch
....................................................................................................................................................................................................................
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
อายุ (ปี)
คุณวุฒิทางการศึกษา

นายธานี ผลาวงศ์
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
56
• ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (การจัดการภาครัฐและเอกชน)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่ม)ี
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ก.ค. 2558 - พ.ย. 2562 กรรมการบริหารความเสี่ยง
บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป
ต.ค. 2554 - ธ.ค. 2554 ผู้อานวยการฝ่าย
บมจ. ธนาคารธนชาต
2545 - 2554
ผู้อานวยการฝ่าย
บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
มิ.ย. 2562 - ปัจจุบัน
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ม.ค. 2555 - พ.ค. 2562 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ชื่อ-สกุล
นางสาวจุฑามาศ สมบุณยะวิโรจน์
ตาแหน่ง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานการตลาดการธนาคาร
อายุ (ปี)
61
คุณวุฒิทางการศึกษา
• พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่ม)ี
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ก.ค. 2548 - ธ.ค. 2548 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานเงินฝาก 2
บมจ. เงินทุนบุคคลัภย์
มิ.ย. 2542 - มิ.ย. 2548 First Vice President Private Banking /
บมจ. ธนาคารไทยธนาคาร
ด้านระดมเงินฝาก
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2 แห่ง
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
พ.ค. 2556 - ปัจจุบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส
บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
สายงานการตลาดการธนาคาร
ธ.ค. 2554 - มิ.ย. 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานการธนาคาร
ต.ค. 2553 - ปัจจุบัน
กรรมการ
บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด
เม.ย. 2549 - ม.ค. 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานการธนาคาร
บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
....................................................................................................................................................................................................................
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
อายุ (ปี)
คุณวุฒิทางการศึกษา

นายไพรัช ตระหง่านเรือง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกิจการสาขา
59
• ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตร์ (การจัดการภาครัฐและเอกชน)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารทั่วไป) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2553 - 2554
ผู้จัดการฝ่าย สานักสวนมะลิ
บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย
2551 - 2553
ผู้จัดการฝ่ายกิจการสาขา 3 และ
รักษาการผู้จัดการศูนย์ธุรกิจ สาขาถนนสุรศักดิ์
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
มี.ค. 2559 - ปัจจุบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกิจการสาขา
บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ก.พ. 2556 - มี.ค. 2559 ผู้ช่วยสายงานกิจการสาขา
ม.ค. 2555 - ก.พ. 2556 ผู้ช่วยสายงานการธนาคาร
ม.ค. 2557 - ส.ค. 2557 กรรมการ
บมจ. หลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
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ชื่อ-สกุล
นายโกศล กวยาวงศ์
ตาแหน่ง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสินทรัพย์และปฏิบัติการ
อายุ (ปี)
54
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ สาขาการเงินการคลัง มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
มิ.ย. 2556 - ต.ค. 2556 ผู้อานวยการฝ่าย
บมจ. ธนาคารธนชาต
มิ.ย. 2554 - พ.ค. 2556 รองผู้อานวยการ
มี.ค. 2550 - พ.ค. 2554 รองผู้จัดการฝ่าย
บมจ. ธนาคารนครหลวงไทย
ธ.ค. 2544 - ก.พ. 2550 หัวหน้าส่วน
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ส.ค. 2559 - ปัจจุบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
สายงานสินทรัพย์และปฏิบัติการ
ต.ค. 2556 - ก.ค. 2559 หัวหน้าสายงานสินทรัพย์และปฏิบัติการสินเชื่อ
....................................................................................................................................................................................................................
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
อายุ (ปี)
คุณวุฒิทางการศึกษา

นางสาวจินตนา ใกล้สุวรรณ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสินเชื่อ 1
57
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) 130/2010 : IOD
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
มี.ค. 2560 - ปัจจุบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสินเชื่อ 1
บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
เม.ย. 2559 - ก.พ. 2560 ผู้ช่วยสายงานอาวุโส สายงานสินเชื่อ 4
ม.ค. 2554 - มี.ค. 2559 ผู้ช่วยสายงานสินเชื่อ 4
ก.ค. 2553 - ธ.ค. 2554 ผู้ช่วยสายงานสินเชื่อรายย่อย
ธ.ค. 2552 - มิ.ย. 2553 ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ายสินเชื่อรายย่อย
2548 - ธ.ค. 2552 ผู้อานวยการฝ่ายสินเชื่อรายย่อย
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ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
อายุ (ปี)
คุณวุฒิทางการศึกษา

นายอนุชา บุปผเวส
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสินเชื่อ 2
53
• รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (Project Management) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
• ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2538 - 2544
ผู้จัดการสานักธุรกิจ
บมจ. ธนาคาร ยูโอบี
2532 - 2538
ผู้ช่วยผู้บริหารสินเชื่อ
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
มี.ค. 2560 - ปัจจุบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสินเชื่อ 2
บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
มี.ค. 2559 - มี.ค. 2560 ผู้ช่วยสายงานอาวุโส สายงานสินเชื่อ 5
ธ.ค. 2556 - มี.ค. 2559 ผู้ช่วยสายงานสินเชื่อ 5
2552 - 2556
ผู้อานวยการอาวุโส
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2551 - 2552
ผู้อานวยการฝ่าย
บมจ. ธนาคารสินเอเซีย
2544 - 2551
รองผู้อานวยการ
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
....................................................................................................................................................................................................................
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
อายุ (ปี)
คุณวุฒิทางการศึกษา

นายสมศักดิ์ ดีมงคลสุข
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสินเชื่อ 3
60
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2550 - 2553
ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส สายงานวาณิชธนกิจ
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
2544 - 2550
ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ทางการเงินและตลาดทุน
สายงานวาณิชธนกิจ
2536 - 2544
รองผู้จัดการฝ่ายวาณิชธนกิจ
2531 - 2536
ผู้ช่วยหัวหน้าส่วน ฝ่ายสินเชื่อสานักงานใหญ่
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
มี.ค. 2560 - ปัจจุบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสินเชื่อ 3
บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
มี.ค. 2559 - มี.ค. 2560 ผู้ช่วยสายงานอาวุโส สายงานสินเชื่อ 3
ก.ค. 2554 - มี.ค. 2559 ผู้ช่วยสายงานสินเชื่อ 3
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ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
อายุ (ปี)
คุณวุฒิทางการศึกษา

นายภราดร ปรียปวัตน์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการธนาคาร
54
• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
• ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
สายงานปฏิบัติการธนาคาร
มี.ค. 2559 - ส.ค. 2560 ผู้ช่วยสายงานอาวุโส สายงานปฏิบัติการธนาคาร
ก.ค. 2555 - มี.ค. 2559 ผู้ช่วยสายงานปฏิบัติการธนาคาร
ต.ค. 2548 - ก.ค. 2555 ผู้อานวยการฝ่ายปฏิบัติการธนาคาร
....................................................................................................................................................................................................................
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
อายุ (ปี)
คุณวุฒิทางการศึกษา

นายสมภพ อัศวฤทธิไกร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารการเงินและการลงทุน
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• Bachelor of Arts in Computer Science, University of Texas at Austin
• MBA in Information Systems Management, Baylor University
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ม.ค. 2560 - ก.ย. 2561 SVP, IT Projects Manager, IT Group
บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ม.ค. 2550 - ธ.ค. 2559 SVP, Head of Trading Department Global Markets Group
ก.ย. 2537 - มี.ค. 2543 AVP, Treasury Department
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ต.ค. 2561 - ปัจจุบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารเงินและ บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
การลงทุน
ส.ค. 2548 - ธ.ค. 2549 VP, Treasury Department
GE Money Retail Bank PCL
พ.ย. 2546 - ส.ค. 2548 VP, Capital Markets Department
Calyon Investment Bank
เม.ย. 2543 - พ.ย. 2546 AVP, Global Markets Division
Standard Chartered Bank
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ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง

นายณรงค์ เลิศลักขณาวงศ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาระบบงานและองค์กร และ Corporate Banking
Product Group Executive Vice President
อายุ (ปี)
60
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง บริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
วิทยาเขตพณิชยการพระนคร
• 7 Habits : Singapore
• Trade Finance Products : Singapore
• Advance Trade Finance : Singapore
• Supervisory Skill : Singapore
• Managerial Skill : Hongkong
• Trade Finance Solution : Hongkong
• Structuring Trade Finance : Hongkong
• Credit Related to Trade Finance : Tokyo, Japan
• Case Study of complication Trade : Malaysia
• Supply Chain : Indonesia
• Credit Analysis (Omega Performance Corporation, Asia Pacific)
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2557 - 2562
Executive Vice President
CIMB Thai Bank Public Company Limited
2557 - 2562
Member of Credit Committee
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2562 - ปัจจุบนั
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนา
บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ระบบงานและองค์กร และ Corporate Banking
2541 - 2557
Trade finance Manager & Trade Sales
Sumitomo Mitsui Banking Corporation
2538 - 2541
Import Manager
Hong Kong & Shanghai Banking
2535 - 2537
Export Supervisor
Corporation
2533 - 2534
Senior Checker
2528 - 2533
Export Officer
Indian Overseas Bank
2524 - 2527
Import Officer
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ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ง
อายุ (ปี)
คุณวุฒิทางการศึกษา

นางสาวสิริพร งามวิริยะพงศ์
ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
36
• บริหารธุรกิจมหาบัญฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ภาพรวมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รุ่น 1/2561 : สภาวิชาชีพบัญชี
• พร้อมรับการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน: upcoming changes to
your financial reporting 2561 : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• การเตรียมความพร้อมและแนวทางการนาส่งงบการเงิน (e-filing) รุน่ ที่ 1/62
• สรุปหลักการบัญชีด้านสินทรัพย์สาหรับ NPAEs รุน่ ที่ 2/62
• ผลกระทบและสิ่งที่ต้องดาเนินการจาก พ.ร.บ. ภาษีอากร มาตรการป้องกันการกาหนดราคา
โอนระหว่างบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน (Transfer Pricing)
• เรื่องบัญชีและการวิเคราะห์งบการเงิน รุ่นที่ 3/62
• ผลกระทบของมาตรฐานรายงานทางการเงินใหม่เกี่ยวกับรายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า
(TFRS15) และสัญญาเช่า (TFRS16) ที่มีต่อการจัดทารายงานทางการเงินของบริษัท
จดทะเบียน รุ่นที่ 2/2562 : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• เจาะประเด็นสัญญาเช่าฉบับใหม่ (TFRS16): ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• LH BANK Leadership Development Journey (7 habits) Lead-Self: LH BANK
• การปรับปรุงรายการย่อที่ต้องมีในงบการเงินบริษัทมหาชนจากัด (ธุรกิจทั่วไป)
: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ธ.ค. 2562 - ปัจจุบัน
ผู้ช่วยสายงานการเงิน
บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ธ.ค. 2562 - ปัจจุบัน
ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ม.ค. 2557 - พ.ย. 2562 ผู้อานวยการฝ่ายนโยบายบัญชีและภาษีอากร
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้ า ส์ จ ากั ด (มหาชน) เปิ ด ดาเนิ น กิ จ การอย่ า งเป็ น ทางการเมื่ อวั น ที่ 19 ธั น วาคม 2548
โดยได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์เพื่อรายย่อย และได้ปรับฐานะจากธนาคารพาณิชย์
เพื่อรายย่อยเป็นธนาคารพาณิชย์ โดยใช้ชื่อว่าธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2554
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) ได้กาหนดแผนกลยุทธ์และแผนธุรกิจตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่วางไว้โดย
พิจารณาถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจ การเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ และปัจจัยอื่นๆ เช่น จุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส ความเสี่ยง ปัจจัยแห่งความสาเร็จ และประเด็นสาคัญต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติ โดยจะนาปัจจัยดังกล่าวมาประกอบการ
พิจารณาเพื่อกาหนดแนวทางขององค์กรในแต่ละปี และมีการทบทวนแผนการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์และ
สิ่ง แวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวมทั้ง ได้ให้ค วามสาคั ญกับการดาเนินกิจ การตามหลักการกากับดูแลกิจ การที่ดี
การป้ อ งกั น การจ่ า ยเงิ น เพื่ อ การคอร์ รั ป ชั น การเสริ ม สร้ า งระบบบริ ห ารความเสี่ ย งที่ ค รอบคลุ ม รวมถึ ง การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ด้ ว ย
ความรับผิดชอบต่อสังคม
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้ า ส์ จ ากั ด (มหาชน) ได้ รั บ การจั ด อั น ดั บ เครดิ ต องค์ ก รโดยบริ ษั ท ทริ ส เรทติ้ ง จ ากั ด
อยู่ที่ระดับ “A-” (Single A Minus) แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” แสดงให้เห็นถึงการมีคุณภาพสินทรัพย์ที่ดีและ
มีเงินทุนที่แข็งแกร่ง และอันดับเครดิตตราสารหนี้ประเภทหุ้นกู้ด้อยสิทธิลักษณะคล้ายทุนที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ที่ระดับ “BBB”
(Triple B Straight)
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร
วิสัยทัศน์เป็นการกาหนดภาพความมุ่งหวังสูงสุดที่องค์กรต้องการจะบรรลุผลสาเร็จ สาหรับพันธกิจเป็นการกาหนดภารกิจ
และหลักปฏิบัติที่องค์กรจะยึดถือในการดาเนินธุรกิจ ส่งถึงค่านิยมองค์กรคือหลักการร่วมกันที่ผู้บริหารและพนักงานจะนามาใช้ในการ
ดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย
คณะกรรมการธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้ า ส์ จ ากั ด (มหาชน) ได้ ก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละพั น ธกิ จ เพื่ อ เป็ น แนวทาง
ในการดาเนินธุรกิจ กาหนดแผนกลยุทธ์เพื่อให้การดาเนินธุรกิจเป็นไปตามเป้าหมาย รวมทั้งได้ทบทวนความเหมาะสมของวิสัยทัศน์
และพันธกิจเป็นประจาทุกปี
ปี 2562 คณะกรรมการธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) ได้ทบทวนวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ดังนี้

ค่านิยมองค์กร
การพัฒนาเชิงความรู้นอกจากองค์ความรู้ที่สนับสนุนการทางานแล้ว ในด้านพฤติกรรมการทางานและการอยู่ร่วมกัน
ธนาคารมี แ นวทางในการสร้ า งค่ า นิ ย มองค์ ก รเพื่ อ ให้ พ นั ก งานมี ค วามรู้ ความเข้ า ใจ และมี พ ฤติ ก รรมที่ อ ยู่ บ นค่ า นิ ย มเดี ย วกั น
ผ่านกระบวนการสื่อสาร การเรียนรู้ และการทางานบนค่านิยม PRO-AcTIVE เพื่อให้พนักงานทุกคนได้ร่วมเติบโตไปพร้อมกับธนาคาร
อย่างยั่งยืน
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PRO-AcTIVE คือ ค่านิยมของธนาคาร เพื่อหล่อหลอมพนักงานให้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ โดยสะท้อนผ่านพฤติกรรม
การทางาน การอยู่ร่วมกัน การปฏิบัติต่อลูกค้าตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

PRO – Professional : “พัฒนาศักยภาพ สร้างสรรค์งานเชิงรุก พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง”
ธนาคารส่งเสริมให้พนักงานมีความสามารถในระดับความเป็นมืออาชีพ รอบรู้ในงานและระบบงาน มุ่งพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง เคร่งครัดในกฎระเบียบ มีการสร้างสรรค์งานในเชิงรุก ยืดหยุ่นและพร้อมเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการทางานให้มีความเป็น
ปัจจุบันเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ

Ac – Accountability : “รับผิดชอบในทุกมิติ ยึดมั่นสัจจะ ใฝ่สาเร็จ”
ธนาคารส่งเสริมความมีจิตวิ ญญาณ ความเป็นเจ้าขององค์กร มีความรับผิดชอบในงาน มุ่งทางานให้ลุล่วงตรงตาม
กาหนดเวลา มีสัจจะ ปฏิบัติตามคามั่นสัญญา โดยมองเป้าหมายและความสาเร็จตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของธนาคารเป็นสาคัญ

T – Teamwork : “เปิดใจแก่กัน ทางานเป็นทีม มุ่งสู่เป้าหมายร่วม”
ธนาคารส่งเสริมให้พนักงานเสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ รับฟัง ยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ประสาน
แนวคิดเพื่อความสาเร็จของทีมและธนาคาร

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

V – Visioning : “คิดนอกกรอบ มองกว้างไกล ยึดมั่นในเป้าหมาย”
ธนาคารส่ง เสริมให้การทางานมีแบบแผน กาหนดเป้า หมายการทางานได้อย่า งชั ดเจนทั้ง ระยะสั้นและระยะยาว
สามารถปฏิบัติตามแผนงานที่กาหนดโดยมีการติดตาม ประเมินผล เพื่อพัฒนาปรับปรุงข้อบกพร่อง โดยยึดมั่นในหลักการ มีความคิด
สร้างสรรค์ และคานึงถึงผลประโยชน์ของธนาคาร และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระยะยาว

E – Excellence Service : “ใจรักบริการ ให้เกียรติ จิตอาสา”
ธนาคารส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีค่านิยมในด้านการให้บริการที่เป็นเลิศ สามารถให้บริการที่สร้างความประทับใจ
ให้แก่ลูกค้าทั้งภายในและภายนอกด้วยความทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจ มีจิตอาสาในการให้ความช่วยเหลือแก่เพื่อนพนักงาน หน่วยงาน
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และธนาคาร สนับสนุนให้พนักงานสามารถให้คาแนะนาที่เป็นประโยชน์แก่ลูกค้า และมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการโดยคานึงถึงลูกค้า
เป็นสาคัญ
เครือข่ายสาขาของธนาคาร
ณ สิ้ นปี 2562 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้ า ส์ จ ากั ด (มหาชน) มีเ ครือ ข่ า ยสาขาทั้ง สิ้ น 108 สาขาลดลง 20 สาขา
เมื่อเทียบกับปี 2561 จานวนสาขาที่ลดลงเนื่องจากธนาคารมีแผนควบรวมสาขาให้สอดรับกับการเข้าสู่สังคมดิจิ ทัล สาขาแบ่งตาม
ภูมิภาคดังนี้
 กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
55
สาขา
 ภาคกลาง
7
สาขา
 ภาคเหนือ
5
สาขา
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
15
สาขา
 ภาคตะวันออก
8
สาขา
 ภาคตะวันตก
4
สาขา
 ภาคใต้
14
สาขา
จานวนสาขาธนาคารที่ขยายในแต่ละปี (สาขา)

ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการ
ที่หลากหลายของลูกค้า ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารสามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี้
1. บริการด้านเงินฝาก
เป็ น การให้ บ ริ ก ารด้ า นเงิ น ฝากส าหรั บ กลุ่ ม ลู ก ค้ า ทั้ ง ประเภทบุ ค คลธรรมดา นิ ติ บุ ค คลทั่ ว ไป นิ ติ บุ ค คล
ที่ไม่แสวงหากาไร หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ กองทุน และสหกรณ์ และสถาบันการเงินในประเทศ โดยให้บริการรับฝากเงินประเภทต่างๆ
อาทิ
 เงินฝากออมทรัพย์
- เงินฝากออมทรัพย์ที่เพิ่มค่าด้วยอัตราดอกเบี้ยที่สูง สามารถฝาก ถอน เมื่อใดก็ได้ตามที่ต้องการทาให้มีความคล่องตัว
และดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นทุกวัน
- เงินฝากออมทรัพย์ธุรกิจคุ้มค่า (Biz Saving) สาหรับลูกค้านิติบุคคล อัตราดอกเบี้ยสูง พร้อมรับโบนัสพิเศษ + 0.10%
จากอัตราดอกเบี้ยปกติ เมื่อมียอดเงินฝากคงเหลือเฉลี่ยต่อเดือนไม่ต่ากว่า 1 ล้านบาท กาหนดจ่ายดอกเบี้ยรายเดือนเหมาะสาหรับ
ใช้เป็นบัญชีประกอบธุรกิจควบคู่กับบัญชีกระแสรายวันของธนาคาร
- เงินฝากออมทรัพย์คุ้มครองชีวิต สาหรับลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 15 ปี ถึง 70 ปี ที่มอบความ
คุ้มครองสูงสุด 25 เท่าของยอดเงินฝากคงเหลือกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทั่วโลก 24 ชั่วโมง เริ่มต้นฝากขั้นต่าเพียง 1,000 บาท ยิ่งฝาก
มากยิ่งคุ้มครองมาก ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกัน
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 เงินฝากไม่ประจา เป็นเงินฝากออมทรัพย์ประเภทหนึ่งที่ให้ดอกเบี้ยสูง โดยทุกขณะต้องมีเงินฝากคงเหลือ
ในบัญชีไม่ต่ากว่า 5,000 บาท สามารถฝาก ถอน เมื่อใดก็ได้ตามที่ต้องการทาให้มีความคล่องตัว
 เงินฝากกระแสรายวัน เป็นบัญชีเงินฝากที่เพิ่มความคล่องตัวให้กับธุรกิจ รับดอกเบี้ยเพิ่มพูนทุกวัน สะดวกกับ
การเบิกถอน ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายผ่านเช็ค หรือถอนผ่านบัตรเอทีเอ็ม
 เงิ น ฝากประจ า และใบรั บ เงิ น ฝากประจ า (FDR) เป็ น เงิ น ฝากที่ ส ร้ า งหลั ก ประกั น ที่ มั่ น คงในอนาคต
มีระยะเวลาฝากให้เลือกตามความต้องการ และจ่ายคืนเมื่อครบกาหนด
 เงินฝากปลอดภาษี เป็นการฝากเงินรายเดือนด้วยจานวนเงินเท่าๆ กันทุกเดือน โดยมีระยะเวลาตามที่ธนาคาร
กาหนด เช่น 24 เดือนและ 36 เดือน และมีจานวนเงินฝากรวมกันตลอดระยะเวลาการฝากไม่เกิน 600,000 บาท
 บริการเงินฝากสกุลเงินตราต่างประเทศ เป็นบริการที่สนับสนุนให้ธุรกิจมีความสะดวกยิ่งขึ้น พร้อมรับดอกเบี้ยสูง
ลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และสะดวกต่อการทาธุรกรรมต่างประเทศ ฝากได้ทั้งบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และ
บัญชีเงินฝากประจา
กลยุทธ์การแข่งขันด้านเงินฝาก
ธนาคารได้พัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์เงินฝากใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นความหลากหลายเหมาะสมกับอาชีพและ
ฐานะการเงินของลูกค้ากลุ่มต่างๆ เพื่อเป็นทางเลือกในการออมและตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างอย่างทั่วถึง โดยให้
ผลตอบแทนในอัต ราที่จูง ใจควบคู่กับ สิท ธิป ระโยชน์ด้า นต่า งๆ ซึ่ง เป็น การเพิ่ม ขีด ความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งการจัด
กิจกรรมสันทนาการต่างๆ เพื่อตอบแทนลูกค้าและเป็นการรักษาฐานลูกค้าเงินฝากซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี
สาขาของธนาคารเป็นช่องทางที่ช่วยในการขยายฐานลูกค้าเงินฝาก และเป็นช่องทางในการให้บริการลูกค้าในการทา
ธุรกรรมต่างๆ รวมทั้งให้คาแนะนาเพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกและมีความพึงพอใจ ธนาคารได้จัดแคมเปญและโปรโมชั่นใหม่ๆ
และการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป็นการเพิ่มจานวนลูกค้าให้มาใช้บริการกับธนาคารมากขึ้น
รวมทั้งเป็นการสร้างโอกาสในการนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ (Cross-Selling) เพื่อขยายฐานรายได้ค่าธรรมเนียม
การกาหนดอัตราดอกเบี้ย ธนาคารจะพิจารณาจากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจมีผลกระทบ เช่น ต้นทุนของธนาคาร
แนวโน้มอัตราดอกเบี้ย ทิศ ทางเศรษฐกิจ และสภาวะการแข่ง ขันการระดมเงิ นฝาก เป็นต้น ทั้ง นี้ ธนาคารไม่ได้เน้นการแข่ง ขัน
ด้านอัตราดอกเบี้ยเป็นหลัก แต่จะเน้นการบริการและการนาเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม
2. บริการด้านสินเชื่อ
ธนาคารจาแนกบริการด้านสินเชื่อออกเป็น 3 กลุ่มหลักๆ ได้แก่ สินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดใหญ่ (Big Corporate &
Corporate) สินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs & SSME) และสินเชื่อเพื่อรายย่อย (Retail) ดังนี้
1. สินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดใหญ่ (Big Corporate & Corporate)
เป็นบริการสินเชื่อแก่กลุ่มลูกค้าที่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการประกอบธุรกิจ
หรือใช้เสริมสภาพคล่องหมุนเวียนในกิจการ สนับสนุนการขยายกาลังการผลิตหรือลงทุนทั้งอาคาร โรงงาน เครื่องจักร และอุปกรณ์
มีทั้งสินเชื่อระยะสั้น และสินเชื่อระยะยาวที่มีความเหมาะสมตามประเภทธุรกิจและความต้องการของลูกค้า
2. สินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs & SSME)
เป็นบริการสินเชื่อแก่กลุ่มลูกค้าที่เป็นธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุน
ในการประกอบธุรกิจหรือใช้เสริมสภาพคล่องหมุนเวียนในกิจการ สนับสนุนการขยายกาลังการผลิตหรือลงทุนทั้ งอาคาร โรงงาน
เครื่องจั กรและอุปกรณ์ มีทั้ง สินเชื่ อระยะสั้นและสินเชื่ อระยะยาวที่มีค วามเหมาะสมตามประเภทธุรกิจ และตามความต้องการ
ของลูกค้า
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ประเภทสินเชื่อแบ่งตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม ดังนี้
- สินเชื่อระยะสั้น
เป็ นบริ การสิ นเชื่ อเพื่ อเสริ มสภาพคล่ องและบริ หารกระแสเงิ นสด ที่ สามารถเบิ กใช้ และช าระคื นได้ ต ลอด
ระยะเวลาเงินกู้ อายุวงเงินไม่เกิน 1 ปี เช่น Overdraft (O/D) ตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)
- สินเชื่อระยะยาว
เป็นบริการสินเชื่อเพื่อการพัฒนาธุรกิจระยะปานกลางและระยะยาวที่มีวัตถุประสงค์การใช้เงิ นกู้ที่ชัดเจนและ
กาหนดระยะเวลาการชาระคืนสอดคล้องกับความคืบหน้าของโครงการหรือกระแสเงินสดของโครงการหรือของกิจการ เพื่อสนับสนุน
ผู้ประกอบการในการลงทุนในโครงการต่างๆ เช่น การขยายกิจการ สร้างโรงงาน/อาคารสานักงาน การซื้อสินทรัพย์ถาวร อาทิ
เครื่องจักร ยานพาหนะ และลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เช่น ซื้อที่ดินเพื่อสร้างโรงงาน ซื้อบ้านพักรับรอง
- สินเชื่อแฟคตอริ่ง
เป็นบริการทางการเงินอีกรูปแบบหนึ่ง เพื่อเป็นเงิ นทุนหมุนเวียน
ช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิ นให้แก่
ผู้ประกอบการ โดยการโอนสิทธิการรับเงินจากลูกหนี้ให้ธนาคารหลังจากผู้ประกอบการได้ส่งสินค้า/ให้บริการกับลูกค้า (ลูกหนี้)
เรียบร้อยแล้ว โดยส่งเอกสารทางการค้า อาทิ ใบอินวอยซ์ ใบสั่งซื้อ ใบส่งของ ใบวางบิล และใบเสร็จรับเงินมายังธนาคาร ก็จะได้รับเงิน
ตามอัตราส่วนที่ตกลงกัน โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์อื่นค้าประกัน เช่น ได้รับเงินร้อยละ 70 - 80 ของใบอินวอยซ์ ใบสั่งซื้อ ใบส่งของ ใบวางบิล
และใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น และเมื่อลูกหนี้การค้าจ่ายชาระหนี้ให้ธนาคารเรียบร้อยแล้ว ธนาคารจะจ่ายเงินค่าสินค้าส่วนที่เหลือคืนให้ลูกค้า
 บริการธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ (Trade Finance)
เป็นบริการที่ช่วยสนับสนุนธุรกิจนาเข้าและส่งออกให้สามารถเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ในการเจรจาต่อรองกับคู่คา้ ผ่านเครือข่ายของธนาคารทั่วโลกด้วยมาตรฐานระดับสากล โดยมีบริการที่มีความหลากหลายและครบวงจร อาทิ
- Letter of Credit
- Bills for Collection
- Trust Receipt
- Shipping Guarantee
- Packing Credit
- Standby L/C
- สินเชื่อเช่าซื้อ – เพื่อการพาณิชย์
เป็นบริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์เพื่อการพาณิชย์สาหรับผู้ประกอบการธุรกิจโลจิสติกส์ ธุรกิจบริการรถเช่า และอื่นๆ
- บริการออกหนังสือค้าประกัน อาวัล และรับรองตั๋วเงิน
เป็นบริการออกหนังสือค้าประกัน อาวัล และรับรองตั๋วเงิน สาหรับลูกค้าที่ต้องการใช้วางหนังสือค้าประกันให้กับ
หน่วยงานผู้ว่าจ้างหรือการยื่นประมูลงาน เช่น
1. หนังสือค้าประกันการยื่นซองประกวดราคาหรือยื่นซองประมูล (Bid Bond / Tender Guarantee)
2. หนังสือค้าประกันการปฏิบัติตามสัญญาหรือสัญญาค้าประกันผลงาน (Performance Bond)
3. หนังสือค้าประกันการชาระเงินล่วงหน้า (Advance Payment Guarantee / Security) และ
หนังสือค้าประกันการเบิกเงินประกันผลงาน (Retention Guarantee)
- บริการให้คาปรึกษาและบริการอื่นๆ ด้านสินเชื่อ
เป็นบริการให้คาปรึกษาและบริการอื่นๆ ด้านสินเชื่อที่ครบวงจร เช่น การให้คาปรึกษาด้านโครงสร้างทางการเงิน
การเป็นผู้จัดหาเงินกู้ร่วม (Syndicated Loan) ตัวแทนสินเชื่อ (Facility Agent) และตัวแทนหลักประกัน (Security Agent)
3. สินเชื่อรายย่อย (Retail)
เป็นบริการสินเชื่อกับกลุ่มลูกค้ารายย่อยที่เป็นบุคคลธรรมดา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นหลัก
โดยแบ่งประเภทสินเชื่อตามวัตถุประสงค์ของการกู้ยืม ดังนี้
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 สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
- สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เป็นบริการสินเชื่อสาหรับผู้ที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยทุกโครงการจัดสรร
- สินเชื่อ Refinance เป็นบริการสินเชื่ อเพื่อช าระหนี้สินเชื่ อเพื่อที่อยู่อาศั ยของสถาบันการเงิ นเดิม
สามารถขอวงเงินเพิ่มสาหรับการต่อเติม ตกแต่ง ซื้อเฟอร์นิเจอร์
- สินเชื่อ Home for Cash เป็นสินเชื่ออเนกประสงค์แบบผ่อนชาระรายเดือน โดยใช้หลักประกัน
เป็นที่อยู่อาศัยที่ปลอดภาระ เพื่อช่วยเติมเต็มชีวิตและทรัพย์สิน สะดวกง่าย ใช้จ่ายได้ตามใจ
กลยุทธ์การแข่งขันบริการด้านสินเชื่อ
ธนาคารแบ่งลูกค้าออกเป็นกลุ่มเพื่อให้สามารถเข้าถึงความต้องการ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับ
ลูกค้าทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง และนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ครบวงจรเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า
ในแต่ละกลุ่มได้อย่างชัดเจน โดยจะพิจารณาจัดรูปแบบสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ย ประเภทวงเงิน ระยะเวลาการชาระคืนที่เหมาะสมกับ
ประเภทธุรกิจของลูกค้าแต่ละรายและมีกระบวนการพิจารณาสินเชื่อที่รวดเร็ว
เพื่อขยายฐานลูกค้า SMEs ธนาคารเน้นกลยุทธ์การขยายสินเชื่อแก่ลูกค้าเดิมที่มีประวัติการชาระดีเพื่อเพิ่มโอกาส
ทางธุรกิจและรักษาฐานลูกค้าเดิมให้อยู่กับธนาคารอย่างยาวนาน สาหรับฐานลูกค้าใหม่ธนาคารตั้งเป้าขยายสินเชื่อไปที่กลุ่มลูกค้า
เป้าหมายที่มีฐานะการเงินดี และใช้กลยุทธ์ให้สาขาของธนาคารเป็นผู้แนะนาสินเชื่อ รวมทั้งให้ลูกค้าเดิมแนะนาบริการสินเชื่อของธนาคาร
ไปยังเพื่อน หรือคู่ค้าทางธุรกิจให้มาใช้บริการสินเชื่อกับธนาคาร
กลยุทธ์การปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ธนาคารเลือกใช้กลยุทธ์ที่มุ่งเน้นและให้ความสาคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรก
โดยมีเป้าหมายคือความพึงพอใจของลูกค้าในการใช้บริการ โดยธนาคารมีการออกแบบ Customer Journey เพื่อให้ตอบโจทย์
การส่งมอบประสบการณ์ที่ดีในการขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้กั บลูกค้า โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ลูกค้ามีความต้องการสินเชื่อ การรับรู้ผลิตภัณฑ์
ของธนาคาร การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ การตัดสินใจใช้บริการและการบริการหลังการขาย
ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย ธนาคารจึงมีการพัฒนาองค์ประกอบต่างๆ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้
ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดเช่น อัตราดอกเบี้ยพิเศษ กระบวนการพิจารณาอนุมัติที่รวดเร็ว ยิ่งไปกว่านั้นธนาคารยังเพิ่มศักยภาพในการ
เข้าถึงลูกค้าให้มากขึ้น โดยการเพิ่มช่องทางการตลาดให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่มีพฤติกรรมใช้บริการออนไลน์ให้สอดรับกับ Digital Trend
มากขึ้นในยุคปัจจุบันโดยเน้นให้ลูกค้าได้รับบริการอย่างดีและตรงกับความต้องการ
3. บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์
บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์ เป็นบริการที่ธนาคารให้ความสาคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยและ
สังคมไทยกาลังเข้าสู่ยุคดิจิทัล ดังนั้นการทาธุรกรรมหรือบริการจากนี้ไปจะเน้นเรื่องดิจิ ทัลเป็นหลัก ธนาคารได้พัฒนาและเพิ่มบริการ
ด้านอิเล็กทรอนิกส์อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการทาธุรกรรมทางการเงินในยุคดิจิทัล เช่น
- บริการทางการเงินผ่านโมบายแบงก์กิ้ง (LH Bank M Choice) เป็นบริการที่สามารถ
ทาธุรกรรมทางการเงินได้สะดวก รวดเร็ว ทุกวัน ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านโทรศัพท์มือถือ นอกจากนี้
ยังสามารถซื้อขายกองทุน และเปิดบัญชีเงินฝากได้อีกด้วย
- บริการทางการเงินผ่านอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้ง (LH Bank Speedy) เป็นบริการ
ที่ช่ ว ยอ านวยความสะดวกในการทาธุร กรรมทางการเงิ น ที่ส ามารถท าธุ รกรรมได้ทุ กวั น ทุก ที่
ทุกเวลา และมีระบบรักษาความปลอดภัยแบบ Double Security ที่ทาให้การทาธุรกรรม
ทางการเงินมีความมั่นใจ
- บริการบัตรเดบิต (LH Bank Debit Chip Card) เป็นบัตรที่ใช้ทาธุรกรรม
ทางการเงินผ่านตู้เอทีเอ็ม ได้ทุกตู้ทุกธนาคารทั่วประเทศ ปลอดภัยด้วยการบันทึกข้อมูลบนชิปการ์ด
จึงไม่ต้องกลัวการถูกคัดลอกข้อมูลจากบัตร อีกทั้งสามารถนาบัตรไปถอนเงินที่เครื่องเอทีเอ็ม ที่
ต่างประเทศที่มีสัญลักษณ์ UnionPay International และสามารถซื้อสินค้าและบริการที่ร้านค้า
หรือ Online Shopping ได้อย่างสะดวก พร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายจากร้านค้าที่เข้าร่วมโปรโมชั่นกับ UnionPay International
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- บริการบัตรเดบิตพรีเมี่ยม (LH Bank Premium) เป็นบัตรที่คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลสูงสุด 300,000 บาท
ซึ่งรับประกันภัยโดยบมจ.ชับบ์สามัคคีประกันภัย โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงแถลงประวัติสุขภาพในใบสมัคร คุ้มครองทันที สาหรับ
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ เพียงยื่นบัตร LH Bank Premium พร้อมบัตรประชาชน กับสถานพยาบาลคู่สัญญา
- บริการ SMS Alert เป็นบริการส่งข้อความ SMS แจ้งเตือนเมื่อมีเงินเข้าออกผ่านบัญชีเงินฝากของลูกค้าผ่านทาง
โทรศัพท์มือถือ ทาให้รู้สถานะบัญชีเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการทาธุรกรรมทางการเงินมากยิ่งขึ้น โดยสามารถเลือกวงเงินแจ้งเตือนตั้งแต่
500 บาทขึ้นไป เพียงลงทะเบียนสมัครใช้บริการ LH Bank SMS Alert ที่สาขาธนาคาร หรือ Call Center 0 2359 0000 หรือ 1327 หรือ
ที่ตู้เอทีเอ็ม หรือบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต
- บริการรับชาระภาษีกับกรมสรรพากร เพื่ออานวยความสะดวกและเพิ่มช่องทางการ
ให้บริการแก่ลูกค้าและประชาชนทั่วไปในการชาระภาษีผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ ผ่านเครือข่ายสาขาของ
ธนาคาร ผ่านตู้เอทีเอ็ม LH Bank หรือผ่านบริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต LH Bank Speedy
- บริ ก ารตู้ เ อที เ อ็ ม เป็ น บริ ก ารถอนเงิ น สด โอนเงิ น ช าระค่ า สิ นค้ า และบริ ก าร
การโอนเงินพร้อมเพย์ โดยตู้เอทีเอ็มของธนาคารสามารถรับบัตรเอทีเอ็มและบัตรเดบิตทุกธนาคาร
รวมถึงบัตร UPI (UnionPay International) ที่เป็นชิปการ์ด เพื่อให้บริการแก่นักธุรกิจ นักท่องเที่ยว
และบุคคลทั่วไป ให้สามารถถอนเงินสดเป็นสกุลเงินบาทได้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีตู้เอทีเอ็ม จานวน 199 เครื่อง
- บริการฝากเงินผ่านเครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ (R-ATM) เป็นบริการฝากเงินโดยไม่ต้อง
ใช้บัตรเอทีเอ็ม ไม่ต้องใช้สมุดคู่ฝาก ฝากได้ทุกวัน ทุกเวลา และสามารถฝากเงินเข้าบัญชีภายในธนาคาร
หรือต่างธนาคาร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีเครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ จานวน 6 เครื่อง
- บริการโอนเงิน เป็นบริการที่อานวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่ สามารถโอนเงินภายในบัญชี โอนเงินให้กับบุคคลอื่น
ภายในธนาคาร โอนเงินต่างธนาคาร โอนเงินรายย่อยอัตโนมัติ (ATS) และโอนเงินรายใหญ่ระหว่างธนาคาร (BAHTNET)
- บริการ Cash Management เป็นบริการทางการเงินสาหรับธุรกิจที่สะดวก รวดเร็ว ลดงานเอกสาร ลดต้นทุน
การบริหาร เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการธุรกิจอย่างลงตัว ได้แก่
1. บริการจ่ายเงินเดือนพนักงาน โดยทารายการโอนเงินที่มีจานวนรายการมากๆ ด้วยการส่งคาสั่งเพียงครั้งเดียว
2. บริการโอนเงินรายย่อยต่างธนาคาร (Bulk Payment) โดยทารายการโอนที่มีจานวนรายการมากๆ ด้วยการ
ส่งคาสั่งเพียงครั้งเดียว
3. บริการตัวแทนรับชาระค่าสินค้าและบริการผ่านธนาคาร (Bill Payment)
4. บริการตัดบัญชี/โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ (Direct Debit / Direct Credit)
- บริการรับชาระค่าสินค้าและบริการผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Payment Service) เป็นบริการสาหรับร้านค้า
ที่ต้องการเพิ่มช่องทางการรับชาระค่า สินค้าและบริการ โดยการสแกน QR Code ผ่าน E - Wallet ชั้นนา ทั้งประเทศไทยและ
ต่างประเทศ โดยประเทศไทยมี Rabbit LINE Pay AirPay TrueMoney ส่วนต่างประเทศมี Wallet จากประเทศจีน WeChat Alipay
ซึ่ง สามารถเพิ่มยอดขายให้กับร้า นค้ า ช่วยลดการสารองเงินทอน และสะดวกปลอดภัย เรื่องการรับเงินโอนค่ า สินค้ า และบริการ
โดยธนาคารจะทาการโอนเงินเข้าบัญชีร้านค้าในวันทาการถัดไป
- บริการพร้อมเพย์ (LH Bank PromptPay) เป็นบริการรับ-โอนเงิน โดยการผูก
บั ญ ชี เ งิ น ฝากของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้ า ส์ กั บ หมายเลขบั ต รประชาชน หรื อ หมายเลข
โทรศัพท์มือถือ ก็สามารถรับ-โอนเงินได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องใช้เลขที่บัญชีเงินฝาก
- บริการพร้อมเพย์นิติบุคคล (LH Bank Business PromptPay) เป็นบริการโอนเงินและรับโอนเงินทางเลือกใหม่
สาหรับบริษัท/องค์กร โดยผูกบัญชีเงินฝากของบริษัทกับเลขประจาตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก
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4. บริการด้านอื่นๆ
4.1 บริการด้านประกัน มีผลิตภัณฑ์ประกันให้เลือกหลายแบบตามความต้องการของลูกค้า ทั้งประกันชีวิต และ
ประกันวินาศภัย โดยมีผลิตภัณฑ์ของบริษัทประกันต่างๆ ให้เลือก ดังนี้
 บริการเป็นนายหน้าประกันชีวิต ให้กับ
- บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จากัด (มหาชน)
 บริการเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ให้กับ
- บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จากัด (มหาชน)
- บริษัท จรัญประกันภัย จากัด (มหาชน)
- บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จากัด (มหาชน)
- บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จากัด (มหาชน)
- บริษัท ทิพยประกันภัย จากัด (มหาชน)
- บริษัท วิริยะประกันภัย จากัด (มหาชน)
4.2 บริการซื้อขายหน่วยลงทุน ธนาคารเป็นผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนให้กับบริษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนต่างๆ ซึ่งมีกองทุนหลากหลายประเภท เช่น กองทุนตราสารหนี้ กองทุนตราสารทุน และกองทุนประเภทสิทธิประโยชน์
ทางภาษี ดังนี้
• บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (LHFUND)
• บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จากัด (ASSETFUND)
• บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จากัด (Principal)
• บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จากัด (มหาชน) (MFC)
• บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด (SCBAM)
• บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จากัด (ONEAM)
• บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จากัด (มหาชน) (KTAM)
• บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จากัด (TMBAM)
• บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อินโนเทค จากัด (IAM)
• บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จากัด (KSAM)
• บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จากัด (PhatraAM)
• บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จากัด (UOBAM)
• บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จากัด (TISCOASSET)
• บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จากัด (KAsset)
4.3 บริการฝาก-ถอน ไม่ต้องเขียนสลิป เป็นบริการที่อานวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่ สาขา
เพียงลูกค้าแจ้งความประสงค์ ฝาก-ถอน เงินสดกับพนักงาน พนักงานจะทารายการและจัดทาสลิปให้ลูกค้าลงนาม
4.4 บริการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน อาทิ แคชเชียร์เช็ค และเช็คของขวัญ
4.5 บริการรับชาระค่าสินค้าและบริการ อาทิ ค่าสาธารณูปโภค ค่าบัตรเครดิต ค่าเบี้ยประกันชีวิต และค่าใช้จ่าย
ต่างๆ รวมถึงระบบหักบัญชีอัตโนมัติ
4.6 บริการฝาก ถอน จ่ายชาระค่าสินเชื่อผ่านตัวแทนธนาคาร (Banking Agent) ที่ร้าน 7-Eleven ทุกสาขากว่า
11,000 แห่ง ทั่วประเทศ ทาให้ลูกค้ามีความสะดวกในการฝาก-ถอนเงินสด หรือชาระค่าสินเชื่อของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ได้
ตลอด 24 ชั่วโมง เพียงใช้บัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน เลขที่บัญชี และโทรศัพท์มือถือ โดยผู้ใช้บริการจะได้รับใบเสร็จยืนยันการทา
ธุรกรรม และมียอดเงินเคลือ่ นไหวในบัญชีปลายทางทันที
4.7 บริการให้เช่าตู้นิรภัย
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ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อโอกาสหรือข้อจากัดในการประกอบธุรกิจ
ฐานลูกค้าอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทในกลุ่มบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) และบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จากัด
(มหาชน) ซึ่งเป็นผู้นาตลาดอสังหาริมทรัพย์ของประเทศเป็นประโยชน์ต่อการปล่อยสินเชื่อของธนาคารโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินเชื่อเพื่อ
ที่อยู่อาศัย รวมไปถึงเป็นโอกาสในการนาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินอื่นๆ ให้กับลูกค้าดังกล่าว นอกจากนี้ ธนาคารยังมี
โอกาสในการปล่อยสินเชื่อเพื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้ กับบริษัทคู่ค้าของบริษัทในกลุ่มบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด
(มหาชน) บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) และบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
เป้าหมายในการดาเนินธุรกิจ
การขยายบริการด้านสินเชื่อไปยังลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ การขยายฐานลูกค้าเงินฝาก การเพิ่มช่องทางการให้บริการเพื่อขยาย
ฐานรายได้ค่าธรรมเนียม การให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และความชานาญในผลิตภัณฑ์ทางการเงิน รวมทั้งพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อช่วยให้การทางานรวดเร็ วและมุ่งสู่การ
เป็น Digital Banking ธนาคารได้ให้บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต และได้ ต่อยอดพัฒนาเป็นรูปแบบแอพพลิเคชัน เพื่อทาธุรกรรม
ทางการเงินบนโทรศัพท์มือถือ รวมทั้งการทาการตลาดผ่าน Social Media เช่น LINE Facebook และ YouTube เพื่อเพิ่มช่องทาง
การสื่อสารเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น
โครงสร้างรายได้
โครงสร้างรายได้ปี 2562 ปี 2561 และปี 2560 มีรายละเอียดดังนี้
ตารางแสดงโครงสร้างรายได้
โครงสร้างรายได้
รายได้ดอกเบี้ย
เงินให้สินเชื่อแก่ลกู หนี้
เงินลงทุนในตราสารหนี้
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
การให้เช่าซื้อ
อื่นๆ
รวมรายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินนาส่งสถาบันคุม้ ครองเงินฝากและธนาคาร
แห่งประเทศไทย
ตราสารหนี้ที่ออก
เงินกู้ยืม
อื่นๆ
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
การรับรอง รับอาวัล และการค้าประกัน
ค่านายหน้ารับ
อื่นๆ
รวมรายได้คา่ ธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าธรรมเนียมและบริการ
อื่นๆ
รวมค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

2562

จานวน
(ล้านบาท)

ร้อยละ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
จานวน
ร้อยละ
(ล้านบาท)

2560

จานวน
(ล้านบาท)

ร้อยละ

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

107.39
24.64
10.25
0.20
142.48

6,343.58
1,547.17
659.65
24.27
8,574.67

104.71
25.54
10.89
0.40
141.54

6,395.74
1,626.91
583.59
47.45
8,653.69

110.38
28.08
10.07
0.82
149.35

(2,514.93)
(98.60)

(40.78)
(1.60)

(2,130.37)
(113.93)

(35.17)
(1.88)

(2,154.87)
(98.22)

(37.19)
(1.70)

(877.06)
(296.40)
(259.37)
(0.18)
(4,046.54)
4,741.18

(14.22)
(4.81)
(4.20)
(0.00)
(65.61)
76.87

(840.45)
(270.86)
(315.46)
(3,671.07)
4,903.60

(13.87)
(4.47)
(5.21)
(60.60)
80.94

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

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

56.86
220.45
114.38
391.69

0.92
3.57
1.86
6.35

42.40
200.71
113.14
356.25

0.70
3.31
1.87
5.88

41.11
245.44
114.03
400.58

0.71
4.24
1.97
6.91

(67.57)
(12.55)
(80.12)
311.57

(1.10)
(0.20)
(1.30)
5.05

(60.27)
(12.87)
(73.14)
283.11

(0.99)
(0.21)
(1.20)
4.68

(58.85)
(16.01)
(74.86)
325.72

(1.02)
(0.28)
(1.29)
5.62
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โครงสร้างรายได้
รายได้อื่น
กาไรจากเงินลงทุน
รายได้เงินปันผล
รายได้จากการดาเนินงานอื่น
รวมรายได้อื่น
รวมรายได้จากการดาเนินงาน

2562

จานวน
(ล้านบาท)

503.85
582.17
28.82
1,114.84
6,167.59

ร้อยละ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561
จานวน
ร้อยละ
(ล้านบาท)

8.17
9.44
0.47
18.08
100.00

191.74
658.74
20.88
871.36
6,058.07

3.17
10.87
0.34
14.38
100.00

2560

จานวน
(ล้านบาท)

65.77
392.83
29.65
488.25
5,794.19

ร้อยละ
1.14
6.78
0.51
8.43
100.00

จากตารางแสดงโครงสร้างรายได้ จาแนกเป็น 3 ประเภท คือ
1. รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ดอกเบี้ ย ประกอบด้วย รายได้จ ากเงิ นให้ สินเชื่ อแก่ ลูกหนี้ รายได้จ ากเงิ นลงทุนในตราสารหนี้ รายได้
จากรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน รายได้จากการให้เช่าซื้อและอื่นๆ โดยในปี 2562 ธนาคารมีรายได้ดอกเบี้ยจานวน 8,787.72
ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จานวน 213.05 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.48
ค่ า ใช้ จ่ า ยดอกเบี้ ย ประกอบด้ ว ย ค่ า ใช้ จ่ า ยดอกเบี้ ย จากเงิ น รั บ ฝาก รายการระหว่ า งธนาคารและตลาดเงิ น
เงินนาส่งสถาบันคุ้มครองเงินฝากและธนาคารแห่งประเทศไทย ตราสารหนี้ที่ออก เงินกู้ยืมและอื่นๆ โดยในปี 2562 ธนาคารมีค่าใช้จ่าย
ดอกเบี้ยจานวน 4,046.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จานวน 375.47 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.23
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิจานวน 4,741.18 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 76.87 ของรายได้จากการดาเนินงานรวมรายได้
ดอกเบี้ยสุทธิลดลงจากปี 2561 เท่ากับ 162.42 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.31 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
2. รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
รายได้ ค่ า ธรรมเนี ย มและบริ ก าร ส่ ว นมากมาจากค่ า ธรรมเนี ย มการอ านวยสิ น เชื่ อ ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย รายได้
การรับรอง รับอาวัล และการค้าประกัน รายได้ค่านายหน้ารับ และรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการอื่นๆ (ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียม
ATM ค่าธรรมเนียมจากการจัดการกองทุน ค่าธรรมเนียมเบี้ยปรับ ค่าธรรมเนียมเช็ค) โดยในปี 2562 ธนาคารมีรายได้ค่าธรรมเนียมและ
บริการจานวน 391.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จานวน 35.44 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.95
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการจานวน 80.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จานวน 6.98 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.54
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิจานวน 311.57 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.05 ของรายได้รวมจากการดาเนินงาน
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิเพิ่มขึ้นจากปี 2561 จานวน 28.46 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.05 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของ
ค่านายหน้ารับจากการเป็นตัวแทนจาหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
3. รายได้อื่น
รายได้อื่น ประกอบด้วยกาไรจากเงินลงทุน รายได้เงินปันผล และรายได้จากการดาเนินงานอื่น โดยในปี 2562
ธนาคารมีรายได้อื่นจานวน 1,114.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จานวน 243.48 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.94 ส่วนใหญ่
เป็นผลมาจากกาไรจากเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้น 312.11 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 162.78
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
1. หลักทรัพย์ของธนาคาร
1.1 หุ้นสามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีทุนจดทะเบียนจ านวน 20,000,000,000 บาท แบ่ง เป็นหุ้นสามัญจานวน
2,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยเป็นทุนชาระแล้วจานวน 20,000,000,000 บาท
1.2 หุ้นบุริมสิทธิ
- ไม่มี 1.3 ใบสาคัญแสดงสิทธิ
- ไม่มี 2. ผู้ถือหุ้น
2.1 โครงสร้างการถือหุ้น
รายชื่อผู้ถือหุ้นของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังนี้
รายชื่อ
1. บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
115.
2. ผู้ถอื หุ้นรายย่อย 17 ราย
รวม

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

ร้อยละ
99.99
0.01
100.00

2.2 ข้อมูลผู้ถือหุ้นรายใหญ่
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร มีสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ
99.99 ของทุนชาระแล้ว
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2552 เพื่อลงทุนในธนาคารและเพื่อเป็นไปตาม
พระราชบัญญั ติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การกากับแบบรวมกลุ่ม
โดยเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2552 ธนาคารแห่งประเทศไทยได้อนุญาตให้จัดตั้งกลุ่มธุรกิจทางการเงิน โดยมีบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป
จากัด (มหาชน) เป็นบริษั ทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และมีธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากั ด (มหาชน) เป็นบริษัทลูกในกลุ่ม
Solo Consolidation และมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด เป็นบริษัทลูกนอกกลุ่ม Solo Consolidation
ตลาดหลั กทรั พย์ แห่ งประเทศไทยได้ รั บหุ้ นสามั ญของบริ ษั ท แอล เอช ไฟแนนซ์ เชี ยล กรุ๊ ป จ ากั ด (มหาชน) เป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 โดยใช้อักษรย่อในการซื้อขาย
หลักทรัพย์ว่า LHBANK และต่อมาเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ได้เปลี่ยนอักษรย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า LHFG
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3. นโยบายการจ่ายเงินปันผล
3.1 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ธนาคารจะคานึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว
การจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร สรุปสาระสาคัญคือเงินปันผลให้แบ่งตามจานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน
การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้
เมื่อเห็นว่ า ธนาคารมีกาไรสมควรพอที่ จ ะทาเช่ น นั้นและรายงานให้ ที่ประชุ มผู้ ถือหุ้นทราบในการปร ะชุ มคราวถัดไป นอกจากนี้
การจ่ายเงินปันผลต้องเป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยและตามที่กฎหมายกาหนด
3.2 ข้อกาหนดและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล
ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดชั้นและการกันเงินสารอง กาหนดให้ในระหว่างเวลาที่
สถาบันการเงินยังไม่ตัดสินทรัพย์ที่เสียหายออกจากบัญชีหรือกันสารองสาหรับสินทรัพย์และภาระผูกพันที่อาจเสียหายและไม่เสียหาย
ไม่ครบทั้งจานวน สถาบันการเงินจะจ่ายเงินปันผลหรือเงินตอบแทนอื่นใดแก่ผู้ถือหุ้นมิได้
ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อกาหนดเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีของสถาบันการเงิน หมวด 8 นโยบาย
การจ่ายเงินปันผล กาหนดให้สถาบันการเงินไม่ควรนากาไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงรือไม่มีกระแสเงินสดรับจริงมาใช้ในการจ่ายเงินปันผล เช่น
กาไรที่เกิดจากการตีราคาหลักทรัพย์เพื่อค้า (Mark to Market) กาไรที่เกิดจากการโอนเปลี่ยนประเภทสินทรัพย์ทางการเงิน และ
ไม่ควรนากาไรที่เกิดจากการขายทรัพย์สินที่มิได้มีการซื้อขายจริง ซึ่งมีผลทาให้สถาบันการเงินมีกาไรสูงกว่าหรือขาดทุนต่ากว่ากรณีปกติ
มาใช้ในการจ่ายเงินปันผล เช่น กาไรที่เกิดจากการขายทรัพย์สินรอการขายของสถาบันการเงินที่มีเงื่อนไขให้สถาบันการเงินสามารถ
ซื้อคืนหรือมีสิทธิซื้อคืนทรัพย์สินนั้นได้ในอนาคต
4. จานวนและชนิดหุ้นที่บริษัทถือหุ้นในบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชน ตั้งแต่ร้อยละสิบขึ้นไปและไม่เกินร้อยละห้าสิบ
- ไม่มี 5. จานวนและชนิดหุ้นที่บริษัทถืออยู่ในบริษัทในเครือ ตั้งแต่ร้อยละห้าสิบขึ้นไป
- ไม่มี -
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โครงสร้างองค์กร
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โครงสร้างการจัดการ
โครงสร้ า งการจั ด การของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้ า ส์ จ ากั ด (มหาชน) ประกอบด้ ว ย คณะกรรมการธนาคาร
ซึ่ ง คณะกรรมการธนาคารได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยอี ก 5 คณะ ได้ แ ก่ คณะกรรมการบริ ห าร คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกากับความเสี่ยง ทั้งนี้ คณะกรรมการ
และคณะกรรมการชุดย่อยมีองค์ประกอบ คุณสมบัติการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจนและเป็นไปตามประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง ธรรมาภิบาลของสถาบันการเงิน กรรมการ ผู้จัดการ และผู้มีอานาจในการจัดการธนา คารต้องได้รับ
ความเห็นชอบโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. คณะกรรมการธนาคาร (Board of Directors)
คณะกรรมการธนาคาร ประกอบด้วยกรรมการ 11 ท่าน ดังนี้
1. นายรัตน์
พานิชพันธ์
ประธานกรรมการ
2. นายไพโรจน์
เฮงสกุล
กรรมการอิสระ
3. นายประดิษฐ
ศวัสตนานนท์
กรรมการอิสระ
4. ดร.สุปรียา
ควรเดชะคุปต์
กรรมการอิสระ
5. นายสมศักดิ์
อัศวโภคี
กรรมการอิสระ
6. นายหลี่
หมิง-เซี้ย
กรรมการ
7. นายฉี
ชิง-ฟู่
กรรมการ
8. นายศิริชัย
สมบัติศิริ
กรรมการ
9. นายนพร
สุนทรจิตต์เจริญ
กรรมการ
10. นายวู
โค-ชิน
กรรมการ
11. นางสาวชมภูนุช ปฐมพร
กรรมการ
นายวิเชียร
อมรพูนชัย
เลขานุการ
กรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนธนาคาร
นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ นายศิริชัย สมบัติศิริ นายวู โค-ชิน และ นางสาวชมภูนุช ปฐมพร โดยกรรมการสองในสี่คนนี้
ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริษัท
ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคาร มีบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบในการดาเนินกิจการของธนาคารด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ขององค์กรโดยรวม โดยไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นกลุ่มใดหรือรายใด โดยมีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ ดังนี้
1. ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัต ถุประสงค์ ข้อบังคั บของธนาคารและของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระวังรักษาผลประโยชน์ของธนาคาร
2. ก าหนดทิ ศ ทางและเป้ า หมายเชิ ง กลยุ ทธ์ ใ นภาพรวมของธนาคาร รวมทั้ ง พิ จ ารณาอนุ มั ติ น โยบายและทิ ศ ทาง
การดาเนินงานของธนาคารตามที่ฝ่ายจัดการเสนอ และกากับควบคุม ดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับ
การอนุมัติไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อระวังรักษาผลประโยชน์ของธนาคารและผู้ถือหุ้น
3. จั ดให้ มี บทบัญญั ติเกี่ ยวกั บจรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิ จ จริยธรรมของกรรมการ ผู้บริหารและพนั กงาน
เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติภายในองค์กร
4. ติดตามการดาเนินกิจการของธนาคารตลอดเวลา เพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการที่เป็นผู้บริหาร และฝ่ายจัดการดาเนินกิจการ
ตามกฎหมายและนโยบายที่วางไว้
5. ดูแลให้เกิดความมั่นใจว่าฝ่ายจัดการมีความสามารถในการจัดการในงานของธนาคาร ซึ่งรวมถึงการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง
6. ดูแลให้ธนาคารมีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีโครงสร้างองค์กรที่เอื้อให้การทาหน้าที่ควบคุม กากับ
และตรวจสอบ (Three Lines of Defense) มีความเป็นอิสระ
7. ดูแลให้ฝ่ายจัดการบอกกล่าวเรื่องที่สาคัญของธนาคารต่อคณะกรรมการ รวมถึงดูแลให้มีกระบวนการในการจัดส่งข้อมูล
เพื่อให้คณะกรรมการได้รับข้อมูลจากฝ่ายจัดการอย่างเพียงพอที่จะทาให้สามารถปฏิบัติตามอานาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบได้อย่างสมบูรณ์
8. ดูแลให้ธนาคารมีกรอบการกากับดูแลความเสี่ยงที่ดี (Risk Governance Framework) รวมทั้งดูแลให้มีการปลูกฝัง
วัฒนธรรมองค์กรที่คานึงถึงความเสี่ยง (Risk Culture)
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9. ดูแลให้มีการบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct)
10. พิจารณาอนุมัติบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบ รวมทั้ง
การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสาคัญต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้แต่งตั้งขึ้น
11. ดูแลให้ธนาคารกาหนดนโยบายเกี่ยวกับการให้สินเชื่อและการลงทุนแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร
12. ดูแลให้มีกระบวนการในการจั ดส่งรายงาน (Management Letter) จากผู้สอบบัญชีภายนอก และข้อคิ ดเห็นจาก
ฝ่ายจัดการต่อคณะกรรมการภายในระยะเวลาที่เหมาะสม
13. จัดให้มีการถ่วงดุลอานาจของฝ่ายจัดการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยกาหนดให้มีสัดส่วน
หรือจานวนของกรรมการอิสระในคณะกรรมการธนาคารอย่างเหมาะสม
14. ให้กรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 75 ของจานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่จัดขึ้นในแต่ละปี
เว้นแต่มีเหตุผลและความจาเป็นอันสมควร
ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการท่านใดหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการท่านนั้น
ไม่มีอานาจอนุมัติการดาเนินการดังกล่าวกับธนาคารหรือบริษัทย่อย
บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ มีดังนี้
1. กากับ ติดตาม และดูแลให้มั่นใจได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร
2. ดูแลและส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่มีจริยธรรมและการกากับดูแลกิจการที่ดี
3. จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอเรื่องและมากพอที่กรรมการจะอภิปรายในประเด็นที่สาคัญและ
การให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
4. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของกรรมการ และระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
5.
เป็นประธานที่ ประชุ มคณะกรรมการธนาคาร มีห น้า ที่ เป็น ผู้เรีย กประชุ ม และกาหนดวาระการประชุ ม
คณะกรรมการธนาคาร
6. เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ดูแลให้การประชุมให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับ
ของธนาคาร จัดสรรเวลาสาหรับแต่ละวาระการประชุมที่กาหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้
ผู้ถือ
หุ้นแสดงความเห็นและตั้งคาถามต่อที่ประชุมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับธนาคารได้

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

นายศิริชัย
สมบัติศิริ
ประธานกรรมการบริหาร
นายนพร
สุนทรจิตต์เจริญ
กรรมการบริหาร
นายวู
โค-ชิน
กรรมการบริหาร
นางสาวชมภูนุช ปฐมพร
กรรมการบริหาร
นายวิเชียร
อมรพูนชัย
เลขานุการ
ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหารมีขอบเขตอานาจหน้าที่ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร ดังนี้
1. เสนอนโยบาย วางแผนกลยุทธ์ และทิศทางการดาเนินงานของธนาคาร ต่อคณะกรรมการธนาคาร และดาเนินการให้
เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับการอนุมัติ
2. กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการให้สินเชื่อ และการลงทุนแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร
3. มีอานาจอนุมัติวงเงินสินเชื่อ และ/หรือ เงินลงทุนได้เท่าที่ธนาคารกาหนด
4. กลั่นกรองสินเชื่อ และ/หรือ เงินลงทุนที่เป็นอานาจอนุมัติของคณะกรรมการธนาคาร
5. พิจารณากลั่นกรองงานต่างๆ ก่อนเสนอคณะกรรมการธนาคาร
6. บริหารจัดการองค์กรและพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
7. มอบหมายงานและประสานงานกับผู้บริหารระดับล่างลงมา ควบคุมการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้และ
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อให้ผลงาน มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งวิ เคราะห์ผลการปฏิบัติเพื่อหาข้อดี ข้อเสีย และ
แนวทาง ในการแก้ไข
8. รายงานเรื่องที่มีนัยสาคัญของธนาคารต่อคณะกรรมการธนาคาร
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ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการบริหารท่านใด หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือ มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กรรมการบริหาร ไม่มีอานาจอนุมัติการดาเนินการดังกล่าวกับธนาคารหรือบริษัทย่อยตามข้อบังคับของธนาคารและตามที่สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด

3. คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย กรรมการ 4 ท่าน ดังนี้
1. นายไพโรจน์/1
เฮงสกุล
ประธานกรรมการตรวจสอบ
/1
2. นายสมศักดิ์
อัศวโภคี
กรรมการตรวจสอบ
3. นายประดิษฐ
ศวัสตนานนท์
กรรมการตรวจสอบ
/1
4. ดร.สุปรียา
ควรเดชะคุปต์
กรรมการตรวจสอบ
นางวิลาวัลย์
สุทธิบุตร
เลขานุการ
หมายเหตุ

/1

เป็นกรรมการที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงิน

ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตอานาจหน้าที่ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร ดังนี้
1. สอบทานให้ธนาคารมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเพียงพอ
2. สอบทานและประเมิ น ผลให้ ธ นาคารมี ร ะบบการควบคุ ม ภายใน(Internal Control) และการตรวจสอบภายใน
(Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
3. ดูแลให้หน่วยงานตรวจสอบภายใน ทาหน้าที่ตรวจสอบกิจการภายในที่มีประสิทธิภาพ มีบุคลากรและระบบการทางาน
ที่เหมาะสม มีความเป็นอิสระจากหน่วยงานที่ต้องถูกตรวจสอบ และปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานการตรวจสอบกิจการภายในที่เป็นที่ยอมรับ
ทางวิชาชีพ และตามแนวปฏิบัติของธนาคารแห่งประเทศไทย ว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของสถาบันการเงิน
4. สอบทานให้ธนาคารปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของสถาบันการเงิน
5. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง เสนอเลิกจ้าง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของธนาคาร
6. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูลของธนาคาร โดยเฉพาะในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
7. จัดทารายงานการกากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปีของธนาคาร
8. กาหนดหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบตลอดจนการเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบ รวมทั้ง การเปลี่ยนแปลงที่มี
นัยสาคัญต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบไว้อย่ างชัดเจน เป็นลายลักษณ์อักษร ตามที่ได้ รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
ธนาคาร และต้องเปิดเผยให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจาปีของธนาคาร
9. สอบทานให้ธนาคารมีการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ และดาเนินการตามนโยบายการแจ้งเบาะแส และการร้องเรียน
(Whistleblower Policy)
10. จัดให้มีแนวทางและระบบการควบคุมภายใน ในการต่อต้านการคอร์รัปชัน มีการควบคุมและติดตามความเสี่ยงจาก
การคอร์รัปชันในธนาคาร มีการสื่อสารและอบรมทาความเข้าใจให้พนักงานทุกระดับถือปฏิบัติ
11. รับรายงานจากคณะกรรมการกากับความเสี่ยงอย่างสม่าเสมอ ในประเด็นที่ธนาคารต้องดาเนินการปรับปรุงแก้ไข
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่ธนาคารกาหนด
12. แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ กับคณะกรรมการกากับความเสี่ยง กรณีมีการทบทวนสอบทาน
ความเพียงพอและประสิทธิผลของนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงโดยรวม รวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อประเมิน
ว่านโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงของธนาคาร ครอบคลุมความเสี่ยงทุกประเภท รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ และมีการ
ดาเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
13. รายงานต่อคณะกรรมการธนาคาร เพื่อดาเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรใน
กรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบ พบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทา ดังนี้
 รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สาคัญในระบบควบคุมภายใน
 การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยธุรกิจของธนาคาร กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อกาหนดของ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของธนาคารและหลักทรัพย์ และ
กฎหมายอื่นๆ
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หากคณะกรรมการหรือผู้บริหารไม่ดาเนินการให้มีการปรับปรุงแก้ไขภายในเวลาตามที่คณะกรรมการตรวจสอบกาหนด
คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องเปิดเผยการกระทาดังกล่าวไว้ในรายงานประจาปี และรายงานต่อธนาคารแห่งประเทศไทย
14. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
15. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

4. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วย กรรมการ 4 ท่าน ดังนี้
1. นายไพโรจน์
เฮงสกุล
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
2. นายสมศักดิ์
อัศวโภคี
กรรมการบรรษัทภิบาล
3. นายประดิษฐ
ศวัสตนานนท์
กรรมการบรรษัทภิบาล
4. ดร.สุปรียา
ควรเดชะคุปต์
กรรมการบรรษัทภิบาล
นายวีรเวช
ศิริชาติไชย
เลขานุการ
ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล มีขอบเขตอานาจหน้าที่ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร ดังนี้
1. พิจารณานโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร
2. พิจารณานโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร
3. พิจารณานโยบายการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร
4. ดูแลให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามนโยบาย รวมทั้งให้ข้อแนะนาและการสนับสนุนที่จาเป็นแก่ผู้ที่ปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุแผนงาน
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานของธนาคารตามนโยบายการกากับดู แลกิจการที่ดี และนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
ด้วยเกณฑ์บรรษัทภิบาลเพื่อกาหนดประเด็นที่ควรปรับปรุง
6. ประเมินผลการปฏิบัติงานของธนาคารตามนโยบายการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) ในระบบการ
กากับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ มาตรฐานและแนวปฏิบัติที่บังคับใช้กับธุรกรรมต่างๆ ของทางการ
7. เป็นตัวแทนธนาคารในการสื่อสารและการดาเนินกิจกรรมด้านบรรษัทภิบาล การป้องกันการจ่ายเงิน เพื่อการคอร์รัปชัน
ทั้งกับผู้บริหารพนักงานและหน่วยงานภายนอก
8. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบรรษัทภิบาล

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

นายสมศักดิ์
นายฉี
นายประดิษฐ
นายเรืองศักดิ์

อัศวโภคี
ชิง-ฟู่
ศวัสตานานนท์
วิทวัสการเวช

ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
เลขานุการ

ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีขอบเขตอานาจหน้าที่ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร ดังนี้
1. กาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ คุณสมบัติ และวิธีการสรรหากรรมการ ผู้บริหารระดับสูงของธนาคารที่ต้องขอความ
เห็นชอบจากทางการ และผู้บริหารในตาแหน่งผู้ช่วยสายงานขึ้นไป หรือตาแหน่งงานอื่นที่เทียบเท่า เมื่อครบวาระ
หรือมีตาแหน่งว่างลง หรือเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจ โดยให้ถือปฏิบัติตามประกาศธนาคาร
แห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอานาจในการ
จัดการ หรือที่ปรึกษาของสถาบันการเงิน
2. คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติและความสามารถที่เหมาะสม ดังนี้
2.1 กรรมการ
2.2 ผู้ มี อ านาจในการจั ด การ ได้ แ ก่ ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร กรรมการผู้ จั ด การ รองกรรมการผู้ จั ด การ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยสายงาน
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2.3 ที่ปรึกษาของธนาคาร เฉพาะบุคคลที่เป็นที่ปรึกษาของธนาคาร หรือบุค คลที่อาจทาหน้า ที่เปรียบเสมือน
กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และ
ผู้ช่วยสายงานแต่เพียงใช้ชื่อว่าเป็นที่ปรึกษาเท่านั้น
3. ดู แ ลให้ ค ณะกรรมการของธนาคารมี ข นาด และองค์ ป ระกอบที่ เ หมาะสมกั บ องค์ ก ร รวมถึ ง มี ก ารปรั บ เปลี่ ย น
ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงดูแลให้มีกลไกหรือเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนกระบวนการคัดเลือกและเสนอชื่อบุคคล
ที่ จ ะด ารงต าแหน่ ง กรรมการ เพื่ อ ให้ อ งค์ ป ระกอบของคณะกรรมการของธนาคาร ประกอบด้ ว ยบุ ค คลที่ มี พ ฤติ ก รรม ควา มรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานในระยะยาว และเหมาะสมกับทิศทางและกลยุทธ์ของ
สถาบัน เสนอแนวทาง วิธีการจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใด รวมถึงโบนัสประจาปี ให้แก่ คณะกรรมการธนาคาร และ
คณะกรรมการชุดย่อยคณะต่างๆ ที่คณะกรรมการธนาคารแต่งตั้ง
4. กาหนดนโยบายการกาหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นรวมถึงจานวนค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นที่ให้แก่กรรมการ
และผู้มีอานาจในการจั ดการ (อ้างอิง ตามข้อ 2.) ที่สะท้อนวัตถุประสงค์ หน้า ที่และความรับผิดชอบ และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
โดยต้ อ งมี ห ลั ก เกณฑ์ ที่ ชั ดเจนโปร่ ง ใส เพื่ อ เสนอให้ ค ณะกรรมการธนาคารพิ จ ารณาอนุมั ติ และส่ ง นโยบายดั ง กล่ า วให้ธ นาคาร
แห่งประเทศไทยหากมีการร้องขอ
5. ดูแลให้กรรมการและผู้มีอานาจในการจัดการ (อ้างอิงตามข้อ 2.) ได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
6. พิจ ารณากรอบการดาเนิน การของโครงสร้า งค่ า ตอบแทน การขึ้นเงิ นเดื อนประจาปี โบนัสประจ าปี ตลอดจน
ผลประโยชน์อื่นๆ ดังต่อไปนี้
6.1 พิจารณาภาพรวมและกรอบการดาเนินการของโครงสร้า งค่าตอบแทน การขึ้นเงินเดือนประจาปี และโบนัส
ประจาปี ตลอดจนผลประโยชน์อื่นใดของผู้ บริหารระดับสูงและพนักงานธนาคารในประเทศ (Local Staff)
และค่าตอบแทนของพนักงานชาวต่างชาติ (Expatriate) ที่เป็นบริษัทร่วมทุน อาทิเช่น ค่าธรรมเนียมหรือ
ค่าบริการต่างๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับการทางานของพนักงานชาวต่างชาติตามที่ได้ตกลงกัน ตามข้อเสนอของ
ฝ่ายจัดการ เพื่อความเหมาะสมและก่อให้เกิดผลงานตามที่ คาดหวัง มีความเป็นธรรมและเป็นการตอบแทน
พนักงานที่ช่วยให้งานของธนาคารประสบผลสาเร็จ
6.2 พิจารณางบประมาณการขึ้นเงินเดือนประจาปี และโบนัสประจาปีตลอดจนผลตอบแทนพิเศษอื่นๆ ที่ธนาคาร
กาหนดให้พนักงาน
7. พิจารณานโยบาย แนวทางประเมินและวิธีการจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่งเพื่อความต่อเนื่องในการบริหารงานที่
เหมาะสมและอย่างเป็นระบบ สาหรับผู้มีอานาจในการจัดการ (อ้างอิงตามข้อ 2.)
8. พิ จ ารณากรอบนโยบาย หลั ก เกณฑ์ ตลอดจนการว่ า จ้ า งเกี่ ย วกั บ รู ป แบบลั ก ษณะการจ้ า งงานที่ มี ก ารก าหนด
ระยะเวลาการจ้างที่แน่นอน
9. ทบทวนและเสนอข้อแก้ไข ขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
10. ดูแ ลให้ มี การเปิ ด เผยนโยบายและรายละเอีย ดของกระบวนการสรรหากรรมการและผู้มี อ านาจในการจั ด การ
ในรายงานประจาปีของธนาคาร
11. กาหนดแนวทางการประเมินผลงานของกรรมการ และผู้มีอานาจในการจัดการ (อ้างอิงตามข้อ 2.) เพื่อพิจารณา
ปรับค่าตอบแทนประจาปี โดยคานึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและความเสี่ ยงที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้ความสาคัญกับการเพิ่มมูลค่าของ
ส่วนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวประกอบการพิจารณาประเมินผลด้วย
12. เปิดเผยนโยบายเกี่ยวกับการกาหนดค่าตอบแทนและเปิดเผยค่า ตอบแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งจัดทารายงาน
การกาหนดค่าตอบแทน โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับปัจจัยที่ ใช้ในการพิจารณาการประเมินผลการดาเนินงานในภาพรวม
เป้าหมายและการดาเนินงาน ตลอดจนความเห็นของคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน รวมถึงวิธีและเครื่องมือในการจ่ายค่าตอบแทน
เพื่อให้สะท้อนความเสี่ยง (หากมี) ไว้ในรายงานประจาปีของธนาคารด้วย
13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการธนาคารมอบหมาย

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ กรรมการอิสระ และผู้บริหารของธนาคาร
การสรรหาบุคคลที่จะมาดารงตาแหน่งกรรมการธนาคารเป็นไปตามข้อบังคับของธนาคาร แบ่งเป็น 2 กรณี
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กรณีที่ 1 การแต่งตั้งกรรมการใหม่อันเนื่องจากการออกตามวาระหรือแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม คณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน จะพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมถึงมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
ในด้านต่างๆ มีความเข้าใจเพียงพอด้านการธนาคาร การเงิน รวมถึงเศรษฐกิจ กฎหมาย และอื่นๆ เพื่อให้คณะกรรมการธนาคารมี
องค์ประกอบตามที่กาหนด โดยจัดทาเป็น Board Skill Matrix ซึ่งช่วยให้การสรรหากรรมการมีความสอดคล้องกับทิศทางการดาเนิน
ธุรกิจ ของธนาคารที่สอดคล้องกั บกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจ โดยค านึง ถึง ความจ าเป็นขององค์ กรและการกากั บดูแลกิจ การที่ ดี
และนาเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณากลั่นกรองบุคคลนั้นๆ ก่อนนาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพื่ออนุมัติ
กรณีที่ 2 การแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกก่อนครบกาหนดวาระ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
จะพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมถึงมีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ในด้านต่างๆ ตลอดจน
มีความเข้าใจด้านการเงิน การธนาคาร เศรษฐกิจ กฎหมาย โดยคานึงถึงความจาเป็นขององค์กรและการกากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้
เพื่อนาเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
- การสรรหาผู้บริหารธนาคาร
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะพิจ ารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีค วามสามารถและ
คุณสมบัติที่เหมาะสม โดยคานึงถึงจริยธรรม คุณธรรม ความซื่อสัตย์ เพื่อดารงตาแหน่งผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ กรร มการผู้จัดการ
โดยมีปัจจัยเบื้องต้นที่ใช้ประกอบการพิจารณา ได้แก่ คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในสายงานด้านการเงิน
มี แ นวคิ ด และวิ สั ย ทั ศ น์ ใ นการบริ ห ารจั ด การในแนวทางเดี ย วกั บ คณะกรรมการ ธนาคารเพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานขององค์ ก ร
ประสบผลสาเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย ซึ่ งผู้บริหารสูงสุดและคณะกรรมการธนาคารจะต้องมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ตลอดจนมีการ
ประสานงานกั น อย่ า งใกล้ ชิ ด โดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทนจะเสนอชื่ อ บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กต่ อ
คณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
กรณีการสรรหาผู้บริหารในตาแหน่งอื่นๆ กรรมการผู้จัดการจะเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง
- องค์ประกอบของคณะกรรมการธนาคาร
จานวนของคณะกรรมการเป็นไปตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นกาหนด โดยมีจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และมีกรรมการอิสระ
อย่างน้อยหนึ่งในสามของจานวนกรรมการทั้งหมดและไม่น้อยกว่า 3 คน
- การเลือกตั้งกรรมการธนาคาร
1. ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้
(ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
(ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดเลื อกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้
ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ (Non-cumulative Voting)
(ค) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลาดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจานวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลาดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจานวนกรรมการ
ที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
2. การพ้นจากตาแหน่งกรรมการ
(ก) การพ้นตาแหน่งตามวาระ
- ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตาแหน่งหนึ่งในสาม
- กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้จับสลากกัน
ว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ถัดไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตาแหน่ง
- กรรมการผู้พ้นจากตาแหน่งนี้จะเลือกเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
(ข) ตาย
(ค) ลาออก
(ง) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
(จ) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงและมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง
(ช) ศาลมีคาสั่งให้ออก
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3. ในกรณีที่กรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจากัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ
คราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในตาแหน่งกรรมการได้
เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการดังกล่าวต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
การสรรหาและแต่ งตั้ งบุ คคลเข้ าด ารงต าแหน่ งกรรมการอิ สระนั้ น บุ คคลดั งกล่ าวจะต้ องมี คุ ณสมบั ติ ของกรรมการอิ สระ
ตามที่ ธ นาคารก าหนดและสอดคล้ อ งกั บ แนวปฏิ บั ติ ข องนโยบายการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ซึ่ ง เข้ ม กว่ า ที่ ก าหนดโดยประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนและประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย โดยคุณสมบัติของกรรมการอิสระมีรายละเอียดดังนี้
คุณสมบัติเฉพาะของกรรมการอิสระจะต้องไม่มีธุรกิจหรือการงานที่เกี่ยวข้องกับ ธนาคาร อันอาจมีผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจโดยอิสระของตน โดยมีคุณสมบัติดังนี้
1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละศูนย์จุดห้าของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่ เ ป็ น หรื อ เคยเป็ น กรรมการที่ มี ส่ ว นร่ ว มบริ หารงาน ลู กจ้ าง พนั กงาน ที่ ปรึ กษาที่ ได้ เงิ นเดื อนประจ า หรื อ
ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือของผู้ มีอานาจควบคุมของ
บริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้ารับตาแหน่ง
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่ มี ห รื อ เคยมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างธุ ร กิ จ กั บ บริ ษั ท บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ร่ ว ม ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ หรื อ
ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย
หรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้ารับตาแหน่ง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่า
อสัง หาริม ทรัพย์ รายการเกี่ย วกับ สินทรั พย์ห รือบริการ หรื อการให้ห รือรั บ ความช่ ว ยเหลือทางการเงิ น ด้ว ยการรับหรือให้กู้ยื ม
ค้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้
ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้ งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า
ทั้งนี้การคานวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง
หนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้ารับตาแหน่ง
6. ไม่ เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ ให้ บริ การทางวิ ชาชี พใดๆ ซึ่ งรวมถึ งการให้ บริ การเป็ นที่ ปรึ กษากฎหมาย หรื อที่ ปรึ กษา
ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่าสองปีก่อนเข้ารับตาแหน่ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น
ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือ
ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน ประจา หรือ
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ถื อ หุ้ น เกิ น ร้ อ ยละหนึ่ ง ของจ านวนหุ้ น ที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งทั้ ง หมดของบริ ษั ท อื่ น ซึ่ ง ประกอบกิ จ การที่ มี ส ภาพอย่ า งเดี ย วกั น และ
เป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัท ภายหลัง ได้รับ
การแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะดังกล่าวข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจ
ในการดาเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุม
ของบริษัทโดยมีการตัดสินใจ ในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้

6. คณะกรรมการกากับความเสี่ยง
คณะกรรมการกากับความเสี่ยง ประกอบด้วย กรรมการ 3 ท่าน ดังนี้
1. นายฉี
ชิง-ฟู่
ประธานกรรมการกากับความเสี่ยง
2. นายประดิษฐ
ศวัสตนานนท์
กรรมการกากับความเสี่ยง
3. นายสมศักดิ์
อัศวโภคี
กรรมการกากับความเสี่ยง
ผู้บริหารสูงสุดสายงานบริหารความเสี่ยง
เลขานุการ
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการกากับความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีขอบเขตอานาจหน้าที่ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการธนาคาร ดังนี้
1. กากับดูแลให้มีการจัดทานโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ที่สาคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยง
ด้านตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ และความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่ อเสียง รวมถึงการกาหนดกรอบ
นโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ครอบคลุมเพียงพอและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
2. กากับดูแลให้มีระบบประเมินและติดตาม เพื่อดูแลการบริหารความเสี่ยงของฝ่ายจัดการให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
และเป็นไปตามที่นโยบายกาหนด ดูแลการบริหารความเสี่ยงของกิจการให้เหมาะสมเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ รวมถึงกากับดูแล
ให้ฝ่ายจัดการมีมาตรการป้องกัน แก้ไข และจากัดความเสี่ยงอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะในกรณีที่มีการกระจุกตัวของความเสี่ยงประเภทใด
ประเภทหนึ่ง
3. กากับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการทบทวนนโยบาย กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง และระบบการบริหารความเสี่ยง
โดยรวมอย่างน้อยปีละครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสาคัญที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของธนาคาร โดยพิจารณา
ถึงองค์ประกอบและลักษณะของความเสี่ยง (Risk Profile) ในภาพรวม ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง
ของธนาคาร
4. กากับดูแลให้มีการจัดทาประมาณการเงินกองทุนภายใต้ภาวะวิกฤต (Stress Test) โดยกาหนดสถานการณ์จาลอง
ให้สอดคล้องกับลักษณะ ปริมาณ และความซับซ้อนของธุรกรรม
5. กากับดูแลให้มีการกาหนดโครงสร้างองค์กรให้มีการสนับสนุนการกากับดูแลความเสี่ยงที่ดี (Risk Governance)
6. กากับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk Management) และกระบวนการบริหาร
ความเสี่ ย งที่ ค รอบคลุ ม การประเมิ น ติ ด ตามความเสี่ ย งด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ( IT Risk) และด้ า นไซเบอร์ (Cyber Risk)
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาความปลอดภัยและความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Security) การกากับดูแล
ให้มีการรายงานความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk) และด้านไซเบอร์ (Cyber Risk) ที่สาคัญให้คณะกรรมการธนาคารรับทราบ
7. กากับดูแลให้มีการสร้าง IT Risk Awareness Culture ให้เกิดขึ้นทั่วทั้งองค์กร โดยมีการส่งเสริมให้ทุกคน
ในองค์กรตระหนักถึงความเสี่ยงด้าน IT และด้านไซเบอร์ และมีความรู้เพียงพอในการป้องกันความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
8. กากับดูแลให้มีการพัฒนาและสร้างบุคลากรด้านการบริหารความเสี่ยงด้าน IT และ Cyber Security อย่างเพียงพอ
9. กากับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงด้าน Conduct Risk มีกระบวนการที่จะควบคุมให้มีการทาธุรกิจเป็นไปตามเกณฑ์
หรือแนวทางในการให้บริการหรือการขายผลิตภัณฑ์ที่ดี (Market Conduct) กระบวนการในการป้องกันความเสี่ยงจากข้อผิดพลาด
ที่เกิดจากการให้บริการ กระบวนการดูแล ข้อร้องเรียนของผู้ใช้บริการ และการจัดการผลกระทบต่างๆ ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
ที่กาหนดโดยหน่วยงานที่กากับดูแล
10. ก ากั บ ดู แ ลให้ ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง รวมถึ ง หั ว หน้ า หน่ ว ยงานบริ ห ารความเสี่ ย งปฏิ บั ติ ต ามนโยบายและกลยุ ท ธ์
การบริหารความเสี่ยงรวมถึงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
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11. กากับดูแลให้กลยุทธ์ในการบริหารเงินกองทุนและสภาพคล่อง เพื่อรองรับความเสี่ยงต่างๆ และมีความสอดคล้องกับ
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ที่ได้รับอนุมัติ
12. รายงานต่อคณะกรรมการธนาคารถึงสถานะความเสี่ยง ประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยงและสถานะการปฏิบัติ
ตามวัฒนธรรมองค์กรที่คานึงถึงความเสี่ยง ตลอดจนปัจจัยและปัญหาที่มีนัยสาคัญ และสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องกับ
นโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง
13. ให้คาแนะนาต่อคณะกรรมการธนาคารเกี่ยวกับกรอบการกากับดูแลความเสี่ยง
14. หารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อประเมินว่านโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง
ครอบคลุมความเสี่ยงทุกประเภท ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ รวมถึงการดาเนินการตามนโยบายและกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
15. มีความเห็นหรือมีส่วนร่วมในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงาน
บริหารความเสี่ยง

7. คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ
นอกเหนือจากคณะกรรมการชุ ดย่อยต่ า งๆ ที่ค ณะกรรมการธนาคารได้จั ดตั้ ง ขึ้นเพื่อประโยชน์ในการติดตาม และ
ก ากั บ ดู แ ลการด าเนิ น งานของธนาคารในแต่ ล ะด้ า นตามที่ ก ล่ า วไว้ ข้ า งต้ น แล้ ว คณะกรรมการบริ ห ารได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
ชุดย่อยอื่นๆ เพิ่มเติมเพื่อทาหน้าที่ดูแลเฉพาะเรื่อง ดังนี้
7.1 คณะกรรมการสินเชื่อ (Credit Committee)
มีขอบเขตอานาจหน้าที่ในการอนุมัติวงเงินสินเชื่อได้เท่าที่ธนาคารกาหนด รวมถึงกลั่นกรองสินเชื่อที่เป็นอานาจอนุมัติ
ของคณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการธนาคาร
7.2 คณะกรรมการพัฒนาสินเชื่อ (Credit Monitoring Committee)
มีขอบเขตอานาจหน้าที่ในการพิจารณากาหนดและทบทวนกระบวนการในการพัฒนาสินเชื่อ กระบวนการติดตาม
หนี้และกระบวนการดาเนินการด้านกฎหมายกับลูกหนี้ รวมถึงพิจารณาให้ความเห็นในการจัดชั้นหนี้ แนวทางในการติดตามและแก้ไขหนี้
มีอานาจอนุมัติตามที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย และรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริหาร
7.3 คณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน (Asset Liability Management Committee)
มีขอบเขตอานาจหน้าที่ในการพิจารณากาหนดเป้าหมายโครงสร้างทางการเงินของสินทรัพย์และหนี้สิน พิจารณา
กาหนดเพดานความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและอัตราดอกเบี้ยให้สอดคล้องกับเป้าหมายด้านรายได้ พิจารณาอนุมัตินโยบายการลงทุนเพื่อการ
บริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและอัตราดอกเบี้ยโดยเน้นการลงทุนในตราสารหรือผลิตภัณฑ์ พิจารณากาหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ดอกเบี้ย
เงินฝาก และอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของธนาคาร พิจารณาและอนุมัติการออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินด้านการระดมทุน เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า และเป้าหมายด้านต้นทุน ตลอดจนเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารสภาพคล่องของธนาคาร พิจารณาข้อมูลกระแสเงินสดของธนาคาร
ตลอดจนพฤติกรรมการฝากถอนเงินของลูกค้า เพื่อประเมินภาพความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และวางกลยุทธ์รองรับสถานการณ์ต่างๆ ให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับนโยบายของธนาคาร กาหนดตัวชี้วัดสาคัญต่างๆ ที่จะเป็นเครื่องมือในการสะท้อนภาพการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินให้
เป็นไปตามนโยบายของธนาคารและกาหนดแผนการลงทุน และดูแลให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผน
7.4 คณะกรรมการลงทุน (Investment Committee)
มีขอบเขตอานาจหน้าที่ในการกาหนดแผนการลงทุน (ตราสารทุน) ให้สอดคล้องกับนโยบายการลงทุน และนโยบาย
โดยรวมของธนาคารทั้งในด้านกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจและผลตอบแทน ศึกษาและดาเนินการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การลงบัญชี
ที่ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี กาหนดกระบวนการและวิธีการลงทุน การปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลที่
เกี่ยวกับการลงทุน และนาเสนอผลการลงทุน ตลอดจนภาพรวมการลงทุนรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร

การประชุมคณะกรรมการธนาคาร
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการธนาคารอย่างสม่าเสมอ โดยมีการกาหนดวาระ
ชัดเจนล่วงหน้าและมีวาระการประชุมที่สาคัญ เช่น การพิจารณางบการเงินของธนาคารในแต่ละไตรมาส การติดตามผลการดาเนินงาน
ของธนาคาร ซึ่ ง ธนาคารได้ จั ด ส่ ง หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม พร้ อ มระเบี ย บวาระการประชุ ม และเอกสารก่ อ นการประชุ ม ล่ ว งหน้ า
เพื่อ ให้ กรรมการมี เวลาในการพิจ ารณา ศึ ก ษาข้อ มูล และมีก ารจดบั นทึ กการประชุ ม เป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษรและจั ด เก็ บรายงาน
การประชุมที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการธนาคารเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้
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ปี 2562 มีการประชุมของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ
ประกอบด้วยจานวนครั้งของการประชุมและจานวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านได้เข้าร่วมประชุม สรุปดังตารางด้านล่างนี้
ตารางแสดงการเข้าร่วมประชุมของกรรมการและผู้บริหารธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) ประจาปี 2562
คณะกรรมการธนาคาร

คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
สรรหาและ
กากับความเสี่ยง
กาหนดค่าตอบแทน
รายนามกรรมการ
จานวนครั้ง คิดเป็น จานวนครั้ง คิดเป็น จานวนครั้ง คิดเป็น จานวนครั้ง คิดเป็น จานวนครั้ง คิดเป็น จานวนครั้ง คิดเป็น
เข้าร่วม สัดส่วน เข้าร่วม สัดส่วน เข้าร่วม สัดส่วน เข้าร่วม สัดส่วน เข้าร่วม สัดส่วน เข้าร่วม สัดส่วน
ประชุม
(%)
ประชุม (%)
ประชุม
(%)
ประชุม
(%)
ประชุม
(%) ประชุม (%)
24
จานวนการจัดประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
13
13
12
7
12
1. นายรัตน์
พานิชพันธ์
13
100
2. นายไพโรจน์
เฮงสกุล
13
100
13
100
12
100
3. นายประดิษฐ ศวัสตนานนท์
13
100
13
100
12
100
7
100
12
100
4. นายสมศักดิ์
อัศวโภคี
13
100
13
100
12
100
7
100
12
100
5. ดร.สุปรียา
ควรเดชะคุปต์
13
100
13
100
12
100
6. นายหลี่
หมิง-เซีย้
11
84.61
7. นายฉี
จิง-ฟู่
11
84.61
5
71.43
11
91.67
8. นายนพร
สุนทรจิตต์เจริญ
13
100
22
91.67
9. นายศิริชัย
สมบัติศิริ
11
84.61
22
91.67
10. นายวู
โค-ชิน
13
100
21
87.50
11. นางศศิธร/2
พงศธร
6
100
9
(จาก 6 ครั้ง)
/2

12. นางสาวชมภูนุช ปฐมพร

6
(จาก 7 ครั้ง)

หมายเหตุ:

/1
/2

คณะกรรมการ
บริหาร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล

(จาก 6 ครั้ง)

85.71

12

85.71

(จาก 14 ครั้ง)

นางศศิธร พงศธร สิ้นสุดการดารงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
นางสาวชมภูนุช ปฐมพร เข้าดารงตาแหน่งกรรมการผู้จัดการ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธนาคาร ตั้งแต่ครั้งที่ 7/2562 วันที่ 24 มิถุนายน 2562 และ
คณะกรรมการการบริหาร ครั้งที่ 11/2562 วันที่ 14 มิถุนายน 2562

คณะผู้บริหาร
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) มีผู้บริหารจานวน 12 ท่าน ดังรายชื่อและตาแหน่ง ดังนี้
รายชื่อผู้บริหาร
1. นางสาวชมภูนุช
2. นายเฉิน

ตาแหน่งในธนาคาร

กรรมการผู้จัดการ
รองกรรมการผู้จัดการ
Taiwanese Business Development Group
3. นายธานี
ผลาวงศ์
รองกรรมการผู้จัดการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. นางสาวจุฑามาศ สมบุณยะวิโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานการตลาดการธนาคาร
5. นายไพรัช
ตระหง่านเรือง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานกิจการสาขา
6. นายโกศล
กวยาวงศ์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานสินทรัพย์และปฏิบัติการ
7. นางสาวจินตนา ใกล้สุวรรณ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสินเชื่อ 1
8. นายอนุชา
บุปผเวส
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสินเชื่อ 2
9. นายสมศักดิ์
ดีมงคลสุข
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสินเชื่อ 3
10. นายภราดร
ปรียปวัตน์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการธนาคาร
11. นายสมภพ
อัศวฤทธิไกร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารการเงินและการลงทุน
12. นายณรงค์
เลิศลักขณาวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ Corporate Banking Product
and Corporate Development Group
หมายเหตุ

ปฐมพร
จิง-หมิง

ธนาคาร
LH Fund
LH Securities
LH Advisory

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ตาแหน่งที่ได้รับ
มอบหมายใน
LH Fund
-

ตาแหน่งที่ได้รับ
มอบหมายใน
LH Securities
-

ตาแหน่งที่ได้รับ
มอบหมายใน
LH Advisory
-

กรรมการ
-

-

-

ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ แอดไวเซอรี่ จากัด
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหาร
นโยบายกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
การก าหนดค่ า ตอบแทนกรรมการธนาคาร ก าหนดโดยที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ ง ผ่ า นการพิ จ ารณาและน าเสนอโดย
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ ค่าตอบแทนดังกล่าวจะต้องมีจานวนและส่วนประกอบที่สามารถจูงใจกรรมการ
ที่มีความสามารถและมีความสาคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการได้และจะหลีกเลี่ยงการจ่ายค่าตอบแทนที่มากเกินความ
จาเป็นในการกาหนดค่าตอบแทนสาหรับกรรมการจะพิจารณาตามหลักปฎิบัติโดยทั่วไปในอุตสาหกรรม ซึ่งพิจารณาจากประสบการณ์
ทางาน ความรู้ ความสามารถ ความตั้งใจ และทุ่มเท รวมทั้งคุณประโยชน์ต่างๆ ที่กรรมการแต่ละคนสามารถทาให้กับธนาคารได้
และเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคียงกัน
การกาหนดค่าตอบแทนจะต้องได้รับการอนุมัติตามลาดับอานาจเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์และ
เพื่อความโปร่ง ใส เช่ น ผู้ถือหุ้นอนุมัติค่ าตอบแทนของคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน โดยมีคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
เป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม
ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
ค่ า ตอบแทนกรรมการก าหนดโดยที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ในรู ป ของตั ว เงิ น ได้ แ ก่ ค่ า ตอบแทนรายเดื อ นและ
ค่าเบี้ยประชุม นอกจากนี้ ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร โดยการนาเสนอจากคณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่ า ตอบแทน ซึ่ ง ค่ า ตอบแทนส าหรั บ กรรมการจะก าหนดไว้ อ ย่ า งชั ด เจนและโปร่ ง ใสตามหลั ก ปฏิ บั ติ โ ดยทั่ ว ไป
ในอุตสาหกรรม โดยพิจารณาจากประสบการณ์ทางาน ความรู้ ความสามารถ สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ
กรรมการในการกากับการทางานของธนาคารและคานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของธนาคารและผู้ถือหุ้น
ค่ า ตอบแทนกรรมการธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้ า ส์ จ ากั ด (มหาชน) ที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ าปี 2 562
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 มีมติอนุมัติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้
1. ค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562
ตารางแสดงค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561
ค่าตอบแทนกรรมการ
(บาทต่อเดือน)

ตาแหน่ง

2562

2561

1,000,000

1,000,000

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

40,000

40,000

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

40,000

40,000

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล

คณะกรรมการ
กากับความเสี่ยง

ประธานกรรมการ (นายรัตน์ พานิชพันธ์)

2. ค่าเบี้ยประชุมประจาปี 2562
ตารางแสดงอัตราค่าเบี้ยประชุมประจาปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561

ตาแหน่ง

คณะกรรมการ
ธนาคาร
2562

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

2561 2562 2561

ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ
สรรหาและกาหนด
บริหาร
ค่าตอบแทน
2562 2561 2562
2561

2562

2561

2562

2561

ประธานกรรมการ

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

30,000

30,000

30,000 30,000 30,000

กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร

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

20,000

20,000

20,000 20,000 20,000

-

-

กรรมการที่เป็นผู้บริหาร

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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3. เงินบาเหน็จกรรมการประจาปี 2562
ด้วยคณะกรรมการธนาคารมีบทบาทสาคัญในการสนับสนุน ส่งเสริม ให้นโยบาย และตัด สินใจในเรื่องสาคัญๆ
ส่งผลให้ธนาคารมีผลการดาเนินงาน และมีภาพลักษณ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง
อนึ่ ง เนื่ องจากบริษั ท แอล เอช ไฟแนนซ์เชี ยล กรุ๊ ป จ ากั ด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษัทแม่ ของธนาคาร ได้ก าหนด
เงินบาเหน็จกรรมการเช่นกัน จึงเห็นว่ากรรมการธนาคารท่านใดที่เป็นกรรมการที่บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ให้ได้รับเงินบาเหน็จกรรมการจากบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน) เพียงแห่งเดียว จึงขอกาหนดเงินบาเหน็จ
กรรมการเป็นจานวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,400,000 บาท ซึ่งเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และปริมาณงาน และในการจัดสรร
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการธนาคาร ที่จะพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม โดยให้จ่ายเงินบาเหน็จให้แก่กรรมการ 5 ท่าน
ดังนี้
1. นายไพโรจน์
เฮงสกุล
2. นายศิริชัย
สมบัติศิริ
3. นายสมศักดิ์
อัศวโภคี
4. นายหลี่
หมิง-เซี้ย
5. นายประดิษฐ
ศวัสตนานนท์
ตารางแสดงเงินบาเหน็จกรรมการประจาปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561
เงินบาเหน็จกรรมการ (บาท)
2562 (จ่าย 5 ท่าน)
3,400,000

2561 (จ่าย 3 ท่าน)
3,200,000

4. ค่าตอบแทนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงิน
ตามที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 21 มกราคม 2558 ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จัดหารถยนต์สาหรับ
กรรมการ ซึ่งรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับรถยนต์ เช่น ค่าน้ามัน ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าซ่อมบารุง และค่าเงินเดือนพนักงานขับรถ
โดยให้คณะกรรมการธนาคารมีอานาจในการพิจารณาตามความเหมาะสมและให้ใช้ ตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติยกเลิก
หรือเปลี่ยนแปลง
ค่าตอบแทนอื่นของกรรมการ
ค่าตอบแทนอื่น หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนอื่น หมายถึง หุ้น หุ้นกู้ รวมทั้งสิทธิประโยชน์อื่นๆ ทั้งที่เป็นตัวเงิน และ
ไม่เป็นตัวเงิน นอกเหนือจากผลประโยชน์ที่พึงได้รับตามปกติ ซึ่งได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม ดังนี้
ตารางแสดงค่าตอบแทนกรรมการธนาคาร ประจาปี 2562 และ 2561 /1
/1
รายนามกรรมการ
1. นายรัตน์
2. นายไพโรจน์
3. นายประดิษฐ
4. นายสมศักดิ์
5. ดร.สุปรียา
6. นายศิริชัย
7. นายนพร
8. นายหลี่
9. นายฉี
10. นายวู
11. นางสาวชมภูนุช

พานิชพันธ์
เฮงสกุล
ศวัสตนานนท์
อัศวโภคี
ควรเดชะคุปต์
สมบัติศิริ
สุนทรจิตต์เจริญ
หมิง-เซี้ย
ชิง-ฟู่
โค-ชิน
ปฐมพร
รวม

หมายเหตุ:

/1

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

2562
ค่าตอบแทน
และเบี้ยประชุม
(บาท)

โบนัส
(บาท)

2561
ค่าตอบแทน
และเบี้ยประชุม
(บาท)

โบนัส
(บาท)

12,030,000.00
2,598,478.00
499,341.00
1,258,478.00
25,000.00
2,488,478.00
485,000.00
94,341.00
150,000.00
465,000.00
280,000.00

-

12,000,000.00
2,527,631.58
210,333.34
2,502,631.58
20,000.00
2,492,631.58
440,000.00
70,333.34
90,000.00
480,000.00
-

-

20,374,116.00

-

20,833,561.42

-

ค่าตอบแทนกรรมการธนาคารประจาปี 2562 และประจาปี 2561 เนื่องจากกรรมการของธนาคารเป็นกรรมการชุดเดียวกับของบริษัทแม่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน คือ
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ดังนั้น ในปี 2562 และปี 2561 เมื่อบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน) จ่ายค่าตอบแทนให้แก่
กรรมการของธนาคาร ธนาคารไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการธนาคารอีก
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ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ธนาคารจ่ า ยค่ าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารรวม 12 ราย จ านวน 66,360,826.22 บาท โดยเป็นค่า ตอบแทนในรูป
เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอื่น
ค่าตอบแทนอื่นของผูบ้ ริหาร
ค่า ตอบแทนอื่นหรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่น นอกเหนือจากผลประโยชน์ที่พึงได้รับตามปกติ ได้แก่ เงิ นสมทบ
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ เบี้ยประกันกลุ่ม ค่าเครื่องแบบพนักงาน ค่ารักษาพยาบาล และค่าตอบแทนอื่นดังนี้
ตารางแสดงค่าตอบแทนผู้บริหารของธนาคารประจาปี 2562 และ 2561
ประเภท
เงินเดือน
เงินพิเศษ/โบนัส
เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
เบี้ยประกันกลุ่ม
ค่ารักษาพยาบาล
ค่าตอบแทนอื่น
รวม

จานวน
(ราย)
12

2562
ค่าตอบแทน
(บาท)
47,973,860.00
13,380,200.00
3,025,406.75
35,456.62
76,769.10
1,869,133.75
66,360,826.22

จานวน
(ราย)
31

2561
ค่าตอบแทน
(บาท)
103,482,220.99
25,859,500
4,708,880.50
70,813.74
146,568.43
708,500.00
134,976,483.66

บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีพนักงานจานวน 1,229 ราย ลดลง 207 ราย เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2561 ตาม
รายละเอียด ดังนี้
จานวนพนักงาน (คน)

31 ธันวาคม 2562
1,229

31 ธันวาคม 2561
1,436

31 ธันวาคม 2560
1,504

ปี 2562 ธนาคารมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 1,191.98 ล้านบาท ลดลง 8.90 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 หรือ
ลดลงร้อยละ 0.74 เป็นผลมาจากการปรับเพิ่มขึ้นของเงินเดือนและการจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ
นโยบายในการพัฒนาบุคคลากร
เพื่อให้องค์กรมีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาพนักงานซึ่งเป็นทรัพยากรที่สาคัญ ธนาคารจึงมีนโยบาย
ในการสนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคคลากรของธนาคารอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดอบรมสัมมนาที่จัดโดยหน่วยงานภายในองค์กรและ
การส่ ง บุ ค คลากรเข้ า รั บ การอบรมกั บ สถาบั น จั ด อบรมภายนอกองค์ ก ร รวมทั้ ง การสอนงานโดยหั ว หน้ า งาน เพื่ อ ให้ เ กิ ด
การพัฒนาที่ยั่งยืนและเพื่อให้การทางานมีประสิทธิภาพ มีความเป็นมืออาชีพ เสริมสร้างให้เกิดการประสานความร่วมมือร่วมใจ
เป็นหนึ่งเดียวกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายงาน และเป็นประโยชน์ต่องานในภาพรวมขององค์กร
ค่านิยมองค์กร (PRO-AcTIVE)
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้ า ส์ จากั ด (มหาชน) ตระหนั ก ถึ ง ความสาคั ญ ของพนั ก งานเพราะถื อ เป็ น ส่ ว นที่ สาคั ญ
ในการผลักดั นให้ธุรกิจ เติบโตอย่า งมั่ นคงและยั่ง ยืนและสอดคล้องกับ พันธกิจ ของธนาคารที่จ ะพัฒนาและสนับสนุ นการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลทั้งในเชิงความรู้และผลประโยชน์ของพนักงาน
ธนาคารได้กาหนดค่านิยมองค์กรที่จะช่วยส่งเสริมให้พนักงานมีจุดมุ่งหมายเดียวกันเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
หรือเรียกว่า PRO-AcTIVE ได้แก่
Professional
คือ การพัฒนาศักยภาพ /สร้างสรรค์งานในเชิงรุก/พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
Accountability
คือ การรับผิดชอบในทุกมิติ/ยึดมั่นสัจจะ/ใฝ่สาเร็จ
Teamwork
คือ การเปิดใจแก่กัน/ทางานเป็นทีม/มุ่งสู่เป้าหมายร่วมกัน
Integrity
คือ ความสุจริต/มีจริยธรรม/โปร่งใส
Visioning
คือ การคิดนอกกรอบ/มองกว้างไกล/ยึดมั่นในเป้าหมาย
Excellence Service
คือ มีใจรักบริการ/ให้เกียรติ/จิตอาสา
การปฐมนิเทศพนักงานใหม่
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจในภาพรวมธุรกิจของธนาคารและมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงาน
ร่วมกันอย่างมีความสุข รวมทั้งเพื่อให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่และความสาคัญของตนเองที่มีต่อองค์กรมีความรู้ความเข้าใจต่อค่านิยม
ของธนาคาร
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ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน
ธนาคารมีนโยบายในการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตของพนักงาน เพื่อให้พนักงานทางานอย่างมีความสุข
รวมถึงการกาหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม อาทิ เงินเดือน โบนัส กองทุนสารองเลี้ยงชีพ ประกันสังคม ค่ารักษาพยาบาล
เครื่องแบบพนักงาน รวมถึงผลประโยชน์สวัสดิการอื่นๆ
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ธนาคารได้จัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับพนักงาน เพื่อเป็นสวัสดิการที่ดีซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญต่อขวัญและกาลังใจ
ในการทางาน เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 - 15 ของเงินเดือน และ
ธนาคารจ่ายสมทบให้ในอัตราร้อยละ 3 - 7 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจานวนปีที่ทางาน และกองทุนได้จัดตั้งคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย
กรรมการที่มาจากการเลือกตั้งของสมาชิก และกรรมการที่มาจากการแต่งตั้งของนายจ้าง คณะกรรมการดังกล่าว มีอานาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลการบริหารกองทุน รวมถึงการกาหนดนโยบายการลงทุนแทนสมาชิก นอกจากนี้ธนาคารได้เพิ่ม
ทางเลือกนโยบายการลงทุนให้กับพนักงานโดยการใช้กองทุ นประเภทหลายนโยบายการลงทุน (“Master Fund”) เพื่อให้พนักงาน
ได้เลือกให้เหมาะสมกับตนเอง สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสารองเลี้ยงชีพ
เป็นเงินจานวน 37.9 ล้านบาท และ 38.6 ล้านบาท ตามลาดับ
จานวนการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) ที่เข้าถือหลักทรัพย์ในบริษัทแม่
และธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561
ตารางแสดงจานวนการถือหลักทรัพย์ของกรรมการธนาคาร ที่เข้าถือหลักทรัพย์ในบริษัทแม่ และธนาคาร
รายนามกรรมการ
1. นายรัตน์
พานิชพันธ์
- จานวนการถือหุ้นทางตรง:
- จานวนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:
2. นายไพโรจน์
เฮงสกุล
- จานวนการถือหุ้นทางตรง:
- จานวนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:
3. นายประดิษฐ
ศวัศตนานนท์
- จานวนการถือหุ้นทางตรง:
- จานวนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:
4. นายสมศักดิ์
อัศวโภคี
- จานวนการถือหุ้นทางตรง:
- จานวนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:
5. ดร.สุปรียา
ควรเดชะคุปต์
- จานวนการถือหุ้นทางตรง:
- จานวนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:
6. นายหลี่
หมิง-เซี้ย
- จานวนการถือหุ้นทางตรง:
- จานวนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:
7. นายฉี
ชิง-ฟู่
- จานวนการถือหุ้นทางตรง:
- จานวนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:
8. นายนพร
สุนทรจิตต์เจริญ
- จานวนการถือหุ้นทางตรง:
- จานวนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:
9. นายศิริชัย
สมบัติศิริ
- จานวนการถือหุ้นทางตรง:
- จานวนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:
10. นายวู
โค-ชิน
- จานวนการถือหุ้นทางตรง:
- จานวนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:
11. นางศศิธร
พงศธร
- จานวนการถือหุ้นทางตรง:

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

- จานวนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:
/1

หมายเหตุ บริษัทแม่
ธนาคาร/2

31 ธันวาคม 2562
จานวนการถือหลักทรัพย์
บริษัทแม่/1
ธนาคาร/2

31 ธันวาคม 2561
จานวนการถือหลักทรัพย์
บริษัทแม่/1
ธนาคาร/2

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

5,606,797 หุน้
ร้อยละ 0.027
-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

5,606,797 หุน้
ร้อยละ 0.027
-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่ม-ี
-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

150,000 หุ้น
ร้อยละ 0.001
-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

150,000 หุ้น
ร้อยละ 0.001
-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

1,983,622 หุน้
ร้อยละ 0.009
-ไม่มี-

-ไม่มี-

1,983,622 หุน้
ร้อยละ 0.009
-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

หมายถึง บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมายถึง ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
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ตารางแสดงจานวนการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารธนาคารที่เข้าถือหลักทรัพย์ในบริษัทแม่ ธนาคาร และบริษัทย่อย
รายนามผู้บริหาร
1. นางสาวชมภูนุช ปฐมพร
จานวนการถือหุ้นทางตรง:
จานวนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:
2. นายเฉิน
จิง-หมิง
จานวนการถือหุ้นทางตรง:
จานวนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:
3. นายธานี
ผลาวงศ์
จานวนการถือหุ้นทางตรง:

ตาแหน่ง

รองกรรมการผู้จัดการ
Taiwanese Business Development Group

จานวนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:
5. นายไพรัช
ตระหง่านเรือง
จานวนการถือหุ้นทางตรง:

ผูช้ ่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานกิจการสาขา

จานวนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:
6. นายโกศล
กวยาวงศ์
จานวนการถือหุ้นทางตรง:

ผูช้ ่วยกรรมการผู้จัดการ
สายงานสินทรัพย์และปฏิบัติการ

จานวนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:
7. นางสาวจินตนา ใกล้สุวรรณ
จานวนการถือหุ้นทางตรง:

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสินเชือ่ 1

จานวนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:
8. นายอนุชา
บุปผเวส
จานวนการถือหุ้นทางตรง:

ผูช้ ่วยกรรมการผู้จัดการสินเชื่อ 2

จานวนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:
9. นายสมศักดิ์
ดีมงคลสุข
จานวนการถือหุ้นทางตรง:

ผูช้ ่วยกรรมการผู้จัดการสินเชื่อ 3

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
สายงานปฏิบัตกิ ารธนาคาร

จานวนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:

หมายเหตุ

บริษัทแม่/1
ธนาคาร/2

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

1,067,230 หุน้
ร้อยละ 0.005
-ไม่มี-

-ไม่มี-

1,016,962 หุน้
ร้อยละ 0.005
-ไม่มี-

-ไม่มี-

1,287,850 หุน้
ร้อยละ 0.006
-ไม่มี-

-ไม่มี-

1,240,572 หุน้
ร้อยละ 0.006
-ไม่มี-

-ไม่มี-

1,511,999 หุน้
ร้อยละ 0.007
-ไม่มี-

-ไม่มี-

1,469,707 หุน้
ร้อยละ 0.007
-ไม่มี-

-ไม่มี-

807,890 หุน้
ร้อยละ 0.004
-ไม่มี-

-ไม่มี-

764,167 หุน้
ร้อยละ 0.004
-ไม่มี-

-ไม่มี-

1,435,098 หุน้
ร้อยละ 0.007
-ไม่มี-

-ไม่มี-

1,392,228 หุน้
ร้อยละ 0.006
-ไม่มี-

-ไม่มี-

69 หุน้
ร้อยละ 0.000
-ไม่มี-

-ไม่มี-

701,630 หุน้
ร้อยละ 0.003
-ไม่มี-

-ไม่มี-

882,725 หุน้
ร้อยละ 0.004
-ไม่มี-

-ไม่มี-

840,010 หุน้
ร้อยละ 0.003
-ไม่มี-

-ไม่มี-

700,085 หุน้
ร้อยละ 0.003
200,000 หุน้
ร้อยละ 0.001

-ไม่มี-

728,204 หุน้
ร้อยละ 0.003
200,000 หุน้
ร้อยละ 0.001

-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

-ไม่มี-ไม่มี-

รองกรรมการผู้จัดการสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส
สายงานการตลาดการธนาคาร

11. นายสมภพ
อัศวฤทธิไกร
จานวนการถือหุ้นทางตรง:
จานวนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:
12. นายณรงค์
เลิศลักขณาวงศ์
จานวนการถือหุ้นทางตรง:
จานวนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:

31 ธันวาคม 2561
จานวนการถือหลักทรัพย์
บริษัทแม่/1
ธนาคาร/2

กรรมการผู้จัดการ

จานวนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:
4. นางสาวจุฑามาศ สมบุณยะวิโรจน์
จานวนการถือหุ้นทางตรง:

จานวนการถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ:
10. นายภราดร
ปรียปวัตน์
จานวนการถือหุ้นทางตรง:

31 ธันวาคม 2562
จานวนการถือหลักทรัพย์
บริษทั แม่/1
ธนาคาร/2

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ
สายงานบริหารการเงินและการลงทุน
ผูช้ ่วยกรรมการผู้จัดการ
Corporate Banking Product and
Corporate Development Group

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

-ไม่มี-

หมายถึง บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
หมายถึง ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
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รายงานคณะกรรมการกากับความเสี่ยง
คณะกรรมการกากับความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ จานวน 3 ท่าน ดังนี้
1. นายฉี
2. นายประดิษฐ
3. นายสมศักดิ์

ชิง-ฟู่
ศวัสตนานนท์
อัศวโภคี

ประธานกรรมการกากับความเสี่ยง
กรรมการกากับความเสี่ยง
กรรมการกากับความเสี่ยง

โดยมีนางสาวอภิญญา ภวังคนันท์ ผู้อานวยการอาวุโสฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตและเงินกองทุน บริษัท แอล เอช
ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ทาหน้าที่เลขานุการ
คณะกรรมการกากับความเสี่ยง ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร
ปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการกากับความเสี่ยง รวม 12 ครั้ง และรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการธนาคาร
สรุปสาระสาคัญ ดังนี้
1. พิจ ารณานโยบายการบริหารความเสี่ยงด้า นต่า งๆ เช่ น ความเสี่ ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้า นตลาด ความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่อง ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียง และความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยคานึงถึง
กรอบการกากับดูแลความเสี่ยงที่ดี (Risk Governance Framework) รวมถึงการสร้างและปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่คานึงถึงความเสี่ยง
(Risk Culture) ทีส่ อดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลความเสี่ยงตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
2. รายงานผลการประเมินและติดตามการบริหารความเสี่ยง ประสิทธิภาพการบริ หารความเสี่ยง รวมถึงดูแลให้ฝ่าย
จัดการมีมาตรการในการป้องกัน แก้ไข และจากัดความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
3. รายงานสถานะความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่มีต่อระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) รวมถึงสร้าง
ความมั่นใจต่อคณะกรรมการธนาคารถึงการกากับดูแลและการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ

(นายฉี ชิง-ฟู่)
ประธานกรรมการกากับความเสี่ยง
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ปัจจัยความเสี่ยง
ภาพรวมการบริหารความเสี่ยง
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) ได้วางกรอบและกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจให้มีการเติบโตบนพื้นฐาน
การบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพควบคู่ กับการสร้า งผลตอบแทนที่ยั่งยืน ธนาคารมีการควบคุมดูแลการบริหารความเสี่ยง
อย่างเป็นระบบ มีการกาหนดโครงสร้างและนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน เพื่อการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ธนาคารให้ความสาคัญกับการเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงและความเพียงพอของเงินกองทุนต่อสาธารณะซึ่งเป็นไปตาม
หลักการและแนวปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ภายใต้การกากับของธนาคารแห่งประเทศไทย
โครงสร้างการกากับดูแลการบริหารความเสี่ยง
ธนาคารมีโครงสร้างองค์กรที่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงและสอดคล้องกับนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีและ
การควบคุมภายในที่ดี ดังนี้
 กาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ และแผนกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจของธนาคาร
คณะกรรมการ
 อนุ มั ติ แ ละก าหนดนโยบายการบริ ห ารความเสี่ ย ง และขอบเขตของระดั บ ความเสี่ ย ง
ธนาคาร
ที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
 กาหนดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และกากับดูแลให้มีการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

 สอบทานให้ธนาคารมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและเพียงพอ และ
เปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
 สอบทานและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบ
ภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
 สอบทานให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล

 กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน และกากับดูแล
ให้มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย
 เป็นตัวแทนในการสื่อสารและการดาเนินกิจกรรมด้านบรรษัทภิบาล การป้องกันการ
จ่ายเงินเพือ่ การคอร์รัปชันทั้งกับผู้บริหาร พนักงานและหน่วยงานภายนอก

คณะกรรมการ
กากับความเสี่ยง

 ควบคุม ติดตาม และกากับดูแลให้ธนาคารจัดทานโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ และ
ดาเนินการตามนโยบายที่ได้กาหนดไว้
 ประเมินประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร

คณะกรรมการ
บริหาร

 กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการให้สินเชื่อและการลงทุน
 กลัน่ กรองสินเชื่อและ/หรือเงินลงทุนที่เป็นอานาจอนุมัติของคณะกรรมการธนาคาร
 มีอานาจอนุมัติสินเชื่อและ/หรือเงินลงทุนได้ตามอานาจอนุมัติที่ธนาคารกาหนด

คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

 กลั่นกรองและนาเสนอนโยบาย วางกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง โดยครอบคลุมความเสี่ยง
ด้านต่างๆ ตามทีธ่ นาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
 ประเมิน ติดตาม ดูแลและนาแนวนโยบายที่ได้รับอนุมัติไปใช้ติดตามควบคุมดูแลให้ความ
เสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยงที่กาหนดไว้

คณะกรรมการบริหาร
สินทรัพย์และหนี้สิน

 มีหน้าที่ในการบริหารและเสนอแนะการบริหารสภาพคล่อง ประเมิน ติดตามและจัดทา
แผนการบริหารความเสี่ยงด้านตลาดและอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
 กาหนดแผนการลงทุนและดูแลให้มีการปฏิบัติเป็นไปตามแผน
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คณะกรรมการ
สินเชื่อ

 พิจารณาอนุมัติวงเงินสินเชื่อตามขอบเขตอานาจอนุมัติที่ธนาคารกาหนด
 กลั่นกรองสินเชื่อที่เป็นอานาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร

นอกจากนี้ ธนาคารได้ จั ด ให้ มี ค ณะกรรมการชุ ด ต่ า งๆ เพื่ อ ก ากั บ ดู แ ลและควบคุ ม ความเสี่ ย งเฉพาะด้ า น เช่ น
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะอนุกรรมการสินเชื่อ คณะกรรมการพัฒนาสินเชื่อ รวมถึงคณะทางานบริหารความเสี่ยง
ด้านปฏิบัติการ เป็นต้น โดยมีสายงานบริหารความเสี่ยงและยุทธศาสตร์องค์กร ทาหน้ าที่ดูแลการบริหารความเสี่ยงในภาพรวม
ของธนาคาร และมีสายงานตรวจสอบ ทาหน้าที่ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน สอบทานความถูกต้องเชื่อถือได้
ของรายงานทางการเงินและการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของทางการ
นโยบายการบริหารความเสี่ยง
ธนาคารกาหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เพื่อใช้ในการกากับดูแลการทาธุรกรรมของธนาคารให้มีความเสี่ยง
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ มีการควบคุมภายในที่ดี เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องเป็นไปตามแนวทางการบริหาร
ความเสี่ยงที่ดีที่พึงปฏิบัติ หลักเกณฑ์ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่กากับดูแลของทางการกาหนด และเป็นแนวทาง
ปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเพื่อเสริมสร้างกระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยมีการระบุ ประเมิน ควบคุม ติดตาม และรายงานความเสี่ยง
ที่สาคัญของธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับความเสี่ยงในการดาเนินธุรกิจของธนาคาร
ปัจจัยความเสี่ยง
การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ธนาคารพาณิ ช ย์ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งโดยตรงต่ อ ตลาดเงิ น และภาวะเศรษฐกิ จ ทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ สภาพแวดล้อมในการดาเนินธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลง
กฎระเบี ย บของทางการ การปรั บ ตั ว ของคู่ แ ข่ ง การชุ ม นุ ม ทางการเมื อ ง ล้ ว นเป็ น ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ
ธนาคารพาณิชย์เช่นกัน
การบริ ห ารความเสี่ ย งที่ ส อดคล้ อ งกั บ แนวทางของธนาคารแห่ ง ประเทศไทย แบ่ ง ออกเป็ น 5 ด้ า นหลั ก ๆ คื อ
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านเครดิต ความเสี่ยงด้านตลาด ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง และความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
ธนาคารมีนโยบายและกระบวนการปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ หมายถึง ความเสี่ยงอันเกิดจากการกาหนดแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสมและการไม่สามารถปฏิบัติ
ตามแผนกลยุทธ์ที่กาหนดไว้ รวมถึงความไม่สอดคล้องระหว่างกลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมาย โครงสร้างองค์กร การแข่งขัน และทรัพยากร
ขององค์กรอันเป็นผลมาจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพในการแข่งขัน รายได้ และเงินกองทุน
ของธนาคาร
1.1 ความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจและการแข่งขัน
ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ อาจมีผลกระทบต่อการเติบโตของธุรกิจและคุณภาพสินเชื่อ ธนาคารจึงได้จัดทา
แผนธุรกิจ งบประมาณประจาปี การทาประมาณการเงินกองทุน โดยผู้บริหารแต่ละหน่วยงานมีส่วนร่วมในการจัดทาและแสดงความคิดเห็น
โดยแผนธุรกิจและงบประมาณได้นาเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อ พิจารณาอนุมัติ และมีการทบทวนทุกครึ่งปี เพื่อให้สอดคล้อง
กับภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคณะกรรมการธนาคารได้ติดตามผลการดาเนินงานเปรียบเทียบกับแผนธุรกิจอย่างสม่าเสมอ
1.2 ความเสี่ยงจากความไม่เพียงพอของเงินกองทุน
การเปลี่ ย นแปลงหลั ก เกณฑ์ ก ารก ากั บ ดู แ ลเงิ น กองทุ น ภายใต้ ห ลั ก เกณฑ์ Basel III ตามหลั ก การของ
Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) ซึ่ ง ครอบคลุ ม เรื่ อ งการด ารงเงิ น กองทุ น และการบริ ห ารความเสี่ ย ง
ด้านสภาพคล่องที่กากับดูแลทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพและกาหนดให้ธนาคารต้องดารงเงินกองทุนเพิ่มขึ้นให้เพียงพอที่จะรองรับ
ความเสียหายที่อาจเพิ่มขึ้นทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต รวมทั้งเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของเงินกองทุน
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การก ากั บ ดู แ ลเงิ น กองทุ น ตามหลั ก เกณฑ์ Basel III ได้ ก าหนดให้ ธ นาคารต้ อ งด ารงอั ต ราส่ ว นเงิ น กองทุ น ทั้ ง สิ้ น
ต่อสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้นไม่ต่ากว่าร้อยละ 11 โดยแบ่งเป็นอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้นไม่ต่ากว่าร้อยละ 8.5 และ
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เสี่ยงทั้งสิ้นไม่ต่ากว่าร้อยละ 7
นอกจากนี้ ธนาคารแห่ ง ประเทศไทยได้ ก าหนดให้ ธ นาคารพาณิ ช ย์ ด ารงเงิ น กองทุ น ส่ ว นเพิ่ ม (Capital Buffer)
เพื่อรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต (Conservation Buffer) โดยกาหนดให้ธนาคารพาณิชย์ดารงอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็น
ส่วนของเจ้าของเพิ่มเติมจากการดารงอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่าอีกในอัตราร้อยละ 0.625 ในแต่ละปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559
จนครบร้อยละ 2.50 ในวันที่ 1 มกราคม 2562
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารดารงอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยงอยู่ที่ร้อยละ 19.265 อัตราส่วน
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยงอยู่ที่ร้อยละ 16.514 และอัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของต่อสินทรัพย์เสี่ยง
อยู่ที่ร้อยละ 16.481 ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่สูงกว่าอัตราส่วนเงินกองทุนขั้นต่าตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
ธนาคารมีเงินกองทุนตามกฎหมายภายใต้หลักเกณฑ์ Basel III ทั้งสิ้น จานวน 40,421.08 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินกองทุน
ชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของจานวน 34,578.32 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 85.55 ของเงินกองทุนทั้งสิ้น และมีเงินกองทุนชั้นที่ 2
จานวน 5,842.76 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.45 ของเงินกองทุนทั้งสิ้น ซึ่งเป็นระดับที่เพียงพอต่อการดาเนินธุรกิจและสนับสนุน
การเติบโตของธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายภายใต้ภาวะปกติและภาวะวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ
นอกจากนี้ ธนาคารได้ มี การประเมิ นความเสี่ ยงและความเพี ยงพอของเงิ นกองทุ น (ICAAP) เพื่อรองรับความเสี่ ยง
ประเภทต่า งๆ ตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลเงิ นกองทุนตามที่ธนาคารแห่ง ประเทศไทยกาหนด ทาให้มั่นใจว่า ธนาคารสามารถ
บริหารจัดการเงินกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีฐานะเงินกองทุนที่แข็งแกร่งสามารถรองรับความเสี่ยงต่างๆ ได้ทั้งในภาวะปกติและ
ภาวะวิกฤต และมีเงินกองทุนที่เพียงพอรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
2. ความเสี่ยงด้านเครดิต
ความเสี่ยงด้านเครดิต หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ลูกหนี้หรือคู่สัญญาไม่ สามารถปฏิบัติตามสัญญาในการ
ชาระหนี้คืน หรือความเสี่ยงที่เกิดจากโอกาสที่ลูกหนี้หรือ คู่ค้าอาจไม่สามารถชาระหนี้คืนได้จนเป็นเหตุให้ลูกหนี้ถูกปรับลดอันดับ
ความน่าเชื่อถือลง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อฐานะเงินกองทุนและรายได้ของธนาคาร โดยมีสาเหตุจากปัจจัยความเสี่ยงภายนอก เช่น
การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ ด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ เป็นต้น และจากปัจจัยความเสี่ยงภายใน เช่น การขาด
การกากับดูแลควบคุม การขาดการติดตามให้ลูกหนี้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและสัญญา กระบวนการพิจารณาสินเชื่อและการสอบทาน
สินเชื่อไม่มีประสิทธิภาพ เป็นต้น โดยธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้านเครดิต ได้แก่ ธุรกรรมการให้สิ นเชื่อและคล้ายการให้สินเชื่อ
ธุรกรรมที่คู่สัญญามีภาระที่ต้องส่งมอบสินทรัพย์หรือชาระหนี้แก่ธนาคาร ธุรกรรมที่เกี่ยวกับการลงทุนในตราสารหนี้
เครื่องมือบริหารความเสี่ยงด้านเครดิต
ธนาคารได้พัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการกลั่นกรองและแยกแยะระดับความเสี่ยงของลูกหนี้ ทั้ งลูกหนี้บุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคล เพื่อช่วยให้การอนุมัติสินเชื่อน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ ดังนี้
 Credit Scoring Model เป็ น เครื่ อ งมื อ แยกแยะและจั ด ระดั บ ความเสี่ ย งของลู ก หนี้ ที่ เ ป็ น บุ ค คลธรรมดา
ซึ่งตัวแบบที่ใช้ประกอบการพิจารณาสินเชื่อได้รับการพัฒนาด้วยข้อมูลพื้นฐานทางสถิติของลูกหนี้ของธนาคาร ประกอบกับใช้ดุลยพินิจ
ของผู้เชี่ยวชาญ (Expert Base)
 Credit Rating Model เป็นเครื่องมือที่ช่วยกลั่นกรองและแยกแยะระดับความเสี่ยงของลูกหนี้ที่เป็นนิติบุคคล
ธนาคารตระหนักถึงระดับความแม่นยาและประสิทธิภาพของเครื่องมือดั งกล่าวที่ธนาคารนามาใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
โดยธนาคารมีการติดตามผลของการใช้ตัวแบบและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้งานอย่างสม่าเสมอ รวมถึงพัฒนาปรับปรุงเครื่องมือวัด
ความเสี่ยงด้านเครดิตให้สามารถสนับสนุนการดาเนินธุรกิจของธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเครดิต
ธนาคารมีกระบวนการบริหารจั ดการความเสี่ยงด้า นเครดิต โดยมีการตรวจสอบและถ่วงดุลอานาจซึ่งกันและกัน
มีการแบ่งแยกหน้าที่อย่างชัดเจนระหว่างเจ้าหน้าที่การตลาด เจ้าหน้าที่พิจารณาสินเชื่อ เจ้าหน้าที่ประเมินราคาหลักประกัน และ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ในกระบวนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อธนาคารมีหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระ ได้แก่ สานักพิจารณาสินเชื่อธุรกิจและ
สานักพิจารณาสินเชื่อรายย่อย ซึ่งมีหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้ นจากการให้สินเชื่อของลูกค้า แต่ละราย
เพื่อให้มั่นใจว่าสินเชื่อที่จะอนุมัติได้รับการพิจารณากลั่นกรองด้วยความระมัดระวัง รวมทั้งมีหน่วยงานสอบทานสินเชื่อที่มีความเป็น
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อิสระเพื่อทาหน้าที่สอบทานความถูกต้องของสินเชื่อที่ผ่านการอนุมัติมีการติดตามการปฏิ บัติตามเงื่อนไขสินเชื่อการสร้างความเข้าใจ
และอบรมเพือ่ เสริมความรู้ด้านสินเชื่อให้เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทาการตลาดสินเชื่อให้ได้สินเชื่อที่มีคุณภาพ
การบริหารพอร์ตสินเชื่อ
ธนาคารให้ความสาคัญกับคุณภาพลูกหนี้ตามประเภทธุรกิจและสัดส่วนการกระจุกตัวของสินเชื่อ ดังนั้น ธนาคาร
มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของพอร์ตสินเชื่อในมิติต่างๆ อาทิ คุณภาพของพอร์ตสินเชื่อแยกตามประเภทสินเชื่อและประเภทธุรกิจ
สัดส่วนยอดหนี้ลูกหนี้รายใหญ่ 20 รายแรกต่อเงินกองทุนทั้งหมดของธนาคาร เพื่อให้ทราบถึงคุณภาพของพอร์ตสินเชื่อและแนวโน้ม
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
ความเสี่ยงด้านเครดิต ประกอบด้วย
2.1 ความเสี่ยงจากการด้อยคุณภาพของสินเชื่อ
การเพิ่มขึ้นของเงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพเป็นความเสี่ยงที่สาคัญของธนาคาร ทาให้ธนาคารต้องกันเงินสารองสาหรับ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทากาไรและความเพียงพอของเงินกองทุน อย่างไรก็ตาม ธนาคาร
ได้กาหนดกระบวนการควบคุมสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ โดยเน้นเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสินเชื่อตั้งแต่กระบวนการพิจารณา
อนุมัติสินเชื่อที่มีความเข้มงวด เช่น การกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อรายย่อย เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการพิจารณาสินเชื่อ
และหลีกเลี่ยงการใช้ดุลยพินิจของผู้ปฏิบัติงาน การกาหนดเงินดาวน์ขั้นต่าของสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสาหรับลูกค้าที่มีความเสี่ยงสูง
การก าหนดมาตรฐานขั้ น ต่ าเกี่ ย วกั บ คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ กู้ ใ นแต่ ล ะด้ า น นอกจากนี้ ธนาคารได้ ป รั บ ปรุ ง และพั ฒ นาเครื่ อ งมื อที่ ใ ช้
ในการกลั่นกรองและแยกแยะระดับความเสี่ยงของลูกหนี้เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากกระบวนการอนุมัติสินเชื่อ ธนาคารให้ความสาคัญ
กับการจัดการหนี้ที่เริ่มจะมีปัญหาหรือหนี้ที่มีปัญหา โดยจัดให้มีหน่วยงานที่ทาหน้าที่ติดตามหนี้โดยเฉพาะ
2.2 ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อ
ธนาคารตระหนักถึงความเสี่ยงจากการกระจุกตัวของสินเชื่อในหลายมิติทั้งเรื่องการกระจุกตัวของลูกหนี้รายใหญ่ และ
การกระจุกตัวของลูกหนี้ในแต่ละภาคธุรกิจ ธนาคารได้กาหนดเพดานความเสี่ยงและระดับการแจ้งเตือน เพื่อควบคุมไม่ให้เกิดการ
กระจุกตัวของสินเชื่ออย่างมีนัยสาคัญ
2.3 ความเสี่ยงจากการด้อยค่าของมูลค่าหลักประกันประเภทอสังหาริมทรัพย์
เงิ น ให้ สิ น เชื่ อ ส่ ว นที่ มี ห ลั ก ประกั น คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 41.21 ของเงิ น ให้ สิ น เชื่ อ ทั้ ง สิ้ น โดยมี ห ลั ก ประกั น ประเภท
อสังหาริมทรัพย์คิดเป็นร้อยละ 84.58 ของหลักประกันทั้งสิ้น ซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ทาให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ซบเซาอาจทาให้มี
ความเสี่ยงจากการที่อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นหลักประกันมีมูลค่าลดลง ธนาคารจึงมีการบริหารความเสี่ยงจากการด้อยค่าของมูลค่า
หลักประกัน โดยการกาหนดนโยบายการประเมินราคาหลักประกัน ซึ่งกาหนดให้มีการทบทวนราคาประเมิน หลักประกันเป็นประจา
รวมทั้งการทบทวนราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาจากการชาระหนี้หรือซื้อจากการขายทอดตลาด โดยระยะเวลา การทบทวน
ราคาจะเป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของหลักประกันตามสภาวะปัจจุบัน
3. ความเสี่ยงด้านตลาด
ความเสี่ยงด้า นตลาด หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ ราคาตราสารในตลาดเงินตลาดทุนที่มีผลกระทบต่อรายได้และปริมาณเงินกองทุน โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา ความเสี่ยงด้านอัต ราดอกเบี้ย และความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน โดยธนาคารมีนโยบาย
การควบคุมและจัดการความเสี่ยงทุกประเภทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และเป็นไปตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธนาคาร
3.1 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาเป็นความเสี่ยงที่อาจได้รับความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง
ราคาของหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีผลทาให้เกิดความผันผวนต่อรายได้ของธนาคาร ปัจจุบันธนาคารมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคา
อยู่ในระดับต่าเนื่องจากธนาคารไม่มีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง
แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านราคาเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารมีการใช้
แบบจาลองของ Value-at-Risk (VaR Model) เพื่อวัดผลขาดทุนสูงสุด ณ ระดับความเชื่อมั่นหนึ่งๆ หากถือครองหลักทรัพย์
ในช่ วงระยะเวลาที่กาหนด โดยธนาคารได้ใช้ ค่ า ความเสี่ยงที่ค านวณได้เป็นแนวทางในการกาหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
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นอกจากนี้ธนาคารมีการจาลองเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการลดลงของราคาหลักทรัพย์อย่างรุนแรงเฉียบพลัน หรือ
การทดสอบ ภาวะวิกฤต (Stress Test) เพื่อสามารถประเมินความเสียหายจากความเสี่ยงในกรณีที่อยู่ภายใต้ภาวะวิกฤต
3.2 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งอาจทาให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อมูลค่าตราสารทางการเงิน ความผันผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจเกิดจ ากฐานะทั้งใน
และนอกงบดุล ทั้งนี้ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยเป็นผลมาจากการจัดโครงสร้างและลักษณะของรายการในสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของ
ผู้ถือหุ้นที่ อ้า งอิง อัตราดอกเบี้ ยของธนาคารและความไม่ สอดคล้ องระหว่ า งระยะเวลาคงเหลือ ในการก าหนดอั ตราดอกเบี้ย ใหม่
ของรายการทางด้านสินทรัพย์และหนี้สิน และรายการนอกงบดุล โดยธนาคารได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน
ทาหน้าที่ควบคุมดูแลการบริหารความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่เกิดจากความแตกต่างของโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว โดยจะ
กาหนดโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยที่เ หมาะสมในแต่ละช่วงเวลาและดูแลให้โครงสร้างอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่กาหนด รวมทั้งควบคุม
สัดส่วนของสินทรัพย์และหนี้สินที่มีดอกเบี้ยในระยะเวลาครบกาหนดต่างๆ ให้อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
ธนาคารได้ ติ ด ตามภาวะตลาด ภาวะดอกเบี้ ย รวมทั้ ง จั ด ท ารายงานการวิ เ คราะห์ ร ะยะเวลาการเปลี่ ย นแปลง
อัตราดอกเบี้ยของสินทรัพย์และหนี้สิน ซึ่งรวมถึงการจาลองรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพื่อดูผลกระทบต่อรายได้ของธนาคารให้อยู่ภายใต้
เพดานความเสี่ยงที่กาหนด
3.3 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ธนาคารมีบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Currency Exchange) เป็นเงินไทย (Baht) ทั้งประเภทรับซื้อ (Buy)
และขาย (Sell) โดยธนาคารได้กาหนดการดารงฐานะเงินตราต่างประเทศคงเหลือ ณ สิ้นวัน ไม่เกินกว่าจานวนที่ได้รับอนุญาตจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย ดังนั้น จึงมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ในระดับที่ไม่มีนัยสาคัญ
4. ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ ย งด้ า นสภาพคล่ อ ง หมายถึ ง ความเสี่ ย งที่ ธ นาคารไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามภาระผู ก พั น ในการช าระเงิ น
เมื่ อ ครบก าหนดเนื่ อ งจากไม่ ส ามารถเปลี่ ย นสิ น ทรั พ ย์ เ ป็ น เงิ น สดหรื อ ไม่ ส ามารถจั ด หาเงิ น ได้ อ ย่ า งเพี ย งพอตามความต้ อ งการ
ภายในระยะเวลาที่ ก าหนดและมี ต้ น ทุ น ที่ เ หมาะสม ซึ่ ง อาจท าให้ เ กิ ด ความเสี ย หายต่ อ รายได้ แ ละเงิ น กองทุ น ของธนาคารได้
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านสภาพคล่องมีทั้งภายในและภายนอก โดยปัจจัยภายในจะขึ้นอยู่กับโครงสร้างของสินทรัพย์และหนี้สิน
และการสารองสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อนามาใช้ รองรับความต้องการ ส่วนปัจจั ยภายนอกขึ้นอยู่กับสภาพคล่องของตลาดและ
ความเชื่อมั่นของผู้ฝากเงินเป็นหลัก ธนาคารมีเครื่องมือสาหรับวัด ติดตามความเสี่ยงด้านสภาพคล่องและได้กาหนดระดับการแจ้งเตือน
ที่เหมาะสม มีการทบทวนนโยบายและพัฒนาเครื่องมือและวิ ธีการวัดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการกากับ
ดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยและหลักการบริหารความเสี่ยงสากล
ธนาคารได้วางแผนและบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการชาระภาระ
ผูกพันในปัจจุบันและในอนาคต ประกอบกับการออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อระดมทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้สอดคล้องกับสภาวะตลาด
5. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ
ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ หมายถึง ความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่างๆ อันเนื่องมาจากความไม่เพียงพอหรือความ
บกพร่องของกระบวนการภายใน บุคลากรและระบบงานหรือมาจากเหตุการณ์ภายนอก รวมถึงความเสี่ยงด้านกฎหมายแต่ไม่รวมความ
เสี่ยงด้านกลยุทธ์และความเสี่ยงด้านชื่อเสียง ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการเป็นความเสี่ยงที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และเป็นส่วนหนึ่งของ
ธุรกิจธนาคาร ดังนั้น ธนาคารจึงกาหนดกรอบนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการอย่างชัดเจน รวมทั้ง มีระบบการควบคุม
ภายในที่ ดี แ ละมี ก ารจั ด ท าคู่ มื อ ปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ให้ พ นั ก งานมี ค วามเข้ า ใจขั้ น ตอนการท างาน และสามารถปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โดยกาหนดให้มีกระบวนการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ การประเมินความเสี่ยง และการติดตามความเสี่ยง เป็นต้น
ธนาคารได้ พั ฒ นากระบวนการตลอดจนเครื่ อ งมื อ ต่ า งๆ ที่ ใ ช้ ใ นการบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นปฏิ บั ติ ก าร ได้ แ ก่
การจัดเก็บข้อมูลเหตุการณ์ผิดปกติ (Incident Report) เพื่อจัดเก็บข้อมูลความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน รวมถึง
ความเสียหายที่สามารถป้องกันได้ (Near-Misses) ตลอดจนข้อมูลเหตุการณ์ผิดปกติอื่นๆ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ธนาคารจะนาไปใช้ในการ
ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและกาหนดแนวทางการควบคุมเพื่อลดโอกาสเกิดความเสี่ยง
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ธนาคารก าหนดให้ ทุ ก หน่ ว ยงานท าการประเมิ น ความเสี่ ย งด้ า นปฏิ บั ติ ก ารด้ ว ยตนเอง ( Risk and Control
Self- Assessment: RCSA) โดยการระบุจุดที่มีความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตน รวมทั้งประเมินว่ามาตรการ
ควบคุมภายในที่มีอยู่เพียงพอและเหมาะสมเพียงใด และได้นาข้อมูลดังกล่าวไปประมวลผล และจัดทาดัชนีชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk
Indicators: KRI) เพื่อใช้ในการติดตามความเสี่ยงที่เกิดขึ้น รวมทั้งมีการประเมิน ความเสี่ยงจากการทุจริตในหน่วยงานที่มีโอกาสในการ
ทุจริตจากการปฏิบัติงานสูง เพื่อเป็นข้อมูลในการกาหนดแนวทางป้องกันและจัดการความเสี่ยงจากการทุจริต
ธนาคารได้กาหนดนโยบายการใช้บริการจากผู้ให้บ ริการภายนอกและนโยบายการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยกาหนดให้
หน่วยงานที่ประสงค์จะใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก หรือออกผลิตภัณฑ์ใหม่ต้องศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลและประเมิน ความเสี่ยง
ความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์ที่จะออกใหม่ โดยมีฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและด้านตลาดพิ จารณาให้ความเห็นก่อนการใช้
บริการจากผู้ให้บริการภายนอกหรือการออกผลิตภัณฑ์ใหม่
ธนาคารจัดให้มีแผนรองรับการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) เพื่อรองรับการดาเนิน
ธุรกิจภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน อาทิ วินาศภัย และภัยพิบัติต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เพื่อให้สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่องหรือลดเวลา
การหยุดชะงักการดาเนินงานของธนาคารให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งทุกหน่วยงานของธนาคารมีส่วนร่วมในการจัดทาและได้ทบทวน
แผนดังกล่าวทุกปี รวมถึงได้มีการทดสอบ ซักซ้อมการฟื้นฟูระบบคอมพิวเตอร์ และทดสอบการปฏิบัติง านในธุรกรรมงานสาคัญเป็น
ประจาทุกปีเพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารสามารถดาเนินธุรกิจภายใต้ภาวะวิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ธนาคารมีการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน โดยได้พัฒนาช่องทางการสื่อสารให้ความรู้
เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการในรูปแบบระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง (e-Learning) เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานมีความ
เข้าใจและตระหนักถึงความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ รวมทั้งจัดส่งพนักงานเข้ารับการอบรมสัมมนาจากผู้จัดสัมมนาภายนอกและจัดอบรม
สัมมนาภายใน โดยเชิญวิทยากรที่มีความชานาญจากหน่วยงานภายในของธนาคาร รวมทั้งวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญจาก
ภายนอกมาให้ความรู้เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานของพนักงานอย่างสม่าเสมอ
6. ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดาเนิ น
ธุรกิจ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อระบบหรือการปฏิบัติงานของธนาคาร รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Threat)
ธนาคารให้ความสาคัญกับการกากับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกาหนดธรรมาภิบาลด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัย การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องการตรวจสอบ
การให้ความรู้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Threat) รวมทั้งการบริหารจัดการโครงการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างมีประสิทธิภาพและรัดกุม โดยอยู่ภายใต้กรอบหลักการที่สาคัญ 3 ประการ คือ
1. การรักษาความลับของระบบและข้อมูล (Confidentiality)
2. ความถูกต้องเชื่อถือได้ของระบบและข้อมูล (Integrity)
3. ความพร้อมใช้งานของเทคโนโลยีสารสนเทศ (Availability)
ธนาคารมีการรายงานเหตุการณ์ไปยังธนาคารแห่งประเทศไทยทันทีในกรณีที่ เกิดปัญหาหรือเหตุการณ์ที่มีนัยสาคัญ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งส่งผลกระทบต่อการให้บริการ ระบบ หรือชื่อเสียงของธนาคาร โดยรวมถึงกรณีเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่สาคัญถูกโจมตีหรือถูกขู่โจมตีจากภัยคุกคามทางไซเบอร์
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รายงานคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย กรรมการจานวน 4 ท่าน ดังนี้
1. นายศิริชัย
2. นายนพร
3. นายวู
4. นางสาวชมภูนุช

สมบัติศิริ
สุนทรจิตต์เจริญ
โค-ชิน
ปฐมพร

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

โดยมีนายวิเชียร อมรพูนชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานกิจการองค์ กรและกฎหมาย บริษัท แอล เอช
ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ทาหน้าที่เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการบริหาร ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขต ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร
โดยในปี 2562 คณะกรรมการบริหาร ได้จัดให้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 24 ครั้ง และได้รายงานผลการประชุม ความคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการธนาคาร สรุปสาระสาคัญดังนี้
 เสนอแผนกลยุทธ์ และทิศทางการดาเนินงานประจาปี 2562 ต่อคณะกรรมการธนาคาร
 มอบหมายงานและประสานงานกับผู้บริหารเพื่อให้ก ารดาเนินงานเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ รวมทั้งติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานเพื่อหาข้อดี ข้อเสีย และแนวทางในการแก้ไข
 บริหารจัดการองค์กรและพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
 กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการให้สินเชื่อและพิจารณาสินเชื่อ
 กลั่นกรองงานต่างๆ ก่อนเสนอคณะกรรมการธนาคาร
 ประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการเสนอคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร

(นายศิริชยั สมบัติศิริ)
ประธานกรรมการบริหาร
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การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ
1. ภาพรวม
ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจปี 2562 และแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจปี 2563
ภาพรวมภาวะเศรษฐกิจปี 2562
ภาพรวมเศรษฐกิจไทยปี 2562 ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงจากปีก่อนและต่่ากว่าระดับศักยภาพ โดยเติบโตที่ร้อยละ 2.4
ซึ่งเป็นระดับต่่าที่สุดนับตั้งแต่ปี 2558 และเป็นอัตราที่ลดลงมากเมื่อเทียบกับที่ขยายตัวร้อยละ 4.2 ในปี 2561 การชะลอตัวดังกล่าว
เป็นผลมาจากการส่งออกที่หดตัว ต่อเนื่องตามปริมาณการค้าโลกและเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่ชะลอตัว เนื่องจากได้รับผลกระทบ
จากการกีดกันทางการค้า รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในภาคการผลิตที่มีผลต่อความสามารถในการแข่งขันด้านการส่งออก
ส่วนภาคการท่องเที่ยวขยายตัวต่อเนื่องตามจ่านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพิ่มขึ้น ส่าหรับอุปสงค์ในประเทศ การบริโภคภาคเอกชน
ขยายตัวชะลอลงแม้มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ เนื่องจากรายได้ของครัวเรือนและการจ้างงานที่ปรับลดลงโดยเฉพาะใน
ภาคการผลิตเพื่อการส่งออก ส่วนการใช้จ่ายภาครัฐและการลงทุนภาคเอกชนชะลอตัวจากการเลื่อนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน
บางโครงการ กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ชะลอลง และอัตราการใช้ก่าลังการผลิตของภาคอุตสาหกรรมที่อยู่ในระดับต่่า
แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจปี 2563
ปี 2563 เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่่ากว่าระดับศักยภาพมากขึ้น โดยส่านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวร้อยละ 1.5 - 2.5 (ค่ากลางประมาณการร้อยละ 2.0) โดยมีปัจจัยเสี่ยงส่าคัญๆ
ที่ ต้ อ งจั บ ตาและประเมิ น สถานการณ์ อ ย่ า งใกล้ ชิ ด อาทิ การแพร่ ร ะบาดของไวรั ส โควิ ด -19 (ไวรั ส โคโรนา) ความล่ า ช้ า ของ
พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ่าปี ปัญหาภัยแล้ง การกีดกันทางการค้า และความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง
เป็นต้น ซึ่งปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของอุปสงค์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ดังนี้
1. การใช้จ่ายภาครัฐ มีแนวโน้มขยายตัวต่่าจากการประกาศใช้ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจ่าปี 2563 ที่ล่าช้า
ซึ่งจะกระทบต่อการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเฉพาะงบลงทุน
2. การใช้จ่ายภาคครัวเรือนมีแนวโน้มขยายตัวชะลอลงตามทิศทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ประกอบกับยังมีข้อจ่ากัดจาก
รายได้ครัวเรือนที่มีแนวโน้มชะลอลงมากทั้งครัวเรือนในภาคเกษตร อุตสาหกรรม และภาคบริการ รวมทั้งยังมีข้อจ่ากัดจากภาระหนี้
ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง
3. ภาคการท่องเที่ยวมีแนวโน้มลดลงจากประมาณการเดิม ตามจ่านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ชะลอการเดินทาง
โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีน เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (ไวรัสโคโรนา)
4. การส่งออกสินค้ามีแนวโน้มชะลอลงตามเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้า และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับห่วงโซ่การผลิต
ในภูมิภาค
ทีม่ า : สำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และธนำคำรแห่งประเทศไทย
ภาพรวมธุรกิจและการแข่งขันของธนาคารพาณิชย์ปี 2562 และแนวโน้มปี 2563
ภาพรวมธุรกิจและการแข่งขันของธนาคารพาณิชย์ปี 2562
ปี 2562 ภาพรวมอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์ชะลอตัว ตามแนวโน้มเศรษฐกิจไทย โดยเงินให้สินเชื่อเติ บโตเพียง
ร้อยละ 2.1 จากสิ้นปีก่อน เป็นผลจากระบบธนาคารพาณิชย์ยังคงเผชิญกับปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น
ค่อนข้างสูงโดยเฉพาะจากลูกหนี้สินเชื่อธุรกิจ SME และสินเชื่อรายย่อย รวมถึงปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ธนาคารพาณิชย์จึงเน้นการให้สินเชื่ออย่างรัดกุมและให้ความส่าคัญกับการเติบโตของสินเชื่ออย่างระมัดระวังมากขึ้น รวมทั้งภาคธุรกิจ
ที่มีศักยภาพได้หาแหล่งเงินทุนโดยการออกหุ้นกู้ในประเทศและต่างประเทศโดยพึ่งพิงเงินให้สินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์ลดลง
ด้ า นการระดมเงิ น ฝากจากการลดลงของอั ต ราดอกเบี้ ย ท่ า ให้ ธ นาคารพาณิ ช ย์ มี ส ภาพคล่ อ งค่ อ นข้ า งสู ง รวมถึ ง
ผลตอบแทนของสินทรัพย์ (Yield) ลดลงอย่างต่อเนื่องตามการชะลอของสินเชื่อ จึงมีการแข่งขันด้านราคาไม่มาก แต่เน้นการระดม
เงินฝากจากผลิตภัณฑ์ที่มีต้นทุนต่่าและเน้นเจาะจงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายมากขึ้น
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ความสามารถในการท่าก่าไรถูกกดดันจากการตั้งส่ารองที่เพิ่มขึ้น เพื่อ เตรียมพร้อมรองรับมาตรฐานบัญชีใหม่ (TFRS9)
ตลอดจนปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงรายได้จากธุรกิจหลักยังอ่อนแอ ทั้งรายได้ดอกเบี้ยและรายได้จาก
ค่าธรรมเนียม ส่งผลให้ธนาคารพาณิชย์มีการปรับตัวโดยเน้นการบริหารจัดการต้นทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งต้นทุนด้านดอกเบี้ย
และต้นทุนด้านการบริหารจัดการ ตลอดจนการหารายได้จากเงินลงทุนและการขายสินทรัพย์มากขึ้น
ข้อมูลเปรียบเทียบของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) กับระบบธนาคารพาณิชย์
ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2562

รายการ

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

31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม2561 31 ธันวาคม2560

18,173,233
12,573,050
13,104,055

230,548
155,530
165,018

1.27
1.24
1.26

(หน่วย : ล้านบาท)
อัตราการเติบโต
อัตรา
(ต่อปี)
การเติบโต
(ต่อปี)
เฉลี่ย
2562
2561
ย้อนหลัง 2 ปี

17,252,057
12,373,626
12,618,158

16,721,891
11,736,651
12,135,113

5.3%
1.6%
3.9%

3.2%
5.4%
4.0%

4.2%
3.5%
3.9%

238,658
161,893
168,171

230,396
154,020
143,742

(3.4%)
(3.9%)
(1.9%)

3.6%
5.1%
17.0%

0.0%
0.5%
7.1%

1.38
1.31
1.33

1.38
1.31
1.18

ที่มา ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย, ธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนในประเทศ 15 แห่ง (งบเฉพาะกิจการธนาคาร)

แนวโน้มธุรกิจและการแข่งขันของธนาคารพาณิชย์ในปี 2563
คาดว่าสินเชื่อของทั้งระบบธนาคารพาณิชย์ยังคงชะลอตัว โดยปริมาณหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ NPL น่าจะยังมี
แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะสินเชื่อ SME และสินเชื่อรายย่อย มีการแข่งขันพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อสร้างฐานลูกค้าให้เพิ่มมากขึ้น
โดยเฉพาะฐานลูกค้าธนบดีธนกิจ (Wealth) เนื่องจากเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพ อีกทั้งแข่งขันในการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในด้าน Digital Banking โดยมุ่งเน้นการด่าเนินธุรกิจที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer-Centric Business Model)
เพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป
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2. ผลการดาเนินงาน
2.1 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) มีผลการด่าเนินงาน ดังนี้
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทากาไร (PROFITABILITY RATIO)
อัตราก่าไรขั้นต้น (%)
อัตราก่าไรสุทธิ (%)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
อัตราดอกเบี้ยรับ (%)
อัตราดอกเบี้ยจ่าย (%)
ส่วนต่างอัตราดอกเบี้ย (%)
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (%)
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน (EFFICIENCY RATIO)
อัตรารายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์ (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า)
อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (FINANCIAL RATIO)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราส่วนเงินให้กตู้ ่อเงินกู้ยืม (%)
อัตราส่วนเงินให้กตู้ ่อเงินรับฝาก (%)
อัตราส่วนเงินฝากต่อหนี้สินรวม (%)
อัตราการจ่ายเงินปันผล (%)
อัตราเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (%)
อัตราส่วนคุณภาพสินทรัพย์ (ASSET QUALITY RATIO)
อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวม (%)
อัตราส่วนเงินให้สนิ เชื่อที่หยุดรับรู้รายได้ต่อสินเชื่อรวม (%)
อัตราส่วนดอกเบี้ยค้างรับต่อสินเชื่อรวม (%)
ข้อมูลต่อหุ้น
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)
ก่าไรต่อหุ้น (บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2561

2562

2560

46.13
33.05
5.67
3.93
2.07
1.86
4.87

49.29
42.41
7.27
3.96
1.93
2.03
4.34

49.53
39.90
8.79
4.18
1.97
2.21
3.96

2.02
0.87
0.03

2.09
1.10
0.03

2.26
1.05
0.03

5.35
85.67
94.38
84.94
68.68
19.304

5.70
84.60
96.40
82.82
91.08
20.045

5.56
87.19
107.33
73.61
64.87
21.857

2.54
1.55
0.14

2.33
1.94
0.14

2.20
1.90
0.17

18.140
1.02

17.802
1.29

17.561
1.40

ภาพรวมผลการดาเนินงาน
การวิเคราะห์ผลการด่าเนินงานของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ่ากัด (มหาชน) เป็นการเปรี ยบเทียบผลการด่าเนินงาน
ประจ่าปี 2562 เปรียบเทียบกับผลการด่าเนินงานประจ่าปี 2561
ปี 2562 ธนาคารมีก่าไรจ่านวน 2,038.38 ล้านบาท ลดลงจ่านวน 530.85 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 20.66 เมื่อเทียบกับ
ปี 2561 เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่าร้อยละ 91.17
ค่าใช้จ่ ายในการด่า เนินงานอื่น เพิ่มขึ้น จ่านวน 234.68 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.94 เมื่อเทียบกับปี 2561
ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าบริการด้านงานสนับสนุน
ธนาคารได้ตั้งส่ารองหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นจ่านวน 519.84 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 91.17 เมื่อเทียบกับปี 2561
อัตราก่าไรจากการด่าเนินงานก่อนหนี้สงสัยจะสูญต่อรายได้รวมปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 57.90 ลดลงจากปี 2561 ที่อยู่ที่
ร้อยละ 61.01
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ก่ า ไรต่ อ หุ้ น ขั้ น พื้ น ฐานปี 2562 เท่ า กั บ 1.02 บาทต่ อ หุ้ น ลดลงเมื่ อ เที ย บกั บ ปี ก่ อ นที่ มี จ่ า นวน 1.29 บาทต่ อ หุ้ น
โดยอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 5.67 และอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวมปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 0.87
ตารางแสดงผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
รวมรายได้อื่น
รวมรายได้จากการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการด่าเนินงานอื่น
กาไรจากการดาเนินงาน
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี
ก่าไรต่อหุ้น (EPS) (บาท)
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) (%)
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) (%)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2562

2561

2560

จานวนเงิน
(ล้านบาท)
4,741.18
311.57
1,114.84
6,167.59
(2,596.76)
3,570.83
(1,090.00)
2,480.83
(442.45)
2,038.38
1.02
5.67
0.87

จานวนเงิน
(ล้านบาท)
4,903.60
283.11
871.36
6,058.07
(2,362.08)
3,695.99
(570.16)
3,125.83
(556.60)
2,569.23
1.29
7.27
1.10

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

การเปลี่ยนแปลง
(ปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จานวนเงิน
สัดส่วน
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
(162.42)
(3.31)
28.46
10.05
243.48
27.94
109.52
1.81
234.68
9.94
(125.16)
(3.39)
519.84
91.17
(645.00)
(20.63)
(114.15)
(20.51)
(530.85)
(20.66)

1. โครงสร้างรายได้จากการดาเนินงาน
โครงสร้างรายได้จากการด่าเนินงานของธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ่ากัด (มหาชน) มีรายละเอียดดังนี้
รายได้จากการดาเนินงาน
ในปี 2562 ธนาคารมี ร ายได้ จ ากการด่ า เนิ น งานจ่ า นวน 6,167.59 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ้ น จ่ า นวน 109.52 ล้ า นบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.81 เมื่อเทียบกับปี 2561 สามารถจ่าแนกรายละเอียดได้ตามตารางต่อไปนี้
ตารางแสดงรายได้จากการดาเนินงาน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายได้จากการดาเนินงาน
รายได้ดอกเบี้ย
เงินให้สินเชื่อแก่ลกู หนี้
เงินลงทุนในตราสารหนี้
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
การให้เช่าซื้อ
อื่นๆ
รวมรายได้ดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
ก่าไรจากเงินลงทุน
รายได้เงินปันผล
รายได้จากการด่าเนินงานอื่น
รวมรายได้อื่น
รวมรายได้จากการดาเนินงาน

2562

2561

2560

จานวนเงิน
(ล้านบาท)

จานวนเงิน
(ล้านบาท)

จานวนเงิน
(ล้านบาท)

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

6,343.58
1,547.17
659.65
24.27
8,574.67
(3,671.07)
4,903.60
356.25
(73.14)
283.11
191.74
658.74
20.88
871.36
6,058.07

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

การเปลี่ยนแปลง
(ปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จานวนเงิน
สัดส่วน
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
279.67
(27.53)
(27.15)
(11.97)
0.03
213.05
375.47
(162.42)
35.44
6.98
28.46
312.11
(76.57)
7.94
243.48
109.52

4.41
(1.78)
(4.12)
(49.32)
n/a
2.48
10.23
(3.31)
9.95
9.54
10.05
162.78
(11.62)
38.03
27.94
1.81
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รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
ปี 2562 ธนาคารมีรายได้ดอกเบี้ยสุทธิจ่านวน 4,741.18 ล้านบาท ลดลงจ่านวน 162.42 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ
3.31 เมื่อเทียบกับปี 2561 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยมีจ่านวน 4,046.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ่านวน 375.47 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.23 เมื่อเทียบ
กับปี 2561 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยเงินฝาก
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย ประกอบด้วย รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ และรายได้อื่น (ซึ่งประกอบด้วยก่าไรจาก
เงินลงทุน รายได้เงินปันผล และรายได้จากการด่าเนินงานอื่น) ปี 2562 ธนาคารมีรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยจ่านวน 1,426.41 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจ่านวน 271.94 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.56 เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้
- รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ
ธนาคารมีรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิจ่านวน 311.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ่านวน 28.46 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.05 เมื่อเทียบกับปี 2561 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของค่านายหน้ารับจากการเป็นตัวแทนจ่าหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
- รายได้อื่น
ธนาคารมีรายได้อื่นจ่านวน 1,114.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ่านวน 243.48 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.94 เมื่อ
เทียบกับปี 2561 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของก่าไรจากเงินลงทุน
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิหลังหักหนี้สูญ หนีส้ งสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
ธนาคารได้ตั้งส่ารองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อก่าหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย และ
การประเมินคุณภาพลูกหนี้จากประสบการณ์
ปี 2562 รายได้ดอกเบี้ยสุทธิหลังหักหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่ามีจ่านวน 3,651.18 ล้านบาท
ลดลงจ่านวน 682.26 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 15.74 เมื่อเทียบกับปี 2561
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
ปี 2562 ธนาคารมีหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่าจ่ านวน 1,090.00 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ่านวน 519.84
ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 91.17 เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยสัดส่วนเงิ นส่า รองที่มีต่อเงิ นส่า รองพึง กันตามเกณฑ์ของธนาคาร
แห่งประเทศไทยอยู่ที่ร้อยละ 269.21 ในปี 2562 และอยู่ที่ร้อยละ 201.52 ในปี 2561
ตารางแสดงรายได้ดอกเบี้ยสุทธิหลังหักหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
หลังหักหนี้สญ
ู หนี้สงสัยจะสูญ
และขาดทุนจากการด้อยค่า
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
หนี้สูญ หนีส้ งสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิหลังหักหนีส้ ูญ หนี้สงสัยจะสูญ และ
ขาดทุนจากการด้อยค่า
เงินสารองที่มีต่อเงินสารองพึงกัน (%)

2562

2561

จานวนเงิน
(ล้านบาท)
4,741.18
(1,090.00)

จานวนเงิน
(ล้านบาท)
4,903.60
(570.16)

3,651.18
269.21

4,333.44
201.52

การเปลี่ยนแปลง
(ปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561)
2560
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จานวนเงิน จานวนเงิน
สัดส่วน
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
(ร้อยละ)
4,980.22
(162.42)
(3.31)
(617.14)
519.84
91.17
4,363.08
186.08

(682.26)

(15.74)

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานอื่น
ค่าใช้จ่ายในการด่าเนินงานอื่น ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร
สถานที่และอุปกรณ์ ค่าภาษีอากร ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายและโฆษณา ค่าตัดจ่าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ค่าบริการด้านงานสนับสนุนและ
ค่าใช้จ่ายอื่น ปี 2562 ธนาคารมีค่าใช้จ่ายในการด่าเนินงานอื่น จ่านวน 2,596.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ่านวน 234.68 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น
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ร้อยละ 9.94 เมื่อเทียบกับปี 2561 ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าบริการด้านงานสนับสนุนและค่าตัดจ่าหน่ายสินทรัพย์
ไม่มีตัวตน โดยอัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการด่าเนินงานอื่นต่อรายได้รวมปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 42.10 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่อยู่ที่ร้อยละ 38.99
ตามรายละเอียด ดังนี้
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานอื่น
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานอื่น

2562

2561

2560

จานวนเงิน จานวนเงิน จานวนเงิน
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
1,191.98 1,200.88 1,167.84
ค่าตอบแทนกรรมการ
20.37
20.83
17.41
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์
659.17
671.06
672.97
ค่าภาษีอากร
225.65
217.49
220.09
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายและโฆษณา
86.77
78.67
89.71
ค่าตัดจ่าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
104.35
50.99
58.77
ค่าบริการด้านงานสนับสนุน
194.22
ค่าใช้จ่ายอื่น
114.25
122.16
119.15
รวมค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานอื่น
2,596.76 2,362.08 2,345.94
อัตราส่วนค่า ใช้ จ่ายในการดาเนินงานต่อรายได้รวม
42.10
38.99
40.49
จากการดาเนินงาน (%)

การเปลี่ยนแปลง
(ปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จานวนเงิน
สัดส่วน
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
(8.90)
(0.74)
(0.46)
(2.21)
(11.89)
(1.77)
8.16
3.75
8.10
10.30
53.36
104.65
194.22
n/a
(7.91)
(6.48)
234.68
9.94

- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
ธนาคารมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานจ่านวน 1,191.98 ล้านบาท ลดลงจ่านวน 8.90 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ
0.74 เมื่อเทียบกับปี 2561
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีพนักงานจ่านวน 1,229 ราย ลดลง 207 ราย เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2561
ตารางแสดงจานวนพนักงาน
จ่านวนพนักงาน (คน)

31 ธันวาคม 2562
1,229

31 ธันวาคม 2561
1,436

31 ธันวาคม 2560
1,504

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

- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์
ธนาคารมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์ จ่านวน 659.17 ล้านบาท ลดลงจ่านวน 11.89 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 1.77 เมื่อเทียบกับปี 2561
- ค่าตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ธนาคารมี ค่ าตัดจ่ าหน่า ยสินทรัพย์ไม่มีตัวตน จ่ านวน 104.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จ่ านวน 53.36 ล้า นบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 104.65 เมื่อเทียบกับปี 2561
- ค่าบริการด้านงานสนับสนุน
ธนาคารมีค่าบริการด้านงานสนับสนุน จ่านวน 194.22 ล้านบาท โดยในปี 2562 ธนาคารมีการรับบริการงาน
ด้านสนับสนุนจากบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
- ค่าใช้จ่ายอื่น
ธนาคารมี ค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น จ่ า นวน 114.25 ล้ า นบาท ลดลงจ่ า นวน 7.91 ล้ า นบาท หรื อ ลดลงร้ อ ยละ 6.48
เมื่อเทียบกับปี 2561
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2. ความสามารถในการบริหารสินทรัพย์
การวิเคราะห์ฐานะการเงิน
บทวิ เ คราะห์ ฐ านะการเงิ น ของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้ า ส์ จ่ า กั ด (มหาชน) เป็ น การเปรี ย บเที ย บฐานะการเงิ น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ตารางแสดงสินทรัพย์รวม
สินทรัพย์รวม
สินทรัพย์
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - สุทธิ
เงินลงทุน - สุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
เงินให้สินเชื่อ
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
หัก รายได้รอตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิ
ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ดอกเบี้ยค้างรับจากเงินลงทุน
สินทรัพย์อื่น - สุทธิ
รวมสินทรัพย์

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2562
2561
2560
จานวนเงิน
จานวนเงิน
จานวนเงิน
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)

การเปลี่ยนแปลง
(ปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จานวนเงิน
สัดส่วน
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)

1,635.45
23,731.79
51,646.77

1,839.57
21,566.86
55,312.91

1,994.55
20,928.06
55,236.57

(204.12)
2,164.93
(3,666.14)

(11.10)
10.04
(6.63)

155,556.42
214.15
155,770.57
(26.03)
(3,947.52)
(13.99)
151,783.03
73.73
216.80
391.64
223.82
285.69
559.59
230,548.31

161,927.06
224.14
162,151.20
(33.82)
(3,763.23)
(11.99)
158,342.16
87.95
216.42
345.07
260.77
290.82
395.45
238,657.98

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

(6,370.64)
(9.99)
(6,380.63)
(7.79)
184.29
2.00
(6,559.13)
(14.22)
0.38
46.57
(36.95)
(5.13)
164.14
(8,109.67)

(3.93)
(4.46)
(3.93)
(23.03)
4.90
16.68
(4.14)
(16.17)
0.18
13.50
(14.17)
(1.76)
41.51
(3.40)

สินทรัพย์รวม
สินทรัพย์หลักของธนาคาร ประกอบด้วย เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิ คิดเป็น ร้อยละ 65.84
ของสินทรัพย์รวม รองลงมา ได้แก่ เงินลงทุน - สุทธิ คิดเป็นร้อยละ 22.40 ของสินทรัพย์รวม โดยสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
มีจ่านวน 230,548.31 ล้านบาท ลดลงจ่านวน 8,109.67 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3.40 เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยส่วนใหญ่มาจาก
การลดลงของเงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิ และเงินลงทุน - สุทธิ
เงินลงทุน - สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีเงินลงทุนสุทธิแสดงด้วยมูลค่าตามบัญชี จ่านวน 51,646.77 ล้านบาท ลดลงจ่านวน
3,666.14 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.63 เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยเป็นการลดลงของตราสารหนี้ที่จะถือจนครบก่าหนดประเภท
ตราสารหนี้ภาคเอกชนเมื่อครบก่าหนด และในระหว่างปี 2562 มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนเผื่อขายประเภทตราสารทุนในความ
ต้องการของตลาดไปเป็นเงินลงทุนเพื่อค้า (ราคาทุน) จ่านวน 8,513.61 ล้านบาท
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ตารางแสดงเงินลงทุนประเภทการลงทุนแสดงด้วยมูลค่าตามบัญชี
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
2562
2561
2560
จานวนเงิน จานวนเงิน จานวนเงิน
(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท)

เงินลงทุนสุทธิ
เงินลงทุนเพื่อค้า
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ
รวมเงินลงทุนเพื่อค้า
เงินลงทุนเผื่อขาย
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนทีจ่ ะถือจนครบกาหนด
หลักทรัพย์รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารหนี้อื่น
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนด
เงินลงทุนทั่วไป
ตราสารทุนทีไ่ ม่อยู่ในความต้องการของตลาดในประเทศ
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
เงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ
เงินลงทุน - สุทธิ

การเปลี่ยนแปลง
(ปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จานวนเงิน
สัดส่วน
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)

8,509.51
8,509.51

-

-

8,509.51
8,509.51

n/a
n/a

1,055.56
1,055.56

180.52
1,033.76
10,852.52
12,066.80

8,085.41
8,085.41

(180.52)
21.80
(10,852.52)
(11,011.24)

(100.00)
2.11
(100.00)
(91.25)

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

17,308.65
20,467.77
5,464.44
43,240.86

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

1,028.16
(2,120.72)
(73.50)
(1,166.06)

5.94
(10.36)
(1.35)
(2.70)

6.93
(0.03)
6.90
51,646.77

5.28
(0.03)
5.25
55,312.91

5.28
(0.03)
5.25
55,236.57

1.65
1.65
(3,666.14)

31.25
31.43
(6.63)

เงินให้สินเชื่อ
เงินให้สินเชื่อจ่าแนกตามภาคธุรกิจสามารถแบ่งออกเป็นเงินให้สินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ (Big Corporate & Corporate)
เงินให้สินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs & SSME) และเงินให้สินเชื่อเพื่อรายย่อย (Retail)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี (รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน)
จ่ า นวน 178,898.36 ล้ า นบาท ลดลงจ่ า นวน 3,243.89 ล้ า นบาท หรื อ ลดลงร้ อ ยละ 1.78 เมื่ อ เที ย บกั บ ปี 2561 โดยส่ ว นใหญ่
เป็นสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 76.86 รองลงมาเป็นสินเชื่อเพื่อรายย่อยคิดเป็นร้อยละ 12.45 ของเงินให้สินเชื่อทั้งหมดและ
หากจ่าแนกตามประเภทเงินให้สินเชื่อพบว่าส่วนใหญ่เป็นสินเชื่อ ตัวกลางทางการเงิน และสินเชื่อเพื่อการสาธารณูปโภคและบริการ
คิดเป็นร้อยละ 24.39 และร้อยละ 22.33 ของเงินให้สินเชื่อทั้งหมด ตามล่าดับ
ตารางแสดงเงินให้สินเชื่อจาแนกตามภาคธุรกิจ (รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินให้สินเชื่อจาแนกตามภาคธุรกิจ

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

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2560

การเปลี่ยนแปลง
(ปี 2562เปรียบเทียบกับปี 2561)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จานวนเงิน
สัดส่วน
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
621.84
0.45

จานวนเงิน
(ล้านบาท)
137,503.55

สัดส่วน
(ร้อยละ)
76.86

จานวนเงิน
(ล้านบาท)
136,881.71

สัดส่วน
(ร้อยละ)
75.15

จานวนเงิน
(ล้านบาท)
118,439.54

สัดส่วน
(ร้อยละ)
68.37

19,121.20

10.69

20,671.28

11.35

25,601.25

14.78

(1,550.08)

(7.50)

22,273.61
178,898.36
227.36
179,125.72

12.45
100.00

24,589.26
182,142.25
240.55
182,382.80

13.50
100.00

29,198.73
173,239.52
275.94
173,515.46

16.85
100.00

(2,315.65)
(3,243.89)
(13.19)
(3,257.08)

(9.42)
(1.78)
(5.48)
(1.79)
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ตารางแสดงรายละเอียดของเงินให้สินเชื่อจาแนกตามประเภทเงินให้สินเชื่อ (รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินให้สินเชื่อ
จาแนกตามประเภทเงินให้สินเชื่อ
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
การสาธารณูปโภคและบริการ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
การเกษตรและเหมืองแร่
ตัวกลางทางการเงิน
สหกรณ์ออมทรัพย์
อืน่ ๆ
รวมเงินให้สินเชื่อสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี

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

31 ธันวาคม 2561

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

จานวนเงิน
(ล้านบาท)
22,883.50
39,909.85
40,526.97
22,893.77
867.92
38,401.38
14,962.00
1,696.86
182,142.25

31 ธันวาคม 2560

สัดส่วน
(ร้อยละ)
12.56
21.91
22.25
12.57
0.48
21.08
8.22
0.93
100.00

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

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

การเปลี่ยนแปลง
(ปี 2562เปรียบเทียบกับปี 2561)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จานวนเงิน
สัดส่วน
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
(2,055.53)
(8.98)
(1,594.32)
(3.99)
(580.21)
(1.43)
332.02
1.45
(855.01)
(98.51)
5,221.90
13.60
(3,452.02)
(23.07)
(260.72)
(15.36)
(3,243.89)
(1.78)

คุณภาพสินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สินทรัพย์จัดชั้น ประกอบด้วย รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินและดอกเบี้ย ค้างรับ
เงิ นลงทุน เงิ นให้สินเชื่ อและดอกเบี้ยค้ างรับ และสิน ทรัพย์อื่น โดยจัดชั้นตามหลักเกณฑ์ที่ ก่า หนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย
มีรายละเอียดดังนี้
ตารางแสดงการจัดชั้นสินทรัพย์แยกตามประเภทสินทรัพย์
งบการเงินเฉพาะกิจการ
การจัดชั้นสินทรัพย์แยกตามประเภทสินทรัพย์
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินและดอกเบีย้ ค้างรับ
- ปกติ
เงินลงทุน
- สงสัยจะสูญ
เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับ
- ปกติ
- กล่าวถึงเป็นพิเศษ
- ต่่ากว่ามาตรฐาน
- สงสัย
- สงสัยจะสูญ
สินทรัพย์อื่น
- สงสัยจะสูญ
รวม

31 ธันวาคม 2562

31 ธันวาคม 2561

31 ธันวาคม 2560

จานวนเงิน
(ล้านบาท)

จานวนเงิน
(ล้านบาท)

จานวนเงิน
(ล้านบาท)

การเปลี่ยนแปลง
(ปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561)
เพิม่ ขึ้น (ลดลง)
จานวนเงิน
สัดส่วน
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)

23,381.18

20,265.43

19,238.14

3,115.75

15.37

558.09

285.57

21.16

272.52

95.43

149,573.68
3,395.43
179.31
46.30
2,549.82

156,792.81
1,804.37
314.81
26.57
3,178.81

149,492.38
1,521.18
169.47
211.45
2,882.84

(7,219.13)
1,591.06
(135.50)
19.73
(628.99)

(4.60)
88.18
(43.04)
74.26
(19.79)

27.15
179,710.96

69.76
182,738.13

60.91
173,597.53

(42.61)
(3,027.17)

(61.08)
(1.66)

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจ่านวน 3,947.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ่านวน 184.29 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.90 เมื่อเทียบกับปี 2561 เพื่อรองรับความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นจากสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ อัตราส่วน
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญต่อสินเชื่อรวมอยู่ที่ร้อยละ 2.54 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่อยู่ที่ร้อยละ 2.33 อัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสั ยจะสูญต่อ
เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (LLR/NPL) เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 112.74 เป็นร้อยละ 151.09
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ตารางแสดงค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจาแนกตามการจัดชั้นของลูกหนี้ (ไม่รวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน)
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
และดอกเบี้ยค้างรับ
และค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะ
สูญจาแนกตามการจัด
ชั้นของลูกหนี้
จัดชั้นปกติ
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
จัดชั้นต่่ากว่ามาตรฐาน
จัดชั้นสงสัย
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
รวม
เงินส่ารองรายตัวเพิ่มเติม
เงินส่ารองทั่วไป
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2561
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
และดอกเบี้ยค้างรับ
และดอกเบี้ยค้างรับ
จานวนเงิน สัดส่วน จานวนเงิน สัดส่วน จานวนเงิน สัดส่วน จานวนเงิน สัดส่วน
(ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ)
149,573.67
3,395.43
179.31
46.30
2,549.83
155,744.54

96.04
2.18
0.11
0.03
1.64
100.00

155,744.54

100.00

844.43
3.09
21.33
5.39
420.51
1,294.75
1,836.52
816.25
3,947.52

21.39
0.08
0.54
0.14
10.65
32.80
46.52
20.68
100.00

156,792.81
1,804.38
314.81
26.57
3,178.81
162,117.38

96.72
1.11
0.19
0.02
1.96
100.00

162,117.38

100.00

857.78
1.78
109.91
3.89
755.42
1,728.78
1,180.62
853.83
3,763.23

22.80
0.05
2.92
0.10
20.07
45.94
31.37
22.69
100.00

การเปลี่ยนแปลง
(ปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จานวนเงิน
(ล้านบาท)

สัดส่วน
(ร้อยละ)

(13.35)
1.31
(88.58)
1.50
(334.91)
(434.03)
655.90
(37.58)
184.29

(1.56)
73.60
(80.59)
38.56
(44.33)
(25.11)
55.56
(4.40)
4.90

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีเงินให้สินเชื่อแยกตามอายุลูกหนี้ที่ค้างช่าระตามก่าหนดระยะเวลา ดังนี้
ตารางแสดงเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้จาแนกตามวันที่ครบกาหนด
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ครบก่าหนดเมื่อทวงถาม/1
ครบก่าหนดไม่เกิน 3 เดือน
ครบก่าหนด 3 - 12 เดือน
ครบก่าหนด มากกว่า 1 ปี
รวม
หมายเหตุ

/1

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2562
2561
จานวนเงิน
จานวนเงิน
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
8,067.41
19,212.33
35,953.23
35,695.27
22,848.48
16,721.73
88,687.30
90,297.73
155,556.42
161,927.06

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

การเปลี่ยนแปลง
(ปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561)
เพิ่มขึน้ (ลดลง)
จานวนเงิน
สัดส่วน
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
(11,144.92)
(58.01)
257.96
0.72
6,126.75
36.64
(1,610.43)
(1.78)
(6,370.64)
(3.93)

หมายถึง เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่ครบก่าหนดเมื่อทวงถามรวมจ่านวนเงินคงค้างตามสัญญาของลูกหนี้รายที่ผิดนัดช่าระและเป็นเงินให้สินเชื่อ
ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
ธนาคารตั้งค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้จ่า นวน 13.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ่านวน 2.00 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.68 เมื่อเทียบกับปี 2561
การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีลูกหนี้ทั้งหมด 9,644 ราย เป็นลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสร้างหนี้ 247 ราย มีภาระหนี้คงค้าง
4,657.24 ล้านบาท
ตารางแสดงการปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
ลูกหนี้
ลูกหนี้ทั้งหมด
- จ่านวนราย
- ภาระหนี้ (เงินต้นบวกดอกเบี้ย)
ลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้
- จ่านวนราย
- ภาระหนี้ (เงินต้นบวกดอกเบี้ย)

31 ธันวาคม
2562
จานวนเงิน
(ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
2561
จานวนเงิน
(ล้านบาท)

31 ธันวาคม
2560
จานวนเงิน
(ล้านบาท)

การเปลี่ยนแปลง
(ปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จานวนเงิน
สัดส่วน
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)

9,644
155,744.54

10,523
162,117.38

12,138
154,277.32

(879)
(6,372.84)

(8.35)
(3.93)

247
4,657.24

278
6,356.71

284
4,092.41

(31)
(1,699.47)

(11.15)
(26.74)
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สินเชื่อด้อยคุณภาพ
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2562 มี สิ น เชื่ อ ด้ อ ยคุ ณ ภาพ (Gross) จ่ า นวน 2,775.44 ล้ า นบาท ลดลงจ่ า นวน 744.75
ล้านบาท หรือ ลดลงร้อยละ 21.16 เมื่อเทียบกับปี 2561 อัตราสินเชื่อด้อยคุณภาพต่อสินเชื่อรวม คิดเป็นร้อยละ 1.55 ลดลงเมื่อ
เทียบกับปี 2561 ที่คิดเป็นร้อยละ 1.93
สิ น เชื่ อ ด้ อ ยคุ ณ ภาพ (Net) จ่ า นวน 2,087.40 ล้ า นบาท คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 1.17 ของสิ น เชื่ อ รวมหลั ง หั ก ส่ า รอง
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของสินเชื่อด้อยคุณภาพ
หนีส้ นิ รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีหนี้สินรวมจ่านวน 194,268.72 ล้านบาท ลดลงจ่านวน 8,785.02 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 4.33 เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยส่วนใหญ่เป็นการลดลงของเงินรับฝากและการลดลงของตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
ตารางแสดงหนี้สินจาแนกตามประเภทหนี้สิน
หนี้สินจาแนกตามประเภทหนี้สิน

31 ธันวาคม
2562
จานวนเงิน
(ล้านบาท)

หนี้สิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
อื่นๆ
รวมหนี้สิน

165,018.41
10,503.65
52.08
16,721.23
1,973.35
194,268.72

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม
2561
จานวนเงิน
(ล้านบาท)
168,171.00
9,277.43
172.82
23,290.46
2,142.03
203,053.74

31 ธันวาคม
2560
จานวนเงิน
(ล้านบาท)
143,741.92
15,415.97
219.79
32,979.12
2,917.15
195,273.95

การเปลี่ยนแปลง
(ปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จานวนเงิน
สัดส่วน
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
(3,152.59)
1,226.22
(120.74)
(6,569.23)
(168.68)
(8,785.02)

(1.87)
13.22
(69.86)
(28.21)
(7.87)
(4.33)

เงินรับฝาก
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีเงินรับฝากรวมจ่านวน 165,018.41 ล้านบาท ลดลงจ่านวน 3,152.59 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 1.87 เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยส่วนใหญ่เป็นการลดลงของเงินฝากออมทรัพย์
ตารางแสดงเงินรับฝากจาแนกตามประเภทเงินรับฝาก
เงินรับฝากจาแนกตามประเภทเงินรับฝาก
จ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ออมทรัพย์
เงินรับฝากประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา
ใบรับเงินฝากประจ่า
รวมเงินรับฝาก

งบการเงินเฉพาะกิจการ
การเปลีย่ นแปลง
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
31 ธันวาคม (ปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
2562
2561
2560
จานวนเงิน
จานวนเงิน
จานวนเงิน
จานวนเงิน
สัดส่วน
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
4,253.65
6,072.79
3,623.02
(1,819.14)
(29.96)
62,044.95
74,918.47
72,563.33
(12,873.52)
(17.18)
65,147.69
55,585.08
49,775.13
9,562.61
17.20
33,572.12
31,594.66
17,780.44
1,977.46
6.26
165,018.41
168,171.00
143,741.92
(3,152.59)
(1.87)

ส่วนของเจ้าของ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีส่วนของเจ้าของจ่านวน 36,279.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ่านวน 675.35 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.90 เมื่อเทียบกับปี 2561
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ตารางแสดงส่วนของเจ้าของ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
การเปลี่ยนแปลง
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
31 ธันวาคม (ปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561)
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
2562
2561
2560
จานวนเงิน
จานวนเงิน
จานวนเงิน
จานวนเงิน
สัดส่วน
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
20,000.00
20,000.00
20,000.00
10,598.92
10,598.92
10,598.92
(43.59)
(102.22)
145.10
58.63
57.36
819.30
717.20
588.70
102.10
14.24
4,904.96
4,390.34
3,789.60
514.62
11.72
36,279.59
35,604.24
35,122.32
675.35
1.90

ส่วนของเจ้าของ
ทุนจดทะเบียนออกจ่าหน่ายและช่าระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ
ก่าไรสะสม – ส่ารองตามกฎหมาย
ก่าไรสะสม – ยังไม่ได้จดั สรร
รวมส่วนของเจ้าของ

3. ความเพียงพอของเงินทุน
แหล่งทีม่ าและใช้ไปของเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โครงสร้างเงินทุนประกอบด้วยหนี้สินจ่านวน 194,268.72 ล้านบาท และส่วนของเจ้าของ
จ่า นวน 36,279.59 ล้านบาท คิ ดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่า กับ 5.35 เท่า โดยองค์ ประกอบของแหล่งเงินทุน
ด้านหนี้สิน ได้แก่ เงินฝากรวม มีสัดส่วนร้อยละ 71.58 ของแหล่งเงินทุน รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน มีสัดส่วนร้อยละ 4.55
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม มีสัดส่วนร้อยละ 7.25 หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถามและอื่นๆ มีสัดส่วนร้อยละ 0.88 และส่วนของเจ้าของ
มีสัดส่วนร้อยละ 15.74
ความสัมพันธ์ของแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ (ก่อนหักรายได้รอตัดบัญชี) จ่านวน 155,556.42 ล้านบาท
มีอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินรับฝากคิดเป็นร้อยละ 94.38 ส่าหรับสภาพคล่องที่เหลือธนาคารได้น่าไปลงทุนในสินทรัพย์สภาพคล่อง
อาทิ รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุนที่ส่าคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สามารถแบ่งตามระยะเวลาครบก่าหนดตามสัญญา
โดยเงินรับฝากที่มีอายุน้อยกว่า 1 ปี จ่านวน 157,403.07 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.39 ของเงินรับฝากทั้งหมด ขณะที่เงินให้สินเชื่อ
ที่มีอายุน้อยกว่า 1 ปี จ่ า นวน 66,869.13 ล้า นบาท คิ ดเป็นร้อยละ 42.99 เงิ นรับฝากที่มี อายุมากกว่า 1 ปี จ่ า นวน 7,615.34
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.61 ขณะที่เงินให้สินเชื่อที่มีอายุมากกว่า 1 ปี จ่านวน 88,687.29 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 57.01
ตารางแสดงแหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน
เงินรับฝาก
ระยะเวลา
น้อยกว่า 1 ปี
มากกว่า 1 ปี
รวม

2562
จานวนเงิน
สัดส่วน
(ล้านบาท) (ร้อยละ)
157,403.07
95.39
7,615.34
4.61
165,018.41
100.00

เงินให้สินเชื่อ

2561
2562
2561
จานวนเงิน
สัดส่วน
จานวนเงิน สัดส่วน จานวนเงิน
สัดส่วน
(ล้านบาท)
(ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ) (ล้านบาท) (ร้อยละ)
158,912.97
94.49 66,869.13
42.99
71,629.33
44.24
9,258.03
5.51 88,687.29
57.01
90,297.73
55.76
168,171.00
100.00 155,556.42 100.00 161,927.06
100.00
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4. การเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เงินสดของธนาคาร มีจ่านวน 1,635.45 ล้านบาท ลดลงจ่านวน 204.12 ล้านบาท
เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยมีเงินสดสุทธิได้มาและใช้ไปในกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
- เงิ นสดสุทธิ ใช้ ไปในกิ จ กรรมด่า เนินงานจ่ า นวน 1,854.87 ล้า นบาท ซึ่ง เกิดจากก่า ไรจากการด่า เนินงานก่อ น
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด่าเนินงานจ่านวน 771.14 ล้านบาท และการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และ
หนี้สินด่าเนินงานที่ส่าคัญ ได้แก่ รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์) เพิ่มขึ้น 2,206.52 ล้านบาท
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ลดลง 5,392.68 ล้านบาท เงินรับฝากลดลง 3,152.60 ล้านบาท และตราสารหนี้ที่ออกและ
เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง 3,565.03 ล้านบาท
- เงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมลงทุนจ่านวน 6,054.95 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากการลงทุนในเงินลงทุนเผื่อขายสุทธิ
จ่ า นวน 3,061.91 ล้ า นบาท เงิ น ลงทุ น ที่ ถื อ จนครบก่ า หนดจ่ า นวน 1,074.84 ล้ า นบาท และมี เ งิ น สดรั บ จาก
ดอกเบี้ยของเงินลงทุนจ่านวน 1,555.38 ล้านบาท
- เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจ่านวน 4,404.20 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการจ่ายคืนตราสารหนี้ ที่ออกและ
เงินกู้ยืมระยะยาวสุทธิ จ่านวน 3,004.20 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผล จ่านวน 1,400.00 ล้านบาท
5. ความเพียงพอของสภาพคล่อง
สินทรัพย์สภาพคล่อง ประกอบด้วย เงินสด รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินสุทธิ (สินทรัพย์) และเงินลงทุนสุทธิ
สินทรัพย์สภาพคล่องเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากจ่านวน 63,882.63 ล้านบาท ในปี 2561 เป็นจ่านวน 65,607.33 ล้านบาท ในปี 2562
เพิ่มขึ้นจ่านวน 1,724.70 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.70
รายการ

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

31 ธันวาคม 2562
จานวนเงิน (ล้านบาท)

31 ธันวาคม 2561
จานวนเงิน (ล้านบาท)

230,548.31
165,018.41
155,530.39
65,607.33
94.38
28.46
39.76

238,657.98
168,171.00
161,893.24
63,882.63
96.40
26.77
37.99

6. อัตราการดารงเงินฝาก
ธนาคารต้ อ งด่ า รงเงิ น ฝากเฉลี่ ย แล้ ว ไม่ ต่ า กว่ า ร้ อ ยละ 1.00 ของยอดเงิ น รั บ ฝากและเงิ น กู้ ยื ม เฉลี่ ย ตามเกณฑ์
ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก่าหนด ในกรณีที่ธนาคารมีเงินสดที่ศูนย์เงินสด ธนาคารอาจน่าเงินสดที่ศูนย์เงินสดมานับรวมได้เฉลี่ยแล้ว
ไม่เกินร้อยละ 0.20 ของยอดเงินรับฝากและเงินกู้ยืมเฉลี่ย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีเงินสดที่ศูนย์เงินสด และเงินรับฝากที่ธนาคารแห่งประเทศไทย จ่านวน 969.90 ล้านบาท
ความเพียงพอของเงินกองทุนและการดารงอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีอัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยงเท่ากับร้อยละ 19.304 สูงกว่าเกณฑ์
ขั้นต่่าของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งก่าหนดไว้ที่ร้อยละ 11.000 และลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่มีอัตราส่วนเงินกองทุน
ทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่ร้อยละ 20.045
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์ เสี่ยงของธนาคาร เท่ากับร้อยละ 16.514 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่่าของธนาคาร
แห่งประเทศไทยทีก่ ่าหนดไว้ที่ร้อยละ 8.500
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ตารางแสดงอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ
ธนาคาร
อัตราขั้นต่่าตามกฎหมาย*
ส่วนต่าง
เงินกองทุนชั้นที่ 1
ธนาคาร
อัตราขั้นต่่าตามกฎหมาย*
ส่วนต่าง
เงินกองทุนทั้งหมด
ธนาคาร
อัตราขั้นต่่าตามกฎหมาย*
ส่วนต่าง

31 ธันวาคม 2562
จานวนเงิน
สัดส่วน
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)

31 ธันวาคม 2561
จานวนเงิน
สัดส่วน
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)

31 ธันวาคม 2560
จานวนเงิน
สัดส่วน
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)

34,578.32

16.514
7.000
9.514

34,344.23

17.131
6.375
10.756

34,101.44

18.673
5.750
12.923

34,578.32

16.514
8.500
8.014

34,344.23

17.131
7.875
9.256

34,101.44

18.673
7.250
11.423

40,421.08

19.304
11.000
8.304

40,185.53

20.045
10.375
9.670

39,915.64

21.857
9.750
12.107

หมายเหตุ * หมายถึง อัตราส่วนเงินกองทุนส่วนเพิ่ม เพื่อรองรับผลขาดทุนในภาวะวิกฤต (Conservation Buffer) ก่าหนดให้ธนาคารพาณิชย์ด่ารงอัตราส่วน
เงิ น กองทุ น ชั้ น ที่ 1 ที่ เ ป็ น ส่ ว นของเจ้ า ของเพิ่ ม เติ ม จากการด่ า รงอั ต ราส่ ว นเงิ น กองทุ นขั้ น ต่่ า อี ก ในอั ต ราร้ อ ยละ 0.625 ต่ อ ปี
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป จนครบอัตราร้อยละ 2.50 ในปี 2562

ภาระผูกพันนอกงบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารมีภาระผูกพันนอกงบดุล 46,386.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ่านวน 2,042.75 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.61 เมื่อเทียบกับปี 2561
ตารางแสดงภาระผูกพันนอกงบดุล
ภาระผูกพันนอกงบดุล

การรับอาวัลตั๋วเงิน
ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยงั ไม่ครบ
ก่าหนด
การค้า่ ประกันอื่น
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต
วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้ายังไม่ได้เบิกใช้
ภาระผูกพันอื่น
รวมภาระผูกพันนอกงบดุล

งบการเงินเฉพาะกิจการ
การเปลี่ยนแปลง
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม (ปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561)
2562
2561
2560
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จานวนเงิน
จานวนเงิน
จานวนเงิน
จานวนเงิน
สัดส่วน
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ล้านบาท)
(ร้อยละ)
1.33
135.52
149.60
(134.19)
(99.02)
130.54
5,120.82
254.88
4,838.06
36,041.13
46,386.76

5,408.22
4,623.40
34,176.87
44,344.01

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

130.54
(287.40)
254.88
214.66
1,864.26
2,042.75

n/a
(5.31)
n/a
4.64
5.45
4.61

การจัดอันดับเครดิต
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ่ากัด (มหาชน) ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จ่ากัด อยู่ที่ระดับ
“A-” (Single A Minus) แนวโน้ม “Positive” หรือ “บวก” และอันดับเครดิตตราสารหนี้ประเภทหุ้นกู้ด้อยสิทธิลักษณะคล้ายทุน
ที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2 ที่ระดับ “BBB” (Triple B Straight) แสดงให้เห็นถึงสถานะทางธุรกิจและการเงินของธนาคารที่ดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการมีคุณภาพสินทรัพย์ที่ดีและมีเงินทุนที่แข็งแกร่ง
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7. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการดาเนินงานในอนาคต
ปัจ จัยที่อาจมีผลต่อการด่า เนินงานในอนาคต มีปัจ จัยหลักคื อ นโยบายกีดกันทางการค้ าระหว่า งสหรัฐ และจี น
อาจส่งผลกระทบต่อความผันผวนในตลาดเงิน ตลาดทุน และการส่งออกสินค้าในอนาคต อีกทั้ง ปัจจัยการเมืองภายในประเทศในช่วง
เปลี่ยนผ่านสู่การเลือกตั้ง ซึ่งส่งผลกับความเชื่อมั่นและความต่อเนื่อ งของนโยบาย โครงการ และมาตรการส่าคัญต่างๆ ซึ่งจะส่งผล
ต่อเนื่องมายังความต้องการสินเชื่อและคุณภาพสินเชื่อ และอาจส่งผลให้รายได้ดอกเบี้ยรับของระบบธนาคารพาณิชย์ลดลง รวมทั้ง
ปัญหาหนี้ด้อยคุณภาพในระดับสูงอาจท่าให้ต้องมีการตั้งส่ารองหนี้สงสัยจะสูญมากขึ้น
3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่และฉบับปรับปรุง
3.1 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
ในระหว่างปี ธนาคาร ได้น่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง
(ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่จ่านวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ส่าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่
1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบัติ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหา
เท่า เทีย มกับ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ระหว่า งประเทศ โดยส่ วนใหญ่เ ป็นการอธิบายให้ชั ด เจนเกี่ย วกับ วิธีป ฏิบั ติ
ทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตรฐาน การน่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้
ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส่าคัญต่องบการเงินนี้ อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ และฉบับปรับปรุง
ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการส่าคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการบัญชี ที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง รายได้
การตีความมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560)
เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ
บริการโฆษณา
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาส่าหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ท่ากับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่อยู่ในขอบเขตของ
มาตรฐานการบัญชีฉบับอื่น มาตรฐานฉบับนี้ได้ก่าหนดหลักการ 5 ขั้นตอนส่าหรับการรับรู้รายได้ที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ท่ากับ
ลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจ่านวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือ
บริการที่ได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และก่าหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน
มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระส่าคัญต่องบการเงินนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สัญญาประกันภัย
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มีการให้ทางเลือกส่าหรับผู้รับประกันภัยที่เข้าเงื่อนไขตามที่ระบุในมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินฉบับนี้ ให้สามารถยกเว้นการถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน
และฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน (ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ส่าหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่
1 มกราคม 2563) บางประการเป็นการชั่วคราว และให้ถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือทางการเงินและ
การเปิ ด เผยข้ อ มู ล ส่ า หรั บ ธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย แทนส่ า หรั บ รอบระยะเวลารายงานที่ เ ริ่ ม ก่ อ นวั น ที่ 1 มกราคม 2565 หรื อ
ก่อนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย (เมื่อมีการประกาศใช้) มีผลบังคับใช้
มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินนี้
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3.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส่าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ และ
ฉบับปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ส่าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563 มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเที ยมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่า งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับ
ผู้ใช้มาตรฐาน ยกเว้น มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดังต่อไปนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการส่าคัญ ซึ่งสามารถ
สรุปได้ดังนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จ่านวน 5 ฉบับ ได้แก่
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่องมือทางการเงิน
มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การช่าระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น ก่าหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือ
ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจ่าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแส
เงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการค่านวณการด้อยค่าของเครื่องมือ
ทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึง
การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน และเมื่อมาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้
จะท่าให้มาตรฐานการบัญชี การตีความมาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน
ถูกยกเลิกไป
ฝ่ายบริหารของธนาคาร คาดว่าการน่ามาตรฐานฉบับนี้มาใช้ จะมีผลกระทบจากรายการดังต่อไปนี้
- การจัดประเภทและวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน ธนาคาร ต้องวัด
มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของเงิ น ลงทุ น ในตราสารทุ น ของบริ ษั ท ที่ ไ ม่ ใ ช่ บ ริ ษั ท จดทะเบี ย น และจั ด ประเภทเงิ น ลงทุ น ดั ง กล่ า ว
เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านก่าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ทั้งนี้หากเลือกแสดงการเปลี่ยนแปลงมูลค่า
ยุติธรรมในภายหลังของเงินลงทุนใดผ่านก่าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นแล้วจะไม่สามารถยกเลิกได้
- ธนาคาร ต้องรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพย์ทางการเงิน โดยฝ่ายบริหารของธนาคาร
คาดว่าเงินส่ารองที่กันไว้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจ่านวนที่สูงกว่าส่ารองที่ค่านวณได้ภายใต้มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 9 ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ซึ่งธนาคาร จะจัดการตามแนวทางที่ได้แจ้งต่อธนาคารแห่งประเทศไทย
- การรับรู้รายการตราสารอนุพันธ์ ธนาคาร มีตราสารอนุพันธ์ที่ใช้เพื่อป้องกันความเสี่ยงของธนาคาร โดยมีจ่านวนเงิน
ตามสัญญาจ่านวน 1,149 ล้านบาท บันทึกเป็นรายการนอกงบการเงินและแสดงมูลค่าด้วยวิธีคงค้าง ซึ่งวันที่น่ามาตรฐาน
ฉบั บ นี้ ม าใช้ ธนาคาร ต้ อ งรั บ รู้ ร ายการตราสารอนุ พั น ธ์ ด้ ว ยมู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมและปรั บ ปรุ ง ผลกระทบกั บ ก่ า ไรสะสม
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาเช่า และการตีความมาตรฐาน
บัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานฉบับนี้ได้ก่า หนดหลักการของการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล
ของสัญญาเช่ า และก่าหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนี้สินส่าหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า
12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนั้นมีมูลค่าต่่า
การบัญชีส่าหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระส่าคัญจากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่ายังคงต้องจัดประเภท
สัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด่าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17
ปัจจุบันฝ่ายบริหารของธนาคาร อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มน่ามาตรฐานนี้มาถือปฏิบัติ
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รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการ จานวน 4 ท่าน ดังนี้
1. นายไพโรจน์
เฮงสกุล
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
2. นายประดิษฐ
ศวัสตนานนท์
กรรมการบรรษัทภิบาล
3. นายสมศักดิ์
อัศวโภคี
กรรมการบรรษัทภิบาล
4. ดร.สุปรียา
ควรเดชะคุปต์
กรรมการบรรษัทภิบาล
โดยมีนายวีรเวช ศิริชาติไชย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกากับ บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป
จากัด (มหาชน) ทาหน้าที่เลขานุการ
คณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าล ได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามขอบเขตความรั บ ผิ ด ชอบที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นประกาศแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร
ปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล รวม 12 ครั้ง และรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการ
ธนาคาร สรุปสาระสาคัญ ดังนี้
1. พิจารณาทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อยกระดับหลักการกากับดู แลกิจการที่ดีให้เป็นไป
ตามหลั ก การและแนวปฏิ บั ติใ นการก ากั บดู แ ลกิ จ การที่ดี (Corporate Governance Code : CG Code) ของส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้ เสีย และ
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการบริหารจัดการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและดาเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และน่าเชื่อถือ
ซึ่งนาไปสู่ความมั่นคงเจริญก้าวหน้า
2. พิ จ ารณาทบทวนนโยบายความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมเพื่ อ การพั ฒ นาธุ ร กิ จ อย่ า งยั่ ง ยื น โดยธนาคาร
ให้ความสาคัญต่อการมีส่วนร่วมในการดาเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ตามแนวทางของสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม
(Corporate Social Responsibility institute) สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยให้พนักงานทุกระดับเข้ามามีส่วนร่วมในการทากิจกรรมเพื่อปลูกฝังให้มีจิตสานึกใน
ความรับผิดชอบต่อสังคม
3. พิจารณาทบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยมุ่งมั่นที่จะดาเนินกิจการภายใต้หลักการของกฎหมาย
ความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม เป็นไปตามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณ และจริยธรรมธุรกิจ และส่งเสริม
ให้เกิดการดาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส
4. พิจารณาทบทวนนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยกาหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกัน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ พร้อมทั้งดูแลให้มีการสื่อสารไปยังพนักงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการทบทวนความเหมาะสม
ของระบบการทางานและมาตรการต่างๆ ให้สอดคล้องกับนโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
5. พิจารณาทบทวนนโยบายการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน (Whistleblower Policy) เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคาร
มีระบบที่สนับสนุนการแจ้งเบาะแสที่มีประสิทธิภาพและตระหนักถึงความสาคัญ รวมถึงการนาไปปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
6. เป็นตัวแทนธนาคารในการสื่อสาร ดูแลและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
และนโยบายการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการดาเนินธุรกิจและบริหารจัดการ
ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมุ่งผลักดันผลการดาเนินงานให้เติบโตควบคู่กับการตระหนักถึง
ความรับผิดชอบที่มีต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งพัฒนาแนวทางในการกากับดูแลกิจการที่ดี
ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อสร้า งความเชื่ อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ เสียทุก กลุ่ม ซึ่ง เป็นปัจ จัยสาคั ญในการสร้างคุณ ค่ า
ให้กิจการดารงอย่างยั่งยืน
(นายไพโรจน์ เฮงสกุล)
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
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สารจากกรรมการผู้จัดการ
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้ า ส์ จ ากั ด (มหาชน) มุ่ ง เน้ น การสร้ า งคุ ณ ภาพ และน า
ความสามารถของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ รวมถึง
พันธมิตรทางธุรกิจ CTBC Bank มาพัฒนาประสบการณ์ทางการเงินในรูปแบบใหม่ๆ
ที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม รวมทั้งยกระดับบริการ
ทางการเงินให้ง่ายและสะดวกต่อลูกค้ามากยิ่งขึ้นผ่านทาง M Choice รวมถึงช่องทาง
Banking Agent ที่ครอบคลุมทั่วประเทศ
ธนาคารดาเนิน ธุรกิจในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อ ม เพื่อให้เป็น
องค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและตระหนักถึงผลลัพธ์ทางสังคมเพื่อสร้างความสมดุล
ตามแนวคิดความยั่งยืนเป็นสาคัญรวมทั้งดาเนินธุรกิจภายใต้การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
อาทิ การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ (Responsible Lending) การดาเนินการตามแนวทาง
การกากับดูแลด้านการให้บริการอย่างมีคุณภาพและเป็นธรรม (Market Conduct)
นอกจากนี้ธนาคารได้สนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมเพื่อสังคมและมีโอกาสเชื่อมความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างกัน โดยจัดทาโครงการ We are Family RUN for CHANGE…วิ่งนี้พี่ให้น้อง โดยเชิญชวนพนักงานรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวร่วม
วิ่งระยะทาง 30 กิโลเมตร ภายใน 30 วัน เพื่อให้ทุกก้าวที่วิ่งเปลี่ยนเป็นเงินบริจาค เพื่อมอบให้กับมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระ
อุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ที่ดาเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กวัย
แรกเกิดถึง 5 ปี ซึ่งมูลนิธิดังกล่าวดูแลงาน 4 แห่ง คือ บ้านสมวัย บ้านเด็กอ่อนเสือใหญ่ บ้านแห่งความหวัง และบ้านศรีนครินทร์
ท้ายนี้ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) ขอขอบคุณลูกค้า ผู้ถือหุ้น คู่ค้า รวมทั้งผู้บริหารและพนักงานทุกท่าน
ที่ให้การสนับสนุนธนาคารด้วยดีเสมอมา ธนาคารมีเจตนารมณ์ที่จะมุ่งมั่นต่อการดาเนินงาน ยกระดับการดาเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบ
ทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการดาเนินงานด้วยหลักธรรมาภิบาล เพื่อส่งมอบคุณค่า และยั่งยืนต่อสังคม
โดยรวมต่อไป

(นางสาวชมภูนุช ปฐมพร)
กรรมการผู้จัดการ
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รายงานการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) มีเจตนารมณ์ในการดาเนินธุรกิจตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีควบคู่
ไปกับการดาเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมโดยยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความพึงพอใจ
อย่างเท่าเทียมกันของผู้มีส่วนได้ เสียในทุกมิติ ด้วยตระหนักว่า ธนาคารจะเติบโตอย่างยั่งยืน และมั่นคงด้วยการดาเนินธุรกิจอย่างมี
วิสัยทัศน์ มีความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจให้บรรลุผลสาเร็จตามพันธกิจ มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งส่งผลต่อการสร้างมูลค่าที่ดี
แก่องค์กรและผู้ถือหุ้น และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น
แนวทางการดาเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการธนาคารให้ความสาคัญกับการดาเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรมในทุกกระบวนการดาเนินธุรกิจเพื่อให้ธนาคารเติบโตอย่างยั่งยืนและเพื่อให้พนักงานทุกระดับเข้ามามีส่วนร่วม และปลูกฝังให้มี
จิตสานึกในการปฏิบัติงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยประธานกรรมการธนาคาร และกรรมการผู้จัดการ ทาหน้าที่เป็น
ตัวแทนองค์กรในการขับเคลื่อนองค์ กรไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน มีคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ทาหน้าที่ดูแลการดาเนินงานด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม ให้ข้อเสนอแนะและติดตามการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และรายงาน
ต่ อ คณะกรรมการธนาคาร และมี ก รรมการผู้ จั ด การ ท าหน้ า ที่ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น การด าเนิ น งานให้ เ ป็ น ไปตามแนวทาง
ที่คณะกรรมการธนาคารกาหนด
คณะกรรมการธนาคารได้กาหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนตามแนวทางของ
สถาบั น ธุ ร กิ จ เพื่ อ สั ง คม (Corporate Social Responsibility Institute) ส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย เพื่อให้กรรมการธนาคาร ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับยึดถือเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติ โดยมีการทบทวนเป็นประจาทุกปี
ความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ หมายถึง การประกอบกิจการด้วยความดู แลใส่ใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ ตลอดจนมีธรรมาภิบาลเป็นเครื่องกากับให้การดาเนินกิจกรรม
ต่างๆ เป็นไปได้ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและยุติธรรม มีความตระหนักถึงผลกระทบทางลบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม
โดยพร้อมจะแก้ไขเพื่อลดผลกระทบดังกล่าวกับการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการให้เกิดการดาเนินกิจการเป็นการ
สร้างความสาเร็จและประโยชน์สุข รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทุกเวทีการค้า ซึ่งจะเป็นผลดีต่อความยั่งยืนของกิจการ
ผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง
ตราสัญลักษณ์ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์การดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) ดาเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการความเสี่ยงในทุกมิติ รวมทั้งการให้ ความสาคัญกับการดาเนินการตามแนวทางการกากับดูแล
ด้านการให้บริการอย่างมีคุณภาพและเป็นธรรม (Market Conduct) โดยมุ่งหมายให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นว่า
1. ได้รับบริการอย่างเป็นธรรม จริงใจ ไม่เอาเปรียบ
2. ได้รับคาแนะนาที่เหมาะสมชัดเจน
3. ได้รับบริการที่เป็นธรรมทั้งด้านราคาและเงื่อนไข
4. ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ และได้รับการดูแลแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม
5. ได้รับความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของตน

80

การดาเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ความรับผิดชอบต่อสังคมถือเป็นหนึ่งในหลักปฏิบัติที่ธนาคารได้ให้ความสาคัญเพราะเล็งเห็นถึงความสาคัญของคาว่า
“การพึ่งพิง” เนื่องจากทุกธุรกิจล้วนมีประชาชนหรือคนในสังคมเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในการนาเสนอสินค้าและบริการ ดังนั้นไม่ว่าจะ
พัฒนาองค์กรไปในทิศทางใดก็ย่อมต้องมีคนในสัง คมเป็นผู้สนับสนุนไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ซึ่งการกาหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติ
ดังกล่าวจะเป็นแนวทางให้บุคลากรในองค์กรยึดถือปฏิบัติ
ธนาคารได้ดาเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ประกอบด้วย ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการหลักของ
การดาเนินธุรกิจ (CSR-in-Process) และนอกกระบวนการหลักของการดาเนินธุรกิจ (CSR-after-Process) โดยมุ่งเน้นให้ผู้บริหารและ
พนักงานทุกระดับเข้ามามีส่วนร่วม มีจิตอาสา เพื่อปลูกฝังให้มีจิตสานึกในความรับผิดชอบต่อสังคม อีกทั้งยังเป็นการสร้างรากฐาน
ที่เข้มแข็งของการพัฒนาอย่างยั่งยืน และนาไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง
การดาเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการหลัก (CSR-in-Process)
ความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการหลัก (CSR-in-Process) หมายถึง การดาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมโดยการนาแนวปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมตามมาตรฐานทั้งในประเทศและต่างประเทศมาปรับใช้เพื่อพัฒนา
ต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจจนกลายเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในกระบวนการทางานและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนมาตรฐาน
การบริการต่างๆ เพื่อจุดประสงค์หลักในการลดผลกระทบด้านลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้มี ส่วนได้เสียระหว่างกระบวนการทางาน รวมถึง
การสร้างจิตสานึกความรับผิดชอบต่อสัง คมให้เ กิดขึ้นกับกรรมการ ผู้บ ริหารและพนักงานทุกระดับจนก่อให้เกิดทัศ นคติร่วมกัน
ของทุกคนในองค์กร และเพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการเป็นสถาบันการเงินที่มีความแข็งแกร่งและมีความรับผิดชอบต่อสังคมสูงสุด
การดาเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมนอกกระบวนการหลัก (CSR-after-Process)
ความรับผิดชอบต่อสังคมนอกกระบวนการหลัก (CSR-after-Process) หมายถึง กิจกรรมที่ดาเนินการนอกเหนือจาก
การดาเนินธุรกิจปกติ โดยการเข้าไปมีบทบาทในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมตามวาระและโอกาสต่างๆ โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อสังคมและชุมชนทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอันนาไปสู่การสร้างรากฐานที่เข้มแข็งของสังคมและประเทศอย่างยั่งยืน
การรั บ มอบประกาศนี ย บั ต รรั บ รองฐานะสมาชิ ก แนวร่ ว มปฏิ บั ติ ข อง
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
ธนาคารได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริต รวมถึง มีการกาหนดให้มีนโยบายการต่อต้านการทุจริต
การก าหนดแนวปฏิ บั ติ เ พื่ อ เป็ น แนวทางให้ แ ก่ ค ณะกรรมการ ผู้ บ ริ ห าร และ
พนักงาน ได้รับทราบและถือปฏิบัติ โดยธนาคารได้รับประกาศนียบัตรการรับรอง
เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC :
Collective Action Coalition Against Corruption) จากสมาคมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย ครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2557 และต่ออายุครั้งที่สอง
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561
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ตารางแสดงผลการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนในมิติต่างๆ
มิติด้านเศรษฐกิจ
มิติด้านสังคม
มิติด้านสิ่งแวดล้อม
ระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการ จานวนข้ อร้องเรีย นของพนัก งานเกี่ ย วกั บ เงิ น ให้ สิ น เชื่ อ กั บ บริ ษั ท ที่ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ
ที่สาขาของธนาคาร ปี 2562 ร้อยละ 95.30 การปฎิ บั ติ ด้ า นแรงงาน ปี 2562 ร้ อ ยละ ด้ า นพลั ง งาน ปี 2562 ประมาณ 40,000
เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 6.27 เมื่ อ เที ย บกั บ ปี 2561 0.00 ซึ่งเท่ากับปี 2561
ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 150.00 เมื่อเทียบกับปี
ที่อยู่ทรี่ ้อยละ 89.68
2561 ทีม่ ปี ระมาณ 16,000 ล้านบาท
วงเงิ น สิ น เชื่ อ ที่ ใ ห้ กั บ บริ ษั ท จดทะเบี ย น อั ต ราการบาดเจ็ บ ของพนั ก งานขณะ การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อกให้ อยู่ ก ลุ่ มหลั ก ทรั พ ย์ ปฏิบัติงาน ปี 2562 ร้อยละ 0.00 ซึ่งเท่ากับปี เนื่องจาก
ESG100 ปี 2562 ประมาณ 18,100 ล้านบาท 2561
การบริหารจัดการนา
ลดลงร้ อ ยละ 23.08 เมื่ อ เที ย บกั บ ปี 2561 การสนับสนุนเพื่อพัฒ นาชุมชน สังคม และ ปริมาณการใช้นาประปา ปี 2562 ลดลงร้อยละ 4
ที่มปี ระมาณ 23,530 ล้านบาท
สิ่ ง แวดล้ อ ม ปี 2562 มู ล ค่ า ประมาณ เมื่อเทียบกับปี 2561
การบริ ห ารจั ด การกระดาษที่ ใ ช้ ง านแล้ ว
1.63 ล้านบาท
จานวนต้นไม้ที่สามารถทดแทนการตัดต้นไม้
เพื่ อ มาท าเป็ น กระดาษต่ อ กระดาษเก่ า
จานวน 1 ตัน ปี 2562 ทดแทนได้ 454 ต้น
เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่ทดแทนได้ 131 ต้น
การบริหารจัดการพลังงาน
โครงการเปลี่ยนการใช้หลอดไฟจากหลอด
ฟลู อ อเรสเซนต์ ม าเป็ น หลอดไฟ LED โดย
ตั้งแต่ปี 2559 ต่อเนื่องถึงปี 2562 ได้เปลี่ยน
หลอดฟลูออเรสเซนต์มาเป็นหลอดไฟ LED
จานวน 2,121 หลอด ส่งผลให้สามารถลด
ปริ ม าณการปล่ อ ยคาร์ บ อนไดออกไซด์ ไ ด้
824,393 Kg.Co2e เทียบเท่าการปลูกต้นไม้
ใหญ่เพื่อดูดซับปริมาณก๊าซ Co2 ที่เกิดขึ้น
จานวน 91,599 ต้น

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
ธนาคารตระหนักถึงการดาเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งจะทาให้ธุรกิจมีความยั่งยืน โดยให้ความสาคัญ
ต่อการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ดาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
โปร่งใสและยุติธรรม ตระหนักถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ธนาคารจึงกาหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาธุรกิจ
อย่างยั่งยืนเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 9 ด้าน ดังนี้
1. การกากับดูแลกิจการที่ดี
2. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
3. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
4. การเคารพสิทธิมนุษยชน
5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
6. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
8. การจัดการสิ่งแวดล้อม
9. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดาเนินความรับผิดชอบต่อสังคม
รายละเอียดของนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน ธนาคารได้เปิดเผยไว้ที่เว็บไซต์
ของธนาคาร (www.lhbank.co.th)
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แนวทางการจัดทารายงานการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
ธนาคารให้ความสาคัญในการจัดทารายงานการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน มาอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นส่วนหนึ่งในรายงาน
ประจาปี เพื่อสื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้ รับทราบถึงแนวนโยบาย แนวทางการบริหารจัดการ และผลการดาเนินงานด้านความ
รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภายใต้กรอบการรายงานตามแนวทางของสถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (Corporate
Social
Responsibility Institute) สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โดยขอบเขตเนื้อหาของรายงานจะเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของธนาคาร ซึ่งได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2562
ธนาคารได้ น าเสนอเนื้ อหาการรายงานการพั ฒนาธุ รกิ จอย่ างยั่ งยื น ซึ่ งได้ ผ่ านการวิ เคราะห์ ความต้ องการของกลุ่ ม
ผู้มีส่วนได้เสียภายในและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียภายนอก และนามากาหนดเป็นประเด็นหลักที่มีความสาคัญและมีผลกระทบต่อการดาเนิน
ธุรกิจตามแนวปฏิบัติของนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมีขั้นตอน ดังนี้
1. การวิเคราะห์ความต้องการของกลุม่ ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก
2. 2. การกาหนดประเด็นที่มีความสาคัญและมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ
3. การจัดลาดับประเด็นที่มีความสาคัญและมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ
4. การตรวจสอบประเด็นที่มีความสาคัญและมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ
5. การทบทวนประเด็นที่มีความสาคัญและมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ

1. การวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
ธนาคารให้ความสาคัญต่อสิทธิของผู้มี ส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยมีกระบวนการและขั้นตอนเพื่อวิเคราะห์ความต้องการ
ของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกผ่านการจัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆ รวมถึงช่องทางการสื่อสารต่างๆ โดยกาหนดความถี่
ในการดาเนินงานที่ชัดเจน อาทิ การจัดประชุม การสารวจความผูกพันของพนัก งานที่มีต่อธนาคาร เพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการกาหนด
แนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี และนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาธุรกิจ
อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ การระบุและคัดเลือกผู้มีส่วนได้เสีย จะพิจารณาจากการให้ความสาคัญกับ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และผลกระทบ
ของการดาเนินธุรกิจต่อผู้มีส่วนได้เสียเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
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แนวปฏิบัติต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ธนาคารกาหนดแนวทางการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในจรรยาบรรณการดาเนินธุรกิจ และ
จรรยาบรรณของพนักงาน ธนาคารให้ความสาคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม โดยการแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น 2 กลุ่ม
เพื่อให้ทราบถึงความต้องการและสามารถตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้เสีย
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่
1. กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ กรรมการธนาคาร ผู้บริหาร และพนักงาน
2. กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า ชุมชนสิ่งแวดล้อมและสังคม คู่ค้า คู่แข่ง และเจ้าหนี้
ตารางแสดงการวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย
ผู้มีส่วนได้เสีย
1. ผู้ถือหุ้น
-

วิเคราะห์ความต้องการ
- ผลตอบแทนที่เหมาะสม และ
เติบโตอย่างยั่งยืน
- ผลการดาเนินงานดี และเติบโต
อย่างสม่าเสมอ ภายใต้
ความเสี่ยงที่เหมาะสม
- ดาเนินงานด้วยความโปร่งใส
มีความเป็นธรรม สามารถ
ตรวจสอบได้
- การบริหารความเสี่ยงด้วยความ
รอบคอบ

แนวปฏิบัติที่ดาเนินการตามนโยบาย
- การดาเนินธุรกิจตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี

-

-

2. คณะกรรมการธนาคาร-

3. พนักงาน

- ดาเนินงานด้วยความโปร่งใสตาม
หลักบรรษัทภิบาล เพื่อให้องค์กร
เติบโตอย่างยั่งยืน
- ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
อย่างเป็นธรรม
- การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อ
นาผลการประเมินมาปรับปรุง
การทางาน

- ดาเนินธุรกิจตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี

- การให้ผลตอบแทน มีตาแหน่งงาน - การจ้างงานที่ปลอดจากการเลือกปฏิบัติ
และสวัสดิการที่เหมาะสม
ไม่นาความแตกต่างด้านเชื้อชาติ สีผิว
- การจัดสถานที่ทางานให้สะอาด
เพศ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง
ถูกสุขอนามัย และมีความปลอดภัย อายุ มาเป็นปัจจัยในการพิจารณาและ
ในการทางาน
ตัดสินการจ้างงาน

กระบวนการดาเนินการ
- สร้างผลประกอบการที่ดีภายใต้
การบริหารความเสี่ยงที่ดี
- จัดประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นปีละ 1 ครั้ง
- จัดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน และ
จัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
ปีละ 1 ครั้ง
- เปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่
ครบถ้วน ถูกต้อง ผ่านช่องทาง
ต่างๆ เพื่อการรับรู้ข้อมูลอย่าง
เท่าเทียม และมีความโปร่งใส
- จัดให้มีช่องทางการสอบถามข้อมูล
ผ่านเว็บไซต์
- รับข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียน
ผ่านช่องทางที่ธนาคารกาหนด
- เชิญชวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีและ
ร่วมแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม
- จัดประชุมคณะกรรมการธนาคาร
เป็นประจาทุกเดือน
- ให้ข้อมูลอย่างเพียงพอ ครบถ้วน
ทันเวลา
- มีส่วนร่วมในการกากับดูแลกิจการ
- ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
กรรมการ และธุรกิจของธนาคาร
- การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
- การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
เพื่อนาผลการประเมินมาปรับปรุง
การทางานให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ได้แก่
1. การประเมินตนเองของ
คณะกรรมการธนาคารและ
คณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ
2. การประเมิ นตนเองของกรรมการ
ธนาคารและกรรมการชุ ดย่ อ ย
เป็นรายบุคคล
3. การประเมินกรรมการธนาคารแบบไขว้
4. การประเมิ นเรื่ องการปฏิ บั ติ ตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
- จัดกิจกรรมต้อนรับพนักงานใหม่
ในวันแรกของการทางาน
- ปฐมนิเทศพนักงานใหม่
- ส่งเสริมให้พนักงานมีค่านิยม
PRO-AcTIVE
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ผู้มีส่วนได้เสีย
3. พนักงาน (ต่อ)

วิเคราะห์ความต้องการ
แนวปฏิบัติที่ดาเนินการตามนโยบาย
- การจัดอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนา
- ส่งเสริมการจ้างงานสาหรับกลุ่มแรงงาน
ความรู้และศักยภาพ
ที่มีสถานะเปราะบาง เช่น การเปิด
- การพัฒนาความรู้ความสามารถ
โอกาสให้มีการจ้างงานคนพิการ
และทักษะในการดาเนินชีวิตอื่นๆ - พัฒนาพนักงานเพื่อฝึกฝนทักษะและ
- การจัดอุปกรณ์อานวยความสะดวก เพิ่มพูนศักยภาพ โดยเปิดโอกาสให้
ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม
พนักงานมีการเรียนรู้และเลื่อนตาแหน่ง
- การเปิดโอกาสให้พนักงานจัดสรร
เพื่อความก้าวหน้าในการทางาน
เวลาเพื่อสร้างสมดุลระหว่างชีวิต
- ไม่ปลดหรือเลิกจ้างพนักงานอันเป็นการ
การทางานและชีวิตส่วนตัว
ตัดสินใจของผู้แทนฝ่ายบริหารแต่เพียง
ฝ่ายเดียว หรือการตัดสินใจนั้นอยู่บน
ฐานของการเลือกปฏิบัติ
- สนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิ
มนุษยชนโดยไม่สนับสนุนการใช้แรงงาน
บังคับ ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานมี
ดุลยภาพในการใช้ชีวิตระหว่างชีวิตการ
ทางานและชีวิตส่วนตัว
- เคารพสิทธิในการแสดงความคิดเห็น
ของพนักงาน ซึ่งครอบคลุมถึงการมี
อิสระในการให้ความเห็นโดยปราศจาก
การแทรกแซง การได้รับข้อมูลหรือ
ความเห็นผ่านสื่อต่างๆ การจัดให้มี
ช่องทางการสื่อสารเพื่อรับฟังความ
คิดเห็นของพนักงาน
- มีเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรม
พนักงานได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม
ตามศักยภาพ หรือตามข้อตกลงร่วม
ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง โดย
พิจารณาตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
หรือมาตรฐานการครองชีพที่ควรจะเป็น
- จัดสภาพที่ทางานที่เหมาะสมให้พนักงาน
ทางานได้อย่างปลอดภัยและมีศักดิ์ศรี
- ปกป้อง ไม่กลั่นแกล้งหรือลงโทษทาง
วินัยกับพนักงานที่มีการรายงานอย่าง
สุจริตต่อผู้บริหารหรือหน่วยงานของรัฐ
เกี่ยวกับการกระทาที่ไม่ถูกต้อง
- จัดทานโยบายความปลอดภัยและ
อาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
รวมถึงวิเคราะห์และหามาตรการเพื่อ
ควบคุมความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
และอาชีวอนามัยในการทางาน

4. ลูกค้า

- การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับ - การสารวจความพึงพอใจเมื่อลูกค้า
ลูกค้า
มาใช้บริการที่สาขา
- การบริหารจัดการด้านการ
- การนาเสนอผลิตภัณฑ์ที่สามารถ
ให้บริการแก่ลูกค้าอย่างมี
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า
คุณภาพและเป็นธรรม
รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน
(Market Conduct)
ให้สามารถนาเสนอผลิตภัณฑ์และ
- ความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ที่
บริการที่ตอบโจทย์ลูกค้าในทุกด้าน
หลากหลาย ครบครัน มีคุณภาพ
ตลอดจนการกาหนดมาตรการในการ
และบริการที่เป็นเลิศ
รักษาความลับของลูกค้า

กระบวนการดาเนินการ
- การพัฒนาศักยภาพพนักงาน โดย
จัดให้มีการเรียนรู้เพื่อเพิ่มทักษะ
แก่พนักงานในทุกระดับ รวมทั้ง
เพิ่มช่องทางการเรียนรู้ผ่านระบบ
Intranet ซึ่งพนักงานสามารถ
เรียนรูไ้ ด้ทุกวัน ทุกที่ ทุกเวลา
แบบไม่มีข้อจากัด ภายใต้โครงการ
LHFG People Connect เพื่อเป็น
การเสริมสร้างศักยภาพพนักงานให้
พร้อมทันต่อความรู้ และการ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
- แผนพัฒนาเพื่อทดแทนตาแหน่ง
ผู้บริหารและตาแหน่งสาคัญ
- กิจกรรมเพื่อสื่อสารและเสริมสร้าง
ความเป็นทีม
- สารวจการจ่ายผลตอบแทนของ
ตลาดอย่างสม่าเสมอ เพื่อนามา
พิจารณาปรับปรุงให้ใกล้เคียง
ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือ
มาตรฐานการครองชีพที่ควรจะเป็น
- จัดให้มีช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียน ร้องทุกข์ รับฟังข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะ
- ปกป้อง ไม่กลั่นแกล้งหรือลงโทษ
ทางวินัยกับพนักงานที่มีการ
รายงานอย่างสุจริตต่อผู้บริหาร
หรือหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการ
กระทาที่ไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นภายใน
ธนาคาร
- จัดตั้งคณะกรรมการความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อมในการทางาน เพื่อ
ขับเคลื่อนนโยบายและแผนความ
ปลอดภัยและสุขอาชีวอนามัยให้
พนั ก งานมี ค วามปลอดภั ย ขณะ
ทางาน
- ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการ
ท างานให้ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก อาชี ว
อนามัยและความปลอดภัยในการ
ทางาน
- จ้างคนพิการให้มีโอกาสประกอบ
อาชีพ เพื่อดารงอยู่ในสังคมด้วย
ความภาคภูมิใจ
- จัดรายการ LHFG People Voice
ซึ่งออกอากาศทางเสียงตามสาย
ทุกวันศุกร์ที่ 2 และ 4 ของ
ทุกเดือน เพื่อรายงานข่าวสาร
ความเคลื่อนไหวภายในกลุ่มธุรกิจ
ทางการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
- นาผลการสารวจความพึงพอใจเมื่อ
ลูกค้ามาใช้บริการที่สาขาเพื่อนามา
ปรับปรุงคุณภาพการบริการ
- ทาความเข้าใจลูกค้า การพบปะ
ลูกค้าเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์
- จัดกิจกรรม/ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน
- รับข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น
ต่างๆ เพื่อนามาปรับปรุงแก้ไข
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ผู้มีส่วนได้เสีย
4. ลูกค้า (ต่อ)

วิเคราะห์ความต้องการ
- ความพร้อมในการรับฟังและ
ตอบสนองต่อความต้องการของ
ลูกค้า
- การรักษาความลับของลูกค้า
- ความเท่าเทียมกันของลูกค้า
แต่ละกลุ่ม

5. ชุมชน สิ่งแวดล้อมและสังคม

- สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน
- ด าเนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งมี คุ ณ ธรรมควบคู่ กั บ
- การส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้
การมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
- การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบาย
และสังคม
ภาครัฐ
- สนั บ สนุ น กิ จ กรรมสาธารณประโยชน์
- ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
และส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วม
- พูดคุยเพื่อรับฟังความคิดเห็นและ - ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา และมี
ความต้องการของชุมชนและสังคม ส่วนร่วมดาเนินการเพื่อปรับปรุง
ใกล้เคียง
คุณภาพและการเข้าถึงการศึกษา
- ส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรม
ประเพณี และศาสนา
- ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพ ด้วยการตระหนักถึงขีด
ความสามารถในการใช้ทรัพยากรให้เกิด
ความคุ้มค่า
- จัดทาแผนฉุกเฉินให้เหมาะสมเพื่อ
ลดความสูญเสีย
- เปิดกว้าง และอานวยประโยชน์ให้
ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถแสดงความคิด
สร้างสรรค์ ซึ่งเป็นรากฐานของ
ความสามารถในการสร้างนวัตกรรม
อันจะทาให้เกิดความต่อเนื่องของการ
สร้างนวัตกรรม
- ส่งเสริมและร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสีย เช่น
คู่ค้า เพื่อพัฒนานวัตกรรม และการ
เผยแพร่นวัตกรรมดังกล่าว
- สารวจกระบวนการประกอบธุรกิจอยู่
เสมอว่า ก่อให้เกิดความเสี่ยง หรือมี
ผลกระทบทางลบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมหรือไม่ และหากมี
ความเสี่ยงหรือมีผลกระทบทางลบจะ
แก้ไขในทันที
- ทาธุรกิจด้วยความโปร่งใส
- ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางการค้าและปฏิบัติ
- Facility and Process Sharing: ตามสัญญา
ส่งต่อลูกค้าในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน - สร้างพันธมิตรกับคู่ค้าที่มีศักยภาพ
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
- มีความเป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ
- Information Sharing:
- ไม่กีดกันคู่ค้า
การแลกเปลี่ยนข้อมูลการทาธุรกิจ
- Network Extension: การขยาย
เครือข่ายไปกับพันธมิตร

6. คู่ค้า

6. คู่ค้า (ต่อ)

แนวปฏิบัติที่ดาเนินการตามนโยบาย

กระบวนการดาเนินการ
- คิดค้น และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
และบริการที่ตอบสนองต่อความ
ต้องการของลูกค้า
- เผยแพร่ข้อมูลผลิตภัณฑ์และ
บริการที่ครบถ้วนตามความเป็น
จริง เพื่อประกอบการตัดสินใจของ
ผู้บริโภค และเผยแพร่ผ่านช่องทาง
ทีห่ ลากหลาย ง่ายต่อการเข้าถึง
- ให้ความช่วยเหลือ และตอบข้อ
ซักถามของลูกค้า เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจในผลิตภัณฑ์และบริการ
- รับข้อร้องเรียน และจัดการ
ข้อร้องเรียน ภายในระยะเวลา
ที่กาหนด
- จัดกิจกรรม My Bank My Love
เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ
ลูกค้าอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี
- มีกระบวนการในการรักษาข้อมูล
ของลูกค้า
- รับฟังความคิดเห็นของชุมชน
ใกล้เคียง เพื่อนามาพิจารณา
ปรับปรุงแก้ไข หรือให้การ
สนับสนุน
- ให้การสนับสนุนกิจกรรมทาง
วัฒนธรรม ประเพณี และศาสนา
- จัดทาแผนฉุกเฉินที่เหมาะสมเพื่อ
ป้องกันความสูญเสีย และเสียหาย
กับสิ่งแวดล้อม
- ทาโครงการ Green Office
ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า กระดาษ
และเปลี่ยนเครื่องใช้สานักงานที่มี
คุณสมบัติรักษาสิ่งแวดล้อม
- การร่วมพัฒนาการเรียนรู้ของ
เยาวชนผ่านโครงการ คนไทย
ยุคใหม่ใส่ใจเรื่องเงิน โดยการให้
บุคลากรของธนาคารเป็นวิทยากร
ในการให้ความรู้ทางการเงินแก่
เยาวชน
- โครงการ “LH Bank สนับสนุน
ทุนการศึกษา”
- เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือด้านการให้สินเชื่อ
อย่างรับผิดชอบ
- โครงการมอบคอมพิวเตอร์มือสอง
- ให้ความช่วยเหลือ การบริจาค
สิ่งของและเงิน การผ่อนปรนการ
ชาระหนี้ ลดค่างวดสินเชื่อ การให้
สินเชื่อเพิ่ม สาหรับลูกค้า หรือ
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัย
ธรรมชาติ
- พบปะคู่ค้า
- ทาการตลาดร่วมกับคู่ค้าของกลุ่ม
ธุรกิจทางการเงินแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
- สร้างพันธมิตรกับลูกค้าเพื่อลูกค้า
แนะนาลูกค้ารายอื่นมาใช้บริการ
- รับข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน
- จัดตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง
เพื่อดูแลการจัดซื้อให้มีความ
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ผู้มีส่วนได้เสีย
7. คู่แข่ง
8. เจ้าหนี้

วิเคราะห์ความต้องการ
- ดาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส
เป็นธรรม
- จ่ายดอกเบี้ยและชาระคืนตาม
กาหนด
- มีการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง

แนวปฏิบัติที่ดาเนินการตามนโยบาย
- ปฏิบัติตามกรอบกติกาการแข่งขันที่ดี
และไม่ใช้วิธีการที่ไม่สุจริต
- ปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่างๆ
ตามข้อตกลง และหน้าที่ที่พึงมี

กระบวนการดาเนินการ
เหมาะสม และเป็นธรรมกับคู่ค้า
- กาหนดเงื่อนไขในการแข่งขันที่
เป็นธรรมร่วมกัน
- ปฏิบัติตามสัญญา หรือเงื่อนไขต่างๆ
ตามข้อตกลง และหน้าที่ที่พึงมี
- รับข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียน

2. การกาหนดประเด็นที่มีความสาคัญและมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ
ธนาคารน าประเด็ น ข้ อ คิ ด เห็ น ค าแนะน า สิ่ ง ที่ ค าดหวั ง ในการด าเนิ น งานด้ า นความยั่ ง ยื น ที่ มี ค วามส าคั ญ และ
มีผลกระทบต่อการดาเนิน ธุรกิจ ซึ่งได้จากการวิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก มาพิจารณา
ตามแนวปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อนามากาหนดเป็นประเด็นที่มีความสาคัญและ
มีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ ดังนี้
- กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่ กรรมการธนาคาร ผู้บริหาร และพนักงาน ธนาคารจัดให้มีการแสดงความคิดเห็น
ในรูปแบบการพบปะหารือ การจัดประชุม เพื่อให้ทราบถึงประเด็นด้านความยั่งยืนที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสาคัญ
- กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูก ค้า ชุมชนสิ่งแวดล้อมและสังคม คู่ ค้า คู่แข่ง และเจ้าหนี้ ธนาคาร
ได้รวบรวมประเด็น ข้อคิดเห็น ในรูปแบบการพบปะหารือ เพื่อให้ทราบถึงประเด็นด้านความยั่งยืนที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสาคัญ
3. การจัดลาดับประเด็นที่มีความสาคัญและมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ
ธนาคารวิ เ คราะห์ แ ละพิ จ ารณาข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการสอบถามผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ทั้ ง ภายในและภายนอก เพื่ อ จั ด ล าดั บ
ความสาคัญของประเด็นที่มีความสาคัญและมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของธนาคาร และแบ่งประเด็นออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับ
ความสาคัญน้อย ระดับความสาคัญปานกลาง และระดับความสาคัญมากรวม 8 ประเด็น โดยนามาจัดลาดับความสาคัญของประเด็น
ดังกล่าวใน Materiality Matrix โดยแกนตั้งเป็นประเด็นที่มีความสาคัญต่อผู้มีส่วนได้เสีย และแกนนอนเป็ นประเด็นที่มีความสาคัญ
ต่อธนาคาร
ระดับความสาคัญมาก

Materiality Matrix

ประเด็น
ที่มีความ
สาคัญ
ต่อผู้มี
ส่วนได้
เสีย

ระดับความสาคัญน้อย

 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคล
 การส่งเสริมความรู้
ด้านการเงิน
 การดูแลชุมชน
สิ่งแวดล้อม และสังคม

 การกากับดูแลกิจการที่ดี
 การดาเนินการตามแนว
ทางการกากับดูแลด้าน
การให้บริการอย่างมี
คุณภาพและเป็นธรรม
(Market Conduct)
 การพัฒนาด้านดิจิทัล
 จรรยาบรรณและ
จริยธรรมทางธุรกิจ
 การบริหารความเสี่ยง

ประเด็นที่มีความสาคัญต่อธนาคาร

ระดับความสาคัญมาก

87

ตารางแสดงการวิเคราะห์ประเด็นที่มีความสาคัญและมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ
ประเด็นที่มีความสาคัญและ
มีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ
การกากับดูแลกิจการที่ดี

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียภายใน

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

หัวข้อทีน่ าเสนอในรายงาน

- บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
- กรรมการธนาคาร ผู้บริหาร
และพนักงาน
การดาเนินการตามแนวทางการกากับ - บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
ดูแลด้านการให้บริการอย่างมีคุณภาพ - กรรมการธนาคาร ผู้บริหาร
และเป็นธรรม (Market Conduct)
และพนักงาน
การพัฒนาด้านดิจิทัล
- บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

- ผู้ถือหุ้น
- ลูกค้า
- คู่ค้า
- ลูกค้า

การกากับดูแลกิจการที่ดี

- ลูกค้า

จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ

- ผู้ถือหุ้น
- ลูกค้า
- คู่ค้า
- ผู้ถือหุ้น
- ลูกค้า
- คู่ค้า

- นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรม
จากการดาเนินความรับผิดชอบต่อสังคม
- จรรยาบรรณและจริยธรรมทางธุรกิจ
- การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

การบริหารความเสี่ยง

- บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
- กรรมการธนาคาร ผู้บริหาร
และพนักงาน
- บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน
- กรรมการธนาคาร ผู้บริหาร
และพนักงาน

การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

- บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน - คู่ค้า
- กรรมการธนาคาร และผู้บริหาร
การส่งเสริมความรู้ด้านการเงิน
- บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน - ลูกค้า
- ชุมชน สิ่งแวดล้อม และ
สังคม
การดูแลชุมชน สิ่งแวดล้อม และสังคม - บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน - ลูกค้า
- ชุมชน สิ่งแวดล้อม และ
สังคม

- กลยุทธ์การดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน
- ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

- ปัจจัยความเสี่ยง
- การควบคุมภายในและการบริหาร
จัดการความเสี่ยง
- การกากับดูแลกิจการที่ดี
- การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
- การเคารพสิทธิมนุษยชน
- การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
- การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

4. การตรวจสอบประเด็นที่มีความสาคัญและมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ
ธนาคารจะรวบรวมประเด็นที่มีความสาคัญนาเสนอต่อผู้บริหาร และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล เพื่อรับทราบและ
ให้แนวทางการดาเนินงาน ซึ่งได้รายงานในรายงานการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนและเว็บไซต์ของธนาคาร
5. การทบทวนประเด็นที่มีความสาคัญและมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ
ธนาคารจัดให้มีกระบวนการพิจารณาทบทวนข้อมูลหลังจากการเผยแพร่รายงานฉบับนี้ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและปรับเปลี่ยนเนื้อหาการรายงานในฉบับต่อไป
การตรวจสอบคุณภาพของรายงาน
เนื้อหาที่ได้นาเสนอในรายงานการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน และเว็บไซต์ของธนาคารได้ผ่านการตรวจสอบ สอบทาน
จากหน่วยงานที่รับผิดชอบของธนาคาร มีความถูกต้องสมบูรณ์ และสอดคล้องกับ แนวปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสั งคม
เพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
การเชิญชวนคู่ค้าเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริต
ธนาคารได้สนับสนุนให้ลูกค้าและผู้มีอุปการะคุณได้ตระหนัก ถึงการสร้างสังคมปลอดคอร์รัปชั น โดยได้เชิญชวนให้
เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริ ต การติดสินบน และคอร์รัปชัน ด้วยการส่งหนังสือไปยังลูกค้าและผู้มีอุปการะคุณเพื่อ
ขอความร่วมมืองดเว้นการให้ของขวัญ ของกานัล สิ่งตอบแทนอื่นใด หรือการเลี้ยงรับรองแก่เจ้าหน้าที่ธนาคาร
การพิจารณาสินเชื่อตามประเด็นความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
ในการอานวยสินเชื่อได้ตระหนักถึงความสาคัญด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล โดยการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ
จะมีกระบวนการพิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบซึ่งมีประเด็นความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลเป็นส่วนหนึ่งของการ
พิจารณาหากการดาเนินธุรกิจของลูกค้าไม่ก่อให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ธนาคารจะไม่ให้การสนับสนุนสินเชื่อ
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การบริหารจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า
ธนาคารมุ่งมั่นยกระดับคุณภาพการให้บริการ โดยดาเนินการสารวจความพึงพอใจเมื่อลูกค้ามาใช้บริการที่สาขา เพื่อให้
เกิดความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า ด้วยการเก็บข้อมูลประสบการณ์ที่แท้จริงหลังจากลูกค้ามาใช้บริการ ทั้งการเก็บข้อมูล
ผ่านช่องทางสาขาและผ่านทาง Call Center เพื่อรับทราบความคิดเห็นของลูกค้า เพื่อนามาพัฒนามาตรฐานการให้บริการได้ตรงตาม
ความต้องการของลูกค้า และสามารถกาหนดเป็นตัวชี้วัดการให้บริการของสาขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ธนาคารจัดทา
คู่มือการปฏิบัติงานของสาขาเพื่อให้เป็นมาตรฐานในการให้บริการที่ดีและตอบสนองความพึงพอใจแก่ลูกค้า
ธนาคารได้ น าผลการส ารวจความพึ ง พอใจเมื่ อ ลู ก ค้ า มาใช้ บ ริ ก ารที่ ส าขา เพื่ อ น ามาปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพการบริ ก าร
โดยดาเนินการ ดังนี้
1. สื่อสารให้พนักงานสาขาตระหนักถึงความสาคัญของการให้บริการอย่างมีคุณภาพ
2. ทา Role Play การบริการ และตรวจสอบคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง
ส่งผลให้ ปี 2562 ระดับความพึงพอใจของลูกค้าที่มาใช้บริการที่สาขา อยู่ที่ระดับประมาณร้อยละ 95.30 เพิ่มขึ้นร้อยละ
6.27 เมื่อเทียบกับปี 2561 ทีอ่ ยู่ที่ระดับประมาณร้อยละ 89.68
การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน
ธนาคารตระหนักและให้ความสาคัญกับการเติบโตทางธุรกิจโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ตลอดทั้งห่วงโซ่
อุ ป ทาน โดยมุ่ ง เน้ น เรื่ อ งความร่ ว มมื อ กั บ คู่ ค้ า ทุ ก รายเพื่ อ พั ฒ นากระบวนการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ควบคู่ ไ ปกั บ การยกระดั บ มาตรฐาน
การดาเนินการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมเพื่อให้สอดคล้องตามจรรยาบรรณของธนาคาร
ธนาคารได้กาหนดวิธีปฏิบัติในการจัดซื้อ จัดจ้าง และการรับบริการต่างๆ เพื่อให้ได้สินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพและ
ราคาที่เหมาะสม โดยกาหนดกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง และการรับบริการต่างๆ เป็น 6 วิธี ได้แก่
1. วิธีตกลงราคา
2. วิธีสอบราคา
3. วิธีประกวดราคา
4. วิธตี อ่ เนือ่ ง
5. วิธีพิเศษ
6. วิธีฉุกเฉิน
กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง และการรับบริการต่างๆ จะใช้วิธีใดขึ้นอยู่กับวงเงินที่จะดาเนินการในแต่ละครั้ง และต้องผ่าน
การพิจารณาโดยมีคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้พิจารณา สาหรับการคัดเลือกผู้จาหน่ายสินค้าหรือผู้ให้บริการเพื่อให้มีความเป็น
ธรรมและมีความเท่าเทียมกัน ธนาคารได้กาหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกจากความมั่นคงของกิจการ คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และ
บริการและราคา
การคัดเลือกผู้จาหน่ายสินค้าหรือผู้ให้บริการ มีขั้นตอนดังนี้
1. จัดหารายชื่อผู้จาหน่ายสินค้าหรือผู้ให้บริการให้ตรงกับความต้องการของผู้สั่งซื้อสินค้าและผู้รับบริการ
2. คัดเลือกผู้จาหน่ายสินค้าหรือผู้ให้บริการโดยยึดตามหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกจากความมั่นคงของกิจการ คุณสมบัติ
ของผลิตภัณฑ์และบริการและราคา ตามแนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้า งของธนาคาร ซึ่ง รวมถึง การจั ดหาสินค้ าที่มีคุณ ภาพดี ราคา
เหมาะสม และเป็นผู้ขายที่ไม่มีประวัติทุจริตหรือทาธุรกิจผิดกฎหมาย ไม่มีนโยบายใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย ปฏิบัติกับคู่ค้าอย่างโปร่งใส
เป็นธรรม มีการดูแลความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ รักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อร่วมกันสร้างห่วงโซ่อุปทานให้เกิดการ
ดาเนินธุรกิจร่วมกันอันจะเป็นประโยชน์ต่อพนักงาน ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
3. เมื่ อ ได้ ร ายชื่ อ ผู้ จ าหน่ า ยสิ น ค้ า หรื อ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารที่ ผ่ า นการคั ด เลื อ ก จะเข้ า สู่ ก ารคั ด เลื อ กผู้ จ าหน่ า ยสิ น ค้ า หรื อ
ผู้ให้บริการที่ให้สินค้าหรือบริการที่คุณภาพดี มีต้นทุนและราคาที่เหมาะสม
ปี 2562 ธนาคารมีคู่ค้า 727 ราย ลดลงร้อยละ 8.78 เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มีจานวน 797 ราย โดยคู่ค้าได้รับทราบ
ที่จะปฏิบัติตามจรรยาบรรณของธนาคาร รวมทั้งการแจ้งให้คู่ค้าทราบเกี่ยวกับระเบียบวิธีการจัดซื้อ เพื่อให้คู่ค้ามีความเข้าใจและ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบวิธีการจัดซื้อได้อย่างถูกต้องและโปร่งใส
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กระบวนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลคู่ค้า
ธนาคารมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคู่ค้าในหลายรูปแบบ อาทิ การประเมินความพึงพอใจในการใช้
บริการของคู่ค้า การมีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนหรือติชม เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารได้รับสินค้าและบริการที่ดีตรงกับความต้องการ
ธนาคารมีทีมงานที่ทาหน้าที่บริหารงานจัดซื้อ การตรวจสอบสินค้าและบริการ การแนะนาคู่ค้าในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพสินค้า
และหากคู่ค้าไม่สามารถดาเนินการตามมาตรฐานที่กาหนด ธนาคารอาจพิจารณาไม่ใช้บริการ
การดาเนินการด้านภาษี
ธนาคารดาเนินธุรกิจภายใต้การกากับดูแลที่โปร่งใส ตั้งมั่นอยู่บนหลักธรรมมาภิบาล ธนาคารมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับของกฎหมายภาษีอากร
กลยุทธ์การดาเนินการด้านภาษี
ธนาคารมีการวางแผนด้า นภาษีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งต่อ ธนาคารและผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงต้องเป็นไปตาม
ข้อบังคับของกฎหมายภาษีอากร
การบริหารความเสี่ยงด้านภาษี
ธนาคารมีระบบการบริหารความเสี่ยงด้านภาษีอากร โดยมี การอบรมและพัฒนาให้ความรู้แก่บุค ลากรที่เกี่ยวข้อง
โดยคานึงถึงความเสี่ยง ความรับผิดชอบและมีการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
ธนาคารใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี (Tax Incentives) อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และเต็มประสิทธิภาพภายใต้
การประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืน รวมถึงใช้โครงสร้างภาษีในแนวทางที่ถูกต้องซึ่งไม่ก่อให้เกิดการหลีกเลี่ยงภาษี สิทธิประโยชน์ทางภาษี
อาจครอบคลุมถึงมาตรการยกเว้นภาษีใ นบางช่วงเวลา หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ ซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้นโยบายภาษีของประเทศหรือ
แต่ละท้องถิ่น และใช้กับธุรกิจที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
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1. การกากับดูแลกิจการที่ดี
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) ยึดหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีเป็นแนวทางในการดาเนินธุรกิจควบคู่กับ
การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และให้ความสาคั ญกับการสร้างวัฒนธรรมด้านบรรษัทภิบาลในองค์กร ธนาคารได้จัดตั้ง
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล มีหน้าที่กาหนดและทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนเป็นตัวแทนธนาคารในการสื่อสารและ
ดาเนินกิจกรรมด้านบรรษัทภิบาลให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์ กร การมีจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันและความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ผู้มีส่วนได้เสีย และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย อันเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สาคัญในการดาเนิน
ธุรกิจของธนาคารให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และน่าเชื่อถือ รวมทั้งสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต การเพิ่มมูลค่า
ในกิจการ ความมั่นคงและการเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน รวมทั้งให้ความสาคัญต่อระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบ
ภายใน การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม มีจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ ดูแลการทารายการที่มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความเหมาะสมและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ทางการกาหนด และเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ รวมทั้ง
คานึงถึงความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
คณะกรรมการธนาคาร ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยเพื่ อ ช่ ว ยก ากั บ ดู แ ลการด าเนิ น กิ จ การด้ า นต่ า งๆ
ให้มีประสิทธิภาพ ได้แก่
- คณะกรรมการบริหาร
- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
- คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
- คณะกรรมการกากับความเสี่ยง
คณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะจะดูแลการดาเนิน ธุรกิจของธนาคารให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนงานและ
การกากับดูแลกิจการที่ดี โดยได้กาหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างชัดเจน ซึ่ง การกากับดูแลกิจการ
ที่ดีของธนาคาร มีหลักสาคัญซึ่งคณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนใช้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามหลัก
4 ประการ ดังนี้
1. Transparency
: ความโปร่งใสในการดาเนินงาน และการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง
2. Integrity
: ความซื่อสัตย์
3. Accountability : ความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่
4. Competitiveness : ความสามารถในการแข่งขัน
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance Policy)
ธนาคารกาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี เป็นลายลักษณ์อักษรโดยอ้างอิงจากหลักการและแนวปฏิบัติในการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Code: CG Code) ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประกอบด้วยหลักการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการกากับดูแลกิจ การที่ดี เพื่อให้ค ณะกรรมการธนาคารนามาเป็นแนวทาง
ในการด าเนิ นธุ รกิ จ รวมทั้ งเพื่ อให้ ผู้ บริ หารและพนั กงานยึ ดถื อเป็ นแนวทางในการปฏิ บั ติ งาน เพื่ อให้ มั่ นใจว่ าธนาคารด าเนิ นธุ รกิ จ
ด้วยความรับผิดชอบ มีความโปร่งใสและปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกัน สนันสนุนให้มีการบริหารจัดการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ธนาคารทบทวนนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีเป็นประจาทุกปี โดยได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี แบ่งเป็น 8 ข้อหลัก ได้แก่
หลักปฏิบัติ 1 การตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นาองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่
กิจการอย่างยั่งยืน
หลักปฏิบัติ 2 การกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
หลักปฏิบัติ 3 การเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
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หลักปฏิบัติ 4 การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
หลักปฏิบัติ 5 การส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
หลักปฏิบัติ 6 การดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
หลักปฏิบัติ 7 การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
หลักปฏิบัติ 8 การสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
รายละเอียดของนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี ธนาคารได้เปิดเผยไว้ที่เว็บไซต์ของธนาคาร (www.lhbank.co.th)
การปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการธนาคารได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบในการเสริมสร้างให้เกิดการกากับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อให้การดาเนินธุรกิจเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม ดังนี้
หลักปฏิบัติ 1 การตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู้นาองค์กรที่สร้างคุณค่า ให้แก่กิจการ
อย่างยั่งยืน
1. คณะกรรมการธนาคารได้กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ผ่านการอนุมัติแผนงานและงบประมาณประจาปี
รวมทัง้ กลยุทธ์การดาเนินธุรกิจ การจัดสรรทรัพยากรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย นอกจากนี้คณะกรรมการธนาคารมีหน้าที่
กากับดูแลให้การบริหารงานของฝ่ า ยจั ดการเป็ นไปตามกลยุทธ์และแผนงานที่กาหนดโดยค านึง ถึง ประโยชน์สูง สุดของธนาคาร
เป็ น ส าคั ญ ซึ่ ง จะติ ด ตามการบริ ห ารงานเป็ น ประจ าทุ ก เดื อ นเพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า กลยุ ท ธ์ ไ ด้ ถู ก น าไปปฏิ บั ติ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และเป็นไปตามเป้าหมายและแผนงานที่กาหนด
2.
-

คณะกรรมการธนาคารดูแลให้ธนาคารนาไปสู่ผล (governance outcome) ในเรื่องดังนี้
สามารถแข่งขันได้ และมีผลประกอบการที่ดีโดยคานึงถึงผลกระทบในระยะยาว
ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
การปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยเสี่ยง

3. คณะกรรมการธนาคารดูแลให้ผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต ดูแลให้
การดาเนิน งานเป็นไปตามกฎหมาย ข้ อบั ง คั บ และมติที่ ประชุ มผู้ถื อหุ้ น รวมทั้ง การกาหนดขอบเขต การมอบหมายหน้ า ที่ และ
ความรับผิดชอบให้กรรมการผู้จัดการอย่างชัดเจน และการติดตามให้กรรมการผู้จัดการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย และไม่ให้
ความสาคัญต่อผลประโยชน์ส่วนตนเหนือความรับผิดชอบที่มีต่อธนาคาร
4. การประชุมคณะกรรมการ
- ธนาคารได้กาหนดตารางการประชุมคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อยไว้เป็นการล่วงหน้า สาหรับ
รอบระยะเวลา 1 ปี และในกรณีที่มีวาระพิเศษจะจัดให้มีการประชุมเพิ่มเติมตามความเหมาะสมและความจาเป็น ทั้งนี้ธนาคารได้แจ้ง
กาหนดการดังกล่าวให้กรรมการทุกท่านทราบล่วงหน้า เพื่อให้กรรมการสามารถจัดสรรเวลาและเข้าร่วมประชุมได้ และธนาคาร
ได้เผยแพร่กาหนดตารางการประชุม ดังกล่าวไว้ในระบบอินทราเน็ตของธนาคาร และในแต่ละรอบของการประชุมเลขานุการธนาคาร
จะแจ้ ง ไปยั ง หน่ว ยงานต่า งๆ ให้ท ราบถึ ง ก าหนดวั นประชุ ม ล่ว งหน้า อย่ า งน้อ ย 14-21 วัน เพื่อ เสนอเรื่ องต่า งๆ บรรจุ เ ป็น วาระ
การประชุม
- กรรมการมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 75 ของจานวนครั้งของการประชุม คณะกรรมการธนาคาร
ที่จัดขึ้นในแต่ละปี เว้นแต่มีเหตุผลและความจาเป็นอันสมควร ซึ่งกรรมการจะอภิปรายเรื่องที่มีความสาคัญ และในการพิจารณา
บางวาระกรรมการอาจเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมเพื่อให้รายละเอียด ข้อมูลเพิ่มเติมในฐานะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่นาเสนอ
โดยตรง
- การกาหนดวาระการประชุ มคณะกรรมการธนาคาร จะกาหนดโดยประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ
ร่วมกันพิจารณากาหนดเรื่องที่จะบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุม ซึ่งจะระบุอย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อรับทราบ เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบ หรือเพื่อพิจารณาอนุมัติ แล้วแต่กรณี
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- คณะกรรมการธนาคารได้มอบหมายให้เลขานุการธนาคาร จั ดส่ง หนัง สือเชิ ญประชุม คณะกรรมการธนาคาร
ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม และจัดส่ง เอกสารประกอบการประชุม ที่มีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอต่อการพิจารณา
อย่างน้อย 5 วันทาการก่อนการประชุมเพื่อให้กรรมการมีเวลาอย่างเพียงพอในการศึกษาข้อมูล
- การประชุมคณะกรรมการธนาคารต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด
จึงจะครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของธนาคาร และการวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมถือเสียงข้า งมาก ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด และกรณีมีวาระการประชุมที่ต้องลงมติจะมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า
2 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งหมด และกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระใดจะงดออกเสียง งดให้ความเห็นในวาระนั้นหรือออกจาก
ห้องประชุม
การประชุมคณะกรรมการธนาคารจะใช้เวลาในการประชุมแต่ละครั้งประมาณ 2 - 2.30 ชั่วโมง และในการประชุม
ประธานกรรมการได้จัดสรรเวลาในแต่ละวาระอย่างเหมาะสมและเพียงพอและเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม เลขานุการธนาคารมีหน้าที่
จั ดทารายงานการประชุ มเป็นลายลั กษณ์ อักษรครอบคลุ ม เนื้ อ หา ความเห็นและสาระส าคั ญ อย่า งครบถ้ว นให้ แล้ว เสร็ จ ในเวลา
ที่ เ หมาะสม และจั ด เก็ บ รายงานการประชุ ม ที่ ผ่ า นการรั บ รองจากคณะกรรมการธนาคาร และเอกสารประกอบการประชุ ม
อย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้และสะดวกในการสืบค้นอ้างอิง
- การจัดให้มีการประชุมหารือเป็นการเฉพาะระหว่างกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
5. คณะกรรมการธนาคารสามารถขอความเห็นจากที่ปรึกษาอิสระหรือผู้ประกอบวิชาชีพภายนอกได้ในกรณีที่จาเป็น
โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายของธนาคาร
6. ประธานกรรมการสนับสนุนให้ กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสามารถจัดประชุม ระหว่างกันได้ เพื่ออภิปรายประเด็น
หรือปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจ และหาแนวทางพัฒนาปรับปรุง หรือให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่
ฝ่ายจัดการ โดยแจ้งมติและสรุปข้อคิดเห็นที่ได้รับจากการประชุมให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารรับทราบ
7. การประเมินผลงานประจาปีของกรรมการผู้จัดการ
คณะกรรมการธนาคารมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน พิจารณาแนวทางการประเมินผล
การปฏิ บั ติง านของกรรมการผู้ จั ด การ รวมถึง ก าหนดผลตอบแทนและโบนั ส ส าหรั บ การปฏิ บั ติ ง านประจ าปีโ ดยค านึง ถึ ง หน้ า ที่
ความรับผิดชอบต่อธนาคาร ดังนี้
- ประธานกรรมการได้ประเมินผลงานประจาปีของกรรมการผู้จัดการ ตามแนวทางของคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่ า ตอบแทน โดยมี ตั ว ชี้ วั ด ที่ ส อดคล้ อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ และเป้ า หมายระยะยาวของธนาคาร การค านึ ง ถึ ง หน้ า ที่
ความรับผิดชอบ ความสาเร็จตามเป้าหมาย และพิจารณาสถานการณ์และสภาวะธุรกิจในขณะนั้นร่วมด้วย ซึ่งแบบการประเมิน
แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติงานด้านการเงิน (Financial KPI) และตัวชี้วัดการปฏิบัติงานด้านที่ไม่ใช่การเงิน
(Non-Financial KPI) และได้นาเสนอผลการประเมินต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเพื่อพิจารณากาหนด
ผลตอบแทนและโบนัส และเมื่อคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ
แล้ว ได้นาผลการประเมินเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาอนุมัติ
หลักปฏิบัติ 2 การกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน
1. คณะกรรมการธนาคารได้กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของธนาคารเป็นไปเพื่อความยั่งยืนและสอดคล้อง
กับการสร้างคุณค่าให้กับธนาคาร ลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวม
2. คณะกรรมการธนาคารกากับดูแลและมีการทบทวนแผนงาน งบประมาณและกลยุทธ์เป็นประจาทุกครึ่งปี เพื่อให้
มั่นใจว่าแผนงาน งบประมาณและกลยุทธ์ ในแต่ละช่วงเวลาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก และภาวะเศรษฐกิจและ
การแข่งขัน
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หลักปฏิบัติ 3 การเสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล
คณะกรรมการธนาคารเป็นหัวใจสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ ที่มีความ
เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ มีภาวะผู้นา มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ อุทิศเวลาและปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ
ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคารและผู้ถือหุ้น
1. โครงสร้าง องค์ประกอบ และคุณสมบัติของคณะกรรมการธนาคาร
- คณะกรรมการธนาคาร ประกอบด้ ว ยผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ค วามรู้ ความสามารถในสาขาต่ า งๆ มี ค วามเชี่ ย วชาญ
มีภาวะผู้นา มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นอิสระในการตัดสินใจ มีประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์และจาเป็นต่อการดาเนินธุ รกิจ อุทิศเวลาและ
มีความพยายามอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของธนาคาร
และผู้ถือหุ้น รวมทั้งกากับดูแลให้ธนาคารมีการบริหารจัดการที่ดี
ธนาคารได้กาหนดโครงสร้างคณะกรรมการธนาคารให้มีจานวนที่เหมาะสมกับธุรกิจของธนาคาร โดยมีกรรมการจานวน
ทั้งสิ้น 11 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการที่เป็นสุภาพสตรี จานวน 2 ท่าน และสุภาพบุรุษ จานวน 9 ท่าน การเลือกตั้งกรรมการเป็นไป
ตามมติ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารตามกฎหมายและข้ อ บั ง คั บ ของธนาคาร และองค์ ป ระกอบของกรรมการ
มีความสอดคล้องกับประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
โครงสร้างคณะกรรมการธนาคาร ดังนี้
- กรรมการอิ สระ /1 จ านวน 4 ท่ าน คิ ดเป็ นร้ อยละ 36.36 ของกรรมการทั้ ง คณะ ได้ แก่ นายไพโรจน์ เฮงสกุ ล
นายประดิษฐ ศวัสตนานนท์ ดร.สุปรียา ควรเดชะคุปต์ และนายสมศักดิ์ อัศวโภคี
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร/2 จานวน 4 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 36.36 ของกรรมการทั้งคณะ ได้แก่ นางสาวชมภูนุช ปฐมพร
นายวู โค-ชิน นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ และนายศิริชัย สมบัติศิริ
- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จานวน 3 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 27.28 ของกรรมการทั้งคณะ ได้แก่ นายรัตน์ พานิชพันธ์
นายหลี่ หมิง-เซี้ย และนายฉี ชิง-ฟู่
หมายเหตุ

/1

/2

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่ไม่มีธุรกิจ หรือส่วนร่วมในการบริหารงาน หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับบริษัทอันอาจ
มีผลกระทบต่อการตัดสินใจโดยอิสระของตน บริษัทได้กาหนดคุณสมบัติของ “กรรมการอิสระ”เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนกาหนด
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หมายถึง กรรมการที่ทาหน้าที่บริหารงานในตาแหน่งผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ กรรมการที่ทาหน้าที่
รับผิดชอบในการดาเนินการหรือมีส่วนร่วมในการบริหารงานใดๆ เยี่ยงผู้บริหาร และให้หมายความรวมถึงกรรมการที่มีอานาจลงนามผูกพัน
เว้นแต่เป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้วและเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น

โครงสร้ า งคณะกรรมการธนาคารเป็ น ไปตามสั ด ส่ ว นอย่ า งยุ ติ ธ รรมและเหมาะสม และเพื่ อ ความเป็ น อิ ส ระของ
ประธานกรรมการและเป็นการแบ่งแยกอานาจหน้าที่ในการกาหนดนโยบาย การกากับดูแลและการบริหารงานประจ าออกจากกัน
ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบไม่เป็ นบุคคลเดียวกันกับและกรรมการผู้จัดการ โดยมีการแบ่งแยกอานาจหน้าที่
ระหว่างกันอย่างชัดเจนไม่ให้คนใดคนหนึ่งมีอานาจโดยไม่จากัดเพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและสอบทานการบริหารงาน
- คณะกรรมการธนาคารได้กาหนดคุณ สมบัติกรรมการอิสระของธนาคารที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของนโยบาย
การกากับดูแลกิจการที่ดี และที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการ
ธนาคารประกอบด้วย กรรมการอิสระจานวนอย่างน้อย 3 ท่าน หรืออย่างน้อย 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทั้งคณะแล้วแต่จานวนใด
จะสูงกว่า โดยกรรมการอิสระต้องเป็นกรรมการที่ไม่ได้เป็นลูกจ้างหรือพนั กงานที่ได้รับเงินเดือนจากธนาคาร และมีความเป็นอิสระ
จากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของธนาคาร รวมทั้งสามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยได้
รายละเอียดคุณสมบัติกรรมการอิสระ ธนาคารได้เปิดเผยไว้ที่หัวข้อ โครงสร้างการจัดการ เรื่อง คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
- กรรมการธนาคารรวมถึ ง กรรมการอิ ส ระที่ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กทุ ก ท่ า นได้ ผ่ า นการสรรหาและพิ จ ารณา
จากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน เนื่ อ งจากเป็ น ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ เ ป็ น ไปตามข้ อ ก าหนดของกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กฎระเบียบของหน่วยงานที่กากับดูแล ข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยกรรมการและหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยพิจารณาจากความรู้
ประสบการณ์ ทักษะ ความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย ความซื่อสัตย์ ความสามารถเฉพาะด้านที่เป็นประโยชน์กับบริษัท ความสามารถ
ในการให้ความเห็นที่เป็นอิสระและมีความเข้าใจในธุรกิจของกลุ่มธุรกิจทางการเงินและไม่กีดกันในเรื่องเพศ
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2. การแต่งตั้งกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการธนาคารได้กาหนดวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการเป็นไปตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจากัด
ข้อบังคับของธนาคาร มีความโปร่งใส และชัดเจนในการเสนอชื่อบุคคล หรือการเสนอชื่อกรรมการธนาคารท่านเดิมกลับเข้ามาดารง
ตาแหน่งเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคารจะต้องมีประวัติและรายละเอียดที่เพียงพอของบุคคลที่เสนอแต่งตั้ง ตลอดจนหลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหาเพื่อประโยชน์ในการลงมติของผู้ถือหุ้น
- คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
มี ค วามรู้ ค วามสามารถ และประสบการณ์ ใ นด้ า นต่ า งๆ มี ค วามเข้ า ใจด้ า นการเงิ น การธนาคาร เศรษฐกิ จ กฎหมาย และอื่ น ๆ
โดยคานึงถึงความจาเป็นขององค์กรและการกากับดูแลกิจการที่ดี มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการธนาคาร ครบถ้ว นตามที่ได้กาหนดไว้
โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของธนาคาร
ทั้ ง นี้ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน จะเสนอรายชื่ อ ต่ อ คณะกรรมการธนาคารเพื่ อ พิ จ ารณา
ให้ความเห็นชอบก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. การกาหนดจานวนบริษัทที่กรรมการจะไปดารงตาแหน่งในบริษัทอื่น
คณะกรรมการธนาคารได้ ก าหนดแนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ จ านวนบริ ษั ท ที่ ก รรมการจะไปด ารงต าแหน่ ง ในบริ ษั ท อื่ น
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยพิจารณาถึงประสิทธิภาพการทางานของกรรมการที่ดารงตาแหน่งหลายบริษัท
อย่างรอบคอบ และเพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการสามารถทุ่มเทเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทได้อย่างเพียงพอ ดังนี้
- กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และผู้มีอานาจในการจัดการ สามารถเป็นประธานกรรมการ หรือกรรมการที่เป็น
ผู้บริหาร อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในบริษัทอื่นได้ไม่เกิน 3 กลุ่มธุ รกิจ และสามารถเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและต่างประเทศได้ไม่เกิน 5 บริษัท
รายละเอียดข้อมูลการดารงตาแหนงงกรรมการนนบริััทอื่น ธนาคารได้เปิดเผยไว้ที่ หัวข้อ คณะกรรมการธนาคาร เรื่อง
การดารงตาแหนงงนนบริััทที่จดทะเบียนนนตลาดหลักทรัพย์แหงงประเทศไทย และการดารงตาแหนงงนนบริััทที่ไมงได้ จดทะเบียนนน
ตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย
4. การกาหนดวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการอิสระ
วาระการดารงตาแหน่งของกรรมการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด และข้อบังคับของธนาคาร ทั้ งนี้
ให้กรรมการอิสระสามารถด ารงตาแหน่ง ต่อเนื่องกันได้ ไม่เกิน 9 ปี โดยให้เป็นไปตามหลั กเกณฑ์ข องธนาคารแห่ง ประเทศไทย
ซึ่งกาหนดให้กรรมการอิสระที่ดารงตาแหน่งต่อเนื่องกันเกิน 9 ปี ให้สามารถดารงตาแหน่งอยู่ต่อไปได้ไม่เกินปี 2565
5. การกาหนดจานวนกรรมการออกตามวาระ
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปีทุกคราว ให้กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสามของจานวนกรรมการ
ทั้งคณะ ถ้าจานวนกรรมการที่จะออกแบ่งเป็นสามส่วนไม่ได้ให้ออกโดยจานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ ให้กรรมการ
ซึ่ง อยู่ ในตาแหน่ ง นานที่สุดนั้ นออกจากตาแหน่ง ก่ อน และถ้ า ตกลงกันในเรื่ องของการออกจากต าแหน่ง ไม่ ได้ ให้ใช้ วิธีจั บ ฉลาก
โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
6. คณะกรรมการชุดย่อย
โครงสร้างการจัดการของธนาคารประกอบด้วย คณะกรรมการธนาคาร ซึ่งคณะกรรมการธนาคาร มีการกระจาย
อานาจการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสในการบริหารจัดการ คณะกรรมการธนาคารจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
ชุดย่อยเพื่อช่วยศึกษารายละเอียดและกลั่นกรองงาน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระหน้าที่ของคณะกรรมการธนาคาร และทาให้ธนาคาร
มีคณะกรรมการพิจารณาในเรื่องต่างๆ เฉพาะด้าน โดยรายงานการดาเนินการต่อคณะกรรมการธนาคาร ได้แก่
- คณะกรรมการบริหาร
- คณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
- คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
- คณะกรรมการกากับความเสี่ยง
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โดยประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบรรษั ท ภิ บ าล และประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน เป็นกรรมการอิสระ เพื่อความโปร่งใสและเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
รายละเอียดของคณะกรรมการชุดยงอย และขอบเขตอานาจหน้าที่ ของคณะกรรมการชุดยงอย บริััทได้เปิดเผยไว้ที่
หัวข้อ โครงสร้างการจัดการ
รายละเอียดของกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์นนการสอบทานงบการเงิน ธนาคารได้เปิดเผยไว้ที่
หัวข้อ โครงสร้างการจัดการข้อ 2.คณะกรรมการตรวจสอบ
7. เลขานุการธนาคาร
- คณะกรรมการธนาคารได้แต่งตั้งนายวิเชียร อมรพูนชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานกิจการองค์กรและ
กฎหมาย บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน) เป็นเลขานุการธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2551 เพื่อทาหน้ า ที่
ให้ คาแนะนาด้ า นกฎหมายและกฎเกณฑ์ ต่ า งๆ ที่ ค ณะกรรมการธนาคารจะต้ อ งทราบและปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ในการดูแลกิจกรรมของ
คณะกรรมการธนาคาร รวมทั้งประสานงานให้มีการปฏิบัติตามมติคณะกรรมการธนาคารและที่ประชุ มผู้ถือหุ้น ซึ่ ง เลขานุ ก าร
ธนาคารมี ข อบเขตอานาจหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบตามที่ ก ฎหมายกาหนด ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์
สุจริต
- คณะกรรมการธนาคารได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เลขานุการธนาคารได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะและ
ความรู้อย่างต่อเนื่องทั้งด้านกฎหมาย การบัญชี หรือการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการธนาคาร
รายละเอี ย ดประวั ติ ข องเลขานุ ก ารธนาคาร ได้ เ ปิ ด เผยไว้ ที่ หั ว ข้ อ โครงสร้ า งการจั ด การ ข้ อ 8. เลขานุ ก าร
ธนาคาร
8. ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
ค่ า ตอบแทนกรรมการธนาคารก าหนดโดยที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ในรู ป ของตั ว เงิ น ได้ แ ก่ ค่ า ตอบแทนรายเดื อ น และ
ค่าเบี้ยประชุม นอกจากนี้ ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการธนาคาร โดยการนาเสนอจากคณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน ซึ่งค่าตอบแทนสาหรับกรรมการจะกาหนดไว้อย่างชัดเจน เป็นธรรม สมเหตุสมผล โปร่งใส และสอดคล้องกับ
ภาระหน้าที่ของกรรมการที่ต้องปฏิบัติและผลการดาเนินงานของธนาคารและผลการปฏิบัติงานของแต่ละท่านให้อยู่ในระดับเดียวกับ
อุตสาหกรรมและเหมาะสมเพียงพอที่จะดูแลรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ต้องการโดยค่าตอบแทนกรรมการได้นาเสนอขออนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นประจาทุกปี
9. การประเมินตนเองของคณะกรรมการ
คณะกรรมการธนาคารจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคารและคณะกรรมการชุดย่อย
แบบรายคณะ แบบรายบุคคล และแบบไขว้ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน ปัญหาและอุปสรรคในปีที่ผ่านมาและ
เพื่อให้การทางานมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะทราบถึงความรับผิดชอบของตนได้ชัดเจนขึ้น ซึ่งการประเมินตนเองเป็นเครื่องมือสาคัญ
ในการประเมินความเหมาะสมของโครงสร้างคณะกรรมการและประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ โดยผลการประเมินและข้อคิดเห็น
ของกรรมการได้นาไปใช้เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการและของกรรมการแต่ละท่าน โดยแบบที่ใช้ในการประเมิน
ได้ ใ ช้ แ บบตั ว อย่ า งของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย และน ามาปรั บ ปรุ ง เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ให้ ค รอบคลุ ม การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อง
คณะกรรมการและสอดคล้องกับลักษณะและสภาพแวดล้อมการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งบริษัทได้ทาการการประเมินตนเอง ดังนี้
- การประเมินตนเองของคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดย่อยทั้งคณะ
- การประเมินตนเองของกรรมการธนาคาร และกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล
- การประเมินกรรมการธนาคารแบบไขว้
- การประเมินตนเองเรื่องการปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
- การประเมินตนเองของคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดย่อยทัง้ คณะ
แบบประเมิน แบ่งออกเป็น 6 หัวข้อได้แก่
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
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3.
4.
5.
6.

การประชุมคณะกรรมการ
การทาหน้าที่ของกรรมการ
ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร

การให้ ค ะแนน แบบประเมิ น ได้ ก าหนดระดั บ คะแนนเพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการสามารถเปรี ย บเที ย บ
ผลการประเมินในแต่ละหัวข้อและเปรียบเทียบผลการประเมินของแต่ละปีได้ โดยความหมายของการให้คะแนนมีดังนี้
0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดาเนินการในเรื่องนั้น
1 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการดาเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
2 = เห็นด้วย หรือมีการดาเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดาเนินการในเรื่องนั้นดี
4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดาเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม
วิธีการประเมินและผลการประเมิน ในการประชุมคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดย่อยแต่ละคณะ กรรมการ
ได้ร่วมกันประเมินโดยการให้คะแนนในแต่ละข้อ ซึ่งผลการประเมินตนเองทั้งคณะประจาปี 2562 หัวข้อที่ทาการประเมินส่วนใหญ่
ได้คะแนนระดับ 4
- การประเมินตนเองของกรรมการธนาคาร และกรรมการชุดย่อยเป็นรายบุคคล
แบบประเมิน แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อได้แก่
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. การประชุมคณะกรรมการ
3. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ
การให้คะแนน แบบประเมินได้กาหนดระดับคะแนนเพื่อให้กรรมการสามารถเปรียบเทียบผลการประเมินในแต่ละ
หัวข้อและเปรียบเทียบผลการประเมินของแต่ละปีได้ โดยความหมายของการให้คะแนนมีดังนี้
0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดาเนินการในเรื่องนั้น
1 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการดาเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
2 = เห็นด้วย หรือมีการดาเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดาเนินการในเรื่องนั้นดี
4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดาเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม
วิธีการประเมินและผลการประเมิน เลขานุการธนาคาร และเลขานุการคณะกรรมการชุดย่อย ได้จั ดส่ งแบบ
ประเมินตนเองเป็นรายบุคคลให้กรรมการแต่ละท่านทาการประเมินตนเองตามคณะกรรมการชุดต่างๆ ที่กรรมการดารงตาแหน่ง และ
เมื่อกรรมการประเมินตนเองเรียบร้อยแล้วได้นาส่งให้เลขานุการรวบรวม
- การประเมินกรรมการบริษัทแบบไขว้
แบบประเมิน เป็นการประเมินความรับผิดชอบและบทบาททาหน้าที่ของประธานกรรมการและกรรมการ
การให้คะแนน แบบประเมินได้กาหนดระดับคะแนนเพื่อให้กรรมการสามารถเปรียบเทียบผลการประเมินในแต่ละ
หัวข้อและเปรียบเทียบผลการประเมินของแต่ละปีได้ โดยความหมายของการให้คะแนนมีดังนี้
0 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือไม่มีการดาเนินการในเรื่องนั้น
1 = ไม่เห็นด้วย หรือมีการดาเนินการในเรื่องนั้นเล็กน้อย
2 = เห็นด้วย หรือมีการดาเนินการในเรื่องนั้นพอสมควร
3 = เห็นด้วยค่อนข้างมาก หรือมีการดาเนินการในเรื่องนั้นดี
4 = เห็นด้วยอย่างมาก หรือมีการดาเนินการในเรื่องนั้นอย่างดีเยี่ยม
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วิ ธี ก ารประเมิ น และผลการประเมิ น เลขานุ ก ารธนาคาร ได้ จั ด ส่ ง แบบประเมิ น กรรมการธนาคารแบบไขว้
ให้ประธานกรรมการทาการประเมินกรรมการแต่ละท่าน และให้กรรมการแต่ละท่านทาการประเมินประธา นกรรมการ เมื่อทา
แบบประเมินเรียบร้อยแล้วได้นาส่งให้เลขานุการธนาคารเพื่อรายงานให้กรรมการทราบ
- การประเมินตนเองเรื่องการปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการธนาคารได้จัดให้มีการประเมินตนเองเรื่องการปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็น
เครื่องมือให้คณะกรรมการธนาคาร ประเมินตนเองว่าธนาคารปฏิบัติหรือยังไม่ปฏิบัติในเรื่องใด เพื่อใหธนาคารสามารถเปิดเผยข้อมูล
ได้อย่างครบถ้วน โดยคณะกรรมการธนาคารได้วิเคราะห์ผลการประเมิน ข้อเสนอแนะ ข้อควรสังเกตต่างๆ เพื่อนามาปฏิบัติให้เหมาะสม
กับสภาพแวดล้อมการดาเนินธุรกิจ ดังนี้
แบบประเมิน แบ่งออกเป็น 4 หัวข้อได้แก่
1. สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
2. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
3. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
4. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
การให้คะแนน ในแบบประเมินไม่ได้กาหนดระดับคะแนนแต่ได้กาหนดในแต่ละหัวข้อได้ปฏิบัติแล้วหรือไม่ ดังนี้
 หากได้ดูแลให้ธนาคารปฏิบัติตามแล้ว ให้ทาเครื่องหมายถูก (√) ในช่อง "ใช่"
 หากยังไม่ได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติยังไม่ครบถ้วน ให้ทาเครื่องหมายถูก (√) ในช่อง "ไม่ใช่"
วิธีการประเมินและผลการประเมิน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้ร่วมกันประเมิน และนาเสนอผลการประเมิน
เสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบผลการประเมิน โดยผลการประเมินตนเองเรื่องการปฏิบัติตามหลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดี ประจาปี 2562 หัวข้อที่ทาการประเมินส่วนใหญ่อยู่ในช่อง “ใช่”
หลักปฏิบัติ 4 การสรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
คณะกรรมการธนาคารได้แ ต่ง ตั้ง คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ า ตอบแทนเพื่อทาหน้า ที่สรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการผู้จัดการไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งนี้ การกาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปี
1. การพัฒนาความรูก้ รรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ธนาคารให้ความสาคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงาน
ด้านสนับสนุนงานเลขานุการธนาคาร การกากับการปฏิบัติงาน การตรวจสอบภายใน การกากับดูแลกิจการ โดยธนาคารมีนโยบายส่งเสริม
ให้ได้เข้ารับการศึกษาและอบรมในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากสถาบันภายนอกและภายในธนาคาร เพื่อเป็นการส่งเสริม พัฒนาทักษะ
เพิ่มพูนความรู้ความสามารถที่จาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ และเพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว อาทิ การเข้ารับ
การอบรมหลั ก สู ต รต่ า งๆ ของสมาคมส่ ง เสริ ม สถาบั น กรรมการบริ ษั ท ไทย ส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย โดยเลขานุการธนาคารเป็นสื่อกลางในการติดตาม
ดูแลข่าวสารในด้านต่างๆ รวมถึงสนับสนุนการเข้าอบรมหลักสูตรและการอบรมที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการธนาคาร
ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งกาหนดการอบรมหลักสูตรต่างๆ ให้กรรมการทราบล่วงหน้า
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ตารางแสดงกรรมการธนาคารที่เข้าอบรมและสัมมนา ในปี 2562
รายชื่อกรรมการ
1. นายรัตน์ พานิชพันธ์
ประธานกรรมการธนาคาร
2. นายไพโรจน์ เฮงสกุล
กรรมการอิสระ

3. นายประดิษฐ ศวัสตนานนท์
กรรมการอิสระ

4. ดร. สุปรียา ควรเดชะคุปต์
กรรมการอิสระ

5. นายสมศักดิ์ อัศวโภคี
กรรมการอิสระ
6. นายหลี่ หมิง-เซี้ย
กรรมการ

หลักสูตรที่อบรมและสัมมนา
- สัมมนาการสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยสารสนเทศ
ผู้จัด ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562
ณ ห้องประชุม 2 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
- สัมมนาการสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยสารสนเทศ
ผู้จัด ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562
ณ ห้องประชุม 2 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
- SHAPING THE FUTURE OF CENTRAL BANKS
ผู้จัด ธนาคารแห่งประเทศไทย - OMFIF High-Level Seminar
วันที่ 9 ตุลาคม 2562
ณ ห้องภัทรรวมใจ ธนาคารแห่งประเทศไทย
- หลักสูตร ความยั่งยืนของธุรกิจยุคดิจิทัล : รู้ให้ไว-ใช้ให้เป็น
ผู้จัด บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
ณ ห้องคริสตัลฮอลล์ โรงแรม ดิแอทธินี
- สัมมนาการสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยสารสนเทศ
ผู้จัด ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562
ณ ห้องประชุม 2 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
- หลักสูตร สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้าน Cyber Resilience
ผู้จัด ธนาคารแห่งประเทศไทย
วันที่ 20 มิถุนายน 2562
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย
- หลักสูตร ความยั่งยืนของธุรกิจยุคดิจิทัล : รู้ให้ไว-ใช้ให้เป็น
ผู้จัด บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
ณ ห้องคริสตัลฮอลล์ โรงแรม ดิแอทธินี
- สัมมนาการสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยสารสนเทศ
ผู้จัด ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562
ณ ห้องประชุม 2 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
- หลักสูตร สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้าน Cyber Resilience
ผู้จัด ธนาคารแห่งประเทศไทย
วันที่ 8 กรกฎาคม 2562
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศูนย์การเรียนรู้ ธนาคารแห่งประเทศไทย
- หลักสูตร ความยั่งยืนของธุรกิจยุคดิจิทัล : รู้ให้ไว-ใช้ให้เป็น
ผู้จัด บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
ณ ห้องคริสตัลฮอลล์ โรงแรม ดิแอทธินี
- สัมมนาการสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยสารสนเทศ
ผู้จัด ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562
ณ ห้องประชุม 2 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
- สัมมนาการสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยสารสนเทศ
ผู้จัด ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562
ณ ห้องประชุม 2 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 166/2019
ผู้จัด สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร วตท. อาคาร 2 โครงการนอร์ธปาร์ค
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รายชื่อกรรมการ
7. นายฉี ชิง-ฟู่
กรรมการ
8. นายศิริชัย สมบัติศิริ
กรรมการ
9. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ
กรรมการ
10. นายวู โค-ชิน
กรรมการ
11. นางสาวชมภูนุช ปฐมพร
กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

หลักสูตรที่อบรมและสัมมนา
- สัมมนาการสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยสารสนเทศ
ผู้จัด ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562
ณ ห้องประชุม 2 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
- สัมมนาการสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยสารสนเทศ
ผู้จัด ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562
ณ ห้องประชุม 2 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
- สัมมนาการสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยสารสนเทศ
ผู้จัด ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562
ณ ห้องประชุม 2 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
- สัมมนาการสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยสารสนเทศ
ผู้จัด ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
13 พฤษภาคม 2562
ณ ห้องประชุม 2 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 164/2019
ผู้จัด สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
วันที่ 30 กันยายน 2562
ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร วตท. อาคาร 2 โครงการนอร์ธปาร์ค

2. ค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงาน
ธนาคารกาหนดค่าตอบแทนและสวัสดิการพนักงานที่เหมาะสม เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมุ่งเน้นความ
เป็นธรรมและแข่งขันได้ ธนาคารจึงมีนโยบายการปรับขึ้นเงินเดือนประจาปี และการจ่ายโบนัสโดยอิงตามผลการปฏิบัติงานประจาปี
และมีการปรับเงินเดือนรอบพิเศษโดยการใช้ผลสารวจผลตอบแทนพนักงานของกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันมาใช้ประกอบการพิจารณา
เพื่อรักษาพนักงานที่ปฏิบัติงานได้ตามความคาดหวังให้คงอยู่กับธนาคาร
3. กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ธนาคารได้จัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับพนักงาน เพื่อเป็นสวัสดิการที่ดีซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญต่อขวัญและกาลังใจ
ในการทางาน เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยพนักงานจ่ายเงินสะสมเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 3 - 15 ของเงินเดือน และ
ธนาคารจ่ายสมทบให้ในอัตราร้อยละ 3 - 7 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจานวนปีที่ทางาน และกองทุนได้จัดตั้งคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย
กรรมการที่มาจากการเลือกตั้งของสมาชิกและกรรมการที่มาจากการแต่งตั้ งของนายจ้าง คณะกรรมการดังกล่าว มีอานาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลการบริหารกองทุน รวมถึงการกาหนดนโยบายการลงทุนแทนสมาชิก นอกจากนี้บริษัทได้เพิ่ม
ทางเลือกนโยบายการลงทุนให้กับพนักงานโดยการใช้กองทุนประเภทหลายนโยบายการลงทุน (“Master Fund”) เพื่อให้พนักงาน
ได้เลือกให้เหมาะสมกับตนเอง
4. การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
ธนาคารจัดให้มีการปฐมนิเทศสาหรับกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ โดยจัดให้มีการบรรยายสรุปวิสัยทั ศน์ พันธกิจ
ผลการดาเนินงาน กลยุทธ์ เป้าหมายการดาเนินธุรกิจ และการดาเนินการที่สาคัญ รวมทั้งลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท
โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง พร้อมจัดทาเอกสารสาคัญต่างๆ เพื่อประกอบการปฏิบัติ
หน้าที่และใช้ในการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เช่น หน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
ธุรกิจ รายงานประจาปี และข้อมูลต่างๆ ของธนาคาร
5. แผนสืบทอดผู้บริหารระดับสูง
คณะกรรมการธนาคารให้ความสาคัญกับการพัฒนาผู้ที่จะสืบทอดตาแหน่งเพื่อให้การดาเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น
และต่อเนือ่ ง เพื่อสร้างความมั่นใจว่าธนาคารเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการดารงตาแหน่งงานหลักที่มีความสาคัญต่อการดาเนิน
ธุรกิจของธนาคาร
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แผนพัฒนาเพื่อทดแทนตาแหน่งผู้บริหารและตาแหน่งสาคัญ
เพื่ อ เป็ น การเตรี ย มองค์ ก รให้ พ ร้ อ มส าหรั บ ง านในต าแหน่ ง ส าคั ญ ๆ ในอนาคต ธนาคารได้ มี ก ารพั ฒ นา
ผู้ที่จะสืบทอดตาแหน่งโดยการส่งผู้บริหารเข้ารับการอบรมหลักสูตรสาหรับผู้บริหารระดับสูง การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการจัดการ การมอบหมายให้เป็นตัวแทนธนาคารในการดาเนินการต่างๆ เพื่อให้การดาเนินธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น
และต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจว่ าธนาคารเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการดารงตาแหน่งงานที่มีความสาคัญต่อการดาเนิน
ธุรกิจของธนาคาร โดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ มีความเข้าใจเพียงพอในธุรกิจของธนาคาร รวมถึงเศรษฐกิจ กฎหมาย และอื่นๆ
โดยคานึงถึงความจาเป็นขององค์กรและการกากับดูแลกิจการที่ดี ทั้งนี้ธนาคารได้ทาโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร (Management
Development Program) เป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้บริหารตามแผนพัฒนาผู้นาในอนาคต โดยมีการเรียนรู้ใน 4 มิติ
คื อ การขั บ เคลื่ อ นผลงานด้ ว ยวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละกลยุ ท ธ์ (Visionary Leadership) การปลู ก พลั ง ความเป็ น ผู้ น าและใช้ ใ ห้ เ หมาะกั บ
สถานการณ์ (Leadership Role & Situational Leadership) การเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง (Change Leadership) การเป็นผู้นา
การบริหารและพัฒนาคน (Management & Developing People)
การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการธนาคาร จะพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมถึง
มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ มีความเข้าใจเพียงพอด้านการธนาคาร การเงิน รวมถึงเศรษฐกิจ กฎหมาย และ
อื่นๆ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทมีองค์ประกอบตามที่กาหนด โดยจัดทาเป็น Board Skill Matrix ซึ่งช่วยทาให้การสรรหากรรมการ
มีความสอดคล้องกับทิศทางการดาเนินธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาแต่งตั้งกรรมการและ/หรือกรรมการอิสระ กรณีตาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ
หรือเพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อเลือกตั้งกรรมการและ/หรือกรรมการอิสระในกรณีที่กรรมการพ้นตาแหน่งตามวาระ
หรือเลือกตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม
รายละเอียดหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ บริััทได้เปิดเผยไว้ที่ หัวข้อ โครงสร้างการจัดการ
หลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งบุคคลเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ บุคคลดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติของกรรมการ
อิสระตามที่บริษัทกาหนด ซึ่งเป็นไปตามที่กาหนดโดยประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของนโยบาย
การกากับดูแลกิจการที่ดี
รายละเอียดหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการอิสระ และคุณสมบัติของกรรมการอิสระ บริััทได้เปิดเผยไว้ที่หัวข้อ
โครงสร้างการจัดการข้อ 1. การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ
หลักเกณฑ์การสรรหาผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือก
และกลั่นกรองบุคคลที่มีความสามารถและมีคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยคานึงถึงจริยธรรม คุณธรรม ความซื่อสัตย์ เพื่อดารงตาแหน่ง
ผู้บริหารระดับสูง โดยมีปัจจัยเบื้องต้นที่ใช้ประกอบการพิจารณา ได้แก่ คุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์การทางาน
โดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะเสนอชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
- คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน มีกรรมการอิสระเป็นประธาน ทาหน้าที่กาหนดนโยบาย วิธีการ และ
หลั ก เกณฑ์ ก ารก าหนดค่ า ตอบแทนให้ แ ก่ ก รรมการ และกรรมการผู้ จั ด การที่ เ ป็ น ธรรม สมเหตุ ส มผล โปร่ ง ใส เชื่ อ มโยงกั บ
ผลการดาเนินงานของธนาคารและผลการปฏิบัติงานให้อยู่ในระดับเดียวกับอุตสาหกรรมและสูงเพียงพอที่จะดูแลรักษากรรมการ
- ค่ าตอบแทนกรรมการกาหนดโดยที่ประชุ มผู้ ถือหุ้น ในรูปแบบของค่ าตอบแทนที่เป็ นตัวเงิ นและค่ าตอบแทนอื่ น
ซึ่งผ่านการพิจารณาและนาเสนอจากคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ในการกาหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาตาม
หลั ก ปฏิบั ติ โ ดยทั่ ว ไปในอุ ต สาหกรรมโดยพิ จ ารณาจากประสบการณ์ ทางาน ความรู้ ความสามารถ หน้าที่ ความรั บผิดชอบ รวมทั้ ง
คุณประโยชน์ที่กรรมการทาให้กับธนาคาร และเทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในอุตสาหกรรม
และธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงได้เทียบเคียงกับค่าเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียน จากรายงานผลสารวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และบริษัทได้เปิดเผยอัตราค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับการอนุมัติ
จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562 และเปิดเผยค่าตอบแทนและค่าตอบแทนอื่นของ
กรรมการประจาปี 2562 ไว้ในรายงานประจาปี
รายละเอียดคงาตอบแทนกรรมการที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และจานวนคงาตอบแทนและคงาตอบแทนอื่น
ของกรรมการธนาคารได้เปิดเผยไว้ทโี่ ครงสร้างการจัดการ ข้อ 9. คงาตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
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หลักปฏิบัติ 5 การส่งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
1. การคานึงถึงสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ
ธนาคารให้ ค วามสาคัญ และคานึง ถึง สิท ธิข องผู้มีส่ว นได้เ สีย กลุ่ม ต่า งๆ ตามกฎหมายที่เ กี่ย วข้อ ง ไม่กระทาการใดๆ
ที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบระหว่างธนาคารกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
2. การกาหนดนโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
 ปลูกฝังจิตสานึกในการปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม รวมทั้งยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตและเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อธนาคาร ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สาธารณชนและสังคม
 เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของธนาคารต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และสาธารณชนทั่วไปอย่างถูกต้องครบถ้ ว น ทั่ ว ถึ ง และ
ทันเวลา และให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งให้ความร่วมมือต่อองค์กรที่กากับดูแล โดยรายงานข้อมูล
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา
 กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้อง โปร่งใส
มีประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มคุณค่าและมูลค่ากิจการในระยะยาว รวมถึงความมั่นคงและการเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
 กาหนดจรรยาบรรณและจริยธรรมธนาคารขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายในได้แก่ พนักงานและผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ได้แก่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง
ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ และปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส รวมถึงสนับสนุ นให้เกิดการร่วมมือระหว่างธนาคารกับผู้มีส่วนได้เสีย
ในการสร้างสรรค์ประโยชน์ระหว่างกันและดูแลให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี
 กาหนดจริยธรรมกรรมการ และพนักงาน รวมทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อยึดถือเป็น หลัก การและวิธีป ฏิบัติ
ในการประพฤติตนอย่างมีจริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และให้มี ความระมัดระวัง และป้องกันไม่ให้กระทาการใดๆ
ที่เป็นการละเมิดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่นาความเสื่อมเสียมาสู่ชื่อเสียงของธนาคาร
ทั้งนี้ ธนาคารได้เผยแพร่นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรมธนาคาร จริยธรรมกรรมการและ
พนักงาน ให้ผู้บริหาร และพนักงานของธนาคารรับทราบผ่านช่องทางอินทราเน็ตของธนาคาร และบรรจุเป็นหลักสูตรการเรียนรู้
ของพนักงาน รวมทัง้ เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร ดังนี้
หมวดที่ 1 เจตนารมณ์
จรรยาบรรณธนาคาร จริยธรรมกรรมการ และจริยธรรมพนักงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติที่ดี
เป็นการวางมาตรฐานในการทางานสาหรับพนั กงานทุกระดับรวมถึงกรรมการธนาคาร ธนาคารถือเป็นสถาบันการเงินที่ได้รับ
ความไว้วางใจให้เป็ นแหล่งระดมเงินทุนของประเทศ มุ่งเน้นการประกอบธุรกิจ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ดาเนินการโดยมีความสมดุล
ระหว่างผลประกอบการ ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นและลูกค้าเป็นสาคัญ รวมถึงยึดหลักการดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน คานึงถึงสังคมและ
สิ่งแวดล้อมตลอดจนหลักมนุษยธรรม
ธนาคารมีความมุ่งมั่นที่จะดาเนินการภายใต้หลักการที่ธารงไว้ซึ่งเกียรติคุณและความน่าเชื่อถือ อานวยประโยชน์ต่อลูกค้า
ดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงหลักธรรมาภิบาล ดาเนิน การให้มีความสมดุลระหว่างธนาคารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยจรรยาบรรณและ
จริยธรรม แบ่งออกเป็น 4 หมวดได้แก่
หมวดที่ 1 เจตนารมณ์
หมวดที่ 2 จรรยาบรรณธนาคาร
หมวดที่ 3 จริยธรรมกรรมการ
หมวดที่ 4 จริยธรรมพนักงาน
คานิยาม
“จรรยาบรรณธนาคาร” หมายถึง ประมวลประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการธนาคารพาณิชย์กาหนด เพื่อรักษาและ
ส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะของการเป็นพนักงานธนาคารพาณิชย์
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“จริยธรรม” หมายถึง ข้อประพฤติปฏิบัติขั้นพื้นฐานในการควบคุมความประพฤติทางกาย และวาจาที่พนักงาน
พึงยึดถือและปฏิบัติเป็นกิจปกติในการปฏิบัติงาน
“ธนาคาร” หมายถึง ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
“กรรมการ” หมายถึง กรรมการธนาคาร
“พนักงาน” หมายถึง พนัก งานของธนาคาร โดยรวมถึง พนัก งานประเภทต่า งๆ ได้แก่ พนักงานทดลองงาน
พนักงานประจา พนักงานที่มีสัญญาจ้างพิเศษ
หมวดที่ 2 จรรยาบรรณธนาคาร
2. จรรยาบรรณธนาคาร แบ่งออกเป็น 10 ด้าน ได้แก่
2.1 จรรยาบรรณด้านการประกอบธุรกิจ
ธนาคารจะดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามจรรยาบรรณด้านการประกอบธุรกิจ ดังต่อไปนี้
2.1.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย
กฎเกณฑ์ของหน่วยงานของรัฐและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด รวมถึงนโยบายการต่อต้านและ
ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการ
สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
2.1.2 ป้องกัน หรือหลีกเลี่ยงการกระทาซึ่งอาจนามาสู่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2.1.3 ปฏิบัติหน้าที่เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพที่มีความรู้ ความสามารถ ความชานาญ และความระมัดระวัง
รอบคอบ
2.1.4 เก็บรักษาความลับ และไม่ใช้ข้อมูลภายใน หรือข้อมูลอันเป็นความลับเพื่อแสวงหาประโยชน์ในทาง
ที่มิชอบแก่ตนเองหรือผู้อื่น
2.2

บทบาทของกรรมการและผู้บริหาร
กรรมการและผู้บริหารของธนาคารมีจิตสานึกในหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กรอบ
คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลทุกระดับในธนาคาร ดังต่อไปนี้
2.2.1 กรรมการและผู้บริหารจะกระทาการด้วยความรอบคอบระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่และการกากับ
ดูแลกิจการ มีความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม ในการดาเนิน
ธุรกิจ เพื่ อ ประโยชน์ สูง สุด ของธนาคารและผู้มีส่ วนได้ เสีย ภายใต้กรอบและแนวทางของหลั กการ
ตัดสินใจทางธุรกิจ (Business Judgment Rule) รวมทั้งคานึงถึงและรักษาผลประโยชน์ของธนาคาร
เป็นสาคัญด้วยความใส่ใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับธนาคารหรือการดาเนินการต่างๆ ของธนาคาร
2.2.2 กรรมการและผู้ บ ริห ารจะด ารงบทบาทส าคั ญ ในการสร้า งธรรมาภิบ าลที่ดี ใ นธนาคารอั น จะสร้ า ง
ความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า หน่วยงานกากับดูแล และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อธนาคารภาคอุตสาหกรรมและประเทศชาติรวมถึงจัดให้มีการกาหนดนโยบายเรื่องธรรมาภิบาล
ที่ดี ใ ห้ ชั ด เจนเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรตลอดจนมีก ารจั ดท าจรรยาบรรณและสื่ อ สารให้พ นั ก งานและ
ผู้บริหารนาไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
2.2.3 กรรมการจะปฏิบั ติ ตามหลัก การก ากั บ ดู แลกิ จ การที่ดี แ ละต้ อ งเป็ นผู้ เ ชื่ อ มโยงระหว่ า งผู้ ถื อหุ้ น กั บ
ฝ่ า ยจั ด การโดยท าหน้ า ที่ ก าหนดนโยบายต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ และทิ ศ ทาง
การดาเนินงาน รวมถึงจัดให้มีการกากับควบคุมดูแลกิจการที่ดีตลอดจนดูแลให้ผู้บริหารของธนาคาร
และฝ่ายจัดการดาเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2.2.4 การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของธนาคารอยู่ ภ ายใต้ ข้ อ บั ง คั บ ของกฎหมาย กฎระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ มาตรฐาน
แนวปฏิบัติต่างๆ ของหน่วยงานทางการ และกฎเกณฑ์หลายด้าน ดังนั้นกรรมการในฐานะตัวแทน
ของผู้ถือหุ้นจึงจะกาหนดนโยบาย โดยมีผู้บริหารของธนาคารในฐานะฝ่ายจัดการทาหน้าที่ผลักดัน
นโยบายให้มีการนาไปปฏิบัติใช้ได้จริงอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และจัดให้มีระบบการควบคุม
ภายในที่มีประสิทธิภาพเพื่อกากับดูแลให้บริษัทดาเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด
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2.2.5 กรรมการจะดูแลให้ธนาคารมีนโยบายและระบบการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับ
ความเสี่ยงที่สาคัญของธนาคาร รวมทั้งดูแลให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างสมบูรณ์ มีความเป็นมืออาชีพและไม่ถูกครอบงาจากหน่วยงานที่ประกอบธุรกิจ นอกจากนั้น
ผู้บริหารของธนาคารจะต้องทราบถึงความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งปกป้องดูแลผลประโยชน์
ของธนาคารและจ ากั ด ความเสี ย หายที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ให้ อ ยู่ ใ นระดั บ ที่ ย อมรั บ ได้ ภ ายใต้ ก ารบริ ห าร
ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
2.2.6 การดาเนินกิจการใดๆ ของกรรมการและผู้บริหารที่มีต่อธนาคารจะอยู่ในระดับที่เหมาะสม หรือ
เป็ น การท าธุ ร กรรมในลั ก ษณะที่ เ ป็ น ธรรมเนี ย มทางการค้ า ปกติ เ สมื อ นเป็ น การท าธุ ร กรรมกั บ
บุ ค คลทั่ ว ไปที่ มิ ไ ด้ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั น เป็ น พิ เ ศษโดยมุ่ ง ประโยชน์ ต่ อ ธนาคารเป็ น หลั ก หลี ก เลี่ ย ง
ความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น หรื อ คาดว่ า จะเกิ ด ขึ้ น และเมื่ อ เกิ ด กรณี ค วามขั ด แย้ ง
ทางผลประโยชน์จะต้องจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้นอย่างเป็นธรรมและรวดเร็ว
2.3 มาตรฐานการให้บริการ
ธนาคารจะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียโดยจัดให้มีมาตรฐานการให้บริการ ดังต่อไปนี้
2.3.1 มีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียได้รับการบริการอย่างดี
2.3.2 มีระบบการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อการให้บริการที่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของทางการที่เกี่ยวข้อง
2.3.3 มีระบบการจัดการและบริหารควบคุมภายในที่รอบคอบ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในการให้บริการ
2.3.4 มีระบบการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับธุรกิจ เพื่อให้ธนาคารสามารถจัดการความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้นและรับมือได้อย่างเหมาะสม
2.4

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

2.5

ความรับผิดชอบต่อลูกค้า
ธนาคารจะให้ความสาคัญและปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างมีความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้
2.5.1 จัดให้มีการเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมกับความต้องการและความสามารถของลูกค้า
2.5.2 จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร โดยครอบคลุมถึงเงื่อนไขและ
ความเสี่ ยงที่เ กี่ย วข้ อง รวมถึง อั ตราค่ า บริก ารและดอกเบี้ ยที่ ถูก ต้ อง ชั ดเจนและทั นต่ อเหตุ การณ์
แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจและมีข้อมูลเพียงพอแก่การตัดสินใจรวมถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ์
จะต้องสื่อสารอย่างโปร่งใสด้วยข้อความที่ชัดเจนไม่ทาให้เกิดการเข้าใจผิด
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2.5.3 ปกป้องรักษาข้อมูลลูกค้าเป็นความลับ เว้นแต่กรณีที่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า หรือธนาคารจะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมาย
2.5.4 จัดให้มีกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน และจัดการประเด็นต่างๆ ที่ลูกค้าร้องเรียนอย่างชัดเจนและ
เหมาะสม
2.5.5 มีการรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างยั่งยืน ไม่เรียกรับสินบน และ/หรือ ผลประโยชน์ของกานัล
ทรัพย์สิน และการเลี้ยงสังสรรค์ ในรูปแบบใดๆ ที่ส่อถึง เจตนาดัง กล่า วเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อลูกค้ า
อย่างไม่ถูกต้อง
2.6

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

2.7

การจัดการข้อมูล
ธนาคารจะมีแนวทางการจัดการข้อมูลและการสื่อสารต่างๆ ให้เหมาะสม ดังต่อไปนี้
2.7.1 การจัดการข้อมูล
1.
ปกป้อง จั ดเก็บ ดูแลข้อมูลของลูกค้ า รวมถึง ข้อมูลของธนาคารตามที่กฎหมายกาหนดให้
สงวนไว้ไม่เปิดเผย โดยจะต้องทาการเก็บรวบรวม ดูแลรักษา และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
อย่างเหมาะสม
2.
ไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าและธนาคาร เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากลูกค้าหรือเพื่อปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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2.7.2 การสื่อสาร
การสื่อสาร แถลงการณ์ หรือการให้ข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร ธุรกิจของธนาคารและลูกค้า
ด้วยความถูกต้องเหมาะสม โดยการกระทาดังกล่าวต่อสื่อมวลชน หรือสื่อใดๆ นั้น จะกระทาโดยบุคคล
ซึ่งได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่ให้ข้อมูลในนามของธนาคารเท่านั้น
2.8

การกากับดูแลโดยรวม
ธนาคารจะดาเนินธุรกิจให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามกรอบของกฎหมายกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง นโยบายและ
ระเบียบปฏิบัติของธนาคาร รวมถึงหลักธรรมาภิบาลดังต่อไปนี้
2.8.1 จัดให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและกฎเกณฑ์รวมทั้งตระหนักถึงความเสี่ยงของ
การไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่างๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ ภาพลักษณ์ และชื่อเสียงของ
ธนาคารรวมถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเอง
2.8.2 จัดให้มีหน่วยงานเพื่อทาหน้าที่กากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ซึ่งสามารถทาหน้าที่ได้โดย
อิสระจากการบริห ารจั ดการของธนาคารรวมถึง มีการจั ดสรรบุค ลากรและทรัพ ยากรต่า งๆ ให้กั บ
หน่วยงานดังกล่าวอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
2.8.3 จั ด ให้ มี ก ารก ากั บ ดู แ ลเพื่ อ สอบทานการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายกฎเกณฑ์ ข องหน่ ว ยงานทางการ
ที่เกี่ยวข้องนโยบายและระเบียบปฏิบัติของธนาคารอย่างสม่าเสมอ โดยให้มีการบริหารจัดการ พร้อมทั้ง
แนวทางแก้ไขและมาตรการป้องกันภายใต้กรอบกฎหมาย กฎเกณฑ์ หลักธรรมาภิบาล นโยบายและ
ระเบียบปฏิบัติของธนาคาร
2.8.4 จั ด ให้ มี ก ารด าเนิ น การทางวิ นั ย กั บ ผู้ ที่ ไ ม่ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ตามความเหมาะสมของ
ผลกระทบและลักษณะของการกระทาความผิดและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ
2.8.5 จัดให้มีช่องทางต่างๆ ในการแจ้งเบาะแส หรือรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับความซื่อสัตย์หรือการปฏิบัติ
ทีไ่ ม่เป็นไปตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

2.9

การแข่งขันทางการค้าและการระงับข้อพิพาท
เพื่ อ ให้ ร ะบบการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของธนาคารด าเนิ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและยั่ ง ยื น ธนาคารควรปฏิ บั ติ
ดังต่อไปนี้
2.9.1 ธนาคารจะดาเนินธุรกิจเป็นไปอย่างเสรีและแข่งขันอย่างเป็น ธรรม โดยไม่มีการตกลงร่วมกันระหว่าง
ธนาคารในการกาหนดราคาซื้อ ราคาขาย หรือเงื่อนไขในการให้บริการที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกค้า
2.9.2 ธนาคารจะเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นประโยชน์และคุ้มค่าแก่ลูกค้า ให้ลูกค้าสามารถเลือกใช้
บริการได้อย่างเสรีและต้องไม่ขัดขวางลูกค้าในการเปลี่ยนไปใช้บริการกับธนาคารอื่นจนเกินพอดี
2.9.3 ธนาคารจะไม่กล่าวโจมตีคู่แข่ง หรือกระทาการใดๆ อันเป็นการผูกขาดหรือลดการแข่งขัน หรือจากัด
การแข่งขันในตลาด
2.9.4 หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้น ธนาคารจะจัดให้มีกระบวนการที่เหมาะสมในการระงับหรือไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

2.10 สังคมและสิ่งแวดล้อม
ธนาคารยึดมั่นในการดาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ระมัดระวังในการพิจารณา
ด าเนิ น การใดๆ ในเรื่ อ งที่ ก ระทบต่ อ ความรู้ สึ ก ของสาธารณชน และส่ ง เสริ ม พนั ก งานให้ มี จิ ต ส านึ ก และ
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
หมวดที่ 3 จริยธรรมกรรมการ
คณะกรรมการธนาคารเป็ นผู้ ที่มี บทบาทสาคั ญ ในฐานะผู้น าที่ จ ะนาพาธนาคารไปสู่ ค วามสาเร็ จ โดยเป็น ผู้ก าหนด
แนวนโยบายและชี้นาพฤติกรรมของบุคลากรในธนาคารไปในทิศทางที่ถูกต้อง ดังนั้นคณะกรรมการธนาคารจึงยึดหลักการและวิธีปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการที่ดีภายใต้กรอบคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีสาหรับผู้บริหาร และพนักงาน
ทุกระดับของธนาคาร
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3. จริยธรรมกรรมการ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังต่อไปนี้
3.1

หน้าที่จัดการกิจการ
3.1.1 กากับดูแลการดาเนินกิจการของธนาคารให้เป็นไปโดยไม่เสี่ยงต่อความมั่นคงของธนาคารจนเกินควร
3.1.2 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส มีคุณธรรมและยุติธรรม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าในการตัดสินใจ
และกระทาการใดๆ มีการคานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของธนาคารและจะไม่เลือกปฏิบัติหรือละเว้น
ปฏิบัติกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเฉพาะโดยยึดหลักความเสมอภาค
3.1.3 ปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพ ด้วยความรู้ความชานาญ ความมุ่งมั่นและด้วยความระมัดระวัง รวมถึง
มีการประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะในการจัดการบริษัทอย่างเต็มความรู้ความสามารถ
3.1.4 ไม่หาประโยชน์ส่วนตนและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยนาสารสนเทศภายในที่ยังไม่เปิด เผยหรือที่เป็นความลับ
ไปใช้หรือนาไปเปิดเผยกับบุคคลภายนอกหรือกระทาการอันก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ทั้ง โดยเจตนาและไม่เจตนาต่อบุค คลที่สาม และจะไม่ใช้ ข้อมูลที่ได้รับจากตาแหน่ง หน้า ที่การงาน
เพื่อผลประโยชน์ทางการเงินส่วนตน และจะไม่ใช้ข้อมูลนั้นเพื่อประโยชน์ทางการเงินของผู้อื่น
3.1.5 กากับดูแลการดาเนินงานของธนาคาร ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบและแนวนโยบาย
ของทางการ รวมทั้ ง ก ากั บ ดู แ ลมิ ใ ห้ มี ก ารปิ ด บั ง ข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น ข้ อ เท็ จ จริ ง และจั ด ให้ มี ก ารรายงาน
สารสนเทศที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และสม่าเสมอ
3.1.6 ดาเนินการตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ

3.2

ความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น ลูกค้า เจ้าหนี้และคู่ค้า และพนักงาน
3.2.1 กรรมการมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น เช่น ในเรื่องเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศ วิธีการปฏิบัติ
ทางบัญชี การใช้สารสนเทศภายในและความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3.2.2 ปกป้องผลประโยชน์ของลูกค้าตลอดเวลา เอาใจใส่และรับผิดชอบสูงสุดต่อลูกค้าเกี่ยวกับการให้บริการ
นาเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ และดูแลรักษามาตรฐานนั้น
3.2.3 ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขัน ที่ดี ไม่ทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้า รวมทั้ง
ไม่แสวงหาข้อมูลของคู่แข่งทางการค้าอย่างไม่สุจริตและไม่เป็นธรรม
3.2.4 ดูแลให้มีความเท่าเทียมกันในโอกาสของการจ้างงานและหลักการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานและ
ทาให้มั่นใจได้ว่าพนักงานมีความรู้ความชานาญที่จาเป็นสาหรับการดาเนินงานในธุรกิจ

3.3

ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
3.3.1 ดาเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
3.3.2 ระมัดระวังและเอาใจใส่ในการดาเนินการใดๆ ที่จะมีผลกระทบต่อสาธารณชน
3.3.3 ส่งเสริมให้พนักงานมีจิตสานึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

หมวดที่ 4 จริยธรรมพนักงาน
4. จริยธรรมพนักงาน แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังต่อไปนี้
4.1 ความซื่อสัตย์ สุจริต และหลักคุณธรรม (Integrity)
ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่สาคัญของเจ้าหน้าที่และผู้บริหารทุกระดับของธนาคาร เจ้าหน้าที่และ
ผู้บริหารทุกระดับมีโอกาสให้คุณให้โทษกับลูกค้า มีโอกาสสร้างความเสียหายแก่ลูกค้า เพื่อนร่วมงาน ผู้ถือหุ้นและ
ระบบการเงิน ตลอดจนสังคมโดยส่วนรวม ดังนั้นเพื่อให้ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้กากับดูแลให้ความไว้วางใจและเชื่อถือ
พนักงานเจ้ า หน้ า ที่แ ละผู้ บ ริหารทุก คนจะต้องมีค วามซื่อ สัตย์สุ จ ริต จิ ต ใจมั่น คงและมีคุ ณ ธรรม ปฏิบัติ หน้า ที่
โดยยุติธรรม ไม่เห็นแก่อามิสสินจ้าง ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ต้องยึดถือความสบายใจและประโยชน์ของลูกค้า
ตลอดจนประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
ก. ข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้ควบคุมกำรปฏิบัติงำนและผู้บริหำรของธนำคำร
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1.

ต้องเข้าใจถึงความสาคัญของจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพการเงิน ซึ่งต้องยึดถือความซื่อสัตย์สุจริต
เป็นลาดับแรก
2. เป็นผู้ประสานถ่ายทอดนโยบายจากทางการและผู้ถือหุ้นให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจ และนาไปปฏิบัติ
3. ต้องเป็นผู้นาโดยปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี
4. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านเห็ น ความส าคั ญ และคุ ณ งามความดี ใ นการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ โ ดยสุ จ ริ ต
ยุติธรรม โดยการให้ความรู้ความเข้า ใจ ให้ค าชมเชย และ/หรือรางวัลแก่เจ้า หน้า ที่และผู้บริหารที่มี
ความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจ และมีคุณธรรมต่อทุกๆ คนที่ติดต่อเกี่ยวข้อง
5. สร้ า งความไว้ ว างใจ ความน่ า เชื่ อ ถื อ และความสบายใจให้ ลู ก ค้ า โดยชี้ แ จงให้ เ ห็ น ถึ ง ผลเสี ย
ความไม่ถู ก ต้อ ง และผลกระทบที่ จ ะเกิ ดขึ้ นจากการให้ อามิส สิ นจ้ า ง รางวัล หรือ ผลประโยชน์ อื่น ใด
อันมิพึงได้ ให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้บริหาร
ข. ข้อพึงปฏิบัติสำหรับพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนของธนำคำร
1. ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต เป็ น พื้ น ฐานหลั ก ของการสร้ า งความน่ า เชื่ อ ถื อ ความมั่ น ใจให้ แ ก่ ลู ก ค้ า
เพือ่ ความสาเร็จในการประกอบธุรกิจ และพัฒนาไปสู่จรรยาบรรณที่สูงขึ้นต่อไป
2. ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตในหน้ าที่และรักษาผลประโยชน์ของธนาคารเสมือนหนึ่งเป็นธุรกิจ
ของตนเอง
3. ให้บริการแก่ลูกค้าโดยมีวัตถุประสงค์ว่าเพื่อให้ลูกค้าบรรลุผลประโยชน์สูงสุดบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์
สุจริตและถูกต้องตามกฎหมาย
4. ไม่ให้ความสาคัญต่อผลประโยชน์ส่วนตัวเหนือความรับผิดชอบที่มีต่อธนาคารและไม่แสวงหาผลประโยชน์
หรือเบียดบังทรัพย์สินซึ่งควรเป็นของธนาคารหรือลูกค้าของธนาคาร
5. ไม่นาข้อมูลโครงการของลูกค้าไปเผยแพร่แก่บุคคลอื่น หรือนาไปทาธุรกิจแข่งกับลูกค้า
6. ซื่อสัตย์สุจริตต่อลูกค้าและไม่อาศัยความไว้วางใจของลูกค้ากระทาการเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์กับตน
7. หลีกเลี่ยงการรับของกานัลมีค่าหรือของขวัญ หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ หรือไม่เหมาะสมที่จะปฏิเสธให้คานึง
เสมอว่าสิ่งของนั้นรับไว้เพื่อบริษัทในฐานะเป็นผู้ให้บริการ และไม่ยึดถือเอาไว้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
8. ไม่อาศัยหน้าที่การงานเพื่อหาประโยชน์ส่วนตัว และไม่ยินยอมให้ผู้อื่นนาชื่อตนไปหาผลประโยชน์
9. ไม่เรียกรับหรือรับทรัพย์อื่นใดจากลูกค้า นอกเหนือจากค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมซึ่งธนาคารเรียกเก็บ
10. อนุมัติสินเชื่อตามขอบเขตอานาจที่ได้รับมอบหมายและรักษาไว้ซึ่งระเบียบของธนาคาร
11. เอาใจใส่ควบคุมดูแลและติดตามการให้สินเชื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงและจะต้องไม่ปกปิดเมื่อเกิดปัญหา
12. วิเคราะห์สินเชื่อด้วยความสุขุมรอบคอบ ภายใต้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ และจะต้องไม่รายงานข้อความอันเป็นเท็จ
13. วิเคราะห์สินเชื่อโดยปราศจากอคติและมีแนวความคิดเชิงเสมอภาค โดยยึดถือว่าธุรกิจของธนาคารและ
ธุรกิจของลูกค้าต้องพึ่งพากัน และมีผลประโยชน์ร่วมกัน
14. ต้องไม่ให้ความหวังแก่ลูกค้า หรือคามั่นในเรื่องหนึ่งเรื่องใดโดยที่ตนเองไม่มีอานาจที่จะกระทาการนั้นได้
15. พยายามแก้ไขปัญหาของลูกค้าและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเท่าที่การนั้น ไม่ขัดกับผลประโยชน์หรือ
ทาให้เกิดความเสียหายแก่ธนาคาร
16. เมือ่ ได้รับมอบเงินจากลูกค้าเพื่อชาระให้กับธนาคาร จะต้องรีบนาส่งและส่งมอบใบเสร็จรับเงินให้แก่ลูกค้า
โดยพลัน
4.2 การรักษาความลับภายในธนาคาร (Confidentiality)
ในกิจการของธนาคารการเก็บความลับ หมายถึง การรักษาข้อมูลสาคั ญทุกชนิดของธนาคาร ตลอดจนข้อมูล
ของลูกค้า ข้อมูลสาคัญเหล่านี้รวมถึง
- ข้อมูลทางการเงิน บัญชี ชื่อและที่อยู่ของลูกค้า
- ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของธนาคาร
- ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารระบบภายในของธนาคาร ซึ่งรวมถึงสถิติตัวเลขและรายงานต่างๆ
- ข้อมูลพนักงานของธนาคารทั้งอดีตและปัจจุบัน
- ข้อมูลเกี่ยวกับคู่ค้าของธนาคาร
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- ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อธุรกิจกับทางรัฐบาลหรือตัวแทน
การรักษาความลับภายในธนาคาร และของลูกค้าเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับธุรกิจการเงินและการธนาคาร
ซึ่ง ประกอบด้วยธนาคารที่ท าธุร กิจ ต่อเนื่องกัน บางครั้ง เนื่องจากลัก ษณะของงานทาให้ รู้ค วามลั บของลู กค้ า
ซึ่ง ถ้า หากนามาเปิดเผยอาจจะเป็นผลเสีย ต่อลูกค้ า หรือผู้อื่น ดัง นั้นจึ ง เห็นควรกาหนดให้มีหลักในการปฏิบั ติ
เพื่อที่จะเป็นแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดการเสื่อมเสียชื่อเสียง หรือความเสียหายต่อธนาคารที่พนักงานสังกัดอยู่ หรือ
ต่อลูกค้าและสาธารณชน
ก. ข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้ควบคุมกำรปฏิบัติงำนและผู้บริหำรของธนำคำร
1. รับแนวทางและข้อกาหนดจากหน่วยประสานงาน และควบคุมจรรยาบรรณของธุรกิจเพื่อนามาประยุกต์ใช้
กับแนวทางและนโยบายของธนาคาร โดยกาหนดขึ้นเป็นข้อปฏิบัติของธนาคาร
2. ผู้ ค วบคุ ม การปฏิ บั ติ ง าน พึ ง สร้ า งสภาพแวดล้ อ มในธนาคารเพื่ อ เอื้ อ อ านวยในการป้ อ งกั น ข้ อ มู ล
อันเป็นความลับ
3. จัดตั้งหน่วยงานในธนาคาร เพื่อควบคุมการปฏิบัติของพนักงานให้เป็นไปตามข้อกาหนดในการรักษาข้อมูล
อันเป็นความลับ
4. หลังจากที่พนักงานทุกคนรับทราบถึงข้อปฏิบัติ ผู้ควบคุมและผู้บริหารมีหน้าที่ให้คาปรึกษากับพนักงาน
ในกรณีที่มีข้อติดขัดรวมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากพนักงานซึ่งผู้ควบคุมและผู้บริหารจะนา
กลับไปพิจารณาแก้ไขข้อปฏิบัติให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของบริษัทต่อไป
ข. ข้อพึงปฏิบัติสำหรับพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนของธนำคำร
1. การรักษาความลับของบริษัทและลูกค้าเป็นหลักการพื้นฐานในการดาเนินธุรกิจของธนาคาร พนักงาน
เจ้าหน้าที่ธนาคารจะต้องรักษาความลับของลูกค้า และต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของธนาคารที่ยังมิได้มีการ
เปิดเผยต่อสาธารณะ เว้นแต่ได้รับการอนุญาตจากลูกค้า หรือเป็นไปตามกฎหมาย หรือได้รับการอนุมัติ
จากผู้บริหารระดับสูง
2. พนักงานเจ้าหน้าที่ธนาคารต้องไม่นาข้อมูลที่ได้รับหรือจัดทาขึ้นจากหน้าที่การงานในบริษัทไปใช้ในทาง
ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนตนหรือบุคคลอื่นใด
3. พนักงานเจ้าหน้าที่ธนาคารจะต้องรับทราบถึงข้อปฏิบัติที่ผู้ค วบคุมและผู้บริหารกาหนดไว้ ถ้ามีข้อติดขัด
หรือมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะประการใดก็ปรึกษาหารือกับผู้ควบคุมและผู้บริหาร เพื่อแก้ไขข้อปฏิบัติ
ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของธนาคารต่อไป
4. พนักงานเจ้าหน้าที่ธนาคารจะต้องรักษาความลับและข้อมูลต่างๆ ของลูกค้าอย่างเคร่งครัดและไม่นาข้อมูล
ของลูกค้าไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
5. ในบางกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ ธนาคารไม่พึงเปิดเผยข้อมูลของลูกค้าให้พนักงานภายในธนาคารหรือให้
ฝ่ายอื่นทราบ เนื่องจากอาจเกิดการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflicts of Interest)
6. พนักงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของพนักงาน ซึ่งหมายความรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับรายได้
และผลประโยชน์ จะสามารถเปิดเผยข้อมูลให้บุคคลภายในหรือภายนอกธนาคารเพื่อใช้งานได้เมื่อมีความ
จาเป็นอย่างยิ่งเท่านั้น โดยต้องใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่ง และจะต้องรักษาความลับอย่างเคร่งครัด
7. พนักงานเจ้าหน้าที่บริษัทไม่พึงนาเรื่องส่วนตัว หรือข้อมูลของลูกค้าตลอดจนผู้ร่วมงานไปวิพากษ์วิจารณ์
ในทางเสื่อมเสีย
ค. ข้อยกเว้น
ในบางกรณีบริษัทอาจจะเปิดเผยข้อมูลความลับได้ต่อเมื่อ
- มีกฎหมายบังคับให้กระทาการดังกล่าว เช่น หมายศาล
- ถ้าเป็นความรับผิดชอบ หรือความผูกพันที่มีต่อสังคม
- เมื่อได้รับการร้องขอเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษร
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4.3 จริยธรรมวิชาชีพ (Professional Ethics)
เพื่อเป็นการสร้างสามัญสานึกของผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกระดับของธนาคารให้ประพฤติอยู่ในกรอบ
วิธีปฏิบัติที่เหมาะสมโดยให้คานึงถึงหลักคุณธรรม จริยธรรม และความยุติธรรมอันจะส่งผลให้เกิดภาพพจน์ที่ดี
ต่อธุรกิจธนาคารโดยรวม
ก. ข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้ควบคุมกำรปฏิบัติงำนและผู้บริหำรธนำคำร
1. กาหนดแนวทางหรือคู่มือปฏิบัติงานในด้านต่างๆ ให้รัดกุมชัดเจนเพื่อกาหนดมาตรฐานในการทาธุรกิจ
ให้สอดคล้องกับหลักคุณธรรม จริยธรรม และความยุติธรรม
2. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชาของตนและ/หรือในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับหน้าที่ของตนเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่ธนาคารกาหนดไว้
3. ผู้บริหารพึงวางตนและปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ทุกระดับ
4. ผู้ บ ริ ห ารจะต้ อ งพั ฒ นาพนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ษั ท ให้ มี ค วามรู้ ความเชี่ ย วชาญในเรื่ อ งผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละ
การบริการของธนาคารตามที่ได้รับอนุญาตเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า
5. จะไม่จูงใจลูกค้าให้มาใช้ผลิตภัณฑ์หรือการบริการของธนาคารด้วยการโฆษณาชวนเชื่อ หลอกลวงหรือ
ให้ข้อมูลที่เกินไปจากความเป็นจริงอันเป็นเหตุทาให้ลูกค้าเกิดความเข้าใจผิด
ข. ข้อพึงปฏิบัติสำหรับพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนของธนำคำร
1. มีทัศนคติที่ดี และมีความภักดีต่อธนาคาร
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถอย่างดีมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานตามที่พึงมีในตาแหน่งหน้าที่
การงานด้วยความเอาใจใส่และมีความรับผิดชอบ
3. ให้ข้อมูลสาคัญต่างๆ ที่ลูกค้าพึงได้รับเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขต่างๆ ตามความเป็นจริง ครบถ้วน
และชัดเจน
4. ละเว้นพฤติกรรมที่เสื่อมเสีย เช่น อบายมุข ยาเสพติด การพนันทุกประเภท การมีหนี้สินล้นพ้นตัว และการ
ผิดต่อศีลธรรมอันดี อันอาจมีผลเสียต่อภาพพจน์ของตนเองและธนาคาร
5. ปฏิบัติต่อลูกค้าทุกรายด้วยความเสมอภาค มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีอัธยาศัยที่ดีอยู่เสมอ
6. ให้ความร่วมมือและส่งเสริมกิจกรรมที่จะนามาซึ่งความเข้าใจอันดีระหว่างกันในทุกระดับ
7. ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับธุรกิจธนาคารแต่ละประเภทอย่างเคร่งครัด
8. จัดให้มีข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานและการให้บริการลูกค้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ
9. จัดการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความมั่นคงทางการเงินและฐานะที่ดีอย่างเพียงพอ โดยให้
มั่นใจได้ว่าจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อลูกค้าและต่อสาธารณชน
10. แข่งขันกับผู้อื่นหรือบริษัทอื่นภายใต้กฎระเบียบและข้อบังคับที่กาหนดไว้ โดยไม่ตาหนิติเตียนหรือกล่าวร้าย
แก่ผู้อื่น
11. วางตนให้เหมาะสมในฐานะตัวแทนของบริษัทต่อบุคคลภายนอก
4.4 การปฏิบัติต่อสังคม (Service to Community)
การดาเนินธุรกิจธนาคารมิได้จากัดอยู่เพียงในแวดวงของเพื่อนร่วมอาชีพ อุตสาหกรรมธนาคารและลูกค้าเท่านั้น
ในฐานะที่เป็นบุคคลและนิติบุคคลในสังคมของประเทศผู้ประกอบวิชาชีพการเงินการธนาคารพึงมีจิตสานึกและ
ความตระหนักของการอานวยประโยชน์ต่อสังคม ทั้งทางด้านการดาเนินธุรกิจหรือส่วนตัว
ก. ข้อพึงปฏิบัติสำหรับผู้ควบคุมกำรปฏิบัติงำนและผู้บริหำรของธนำคำร
1. รับแนวทางและข้อกาหนดจากหน่วยประสานงาน หรือควบคุ มจรรยาบรรณของธุรกิจ การธนาคาร
เพื่อนามาเป็นแนวทางกาหนดนโยบายของธนาคารให้เหมาะสมกับฐานะสภาพแวดล้อมของธนาคาร
2. ผู้บริหารพึงปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างและจูงใจให้สมาชิกของบริษัทเกิดสานึกในการปฏิบัติต่อสังคม
3. กาหนดวัตถุประสงค์ของการดาเนินธุรกิจให้อานวยประโยชน์ต่อสังคมและพึงระวังมิให้การดาเนินธุรกิจใดๆ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสังคม
4. สนับสนุนและปฏิบัติตามนโยบายของรัฐและให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของส่วนราชการ
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ข. ข้อพึงปฏิบัติสำหรับพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนของธนำคำร
1. ปฏิบัติตามนโยบายหรือข้อกาหนดเกี่ยวกับขอบเขตการปฏิบัติต่อสังคมที่บริษัทกาหนดไว้อย่างเคร่งครัด
2. เข้ามีส่วนร่วมกิจกรรมสังคมและธนาคารชุมชนต่างๆ โดยให้ความร่วมมือความช่วยเหลือตามสมควร
แก่ฐานะและโอกาสที่เหมาะสม
3. อนุรักษ์และจรรโลงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ
4. ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนกิจการใดๆ ที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
5. ไม่ให้ความร่วมมือหรือสนับสนุนกิจการใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์อันเป็นภัยต่อศีลธรรมอันดีงามหรือเป็นการ
ส่งเสริมอบายมุข
นโยบายการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน (Whistleblower Policy)
ธนาคารก าหนดนโยบายการแจ้ ง เบาะแสและการร้ องเรี ยน (Whistleblower Policy) เพื่อ กากับ ดูแ ลให้ก ารแจ้ ง
เบาะแสมีประสิทธิภาพ จึงได้กาหนดให้มีกระบวนการและช่องทางในการรับและจัดการกับข้อร้องเรียน การแจ้งเบาะแส หรือการให้
ข้อมูล รวมทั้งดูแลและปกป้องผู้ที่แจ้งเบาะแสไม่ให้ได้รับผลกระทบหรือได้รับความเสียหายโดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
1. การแจ้งเบาะแส/ร้องเรียนการทุจริตและการคอร์รัปชัน
 พนักงานต้องไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นหรือทราบว่ามีการปฏิบัติงานที่ขัดแย้งต่อระเบียบ คาสั่งของธนาคาร
หรือเห็นว่ามีการกระทาที่เข้าข่ายหรือเพียงแต่สงสัยว่าเป็นการกระทาทุจริต การคอร์รัปชันที่เ กี่ยวข้องกับธนาคาร พนักงานต้องแจ้ง
ผ่ า นช่ อ งทางที่ ธ นาคารก าหนด ทั้ ง นี้ ห ากมี ข้ อ สงสั ย หรื อ ไม่ แ น่ ใ จในการพิ จ ารณาด้ ว ยตนเอง พนั ก งานสามารถขอค าปรึ ก ษา
จากผู้บังคับบัญชา หรือสอบถามจากผู้บริหารสูงสุดสายงานกากับ
 พนักงานต้องให้ความร่วมมือในการตรวจสอบและให้ข้อเท็จจริงต่างๆ ต่อกรณีพบเห็นการกระทาที่เข้าข่ายการทุจริต
และการคอร์รัปชัน
2. เรื่องที่รับแจ้งเบาะแส/ร้องเรียนการทุจริตและการคอร์รัปชัน
 การใช้อานาจหน้าที่โดยมิชอบเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว เพื่อน และคนรู้จัก เช่น การให้หรือ
รับสินบน หรือผลประโยชน์ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การหลอกลวง การละเมิดต่อกฎระเบียบและนโยบายธนาคาร
 พบการทาลายเอกสารหลักฐานใด การบิดเบือน หรือปิดบังข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้เกิดการทุจริตและการคอร์รัปชัน
 พบการกระทาใดๆ ที่สงสัยว่าจะเป็นการทุจริตและการคอร์รัปชัน หรือมีเหตุการณ์/ข้อมู ลที่อาจเข้าข่ายการกระทา
ดังกล่าว
 ได้รับผลกระทบจากการแจ้ งเบาะแสหรือการให้ข้อมูลหรือให้ความร่วมมือในการค้นหาความจริงหรือปฏิเสธ
การทุจริต และการคอร์รัปชัน เช่น การถูกกลั่นแกล้ง การถูกลดตาแหน่ง การถูกลงโทษ การถูกปลดออกจากงาน หรือผลกระทบอัน
ก่อให้เกิคความเสียหายต่อผู้แจ้งเบาะแส
ทั้งนี้ การร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาหรือข้อพิพาทระหว่างบุคคล หรือร้องเรียนในลักษณะบัตรสนเท่ห์ ไม่ ถือว่าเข้าข่าย
ของการแจ้งเบาะแส/ร้องเรียนการทุจริตการคอร์รัปชัน
3. ช่องทางการแจ้งเบาะแส/ร้องเรียนการทุจริตการคอร์รัปชัน
เมื่อพบเห็นเหตุสงสัยที่เข้าข่ายการกระทาทุจริต การคอร์รัปชัน หรือได้รับผลกระทบจากการปฏิเสธการทุจริตและ
การคอร์รัปชันสามารถแจ้งเบาะแส/ร้องเรียน โดยเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยชื่อพร้อมทั้ งระบุข้อเท็จจริง หรือแจ้งหลักฐานที่ชัดเจน
น่าเชื่อถือ เพียงพอ ที่แสดงให้เห็นว่ามีเหตุอันควรให้เชื่อได้ว่ามีการกระทาทุจริต หรือการคอร์รัปชันผ่านช่องทางโดยตรงที่ ประธาน
กรรมการบรรษัทภิบาล
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4. การคุ้มครองการแจ้งเบาะแส และการปฏิเสธการทุจริตและการคอร์รัปชัน
ธนาคารได้กาหนดกลไกในการให้ความคุ้มครองผู้ที่ให้ความร่วมมือกับธนาคารในการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน
ได้แก่ การแจ้งเบาะแส หรือการให้ข้อมูล รวมถึงการปฏิเสธการทุจริตและการคอร์รัปชัน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการกระทาดังกล่าวนั้น
จะไม่ทาให้ผู้แจ้งได้รับความเดือดร้อนและเสียหาย ดังนี้
1. ธนาคารจะให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือปฏิเสธการทุจริตและการคอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร มิให้ได้รับ
ความเดือนร้อน อันตราย หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมอันเกิดจากการให้ความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตและการคอร์รัปชัน
ดังกล่าว
2. ธนาคารจะไม่ลดตาแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงาน หรือผู้บริหารที่ปฏิเสธการทุจริตและการคอร์รัปชัน
แม้ว่าการกระทานั้นจะทาให้ธนาคารสูญสียโอกาสทางธุรกิจ
3. กรณีผู้แจ้งเบาะแส พบว่าตนเองได้รับความไม่ปลอดภัยหรืออาจเกิดความเสียหาย กระทบต่อการดาเนินชีวิต
ความปลอดภัยอันเป็นปกติสุข สามารถร้องขอให้ธนาคารกาหนดมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมได้
4. เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้แจ้งเบาะแสและผู้ร้องเรียน และให้ข้อมูลที่กระทาโดยสุจริต ธนาคารจะปกปิดและ
เก็บข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ให้ข้อมูลเป็นความลับ โดยจากัดให้มีการรับรู้เฉพาะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบค้นหา
ข้อเท็จจริง หากพบว่ามีการนาข้อมูลดังกล่าวไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือเปิดเผยโดยไม่เหมาะสมจะถือว่าฝ่าฝืนและเป็นการกระทาที่ผิดวินัย
5. กรณีพบว่ามีพนักงาน หรือผู้บริหาร ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นด้วยวิธีการที่ไม่เป็นธรรม หรือก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อบุคคลอื่นอันมีเหตุจูงใจจากการที่บุคคลอื่นได้แจ้งเบาะแส/ร้องเรียน หรือปฏิเสธการคอร์รัปชัน ให้ถือว่าเป็นการผิดวินัย
การรับแจ้งข้อมูลหรือข้อร้องเรียน
ธนาคารจัดให้มีช่องทางที่ให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายนอกและภายในสามารถแจ้งเบาะแสการกระทาทุจริต การคอร์รัปชัน
โดยจัดให้มีคณะทางานกลั่นกรองเบาะแส เพื่อพิจารณากลั่นกรองข้อเท็จจริ งจากการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการกระทาความผิด หรือ
กรณีทุจริตคอร์รัปชัน และรายงานการติดตามผลการกระทาความผิด หรือกรณีทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเสนอต่อกรรมการผู้จัดการ และ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
การร้องเรียนผ่านกรรมการอิสระ
ธนาคารมีช่องทางให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน ลู กค้า และบุคคลทั่วไปสามารถร้ องเรียนผ่านกรรมการอิสระของธนาคารซึ่งมี
จานวน 4 ท่าน ได้แก่
นายไพโรจน์ เฮงสกุล
ประธานกรรมการตรวจสอบ
โทรศัพท์ 08 1990 7448
E-mail : phairojh@lhbank.co.th
นายประดิษฐ ศวัสตนานนท์ กรรมการตรวจสอบ
โทรศัพท์ 08 1868 1487
E-mail : pradits@lhbank.co.th
ดร.สุปรียา ควรเดชะคุปต์
กรรมการตรวจสอบ
โทรศัพท์ 08 5901 5888
E-mail : supriyak@lhbank.co.th
นายสมศักดิ์ อัศวโภคี
กรรมการตรวจสอบ
โทรศัพท์ 08 5485 4269
E-mail : somsaka@lhbank.co.th
การร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ของธนาคารที่
การร้องเรียนผ่านอีเมล์ที่

www.lhbank.co.th
presidentoffice@lhbank.co.th
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3. การเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบาย และการจัดทารายงานการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
ธนาคารกาหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยนาหลักจริยธรรมทางธุรกิจควบคู่
ไปกั บการก ากั บดู แลกิ จการที่ ดี มุ่ งเน้ นความรั บผิ ดชอบต่ อสั งคมในกระบวนการหลั กของการด าเนิ นธุ รกิ จ (CSR-in-Process) และ
นอกกระบวนการหลักของการดาเนินธุรกิจ (CSR-after-Process) โดยมุ่งเน้นให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับเข้ามามีส่วนร่วม
มีจิตอาสาเพื่อปลูกฝังให้มีจิตสานึกในความรับผิดชอบต่อสังคม อีกทั้งยังเป็นการสร้างรากฐานที่เข้มแข็งของการพัฒนาอย่างยั่งยืนและ
นาไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
ธนาคารตระหนักถึงการดาเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งจะทาให้ธุรกิจมีความยั่งยืน โดยให้ความสาคัญ
ต่อการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ ตลอดจนมีธรรมาภิบาล
การดาเนินธุรกิจด้วยความซื่ อสัตย์สุจริต โปร่งใสและยุติธรรม ตระหนักถึงผลกระทบทางลบต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
ธนาคารจึงกาหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนเป็นลายลักษณ์อักษร ตามแนวทางของสถาบัน
ธุรกิจเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility institute) สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยธนาคารเล็งเห็นถึงความสาคัญของคาว่า “การพึ่งพิง” เนื่องจากทุกธุรกิจล้วนมีประชาชนหรือ
คนในสังคมเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในการนาเสนอสินค้าและบริการ ดังนั้นไม่ว่าองค์กรธุรกิจจะพัฒนาองค์กรไปในทิศทางใดก็ย่อมต้องมี
คนในสังคมเป็นผู้สนับสนุน ซึ่งการกาหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติดังกล่าวจะเป็นแนวทางให้บุคลากรในองค์กรยึดถือปฏิบัติ
ทั้ง ความรั บ ผิ ดชอบต่ อ สั ง คมในกระบวนการหลั ก ของการด าเนิ น ธุ ร กิ จ (CSR-in-Process) และนอกกระบวนการหลั ก ของการ
ดาเนินธุรกิจ (CSR-after-Process) และมุ่งเน้นให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับเข้ามามีส่วนร่วม มีจิตอาสาเพื่อปลูกฝังให้มีจิตสานึก
ในความรับผิดชอบต่อสังคม
นโยบายความรับผิ ดชอบต่อ สัง คมเพื่ อการพัฒนาธุร กิจ อย่า งยั่ง ยื น ประกอบด้ว ยหลั กการและแนวปฏิ บัติเ พื่ อให้
กรรมการธนาคาร ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 9 ด้าน ดังนี้
1. การกากับดูแลกิจการที่ดี
2. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
3. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
4. การเคารพสิทธิมนุษยชน
5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
6. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
8. การจัดการสิ่งแวดล้อม
9. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดาเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
 การเปิดเผยการปฏิบัติตามนโยบายและการจัดทารายงานความรับผิดชอบต่อสังคม
ธนาคารเปิดเผยการปฎิบัติจัดทารายงานการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในรายงานประจาปี
และเว็บไซต์ของธนาคาร รวมถึงส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานในการปฏิบัติตามนโยบายเพื่อปลูกฝังจิตสานึกกับการรับผิดชอบ
ต่อสังคม
4. ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนและระมัดระวังดาเนินการใดๆ ที่กระทบต่อความรู้สึกของสาธารณชน
ธนาคารให้ความสาคัญกับการปฏิบัติต่อผู้ มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้างด้วยความ
ยุติธรรม มีความเสมอภาค เคารพต่อชีวิตและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคน การสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน
และระมั ด ระวั ง การพิ จ ารณาด าเนิ น การใดๆ ที่ จ ะกระทบต่ อ ความรู้ สึ ก ของสาธารณ ชน ซึ่ ง เป็ น รากฐานของการบริ ห ารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล
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ธนาคารให้ความสาคัญกับการปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับ ดูแลให้พนักงานได้รับผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
และเป็นธรรม พัฒนาศักยภาพของพนักงานเพื่อความก้า วหน้า ในวิชาชี พและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนัก งาน รวมทั้ง การ
เปิดช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์และการรายงานการกระทาที่ไม่ถูกต้องจากพนักงานในหลายช่องทาง ซึ่งพนักงานสามารถ
เสนอความคิดเห็น รายงานหรือร้องเรียนเรื่องที่เห็นว่าไม่เป็นธรรม ทุจริต หรือปฏิบัติไม่ถูกต้องผ่านผู้บังคับบัญช า หรือผ่านช่องทาง
อื่นๆ โดยธนาคารได้กาหนดขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนและร้องทุกข์ที่มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและการตัดสินใจโดยคานึงถึง
ผลลัพธ์ที่ออกมาและการเยียวยาใดๆ เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนและส่ง เสริม เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น หากมี การกระทาของกิจการหรือบุคลากรในกิจการที่อาจเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพื่อประโยชน์ในการสะท้อน
ปัญหาและหาแนวทางแก้ไข
นอกจากนี้ ธนาคารได้สนับสนุน และเคารพการปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยไม่มีการใช้แรงงานบังคับ และ
การใช้แรงงานเด็ก ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
นโยบายความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทางาน
ธนาคารกาหนดนโยบายความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานที่ทางาน และจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีว
อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายให้บรรลุผลสาเร็จ
5. การส่งเสริมให้ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม
การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม
ธนาคารมีระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม และมีการจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพ เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี
การปฏิบัติต่อคู่ค้า คู่แข่ง เจ้าหนี้ อย่างเป็นธรรม
ธนาคารได้ ส่ ง เสริ ม ให้ ป ฏิ บั ติ ต่ อ คู่ ค้ า คู่ แ ข่ ง เจ้ า หนี้ อย่ า งเป็ น ธรรม ทั้ ง ในด้ า นต้ น ทุ น และผลตอบแทน เช่ น
การจัดซื้อ การจัดจ้าง การกาหนดระยะเวลาส่งมอบที่เพียงพอ สัญญาการค้าที่ไม่เอารัดเอาเปรียบ และไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรม
ใดๆ อันเป็นการละเมิดทรัพย์สิ นและการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งการชาระค่าการใช้ หรือการได้มาซึ่งทรัพย์สินอย่างเป็น
ธรรมและตรงเวลา
หลักปฏิบัติ 6 การดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
1. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการธนาคาร ส่งเสริมและให้ความสาคัญกับการควบคุมภายในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
ธนาคารมีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสมที่จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการดาเนินธุรกิจที่กาหนดไว้ภายใต้
การกากับดูแลและการควบคุมภายในที่ดี ได้แก่
- สภาพแวดล้อม
- การควบคุมภายในองค์กร
- การประเมินความเสี่ยง
- กิจกรรมการควบคุมการปฎิบัติงานระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
- ระบบการติดตามและประเมินผล
2. การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการให้ความสาคัญกับการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร และดูแลให้กลุ่มธุรกิจทางการเงินมีกรอบการกากับ
ดูแลความเสี่ยงที่ดี (Risk Governance Framework) รวมทั้งปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที่คานึงถึงความเสี่ยง (Risk Culture) โดย
กาหนดให้มีการจัดทานโยบายการบริหารความเสี่ยง รวมถึงกระบวนการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยขั้นตอนหลักๆ คือ การระบุ
ความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การติดตามและควบคุมความเสี่ยง และการรายงานความเสี่ยง รวมทั้งการทบทวนความเพียงพอ
ของระบบการบริหารความเสี่ยงและประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงอย่างสม่าเสมอ
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3. การกากับดูแลการปฏิบัตติ ามกฎเกณฑ์
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจว่าได้ดาเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมกั น มีการ
บริหารจัดการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งมีการกากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินให้ปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของทางการที่กากับดูแล และการจัดให้มีข้อบังคับในเรื่องการทารายการเกี่ยวโยงกัน มีการรายงานผล
การดาเนินงาน มีการบริหารธุรกิจที่เป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี มีการจัดเก็บข้อมูลและการบันทึกบัญชีที่เป็นไปตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
หัวหน้าผู้กากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
บริษัทได้แต่งตั้งนายวีรเวช ศิริชาติไชย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกากับ บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป
จากัด (มหาชน) เป็นหัวหน้าผู้กากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
1. งานกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance)
2. งานกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Compliance)
3. งานกากับการป้องกันการฟอกเงินและข้อมูลทางการ (AML/CFT Compliance)
ประวัติผู้รับผิดชอบสูงสุดในหน่วยงานกากับดูแลการปฏิบัติงาน
ชื่อ-สกุล
นายวีรเวช ศิริชาติไชย
ตาแหน่ง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกากับ
อายุ (ปี)
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- ประกาศนียบัตรบัณฑิต กฎหมายธุรกิจ (Graduate Diploma in Business Law)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการฝึกอบรม
- ความรู้เกี่ยวกับการกากับดูแลการปฏิบัติงานด้านธุรกิจหลักทรัพย์
- การกากับดูแลและบังคับใช้กฎหมายในตลาดเงินตลาดทุน
- โครงการอบรมผู้กากับดูแลการปฏิบัติงานด้านตราสารหนี้ (Compliance Certificate)
- การต่อต้านการฟอกเงิน (AML Computer-based Training)
- ผู้กากับดูแลการปฏิบัติงานด้านธุรกิจธนาคารพาณิชย์ (Compliance Officer)
- แนวปฏิบัติในการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk Management
Implementation Guideline) และแนวทางการตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Sa-IT Examination Guideline)
- TDPG 2.0 ภาคปฏิบัติของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ประสบการณ์การทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกากับ
บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป
ก.ค. 2561 - ปัจจุบัน
เลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
2556 - 2561
ผู้อานวยการ ผู้บริหารสายกากับกฎเกณฑ์
บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
2555 - 2556
ผู้อานวยการ ผู้บริหารฝ่ายกฎหมาย
2553 - 2555
ผู้อานวยการ ผู้บริหารฝ่ายกากับการปฏิบัติงาน
2551 - 2552
ผู้อานวยการ ผู้บริหารงานกากับการปฏิบัติงาน
2551 - 2551
รองผู้อานวยการ ผู้บริหารงานกากับการปฏิบัติงาน บมจ. ธนาคารกสิกรไทย
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 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ก.ค. 2561 - ปัจจุบัน
เลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ก.ค. 2561 - ส.ค. 2562 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานกากับธนาคาร
หัวหน้าผู้กากับดูแลการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
หน้าที่และความรับผิดชอบงานกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) งานกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology Compliance) และงานกากับการป้องกันการฟอกเงินและข้อมูลทางการ (AML/CFT
Compliance)
งานกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance)
- เป็นศูนย์กลางรวบรวมกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับของทางการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจธนาคารพาณิชย์
- ก ากั บ ดู แ ล ติ ด ตามและควบคุ ม การปฏิ บั ติ ง านของธนาคารให้ เ ป็ น ไปตาม พระราชบั ญ ญั ติ ธุ ร กิ จ สถาบั น การเงิ น
พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงหลักเกณฑ์ทางการที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจธนาคารพาณิชย์
- จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานทุกระดับเกี่ยวกับกฎหมาย และกฎเกณฑ์ทางการที่เกี่ยวข้องอย่างสม่าเสมอ
- ประเมินความเหมาะสมของกระบวนการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์รวมถึงการออกผลิตภัณฑ์
หรือธุรกิจใหม่
- สุ่ ม สอบทานการปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงานต่ า งๆ ให้ เ ป็ น ไปตามกฎเกณฑ์ ( Control and Monitor) และติ ด ตาม
ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ พร้อมเสนอแนวทางการปรับปรุงต่อฝ่ายจัดการและคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
- รายงานการกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ประจาปี (Annual Compliance Report) ต่อธนาคารแห่งประเทศไทย และ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และผู้กากับดูแลอื่นตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
- เร่งรัด ติดตาม ชี้แจงการดาเนินการแก้ไขปรับปรุงเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากหน่วยงานทางการ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นต้น
งานกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Compliance)
- เป็นศูนย์กลางข้อมูลทางการด้าน Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง โดยก าหนดแนวทางการก ากั บ ดู แ ล หรื อ วางหลั ก เกณฑ์ กฎระเบี ย บ การปฏิ บั ติ ง านให้ เ ป็ น ไปตาม
มาตรฐานสากล และสอดคล้องกับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางการ รวมถึงสุ่มสอบทานการปฏิบัติ งานให้เป็นตาม
กฎเกณฑ์ (Control and Monitor) และติดตามข้อบกพร่องที่ตรวจพบ พร้อมเสนอแนวทางการปรับปรุงต่อฝ่ายจัดการ
และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
- ขออนุญาต ขอผ่อนผัน ขอหารือ และแจ้งเพื่อทราบ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้าน FATCA โดยทาหน้าที่เป็น
ศูนย์กลางระหว่างธนาคารกับหน่วยงานกากับดูแล
- การกากับดูแลการใช้ บริการ IT Outsourcing โดยมีบทบาทเป็นผู้กากับดูแลในการแจ้ งเตือนหน่วยงานที่ใช้ งาน IT
Outsourcing ทาการต่ออายุสัญญาให้เป็นไปตามระยะเวลาข้อตกลง/สัญญาที่กาหนดไว้
- การกากับดูแลการทบทวนนโยบาย ระเบียบ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้าน FATCA โดยมีบทบาทเป็นผู้กากับดูแล
ในการแจ้งเตือนให้หน่วยงานที่เป็นเจ้าของทาการทบทวนให้สอดคล้องตามรอบระยะเวลาที่หน่วยงานกากับดูแลกาหนด
- จัดทาข้อมูลรายงานประจาปีเพื่อนาเสนอต่อธนาคารแห่งประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
งานกากับการป้องกันการฟอกเงินและข้อมูลทางการ (AML/CFT Compliance)
- ก ากั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง านตามมาตรฐานสากล FATF ด้ า นการป้ อ งกั น การฟอกเงิ น และการต่ อ ต้ า นการสนั บ สนุ น
ทางการเงินแก่การก่อการร้าย : (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism : AML/
CFT) ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ คู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นศูนย์กลางข้อมูล
ทางการในด้านดังกล่าว รวมถึงประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบ คู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
พร้อมทัง้ รายงานต่อผูบ้ ังคับบัญชาตามลาดับชัน้
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- สุ่มสอบทานการปฏิบัติด้าน AML/CFT ให้เป็นตามกฎเกณฑ์ (Control and Monitor) และติดตามข้อบกพร่อง
ที่ตรวจพบพร้อมเสนอแนวทางการปรับปรุงต่อฝ่ายจัดการและคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
- ตรวจสอบข้อมูลธุรกรรมทางการเงินตามหนังสือ คาสั่งของหน่วยงานทางการและศาล
- พัฒนาระบบรับ -ส่งข้อมูลตามคาสั่งของหน่วยงานทางการที่มีกฎหมายรองรับด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ระบบ
สารสนเทศเพื่อการตรวจสอบและร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับการทาธุรกรรมทางการเงิน (Financial Information System:
FIS) ของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ระบบ FinXML ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
(DSI) และระบบ AMFICS ของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นต้น
- จัดทาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการตรวจสอบตามคาสั่งการของหน่วยงานทางการ เช่น ข้อมูลบุคคลที่ถูกกาหนด
และบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินจากสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- อบรมให้ค วามรู้แก่พนักงานทุกระดับเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิ น
พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม รวมถึงกฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับทางการที่เกี่ยวข้องอย่างสม่าเสมอ
- กาหนดความเสี่ยงและบริ หารความเสี่ยงลูกค้า ผลิตภัณฑ์/บริการ/ช่ องทางการให้บริการ และภูมิศ าสตร์เสี่ยงตาม
พระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
และพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปราม
การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- จัดทาข้อมูลรายงานประจาปีเพื่อนาเสนอต่อธนาคารแห่งประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
- พัฒนาข้อมูลและระบบการกากับดูแลด้านระบบสารสนเทศด้าน AML/CFT ให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล
จานวนพนักงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบงานกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) งาน กากับการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Compliance) และงานกากับการป้องกันการฟอกเงินและ
ข้อมูลทางการ (AML/CFT Compliance) ณ 31 ธันวาคม 2562
จ านวนพนั กงานที่ป ฏิ บัติ หน้ า ที่ ง านกากับ การปฏิ บัติ ต ามกฎเกณฑ์ งานก ากับ การปฏิ บัติ ตามกฎเกณฑ์ ด้า นเทคโนโลยี
สารสนเทศ และงานกากับการป้องกันการฟอกเงินและข้อมูลทางการ มีจานวนรวม 22 คน แบ่งเป็นงานกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
(Compliance) จ านวน 9 คน งานก ากั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎเกณฑ์ ด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (Information Technology
Compliance) จานวน 5 คน และงานกากับการป้องกันการฟอกเงินและข้อมูลทางการ (AML/CFT Compliance) จานวน 8 คน
4. การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการธนาคารให้ความสาคัญเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน
หรือรายการระหว่างกันที่ไม่เหมาะสม ซึ่งรายการที่เกี่ยวโยงกัน ควรกาหนดราคาและเงื่อนไขเสมือนทารายการกับบุคคลภายนอก
รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมาย
นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการธนาคารให้ความสาคัญในการดาเนินธุรกิจของบริษัทต้องสร้างความเชื่อถือ ความไว้วางใจ และคานึงถึง
ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม (Stakeholder) รวมถึงการปกป้องผลประโยชน์มิให้เกิดความเสียหายและส่งผลกระทบ
ต่อชื่ อเสียงและภาพลักษณ์ ของธนาคาร ธนาคารจึ ง กาหนดให้ มีนโยบายการป้องกันความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ เพื่อใช้ ยึดถือ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยมีหลักการและแนวปฏิบัติ ดังนี้
หลักการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
1. การทาธุรกรรมของธนาคารจะต้องขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่า งรอบคอบมีเหตุผล และ
เป็นอิสระภายในกรอบจริยธรรมที่ดีเพื่อประโยชน์ของธนาคาร ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม (Stakeholder) เป็นสาคัญ
จึงกาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับการทาธุรกรรมของธนาคารจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการ
พิจารณาหรืออนุมัติธุรกรรมดังกล่าว
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2. การทาธุรกรรมระหว่างธนาคาร และบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคาร หรือธุรกรรมระหว่างบริษัท
ในกลุ่มธุรกิจ ทางการเงิ น เดียวกัน ของธนาคารจะต้ องมีเงื่ อนไขหรือข้อกาหนดที่เป็นปกติเหมือนกับการทาธุรกรรมกับบุคคลทั่วไป
ที่มีความเสี่ยงในระดับเดียวกัน หรือเป็นกรณี ที่ได้รับอนุมัติจ ากคณะกรรมการและเป็นไปตามนโยบาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และ
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
3. การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการทาธุรกรรมกับกิจการที่มีผลประโยชน์เกี่ ยวข้อง รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล
จะต้องเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกาหนด
4. กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการดูแลการใช้ข้อมูลภายในธนาคารกาหนด
อย่างเคร่งครัด
5. กรรมการ ผู้ บ ริ ห าร และพนั ก งาน ต้ อ งเปิ ด เผยข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การท าธุ ร กรรม กั บ ธนาคารหรื อ
บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินเดียวกันของธนาคารอย่างถูกต้องและเพียงพอ เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจหรือการพิจ ารณาอนุมัติ
การทาธุรกรรมของธนาคาร หรือบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินเดียวกันของธนาคาร
6. การซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ต้ อ งเป็ น ไปตามระเบี ย บว่ า ด้ ว ยการซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ข องกรรมการและพนั ก งาน
ที่ธนาคารกาหนด
แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ธนาคารให้ความสาคัญในการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ จึงกาหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. กาหนดให้มีระบบงานและมาตรการเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
 ต้องปฏิบัติต่อลูกค้าทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดสาหรับลูกค้าในกลุ่มนั้นๆ เช่น
การไม่ทาธุรกรรมเพือ่ ลูกค้าหรือคูส่ ญ
ั ญารายใดรายหนึ่งบ่อยครั้งเกินความจาเป็น (Churning)
 ป้องกันไม่ให้มีการใช้ข้อมูลหรือโอกาสจากการให้บริการไปใช้ในทางมิชอบ (Need to know basic)
 ให้มีการแบ่งแยกหน่วยงานและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือแบ่งแยก
พื้นที่การปฏิบัติงานออกจากกัน (Chinese wall) เช่น ฝ่ายธนบดีธนกิจกับฝ่ายปฏิบัติการธนาคาร
 กาหนดให้มีระเบียบปฏิบัติป้องกันการมีพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2. กาหนดให้มีมาตรการในการติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการและระบบงานที่ธนาคารกาหนด
3. กาหนดให้มีการทบทวนความเหมาะสมของมาตรการและระบบงานเป็นประจา โดยอย่างน้อยให้ทบทวนทันทีเมื่อมี
เหตุการณ์ใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบและรายงานการทบทวนตามที่ธนาคารกาหนด

 คณะกรรมการธนาคารกาหนดให้การทาธุรกรรมของธนาคารจะต้องขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ
เป็นอิสระภายในกรอบจริย ธรรมที่ดีเพื่อประโยชน์ของธนาคาร ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม (Stakeholder) โดยกาหนดให้
กรรมการ ผู้บริหาร ต้องเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการทาธุรกรรมกับธนาคารอย่างถูกต้องและเพียงพอเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจ
หรือการพิจารณาอนุมัติการทาธุรกรรมของธนาคาร
 ธนาคารมีการเปิดเผยข้อมูลการทารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตาม
หลักเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกากับตลาดทุนกาหนด โดยเปิดเผยไว้
ในรายงานประจาปีและเปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลรายการ
ระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
 กรรมการต้องแจ้งให้บริ ษัททราบโดยไม่ชักช้าเมื่อมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใดๆ ที่บริษัท
ทาขึ้น หรือเมื่อมีข้อสงสัยว่าอาจเกิดความขัดแย้งของผลประโยชน์
 ในการประชุมคณะกรรมการธนาคารหรือการประชุมผู้ถือหุ้นได้กาหนดให้กรรมการธนาคาร ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้น
ที่มีส่วนได้เสียในวาระใดให้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียของตนและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมทราบโดยไม่ชักช้าและไม่มีสิทธิออกเสียง
ในวาระดังกล่าวเพื่อให้ที่ประชุมสามารถพิจารณาธุรกรรมที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และสามารถตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของ
ธนาคาร และต้องไม่ร่วมพิจารณาในเรื่องนั้น และมีการบันทึกการมีส่วนได้เสียดังกล่าวไว้ในมติของเรื่องนั้นๆ ในรายงานการประชุม
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 กรรมการท่านใดหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสี ยหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ กรรมการท่าน
นั้ น ต้ อ งไม่ ร่ ว มพิ จ ารณาและไม่ มี อ านาจอนุ มั ติ ก ารด าเนิ น การ หรื อ ไม่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนนในเรื่ อ งนั้ น ตามที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนดและให้มีการบันทึกการมีส่วน
ได้เสียดังกล่าวไว้ในมติของเรื่องด้วย
 กรรมการธนาคารมีหน้าที่รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ และการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรั พย์ของบริษัท
ต่อคณะกรรมการธนาคาร
 คณะกรรมการธนาคารให้ความสาคัญเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวโยง
กันหรือรายการระหว่างกันที่ไม่เหมาะสม ซึ่งรายการที่เกี่ยวโยงกัน ควรกาหนดราคาและเงื่อนไขเสมือนทารายการกับบุคคลภายนอก
รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลเป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมาย
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
ธนาคารมีค วามมุ่งมั่นที่จะดาเนินกิจการภายใต้หลักกฎหมาย ความซื่อสัต ย์ สุจ ริต มีคุณ ธรรม จรรยาบรรณ และ
จริยธรรมธุรกิจ ตามที่ได้ระบุไว้ในค่านิยมองค์ก ร (Pro-AcTIVE) และมีเจตนารมณ์ที่จะดาเนินธุรกิจควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อ
สังคมโดยยึดหลักจริยธรรมทางธุรกิจและการกากับดูแลกิจการที่ดี การดาเนินกิจกรรมของธนาคารมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของพนักงาน
ด้วยจิตอาสา เพื่อปลูกฝังจิตสานึกในความรับผิดชอบต่อสังคมพนักงานในองค์ กรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ธนาคารจึงได้กาหนดนโยบาย
ต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมถึงการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Collective Action Coalition
Against Corruption : CAC) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน โดยมีหลักการและแนวปฏิบัติ ดังนี้
แนวทางการปฏิบัติ
1. ธนาคารกาหนดให้ กรรมการธนาคาร ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติอย่างระมัดระวังต่ อรูปแบบ
การคอร์รัปชัน ดังนี้
1.1 ของขวัญ ของกานัล การเลี้ยงรับรอง และผลประโยชน์
ห้ามให้หรือรับของขวัญ ของกานัล รวมถึงผลประโยชน์อื่นใดเพื่อจูงใจให้ เกิดการปฏิบัติ หรือละเว้นจากการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบ หรืออาจทาให้เกิดการยินยอมผ่อนปรนในข้อตกลงทางธุรกิจที่ไม่เหมาะสมและให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้
ในจรรยาบรรณและจริยธรรมธุรกิจ จริยธรรมของกรรมการ และจริยธรรมพนักงานของธนาคารทุกระดับ
1.2 สินบนและสิ่งจูงใจ
ห้ามให้หรือรับสินบนและสิ่งจูงใจในรูปแบบต่างๆ ทั้งสิ้น และห้ามมอบหมายให้ผู้อื่นให้หรือรับสินบนและสิ่งจูงใจ
แทนตนเอง
1.3 การบริจาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุน
การบริจาคเพื่อการกุศล และการให้เงินสนับสนุนต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม
1.4 กิจกรรมและการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ธนาคารจะไม่นาเงินทุนหรือทรัพยากรของธนาคารไปใช้สนับสนุนทางการเมืองให้แก่ผู้ลงสมัครแข่งขันเป็นนักการเมือง
หรือพรรคการเมืองใด เพื่อการรณรงค์ทางการเมืองหรือการดาเนินกิจกรรมทางการเมือง ยกเว้นการให้ความสนับสนุนนั้น ได้รับอนุญาต
ตามกฎหมาย และสนับสนุนประชาธิปไตยโดยรวมโดยต้องได้รับอนุมัติจากธนาคารก่อนการดาเนินการ
2. กรรมการและผู้บริหารทุกระดับของธนาคารจะต้องแสดงความซื่อสัตย์ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบั ติตาม
นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั นพร้อมทั้งสร้างความเข้าใจและส่งเสริมให้พ นักงานทุกระดับยึดถือนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั นอย่าง
จริงจัง ต่อเนื่อง และเสริมสร้างให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร
3. กรรมการธนาคาร ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทาที่เข้าข่ายการ
คอร์รัปชันที่เกี่ยวข้องกับธนาคารต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ต่างๆ รวมทั้งจัดให้มีช่องทางในการรับข้อร้องเรียนจากบุคคลภายนอก ทั้งนี้ให้เป็นไปตามนโยบายการแจ้งเบาะแสและการร้องเรียน
(Whistleblower Policy) ที่ธนาคารกาหนดไว้
4. ธนาคารจะให้ความเป็นธรรม และคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน หรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชั นที่เกี่ยวกับ
ธนาคารต่อผู้บังคับบัญชา รวมถึ งบุคคลที่ให้ข้อมูลการคอร์รัปชั น โดยการแจ้งเบาะแส (Whistleblower) แม้ว่าการกระทาเหล่านั้น
จะทาให้ธนาคารเสียโอกาสทางธุรกิจ โดยจะไม่มีการลดตาแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธคอร์รัปชั น รวมทั้ง
ชมเชยพนักงานที่แจ้งเบาะแส
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5. ธนาคารจัดให้มีการกากับดูแลการดาเนินธุรกิจของธนาคารภายใต้การควบคุมภายในที่ดี มีการประเมินความเสี่ยง
ที่มีนัยสาคัญอย่างเป็นระบบโดยกาหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงอย่างน้ อยปีละ 1 ครั้ง มีการแบ่งแยกหน้าที่การทางานที่เหมาะสม
รวมทั้งจัดให้มีระบบสารสนเทศที่เพียงพอและเชื่อถือได้ มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในอย่างสม่าเสมอ
6. ธนาคารให้ความสาคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สามารถนามาใช้พัฒนางานในความรับผิดชอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการสื่อสาร ให้ความรู้ และฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันการหาผลประโยชน์ในหน้าที่โดยมิชอบ และ
แนวทางการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างสม่าเสมอ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
7. ธนาคารจั ด ให้ มี ช่ อ งทางการรั บ แจ้ ง ข้ อ มู ล ข้ อ เสนอแนะ หรื อ ข้ อ ร้ อ งเรี ย นต่ อ คณะกรรมการธนาคาร
โดยได้มอบหมายให้หน่วยงานซึ่ง มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานทาหน้าที่ตรวจสอบความเพียงพอ และความเหมาะสมในการ
พิจารณาหาข้อเท็จจริง เพื่อให้มั่นใจว่าการพิ จารณาข้อร้องเรียนของลูกค้าถูกดาเนินการอย่างโปร่งใสและยุติธรรม และจักคุ้ม ครอง
ผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ร้องร้องเรียนธนาคารด้วยความเป็นธรรม
8. ธนาคารกาหนดให้บอกกล่าวประชาสั มพันธ์นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั นผ่านสื่อทั้งภายใน และภายนอก เช่น
Intranet , Website ธนาคาร และรายงานประจาปี โดยนโยบายดังกล่าวของธนาคารเป็นการปฏิบัติภายใต้กฎหมายของประเทศไทย
ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
9. การดาเนินการใดๆ ตามนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั น ให้ใช้แนวปฏิบัติตามที่กาหนดไว้ใน “นโยบายการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี” และ “คู่มือจรรยาบรรณ” รวมทั้งนโยบาย ระเบียบ ของธนาคารที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่ธนาคาร
จะกาหนดขึ้นต่อไป
10. กรณี พนั ก งานฝ่า ฝื นกฎระเบีย บธนาคารโดยกระท าการทุ จ ริต คอร์ รั ปชั น ถื อเป็ นการกระท าที่ผิ ด ต่อ วิ นัย ตาม
จรรยาบรรณพนักงาน จะต้องถูกพิจารณาโทษทางวินัย ตามระเบียบที่ธนาคารกาหนด และหากเป็นการกระทาผิดต่อกฎหมายจะต้อง
ถูกพิจารณาและได้รับโทษตามกฎหมายด้วย
หลักปฏิบัติ 7 การรักษาความน่าเชื่อถือทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
คณะกรรมการธนาคารให้ความสาคัญและดูแลการเปิดเผยข้อมูลสาคัญของธนาคาร ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูล
ที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินต่างๆ ให้มีความครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ผ่านช่องทางที่เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย มีความเท่าเทียมกันและน่าเชื่อถือ
1. การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงิน
 ธนาคารได้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่สาคัญของบริษัทต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และสาธารณชนทั่วไป ด้วยความโปร่งใส
ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้ งเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่ส ะดวกต่อ การค้นหา สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย และเท่าเทียมกัน และปรับปรุงข้อมูล
เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ดังนี้
1. เว็บไซต์ของธนาคาร (www.lhbank.co.th) ซึ่งมี 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. ข่าวประชาสัมพันธ์ธนาคาร
3. การจัดประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์
4. การจัดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน และการส่งข่าวให้แก่สื่อมวลชน
5. การจัดส่งหนังสือให้แก่ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์
6. การประกาศข้อมูลทางหนังสือพิมพ์
 คณะกรรมการธนาคารให้ ค วามส าคั ญ ในด้ า นคุ ณ ภาพงบการเงิ น และการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ทางการเงิ น ที่ ส าคั ญ
อย่ า งเพี ย งพอ โดยเปิ ด เผยเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ข องธนาคารแห่ ง ประเทศไทย ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งงบการเงินได้ผ่านการสอบทาน หรือ
ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทก่อนเปิดเผย
นอกจากนี้ ธนาคารได้ เ ปิ ด เผยงบการเงิ น รายไตรมาสก่ อ นการสอบทาน และก่ อ นการตรวจสอบข้ อ มู ล ที่ ส าคั ญ
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และรายงานการเปิดเผยข้อมูลการดารงเงินกองทุน (Pillar III) เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลและ
เข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับฐานะการเงิ น และผลการดาเนินงานของธนาคาร ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือ หุ้น นักลงทุนและ
บุคคลทั่วไป
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 คณะกรรมการธนาคารได้จัดให้มีการรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่องบการเงินของธนาคารและ
สารสนเทศทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีในรายงานประจาปี งบการเงินของธนาคารได้จัดทาตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินและเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ
 ธนาคารได้เผยแพร่รายงานประจาปี 2562 ภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
ของธนาคารเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562
ธนาคารมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลและติดต่อสื่อสาร ดังนี้
ทีอ่ ยู่
:
เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 5 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์
:
0 2359 0000 ต่อ 2019, 2020, 2021, 2024
โทรสาร
:
0 2677 7223
อีเมล
:
presidentoffice@lhbank.co.th
เว็บไซต์
:
www.lhbank.co.th
 ธนาคารได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้น และข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารทั้งการถือหุ้นทางตรงและ
การถือหุ้นโดยคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะไว้ในรายงานประจาปี
 ธนาคารกาหนดให้มีหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการเปิดเผยข้อมูล การรับคาขอและประสานงานการให้ข้อมูล
และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 ธนาคารจัดทารายงานต่างๆ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนบนพื้นฐานของความเป็นธรรมและง่ายต่อการเข้าใจ โดยมี
การอธิบายถึงผลการดาเนินงานและเหตุการณ์สาคัญในรอบปีให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ และมีการประเมินความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายใน
 คณะกรรมการธนาคารมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทาหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงินของธนาคารให้
มีการจัดทาอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
 ธนาคารได้เปิดเผยรายงานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล รายงานคณะกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในรายงานประจาปี และได้เปิดเผยรายชื่อและอานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการธนาคาร และคณะกรรมการชุดย่อย จานวนครั้งของการประชุม จานวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม
ค่าตอบแทนกรรมการ รวมถึงข้อมูลกรรมการ ผู้บริหาร และข้อมูลของธนาคารในรายงานประจาปีและบนเว็บไซต์ของธนาคาร
 ธนาคารแจ้งรายละเอียดการประชุมและเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้น โดยจัดทาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ
เปิดเผยให้นักลงทุนทราบล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยแจ้ งผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร เพื่อเปิดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ ธนาคารได้ลงประกาศบอกกล่าวการนัดประชุม
ผู้ถือหุ้นทางหนังสือพิมพ์เป็นเวลา 3 วันติดต่อกันล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยรายละเอียดวาระการประชุมระบุชัดเจน
ว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว
2. งานนักลงทุนสัมพันธ์
 ธนาคารมอบหมายให้เลขานุการธนาคาร ทาหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์เพื่ อทาหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลของธนาคาร
ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลทั่วไปให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และหน่วยงานกากับดูแลที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทาง
ต่างๆ ได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของธนาคาร
ในหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” เพื่อให้ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลได้โดยสะดวก นอกจากนี้ ได้จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่และชี้แจงข้อมูล
รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมซักถามข้ อมูลอย่างโปร่งใสโดยมีผู้บริหาร
ระดับสูงเข้าร่วมการชี้แจง ในปี 2562 บริษัทได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับงานนักลงทุน
สัมพันธ์ ดังนี้
1. มีการจัดประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) เพื่อพบปะ
นั ก วิ เ คราะห์ จ านวน 1 ครั้ ง มี นั ก วิ เ คราะห์ จ ากบริ ษั ท
หลักทรัพย์ต่างๆ เข้าร่วมประมาณ 30 รายต่อครั้ง
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2. การจั ด แถลงข่ า วต่ อ สื่ อ มวลชน (Press Conference)
เพื่ อ พบปะสื่ อ มวลชนจากส านั ก ข่ า วต่ า งๆ จ านวน 1 ครั้ ง
มีสื่อมวลชนเข้าร่วมประมาณ 40-45 สื่อต่อครั้ง
3. การส่งข่าวให้สื่อมวลชน และการสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง
จานวนหลายครั้ง
3. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รวมถึงการกาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในแต่ละปี คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณา
คุณสมบัติและการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารเพื่อเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ รายชื่อบริษัท
ผู้สอบบัญชีที่จะเสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง เป็นผู้สอบบัญชีของธนาคารจะต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยและ
เปิดเผยไว้ในรายงานประจาปี
ธนาคารมีนโยบายใช้บริษัทผู้สอบบัญชีรายเดียวกับทุกบริษัทในกลุ่ม ธุรกิจทางการเงินบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล
กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ซึ่งปัจจุบันได้แก่ บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
ธนาคารจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชีและค่าตรวจสอบอื่นๆ ให้แก่ บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ดังนี้
1. ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ตารางแสดงค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2562 และ 2561
ขอบเขตงาน

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี
(บาท)
ปี 2562
ปี 2561

การเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
จานวน(บาท) ร้อยละ

1. ค่าธรรมเนียมการสอบทาน
 ไตรมาสที่หนึ่ง สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
725,000
700,000
25,000
3.57
 ไตรมาสที่สาม สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
725,000
700,000
25,000
3.57
2. ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ
 งวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
1,600,000 1,500,000
100,000
6.67
 งวดปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
1,600,000 1,500,000
100,000
6.67
(1)
(1)
รวม
4,650,000 4,400,000
250,000
5.68
(2)
3. การตรวจสอบผลกระทบจาก TFRS9
500,000
500,000
4. ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบอื่น
 การประเมินระบบการให้บริการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
200,000
(200,000) 100.00
 การตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูล LCR (2 ครั้งต่อปี)
300,000
(300,000) 100.00
รวมทั้งสิ้น
5,150,000 5,400,000
(250,000) (4.63)
หมายเหตุ (1) ค่าธรรมเนียมดังกล่าวยังไม่รวมค่าธรรมเนียมการสอบทานผลประโยชน์พนักงานทีส่ อบทานโดยผู้เชี่ยวชาญ
ด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งจะเรียกเก็บจากธนาคารตามค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นซึ่งประมาณไว้ไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี
และค่าธรรมเนียมจากการสอบทานหรือตรวจสอบเพือ่ รายงานต่อผูส้ อบบัญชีของ CTBC
(2)
สืบเนื่องจากสภาวิชาชีพได้เลื่อนการบังคับใช้มาตรฐานจากที่จะมีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2562 เป็นมีผลบังคับใช้
1 มกราคม 2563 ดังนั้นจึงไม่ได้คิดค่าธรรมเนียมสอบบัญชีจานวน 500,000 บาท จากการตรวจสอบผลกระทบ
ของมาตรฐานฉบับนี้ในปี 2561 โดยจะทาการตรวจสอบและคิดค่าธรรมเนียมส่วนนี้ในปี 2562

2.1.2 ค่าบริการอื่นๆ
-ไม่ม-ี
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หลักปฏิบัติ 8 การสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น
1. สิทธิของผู้ถอื หุ้น (Rights of Shareholders)
ไม่ก ระทาการใดๆ อัน เป็น การละเมิด หรือ ลิด รอนสิท ธิข องผู้ถือ หุ้น และส่ง เสริม ให้ผู้ถือ หุ้น ทุกรายได้ใช้สิทธิ
พื้นฐานตามที่กฎหมายกาหนด
2. การคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 ธนาคารตระหนักถึงความสาคัญของสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ ของผู้ถือหุ้นโดยการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของ
ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มอย่างเสมอภาคและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มใช้สิทธิของตนรวมถึงผู้ถือหุ้นสถาบัน โดยครอบคลุม
สิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย ได้แก่ สิทธิในการซื้อขายหรือโอนหลักทรัพ ย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการมีส่วนแบ่งในกาไร
ของบริ ษั ท สิ ท ธิ ใ นการรั บ เงิ น ปั น ผล สิ ท ธิ ใ นการมอบฉั น ทะให้ บุ ค คลอื่ น เข้ า ประชุ ม และออกเสี ย งลงคะแนน
แทน สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งและถอดถอนกรรมการ
การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี สิทธิในการแสดง
ความคิ ด เห็ น และซั ก ถามในการประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น และสิ ท ธิ ที่ จ ะได้ รั บ สารสนเทศอย่ า งเพี ย งพอและทั น เวลา
ผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและในเวลาที่เหมาะสม
 คณะกรรมการธนาคารให้ความสาคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน ได้แก่
กรรมการธนาคาร ผู้บริหารและพนักงานของธนาคารหรือผู้มีส่วนได้เสียภายนอกธนาคาร ได้แก่ ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม
คู่แข่ง ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ โดยธนาคารมีนโยบายในการปฏิบัติงานที่มีความโปร่งใส มีการกากับดูแลกิจการ
ที่ดี รวมถึงสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างธนาคารกับผู้มีส่วนได้เสียในการสร้างสรรค์ประโยชน์ระหว่างกัน
และดูแลให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติด้วยดี
 คณะกรรมการธนาคารได้ให้ความสาคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลและข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่ง ใส
โดยเปิดเผยบนเว็บไซต์ของธนาคาร ได้แก่ www.lhbank.co.th เพือ่ ให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้รับทราบอย่างทั่วถึง
ซึ่งมี 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ สามารถเข้าถึ งได้ง่าย เช่น รายงานงบการเงิน การวิเคราะห์และ
คาอธิบายของฝ่ายจัดการ จดหมายข่าวถึงผู้ถือหุ้น กิจกรรมเพื่อสังคม รายงานประจาปี หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
และกิจกรรมต่างๆ ของธนาคาร
 ธนาคารส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิของตนอย่างเต็มที่ โดยการอานวยความสะดวกและจัดหาช่ องทางให้ผู้ถือหุ้น
สามารถใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนได้อย่างเต็มที่ไม่ยุ่งยาก และไม่กระทาการที่จะเป็น
การจากัดโอกาสในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติและมีวิธีการให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนที่มีขั้นตอน
ไม่ ยุ่ ง ยาก เช่ น การให้ ข้ อ มู ล ส าคั ญ ผ่ า นเว็ บ ไซต์ ข องธนาคาร การมอบหมายให้ เ ลขานุ ก ารธนาคารท าหน้ า ที่
ติดต่อสื่อสารกับผู้ถือหุ้นโดยตรง และการอานวยความสะดวกในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เป็นต้น
3. การประชุมผู้ถือหุ้น
 ก่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มรวมถึงผู้ถื อหุ้นประเภทสถาบัน
ให้ค วามส าคั ญกับ การเข้า ร่ว มประชุ ม ธนาคารจั ดท าหนัง สือเชิ ญ ประชุ มผู้ ถือหุ้ นเพื่อ แจ้ ง ก าหนดการประชุ ม
ระเบีย บวาระการประชุ มและเอกสารประกอบการประชุ ม ทั้ ง ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ โดยกาหนดวาระ
การประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้ง
ความเห็นของคณะกรรมการ ข้อเท็จจริง และเหตุผลของแต่ละวาระที่เสนอไว้ให้ชัดเจนเพียงพอต่อการตัดสินใจ
และเปิดเผยให้ทราบเป็นการทั่วไปล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยแจ้ งผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของ
บริษัท (www.lhbank.co.th) ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษา
ล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างเพียงพอ รวมทั้งได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมให้แ ก่
ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกาหนด และบริษัทได้ประกาศบอกกล่าว
การนัดประชุมผู้ถือหุ้นทางหนังสือพิมพ์เป็นเวลา 3 วันติดต่อกันล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน และ
เอกสารที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นเป็นข้อมูลเดียวกัน ประกอบด้วย
1. หนังสือเชิญประชุม พร้อมคาอธิบาย เหตุผลประกอบวาระการประชุม และความเห็นของคณะกรรมการ
2. รายงานประจาปี
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3. ประวัติของกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระและเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง
4. คาชี้แจงวิธีการลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
และการนับผลการลงคะแนนเสียง
5. ข้อบังคับของธนาคารเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
7. ประวัติของกรรมการอิสระเพื่อเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้น
8. นิยามกรรมการอิสระ
9. แผนที่แสดงสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น
10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจาปีแบบรูปเล่มหนังสือ
 ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ซึ่งต้องจัดภายใน 4 เดือน นับแต่ วั น สิ้ น สุ ด
รอบปี บั ญ ชี แ ล้ ว คณะกรรมการธนาคารอาจเรียกประชุ มวิสามัญในวัน เวลา และสถานที่ ที่ ค ณะกรรมการ
กาหนด นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจานวนหุ้นที่
จาหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทาหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้
แต่ ต้ อ งระบุ เ รื่ อ งและเหตุ ผ ลในการที่ ข อให้ เ รี ย กประชุ ม ไว้ ใ ห้ ชั ด เจนในหนั ง สื อ ดั ง กล่ า วด้ ว ย ในกรณี เ ช่ น นี้
คณะกรรมการธนาคารต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
 ธนาคารสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่ม รวมถึงผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันเข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นเนื่องจาก
ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในความเป็นเจ้าของบริ ษัทผ่านการแต่งตั้งกรรมการธนาคารให้ทาหน้าที่แทนตนและมีสิทธิในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของธนาคาร
การดาเนินการในวันประชุมผู้ถือหุ้น
 ธนาคารได้ด าเนิน การเพื่ อให้ ผู้ถื อหุ้ นที่ จ ะเข้า ร่ว มประชุ มได้ รับ ความสะดวกและรวดเร็ว ซึ่ ง เริ่ม ตั้ง แต่ขั้ นตอน
การเตรียมข้อมูลผู้เข้าร่วมประชุม การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุ ม การประมวลผลการลงคะแนนรายวาระ และ
การรายงานสรุปผลการประชุมผู้ถือหุ้น
 ในวันประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ได้ล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมประมาณ 1 ชั่วโมง
โดยธนาคารได้อานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นก่อนการประชุม อาทิ จัดเตรียมสถานที่และเจ้าหน้าที่ต้อนรับ เพื่อให้
การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสะดวกรวดเร็ว
การเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
 ในระหว่างการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในวาระที่ยังไม่ได้ลงคะแนนได้
 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ธนาคารได้เสนอชื่อกรรมการอิสระพร้อมประวัติให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา
มอบฉันทะจานวน 2 ท่าน ได้แก่ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการตรวจสอบ และได้แ นบหนัง สือ
มอบฉัน ทะแบบ ข. และแบบ ค. ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถกาหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงได้ และได้ส่งให้ผู้ถือหุ้น
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะประเภทอื่นได้จากเว็บไซต์
ของธนาคาร ซึ่งบริษัทได้จัดทาเป็น 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 กรรมการธนาคารเข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน
4. การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น
 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมได้จัดสรรเวลาที่เหมาะสมและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นมีโอกาสเท่ าเทียมกัน
ในการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม
การดาเนินการประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น ประธานที่ประชุมจะกล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมโดยมีการแจ้งจานวนและ
สัดส่วนผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม และชี้แจงกติกาและสิทธิในการลงคะแนนเสียงที่ต้องการ
ในแต่ละวาระ วิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนน
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 การดาเนินการประชุมผู้ถือหุ้น
- ธนาคารได้อานวยความสะดวกในกระบวนการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและ
ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
- ธนาคารจั ดสรรเวลาสาหรับการประชุ มอย่ า งเหมาะสม โดยที่ประชุ มผู้ถือหุ้น จะพิจ ารณาระเบี ยบวาระ
การประชุมตามลาดับที่กาหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลาดับระเบียบวาระ
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม หรื อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมดขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กาหนด
ไว้ในหนังสือเชิญประชุม
- การประชุ มสามัญผู้ถื อหุ้นประจ าปี 2562 ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อ ยเป็นไปตามข้อบัง คั บของบริษั ท
โดยเรี ย งตามวาระที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นหนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ไม่ มี ก ารเพิ่ ม หรื อ สลั บ ล าดั บ วาระ การประชุ ม หรื อ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลสาคัญโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า
 วิธีการออกเสียงลงคะแนน
- การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะให้มาร่ วมประชุม
มีสิทธิออกเสียง 1 เสียงต่อ 1 หุ้น โดยเฉพาะวาระการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระจะมี
การออกเสียงลงคะแนนแยกเป็น รายบุคคล และเพื่อปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทได้นาบัตร
ลงคะแนนมาใช้ในทุกวาระและเมื่อเสร็จสิ้นการตรวจนับคะแนนจะประกาศผลการลงคะแนนในแต่ละวาระต่อ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโดยระบุผลการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงมติเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียงและ
บัตรเสีย
5. การจัดทารายงานการประชุม และการเปิดเผยมติการประชุมผู้ถือหุ้น
 ภายหลังการประชุมผู้ถือหุ้น
-

-

ธนาคารจั ด ทารายงานการประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ทั้ ง ฉบั บ ภาษาไทยและภาษาอั ง กฤษ โดยบั น ทึ ก รายงาน
การประชุ ม อย่ า งครบถ้ ว น ประกอบด้ ว ยข้ อ มู ล สาคั ญ ได้ แ ก่ รายชื่อกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและ
กรรมการที่ลาประชุม มติ ที่ ป ระชุ ม ผลการลงคะแนนเสี ย งในแต่ ล ะวาระโดยแบ่ ง เป็ น จานวนเสี ย ง
ที่ เ ห็ น ด้ ว ย ไม่ เ ห็ น ด้ ว ย งดออกเสี ย ง และบั ต รเสี ย คาถาม และคาชี้ แ จง ความคิ ด เห็ น ของที่ ป ระชุ ม
ธนาคารนารายงานประจาปี พร้อมสาเนางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน และสาเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2562 โดยผู้ มี อ านาจลงนามแทนบริ ษั ทลงลายมื อชื่ อรั บรองความถู กต้ อง ยื่ น ต่ อ นายทะเบี ยน
กรมพั ฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า กระทรวงพาณิ ช ย์ ภายในระยะเวลา 1 เดื อ น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ าก
ที่ประชุมใหญ่ และเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นไว้บนเว็บไซต์ของธนาคาร เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562

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

 นโยบายการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
คณะกรรมการธนาคารตระหนักถึงความสาคัญของการเก็บรักษาและป้ องกันการใช้ข้อมูลภายใน จึงได้กาหนดนโยบาย
การดูแลการใช้ข้อมูลภายในเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นหลักเกณฑ์ในการดูแลรักษาความลับของธนาคาร เพื่อความเท่าเทียมกัน
ในการรับรู้ข้อมูลและเพื่อป้องกันการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ซึ่งรวมถึงคู่ สมรสและ
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธ รรม ปฏิบัติต ามกฎหมาย กฏระเบีย บต่า งๆ และไม่ใ ห้
ความส าคัญ ต่อ ผลประโยชน์ส ่ว นตนเหนือ ความรั บ ผิ ด ชอบที่ มี ต่ อ บริ ษั ท ซึ่ ง รวมถึ ง การที่ พ นั ก งานไม่ น าข้ อ มู ล ภายในไปใช้
เพื่อประโยชน์ส่วนตน และเพือ่ เป็นการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยนโยบายการดูแลการใช้ข้อมูลภายใน มีดังนี้
1. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทซึ่งรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่ทราบข้อมูล
ที่สาคัญและงบการเงินของธนาคารที่ยังมิได้เปิดเผยต่อสาธารณชนทาการเผยแพร่หรือเปิดเผยแก่บุคคลอื่นทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน โดยเฉพาะเรื่อง Insider Information รวมทั้ง มิให้มีการล่วงรู้ข้อมูลระหว่างส่วนงานเพื่อป้องกันการนาข้อมูลภายในที่มี
สาระสาคัญซึ่งยังมิได้เปิดเผยแก่สาธารณชนทั่วไป (Non-Public Information) ไปเปิดเผยก่อนเวลาอันควร เว้นแต่ส่วนงานนั้น
จาเป็นต้องรับทราบโดยหน้าที่และให้ดูแลข้อมูลดังกล่าวเช่นเดียวกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลทั้งนี้ ไม่รวมถึงการให้ข้อมูลแก่หน่วยงาน
ราชการที่กากับดูแล ซึ่งได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทซึ่งรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่ทราบข้อมูล
ที่สาคัญและงบการเงินของบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ซื้อ ขาย โอนหรือรับโอนหลักทรัพย์ของบริษัท
แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ในช่วง 30 วันก่อนการเปิดเผยงบการเงินให้แก่สาธารณชนทราบจนกระทั่งบริษัทได้
เปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชนแล้ว
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2. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) ดาเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งธนาคารได้กาหนดไว้
เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและก่อให้ เกิด
ความเป็ น ธรรมในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ไม่ เ ห็ น แก่ ผ ลประโยชน์ อื่ น รวมทั้ ง หลี ก เลี่ ย งการด าเนิ น การที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง
ทางผลประโยชน์ โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดของธนาคาร ลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย
ธนาคารเชื่อมั่นว่าการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรมย่อมก่อให้เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้เกี่ยวข้องอันจะส่งผลดีต่อกิจการ
ในระยะยาว ธนาคารได้ดาเนินการตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรมเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน
ซึ่งได้ดาเนินกิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับกฎหมาย และการแข่งขันที่เป็นธรรม ตลอดจนให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ เช่น
ส่งเสริมให้พนักงานให้ความสาคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย สนับสนุนให้มีการแข่งขันทางการค้าภายใต้กรอบของกฎหมาย ส่งเสริม
ให้พนักงานตระหนักถึงการรักษาความลับทางการค้าไม่แสวงหาข้อมูลของพันธมิตรและคู่แข่งทางการค้าอย่างไม่สุจริต
ธนาคารได้ส่งเสริมการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรมทั้งในด้านต้นทุนและผลตอบแทน เช่น การจัดซื้อ จัดจ้าง
การกาหนดระยะเวลาส่งมอบที่เพียงพอและสัญญาการค้ าที่ ไม่เอารัดเอาเปรียบ และไม่เข้า ไปเกี่ยวข้องกับกิจ กรรมใดๆ อันเป็น
การละเมิดทรัพย์สินและการละเมิดทรัพ ย์สินทางปัญญา รวมทั้งชาระค่าการใช้หรือได้มาซึ่งทรัพย์สินอย่างเป็นธรรม เช่น การชาระเงิน
ให้แก่เจ้าหนี้ตรงตามงวดการจ่ายประจาเดือน
ธนาคารได้กาหนดวิธีปฏิบัติในการจัดซื้ อ จัดจ้าง และการรับบริการต่างๆ เพื่อให้ได้สินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพและ
ราคาที่เหมาะสม โดยได้กาหนดกระบวนการจัดซื้ อ จัดจ้าง และการรับบริการต่างๆ เป็น 6 วิธี ได้แก่ วิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา
วิธีประกวดราคา วิธีต่อเนื่อง วิธีพิเศษและวิธีฉุกเฉิน ซึ่งการจะใช้วิธีใดขึ้นอยู่กับวงเงินที่จะดาเนินการในแต่ละครั้ง สาหรับการคัดเลือก
ผู้จาหน่ายสินค้าหรือผู้ให้บริการเพื่อให้มีความเป็นธรรมและมีความเท่าเทียมกัน ธนาคารได้กาหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกจากความ
มั่นคงของกิจการ คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์และบริการ และราคา โดยมีคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้พิจารณา
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3. การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) มุ่งหมายเป็น ธนาคารที่ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน และตั้งมั่นใน
การดาเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นธรรม รับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักจรรยาบรรณ หลักจริยธรรม
และหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี พร้อมปฏิบัติตามกฎระเบียบของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอย่างเคร่งครัด
คณะกรรมการธนาคาร ได้ให้ความสาคัญในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน จึง ได้กาหนดนโยบายต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน ที่ได้ระบุบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ แนวทางปฏิบัติให้กรรมการธนาคาร ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติ
อย่างระมัดระวัง รวมทั้งกาหนดบทกาหนดโทษ เพื่อแสดงถึงทิศทางและกรอบการดาเนินการของธนาคารด้านการต่อต้านและป้องกัน
การทุจริตคอร์รัปชัน โดยกาหนดให้มีความสอดคล้องกับ แนวปฏิบัติที่ดีอย่างเข้มแข็งในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดาเนินงาน ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลที่ดี อีกทั้งยังกาหนดให้มีนโยบายการแจ้งเบาะแสและ
การร้องเรียน (Whistleblower Policy) เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสีย สามารถแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทาผิดกฎหมายทุจริตหรือ
คอร์รัปชันและให้ความคุ้มครอง รักษาความลับผู้แจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูล รวมถึงผู้ที่ปฏิเสธการทุจริตและคอร์รัปชัน และให้ความเป็นธรรม
กับผู้ถูกกล่าวหา
นอกจากนี้ ธนาคารได้กาหนดให้มีนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์เพื่อปกป้องผลประโยชน์มิให้เกิดความเสียหาย
รวมทั้ ง ธนาคารได้ลงนามเป็นแนวร่ว มปฏิบั ติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้า นการทุจ ริ ต เพื่ อ
แสดงเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตโดยรับรู้หน้าที่ความรับผิดชอบของธนาคาร ในการเป็นผู้นาตัวอย่างในการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน
ธนาคารได้ เ ผยแพร่ น โยบายต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น และนโยบายการแจ้ ง เบาะแสและการร้ อ งเรี ย น
(Whistleblower Policy) รวมถึ ง นโยบายการป้ อ งกั น ความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ผ่ า นระบบ Intranet ของธนาคาร เพื่ อ ให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ รับทราบและปฏิบัติตาม
ธนาคารได้แสดงเจตนารมณ์ เพื่อร่วมเป็นพลังสังคมที่ปฏิเสธการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
ทีจ่ ัดขึ้นโดยหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ เช่น คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) เป็นต้น
ธนาคารเชื่อมั่นว่ากรอบและทิศทางที่ธนาคารได้กาหนดไว้ จะเป็น แนวปฏิบัติที่ดีในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั น
ในสังคมได้เป็นอย่างดีที่สะท้อนให้เห็นด้วยความมุ่งมั่นและความทุ่มเทในการเป็นองค์กรที่โปร่งใส และปราศจากการทุจริตคอร์รัปชัน
โดยมุ่งหวังให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความร่วมมือสนับสนุนด้วยดี รวมถึงตระหนักและให้ความสาคัญต่อพนักงานให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ
การให้และรับของขวัญ การรับของและผลประโยชน์อื่นๆ ในเทศกาลปีใหม่หรือในโอกาสอื่นๆ ตามจรรยาบรรณพนักงานอย่างเคร่งครัด
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4. การเคารพสิทธิมนุษยชน
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) ให้ความสาคัญกับการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพนักงาน
ชุ ม ชน และสั ง คมรอบข้ า งด้ ว ยความยุ ติ ธ รรม ความเสมอภาค เคารพต่ อชี วิ ต และศั กดิ์ ศ รี ค วามเป็ น มนุ ษ ย์ข องทุ ก คน การสร้ า ง
มนุษยสัมพันธ์ที่ดี ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานและระมัดระวังการดาเนินการใดๆ ทีจ่ ะกระทบต่อความรู้สึกของสาธารณชน รวมทั้งไม่เลือก
ปฏิบัติด้านเชื้อชาติ เผ่าพั นธุ์ สีผิว ต้นตระกูล สังคม ศาสนา เพศ อายุ ลั กษณะหรือรูปลักษณ์ทางกายภาพ ภาษา ความเห็นทาง
การเมือง ทรัพย์สิน หรือสถานะอื่นใด
ธนาคารให้ความสาคัญกับการปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับ ดูแลให้พนักงานได้รับผลตอบแทนและสวัสดิการที่ เหมาะสม
และเป็ น ธรรม พั ฒ นาศั ก ยภาพของพนั ก งานเพื่ อ ความก้ า วหน้ า ในวิ ช าชี พ และสนั บ สนุ น การมี ส่ ว นร่ ว มของพนั ก งาน รวมทั้ ง
การเปิดช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน และแจ้งเบาะแส (Whistleblowing) การกระทาที่ไม่ถูกต้องของพนักงาน กรรมการ หรือ
ผู้บริหารของธนาคาร ซึ่งพนักงานสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเรื่องที่เห็นว่าไม่เป็นธรรม ทุจริตคอรัปชัน หรือละเว้นการไม่ปฏิบัติ
หน้าที่ที่พึงกระทาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อ ธนาคารผ่านช่องทางที่ธนาคารกาหนดและเผยแพร่ให้พนักงานได้รับทราบ รวมถึง
ผ่านขั้นตอนและกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและรับแจ้งเบาะแสที่มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและการตัดสินใจโดยคานึงถึง
ผลลัพธ์ที่ออกมาและการเยียวยาใดๆ เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนและส่งเสริม การเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น หากมีการกระทาของกิจการหรือบุคลากรในกิจการที่อาจเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนเพื่อประโยชน์ในการสะท้อนปัญหา
และหาแนวทางแก้ไข
นอกจากนี้ ธนาคารได้สนับสนุนและเคารพการปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยไม่มีการใช้แรงงานบังคับ และการใช้
แรงงานเด็ก ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
การเคารพในสิทธิมนุษยชนเป็นแนวปฏิบัติขั้นพื้นฐานที่ธนาคารให้ความสาคัญ โดยกาหนดแนวทางปฏิบัติ อาทิ
 การจัดจานวนวันลา และวันหยุดต่างๆ ตามที่กฎหมายกาหนด
หรือมากกว่า ที่ก ฎหมายกาหนดในบางประเภทของวันหยุด
เพื่อให้พนักงานสามารถวางแผนการใช้ชีวิตการทางาน และ
ชีวิตส่วนตัวได้อย่างสมดุล
 การสนับสนุนให้มีการเสริมสร้างความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ของพนักงาน
 การกาหนดหลักเกณฑ์การสอบสวนและการลงโทษทางวินัยไว้
อย่างชัดเจน เพื่อให้การลงโทษเป็นไปด้วยความยุติธรรม และ
มีแนวปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน
 การสนับสนุนให้แต่ละหน่วยงานจั ดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้า ง
ความเป็นทีม (Team Building) เป็นกิจกรรมที่เป็นนโยบาย
ของธนาคาร เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ห น่ ว ยงาน
ท ากิ จ กรรมร่ ว มกั น เพื่ อ สร้ า งความสั ม พั น ธ์ เสริ ม สร้ า ง
ความผู ก พั น ความสามั ค คี รวมถึ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการ
สร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ ให้แก่สังคม
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5. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) ให้ความสาคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยกาหนดเป็นพันธกิจ
ในการพัฒนาและสนับ สนุน ระบบการบริห ารทรั พยากรบุค คลทั้ ง ในเชิ ง ความรู้และผลประโยชน์ของพนักงาน ธนาคารได้จั ดตั้ ง
คณะกรรมการพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คล (Human Resources Development Committee) เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารและการพั ฒ นา
ทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของธนาคาร
หลักสาคัญในการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ธนาคารมุ่งมั่นพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลด้วย
นวัตกรรมเทียบเท่าองค์กรชั้นนาในประเทศ ตลอดจนให้การสนับสนุนการ
ดาเนินการด้านทรัพยากรบุคคลเชิงรุกเพื่อให้การปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน
สามารถบรรลุเป้ า หมายทางธุรกิ จ และมุ่ง มั่ นพัฒ นาให้พ นักงานได้รับ การ
เพิ่มพูนภูมิปัญญาและคุณภาพชีวิตในการทางานที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยคานึงถึง
หลักการปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน
เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ธนาคารให้ความสาคัญกับการดูแล
พนั ก งานในด้ า นต่ า งๆ ด้ ว ยเชื่ อ มั่ น ว่ า การพั ฒ นาทั ก ษะ ความสามารถ
การสร้างแรงจูงใจในการทางาน การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี สุขชีวอนามัยที่ดี
และการให้สวัสดิการที่ดี จะช่วยให้พนักงานมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่
อย่างเต็มศักยภาพ อันจะส่งผลต่อลูกค้าตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
บุคลากรของกลุ่มธุรกิจการเงิน บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล
กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ณ 31 ธันวาคม 2562 มีทั้งสิ้น 1,719 คน
ตารางแสดงจานวนพนักงานปี 2562 แบ่งตามกลุ่มธุรกิจทางการเงิน

การสรรหาพนักงาน
ธนาคารมุง่ เน้นในการสร้างกระบวนการและการเข้าถึงผู้สมัครด้วยช่องทางและวิธีการที่หลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับ
วิถีชีวิตที่มีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วในโลกดิจิทัล โดยการเข้าถึงช่องทางการหาผู้สมัครผ่านช่องทางโซเชี ยลที่หลากหลายขึ้น อาทิ
Facebook, LINE และการเข้าร่วมกิจกรรมการสรรหาพนักงาน อาทิ กิจกรรม Tech Career Day รวมถึงการจัดกิจกรรม Chance
for Friends เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแนะนาเพื่อน
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กิจกรรม Tech Career Day

กิจกรรม Chance for Friends

การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าร่วมงาน
การคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทางาน นอกจากการพิจารณาในด้านความรู้ความสามารถ และเกณฑ์การพิจารณาที่กาหนด
ธนาคารได้ตระหนักถึงความสาคัญในการคัดเลือกบุคลากรที่มีความเชื่อและค่านิยมที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับธนาคาร ธนาคาร
ได้ จั ด ให้ ผู้ ส มั ค รท าแบบทดสอบพฤติ ก รรมที่ พั ฒ นาข้ อ สอบจากค่ า นิ ย ม PRO-AcTIVE และน าผลการทดสอบมาเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง
ในการคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมงานกับธนาคาร เพื่อให้ได้บุคลากรที่เหมาะกับธนาคาร
ความเท่าเทียมและความหลากหลาย
ธนาคารยึดหลักปฏิบัติกับพนักงานอย่างเป็นธรรม อันได้แก่ การปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน และหลักสิทธิมนุษยชน
ไม่เลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากความแตกต่างด้านเชื้อชาติ สีผิว เพศ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง การถูกถอนสัญชาติ หรือพื้นเพ
ทางสังคม หรือการเลือกปฏิบัติในรูปแบบอื่นๆ ที่เกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก ไม่ใช้แรงงานที่ผิดกฎหมายและไม่ใช้
แรงงานเด็ก ซึ่งแนวทางปฏิบัติดังกล่าวครอบคลุมพนักงานทุกคน ทุกระดับตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงพนักงานระดับปฏิบัติการ รวมถึง
เปิดโอกาสให้ผู้พิการเข้าร่วมงานกับธนาคาร
การจ้างงานผู้พิการ
การเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ธนาคารได้ส่งเสริมให้เกิดการสร้างโอกาสและรายได้สาหรับผู้พิการ โดยได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมธนาคารไทย โดยมีการจ้างเหมาคนพิการเพื่อทางานให้กับสภากาชาดไทยตามจังหวัดต่างๆ รวมถึง
การจ้างผู้พิการเป็นพนักงานของธนาคาร
การจ้างงานพนักงานที่เกษียณอายุ
ธนาคารเห็ นความสาคั ญ ของการด าเนิ นธุ รกิ จ ที่เ ป็น มิตรกับ ผู้สู ง อายุ (Age-Friendly Business) มาอย่ า งต่ อเนื่อ ง
ธนาคารมีแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยกาหนดหลักเกณฑ์ สาหรับการจ้างงานพนักงานที่เกษียณอายุ
ที่มีศักยภาพ เพื่อเป็นการสร้างอาชีพให้กับบุคลากรที่เกษียณอายุ ให้มีรายได้และสร้างคุณประโยชน์ให้กับองค์กร อีกทั้งยังเป็นการ
ทดแทนการขาดแคลนแรงงานอีกด้วย
ตารางแสดงจานวนการจ้างพนักงานที่เกษียณอายุ
จานวนการจ้างงานพนักงานที่เกษียณอายุสะสม (คน)
จานวนพนักงานที่เกษียณอายุต่อปี (คน)

2562
10
7

2561
9
5

2560
9
4
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การเติบโตอย่างมั่นคงด้วยการสร้างคน
ธนาคารได้ส่งเสริมและพัฒนาให้พนักงานมีค่า นิยม PRO-AcTIVE ซึ่ง เป็นค่ านิยมหลักเดียวกัน โดยใช้ แผนแม่บท
การส่งเสริมค่านิยมด้วยการสร้างการรับรู้ สร้างทัศนะคติ (Perception and Attitude) ผ่านช่องทางการสื่อสาร กิจกรรมการปฏิบัติ
ด้วยพฤติกรรมบนพื้นฐานความเชื่อเดียวกัน (Practice, Belief & Individual Mindsets) การเกิดเป็นพฤติกรรมกลุ่มและค่านิยมร่วม
ในองค์กร (Group Habit Norm & Corporate Value) ซึ่งธนาคารได้ส่งเสริมค่านิยมแก่พนักงานเข้าใหม่และพนักงานปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง
กิจกรรม Welcome Newcomer
กิจกรรมต้อนรับพนักงานใหม่ในวันแรกของการทางานผ่านกิจกรรม Welcome Newcomer มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
ความรู้สึกดีๆ ของพนักงานใหม่ รวมถึงเป็นการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับค่านิยมองค์กร การใช้ชีวิตประจาวันภายในองค์กร อาทิ การได้
รู้จักเพื่อนร่วมงาน การแนะนาร้านอาหารบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ทางาน เพื่อให้พนักงานใหม่มีความเข้าใจและตระหนักถึง
ความสาคัญอันจะนาไปสู่การปรับใช้ในชีวิตการทางาน
กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมองค์กรในหลักสูตรปฐมนิเทศ
การจัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมองค์กรร่วมกับการจัดหลักสูตรปฐมนิเทศในรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยการปฏิบัติ
กิจกรรมการเรียนรู้ผ่านบทบาทสมมติ (Action Learning)

การพัฒนาศักยภาพพนักงาน
พนักงานถือเป็นปัจจัยสาคัญในการขับเคลื่อนธนาคาร
ไปสู่ความสาเร็จ ธนาคารจึงมีแผนพัฒนาศักยภาพพนักงานเพื่อพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ และทั ก ษะให้ ส อดคล้ อ งกั บ ภาระหน้ า ที่
ตามตาแหน่ง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้พนักงานได้พัฒนาความสามารถ
ให้เต็มศักยภาพ ทั้งการพัฒนาตนเอง การฝึกอบรมในรูปแบบต่างๆ
โดยหลักการพัฒนาทรัพยากรบุคคลยังเป็นสาระสาคัญในการพิจารณา
ความก้าวหน้า (Career Path) ของพนักงาน
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ในปี 2562 ธนาคารได้ ก าหนดกลยุ ท ธ์ แ ละ
แนวทางการพั ฒ นาทรั พ ยากรบุ ค คลที่ เ น้ น ความคล่ อ งตั ว
ในการทางาน ยืดหยุ่น และรวดเร็ว จึง ได้พัฒนาแพลตฟอร์ม
เพื่ อ เพิ่ ม ช่ อ งทางในการเรี ย นรู้ พ ร้ อ มสร้ า งกลไกในการน า
ความรู้ ไ ปสู่ ก ารปฏิ บั ติ รวมถึ ง กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม ส าหรั บ
พนักงานให้สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลาแบบไม่มีข้อจากัด
ภายใต้ชื่อ LHFG People Connect เพื่อเป็นการเสริมสร้าง
ศั ก ยภาพพนั ก งานให้ พ ร้ อ มทั น ต่ อ ความรู้ และการ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
รวมถึงการเพิ่มหลักสูตรและทางเลือกในการเรียนรู้
แก่ พ นั ก งาน พร้ อ มทั้ ง การเชื่ อ มช่ อ งทางการเรี ย นรู้
ที่หลากหลายให้พนักงานสามารถได้ง่ายและสะดวกขึ้น เพียง
1 User 1 Password

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล – การพัฒนาผู้บริหาร และการพัฒนาผู้สืบทอดตาแหน่งสาคัญ
ธนาคารให้ความสาคัญในการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ในการพิจารณานโยบายแนวทางและวิธีการจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่ง รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาผู้นาอย่างเป็นระบบและให้มี
ความต่อเนื่อง
เส้นทางการพัฒนาผู้นาในปี 2562 มุ่งเน้นกระบวนการพัฒนาภาวะผู้นาจากหลักการของประสิทธิผล : Lead Self
Lead Team & Lead Change/Culture ครอบคลุ ม กรอบความคิ ด และการฝึ ก ปฏิ บั ติ เ พื่ อ สร้ า งผลลั พ ธ์ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล
ซึ่ ง กระบวนการเรี ย นรู้ ป ระกอบด้ ว ย การเรี ย นรู้ ใ นห้ อ งเรี ย น การก าหนดเป้ า หมายในการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ตนเองและที ม
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียน ผู้บังคับบัญชา และผู้ถ่ายทอด รวมถึงการแบ่งปันความรู้
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การประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี
ธนาคารมุ่งเน้นให้การประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปีเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งเสริมประสิทธิภาพการทางาน รวมถึงมุ่งเน้น
การมีส่วนร่วมของพนักงาน โดยธนาคารได้ให้พนักงานทุกคนกาหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน และได้ทาการสื่อสารกระบวนการ
กาหนดตัวชี้วัดเพื่อให้การกาหนดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร รวมถึงการให้ความรู้กับพนักงานเกี่ยวกับ
การประเมินผลงาน และเพื่อสร้างประสิทธิภาพให้กับกระบวนการประเมินผลธนาคารได้ให้ความรู้เรื่องต่างๆ และธนาคารได้จัดทา
หลักสูตรการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปีที่เป็นรูปแบบ Online ให้พนักงานทุกคนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ทุกที่ทุกเวลา
ผ่านช่องทางการสื่อสารของธนาคาร
ปัจ จั ยที่ใช้ ในการประเมินผลปฏิบัติง านประจ าปีประกอบด้วยสองส่วนสาคั ญ คื อ พฤติกรรมคาดหวัง ขององค์ กร
(Potential) และการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน (KPI) ซึ่ ง ได้ ก าหนดสั ด ส่ ว นระหว่ า งสองปั จ จั ย ให้ เ หมาะสมในแต่ ล ะระดั บ งาน
ของพนักงาน และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
และได้กาหนดรายละเอียดพฤติกรรมคาดหวังของผู้บริหารระดับกลางขึ้นไป ให้มีการมุ่งเน้นความเป็นผู้นาผ่านการบริหารทีมงานและ
การพัฒนาองค์กร
การกาหนดและบริหารค่าตอบแทน
ธนาคารให้ความสาคัญกับการกาหนดและบริหารค่าตอบแทน โดยมุ่งเน้นความเป็นธรรมและแข่งขันได้ ดังนั้น ธนาคาร
จึงมีนโยบายการปรับขึ้นเงินเดือนประจาปี และการจ่ายโบนัสโดยอิงตามผลการปฏิบัติงานประจาปี และมีการปรับเงินเดือนรอบพิเศษ
โดยการใช้ผลสารวจผลตอบแทนของพนักงานจากสถาบันการเงินอื่นๆ มาใช้ประกอบการพิจารณา เพื่อรักษาพนักงานที่ปฏิบัติงาน
ได้ตามความคาดหวัง ให้ค งอยู่กับ ธนาคาร โดยผ่า นการพิจ ารณาและอนุมัติ จ ากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน
เพื่อความยุติธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้
การสื่อสารและการสร้างความภาคภูมิใจในองค์กร
ในปี 2562 ธนาคารให้ความสาคัญในการสื่อสารและการสร้างความภาคภูมิใจในองค์กร โดยจัดให้มีสื่อและช่องทาง
ในการสื่อสารภายในองค์กรที่หลากหลาย เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานได้รับรู้และเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารภายในองค์กรได้อย่างทั่วถึง
นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม สร้างความภาคภูมิใจ และเสริมสร้างบรรยากาศในการทางานที่ดีภายใน
องค์กร
ธนาคารตระหนักถึงคุณค่าของพนักงานซึ่งถือเป็นปัจจัยสาคัญในการดาเนินธุรกิจ โดยมีนโยบายในการมอบเข็มเกียรติ
คุณให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานกับธนาคารที่มอี ายุงานครบ 10 ปี เพื่อยกย่องและเป็นการเสริมสร้างขวัญและกาลังใจสาหรับความทุ่มเท
ของพนักงานที่อุทิศให้กับองค์กรมาเป็นระยะเวลายาวนาน โดยปี 2562 ธนาคารได้จัดงานมอบเข็มเกียรติคุณแก่พนักงานที่ ปฏิบัติงาน
ครบ 10 ปี จานวน 16 คน
ตารางแสดงจานวนพนักงานที่มีอายุงานครบ 10 ปี
จานวนพนักงานที่มีอายุงานครบ 10 ปี (คน)

2562

2561

2560

16

43

47
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สร้างการตระหนักรู้ผ่านช่องทางการสื่อสาร
ธนาคารถือว่าการสื่อสารเป็นปัจจัยสาคัญในการขับเคลื่อนองค์กร การหล่อหลอม และสร้างการมีส่วนร่วมในการสร้าง
องค์กรให้ยั่งยืน และได้จัดทากลยุทธ์และแผนการสื่อสาร โดยมีความหลากหลายครอบคลุมทั้งการสื่อสารภายในและภายนอก
ธนาคารได้ให้ความสาคัญในการดูแลและพัฒนาศักยภาพพนักงานผ่านการสื่อสารภายในองค์กร โดยใช้ช่องทางการ
สื่อสารที่หลากหลายเพื่ออานวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและสร้างการสื่อสารที่ต่อเนื่อง ดังนั้นการสร้างการตระหนักรู้
จึงใช้แนวทางการบริหารเนื้อหาและช่องทางการสื่อสาร (Content & Channel Management) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการสร้าง
การรับรู้และสร้างทัศนคติในค่านิยมร่วมกัน โดยแบ่งตามประเภทของสื่อเป็น 2 แบบ คือ สื่อออนไลน์ และสื่อออฟไลน์ ดังนี้
1. สื่อออนไลน์ ได้แก่ LH Bank People Intranet, LH Bank People Voice, LH Bank People TV, LINE, Facebook,
LH Bank People LIVE รวมถึงได้มีการพัฒนาและเปิดตัวช่องการทางสื่อสารใหม่ LHFG People Connect Application
2. สื่อออฟไลน์ ได้แก่ กิจกรรมที่สื่อสารเสริมสร้างความภาคภูมิใจ ความมีส่วนร่วม ความสัมพันธ์ระหว่างธนาคารและ
พนั ก งานผ่ า นกิ จ กรรม On-Site Development ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ สื่ อ สารทิ ศ ทางนโยบายของธนาคาร และเป็ น การกระชั บ
ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานที่ปฏิบัติงานประจาอยู่ในสาขาต่างๆ ทั่วประเทศ อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้แก่พนักงาน
(Care & Share) นับว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถเข้าถึงกลุ่มพนักงานได้ง่ายที่สุด
การจัดสวัสดิการ และการสร้างความมีส่วนร่วมของพนักงาน
ธนาคารมุ่ ง หวั ง ให้ พ นั ก งานทุ ก คนมี สุ ข ภาพทั้ ง กายและ
จิ ต ใจ จึ ง จั ด สวั ส ดิ ก ารให้ แ ก่ พ นั ก งานทุ ก คนที่ ค รอบคลุ ม ซึ่ ง จะได้ รั บ
สวั ส ดิ ก ารต่ า งกั น ตามสิ ท ธิ ที่ ก าหนด และมี ก ารทบทวนเพื่ อ ปรั บ เพิ่ ม
สวัสดิการให้เหมาะกับปัจจุบัน รวมทั้ง มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ควบคู่ไปกับการตรวจร่างกาย โดยการให้ความรู้ด้านสุขภาพโดยแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญ และหลังจากที่พนักงานทุกท่านได้รับผลการตรวจร่างกายแล้ว
ธนาคารได้จัดกิจกรรมการพบแพทย์หลังการตรวจ เพื่อให้พนักงานได้มี
โอกาสปรึกษาหรือสอบถามเพิ่มเติมจากผลการตรวจร่างกายอย่างละเอียด
รวมถึ ง การฉี ด วั ค ซี น ป้ อ งกั น ไข้ ห วั ด ใหญ่ โ ดยไม่ มี ค่ า ใช้ จ่ า ยและยั ง มอบ
ส่วนลดพิเศษให้กับครอบครัวของพนักงานที่มีความประสงค์จะทาการฉีด
วัคซีนหรือตรวจสุขภาพดังกล่าวอีกด้วย
ธนาคารได้ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์
และความสามั ค คี ให้ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ทุ ก คนและหน่ ว ยงาน โดยได้ จั ด สรร
งบประมาณให้พนักงานทุกท่าน เพื่อทากิจกรรมสานสัมพันธ์ร่วมกันภายใน
หน่วยงาน (Staff Activity) หรือระหว่างหน่วยงานภายในธนาคาร
ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดี
สวัสดิการที่ดีเป็นปัจจัยสาคัญต่อขวัญและกาลังใจในการทางาน ธนาคารสร้างระบบค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม
และเป็นธรรม เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยให้สวัสดิการต่างๆ ดังนี้
 เครื่องแบบพนักงาน
 กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
 การรักษาพยาบาล ทันตกรรม และการตรวจสุขภาพ
 ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม
 สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อรถยนต์
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สภาพแวดล้อมที่ดีและความปลอดภัยในการทางาน
ธนาคารให้ความสาคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมในการทางานที่ดีเพื่อให้พนักงานมีความปลอดภัยในการทางาน จึงได้
ตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่ง แวดล้อมในการทางาน (SHE : Safety Healthy Environment) เพื่อเป็นกลไก
ในการขับเคลื่อนนโยบายและแผนความปลอดภัยและสุขชีวอนามัยให้พนักงานมีความปลอดภัยขณะทางาน ดังนี้
 การสื่อสารให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานที่ทางานผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ
 การซ้อมหนีไฟประจาปี

 การจัดตั้ง SHE Hotline เพื่อรับแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยต่างๆ พร้อมประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
การช่วยเหลือ ทั้งนี้ ในปี 2562 ไม่พบพนักงานได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติงาน
ตารางแสดงจานวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติงาน
จานวนพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติงาน

2562

2561

2560

0

0

0

 CARE Project กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ธนาคารได้จัดให้มีการสื่อสารด้านสุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงการสื่อสารกระตุ้นเตือนเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจส่งผล
ต่อสุขภาพและความปลอดภัย อาทิ การตรวจวัดค่าฝุ่นละออง
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6. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
ธุรกิจการเงินเป็นธุรกิจที่อิงกับภาวะเศรษฐกิจการเงินของประเทศ จึงทาให้ผลกระทบของการดาเนินธุรกิจสามารถ
ส่งผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการลงทุนต่างๆ ในวงกว้างกว่าธุรกิจประเภทอื่น ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
จึงกาหนดมาตรฐานการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมโดยเฉพาะความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค
ที่ธนาคารให้ความสาคัญเป็นอันดับต้นๆ
ธนาคารค านึง ถึ ง ผลประโยชน์ และสร้า งความพึง พอใจให้ กับ ลูกค้ า เป็ นส าคั ญ โดยน าเสนอผลิต ภัณ ฑ์ และบริ การ
ที่มีคุณภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในทุกระดับ มีการพัฒนาด้านต่างๆ เพื่อให้ลูกค้ามีความคล่องตัวในการใช้
บริการ มีการนาเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการที่ชัดเจน ถูกต้องแม่นยา และมีช่องทางการค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและ
สามารถเข้าถึงได้ ง่าย เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงข้อมูลเพื่อศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑ์ หรือรายการส่งเสริมการขายที่สนใจเพื่อประกอบ
การตัดสินใจ รวมทั้งการให้ความสาคัญและดาเนินการตามแนวทางการกากับดูแลด้านการให้บริการอย่างมีคุณภาพและเป็นธรรม
(Market Conduct)
สิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภค
ธนาคารได้ประกาศสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภคเพื่อให้ ผู้บริโภคได้รับรู้ถึงสิทธิที่พึงได้รับจากการใช้บริการผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ของธนาคาร ดังนี้
สิทธิของผูบ้ ริโภค

ผลิตภัณฑ์

บุคลากรหรือกระบวนการ

 ผู้ บ ริ โ ภคต้ อ งได้ รั บ การชี้ แ จงถึ ง ความแตกต่ า ง  ผู้บริโภคต้องได้รับเอกสารสรุปข้อมูลสาคัญประกอบการเสนอ
ระหว่าง ผลิตภัณฑ์หลักของธนาคารกับผลิตภัณฑ์
ขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ า นหลั ก ทรั พ ย์ แ ละด้ า นประกั น ภั ย (Fact
ด้านหลักทรัพย์และประกันภัยที่ชัดเจน
Sheet) ที่ระบุลักษณะพิเศษและความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ด้วย
 ผู้ บ ริ โ ภคต้ อ งได้ รั บ ข้ อ มู ล รายละเอี ย ดผลิ ต ภั ณ ฑ์
ถ้ อ ยค าที่ ก ระชั บ เข้ า ใจง่ า ย ตามรู ป แบบของส านั ก งาน
ความเสี่ยง เงื่อนไข ผลตอบแทน เช่น ในรูปแบบ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
ของ APR (Annual Percentage Rate) หรือ IRR
และสานักงานคณะกรรมการกากับและส่งเสริมการประกอบ
(Internal Rate Return) แ ล ะ ส ม ม ติ ฐ า น ที่
ธุ ร กิ จ ประกั น ภั ย (คปภ.) เพื่ อ ประกอบการตั ด สิ น ใจซื้ อ
เกี่ยวข้อง
ผลิตภัณฑ์
 ผู้บริโภคต้องได้รับข้อมูลการโฆษณาหรือการใช้สื่อ
ทางการตลาดในการส่งเสริมการขายอย่ างถูกต้อง
และเหมาะสม
2.สิทธิที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และ
 ผู้บริโภคมีสิทธิตัดสินใจลงทุนอย่างอิสระและสามารถปฏิเสธ
บริการทางการเงินได้อย่างอิสระ
การซื้อผลิตภัณฑ์ด้านหลักทรัพย์และด้านประกันภัยได้
 ผู้บริโ ภคมี สิทธิปฏิเสธการซื้ อผลิตภัณฑ์ ด้านหลักทรัพ ย์และ
ด้านประกันภัยควบคู่กับผลิตภัณฑ์ของธนาคาร และธนาคาร
ต้องให้สิท ธิแก่ผู้บริ โ ภคในการเลือกซื้ อหรื อไม่ ซื้ อผลิตภั ณฑ์
ดังกล่าว
 ผู้ บ ริ โ ภคมี สิ ท ธิ ใ ห้ ค ายิ น ยอมหรื อ ปฏิ เ สธการเปิ ด เผยข้ อ มู ล
ตามเอกสารหนังสือให้ความยินยอม ซึ่งแยกออกจากสัญญา
การซื้อผลิตภัณฑ์
3.สิทธิที่จะร้องเรียนเพื่อความ
 ผู้บริโภคมีสิทธิร้องเรียนทุกสาขาของธนาคารที่ขายผลิตภัณฑ์
เป็นธรรม
ด้านหลักทรัพย์และด้านประกันภัย (Point of Sale) โดยต้อง
ได้รับหลักฐานว่าธนาคารได้รับเรื่องร้องเรียนแล้ว
 ผู้ บ ริ โ ภคสามารถสอบถามข้ อ มู ล เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจใน
ผลิตภัณฑ์จากศูนย์ข้อมูลผู้บริโภค (Call Center) ของธนาคาร
ผู้ขาย
4.สิ ท ธิ ที่ จ ะได้ รั บ การพิ จ ารณา
 ผู้บริโภคมีสิทธิได้รับการชดเชยตามความเหมาะสม หากพิสูจน์
ค่าชดเชยหากเกิดความเสียหาย
แล้วว่าธนาคารไม่ได้ปฏิบัติตามแนวนโยบายการขายผลิตภัณฑ์
ที่ดี โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ เป็นเหตุให้ผู้บริโภคได้รับ
ความเสียหาย
1. สิทธิที่จะได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง
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การปฏิบัติต่อผู้บริโภค
ธนาคารได้ดาเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในกระบวนการหลัก (CSR-in-Process) มาอย่างต่อเนื่อง โดยการ
ยึดแนวปฏิบัติตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน และพัฒนาต่อยอดให้เกิดนวัตกรรมทางธุรกิจ
จนกลายเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในกระบวนการทางาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนมาตรฐานการบริการต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อลดผลกระทบด้านลบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้มีส่วนได้เสีย ในทุกมิติควบคู่ไปกับการสร้างจิต สานึก และทัศ นคติที่ดีใ นความรับ ผิด ชอบ
ต่อสังคมให้เกิดขึ้น ทั้งองค์กรตั้งแต่คณะกรรมการธนาคาร ผู้บริหาร และพนักงาน
ธนาคารได้พัฒนากระบวนการทางานโดยกาหนดระเบียบและคู่มือปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน การจัดโครงสร้างองค์กร
และการแบ่งแยกหน้าที่ ของหน่วยงานอย่างเหมาะสม (Three Lines of Defense) มีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน มีระบบงาน
ที่รวดเร็ว มีความถูกต้องแม่นยา มีการควบคุมการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบงานที่ทาให้พนักงานและหน่วยงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน ช่วยลดข้อผิดพลาด สามารถตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสาคัญ อาทิ
- การดูแลบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่ไม่มีร ายการเคลื่อนไหวติดต่อกันเกินกว่า 1 ปี
ธนาคารจะแจ้งยอดเงินคงเหลือและเงื่อนไขการตัดชาระค่าบริการรักษาบัญชีให้ลูกค้ารับทราบล่วงหน้า 30 วัน
- การติดตามทวงหนี้และบริหารหนี้ ผู้ติดตามหนี้ต้องแสดงตัวต่อลูกค้าโดยแจ้งชื่อและวัตถุประสงค์ในการติดต่อให้ลูกค้า
ได้รับทราบอย่างถูกต้องเหมาะสมและในกรณีที่ผู้ติดตามหนี้ติดต่อกับลูกค้าโดยตรง (Face to Face) ต้องแสดงเอกสาร ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่าตนได้รับอนุญาตจากธนาคารให้ติดตามทวงถามหนี้แทนด้วย รวมทั้งได้กาหนดเวลาและความถี่ในการติดตามทวงถามหนี้ที่เหมาะสม
ตลอดจนมีกระบวนการควบคุ มดูแลการติดตามทวงถามหนี้และบริหารหนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายและแนวปฏิบัติของธนาคาร
แห่งประเทศไทยและหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
- การเผยแพร่ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการที่ครบถ้วนตามความเป็นจริง ไม่บิดเบือน แสดงรายละเอียดเงื่อนไขที่เข้าใจ
ง่ า ย และเปิดเผยข้อ ตกลงและเงื่ อนไขการให้บริการ และมีวิธี ปฏิบัติในการให้ลูกค้ า แสดงการยอมรับข้อตกลงและเงื่ อนไขก่อ น
การตัดสินใจใช้บริการ
- การเผยแพร่ประกาศอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่างๆ ล่วงหน้าก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ลูกค้าได้รับ
ทราบประกอบการตั ด สิ น ใจในการใช้ บ ริ ก าร ซึ่ ง การเผยแพร่ จ ะกระท าโดยการติ ด ประกาศ ประกาศผ่ า นเว็ บ ไซต์ ข องธนาคาร
www.lhbank.co.th ซึ่งในประกาศจะระบุอัตราดอกเบี้ยตามวงเงินและประเภทลูกค้า รายละเอียดและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์นั้นๆ
ไว้อย่างชัดเจนเพื่อลูกค้าสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจ
ธนาคารมีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายสามารถเข้าถึงได้ง่ายเพื่อให้ลูกค้าได้ รับข้อมูลข่าวสาร สามารถดูรายละเอียด
ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ซึ่งช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร แบ่งออกเป็น
2 ส่วนใหญ่ๆ คือ
 สื่อ Off-line ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ ที่อยู่ตามสาขาของธนาคารและสื่อภายนอก รวมถึงจดหมาย
Direct Mail ที่ส่งตรงถึงลูกค้า
 สื่อ On-line ได้แก่ สื่อผ่านช่องทางตู้ ATM LCD Website LINE Facebook YouTube วิทยุ
โทรทัศน์ รวมถึงบริการแจ้งเตือนความเคลื่อนไหวของการทารายการ “SMS Alert”
ธนาคารจัดให้มีพนักงานที่มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อสามารถให้ข้อมูลต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
และลดการติดขัดในการใช้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า โดยธนาคารมีหน่วยงานที่เป็น Call Center ที่ให้บริการปรึกษา
ตลอด 24 ชั่วโมง โทรศัพท์ 0 2359 0000 หรือ 1327
ธนาคารจัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน แนะนา ติชม โดยมีหน่วยงานที่เป็นอิสระในการรับข้อร้องเรียน และ
ดาเนินการแก้ไขปญญหาข้อร้องเรียน มีการจัดเก็บข้อมูลเพื่อนามาพัฒนา ปรับปรุงการปฏิบัติงานและการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น โดยธนาคาร
ได้เปิดช่องทางการรับเรื่องเรียนหลายช่องทาง ได้แก่
 สานักงานใหญ่ หรือ สาขาของธนาคาร
 Call Center: 0 2359 0000 หรือ 1327
 Website: www.lhbank.co.th
 Official Facebook Fanpage
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ธนาคารให้ความสาคัญกับการดูแลข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าโดยไม่นาข้อมูลของลูกค้าไปเปิดเผย เว้นแต่ได้รับความ
ยินยอมจากลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษร
การวิจัยและวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้า
ธนาคารคานึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อให้ได้รับผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นธรรม
มีคุณภาพ ธนาคารได้ให้หน่วยงานภายนอกที่มีประสบการณ์ ทาการวิจัยความพึงพอใจของลูกค้า และการรับรู้ของประชาชนทั่วไป
เกี่ยวกับ BRAND ผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคาร เพื่อวัดระดับความพึงพอใจของลูกค้า ด้วยวิธีการที่ได้มาตรฐาน มีกระบวนการเก็บ
ข้อมูลทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและโปร่งใส โดยธนาคารได้นาข้อมูลที่ได้รับมาเพื่อใช้ในการพัฒนาและ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละกลุ่มได้อย่างถูกต้อง เพื่อเพิ่มความพึงพอใจ
ให้กับลูกค้า

การให้บริการบัญชีเงินฝากเพื่อการเข้าถึงบริการทางการเงินขั้นพื้นฐาน
ธนาคารมี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างการเงิ น ภายใต้ แ นวคิ ด การ
ส่ ง เสริ ม การเข้ า ถึ ง บริ ก ารทางการเงิ น ทุ ก ภาคส่ ว นเพื่ อ สนั บ สนุ น ให้
เศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืนและทั่วถึง ส่งเสริมให้ประชาชน อาทิ ผู้สูงอายุ
หรือผู้พิการ ฯลฯ เพื่อให้เข้าถึงบริการทางการเงินได้สะดวก และด้วย
ต้นทุนที่ต่ากว่าอันจะเป็นกลไกสาคัญในการเป็นจุ ดเริ่มต้นที่ประชาชนจะ
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารเงินขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้าถึง
และใช้บริการทางการเงินมากขึ้นตลอดจนส่งเสริมทัศนคติในการออมของ
ประชาชน และสามารถต่อยอดไปใช้บริการผลิตภัณฑ์อื่นได้
หลักเกณฑ์การเปิดบัญชีเงินฝากพื้นฐาน
(Basic Banking Account) ดังนี้







บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (Savings Account)
1 คน เปิดได้ 1 บัญชี
รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์
ไม่กาหนดจานวนเงินฝากขั้นต่าในการเปิดบัญชีครั้งแรก (สามารถเปิดโดยยอดเป็นศูนย์บาท)
ไม่มีค่าบริการรักษาบัญชีเงินฝาก
ไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัครบัตรเอทีเอ็ม/บัตรเดบิต เพื่อใช้คู่กับบัญชีพื้นฐาน
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กรณีสมัครบัตรเอทีเอ็ม/บัตรเดบิต มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ บุคคลธรรมดาที่มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่หมดอายุ หรือผู้ที่มีสั ญชาติไทยที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปสามารถเข้าถึงบริการ
ทางการเงินได้มากขึ้น ธนาคารได้แนะนาการเปิดบัญชีเงินฝากพื้นฐาน ตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติผู้เปิดบัญชี







บุคคลธรรมดาที่ถือบัตรโครงการสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่หมดอายุ หรือผู้มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป
ผู้ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยเด็กต้องมีอายุตั้งแต่แรกเกิด จนถึง 3 ปี
ผู้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ผู้ได้รับเบี้ยความพิการ
ผู้ได้รับค่าตอบแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.)
ผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการสังคมอื่นๆ

บัญชีเงินฝากดังกล่าวข้างต้นสามารถใช้ร่วมกับบริการอื่นๆ ของธนาคาร เช่น
 บริการ LH Bank PromptPay
 บริการผ่านบัตร ATM / Debit
 บริการ Mobile Application LH Bank M Choice
 บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ต LH Bank Speedy
 บริการ LH Bank SMS Alert
 บริการชาระหรือหักบัญชีค่าสาธารณูปโภคต่างๆ
กระบวนการหาข้อยุติและการแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนรับทราบตามมาตรฐานการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA)
ธนาคารได้กาหนดมาตรฐานการให้บริการ (Service Level Agreement : SLA) เพื่อกาหนดระยะเวลาดาเนินการของ
บริการทางการเงินต่างๆ สาหรับลูกค้าบุคคลธรรมดารายย่อย โดยครอบคลุมบริการด้านสินเชื่อ ด้านเงินฝาก ด้านบัตรอิเล็กทรอนิกส์
และด้ า นบริ การทั่วไป เพื่ อ เป็น การยกระดับมาตรฐานการให้ บริก ารทางการเงิ น ตลอดจนกาหนดมาตรฐานในการรับและดูแ ล
เรื่องร้องเรียนของลูกค้าซึ่งจะเป็นการช่วยลดเรื่องร้องเรียน ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นของธนาคารที่จะให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และทราบถึงการดาเนิน การของธนาคาร มาตรฐาน
การให้บริการดังกล่าวได้คานึงถึงความถูกต้องและครบถ้วนของข้อเท็จจริง และ/หรือข้อมูล รวมถึงความร่วมมือของลูกค้า เหตุสุดวิสัย
เหตุการณ์ที่ธนาคารไม่สามารถป้องกันได้ และ/หรือเหตุการณ์ที่ธนาคารต้องปฏิบัติตามแผนรองรับการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ธนาคารได้ เ ผยแพร่ ม าตรฐานการให้ บ ริ ก าร (Service Level Agreement : SLA) ไว้ บ นเว็ บ ไซต์ ข องธนาคาร
www.lhbank.co.th ประกอบด้วยบริการทางการเงิน 5 ด้าน ดังนี้
1. ด้านการรับและดูแลเรื่องร้องเรียน ได้แก่
- การยืนยันการรับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางการร้องเรียนต่างๆ
- การแจ้งข้อยุติหรือความคืบหน้าในการดาเนินการเพื่อแก้ไขเรื่องร้องเรียนสาหรับทุกช่องทางการร้องเรียน
2. ด้านสินเชื่อ สาหรับลูกค้าบุคคลธรรมดารายย่อย ได้แก่
- การไถ่ถอนหลักประกัน
- การโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้เช่าซื้อรถยนต์/รถจักรยานยนต์เมื่อชาระหนี้เสร็จสิ้น โดยธนาคารจะดาเนินการจนพร้อม
โอนกรรมสิทธิ์ให้ลูกค้า
- การพิจารณาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ โดยธนาคารจะแจ้งผลการพิจารณาให้ลูกค้าทราบ นับจากวันที่ธนาคารได้รับ
เอกสารครบถ้วน
- การออกหนังสือยืนยันการชาระหนี้เสร็จสิ้น
- การขอตรวจสอบสถานะบัญชีสินเชื่อ
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3. ด้านเงินฝาก ได้แก่
- การทาธุรกรรมฝาก/ถอนเงินสดผ่านเครื่อง ATM / CDM กรณีภายในธนาคารเดียวกัน และกรณีต่างธนาคาร
แต่เกิดข้อผิดพลาด ไม่ได้รับเงินหรือยอดเงินไม่ตรงกับที่ทารายการ (ไม่รวมกรณีที่สงสัยว่าเป็นการ Fraud หรือ
ทุจริต)
- การทาธุรกรรมโอนเงิน หรือเติมเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ATM /
CDM / Internet / Mobile Banking แต่เกิดข้อผิดพลาดระบบขัดข้องไม่ได้รับเงิน ธนาคารจะตรวจสอบ แจ้งผล
และปรับปรุงรายการให้ถูกต้อง
- การขอตรวจสอบรายการโอนเงินผิดบัญชี การโอนเงิน ภายในธนาคารเดียวกัน และโอนเงินต่างธนาคาร หรือ
เติมเงินเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) ผิดบัญชี (ไม่รวมกรณีที่สงสัยว่าเป็น การทุจริต) ธนาคารจะ
ตรวจสอบและแจ้งผล การติดตามให้ลูกค้าทราบ
4. ด้านบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่
- การอายัดบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ บัตรเอทีเอ็ม และบัตรเดบิต
- การทักท้วงการชาระเงินของผู้ถือบัตรเดบิต
- การตรวจสอบรายการใช้บัตรเดบิต ณ จุดขายภายในประเทศ และการคืนเงินแก่ผู้ถือบัตร
5. ด้านบริการทั่วไป ได้แก่
- การขอข้อมูลประเภทต่างๆ เช่น การคานวณดอกเบี้ยสินเชื่อ/เช่าซื้อ สาหรั บข้อมูลย้อนหลังไม่เกิน 12 เดือน
รายการเดินบัญชีเงินฝาก (Bank Statement) สาหรับข้อมูลย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน ธนาคารจะแจ้งข้อมูลให้
ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
การกากับดูแลด้านการให้บริการอย่างมีคุณภาพและเป็นธรรม (Market Conduct)
บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ทุกบริษัท ให้ความสาคัญและ
ส่ง เสริม ให้ ด าเนิ น การตามแนวทางการกากั บดู แลด้ า นการให้ บริ การอย่ า งมีคุ ณ ภาพและเป็น ธรรม (Market Conduct) เพื่ อการ
ดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยมุ่งหมายให้ลูกค้ามีความเชื่อมั่นว่า
1. ได้รับบริการอย่างเป็นธรรม จริงใจ ไม่เอาเปรียบ
2. ได้รับคาแนะนาที่เหมาะสมชัดเจน
3. ได้รับบริการที่เป็นธรรมทั้งด้านราคาและเงื่อนไข
4. ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ และได้รับการดูแลแก้ไขปญญหาอย่างเหมาะสม
5. ได้รับความเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ของตน
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7. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) ได้ดาเนินธุรกิจโดยให้ความสาคัญด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนควบคู่กับ
การดาเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ได้เข้าไปมีบทบาทในการสนับสนุน
กิจ กรรมเพื่อ สั ง คมตามวาระและโอกาสต่า งๆ โดยมุ่ ง หวั ง ให้เ กิ ดประโยชน์สู ง สุ ดต่ อ สัง คมและชุ ม ชน และด าเนิน กิ จ กรรมต่ า งๆ
ที่สร้างสรรค์ อานวยประโยชน์ และสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้ง การมอบทุนการศึกษา การบริจาค
หนังสือหรือน้าดื่มแก่องค์กรสาธารณกุศลต่างๆ การดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อช่วยเหลือและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเยาวชนและ
สังคมไทยด้วยมุ่งหวังว่าจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมสังคมไทยให้เข้มแข็งเพื่อเสริมสร้างรากฐานสังคมของประเทศ เพื่อให้
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development)
กิจกรรมเพื่อสังคมที่ดาเนินการแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่
1. ด้านการศึกษา
2. ด้านสังคม
3. ด้านศิลปวัฒนธรรม
1. การดาเนินงานด้านการศึกษา
การศึกษานับเป็นพื้นฐานของความสาเร็จในทุกๆ ด้าน จึงให้ความสาคัญของการส่งเสริมด้านการศึกษา การพัฒนา
ความรู้ ความสามารถและคุณภาพของเยาวชนไทยมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การให้พนักงาน และลูกค้าร่วมบริจาคหนังสือเพื่อส่งเสริม
ความรู้ให้แก่ผู้ต้องขังในโครงการ “ส่งหนังสือ สื่อความรู้สู่กรมราชทัณฑ์” อีกทั้งจัดทาโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาทั่วประเทศ โดยมี
จุดประสงค์เพื่อส่งเสริมเยาวชนที่เรียนดี มีความสามารถ มีความมุ่งมั่น ที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มี
โอกาสศึ ก ษาต่ อ โครงการมอบคอมพิ ว เตอร์ มื อ สองให้ กั บ โรงเรี ย นต่ า งๆ เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นไปศึ ก ษาค้ น คว้ า หาความรู้ เ พิ่ ม เติ ม
นอกเหนือจากห้องเรียน
ให้การต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ และชั้นปีที่ 2 สาขาการตลาดและสาขาธุรกิจอาหาร จานวน 46 คน
จากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกับธนาคาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนและการบริหารเงินทุน จากผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์จากสถาบันการเงินโดยตรง รวมถึงการให้ความรู้น้องๆ
นักศึกษาในการเตรียมตัวอย่างไรเพื่อให้ได้สินเชื่อ และการบริหารการเงินการลงทุนสาหรับธุรกิจ

นักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานธนาคาร
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มอบหนังสือให้แก่กรมราชทัณฑ์ เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเองของผู้ต้องขัง
 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา
ธนาคารตระหนักถึงความสาคัญของการศึกษาและการพัฒนาเยาวชน ที่จะเป็นกาลังหลักและแรงขับเคลื่อนที่สาคัญ
ของประเทศในระยะยาว จึงดาเนินโครงการสนับสนุนทุนการศึกษา จานวน 18 ทุน ทั่วประเทศติดต่อกันเป็นปีที่ 3 เพื่อเยาวชนที่เรียน
ดี มีความสามารถ มีความมุ่งมั่นที่จะศึกษาต่อ ได้มีโอกาสศึกษาต่อจนจบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อีกทั้งเป็นการปลูกฝังค่านิยม
ให้เยาวชนเห็นคุณค่าและความสาคัญของการศึกษา และเป็นการเพิ่มกาลังทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน
วัตถุประสงค์ในการดาเนินการหลักๆ คือ
- เพื่อสร้างความมั่นคงทางการศึกษาให้เยาวชนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ศึกษา
ต่อจนจบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
- เพื่อปลูกฝังค่านิยมให้เยาวชนเห็นคุณค่าและความสาคัญของการศึกษา
- เพื่อเพิ่มกาลังทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพและมีศักยภาพให้แก่สังคม
- เพื่อดาเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ ตอบแทนและช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติโดยรวม (Corporate Social
Responsibilities)
ลักษณะของทุนการศึกษา
- เป็นทุนที่ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีผลการเรียนสะสมดีและมีความประพฤติดี
- แบ่งพื้นที่ให้ทุนการศึกษาให้กับเยาวชนที่อยู่ในโรงเรียนพื้นที่ใกล้เคียงกับสาขาธนาคารทั้ง 6 ภูมิภาค
- จานวนทุนการศึกษา 18 ทุน
คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา
- สัญชาติไทย และมีภูมิลาเนาอยู่ในประเทศไทย
- อายุตั้งแต่ 11 ปี - 18 ปีบริบูรณ์
- เป็นผู้ด้อยโอกาสเนื่องจากครอบครัวยากจน หรือขาดบุพการีโดยอยู่ในอุปการะของบุคคลอื่นซึ่งผู้ มีอุปการะมีฐานะ
ยากจน หรือเป็นผู้ที่อยู่ในความดูแลอุปถัมภ์ของสถานสงเคราะห์หรือมูลนิธิต่างๆ
- เป็นผู้มีความประพฤติดีอยู่ในระเบียบวินัย
ธนาคารดาเนินการโดยให้เครือข่ายสาขาของธนาคารที่อยู่ในพื้นที่ทั้ง 6 ภูมิภาคทั่วประเทศ สรรหาโรงเรียนและเด็ก
นักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและตรงตามเงื่อนไขที่จะได้รับทุนการศึกษา
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รายชื่อโรงเรียนในโครงการสนับสนุนทุนการศึกษา ปี 2562 มีดังนี้
- โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร
- โรงเรียนธัญรัตน์ จังหวัดปทุมธานี
- โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร จังหวัดมหาสารคาม
- โรงเรียนหัวหินวิทยาคม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต
- โรงเรียนสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่
ภาพกิจกรรมการมอบทุนการศึกษา

โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่

การมอบเงินสนับสนุนกีฬาปันจักสีลัตทีมชาติไทย
โครงการมอบคอมพิวเตอร์มือสอง
ธนาคารให้ความสาคัญในการเติมเต็มช่องว่างทางการศึกษา เพื่อระบบการศึกษาของไทยไม่ว่าในเมืองหรือชนบทจะได้ไป
ในแนวทางเดียวกัน จึงได้ จัดทาโครงการมอบคอมพิวเตอร์ มือสอง เพื่อนาคอมพิวเตอร์และ Notebook ที่มีสภาพดีและพร้อมใช้งาน
มอบให้โรงเรียนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงสาขาของธนาคาร และโรงเรียนที่อยู่ในชนบทซึ่งขาดแคลน ให้นักเรียนได้ใช้เป็นแหล่งการเรียนรู้
ทางการศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ได้อย่างเต็มที่และเกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเตรียมพร้อมให้คนไทยเข้าสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและ
การเรียนรู้ (Knowledge-Based Society)

มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ Notebook ให้กับโรงเรียนสตรีวิทยา
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โครงการปฏิ ทิ น เก่ า เราขอ โดยเปิ ด รั บ บริ จ าคปฏิ ทิ น ตั้ ง โต๊ ะ ที่ ไ ม่ ใ ช้ แ ล้ ว เพื่ อ มอบให้ กั บ โรงเรี ย นสอนคนตาบอด
กรุงเทพ นาไปใช้ประโยชน์ในการผลิตสื่อการเรียนการสอน หนังสืออักษรเบรลล์ และสมุดจดบันทึก

มอบปฏิทินโครงการ “ปฏิทินเก่าเราขอ” ให้โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
2. การดาเนินงานด้านสังคม
การดาเนินโครงการเพื่อสังคมโดยมุ่งเน้นสนับสนุนโครงการที่ช่วยส่งเสริมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เน้นผลลัพธ์ที่ทาให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้แก่ชุมชนในสังคมผ่านรูปแบบการสนับสนุนที่หลากหลาย ได้แก่ การสนับสนุนงบประมาณ การมอบ
สิ่งของ การให้ความช่วยเหลือในยามฉุกเฉิน การทากิจกรรมจิตอาสาของพนักงาน รวมถึงกิจกรรมภายในของพนักงานที่ร่วมบริจาคเงิน
และสิ่งของให้แก่สาธารณกุศลต่างๆ ตลอดจนถ่ายทอดทักษะความรู้ โดยร่วมกิจกรรมกับพันธมิตร ภาคีเครือข่าย กลุ่มลูกค้า และ
ผู้มีส่วนได้เสียกลุ่ม ต่างๆ ในพื้นที่ที่ธนาคารตั้งอยู่ ด้วยเชื่อว่าการทาสาธารณประโยชน์ไม่สามารถทาเพียงลาพังได้ ต้องอาศัยความ
ร่วมมือกันจึงจะเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ช่วยแก้ไขปัญหาและสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้แก่สังคมเพื่อเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน
อาทิ การร่วมสนับสนุนกิจกรรมให้กับสมาคมหรือมูลนิธิต่างๆ โดยการเปิดรับบริจาคเงินผ่านตู้ ATM และผ่านเคาน์เตอร์ LH Bank
ทุกสาขาทั่ว ประเทศ การเชิญชวนพนักงาน และลูกค้า ร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย ต่างๆ การร่วมกิจกรรมสนับสนุน
การต่อต้านคอร์รัปชั นเพื่อกระตุ้นให้สังคมไทยร่วมมือกันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั นทุกรูปแบบ การให้บริการอย่างมีคุณภาพและ
เป็น ธรรม (Market Conduct) การเข้ า ร่ว มลงนามบัน ทึกข้ อตกลงความร่ วมมื อ ก าหนดแนวทางการดาเนิน กิจ การการธนาคาร
อย่างยั่งยืน ในด้านการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ หรือ Thailand Sustainable Banking และการเข้าร่วมโครงการ Block Chain the
Series เพื่อส่งเสริมด้านการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินของไทยและต่อยอดความร่วมมือเพื่อพัฒนาภาคการเงินของประเทศ

LH Bank ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
กาหนดแนวทางการดาเนินกิจการการธนาคารอย่างยั่งยืน ในด้านการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ
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ด้านกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคม
โครงการ We are Family RUN for CHANGE…วิ่งนี้พี่ให้น้อง เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทากิจกรรม
เพื่อสังคม และมีโอกาสเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน โดยจัดทาโครงการ We are Family RUN for CHANGE…วิ่งนี้พี่ให้น้อง
เชิญชวนพนักงานรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวร่วมวิ่งระยะทาง 30 กิโลเมตร ภายใน 30 วัน เพื่อให้ทุกก้าวที่วิ่งของพนักงานเปลี่ยนเป็นเงิน
บริจาค มอบให้กับมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ที่ดาเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กวัยแรกเกิดถึง 5 ปี ซึ่งมูลนิธิดังกล่ าวดูแลงาน 4 แห่ง คือ บ้านสมวัย บ้านเด็กอ่อนเสือใหญ่
บ้านแห่งความหวัง และบ้านศรีนครินทร์

มอบเงินบริจาคในโครงการ RUN for CHANGE…วิ่งนี้พี่ให้น้อง จานวน 300,000 บาท
แก่มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
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สุขอนามัยของเยาวชนไทยถือเป็นสิ่งสาคัญที่ทุกๆ คน
ในสั ง คมควรตระหนั ก และหัน มาช่ ว ยกั น ดูแ ลโดยเฉพาะการมี น้ าดื่ ม
ที่สะอาด และมีห้องน้าที่ถูกสุขลักษณะและได้มาตรฐาน ทั้งด้านความ
ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย จึงได้จัดทาโครงการปลดทุกสร้างสุขให้น้อง
โดยได้ พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ห้ อ งน้ าที่ มี ส ภาพเก่ า และทรุ ด โทรมให้ มี
สภาพแวดล้อมและเพื่อสุขอนามัยที่ดีขึ้น

ปั จ จุ บั น ปริ ม าณโลหิ ต ส ารองที่ ส ภากาชาดไทยไม่
เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย ธนาคารได้ตระหนักและต้องการ
เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยส่งเสริมกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาเพื่อพัฒนา
สังคม จึงได้เชิญชวนพนักงานบริจาคโลหิตเป็นประจาปีทุกปี โดยในปี
2562 ได้เชิญชวนให้พนักงานเข้าร่วมโครงการ “จิตอาสา บริจาคโลหิต
ด้ ว ยหั ว ใจ หนึ่ ง คนให้ ห ลายคนรั บ ” โดยจะน าโลหิ ต ที่ รั บ บริ จ าคไป
ช่วยเหลือผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ

 การส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของเยาวชนไทย

LH Bank กิจกรรมร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ
“จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ หลายคนรับ”
กับสภากาชาดไทย

ธนาคารเล็ ง เห็ น ถึ ง เยาวชนไทยคื อ อนาคตของชาติ แ ละจะทาอย่ า งไรให้ เ ยาวชนเป็ น คนเก่ ง และเป็ น คนดี
จึ ง ร่วมกับสมาคมธนาคารไทย จัดทาโครงการ “คนไทยยุคใหม่ ใส่ใจเรื่องเงิน” อันเป็นโครงการต้นแบบของแผน Financial Literacy
ในการพัฒนาความรู้ทางการเงินของประเทศ เพื่อเผยแพร่วินัยทางการเงินอันเป็นการนาความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะของ
ภาคธนาคาร ในการสร้างประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมเพื่อตอบสนองเจตนารมย์ของธนาคารที่เล็งเห็นถึงความสาคัญของการสร้างทุน
ทางปัญญาให้กับสังคมเพื่อพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน โดยกลุ่มเป้าหมายนาร่องเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย โดยมี
พนักงานของธนาคารถ่ายทอดความรู้ผ่านการทากิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ ความเข้าใจ และนาไปสู่การปรับเปลี่ ยน
พฤติกรรมทางการเงินที่เหมาะสม
โครงการคนไทยยุคใหม่ใส่ใจเรื่องเงิน จะช่วยปลูกฝังความรู้ด้านการวางแผนทางการเงิน การสร้างวินัยทางการเงิน
และคุณธรรมเรือ่ งการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างบูรณาการเพื่อร่วมสร้างรากฐานทางเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืนให้กับสังคม
โครงการ “คนไทยยุคใหม่ ใส่ใจเรื่องเงิน” ปี 2 (2562) มีวัตถุประสงค์
1. เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานโครงการให้ความรู้ทางการเงินภาคประชาชน (Financial Literacy) ตามแผนงาน
ยุทธศาสตร์ 5 ปีของสมาคมธนาคารไทย
2. เพื่อพัฒนาบุคลากรของธนาคารสมาชิกของสมาคมธนาคารไทย ให้มีความรู้และทักษะด้านการบริหารจัดการเงิน
ส่วนบุคคล จนสามารถเป็นอาสาสมัคร (Trainer) และลงพื้นที่ทากิจกรรมให้ความรู้ทางการเงินแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยที่ธนาคาร
เลือกหรือได้รับมอบหมาย โดยให้ธนาคารเป็นพี่เลี้ยงในลักษณะ “1 ธนาคาร 1 มหาวิทยาลัย ” จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางการเงิน
โดยใช้เนื้อหาหลักสูตรรูปแบบกิจกรรมที่เป็นมาตรฐานของสมาคมธนาคารไทย
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3. เพื่อสร้างจิตสานึกให้เกิดความตระหนักรู้ ในการวางแผนและบริหารการเงินส่วนบุค คลอย่างมีประสิทธิภาพให้กับ
นักศึกษามหาวิทยาลัย
ผลงานของโครงการคนไทยยุคใหม่ใส่ใจเรื่องเงิน ปี 2 (2562)
1. พัฒนาทักษะการให้ความรู้ทางการเงินและการสร้างวินัยทางการเงินให้กับวิทยากรจากธนาคารสมาชิก 11 แห่ง
รวม 520 คน
2. ถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาจานวน 12,500 คน จาก 22 มหาวิทยาลัย
3. ปรับทัศนคติของเยาวชนนักศึกษากลุ่มเป้าหมายที่มีต่อธนาคารในทางที่ดีขึ้น

“คนไทยยุคใหม่ ใส่ใจเรื่องเงิน”
โครงการให้ความรู้ทางการเงินภาคประชาชน (Financial Literacy)

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้ า ส์ จ ากั ด (มหาชน) จั ด งาน
สัมมนาพิเศษ “เตรียมพร้อมรับมือ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้างฉบับใหม่” โดยเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นสาหรับลูกค้าผู้มีอุปการะคุณเพื่อ
เป็ น แนวทางในการวางแผนและบริ ห ารจั ด การด้ า นภาษี อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ

ให้ความรู้ “เตรียมพร้อมรับมือ
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่” กับลูกค้า
การจ้างงานผู้สูงอายุเพื่อเป็นวิทยากร
ธนาคารได้ จั ด กิ จ กรรม Workshop My Bank My
Love โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้าและ
ธนาคารอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี โดยนาเสนอกิจกรรมที่มีคุณค่า
และมีประโยชน์ต่อลูกค้า นอกจากนี้ ธนาคารได้จ้างงานผู้สูงอายุที่มี
ความเชี่ยวชาญในแขนงต่างๆ มาเป็นวิทยากรเพื่อถ่ายทอดความรู้ อาทิ
กิจกรรมออกแบบเค้กเยลลี่ดอกไม้สามมิติ กิจกรรม D.I.Y เพ้นท์ลาย
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ดอกไม้ลงบนตระกร้าสาน และกิจกรรมการทาเทียนหอมจากน้ามันหอมระเหยเพื่อสุขภาพ เป็นต้น
3. การดาเนินการด้านศิลปวัฒนธรรม
การเข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณีต่างๆ ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ที่ธนาคารให้บริการ อาทิ การสนับสนุนกิจกรรมเนื่อง
ในเทศกาลตรุษจีน การสนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก เพื่อเสริมสร้างและส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน
โดยรอบสาขาของธนาคาร

สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กห้องสมุดสวนลุมพินี

สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
กิจกรรมเทศกาลตรุษจีน
มอบส้มมงคลให้กับลูกค้าของธนาคาร
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8. การจัดการสิ่งแวดล้อม
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้ า ส์ จ ากั ด (มหาชน) ตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ ม ด้ ว ยเห็ น ว่ า
การดาเนินกิจการต่างๆ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม เมื่อเวลาผ่านไปผลกระทบดังกล่าวก่อให้เกิด
ปัญหามลพิษ และเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดมหันตภัยทางธรรมชาติ ซึ่งทาให้เกิดความสูญเสียอย่างมหาศาล ธนาคารได้ดาเนินมาตรการ
หลายประการเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการมีส่วนร่วมลดปัญหามลพิษเพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม โดยมีการรณรงค์การประหยัดพลังงาน
ภายในองค์กรและประหยัดการใช้กระดาษ
ผลิตภัณฑ์รักษ์โลกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ธนาคารตระหนักถึงความสาคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อม
และให้ความสาคัญของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า ด้วยการ
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์รักษ์โลกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “Happy Farmers”
สาหรับมอบเป็นของขวัญให้กับลูกค้า อีกทั้งเป็นการส่งเสริมพันธุข์ ้าวพื้น
ถิ่นในพื้นที่ต่างๆ เพื่อสืบทอดสมบัติของชาวนาไทยให้ทุกคนได้มีโอกาส
บริโภค และเป็นการสนับสนุนการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มแม่บ้านในพื้นที่

ผลิตภัณฑ์รักษ์โลกและช่วยส่งเสริมเกษตรกรไทย
โครงการ GREEN OFFICE
การดาเนินกิจกรรมต่างๆ ของธนาคารล้วนต้องใช้ทรัพยากร พลังงาน ซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งขยะ
และน้าเสีย ธนาคารจึ งมีส่วนในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ ชั้นบรรยากาศอันเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(Climate Change) และปรากฏการณ์โลกร้อน (Global Warming) ที่กาลังกลายเป็นวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ และมีผลกระทบ
อย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและทั่วโลก
ธนาคารได้เห็นความสาคัญของการบริหารจัดการสิ่งแวดล้ อมที่ดี จึงได้มอบหมายให้ คณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทางาน ศึกษาและพัฒนาแนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อจัดทาโครงการ Green Office ต่อเนื่องตั้งแต่ปี
2555 โดยสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการทรัพยากร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมาย
ให้เกิดการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับมาตรฐานสานักงานให้เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น
และรณรงค์ให้พนักงานมีส่วนร่วมในการลดปริมาณการใช้พลังงาน ลดปริมาณการปล่อยมลภาวะเสียสู่สาธารณะ
การดาเนินโครงการ GREEN OFFICE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

เลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน
ใช้พลังงานแสงสว่างจากธรรมชาติให้เกิดประโยชน์
การจัดวาง Layout ของสานักงาน
ส่งเสริมกิจกรรม 5 ส.
การตรวจวัดค่ามาตรฐานแสงสว่างภายในสานักงาน
การตรวจวัดค่าลมเครื่องปรับอากาศ
การเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในสานักงาน

การส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
1. ให้ ความรู้ และฝึกอบรมพนั กงานในเรื่องสิ่ งแวดล้อม รวมถึ งการประชาสั มพั นธ์ วิ ธีการลดการใช้ พลังงานผ่ านสื่ อ
ภายในองค์กร เช่น อินทราเน็ต
2. สนันสนุนให้พนักงานนาวัสดุมาใช้ใหม่ เช่น การใช้กระดาษสองหน้า
3. สนับสนุนการลดการใช้กระดาษ ลดจานวนเครื่องพิมพ์เอกสาร กาหนดจุดถ่ายเอกสารเป็น ศูนย์รวม ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมพนักงานในการสั่งพิมพ์ ให้คิดก่อนพิมพ์ทุกครั้ง
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4. สนั บ สนุ น การลด-เลิ ก ใช้ เ อกสารประกอบการประชุ ม วาระต่ า งๆ เปลี่ ย นเป็ น การแชร์ ไ ฟล์ ใ ช้ ง านผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์
5. การปิดไฟในช่วงที่ไม่ได้อยู่ในห้องทางานหรือห้องประชุมเป็นเวลานาน รวมทั้งปิดไฟบางจุดในสานักงานช่วงเวลา
พักกลางวัน
6. การปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ในช่วงพักกลางวัน
7. สนับสนุนให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทา Total Productive Maintenance (TPM) เพื่อช่วยกันดูแลแบบบูรณาการ
และลดความสูญเสียให้เป็นศูนย์
8. สนับสนุน และดาเนินการ 5ส. อย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ การทาโครงการดังกล่าวแม้จะไม่ส่งผลชัดเจนในเชิงตัวเลขค่าพลังงานหรือตัวเลขค่าใช้จ่ายที่ลดลง แต่ช่วยปลูกฝัง
และสร้างจิตสานึกให้เป็นนิสัยส่วนตัวและนากลับไปใช้ในชีวิตประจาวัน
การบริหารการใช้ยานพาหนะ
ธนาคารมีนโยบายที่จะลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงของยานพาหนะของ
ธนาคาร โดยนาระบบ e-Car Service เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการการใช้ยานพาหนะให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการใช้แนวคิด
Ecolution ได้แก่ การเลือกใช้พลังงานทางเลือก การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยลดการใช้
เชื้อเพลิงและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ดังนี้
1. การวางแผนเส้นทางการเดินรถ พร้อมกับการจัดตารางเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถให้บริการพนักงานใน
เส้นทางเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน
2. การลดเที่ยวเปล่า (Backhaul)
3. ดูแลรักษาสภาพเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพที่ดี เป็นไปตามรอบการบารุงรักษา ตลอดจนการพิจารณาปรับเปลี่ยน
การใช้เครื่องยนต์พลังงานทางเลือกอื่นๆ เช่น การเลือกใช้รถยนต์ไฮบริด เป็นต้น
การบริหารจัดการพลังงาน
ธนาคารได้บริหารจัดการพลังงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งไฟฟ้าและน้าประปา เพื่อให้เกิดการใช้ที่คุ้มค่า มีประสิทธิภาพ อาทิ
- การปรับปรุงอาคารสานักงาน อุปกรณ์สานักงาน ที่มุ่งใส่ใจสิ่งแวดล้อม และมุ่งเน้นการบริหารจัดการเพื่อลดมลภาวะ
ลดการใช้พลังงานและลดค่าใช้จ่าย
- การลดจ านวนอุ ป กรณ์ ส านั ก งานที่ เ ป็ น เทคโนโลยี รุ่ น เก่ า และเป็ น อุ ป กรณ์ ที่ ส ามารถใช้ ไ ด้ เ ฉพาะด้ า น (Single
Function) ที่มีอยู่เดิมลง โดยเปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ช่วยลดมลภาวะและช่วยลดการใช้พลังงาน ซึ่งจากการดาเนินโครงการ
ต่อเนื่องส่งผลให้สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและประหยัดค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้ เช่น ค่า ใช้จ่ายกระดาษ ค่าใช้จ่ายในการจัดหา
อุปกรณ์สานักงานและค่าใช้จ่ายในการซ่อมบารุง รวมทั้งประหยัดพื้นที่ในการจัดวางอุปกรณ์สานักงาน
- การเลือกใช้หลอดไฟแบบหลอดฟลูออเรสเซนต์ประหยัดพลังงาน หลอดไฟ LED และหลอดไฟที่มีวัตต์พอเหมาะกับ
พื้นที่ ขนาดของสายไฟที่เหมาะสม การเลือกใช้สีโทนอ่อนตกแต่งอาคาร และใช้แสงจากธรรมชาติให้มากที่สุด และเลือกใช้หัวก็อกน้า
ที่ประหยัดน้า
การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในแนวทางการดาเนินการเกี่ยวกับการช่วยลดโลกร้อน ธนาคารจึงดาเนินการ
ตามแนวทางการด าเนิ น การที่ ช่ ว ยลดปริ ม าณการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจก และมาตรฐานการค านวณการลดการปล่ อ ย
คาร์บอนไดออกไซด์ ตามคู่มือ Care the Bear : Eco Event Kit โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการลดการใช้พลังงานจาก
อุปกรณ์ไฟฟ้าและเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานน้อยลงและคุ้มค่ายิ่งขึ้น
ธนาคารจึงมีการเปลี่ยนการใช้หลอดไฟจากหลอดฟลูออเรซนต์มาเป็นหลอดไฟ LED ตั้งแต่ปี 2559 ต่อเนื่องถึงปี 2562
ธนาคารได้เปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์มาเป็นหลอดไฟ LED จานวน 2,121 หลอด สามารถช่วยลดการใช้พลังงานประมาณร้อยละ 25
และลดความร้อนจากการแผ่กระจายของรังสีค วามร้ อนเมื่อเทียบกับหลอดฟลูออเรสเซนต์ ทาให้สามารถลดปริมาณการปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์ได้ 824,393 Kg.Co2e เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ใหญ่เพื่อดูดซับปริมาณก๊าซ Co2 จานวน 91,599 ต้น
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โครงการเปลี่ยนการใช้หลอดไฟจากหลอดฟลูออเรสเซนต์มาเป็นหลอดไฟ LED
จานวนหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่เปลี่ยนมาเป็นหลอดไฟ LED
2,121 หลอด
จานวนชั่วโมงการใช้งาน
20,000 ชั่วโมงต่อหลอด
ปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดได้
824,393 Kg.Co2e
เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ใหญ่ (เพื่อดูดซับปริมาณก๊าซ Co2 )
91,599 ต้น
- การตรวจวัดค่ าลมเครื่องปรับอากาศ และการแก้ไขปรั บค่า ลมให้ได้มาตรฐานและเหมาะสมต่อสภาพแวดล้อม
ในการทางาน อีกทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศและลดค่าใช้จ่ายจากความสูญเสียพลังงาน
ธนาคารได้ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมจากสถาบันต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรือ่ ง
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง อาทิ
- หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญอาคารเขียว ของสถาบันอาคารเขียวไทย
- หลักสูตรมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสาหรับประเทศไทย ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- หลักสูตรระบบเครื่องปรับอากาศ ปั้มน้า ท่อน้าดับเพลิง ของวิศวกรรมาสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
การบริหารจัดการไฟฟ้า
ธนาคารเล็งเห็นความสาคัญด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่กับด้านเศรษฐกิจและสังคม การบริหารจัดการในการลดต้นทุนการ
ดาเนินงานโดยเฉพาะการลดต้นทุนด้านพลังงาน ธนาคารเป็นผู้ให้บริการทางการเงิน ซึ่งได้ใช้พลังงานไฟฟ้าปริมาณมาก เช่น ระบบแสงสว่าง
ระบบปรับอากาศ และระบบคอมพิวเตอร์ ดังนั้นธนาคารจึงได้กาหนดแนวทางการปฏิบัติด้านพลังานในแผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง พร้อมติดตามผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในการบริหารงานอย่างสม่าเสมอ และมีการติดตามและวัดประสิทธิผล อย่างต่อเนื่อง
ปี 2562 ธนาคารได้ ป รั บ ปรุ ง พื้ น ที่ ท าการเพื่ อ รองรั บ
การขยายตั วทางธุรกิจ มีการใช้ ห้องประชุมและพื้นที่อเนกประสงค์ เพื่อ
จัดฝึกอบรม สัมมนาและทากิจกรรมต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างมากส่งผลให้ในปี 2562
ธนาคารมี ปริมาณการใช้ ไฟฟ้า ทั้ งสิ้ น 2,092,486 หน่วย (kWh) เพิ่ มขึ้ น
ร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับปี 2561
การบริหารจัดการนา
ธนาคารใช้น้าจากการประปาในการดาเนินธุรกิจทั้งหมด โดยส่วนใหญ่ใช้ในสานักงาน การชาระล้าง รดน้าต้นไม้ ทั้งนี้
ธนาคารมีความพยายามที่จะลดปริมาณการใช้น้า โดยมีการตรวจสอบท่อประปา มาตรวัดน้า และอุปกรณ์ต่างๆ อย่างสม่าเสมอ เลือกใช้
โถสุขภัณฑ์ ก๊อกน้า และสายชาระแบบประหยัดน้า
ปี 2562 ปริมาณการใช้น้าประปาทั้งสิ้น 19,185 ลูกบาศก์
เมตร ลดลงร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปี 2561 ปริมาณการใช้น้าประปาลดลง
เนื่องจากธนาคารมีการรณรงค์โดยขอความร่วมมือจากพนักงานให้ช่วยกัน
ประหยัด
การบริหารจัดการกระดาษ
ธนาคารตระหนักดีว่า กระดาษเป็นวัสดุสานักงานสิ้นเปลืองและเป็นวัสดุสานักงานหลักที่สาคัญและมีความจาเป็น
ที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานต่างๆ เช่น การพิมพ์รายงานต่างๆ เอกสารที่จัดส่งให้ลูกค้า ใบเสร็จรับเงิน เอกสารสัญญาต่างๆ ซึ่งการผลิต
กระดาษจะต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติคือต้นไม้ นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดปริมาณขยะที่เกิดจากกระดาษที่ใช้แล้วเหล่านั้นด้วย จึงมีการรณรงค์
และสร้างจิตสานึกให้กับพนักงานในการใช้กระดาษอย่างประหยัดและคุ้มค่า ลดความผิดพลาดในการพิมพ์ รวมถึงการพิจารณา
ปรับปรุงรูปแบบการดาเนินงานเพื่อลดการใช้กระดาษ ดังนี้
โครงการบริหารจัดการ Pool Printer
การเปลี่ยนรูปแบบการใช้งานของ Printer จากเดิมฝ่ายงานต่างๆ ใช้ Printer แบบ Single Function เปลี่ยนเป็นแบบ
Multi Function (4 in 1) โดยจัดวางเป็น Pool เพื่อให้ฝ่ายงานต่างๆ ได้ใช้ร่วมกัน ทาให้ประหยัดปริมาณการใช้ไฟฟ้า และประหยัด
พื้นที่ใช้สอย
152

โครงการเปลี่ยนรูปแบบแฟ้มหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ เป็นการบันทึกข้อมูลโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์
การเปลี่ยนวิธีการทาเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ จากการพิมพ์หนังสือเชิญประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุมในรูปแบบกระดาษ เปลี่ยนเป็นการบันทึกข้อมูลโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทาให้ปริมาณการใช้กระดาษลดลงประมาณ
เดือนละ 20,000 แผ่น
การพัฒนาบริการทางการเงินให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลมากขึน เพื่ออานวยความสะดวกในการทาธุรกรรมทางการเงินที่
สามารถทาธุรกรรมได้ทุกวัน ทุกที่ ทุกเวลา ซึง่ นอกจากจะช่วยลดต้นทุนและปริมาณการใช้ทรัพยากรกระดาษแล้ว ยังช่วยลดการใช้หมึกพิมพ์
และลดปริมาณขยะที่เกิดจากการใช้กระดาษและยังเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน เนื่องจากประหยัดเวลาในเรื่องการเตรียมเอกสาร
เตรียมบรรจุซอง และจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์
ปริมาณการใช้กระดาษ
ปี 2562 ธนาคารมี ป ริ ม าณกระดาษที่ ใ ช้ ใ นขั้ น ตอน
การปฏิบัติงานต่างๆ จานวน 14,724 รีม ลดลงร้อยละ 3 จากปี 2561
ที่ใช้กระดาษทั้งสิ้น 15,205 รีม เนื่องจากปี 2562 มีการลด-เลิกใช้เอกสาร
ประกอบการประชุมต่างๆ เปลี่ยนเป็นการแชร์ไฟล์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เพิ่มขึน้
แนวทางการลดปริมาณการใช้กระดาษ
เพื่ อ ให้ ก ารประหยั ด ทรั พ ยากรกระดาษเป็ น ไปอย่ า งเป็ น ระบบและเป็ น รู ป ธรรม การลดปริ ม าณการใช้ ก ระดาษ
จะพิจารณาแนวทาง ดังนี้
1. สารวจและวางแผน
2. ประยุกต์การใช้เทคโนโลยีโดยเพิ่มช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ในการปฏิบัติงานแทนกระดาษ
3. การใช้กระดาษให้คุ้มค่า
4. ติดตามและประเมินผล
5. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากร

1. การสารวจและวางแผน
ส ารวจข้ อ มู ล การใช้ ก ระดาษในแต่ ล ะปี โ ดยพิ จ ารณาจากจ านวนบุ ค ลากร หน่ ว ยงาน และสิ่ ง สนั บ สนุ น ด้ า น
การทางาน และวางแผนการใช้กระดาษ โดยวางแผนลดปริมาณกระดาษปีละ 5-10 เปอร์เซนต์ของปริมาณกระดาษที่ใช้ทั้งหมดในแต่ละปี
2. การประยุกต์การใช้เทคโนโลยี
การสนับสนุนและผลักดันให้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานมากขึ้น อาทิ การส่งหนังสือ
เผยแพร่ข้อมูลความรู้ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ และเพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตามแผนการลดการใช้กระดาษโดยมีการผลักดันกิจกรรม
ดังนี้
- งานด้านการประชุมโดยการเปลี่ยนรูปแบบแฟ้มหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ เป็นการบันทึกข้อมูล
โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- การอบรมที่มเี อกสารจานวนมากให้ใช้วิธีการส่งข้อมูลทางอีเมล์
- การรับ - ส่งเอกสาร อาทิ การเวียนหนังสือโดยการส่งข้อมูลทางอีเมล์
- จัดเก็บสาเนาหนังสือเข้า - ออกด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Scan) แทนการถ่ายสาเนาเอกสาร
3. การใช้กระดาษให้คุ้มค่า
การประหยัดทรัพยากรกระดาษมีประสิทธิภาพเริ่มต้นง่ายๆ จากการคัดแยกเอกสารที่ใช้งานเพียงหน้าเดียว จากนั้น
ดาเนินการ ดังนี้
- จัดตั้งและกาหนดจุดเก็บกระดาษใช้แล้วหน้าเดียวในพื้นที่ส่วนกลาง และรณรงค์ให้พนักงานนากระดาษที่ได้

จากการรวบรวมไปใช้กระดาษหน้าสอง
- ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานรับทราบถึงจุดเก็บกระดาษใช้แล้วหน้าเดียว
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- ใช้เป็นกระดาษโน้ตหรือสมุดโน้ต
- ให้หน่วยงานพิจารณานากระดาษที่ใช้งานเพียงหน้าเดียวมาใช้สาหรับการบันทึกข้อความที่ไม่เป็นทางการหรือ

บันทึกข้อความเพื่อติดต่อภายในหน่วยงาน
4. ติดตามและประเมินผล

เพื่อให้กระบวนการลดปริมาณการใช้กระดาษมีประสิทธิภาพ และเป็นรู ปธรรมมากขึ้น จึงมีการติดตามข้อมูลการใช้
ปริมาณกระดาษในแต่ละหน่วยงาน พร้อมทั้งนาข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนเพื่อให้การลดปริมาณการใช้
กระดาษมีประสิทธิผล
5. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
สิ่งสาคัญที่สุดในการลดปริมาณการใช้กระดาษให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ต้องเริ่มจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
บุคลากรให้มีทัศนคติและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติอย่างจริงจัง อาทิ
- การคัดแยกประเภทของกระดาษที่ใช้แล้ว โดยแบ่งออกเป็น 3 R ดังนี้ คือ
1. Reduce ลดปริมาณ/ขนาด
2. Reuse นากลับมาใช้ใหม่
3. Recycle นากลับไปใช้ทดแทน/จาหน่าย
การพิมพ์เอกสารสาหรับการตรวจสอบให้ใช้กระดาษที่ใช้ง านไปเพียงหน้า เดียวมาใช้ แทนกระดาษดี และ
ลดความละเอียดของหมึก (Economy Mode)
- ทบทวนกิจกรรมที่ดาเนินงานว่ามีส่วนไหนที่ต้องปรับปรุงเพื่อให้เกิดความเหมาะสม หรือปรับเกณฑ์การใช้กระดาษ
ของแต่ละส่วนงานให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงและเกิดประโยชน์สูงสุด
การบริหารจัดการกระดาษที่ใช้งานแล้ว
คนไทยใช้กระดาษเฉลี่ยปีละ 3.9 ล้านตัน หรือคนละประมาณ 60 กิโลกรัมต่อปี ดังนั้นเพื่อตอบสนองความต้องการต่อ
การใช้กระดาษของคนไทย จะต้องตัดต้นไม้ถึง 66.3 ล้านต้นต่อปี หรือเท่ากับว่าทุกๆ นาที ต้นไม้ 126 ต้น จะต้องถูกโค่นลง
กระดาษเก่า 1 ตัน สามารถทดแทนการตัดต้นไม้เพื่อมาทาเป็นกระดาษ ได้ถึง 15 ต้น หากคนไทยทุกคนใช้กระดาษ
อย่างประหยัด โดยการใช้กระดาษทั้ง 2 หน้า จะช่วยรักษาชีวิตต้นไม้ได้ถึง 1.3 ล้านต้น หากคนไทยทุกคนหันมาใช้ผ้าเช็ดหน้าแทน
การใช้กระดาษทิชชู เพื่อจะช่วยรักษาชีวิตต้นไม้ได้ 3,315,000 ต้น
ทั้งนี้ ในกองขยะทั่วไป เกือบครึ่งหนึ่งเป็นขยะที่มีราคาสามารถนากลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งแยกเป็นกระดาษ 19% พลาสติก
13% แก้ว 8% โลหะ 5% จะเห็นว่า ขยะกระดาษมีจานวนมากที่สุด คิดเป็นขยะที่เกิดขึ้นทั่ วประเทศประมาณ 2.47 ล้านตัน ซึ่งเศษ
กระดาษเหล่านี้ ควรถูกรวบรวมป้อนให้แก่โรงงานผลิตกระดาษ เพื่อนาไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตกระดาษรีไซเคิล ซึ่งโรงงานผลิต
กระดาษมีความต้องการเศษกระดาษปีละ 2.5 ล้านตัน ดังนั้นทางที่ดีที่จะทาให้มีการนากระดาษใช้แล้วมาหมุนเวียนผลิต มาใช้ใหม่
(Recycle) มีปริมาณมากขึ้นก็คือ การรวบรวมเศษกระดาษใช้แล้วในสานักงาน และบ้านเรือน โดยแยกเศษกระดาษเหล่านี้ออกจากขยะ
ชนิ ด อื่ น เพื่ อ สะดวกในการจั ด เก็ บ และน ากลั บ ไปรี ไ ซเคิ ล เพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ทั้ ง ในทางเศรษฐกิ จ สิ่ ง แวดล้ อ ม และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อ้างอิง : โครงการ “วิทยาศาสตร์สีเขียว” คู่มือการลดใช้กระดาษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ธนาคารตระหนักและให้ความสาคัญในด้านการลดขยะกระดาษ ทาให้มีการนากระดาษที่ใช้แล้วมาหมุนเวียนผลิตมาใช้
ใหม่ (Recycle) จึงได้กาหนดระเบียบปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดเก็บและทาลายเอกสาร โดยการนาเอกสารที่ครบกาหนดการทาลาย
นากลับไปรีไซเคิล ดังนี้
2562
2561
2560
2559
จานวนเอกสารที่ครบรอบกาหนดการทาลาย (กล่อง)
2,115
721
599
1,701
จานวนน้าหนักของเอกสารที่ชั่งได้ (กิโลกรัม)
30,250
8,712
7,037
19,048
จานวนต้นไม้ที่สามารถทดแทนการตัดต้นไม้เพื่อมาทา
454
131
106
286
/1
เป็นกระดาษต่
อ
กระดาษเก่
า
จ
านวน
1
ตั
น
(ต้
น
)
/1
หมายเหตุ

กระดาษเก่า 1 ตัน สามารถทดแทนการตัดต้นไม้เพื่อมาทาเป็นกระดาษได้ถึง 15 ต้น
อ้างอิง : โครงการ “วิทยาศาสตร์สีเขียว” คู่มือการลดใช้กระดาษ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สูตรการคานวณ การทดแทนการตัดต้นไม้ = 15 ต้น /1 ตัน x จานวนน้าหนักของเอกสารที่ชั่งได้
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โครงการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างสถานที่ทางาน
ธนาคารให้ความสาคัญถึงอันตรายของแสงสว่างซึ่งมีผลกระทบต่อพนักงาน ในกรณีแสงสว่างน้อยหรือมากเกินไปจะมี
ผลเสี ย ต่ อ นั ย น์ ต า ท าให้ ก ารหยิ บ จั บ เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ อ าจผิ ด พลาดท าให้ เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ ไ ด้ รวมทั้ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลทางจิ ต ใจคื อ
อาจเบื่อหน่ายการทางาน และประสิทธิภาพในการทางานลดลง
ตั้งแต่ปี 2557 ธนาคารได้ดาเนินโครงการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างทุกพื้นที่ในสานักงาน เพื่อดูแลให้พื้นที่ทางาน
มีแสงสว่างเพียงพอมาอย่างต่อเนื่อง
ขันตอนการวัดผลและเก็บข้อมูล
1. วัดที่จุดทางาน เป็นการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างบริเวณที่ทางานโดยใช้สายตาเฉพาะจุดหรือต้องใช้สายตาอยู่
กับที่ในการทางาน
2. วัดแบบค่าเฉลี่ยของพื้นที่ทั่วไป เป็นการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างในบริเวณพื้นที่ทั่วไป เช่น ทางเดิน และ
บริเวณพื้นที่ทางาน
ผลลัพธ์จากการดาเนินโครงการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างสถานที่ทางาน จากการตรวจวัดความเข้มของ
แสงสว่างในหน่วยของลักซ์ (Lux) โดยทาการตรวจวัดตามสภาพความเป็นจริง พบว่าความเข้มของแสงสว่างในสถานที่ทางานทุกพื้นที่
ของธนาคารเพียงพอและเป็นไปตามมาตรฐาน กล่าวคือ ค่ามาตรฐานอยู่ที่ไม่น้อยและมากกว่า 400 Lux
กิจกรรม 5ส.
การทากิจกรรม 5ส. ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทาให้สถานที่ทางาน
และสภาพแวดล้ อ มการท างานสะอาด บุ ค ลากรมี สุ ข ภาพกายและสุ ข ภาพจิ ต ที่ ดี ลดการสิ้ น เปลื อ งทรั พ ยากรและงบประมาณ
เพิ่มประสิทธิภาพการทางาน โดยกิจกรรม 5ส. ได้รับความร่วมมือจากพนักงานเป็นอย่างดี จึงได้ดาเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง
ผลลัพธ์จากกิจกรรม 5ส.
1. ผลที่ได้รับจากขั้นตอนการ สะสาง
- ขจัดความสิ้นเปลืองของทรัพยากร
- มีพื้นทีใ่ ช้สอยเพิ่มขึ้น
- ที่ทางานดูกว้างและโล่ง สะอาดตา ทาให้พนักงานมีสุขภาพจิตที่ดี
2. ผลที่ได้รับจากขั้นตอนการทาให้ สะดวก
- ขจัดการค้นหาที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆ
- เพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
- เป็นภาพพจน์ที่ดีขององค์กร
3. ผลที่ได้รับจากขั้นตอนการทาให้ สะอาด
- มีสภาพแวดล้อมที่ดี น่าทางาน
- ขจัดความสิ้นเปลืองของทรัพยากร
- เพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือเครื่องใช้ ลดปัญหาการขัดข้องหรือเสียบ่อยของอุปกรณ์สานักงาน
4. ผลที่ได้รับจากขั้นตอนการทาให้ถูก สุขลักษณะ
- สถานที่ทางานเป็นระเบียบ เรียบร้อย น่าทางาน
- สุขภาพที่ดีของพนักงานทั้งร่างกายและจิตใจ
5. ผลที่ได้รับจากขั้นตอนการ สร้างนิสัย
- พนักงานมีทัศนคติที่ดีในการทางาน
- ลูกค้าได้รับบริการที่มีคุณภาพ และสะดวกรวดเร็ว
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LH BANK ATM ร่วมลดภาวะโลกร้อน
ธนาคารได้มีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อน โดยเพิ่มทางเลือกให้ลูกค้าที่จะไม่พิมพ์ใบบันทึกรายการจากการใช้บริการ
ตู้เอทีเอ็ม เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและช่วยลดภาวะโลกร้อน ผ่านตู้เอทีเอ็มของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคาร
มีตู้เอทีเอ็ม จานวน 199 เครื่อง และเครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ จานวน 6 เครื่อง รวมทั้งลดการใช้กระแสไฟฟ้าของเครื่องเอทีเอ็มที่อยู่
ในห้างสรรพสินค้า โดยปรับลดเวลาเปิด-ปิด ระบบไฟฟ้าและแสงสว่างตามเวลาเปิด-ปิดของห้างสรรพสินค้า
การให้ความรู้เพื่อรณรงค์ด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
ธนาคารได้มุ่งเน้นการสร้างจิตสานึก และสร้างความมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชีวิตประจาวันทั้งด้าน
การประหยัดพลังงาน การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การรักษาสิ่งแวดล้อม การใช้ซ้า (Reuse) การหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)
และลดการใช้ (Reduce) โดยได้สื่อสารให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้พนักงานผ่านช่องทางรายการ LHFG People Voice
ซึ่งออกอากาศทางเสียงตามสายทุกวันศุกร์ที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน นอกจากการให้ความรู้ในเรื่องการอนุรักษ์สิ่ง แวดล้อมแล้ว
ยังได้เชิญชวนเพื่อนพนักงานร่วมแบ่งปันไอเดียวิธีการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นสิ่งที่พนักงานสามารถทาได้ในชีวิตประจาวัน อาทิ
การใช้กระบอกหรือกระติกน้าแทนการใช้แก้วพลาสติก การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก การปิดคอมพิวเตอร์ระหว่างพักเที่ยงหรือไม่ใช้งาน
เป็นเวลานานๆ เป็นต้น
นอกจากนี้ ได้มีการสื่อสารการรักษาสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานผ่านช่องทางการสื่อสารภายในผ่าน Intranet :
LH BANK People : คอลัมน์ Pro Eco ซึ่งมีเนือ้ หาสาระให้พนักงานสามารถนากลับไปปฏิบัติได้จริง ทั้งที่บ้านและที่ทางาน อาทิ
- ประหยัดน้าด้วยวิธีง่ายๆ ประหยัดได้หลายลิตร
- 10 วิธีลดจานวนขยะ
- ประหยัดพลังงานใกล้ตัวง่ายๆ ฉบับชาว Office
- วิธีประหยัดน้าสู้วิกฤตภัยแล้ง ขอให้ตระหนัก แต่อย่าตระหนก
- ทิชชู กับเรื่องต้องรู้ก่อนเลือกใช้ ตอนทิชชูจากเยื่อกระดาษรีไซเคิล ทางเลือกใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
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9. นวัตกรรมและการเผยแพร่นวัตกรรมจากการดาเนินความรับผิดชอบต่อสังคม
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) มีค วามมุ่ง มั่น ในการคิด ค้น ให้ เ กิด นวัต กรรมที่ส ามารถสร้า งประโยชน์
ต่อธุรกิจ และสัง คมไปพร้อมๆ กัน รวมทั้ง ได้ส่ง เสริมให้มีการพัฒนาผลิตภัณ ฑ์และบริการทางการเงิ นอย่า งต่อเนื่อง เพื่ออานวย
ความสะดวกและตอบสนองความต้องการของลูกค้า อีกทั้งเป็นการรองรับกับโลกยุคใหม่ที่กาลังขับเคลื่อนสู่การปฏิรูป เชิงดิจิ ทัล
(Digital Transformation) และนโยบายของรัฐบาลในการดาเนินแผนงานสู่ Digital Economy ซึ่งธนาคารได้ตระหนักถึงความสาคัญ
นี้จึ ง ส่ง เสริมให้มีการพัฒนานวัตกรรมของผลิตภัณ ฑ์และบริการทางการเงิ นในรูปแบบดิจิ ทัล Digital Banking เพื่อ ช่ วยให้ลูกค้ า
ประหยัดเวลาการเดินทาง ลดค่าใช้จ่ายและสะดวกต่อการใช้บริการ
บริการฝาก-ถอน เงินสดที่สาขาของธนาคารโดยไม่ต้องเขียนสลิป เป็นอีกหนึ่งบริการที่ช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับ
ลูกค้าให้สามารถทาธุรกรรมได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
บริก ารทางการเงิน ผ่ า นโมบายแบงกิ้ ง (LH Bank M Choice) เพื่อ อานวยความสะดวกในการทาธุรกรรม
ทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือ โอนเงิน เช็คยอดเงิน จ่ายบิล ได้ ทุกวัน ทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งปัจจุบันเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของการใช้
ชีวิตประจาวัน สามารถใช้บริการอย่างไร้ข้อจากัด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสถานที่ เวลา ด้วยรูปแบบและมาตรฐานความปลอดภัยเช่นเดียวกัน
กับการทาธุรกรรมผ่านสาขาธนาคาร
บริการทางการเงินผ่านเทอร์เน็ตแบงกิ้ง (LH Bank Speedy) เป็นบริการที่ช่วย
อานวยความสะดวกในการทาธุรกรรมทางการเงินที่สามารถทาธุรกรรมได้ทุกวัน ทุกที่ ทุกเวลา
และมีระบบรักษาความปลอดภัยแบบ Double Security ที่ทาให้การทาธุรกรรมทางการเงินมี
ความมั่นใจ มีเมนูใช้งานง่าย สามารถทารายการโอนเงินภายในธนาคาร และโอนเงินต่างธนาคาร รวมถึงการโอนเงินพร้อมเพย์ไปยัง
บุคคลทั่วไป เปิดบัญชีเงินฝาก การชาระค่าสินค้าและบริการ ชาระสินเชื่อ ตรวจสอบสถานะเช็คหรืออายัดเช็ค ดูกองทุน ซื้อกองทุน
ดูประกันที่ซื้อผ่านธนาคาร ตรวจสอบสถานะบัญชี ค้นหาที่ตั้งสาขาของธนาคาร และเพื่อเพิ่มความปลอดภัยเมื่อทาธุรกรรม ธนาคาร
จะส่ง SMS แจ้งผลการทาธุรกรรมให้ลูกค้าทราบทุกครั้งที่มีการทารายการผ่านโทรศัพท์มือถือในทันที
บริการบัตรเดบิต (LH Bank Debit Chip Card) เป็นบัตรที่ใช้ทาธุรกรรมทางการเงิน
ผ่านตู้เอทีเอ็ม ได้ทุกตู้ทุกธนาคารทั่วประเทศ ปลอดภัยด้วยการบันทึกข้อมูลบน Chip Card จึงไม่ต้องกลัว
การถูกคัดลอกข้อมูลจากบัตร อีกทั้งยังสามารถนาบัตรไปใช้สอบถามยอดและถอนเงินที่เครื่องเอทีเอ็ม
ต่า งประเทศที่ มีสั ญ ลั กษณ์ UnionPay International และสามารถซื้อ สิ นค้ า และบริ การที่ร้ า นค้ า หรื อ
Online Shopping ได้อย่างสะดวก พร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายจากร้านค้าที่เข้าร่วมโปรโมชั่นกับ UnionPay International
บริการบัตรเดบิตพรีเมี่ยม (LH Bank Premium) เป็นบัตรที่คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลสูงสุด 300,000 บาท ซึ่งรับ
ประกันภัยโดย บมจ.ชับบ์สามัคคีประกันภัย โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ เพียงแถลงประวัติสุขภาพในใบสมัคร ได้รับความคุ้มครองทันที
สาหรับค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ เพียงยื่นบัตร LH Bank Premium พร้อมบัตรประชาชนกับสถานพยาบาลคู่สัญญา
บริการ LH Bank PromptPay (พร้อมเพย์) เป็นบริการรับ-โอนเงิน เพื่อลดการ
พกพาเงินสด โดยการผูกบัญชีเงินฝากของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ กับหมายเลขบัตรประชาชน
หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือก็สามารถรับ -โอนเงินได้ง่ายๆ เพียงใช้หมายเลขบัตรประชาชน หรือ
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ โดยไม่ต้องใช้เลขที่บัญชีเงินฝาก สามารถใช้บริการ LH Bank PromptPay ผ่าน 4 ช่องทาง ได้แก่
1. โทรศัพท์มือถือ (LH Bank M Choice)
2. อินเทอร์เน็ต แบงก์กิ้ง (LH Bank Speedy)
3. ตู้ ATM LH Bank
4. สาขาของธนาคาร
บริการพร้อมเพย์นิตบิ ุคคล (LH Bank Business PromptPay) บริการโอนเงินและรับโอนเงินทางเลือกใหม่สาหรับบริษัท/
องค์กร โดยผูกบัญชีเงินฝากของบริษัทกับเลขประจาตัวผู้เสียภาษี
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บริการข้อมูล My Portfolio เป็นบริการดูข้อมูลส่วนตัวแบบออนไลน์ผ่าน LH Bank M Choice และ LH Bank
Speedy โดยสามารถดูข้อมูลดังนี้ ตู้นิรภัย (Safe Box) เงินฝาก (Deposit) สินเชื่อ (Loan) หลักทรัพย์ (Securities) กองทุน (Mutual
Fund) หุ้นกู้ (Debenture) กองทุนส่วนบุคคล (Private Fund) ประกัน (Insurance)
บริการรับชาระค่าสินค้าและบริการผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Payment Service) เป็นบริการสาหรับร้านค้า
ที่ต้องการเพิ่มช่องทางการรับชาระค่า สินค้า และบริการ โดยการสแกน QR Code ผ่าน e – Wallet ชั้ นนา ทั้ง ประเทศไทยและ
ต่างประเทศ โดยประเทศไทยมี Rabbit LINE Pay AirPay TrueMoney ส่วนต่างประเทศมี Wallet จากประเทศจีน WeChat Alipay
ซึ่งประโยชน์ที่ร้านค้าจะได้รับ เช่น สามารถเพิ่มยอดขาย ช่วยลดการสารองเงินทอน สะดวกปลอดภัยเรื่องการรับเงินโอนค่าสินค้าและ
บริการ โดยธนาคารจะทาการโอนเงินเข้าบัญชีร้านค้าในวันทาการถัดไป
ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ธนาคารได้ประชาสัมพันธ์ และสื่อสารให้ลูกค้าได้รับทราบข้อมูลอย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า
ธนาคารได้เปิดกว้างและสนับสนุนให้มีการคิดค้น สร้างสรรค์ และพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ อันจะทาให้เกิดความต่อเนื่อง
ของการสร้างนวัตกรรมจากภายในธนาคารภายใต้การพัฒนานวัตกรรมอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงสารวจกระบวนการ
ประกอบธุรกิจอยู่เสมอว่าได้ก่อให้เกิดความเสี่ยงหรือมีผลกระทบทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมหรือไม่ และหากมีความเสี่ยงหรือ
มีผลกระทบทางลบธนาคารจะรีบดาเนินการแก้ไขโดยทันที
การรับรองมาตรฐานระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของ
สารสนเทศ (ISO/IEC 27001:2013)
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) ผ่านการรับรองมาตรฐาน
ระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ (ISO/IEC 27001 : 2013) เพื่อ
ยกระดับการจัดการความมั่งคงปลอดภัยสารสนเทศของโครงสร้างพื้นฐานการชาระ
เงิ น ได้แก่ระบบ BAHTNET และระบบ ICAS ให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงจากภัยคุกคามด้านไซเบอร์ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งด้านการเงิน
และด้านชื่อเสียง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนและเศรษฐกิจในวงกว้าง
การสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
ธนาคารจัดอบรมหลักสูตรการสร้างความตระหนักด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ สาหรับกรรมการและผู้บริหาร
ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับระบบการปกป้ องข้อมูล
และระบบสารสนเทศ (Cyber Security) ของประเทศไทยและในระดับสากล เพื่อยกระดับความระมัดระวังในการป้องกันภัยที่เกิดจาก
กระแสความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัล ให้สามารถรับมือและป้องกันความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการให้ความรู้
เรื่องพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติการรักษาคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการอัพเดทภัยคุกคามระบบสารสนเทศใหม่ๆ เพื่อให้พนักงานนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตระหนักถึงการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการสร้างความตระหนักรู้ใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร
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การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการธนาคารและผู้บริหารของธนาคารให้ความสาคัญต่อการควบคุมภายในที่ดี และตระหนักถึงความสาคัญ
ของการจัดการความเสี่ยง ความเพียงพอของการควบคุมภายในสาหรับการดาเนินงานทุกด้านของธนาคาร โดยเฉพาะด้าน Market
Conduct, Banking Product และ Cross Selling โดยกาหนดให้ทุกหน่วยงานของธนาคารยึดถือแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการควบคุม
ภายในเพื่ อ เป็ น หลั ก ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ และการปฏิ บั ติ ข องพนั ก งาน รวมถึ ง จั ด ให้ มี ห น่ ว ยงานที่ ท าหน้ า ที่ บ ริ ห ารความเสี่ ย ง
และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงเป็นแนวทางปฏิบัติ
ธนาคารกาหนดให้มีการสอบทานประสิทธิผลและความพอเพียงของกระบวนการบริหารความเสี่ยงและระบบการ
ควบคุมภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสาระสาคัญประกอบด้ว ย การพิจารณาความเหมาะสมของขอบเขตความรับผิดชอบ
แผนปฏิบัติงาน การประเมินความเพียงพอและคุณภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน กระบวนการ
กากับดูแลกิจการ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของธนาคารและทางการ และรายงานต่อคณะกรรมการธนาคารในกรณีที่
พบข้อบกพร่องที่เป็นสาระสาคัญเพื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไขและให้ข้อเสนอแนะ
ธนาคารให้ค วามสาคั ญต่อการกากับดูแลกิจ การและการควบคุ มภายในที่ดี มีนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติง าน
เป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงกาหนดให้มีการฝึกอบรมและให้ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบั ติงานแก่พนักงาน ซึ่งเป็นการส่งเสริม
ให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ธนาคารจัดให้มีคู่มือพนักงาน ระเบียบวินัย จรรยาบรรณในวิชาชีพ รวมถึงหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ Code of
Conduct & Ethics ตามแนวทางของสมาคมธนาคารไทย และบทลงโทษกรณีกระทาความผิดต่อระเบียบวินัย เพื่อให้การปฏิ บัติงาน
ของพนักงานมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสีย และเป็นการส่งเสริมความแข็งแกร่งของการกากับดูแลกิจการและ
การควบคุมภายในให้สอดคล้องกันในทุกระดับของธนาคารอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งได้บรรจุเรื่องดังกล่าวไว้ในหลักสูตรการอบรม
พนักงาน
ธนาคารก าหนดให้ กิ จ กรรมการควบคุ ม ภายในเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของกระบวนการปฏิบั ติ ง าน และก าหนดโครงสร้ า ง
การควบคุมให้เหมาะสมในทุกส่วนงาน โดยกาหนดให้มีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้ปฏิบัติงานและผู้ติดตามควบคุมและประเมินผล
เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลและตรวจสอบระหว่างกันอย่างเหมาะสม สาหรับกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะได้รับ
การระบุและดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ เงื่อนไขการทาธุรกิจ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของธนาคาร
ระบบสารสนเทศของธนาคารได้รับการพัฒ นาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงระบบข้อมูลทางการเงิน การปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Risk) ของธนาคาร และการปฏิบัติ
ตามระเบียบข้อบังคับต่างๆ เพื่อใช้ในการติด ตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน และดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่องที่มีนัยสาคัญ
ได้อย่างทันท่วงที รวมถึงเพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องสมบูรณ์และเป็นปัจจุบันต่อการตัดสินใจของคณะกรรมการ และผู้บริหารของ
ธนาคาร มีช่องทางการสื่อสารที่มีคุณภาพเพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหารและพนักงานทุกคนเข้าใจนโยบายและกระบวนการปฏิ บัติงาน
ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตนอย่างแท้จริง
การตรวจสอบและการติ ด ตามดู แ ลการด าเนิ น งานของธนาคารโดยสายงานตรวจสอบของบริ ษั ท แอล เอช
ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน และเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน
และรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ใช้หลักการปฏิบัติงานที่เน้น การบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมการปฏิบัติตามกฎหมาย
และระเบียบข้อบังคับของทางการ นโยบาย ระเบียบปฏิบัติ กระบวนการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานเพื่อประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและความเหมาะสมของการจัดการความเสี่ยง ประเมินประสิทธิภาพของการบริหาร
ทรัพยากรและประเมินความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
สายงานตรวจสอบ มีหน้าที่ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการดาเนินงานแก่หน่วยงานผู้รับการตรวจสอบและการกากับดูแล
ตามลักษณะและขอบเขตของงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มมูลค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน แลนด์ แอนด์
เฮ้าส์ ซึ่งการตรวจสอบได้นาหลักการตรวจสอบอย่างต่อเนื่ อง (Continuous Audit) และการตรวจสอบเชิงบูรณาการ (Integrated
Audit) มาประยุกต์ใช้
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ธนาคารตระหนักเสมอว่า การควบคุมภายในเป็นกระบวนการที่สาคัญของการดาเนินธุรกิจธนาคาร ที่จะทาให้การ
ปฏิบัติง านมีประสิทธิภาพและเกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดาเนินงานของธนาคารสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ สร้า ง
ผลประโยชน์ตอบแทนในระยะยาว การรายงานข้อมูลทางการเงินและการดาเนินงานน่าเชื่อถือ การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ และป้องกันมิให้เกิดการกระทาอันอาจก่อความเสียหายต่ อทรัพย์สินและชื่อเสียงของธนาคารจึงจัดให้มี
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ทั้งระหว่างการปฏิบัติงานและการติดตามประเมินผลเป็นรายครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุม
ภายในยังมีความสอดคล้องและสามารถจัดการกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลาได้ ซึ่งข้อบกพร่องของการควบคุม
ภายในที่พบจะรายงานต่อผู้บริหารที่กากับดูแลงานนั้นๆ และข้อบกพร่องที่มีนัยสาคัญ จะรายงานต่อผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการธนาคารตามความเหมาะสม
การแต่งตั้งและพิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบ มี บ ทบาทหน้ า ที่ ใ นการเสนอแต่ ง ตั้ ง ผู้ ส อบบั ญ ชี โดยการเสนอแต่ ง ตั้ ง ผู้ ส อบบั ญ ชี
คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาถึงคุณสมบัติและการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีก่อนเสนอต่อคณะกรรมการธนาคารในแต่ละปี
รวมถึงค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี เพื่อนาเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้ น ทั้งนี้ รายชื่อผู้สอบบัญชี ได้รับความเห็นชอบจาก
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ในปี 2562 ผู้สอบบัญชีของธนาคาร คือ บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินปี 2562 ได้เสนอ
รายงานการตรวจสอบงบการเงินแบบไม่มีเงื่อนไข
การดูแลการควบคุมภายใน
 ฝ่ายตรวจสอบทัว่ ไป ฝ่ายตรวจสอบสาขา และสานักตรวจสอบระบบสารสนเทศ (General Audit Department,
Branch Audit Department and Information Technology Audit Office)
มี ห น้ า ที่ ต รวจสอบและประเมิ น ความเพี ย งพอของระบบการควบคุ ม ภายใน ตรวจสอบและติ ด ตามดู แ ล
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ กระบวนการปฏิบัติงาน และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน รวมทั้งข้อกาหนด
ตามกฎหมาย และระเบียบของทางการ ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน เพื่อประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
และความเหมาะสมของการจั ด การความเสี่ ยง ประเมิ น ประสิท ธิ ภ าพของการบริ ห ารทรั พยากรและประเมิน ความถูก ต้ อ งและ
ความน่าเชื่อถือของข้อมูลพร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุ งการปฏิบัติงานเพื่อลดความเสี่ย ง นอกจากนี้ ได้กาหนดระบบ
ตรวจสอบและควบคุมภายใน เพื่อการดูแลรักษาข้อมูลลูกค้าให้เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกาหนดอย่างเคร่งครัด
งานในความรับผิดชอบของหัวหน้าดูแลสายงานควบคุม ประกอบด้วย
1. งานด้านตรวจสอบทั่วไป (General Audit)
2. งานด้านตรวจสอบสาขา (Branch Audit)
3. งานด้านตรวจสอบระบบสารสนเทศ (Information Technology Audit)
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ประวัติหัวหน้าดูแลสายงานควบคุม
ชื่อ-สกุล
นางวิลาวัลย์ สุทธิบุตร
ตาแหน่ง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานควบคุม
อายุ (ปี)
53
คุณวุฒิทางการศึกษา - ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการฝึกอบรม
- หลักสูตร การกากับดูแลและบังคับใช้กฎหมายในตลาดเงินและตลาดทุน
: ศูนย์บริการวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย : CPIAT
- หลักสูตร Workshop การเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานขายกองทุน : สานักงาน ก.ล.ต.
- หลักสูตร การบังคับใช้กฎหมาย ปปง. : ศูนย์บริการวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร การกากับดูแลการปฎิบัติงานด้านธุรกิจประกันภัย
: ศูนย์บริการวิชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับการกากับดูแลด้านธุรกิจหลักทรัพย์สาหรับผู้รับผิดชอบสูงสุดใน
: หน่วยงานกากับดูแล ชมรมกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ สมาคมธนาคารไทย
- หลักสูตร Credit Risk Management For Financial Institutions
- หลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับ Securitization และการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
- หลักสูตร Advanced Financial Institution Credit Risk Analysis
- หลักสูตร การกากับดูแลตามแนวทาง Basel II
- หลักสูตร The 7 Habits of Highly Effective People
- หลักสูตร Intermediate Credit Seminar
สัดส่วนการถือหุ้น (ร้อยละ)
-ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
-ไม่มีประสบการณ์ทางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 1 แห่ง
ช่วงเวลา
ตาแหน่ง
ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานควบคุม
บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์ เชียล กรุ๊ป
2542 - 2561
ผู้อานวยการอาวุโส
บมจ. ธนาคารกรุงเทพ
 การดารงตาแหน่งปัจจุบันในบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ไม่มี ช่วงเวลา
ก.ค. 2561 - ส.ค. 2562
2538 - 2542
2534 - 2538

ตาแหน่ง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานควบคุม
ผู้จัดการ
ผู้ช่วยผู้จัดการ

ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
บมจ. เงินทุนหลักทรัพย์นวธนกิจ
บจ. เงินทุนหลักทรัพย์ธนชาต

หน้าที่และความรับผิดชอบงานด้านตรวจสอบทั่วไป งานด้านตรวจสอบสาขา และงานด้านตรวจสอบระบบสารสนเทศ
- กาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ขอบเขตของการตรวจสอบพร้อมทั้งวางแผนการตรวจสอบ
- จัดทา และปรับปรุงคู่มือการตรวจสอบให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย และมาตรฐานสากล
การปฎิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
- บริหารงานด้านตรวจสอบทั่วไป งานด้านตรวจสอบสาขา งานด้านตรวจสอบระบบสารสนเทศ และกากับดูแลการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
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- สอบทานการอนุมัติแนวทางการตรวจสอบ (Audit Program) ประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในเพื่อลดความเสี่ยงและคุณภาพของการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
- ประเมินความเชื่อถือได้และความถูกต้องของข้อมูลทางการเงินและข้อมูลด้านปฏิบัติการ
- พิจารณาการปฏิบัติงานต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย วัตถุประสงค์ แผนงาน ระเบียบปฏิบัติงาน กฎหมาย
และระเบียบของทางการที่เกี่ยวข้อง
- กาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและสอบทานว่าผู้ตรวจสอบได้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กาหนด รวมทั้งควบคุมแผนการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ
- เสนอผลการตรวจสอบต่อผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานผู้รับการตรวจ กรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการธนาคารตามความเหมาะสม
- พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบให้มีความรู้ความสามารถตามการเปลี่ยนแปลงของสภาวะเศรษฐกิจและสังคม
- จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบทุกระดับ
- ให้คาปรึกษา ข้อคิดเห็นและคาแนะนา แนวทางในการปฏิบัติตามระเบียบ คาสั่ง และการควบคุมภายใน
- ปฏิบัติงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบ
- กาหนดให้มีการ Monitor ธุรกรรมของลูกค้าทีม่ ีความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะธุรกรรมการโอนเงินของกลุ่มมิจฉาชีพ
แก๊ง Call Center เป็นต้น
- เสนอผลการวิเคราะห์งานตรวจสอบพิเศษต่อกรรมการผู้จัดการ และคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทราบ
- เสนอผลการตรวจสอบพิเศษ พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานต่อผู้บริหารระดับสูง สุดของสายงานผู้รับตรวจเพื่อหา
แนวทางให้มีการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วน
- ติดตามความคืบหน้าการดาเนินการปรับปรุงแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบ
จานวนพนักงานในหน่วยงานตรวจสอบ ณ 31 ธันวาคม 2562
จานวนพนักงานที่ป ฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบ จานวน 31 คน เป็นผู้ตรวจสอบทั่วไป จานวน 9 คน ผู้ตรวจสอบสาขา
จานวน 13 คน และผู้ตรวจสอบระบบสนเทศ จานวน 9 คน
ข้อมูลการถูกเปรียบเทียบปรับอย่างมีนัยสาคัญภายใต้กฎหมายที่กากับดูแล
ในปี 2562 ธนาคารมีรายการถูกเปรียบเทียบปรับอย่างมีนัยสาคัญภายใต้กฎหมายที่กากับดูแลจานวน 2 รายการ
รวมเป็นจานวนเงิน 325,000 บาท ดังนี้
รายการ
1

2

ชื่อผู้เปรียบเทียบปรับ

มาตรา

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

เรื่อง
หลักเกณฑ์การประกอบกิจการสาขาธนาคาร
พาณิชย์ การให้บริการนอกสถานที่
หลักเกณฑ์การรับฝากเงินหรือการรับเงินจาก
ประชาชน ไม่ได้มีการทาการรู้จักลูกค้า
(Know Your Customer: KYC)

ค่าปรับ
(บาท)
78,750.00

246,250.00
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รายการระหว่างกัน
รายการระหว่ า งกั น หมายถึ ง ธุ ร กรรมหรื อ ธุ ร กิ จ ที่ ค ล้ า ยคลึ ง หรื อ แข่ ง ขั น กั น หรื อ ความเกี่ ย วข้ อ งอื่ น ใด
ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างธนาคารกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง การทารายการระหว่างกันที่ ธนาคารมีกับบุคคล/
บริ ษั ท ที่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งทั้ ง หมด ธนาคารจะถื อ ปฏิ บั ติ ต ามนโยบาย และเงื่ อ นไขการค้ า ตามปกติ ข องธุ ร กิ จ ซึ่ ง จะเป็ น ไปตาม
กระบวนการที่กาหนดไว้อย่างเหมาะสม โปร่งใส และถูกต้องตามเกณฑ์ที่กาหนด โดยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดที่ ธนาคารและผู้ถือหุ้นจะ
ได้รับเป็นสาคัญ
รายการระหว่างกันที่ธนาคารมีกับบุค คลหรื อกิจ การที่เกี่ยวข้องธนาคารมีนโยบายและระเบียบปฏิบัติเพื่อป้องกัน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และถือปฏิบัติตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่กากับดูแลธนาคาร การพิจารณา
การทารายการระหว่างกัน ธนาคารจะใช้เกณฑ์เช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไปและเป็นไปตามเงื่อ นไขการค้าปกติ โดยผ่านกระบวนการ
พิจารณาอนุมัติที่ชัดเจน โปร่งใส ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกาหนด ทั้งนี้ ด้วยคานึงถึงประโยชน์สูงสุดต่ อธนาคารและผู้ถือหุ้น
โดยรวมเป็นสาคัญ
บุ ค คลหรื อ บริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ธนาคาร หมายถึ ง บุ ค คลหรื อ บริ ษั ท ที่ มี อ านาจควบคุ ม ธนาคารหรื อ ถู กควบคุ ม
โดยธนาคารไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับธนาคาร นอกจากนี้ บุคคลหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสาคัญกับธนาคารไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อมกับธนาคาร
ซึ่งรายการกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมีรายละเอียดเปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินภายใต้หัวข้อ “รายการธุรกิจ
กับกิจการ/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน”
ความจาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ธนาคารได้ ท ารายการระหว่ า งกั น ด้ ว ยความระมั ด ระวั ง โดยค านึ ง ถึ ง ผลประโย ชน์ สู ง สุ ด ของธนาคารและ
ผู้ถือหุ้น การทารายการระหว่างกันของธนาคารกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทุกรายการเป็นรายการตามธุรกิจปกติหรือรายการที่มีความจาเป็น
และมีความสมเหตุสมผลเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของธนาคาร ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทารายการระหว่างกันของ
ธนาคารอย่างต่อเนื่องและให้ความเห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป ซึ่งธนาคารได้รับและจ่ายค่าตอบแทนใน
ราคาตลาดหรื อ ราคายุ ติ ธ รรม รวมทั้ ง ธนาคารได้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามกฎเกณฑ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เรื่ อ งดั ง กล่ า ว และเปิ ด เผยข้ อ มู ล
อย่างครบถ้วนถูกต้อง
นอกจากนี้ รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตกับบุคคลที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสียใดๆ
คณะกรรมการตรวจสอบจะให้ความเห็นเกี่ยวกับความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบ
ไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นใดๆ ธนาคารจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้ตรวจสอบบัญชีของธนาคาร
เป็นผู้ให้ความเห็นเพื่อใช้ในการตัดสินใจของธนาคารหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้ ธนาคารจะเปิดเผยรายการระหว่างกันที่สาคัญ
ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของธนาคาร
มาตรการ / ขั้นตอนการอนุมัติการทารายการระหว่างกัน
ธนาคารให้ความสาคัญกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์จากการทารายการระหว่างกันโดยขั้นตอนอนุมัติ
การทารายการ ธนาคารจะพิจารณาตามระเบียบปฏิบัติของธนาคารและผ่านคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องโดยมีจุ ดประสงค์หลักเพื่อให้
การทารายการระหว่างกันของธนาคารเป็นไปตามหลักเกณฑ์ กระบวนการที่สมเหตุสมผลโดยมีราคาหรือเงื่อนไขรายการที่เป็นธรรม
ไม่เพียงแต่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อธนาคารและผู้ถือหุ้นโดยรวมเสมือนรายการที่ทากับบุคคลทั่วไป แต่ยังป้องกันความขัด แย้ง
ทางผลประโยชน์อีกด้วย นอกจากนี้ รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตกับบุค คลที่มีค วามขัดแย้ง ทางผลประโยชน์หรือ
มีส่วนได้เสียใดๆ ธนาคารจะดาเนินการตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้นๆ ในกรณีที่
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นใดๆ ธนาคารจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือ
ผู้ตรวจสอบบัญชีของธนาคารเป็นผู้ให้ความเห็นเพื่อใช้ในการตัดสินใจของธนาคารหรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้ ธนาคารจะเปิดเผย
การทารายการระหว่างกันไว้ในงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของธนาคาร
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นโยบายหรือแนวโน้มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
ธนาคารมี น โยบายการท ารายการระหว่ า งกั น ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในปั จ จุ บั น และในอนาคตที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ น กั บ บุ ค คลที่ มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียเกิดขึ้นอีกโดยมีแนวทางที่สาคัญในการทารายการระหว่างกัน ได้แก่ การทารายการ
ระหว่างกันต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม เป็นไปตามหลักการกากับกิจการที่ดีและมีนโยบายการกาหนดราคาที่เป็นธรรม และ
เป็นไปตามเงื่อนไขการค้าทั่ วไป อีกทั้งค่าตอบแทนที่จ่ายหรือได้รับจากการทารายการต้องเป็นไปตามราคาตลาดหรือราคายุติธรรม
ทั้ง นี้ ธนาคารจะให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้ตรวจสอบบัญชีของธนาคารหรือผู้เชี่ ยวชาญอิสระพิจ ารณาตรวจสอบและให้
ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทารายการ
รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ธนาคารจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่งหรือ
ข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง การพิจารณาความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน รวมทั้งความคิดเห็นของคณะกรรมการธนาคารและ
คณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการที่มีส่วนได้เสียในสัญญาใดๆ ที่ธนาคารทาขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี
- ไม่มี การเปิดเผยข้อมูล
ธนาคารจะเปิดเผยข้อมูลการทารายการระหว่างกัน รายการที่เกี่ยวโยงกันไว้ในรายงานประจาปี
รายการธุรกิจกับกิจการ / บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
รายการธุรกิจที่สาคัญกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รวมทั้ งรายการที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหารหรือบุคคล
ผู้มีตาแหน่งเทียบเท่า รวมถึงกิจการที่บุคคลหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวที่มีอานาจในการจัดการ หรือกิจการที่ธนาคารหรือ
กรรมการหรือผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวถือหุ้นรวมกันเกินกว่ าร้อยละ 10 ขึ้นไปของทุนที่ชาระแล้วของกิจการนั้น
ซึ่งได้เปิดเผยอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของธนาคาร ข้อ 39. โดยมีรายละเอียดของรายการดังกล่าวดังนี้
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ยอดคงค้างระหว่างกัน
ยอดคงเหลือของรายการที่ธนาคารฯ มีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสาคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
มีดังนี้

360.00
0.03
0.30
84.10
1. บริษัทใหญ่ของธนาคารฯ
28.98
5.64
36.65
2. บริษัทย่อยของบริษทั ใหญ่ของธนาคารฯ 5,240.00
4.65
6.12
589.89
3. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่
2,857.63
428.97 3,520.00
9.49
33.53
4. บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
6,169.83
5. กรรมการและผู้บริหาร
10.77
87.33
20.00
6. บุคคลที่เกีย่ วข้องกัน
15.54
0.01
1,445.09
41.20
5,240.00
626.54
428.97 3,906.31
9.53
45.59
10,593.51
145.30
รวม
หมายเหตุ /1 หมายถึง ลักษณะความสัมพันธ์ ได้แสดงรายละเอียดไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 39. รายการธุรกิจกับกิจการ/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ภาระผูกพัน –
หนังสือค้าประกันธนาคาร

หนี้สินอื่น

ดอกเบี้ยค้างจ่าย

ตราสารหนี้ทอี่ อกและเงินกู้ยืม

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
(หนี้สิน)

เงินรับฝาก

สินทรัพย์อื่น

ดอกเบี้ยค้างรับจากเงินให้สินเชื่อ
แก่ลูกหนี้

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้

เงินลงทุน - ราคาทุน

ลักษณะความสัมพันธ์/1

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
(สินทรัพย์)

(หน่วย : ล้านบาท)

0.48
1.84
8.01
0.16
1.46
11.95

28.32
0.14
1.08
29.54

21.19
21.19

รายการที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 2562
ในระหว่างปี 2562 ธนาคารฯ มีรายการธุรกิจที่สาคัญกั บบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าว
เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ที่ตกลงกันระหว่างธนาคารฯ บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องเหล่านั้น ซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ
โดยสามารถสรุปได้

หมายเหตุ

/1

0.22
89.53
89.75

1.11
1.40
2.51

เงินปันผลจ่าย

รายได้จากการดาเนินงานอื่น

รายได้เงินปันผล
25.89
25.89

1,400.00
1,400.00

ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานอื่น

67.09
118.85
27.27
0.25
1.14
214.60

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

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

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ

ลักษณะความสัมพันธ์/1

รายได้ดอกเบี้ย

(หน่วย : ล้านบาท)

4.74
6.07
51.18
92.68
2.05
14.60
171.32

195.67
27.61
112.98
336.26

หมายถึง ลักษณะความสัมพันธ์ ได้แสดงรายละเอียดไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 39. รายการธุรกิจกับกิจการ/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จานวน 4 ท่าน ดังนี้
1.
2.
3.
4.

นายไพโรจน์
นายประดิษฐ
นายสมศักดิ์
ดร.สุปรียา

เฮงสกุล
ศวัสตนานนท์
อัศวโภคี
ควรเดชะคุปต์

ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

โดยมีนางวิลาวัลย์ สุทธิบุตร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานควบคุม บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป
จากัด (มหาชน) ทาหน้าที่เลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร
ปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ รวม 13 ครั้ง และรายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการ
ธนาคาร สรุปสาระสาคัญดังนี้
1. สอบทานรายงานทางการเงิน
สอบทานงบการเงินที่มีการจัดทาตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพื่อพิจารณาความถูกต้องครบถ้วน
ของข้อมูล ความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูล ตลอดจนผลการตรวจสอบและความเสี่ยงที่สาคัญ
นอกจากนี้ ได้ พิ จ ารณาผลประกอบการของธนาคารเป็ น ประจ าทุ ก ไตรมาส และจั ด ให้ มี ก ารประชุ ม กั บ
ผู้สอบบัญชี เพื่อปรึกษาหารื อเกี่ยวกับความเป็นอิสระในการปฏิ บัติหน้าที่และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี รวมทั้ง
ผู้สอบบัญชีได้รายงานประเด็นที่พบจากการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบให้พิจารณาในทุกประเด็น
2. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
สอบทานและประเมิ นความเพี ย งพอของระบบการควบคุ มภายในของธนาคาร โดยพิจ ารณาข้ อ สัง เกตที่
ตรวจพบจากรายงานการตรวจสอบภายในและรายงานของผู้สอบบัญชี เพื่อประเมินความเพียงพอเหมาะสมและความมี
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายใน และมีการประเมินความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงกฎบัตร
ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
3. ผู้สอบบัญชี
พิ จ ารณาคั ด เลื อ ก เสนอแต่ ง ตั้ ง และเสนอเลิ ก จ้ า งผู้ ส อบบั ญ ชี โดยพิ จ ารณาถึ ง ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ ความน่าเชื่อถือ และความเพียงพอของทรัพยากร รวมถึงผลการประเมินความเป็นอิสระและคุณภาพงานของ
ผู้สอบบัญชีในรอบปีที่ผ่านมา สาหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีได้พิจารณาถึงขอบเขตความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี
ปี 2562 ผู้สอบบัญชีได้แก่ บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบงบการเงินปี 2562 และได้เสนอ
รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินแบบไม่มีเงื่อนไข
4. รายการที่เกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเพื่อให้มั่นใจว่ามีค วามโปร่งใส สมเหตุสมผลและปกป้องผลประโยชน์ของธนาคาร
และผู้ถือหุ้น และพิจารณาเปิดเผยข้อมูลโดยเฉพาะกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้
มีความถูกต้อง
5. การบริหารความเสี่ยง
มีการวางระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ทั้งในระดับภาพรวมไปจนถึงระดับกิจกรรม
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อให้มั่นใจว่าธนาคารจะสามารถบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภ าพและประสิทธิผล รวมทั้ง
สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
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6. การประเมินตนเอง
ประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง โดยเปรียบเทียบกิจกรรมที่สาคั ญของคณะกรรมการตรวจสอบกับ
กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและแนวปฏิบัติที่ดี ผลการประเมินแสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ ป ฏิ บั ติ ง านตามหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบอย่ า งเพี ย งพอและมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลตามที่ ไ ด้ ก าหนดไว้ ใ นกฎบั ต ร
ของคณะกรรมการตรวจสอบ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร
คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายโดยรวม และเห็นว่ารายงาน
ทางการเงินของธนาคารมีการจัดทาอย่างถูกต้องตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
และเหมาะสมผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระและปฏิ บัติหน้าที่เยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ธนาคารมีร ะบบการควบคุมภายใน
ที่เพียงพอและเหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจ มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ

(นายไพโรจน์ เฮงสกุล)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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รายงานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการ จานวน 3 ท่าน ดังนี้
1. นายสมศักดิ์
2. นายฉี
3. นายประดิษฐ

อัศวโภคี
ชิง-ฟู่
ศวัสตนานนท์

ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

โดยมีนายเรืองศักดิ์ วิทวัสการเวช ผู้ช่วยสายงานอาวุโส สายงานทรัพยากรบุคคล บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป
จากัด (มหาชน) ทาหน้าที่เลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบที่ร ะบุไว้ในประกาศแต่งตั้ง
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ทีไ่ ด้รับมอบหมายจากคณะกรรมการธนาคาร
ปี 2562 มีการประชุม คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน รวม 7 ครั้ง และรายงานผลการประชุ มต่อ
คณะกรรมการธนาคาร สรุปสาระสาคัญ ดังนี้
1. พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นผู้บริหารที่มีอานาจในการจัดการ
2. พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารทดแทนผู้บริหารที่สิ้นสุดสัญญาจ้าง
3. พิจารณาจ้างงานพนักงานที่เกษียณอายุแบบมีกาหนดระยะเวลาการจ้างแน่นอน
4. พิจารณาต่อสัญญาจ้างผู้บริหารที่เกษียณอายุแบบมีกาหนดระยะเวลาการจ้างแน่นอน
5. พิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างงานพนักงานที่เกษียณอายุ
6. พิจารณางบประมาณการจ่ ายโบนัสประจาปี 2562 งบประมาณการปรับขึ้ นเงิ นเดือน งบประมาณการเลื่อนระดับ
ปรับตาแหน่ง และงบประมาณการปรับเพิ่มเงินเดือนกรณีพิเศษประจาปี 2563 สาหรับพนักงานเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร
7. พิจารณาผลการปฏิบัติงานประจาปี และอัตราการจ่ ายโบนัสประจ าปี 2562 และอัตราการปรับขึ้นเงินเดือน
ประจาปี 2563 สาหรับกรรมการผู้จัดการ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการธนาคาร
8. พิจารณาสรรหากรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ครบวาระ
9. พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยตนเองของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนประจาปี
2562 ตามหลักเกณฑ์ด้านบรรษัทภิบาล
10. พิจ ารณาให้ค วามเห็นชอบการกาหนดค่า ตอบแทนกรรมการ ค่ า เบี้ยประชุ มประจ าปี 2563 และค่า บาเหน็จ
กรรมการ ประจาปี 2562

(นายสมศักดิ์ อัศวโภคี)
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการธนาคารต่อรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้ า ส์ จ ากัด (มหาชน) เป็น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบต่ องบการเงิ น ของธนาคาร รวมถึ ง
สารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจาปี งบการเงินดังกล่าวจัดทาขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลือกใช้
นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่าเสมอและใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลสาคัญเกี่ยวกับ
นโยบายการบั ญ ชี แ ละเกณฑ์ ก ารจั ด ท างบการเงิ น อย่ า งเพี ย งพอในหมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ น เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความโปร่ ง ใสและ
เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุน้ และนักลงทุนทั่วไป
คณะกรรมการธนาคาร ได้จัดให้มีและดารงรักษาไว้ซึ่งระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
และมีประสิทธิผลเพื่อให้มั่นใจได้อย่างมีเหตุผลว่าข้อมูลทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอที่จะดารงรักษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน
ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคาร ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพ
ของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแสดงไว้ในรายงานประจาปี
งบการเงิ นของธนาคารได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี รับอนุญาตจากบริษัท สานักงาน อีวาย จ ากัด ซึ่ง เป็น
ผู้ ส อบบั ญ ชี ในการตรวจสอบธนาคารได้ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น ข้ อ มู ล และเอกสารต่ า งๆ เพื่ อ ให้ ผู้ ส อบบั ญ ชี ส ามารถตรวจสอบและ
แสดงความเห็นได้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยความเห็นของผู้สอบบัญชีได้ปรากฏในรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งแสดงไว้
ในรายงานประจาปี
คณะกรรมการธนาคาร มีความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในของธนาคารโดยรวมอยู่ในระดับที่มี ความเหมาะสม
เพียงพอ และสามารถสร้างความเชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินของธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(นายรัตน์ พานิชพันธ์)
ประธานกรรมการ

(นางสาวชมภูนุช ปฐมพร)
กรรมการผู้จัดการ
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอต่อผู้ถือหุ้นของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) (ธนาคารฯ) ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของและงบกระแสเงินสดสาหรับปีสิ้นสุด
วันเดียวกันและหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผลการดาเนินงานและกระแสเงินสด สาหรั บปี
สิ้นสุดวันเดียวกันของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน
เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรค ความรับผิดชอบ ของ
ผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็นอิสระจากธนาคารฯตามข้อกาหนดจรรยาบรรณ
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตาม
ข้อกาหนดด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ตามที่ระบุในข้อกาหนดนั้นด้วย ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลต่องบการเงิน
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาและนาเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจาเป็นเพื่อให้สามารถจัดทา งบการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจั ดทางบการเงิ น ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของธนาคารฯในการดาเนินงานต่อเนื่อง การเปิดเผย
เรื่องที่เกี่ยวกับการดาเนินงานต่อเนื่องในกรณีที่มีเรื่องดังกล่าว และการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับกิจการที่ดาเนินงานต่อเนื่องเว้นแ ต่
ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะเลิกธนาคารฯหรือหยุดดาเนินงานหรือไม่สามารถดาเนินงานต่อเนื่องอีกต่อไปได้
ผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินของธนาคารฯ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวม
ความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุ สมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาดและถือว่ามีสาระสาคัญเมื่ อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าใช้ดุลยพินิจและการสังเกต และสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอด
การตรวจสอบ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ด้วย
 ระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญในงบการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริต
หรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่ อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบ
บัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระสาคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริต อาจเกี่ยวกับการ
สมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือ
การแทรกแซงการควบคุมภายใน
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 ทาความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของธนาคารฯ
 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารจัดทา
 สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสาหรับกิจการที่ดาเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหาร และสรุปจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสาคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัย
อย่างมีนัยสาคัญต่อความสามารถของธนาคารฯในการดาเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ หากข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอน
ที่มีสาระสาคัญ ข้าพเจ้าจะต้องให้ข้อสังเกตไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในงบการเงิน
หรือหากเห็นว่าการเปิดเผยดังกล่าวไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าจะแสดงความเห็นที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับจนถึง วันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคต
อาจเป็นเหตุให้ธนาคารฯ ต้องหยุดการดาเนินงานต่อเนื่องได้
 ประเมินการนาเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประเมินว่า
งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับผู้มีหน้าที่ในการกากับดูแลในเรื่องต่างๆซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้
ประเด็นที่มีนัยสาคัญที่พบจากการตรวจสอบรวมถึงข้อบกพร่องที่มีนัยสาคัญในระบบการควบคุมภายใน หากข้าพเจ้าได้พบในระหว่าง
การตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนาเสนอรายงานฉบับนี้

รัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4951
บริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
กรุงเทพฯ: 28 กุมภาพันธ์ 2563
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ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
(หน่วย: พันบาท)
หมายเหตุ

2562

2561

สินทรัพย์
เงินสด

1,635,451

1,839,570

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - สุทธิ

6

23,731,785

21,566,859

สินทรัพย์ตราสารอนุพนั ธ์

7

241,376

111,046

เงินลงทุน - สุทธิ

8

51,646,774

55,312,914

เงินให้สนิ เชื่อแก่ลกู หนี้และดอกเบี้ยค้างรับ

9
155,556,417

161,927,057

214,151

224,142

155,770,568

162,151,199

(26,029)

(33,824)

เงินให้สนิ เชื่อแก่ลกู หนี้
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมเงินให้สนิ เชื่อแก่ลกู หนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
หัก: รายได้รอตัดบัญชี
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

10

(3,947,519)

(3,763,230)

ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้

11

(13,985)

(11,994)

151,783,035

158,342,151

เงินให้สนิ เชื่อแก่ลกู หนี้และดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิ
ทรัพย์สนิ รอการขาย - สุทธิ

13

73,734

87,949

ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ

14

216,797

216,421

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ

15

391,641

345,068

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

16.1

223,820

260,773

285,685

290,818

318,212

284,409

230,548,310

238,657,978

ดอกเบี้ยค้างรับจากเงินลงทุน
สินทรัพย์อนื่ - สุทธิ
รวมสินทรัพย์

17

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
(หน่วย: พันบาท)
หมายเหตุ

2562

2561

หนี้สินและส่วนของเจ้าของ
เงินรับฝาก

19

165,018,408

168,171,003

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน

20

10,503,646

9,277,424

52,083

172,822

หนี้สนิ จ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สนิ ตราสารอนุพนั ธ์

7

35,634

-

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกูย้ ืม - สุทธิ

21

16,721,234

23,290,463

ดอกเบี้ยค้างจ่าย

555,205

549,441

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

499,077

478,783

163,786

131,827

ภาษีคา้ งจ่าย

330,930

319,670

รายได้รับล่วงหน้า

258,417

287,586

130,303

374,720

194,268,723

203,053,739

20,000,000

20,000,000

24

10,598,915

10,598,915

8.2

(43,587)

(102,215)

25

819,300

717,200

ยังไม่ได้จัดสรร

4,904,959

4,390,339

รวมส่วนของเจ้าของ

36,279,587

35,604,239

230,548,310

238,657,978

ประมาณการหนี้สนิ

หนี้สนิ อืน่

22

23

รวมหนี้สิน
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุ้น

24

ทุนจดทะเบียน ออกจาหน่ายและชาระแล้ว
หุ้นสามัญ 2,000,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
องค์ประกอบอืน่ ของส่วนของเจ้าของ
ส่วนต่ากว่าทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
- สุทธิจากภาษีเงินได้
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สารองตามกฎหมาย

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้าของ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
(หน่วย: พันบาท ยกเว้นกาไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)
หมายเหตุ

2562

2561

กาไรหรือขาดทุน:
รายได้ดอกเบี้ย

28

8,787,714

8,574,667

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

29

(4,046,537)

(3,671,063)

4,741,177

4,903,604

รายได้ดอกเบีย้ สุทธิ
รายได้คา่ ธรรมเนียมและบริการ

30

391,696

356,247

ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ

30

(80,123)
311,573

(73,143)
283,104

กาไรจากธุรกรรมเพือ่ ค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ

31

1,472

1,308

กาไรจากเงินลงทุน

32

503,849

191,735

582,165

658,742

27,353

19,572

6,167,589

6,058,065

1,191,976

1,200,878

20,374

20,834

ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ์

659,172

671,062

ค่าภาษีอากร

225,651

217,486

86,768

78,668

ค่าตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

104,352

50,986

ค่าบริการด้านงานสนับสนุน

194,220

-

114,249
2,596,762

122,159
2,362,073

1,090,000

570,163

2,480,827

3,125,829

(442,445)

(556,598)

2,038,382

2,569,231

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

รายได้เงินปันผล
รายได้จากการดาเนินงานอืน่
รวมรายได้จากการดาเนินงาน
ค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงานอืน่
ค่าใช้จ่ายเกีย่ วกับพนักงาน
ค่าตอบแทนกรรมการ

33

ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายและโฆษณา

ค่าใช้จ่ายอืน่
รวมค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงานอืน่
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า

34

กาไรก่อนค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี

16.2

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
(หน่วย: พันบาท ยกเว้นกาไรต่อหุ้นแสดงเป็นบาท)
หมายเหตุ
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ :

2562

2561

35

รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง:
กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้

58,628

(247,313)

รวมรายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง

58,628

(247,313)

(21,662)

-

รวมรายการที่จะไม่ถกู บันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง

(21,662)

-

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ สาหรับปี

36,966

(247,313)

2,075,348

2,321,918

1.02

1.29

รายการที่จะไม่ถกู บันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง:
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
- สุทธิจากภาษีเงินได้

กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี
กาไรต่อหุน้ :

36

กาไรต่อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กาไรสาหรับปี (บาทต่อหุ้น)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
สาหรับปีสิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
(หน่วย: พันบาท)
องค์ประกอบอืน่ ของ
ส่วนของเจ้าของ ส่วนเกิน (ต่ากว่า) ทุน
จากการวัดมูลค่า
หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2561

กาไรสะสม

ทุนออกจาหน่าย

ส่วนเกิน

เงิ นลงทุนเผื่อขาย - สุทธิ

จัดสรรแล้ว -

และชาระแล้ว

มูลค่าหุ้นสามัญ

จากภาษีเงิ นได้

สารองตามกฎหมาย

ยังไม่ได้จัดสรร

รวม

20,000,000

10,598,915

145,098

588,700

3,789,608

35,122,321

จัดสรรเป็นสารองตามกฎหมาย

25

-

-

-

128,500

(128,500)

-

เงิ นปันผลจ่าย

26

-

-

-

-

(1,840,000)

(1,840,000)

กาไรสาหรับปี

-

-

-

-

2,569,231

2,569,231

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่ สาหรับปี

-

-

(247,313)

-

-

(247,313)

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

-

-

(247,313)

-

2,569,231

2,321,918

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

20,000,000

10,598,915

(102,215)

717,200

4,390,339

35,604,239

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562

20,000,000

10,598,915

(102,215)

717,200

4,390,339

35,604,239

จัดสรรเป็นสารองตามกฎหมาย

25

-

-

-

102,100

(102,100)

-

เงิ นปันผลจ่าย

26

-

-

-

-

(1,400,000)

(1,400,000)

กาไรสาหรับปี

-

-

-

-

2,038,382

2,038,382

กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอืน่ สาหรับปี

-

-

58,628

-

(21,662)

36,966

กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี

-

-

58,628

-

2,016,720

2,075,348

20,000,000

10,598,915

(43,587)

819,300

4,904,959

36,279,587

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิ นนี้
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ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สาหรับปีสิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
(หน่วย: พันบาท)
2562

2561

2,480,827

3,125,829

182,275

148,422

1,090,000

570,163

สารองผลประโยชน์ของพนักงาน

49,869

22,154

กาไรจากธุรกรรมเพือ่ ค้าและปริวรรตเงิ นตราต่างประเทศ

(17,134)

-

-

38

284

98

(503,849)

(191,735)

(4,741,177)

(4,903,604)

(582,165)

(658,742)

เงิ นสดรับจากดอกเบี้ย

7,267,891

7,069,152

เงิ นสดจ่ายดอกเบี้ย

(4,039,684)

(3,532,002)

(415,998)

(559,096)

771,139

1,090,677

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิ น

(2,206,519)

(642,642)

เงิ นให้สนิ เชื่อแก่ลกู หนี้

5,392,678

(8,060,422)

ทรัพย์สนิ รอการขาย

14,215

14,150

สินทรัพย์อนื่

71,031

(83,089)

เงิ นรับฝาก

(3,152,595)

24,429,084

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิ น

1,226,222

(6,138,546)

(120,739)

(46,962)

(3,565,033)

(14,684,608)

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

19,205

(21,490)

ประมาณการหนี้สนิ

(44,507)

(8,509)

(259,973)

145,401

(1,854,876)

(4,006,956)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงิ นได้
รายการปรับกระทบกาไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงิ นได้
เป็นเงิ นสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาเนินงาน
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
หนี้สญ
ู หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า

ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สนิ รอการขาย
ขาดทุนจากการจาหน่าย/ตัดจาหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
กาไรจากการขายเงิ นลงทุน
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
รายได้เงิ นปันผล

เงิ นสดจ่ายภาษีเงิ นได้
กาไรจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ ยนแปลง
ในสินทรัพย์และหนี้สินดาเนินงาน
สินทรัพย์ดาเนินงาน (เพิม่ ขึ้น) ลดลง

หนี้สนิ ดาเนินงานเพิม่ ขึ้น (ลดลง)

หนี้สนิ จ่ายคืนเมื่ อทวงถาม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงิ นกูย้ ืมระยะสั้น

หนี้สนิ อืน่
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดาเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงิ นเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิ นนี้
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ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
(หน่วย: พันบาท)
หมายเหตุ

2562

2561

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย

3,867,562

1,765,264

เงินสดรับจากเงินลงทุนที่ถอื จนครบกาหนด

3,360,730

5,073,412

เงินสดรับจากดอกเบี้ยของเงินลงทุน

1,555,376

1,615,321

เงินสดรับเงินปันผลจากเงินลงทุน

582,165

658,742

ลงทุนในเงินลงทุนเผื่อขาย

(805,650)

(3,426,363)

(1,647)

-

(2,285,886)

(3,705,151)

3,206

131

(80,331)

(58,913)

(140,572)

(226,414)

6,054,953

1,696,029

เงินสดรับจากตราสารหนี้และเงินกูย้ ืมระยะยาว

1,000,000

4,995,947

เงินสดจ่ายคืนตราสารหนี้และเงินกูย้ ืมระยาว

(4,004,196)

-

(1,400,000)

(2,840,000)

(4,404,196)

2,155,947

(204,119)

(154,980)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม

1,839,570

1,994,550

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม

1,635,451

1,839,570

การซื้อทรัพย์สนิ โดยการก่อหนี้สนิ

27,267

14,975

หนี้สญ
ู ตัดบัญชี

34,550

63,199

-

41,533

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

ลงทุนในเงินลงทุนทั่วไป
ลงทุนในเงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนด
เงินสดรับจากการจาหน่ายอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ

26

ข้อมูลเพิ่มเติมเกีย่ วกับกระแสเงินสด
รายการที่ไม่เกีย่ วข้องกับเงินสด:

เงินให้สนิ เชื่อลดจากการยกหนี้ให้
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
1.

ข้อมูลธนาคารฯ
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) จัดตั้งขึ้นเป็นบริษัทมหาชนจากัดตามกฎหมายไทยและประกอบ
กิจการธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย โดยมีบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน) เป็นบริษัทใหญ่ โดยถือหุ้น
ในธนาคารฯคิดเป็นอัตราร้อยละ 99.99 ของทุนออกจาหน่ายและชาระแล้วของธนาคารฯ
ธนาคารฯมีที่ทาการตั้งอยู่เลขที่ 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้นจี ชั้น 1 ชั้น 5 ชั้น 6 และชั้น 32 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารฯมีสานักงานใหญ่ 1 แห่ง และมีสาขาทั้งสิ้น 107 สาขา
ในประเทศไทย (31 ธันวาคม 2561: สานักงานใหญ่ 1 แห่ง และมีสาขาทั้งสิ้น 127 สาขาในประเทศไทย)

2.

เกณฑ์ในการจัดทางบการเงิน
งบการเงินนี้จัดทาขึ้นตามมาตราานการรายงานทางการเงินที่กาหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และอ้างอิง
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (“ธปท.”) และการแสดงรายการในงบการเงินได้ทาขึ้นเพื่อให้เป็นไปตาม
ข้อกาหนดของประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส.21/2558 เรื่อง การจัดทาและการประกาศงบการเงินของธนาคาร
พาณิชย์และบริษัทโฮลดิ้งที่เป็นบริษัทแม่ของกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2558
งบการเงินนี้ได้จัดทาขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเว้นแต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอื่นในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 4 เรื่อง
สรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ
งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับที่ธนาคารฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจาก
งบการเงินฉบับภาษาไทยนี้

3.

มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่และฉบับปรับปรุง

3.1

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เริ่มมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน
ในระหว่างปี ธนาคารฯได้นามาตราานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตราานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง
(ปรับปรุง 2561) และฉบับใหม่ จานวนหลายฉบับ ซึ่งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2562 มาถือปฏิบัติ มาตราานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มี
เนื้อหาเท่าเทียมกับมาตราานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ
ทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทางบัญชีกับผู้ใช้มาตราาน การนามาตราานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบัตินี้
ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาคัญต่องบการเงินนี้ อย่างไรก็ตาม มาตราานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่และฉบับ
ปรับปรุงซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสาคัญ สามารถสรุปได้ดังนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เรื่อง รายได้จากสัญญาที่ทากับลูกค้า
มาตราานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ใช้แทนมาตราานการบัญชีและการตีความมาตราานการบัญชี ที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้
มาตราานการบัญชี ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2560)
มาตราานการบัญชี ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560)
การตีความมาตราานการบัญชี ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2560)

เรื่อง สัญญาก่อสร้าง
เรื่อง รายได้
เรื่อง รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ
บริการโฆษณา
การตีความมาตราานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 13 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
การตีความมาตราานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง สัญญาสาหรับการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์
การตีความมาตราานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 18 (ปรับปรุง 2560) เรื่อง การโอนสินทรัพย์จากลูกค้า
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กิจการต้องใช้มาตราานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 กับสัญญาที่ทากับลูกค้าทุกสัญญา ยกเว้นสัญญาที่อยู่ในขอบเขต
ของมาตราานการบัญชีฉบับอื่น มาตราานฉบับนี้ได้กาหนดหลักการ 5 ขั้นตอนสาหรับการรับรู้รายได้ที่เกิดขึ้นจากสัญญาที่ทา
กับลูกค้า โดยกิจการจะรับรู้รายได้ในจานวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กิจการคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี่ยน
สินค้าหรือบริการที่ได้ส่งมอบให้แก่ลู กค้า และกาหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณาข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ที่
เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิจารณาตามหลักการในแต่ละขั้นตอน
มาตราานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสาคัญต่องบการเงินนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 4 (ปรับปรุง 2561) เรื่อง สัญญาประกันภัย
มาตราานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มีการให้ทางเลือกสาหรับผู้รับประกันภัยที่เข้าเงื่อนไขตามที่ระบุในมาตราานการ
รายงานทางการเงินฉบับนี้ ให้สามารถยกเว้นการถือปฏิบัติตามมาตราานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทาง
การเงิน และฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน (ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2563) บางประการเป็นการชั่วคราว และให้ถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง เครื่องมือ
ทางการเงินและการเปิดเผยข้อมูลสาหรับธุรกิจประกันภัยแทนสาหรับรอบระยะเวลารายงานที่เริ่มก่อนวันที่ 1 มกราคม 2565
หรือก่อนมาตราานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 17 เรื่อง สัญญาประกันภัย (เมื่อมีการประกาศใช้) มีผลบังคับใช้
มาตราานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินนี้
3.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1
มกราคม 2563
สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตราานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตราานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่
และฉบับปรับปรุง ซึ่งจะมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลั งวันที่ 1 มกราคม 2563
มาตราานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจัดให้มีขึ้นเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตราานการรายงาน
ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติทางการบัญชีและการให้แนวปฏิบัติทาง
บัญชีกับผู้ใช้มาตราาน ยกเว้น มาตราานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ดังต่อไปนี้ที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักการสาคัญ ซึ่ง
สามารถสรุปได้ดังนี้
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
มาตราานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตราานและการตีความมาตราาน จานวน 5 ฉบับ
ได้แก่
มาตราานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 7
การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน
ฉบับที่ 9
เครื่องมือทางการเงิน
มาตราานการบัญชี
ฉบับที่ 32
การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงิน
การตีความมาตราานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 16
การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
ฉบับที่ 19
การชาระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุน
มาตราานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น กาหนดหลักการเกี่ยวกับการจัดประเภทและการวัดมูลค่าเครื่องมือทาง
การเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตัดจาหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของตราสารทางการเงิน ลักษณะของกระแสเงิน
สดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) หลักการเกี่ยวกับวิธีการคานวณการด้อยค่าของเครื่องมือทาง
การเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น และหลักการเกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยง รวมถึง
การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน และเมื่อมาตราานการรายงานทางการเงินกลุ่มนี้มีผลบังคับใช้
จะทาให้มาตราานการบัญชี การตีความมาตราานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน
ถูกยกเลิกไป
180

ฝ่ายบริหารของธนาคารฯคาดว่าการนามาตราานฉบับนี้มาใช้ จะมีผลกระทบจากรายการดังต่อไปนี้
-

การจัดประเภทและวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนธนาคารฯต้องวัดมูลค่า
ยุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน และจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ทาง
การเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ทั้งนี้หากเลือกแสดงการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมในภายหลังของ
เงินลงทุนใดผ่านกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นแล้วจะไม่สามารถยกเลิกได้

-

ธนาคารฯต้องรับรู้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อสินทรัพย์ทางการเงิน โดยฝ่ายบริหารของธนาคารฯคาด
ว่าเงินสารองที่กันไว้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจานวนที่สูงกว่าสารองที่คานวณได้ภายใต้มาตราานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 9 ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ซึ่งธนาคารฯจะจัดการตามแนวทางที่ได้แจ้งต่อธนาคารแห่งประเทศไทย

-

การรับรู้รายการตราสารอนุพันธ์ ธนาคารฯมีตราสารอนุพันธ์ที่ใช้เพื่อป้องกันความเสี่ยงของธนาคารฯ โดยมีจานวนเงินตาม
สัญญาจานวน 1,149 ล้านบาท บันทึกเป็นรายการนอกงบการเงินและแสดงมูลค่าด้วยวิธีคงค้าง ซึ่งวันที่นามาตราานฉบับนี้
มาใช้ ธนาคารฯต้องรับรู้รายการตราสารอนุพันธ์ด้วยมูลค่ายุติธรรมและปรับปรุงผลกระทบกับกาไรสะสม ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญาเช่า
มาตราานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 16 ใช้ แ ทนมาตราานการบั ญ ชี ฉบั บ ที่ 17 เรื่ อ ง สั ญ ญาเช่ า และ
การตีความมาตราานบัญชีที่เกี่ยวข้อง มาตราานฉบับนี้ได้กาหนดหลักการของการรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การแสดงรายการ
และการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาเช่า และกาหนดให้ผู้เช่ารับรู้สินทรัพย์และหนี้สินสาหรับสัญญาเช่าทุกรายการที่มีระยะเวลา
ในการเช่ามากกว่า 12 เดือน เว้นแต่สินทรัพย์อ้างอิงนั้นมีมูลค่าต่า
การบัญชีสาหรับผู้ให้เช่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสาระสาคัญจากมาตราานการบัญชี ฉบับที่ 17 ผู้ให้เช่ายังคงต้องจัด
ประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าดาเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้หลักการเช่นเดียวกันกับมาตราานการบัญชีฉบับที่ 17
ปัจจุบันฝ่ายบริหารของธนาคารฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบที่อาจมีต่องบการเงินในปีที่เริ่มนามาตราานนี้มาถือปฏิบัติ
4.

สรุปนโยบายการบัญชีที่สาคัญ

4.1

การรับรู้รายได้
(ก)

ดอกเบี้ยและส่วนลดรับจากเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ธนาคารฯรับรู้รายได้ดอกเบี้ยและส่วนลดรับจากเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามเกณฑ์คงค้างจากยอดเงินต้นที่ค้างชาระ โดย
จะหยุดรับรู้รายได้ดอกเบี้ยตามเกณฑ์คงค้างสาหรับ (ก) เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่ผิดนัดชาระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกิน
กาหนดสามเดือนนับจากวันครบกาหนดชาระ (ข) เงินให้สินเชื่อแก่ ลูกหนี้ที่ค้างชาระไม่เกินสามเดือน แต่ถูกจัดชั้นเป็น
สินทรัพย์จัดชั้นต่ากว่ามาตราาน สงสัย สงสัยจะสูญ หรือ (ค) เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้แฟคตอริ่งที่ผิดนัดชาระนับแต่วันที่
ครบกาหนด โดยจะรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์เงินสด และจะกลับรายการดอกเบี้ยค้างรับจากสินเชื่อที่ ผิดนัดชาระ
ดังกล่าวที่ได้บันทึกบัญชีเป็นรายได้แล้วนั้นออกจากบัญชี เพื่อให้เป็นไปตามข้อกาหนดของ ธปท. การบันทึกรายได้
ดอกเบี้ยรับหลังจากนั้นจะบันทึกตามเกณฑ์เงินสดจนกว่าจะได้รับชาระหนี้ที่ค้างเกินกาหนดชาระดังกล่าวแล้ว
ธนาคารฯรับรู้รายได้ดอกเบี้ยจากสัญญาเช่าซื้อโดยวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ตามระยะเวลาของสัญญาเช่าซื้อ ธนาคาร
ฯจะหยุดรับรู้รายได้เมื่อลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อผิดนัดและค้างชาระค่างวดเกินกว่าสามเดือนขึ้นไปนับจากวันครบ
กาหนดชาระ และจะกลับรายการรายได้รอตัดบัญชีที่ได้บันทึกเป็นรายได้แล้วนั้นออกจากบัญชี
ธนาคารฯรับรู้รายได้ดอกเบี้ยสาหรับลูกหนี้ภายหลังการปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ตามเกณฑ์คงค้างเช่นเดียวกับเงินให้
สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่กล่าวข้างต้น ยกเว้นหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ที่อยู่ระหว่างการติดตามผลการปฏิบัติตาม
เงื่อนไขการปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ ซึ่งจะรับรู้ร ายได้ตามเกณฑ์เงินสดจนกว่าลูกหนี้จะปฏิบัติตามเงื่อนไขการปรับ
โครงสร้างหนี้ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสามเดือนหรือสามงวดการชาระเงินแล้วแต่ระยะเวลาใดจะนานกว่า
ในกรณีที่ดอกเบี้ยหรือส่วนลดได้คิดรวมอยู่ในตั๋วเงินหรือเงินให้สินเชื่อแล้ว ดอกเบี้ยหรือส่วนลดดังกล่าวจะบันทึก เป็น
รายได้รอตัดบัญชีและตัดจาหน่ายเป็นรายได้เฉลี่ยเท่า ๆ กันตลอดอายุของตั๋วเงิน หรือระยะเวลาของเงินให้สินเชื่อนั้น
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(ข)
(ค)
(ง)
4.2

ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าธรรมเนียมและบริการรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง โดยพิจารณาถึงขั้นความสาเร็จของงาน
กาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
กาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย ณ วันที่เกิดรายการ
ดอกเบี้ยและเงินปันผล
ดอกเบี้ยรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้าง เงินปันผลรับรู้เป็นรายได้เมื่อสิทธิในการรับเงินปันผลเกิดขึ้น

การรับรู้ค่าใช้จ่าย
(ก)

ดอกเบี้ยจ่าย
ดอกเบีย้ จ่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง ในกรณีที่ดอกเบี้ยได้คิดรวมอยู่ในตั๋วเงินจ่ายแล้ว ดอกเบี้ยนั้นจะบันทึก
เป็นดอกเบี้ยจ่ายรอตัดบัญชีและจะตัดจาหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเท่า ๆ กันตลอดอายุของตั๋วเงินนั้น

(ข)

ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงจากการให้เช่าซื้อ
ค่านายหน้าและค่าใช้จ่ายทางตรงเมื่อเริ่มแรกที่เกิดขึ้นจากการให้เช่าซื้อ เช่น ค่านายหน้า จะปันส่วนทยอยรับรู้ตามวิธี
อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง โดยแสดงสุทธิจากรายได้ดอกเบี้ยจากการให้เช่าซื้อ

(ค)

ค่าธรรมเนียมและบริการและค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าธรรมเนียมและบริการและค่าใช้จ่ายอื่นรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์คงค้าง

4.3

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง รายการ “เงินสด” ที่แสดงอยู่ในงบแสดงาานะการเงิน ซึ่งประกอบไปด้วยเงินสด
ในมือ และเช็คระหว่างเรียกเก็บ

4.4

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

4.5

เงินลงทุน
เงินลงทุนเพื่อค้าแสดงตามมูล ค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนจะบันทึกในส่วนของกาไรหรือ
ขาดทุน
เงินลงทุนเผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวบันทึกในส่วนของกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และจะบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลังเมื่อได้จาหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป
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เงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนดแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจาหน่ายและหักด้วยค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ธนาคารฯตัดบัญชี
ส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต่ากว่ามูลค่าตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่ แท้จริง ซึ่งจานวนที่ตัดจาหน่ายนี้จะแสดงเป็นรายการปรับกับ
รายได้ดอกเบี้ย
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดจัดประเภทเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงในราคาทุนสุทธิจากค่าเผื่อ
การด้อยค่า (ถ้ามี)
มูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาดคานวณจากราคาเสนอซื้อครั้งสุดท้าย ณ สิ้นวันทาการสุ ดท้ายของรอบ
ระยะเวลารายงานของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้คานวณโดยใช้อัตราผลตอบแทนที่
ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
ธนาคารฯบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า (ถ้ามี) ของเงินลงทุนในส่วนของกาไรหรือขาดทุน
ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหนึ่งไปอีกประเภทหนึ่ง ธนาคารฯจะปรับมูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าว
ใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภท ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่โอนจะ
บันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนหรือกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น แล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนที่มีการโอนเปลี่ยน
ธนาคารฯบันทึกรายการซื้อขายเงินลงทุน ณ วันที่เกิดรายการ เมื่อมีการขายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างสิ่งตอบแทนสุทธิที่ได้รับ
กับมูลค่าต้นทุนของเงินลงทุนจะถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุน ธนาคารฯใช้วธิ ถี วั เฉลีย่ ถ่วงน้าหนักในการคานวณต้นทุน
ของเงินลงทุนเมื่อมีการขาย
4.6

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้แสดงเฉพาะยอดเงินต้นไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับ ยกเว้นเงินเบิกเกินบัญชีแสดงด้วยยอดเงินต้นรวมดอกเบี้ย
รายได้รอตัดบัญชีและส่วนลดรับล่วงหน้าของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่ยังไม่รับรู้ เป็นรายได้แสดงเป็นรายการหักจากเงินให้
สินเชื่อแก่ลูกหนี้
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อแสดงมูลค่าตามสัญญาเช่าซื้อคงค้างสุทธิจากยอดคงเหลือของรายได้ทางการเงินที่ยังไม่ถือเป็นรายได้
ซึ่งแสดงสุทธิจากค่าใช้จ่ายทางตรงที่เกิดขึ้นเมื่อเริ่มแรกจากการให้เช่าซื้อรอตัดบัญชี

4.7

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ธนาคารฯตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดโดย ธปท. โดยใช้อัตราร้อยละขั้นต่า
ตามที่กาหนดโดย ธปท. ตามการจัดชั้นลูกหนี้ดังต่อไปนี้
สาหรับลูกหนี้จัดชั้นปกติ (รวมลูกหนี้ที่ผ่านการปรับโครงสร้างหนี้) และลูกหนี้จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ อัตราร้อยละขั้นต่า
ตามที่กาหนดโดย ธปท. ได้แก่ อัตราร้อยละ 1 และ 2 ตามลาดับ ของยอดหนี้เงินต้นคงค้างสุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี (ไม่รวม
ดอกเบี้ยค้างรับ) หลังหักมูลค่าหลักประกันที่คานวณตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดโดย ธปท.
สาหรับลูกหนี้ด้อยคุณภาพ ซึ่งได้แก่ เงินให้ สินเชื่อจัดชั้นต่ากว่ามาตราาน จัดชั้นสงสัย และจัดชั้นสงสัยจะสูญ อัตราขั้นต่า
ตามที่กาหนดโดย ธปท. ได้แก่ อัตราร้อยละ 100 สาหรับส่วนของยอดมูลหนี้ตามบัญชีที่สูงกว่ามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด
ที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้หรือมูลค่ าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจาหน่ายหลักประกัน ทั้งนี้ อัตรา
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ดอกเบี้ยคิดลด และระยะเวลาที่คาดว่าจะได้รับจากการจาหน่ายหลักประกันที่ใช้ในการคานวณมูลค่าปัจจุบันเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดโดย ธปท.
นอกจากนั้นแล้ว ธนาคารฯตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสู ญเพิ่มเติมจากเกณฑ์ขั้นต่าดังกล่าวข้างต้นด้วยจานวนเงินที่คาดว่าจะเรียก
เก็บจากลูกหนี้ไม่ได้ โดยประเมินจากความน่าจะเป็นในการที่ลูกหนี้จะผิดนัดชาระ และส่วนสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นหากลูกหนี้ผิด
นัดชาระ ทั้งนี้การประเมินดังกล่าวครอบคลุมถึงประสบการณ์ในการเรียกชาระจากลูกหนี้ ประสบการณ์ในการผิดนัดชาระหนี้
ของลูกหนี้ และมูลค่าหลักประกันประกอบในการพิจารณา
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งเพิ่มหรือลดบันทึกบัญชีรับรู้เป็นส่วนเพิ่มหรือค่าใช้จ่ายหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญในแต่ละปี
การตัดจาหน่ายลูกหนี้เป็นหนี้สูญจะนาไปลดค่าเผื่อหนี้ สงสัยจะสูญ โดยธนาคารฯพิจารณาตัดหนี้สูญออกจากบัญชี สาหรับ
ลูกหนี้ที่ธนาคารฯได้ติดตามทวงถามจนถึงที่สุดแล้วแต่ไม่ได้รับการชาระหนี้ ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามประกาศและ
หนังสือซักซ้อมความเข้าใจของธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ การตัดลูกหนี้ออกจากบัญชี ส่ วนหนี้สูญที่ได้รับ
คืนจะบันทึกเป็นรายได้ในปีที่ได้รับคืน
4.8

การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหาและส่วนสูญเสียจากการปรับโครงสร้างหนี้
ธนาคารฯบันทึกรายการที่ เกี่ยวข้อ งกับการปรับโครงสร้า งหนี้ที่มีปัญ หาตามหลักเกณฑ์ของ ธปท. โดยในกรณี การปรั บ
โครงสร้างหนี้โดยการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการชาระหนี้ ธนาคารฯจะคานวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะ
ได้รับชาระหนี้ในอนาคตตามเงื่อนไขในสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาเดิม และสาหรับ
กรณีการปรับโครงสร้างหนี้ผ่านกระบวนการในชั้นศาล ธนาคารฯจะคิดลดกระแสเงินสดจากการจาหน่ายหลักประกันหรือ
กระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับชาระหนี้ในอนาคตด้วยอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาเดิม ส่วนของภาระหนี้คงค้างตามบัญชีของ
ลูกหนี้ที่สูงกว่ามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคต จะถูกบันทึกเป็นค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรั บ
โครงสร้างหนี้ และถือเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจานวนในส่วนของกาไรหรือขาดทุน ณ วันที่มีการปรับโครงสร้างหนี้ (เฉพาะส่วนของค่า
เผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ที่คานวณได้ที่สูงกว่าค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่มีอยู่เดิม) และภายหลังการปรับ
โครงสร้างหนี้ ธนาคารฯจะทบทวนค่าเผื่อการปรับมูลค่าดังกล่าวโดยใช้มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับตาม
ระยะเวลาที่เหลืออยู่ และปรับปรุงค่าเผื่อการปรับมูลค่าดังกล่าวกับบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ในกรณีที่เป็นการปรับโครงสร้างหนี้โดยการรับโอนสินทรัพย์ชาระหนี้และ/หรือแปลงหนี้ เป็นทุน ธนาคารฯรับรู้ขาดทุนจากการ
ปรับโครงสร้างหนี้ในส่วนของกาไรหรือขาดทุนด้วยผลต่างของภาระหนี้คงค้างตามบัญชีของลูกหนี้กับมูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์และ/หรือเงินลงทุนที่รับโอน (หลังจากหักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย) ทั้งนี้ สินทรัพย์ที่ได้รับโอนมาจะ
บันทึกด้วยจานวนที่ไม่สูงกว่ายอดคงค้างตามบัญชีของลูกหนี้บวกด้วยดอกเบี้ยที่ธนาคารฯมีสิทธิได้รับตามกฎหมายที่ยังไม่ได้
บันทึกบัญชี
ในกรณีที่เป็นการปรับโครงสร้างหนี้โดยการลดเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยค้างรับที่บันทึกในบัญชีจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทันที

4.9

ทรัพย์สินรอการขาย
ทรัพย์สินรอการขายแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนแล้วแต่ราคาใดจะต่ากว่า ราคาทุนได้แก่ มูลค่าตามบัญชี
ของมูลหนี้ของลูกหนี้ ณ วันที่ธนาคารฯมีสิทธิในทรัพย์สินรอการขายเพื่อรับชาระหนี้ มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนอ้างอิงตามราคา
ประเมินล่าสุดหักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย
กาไร (ขาดทุน) จากการจาหน่ายทรัพย์สินรอการขายจะรับรู้เป็นรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ในส่วนของกาไรหรือขาดทุนเมื่อขาย
ขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกาไรหรือขาดทุน
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4.10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
ที่ดินแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) อาคารและอุปกรณ์แ สดงมูลค่าตามราคาทุนหัก ค่าเสื่อมราคา
สะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี) ค่าเสื่อมราคาคานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณดังต่อไปนี้
อาคาร
ส่วนปรับปรุงอาคารเช่า
เครื่องตกแต่งสานักงาน
เครื่องใช้สานักงาน
ยานพาหนะ

-

20
3 และ 5
5
5
5

ปี
ปี
ปี
ปี
ปี

ค่าเสื่อมราคารับรู้ในส่วนของกาไรหรือขาดทุน
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสาหรับที่ดินและสินทรัพย์ระหว่างทา
ธนาคารฯตัดรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เมื่อจาหน่ายสินทรัพย์หรือคาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิง
เศรษากิจในอนาคตจากการใช้หรือการจาหน่ายสินทรัพย์ รายการผลกาไรหรือขาดทุนจากการจาหน่ายจะรับรู้ในส่วนของกาไร
หรือขาดทุนเมื่อธนาคารฯตัดรายการสินทรัพย์นั้นออกจากบัญชี
4.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนและค่าตัดจาหน่าย
ธนาคารฯวัดมูลค่าเริ่มแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนด้วยราคาทุน และภายหลังการรับรู้รายการครั้งแรก สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจาหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
ธนาคารฯตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จากัดอย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษากิจ
ของสินทรัพย์นั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ดังกล่าวเมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์นั้นเกิดการด้อยค่า ธนาคารฯจะ
ทบทวนระยะเวลาการตัดจาหน่ายและวิธีการตัดจาหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกวันสิ้นปีเป็นอย่างน้อย ค่า ตัด
จาหน่ายและขาดทุนจากการด้อยค่ารับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกาไรหรือขาดทุน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์จากัด ได้แก่ คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์ และค่าธรรมเนียมสมาชิกและใบอนุญาต ซึ่ง
มีอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ 5 ปี และ 10 ปี ตามลาดับ และไม่มีการคิดค่าตัดจาหน่ายสาหรับคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
ระหว่างพัฒนา
4.12 การด้อยค่าของสินทรัพย์
ทุกวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ธนาคารฯจะทาการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์หากมีข้อบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ดังกล่าวอาจ
ด้อยค่า ธนาคารฯรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกาไรหรือขาดทุนเมื่ อมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์มีมูลค่า
ต่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ทั้งนี้มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของ
สินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า
ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ ธนาคารฯประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับจากสินทรัพย์และ
คานวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบันโดยใช้อัตราคิดลดก่อนภาษีที่สะท้อนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปัจจุบันของเงิน
สดตามระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของสินทรัพย์ที่กาลังพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหัก
ต้นทุนในการขาย ธนาคารฯประเมินมูลค่า ซึ่งสะท้อนถึงจานวนเงินที่ได้มาจากการจาหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการ
จาหน่าย โดยการจาหน่ายนั้นผู้ซื้อกับผู้ขายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็น
อิสระในลักษณะของผู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน
4.13 ประมาณการหนี้สิน
ธนาคารฯจะบันทึกประมาณการหนี้สินไว้ในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ้นแล้ว และมีความ
เป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าธนาคารฯจะเสียทรัพยากรเชิง เศรษากิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้ น และสามารถประมาณ
มูลค่าภาระผูกพันนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ
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4.14 ผลประโยชน์ของพนักงาน
(ก)

ผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
ธนาคารฯรับรู้เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดรายการ

(ข)

ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน
โครงการสมทบเงิน
ธนาคารฯ และพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพ ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่
ธนาคารฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพย์ของกองทุนสารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของธนาคารฯ เงินที่
ธนาคารฯจ่ายสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในปีที่เกิดรายการ
โครงการผลประโยชน์
ธนาคารฯมีภาระสาหรับเงินชดเชยที่ต้องจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งธนาคารฯถือว่า
เงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์
ธนาคารฯคานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ป ระมาณการไว้ (Projected Unit
Credit Method) โดยนักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เป็นผู้เชี่ยวชาญอิสระ
ผลกาไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการซึ่งคานวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย สาหรับโครงการ
ผลประโยชน์จะรับรู้ในส่วนของกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น และปรับกับกาไรสะสมโดยตรง

4.15 ตราสารอนุพันธ์
ธนาคารฯเข้าทารายการเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์เพื่อบริหารความเสี่ยงของ ธนาคารฯ และเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า
ตราสารอนุพันธ์ที่ทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้า (Trading book) จะบันทึกเป็นรายการนอกงบการเงิน และรับรู้กาไรหรือ
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรม โดยแสดงรวมอยู่ในกาไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงิ นตรา
ต่างประเทศในส่วนของกาไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรมอ้างอิงจากราคาซื้อขายในตลาด หรือในกรณีที่มูลค่ายุติธรรมไม่
สามารถอ้างอิงราคาตลาดได้ มูลค่ายุติธรรมจะคานวณโดยใช้เทคนิคและแบบจาลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่าซึ่งตัวแปรที่
ใช้ในแบบจาลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยู่ในตลาด ปรับด้วยค่าความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญาแต่ละราย
ตราสารอนุพันธ์ที่ทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบริหารความเสี่ ยง (Banking book) โดยจะบันทึกเป็นรายการนอกงบ
การเงิน และแสดงมูลค่าด้วยวิธีคงค้าง โดยองค์ประกอบที่เป็นเงินตราต่างประเทศจะถูกแปลงค่าด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วัน
สิ้นรอบระยะเวลารายงาน ในลักษณะเดียวกับรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง โดยกาไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลง
ค่าเงินตราต่างประเทศจะถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุน และองค์ประกอบที่เป็นอัตราดอกเบี้ยจะถูกบันทึกตามเกณฑ์
คงค้างเช่นเดียวกับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่ถูกป้องกันความเสี่ยงถือเป็นส่วนหนึ่งของดอกเบี้ยรับหรือดอกเบี้ยจ่ายตลอดอายุของ
สัญญา
4.16 เงินตราต่างประเทศ
ธนาคารฯแสดงงบการเงินเป็นสกุลเงินบาท ซึ่งเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานของธนาคารฯ
รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างปีแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้ อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิดรายการ
สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งอยู่ในสกุลเงิ นตราต่างประเทศและภาระผูกพันที่มียอดคงเหลือ ณ วันที่ในงบการเงินได้
แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงของ ธปท. ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
กาไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน จะรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในส่วนของกาไรหรือขาดทุ น
โดยแสดงรวมอยู่ในกาไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
4.17 ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจุบันและภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
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(ก)

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน
ธนาคารฯบันทึกภาษีเงินได้ปัจจุบันตามจานวนที่คาดว่าจะจ่ายให้กับหน่วยงานจัดเก็บภาษีของรัา โดยคานวณจากกาไร
ทางภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎหมายภาษีอากร

(ข)

ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ธนาคารฯบันทึกภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วัน
สิ้นรอบระยะเวลารายงานกับาานภาษีของสินทรัพย์และหนี้ สินที่เกี่ยวข้องนั้น โดยใช้อัตราภาษีที่มีผลบังคับใช้ ณ วัน
สิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ธนาคารฯรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงิน
ได้รอตัดบัญชีสาหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษี รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ในจานวนเท่าที่มี
ความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่ธนาคารฯจะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวที่
ใช้หักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์นั้น
ธนาคารฯจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงิน ได้รอตัดบัญชีทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน และจะทาการ
ปรับลดมูลค่าตามบัญชีดังกล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าธนาคารฯจะไม่มีกาไรทางภาษีเพียงพอต่อการนา
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใช้ประโยชน์
ธนาคารฯจะบันทึกภาษีเงินได้รอตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของหากภาษีที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับรายการที่ได้
บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ

4.18 สัญญาเช่าระยะยาว
สัญญาเช่าที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้โอนไปให้ธนาคารฯในาานะผู้เช่าถือเป็นสัญญาเช่า
ดาเนินงาน จานวนเงินที่จ่ายตามสัญญาเช่าดาเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกาไรหรือขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุ
ของสัญญาเช่า
4.19 การวัดมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม หมายถึง ราคาที่คาดว่าจะได้รับจากการขายสินทรัพย์หรือเป็นราคาที่จะต้องจ่ายเพื่อโอนหนี้สินให้ผู้อื่นโดย
รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นในสภาพปกติระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย (ผู้ร่วมในตลาด) ณ วันที่วัดมูลค่า ธนาคารฯใช้ราคา
เสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินซึ่งมาตราานการรายงานทางการเงินที่
เกี่ยวข้องกาหนดให้ต้องวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณีที่ไม่มีตลาดที่มีสภาพคล่องสาหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มี
ลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ ธนาคารฯจะประมาณมูลค่ายุติธรรมโดยใช้
เทคนิคการประเมินมูลค่าที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ และพยายามใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้ ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์
หรือหนี้สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมนั้นให้มากที่สุด
ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ใช้วัดมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงินแบ่งออกเป็นสาม
ระดับตามประเภทของข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1

ใช้ข้อมูลราคาเสนอซื้อขายของสินทรัพย์หรือหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2

ใช้ข้อมูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสินทรัพย์หรือหนี้สิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ ทางอ้อม

ระดับ 3

ใช้ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินในอนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

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

การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สาคัญ
ในการจัดทางบการเงินตามมาตราานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและการประมาณการในเรื่อง
ที่มีความไม่แน่นอน การใช้ ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบต่อจานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและต่อ
ข้อมูลที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างไปจากจานวนที่ประมาณการไว้ การใช้ดุลยพินิจ
และการประมาณการทางบัญชีที่สาคัญมีดังต่อไปนี้

5.1

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่บันทึกในงบแสดงาานะการเงินหรือเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินที่ไม่มีการซื้อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาได้ในตลาดซื้อขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประเมิน
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินดังกล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจาลองการประเมินมูลค่า ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจาลอง
ได้มาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มี อยู่ในตลาด โดยคานึงถึงความเสี่ยงทางด้านเครดิต สภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์
และการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของสมมติาานที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรที่
ใช้ในการคานวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมที่แสดงอยู่ในงบแสดงาานะการเงิน และการเปิดเผยลาดับชั้นของมูลค่า
ยุติธรรม

5.2

ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน
ธนาคารฯพิจารณาตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนเมื่อมีข้อบ่งชี้ของการด้อยค่าเกิดขึ้น หรือเมื่อมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน
ได้ลดลงอย่างมีสาระสาคัญและเป็นระยะเวลานาน โดยฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการผลขาดทุนโดยการ
วิเคราะห์สถานะของเงินลงทุนแต่ละรายการ หรือในการพิจารณา เพื่อสรุปว่าเงินลงทุนได้ลดลงอย่างมีสาระสาคัญและเป็น
ระยะเวลานานจนเกิดการด้อยค่า

5.3

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับเกิดจากการปรับมูลค่าของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้จาก
ความเสี่ยงด้านเครดิตที่อาจเกิดขึ้น ฝ่ายบริหารได้ใช้หลักเกณฑ์การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของ ธปท. ซึ่งรวมถึงการใช้ดุลย
พินิจในการประมาณการผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อลูกหนี้มีปัญหาในการจ่ายชาระคืนหนี้เงินต้นและ/หรือดอกเบี้ย โดย
ใช้การวิเคราะห์สถานะของลูกหนี้ทั้งรายตัวและรายกลุ่ม ความน่าจะเป็นในการผิดนัดชาระของลูกหนี้ ส่วนสูญเสียที่อาจ
เกิดขึ้นหากลูกหนี้ผิดนัดชาระหนี้ ประสบการณ์ในการเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้ มูลค่าของหลักประกันและสภาวะเศรษากิจ

5.4

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเสื่อมราคา
ในการคานวณค่าเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาเป็นต้องทาการประมาณอายุการให้ป ระโยชน์และมูลค่า
คงเหลือเมื่อเลิกใช้ง านของอาคารและอุปกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่า คงเหลือใหม่หากมีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารจาเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ในแต่ละช่วงเวลาและบันทึกขาดทุนจาก
การด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนต่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้น ในการนี้ฝ่ายบริหารจาเป็นต้องใช้
ดุลยพินิจที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์รายได้และค่าใช้จ่ายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์นั้น

5.5

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ในการบันทึกและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ไม่ มีตัวตน ณ วันที่ได้มา ตลอดจนการทดสอบการด้อยค่าในภายหลัง ฝ่ายบริหาร
จาเป็นต้องประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย์ หรือ หน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคานวณหามูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั้น ๆ
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5.6

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ธนาคารฯจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีสาหรับผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีเมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า
ธนาคารฯจะมีกาไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและผลขาดทุนทางภาษีนั้น ในการนี้
ฝ่ายบริหารจาเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณการว่าธนาคารฯควรรับรู้จานวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเป็นจานวน
เท่าใด โดยพิจารณาถึงจานวนกาไรทางภาษีที่คาดว่าจะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา

5.7

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานประมาณขึ้นตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งต้องอาศัย ข้อสมมติาานต่าง ๆ
ในการประมาณการ เช่น อัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต อัตราการลาออกของพนักงาน และอัตราการมรณะ
เป็นต้น โดยใช้ดุลยพินิจบนพื้นาานของข้อมูลที่ดีที่สุดในสภาวะปัจจุบัน

5.8

คดีฟ้องร้อง
ธนาคารฯมีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซึ่งฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่
ถูกฟ้องร้องแล้วและเชื่อมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นจึงไม่ได้ บันทึกประมาณการหนี้สินดังกล่าว ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน

5.9

การรับรู้และตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน
ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตัดบัญชีสินทรัพย์และหนี้สิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาว่าธนาคารฯได้โอน
หรือรับโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์และหนี้สินดังกล่าวแล้วหรือไม่ โดยใช้ดุลยพินิจบนพื้นาานของข้อมูลที่ดี
ที่สุดที่รับรู้ได้ในสภาวะปัจจุบัน

6.

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์)
(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2562
เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา
ในประเทศ:
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
สถาบันการเงินอื่น
รวมในประเทศ
บวก: ดอกเบี้ยค้างรับ
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมในประเทศ
ต่างประเทศ:
เงินดอลลาร์สหรัาฯ
เงินยูโร
เงินสกุลอื่น
รวมต่างประเทศ
รวมรายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน - สุทธิ

รวม

31 ธันวาคม 2561
เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา

325,746
325,746 1,358,280
130,270 3,338,000 3,468,270
136,635
- 2,500,000 2,500,000
6,649,000 10,880,978 17,529,978 14,194,021
7,105,016 16,718,978 23,823,994 15,688,936
3,555
9,649
13,204
12,369
(66,490) (165,390) (231,880) (133,440)
7,042,081 16,563,237 23,605,318 15,567,865
119,239
35
7,193
126,467

-

119,239
35
7,193
126,467

6
6

7,168,548 16,563,237 23,731,785 15,567,871

รวม

- 1,358,280
935,000 1,071,635
5,120,000 19,314,021
6,055,000 21,743,936
4,038
16,407
(60,050) (193,490)
5,998,988 21,566,853
-

6
6

5,998,988 21,566,859
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7.

ตราสารอนุพันธ์
มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินตราสารอนุพันธ์ประกอบด้วย ตราสารอนุพันธ์เพื่อค้าวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม และ
ตราสารอนุพันธ์เพื่อการป้องกันความเสี่ยงจะรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2562
มูลค่ายุติธรรม / มูลค่าตามบัญชี
สินทรัพย์
หนี้สิน

ประเภทตราสารอนุพันธ์
ตราสารอนุพันธ์เพื่อค้า
ตราสารอนุพันธ์เพื่อการป้องกันความเสี่ยง
รวม

56,864
184,512
241,376

31 ธันวาคม 2561
มูลค่ายุติธรรม / มูลค่าตามบัญชี
สินทรัพย์
หนี้สิน

35,634
35,634

111,046
111,046

-

ตราสารอนุพันธ์เพื่อค้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มูลค่ายุติธรรมและจานวนเงินตามสัญญาของตราสารอนุพันธ์เพื่อค้าแบ่งตามประเภท
ความเสี่ยง ได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

ประเภทความเสี่ยง
อัตราแลกเปลี่ยน
รวม

31 ธันวาคม 2562
มูลค่ายุติธรรม
จานวนเงิน
สินทรัพย์
หนี้สิน
ตามสัญญา *
56,864
56,864

35,634
35,634

18,336,461
18,336,461

31 ธันวาคม 2561
มูลค่ายุติธรรม
จานวนเงิน
สินทรัพย์
หนี้สิน
ตามสัญญา *
-

-

-

* เปิดเผยเฉพาะกรณีที่ธนาคารฯมีภาระต้องจ่ายชาระ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สัดส่วนการทาธุรกรรมตราสารอนุพันธ์เพื่อค้าแบ่งตามประเภทคู่สัญญาโดยพิจารณา
จากจานวนเงินตามสัญญาของตราสารอนุพันธ์มีดังนี้
คู่สัญญา
สถาบันการเงิน
บุคคลภายนอก
รวม

31 ธันวาคม 2562
(ร้อยละ)
97.81
2.19
100.00

31 ธันวาคม 2561
(ร้อยละ)
-
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ตราสารอนุพันธ์เพื่อการป้องกันความเสี่ยง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มูลค่าตามบัญชีและจานวนเงินตามสัญญาของตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง
(บัญชีเพื่อการธนาคาร) แบ่งตามประเภทความเสี่ยง ได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

ประเภทความเสี่ยง
อัตราแลกเปลี่ยน
และอัตราดอกเบี้ย
รวม

31 ธันวาคม 2562
มูลค่าตามบัญชี
จานวนเงิน
สินทรัพย์
หนี้สิน
ตามสัญญา *
184,512
184,512

-

1,149,440
1,149,440

31 ธันวาคม 2561
มูลค่าตามบัญชี
จานวนเงิน
สินทรัพย์
หนี้สิน
ตามสัญญา *
111,046
111,046

-

1,149,440
1,149,440

* เปิดเผยเฉพาะกรณีที่ธนาคารฯมีภาระต้องจ่ายชาระ

ตราสารอนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง (บัญชีเพื่อการธนาคาร) เป็นภาระผูกพันตามสัญญาล่วงหน้าที่มิได้มีไว้เพื่อค้า ซึ่งวัด
มูลค่าด้วยวิธีเกณฑ์คงค้าง โดยองค์ประกอบที่เป็นอัตราแลกเปลี่ยนธนาคารฯรับรู้ ผลกาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน ณ
วันสิ้นรอบระยะเวลารายงานเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายในส่วนของกาไรหรือขาดทุนและแสดงเป็นสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์หรือ
หนี้สินตราสารอนุพันธ์แล้วแต่กรณี สาหรับองค์ประกอบที่เป็นอัตราดอกเบี้ยธนาคารฯรับรู้ดอกเบี้ยรับหรือจ่ายตามสัญญาตาม
งวดที่ถึงกาหนดชาระและบันทึกดอกเบี้ยค้างรับหรือค้างจ่ายโดยแสดงเป็นส่วนหนึ่งของดอกเบี้ยค้างรับจากเงินลงทุนหรือ
ดอกเบี้ยค้างจ่ายแล้วแต่กรณี
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8.

เงินลงทุน

8.1

จาแนกตามการจัดประเภทของเงินลงทุน
(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม
2562
2561
เงินลงทุนเพื่อค้า - มูลค่ายุติธรรม
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ
- หน่วยลงทุน
รวมเงินลงทุนเพื่อค้า
เงินลงทุนเผื่อขาย - มูลค่ายุติธรรม
หลักทรัพย์รัาบาลและรัาวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารทุนในความต้องการของตลาดในประเทศ
- หน่วยลงทุน
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนด - ราคาทุนตัดจาหน่าย
หลักทรัพย์รัาบาลและรัาวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารหนี้อื่น
รวมเงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนด
เงินลงทุนทั่วไป - ราคาทุน
ตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาดในประเทศ
- หุ้นทุน
หัก: ค่าเผื่อการด้อยค่า
เงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ
เงินลงทุน - สุทธิ

8,509,514
8,509,514

-

1,055,563

180,517
1,033,761

1,055,563

10,852,519
12,066,797

18,336,809
18,347,043
5,390,942
42,074,794

17,308,652
20,467,773
5,464,436
43,240,861

6,928
(25)
6,903
51,646,774

5,281
(25)
5,256
55,312,914
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8.2

ส่วนต่ากว่าทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ส่วนเกิน (ต่ากว่า) ทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย ประกอบด้วย
(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม
2562
2561
ส่วนเกินทุนจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
ตราสารหนี้
รวม
ส่วนต่ากว่าทุนจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
ตราสารหนี้
รวม
ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
ตราสารทุน
รวม
ส่วนต่ากว่าทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
ตราสารหนี้
ตราสารทุน
รวม
ส่วนต่ากว่าทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
บวก: ภาษีเงินได้
ส่วนต่ากว่าทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย - สุทธิจากภาษีเงินได้

8.3

61,939
61,939

66,973
66,973

(110,079)
(110,079)

(123,083)
(123,083)

-

212,093
212,093

(6,344)
(6,344)
(54,484)
10,897
(43,587)

(32,504)
(251,248)
(283,752)
(127,769)
25,554
(102,215)

เงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่ธนาคารฯถือหุ้นไว้ตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
ณ วั น ที่ 31
ธั น วาคม 2562 และ 2561 เงิ น ลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย์ ที่ ธ นาคารฯถื อ หุ้ น ตั้ ง แต่ ร้ อ ยละ 10 ขึ้ น ไป
แต่ไม่เข้าข่ายเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม
2562
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นาาน (แสดงตามมูลค่ายุติธรรม)

285,250
285,250

2561
346,500
346,500
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8.4

เงินลงทุนในบริษัทที่มีปัญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน
(หน่วย: พันบาท)
จานวนราย
เงินลงทุนทั่วไป
บริษัทที่รายงานของผู้สอบ
บัญชีระบุว่าบริษัทมีปัญหา
เกี่ยวกับการดาเนินงาน
ต่อเนื่อง

8.5

31 ธันวาคม 2562
มูลค่า
ราคาทุน
ยุติธรรม

1
1

25
25

-

ค่าเผื่อ
การด้อยค่า จานวนราย

25
25

1
1

31 ธันวาคม 2561
มูลค่า
ราคาทุน
ยุติธรรม

25
25

ค่าเผื่อ
การด้อยค่า

-

25
25

การโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารฯได้โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนเผื่อขายประเภทหน่วยลงทุนไปเป็นเงิน
ลงทุนเพื่อค้าตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการลงทุนของบริษัทใหญ่ โดยเงินลงทุนที่โอนเปลี่ยนมีมูลค่ายุติธรรมและราคาทุน
ณ วันโอนเท่ากับ 8,299 ล้านบาท และ 8,514 ล้านบาท ตามลาดับ ทั้งนี้ ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมและราคา ณ วันที่โอน
เปลี่ยนประเภทจานวน 215 ล้านบาท ได้แสดงไว้เป็นส่วนหนึ่งของ “กาไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตรา
ต่างประเทศ” ในส่วนของกาไรหรือขาดทุน
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารฯได้โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนดไปเป็นเงินลงทุน
เผื่อขายตามที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารฯมีมติให้ความเห็นชอบ โดยเงินลงทุนที่โอนเปลี่ยนมีมูลค่ายุติธรรมและราคาทุน
ณ วันโอนเท่ากับ 2,660 ล้านบาท และ 2,495 ล้านบาท ตามลาดับ ทั้งนี้ ผลต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมและราคาทุน ณ วันที่
โอนเปลี่ยนประเภทจานวน 165 ล้านบาท ได้แสดงไว้เป็นส่วนหนึ่งของ “ส่วนเกินทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย” ใน
ส่วนของเจ้าของ

9.

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ

9.1

จาแนกตามประเภทสินเชื่อ
(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม

เงินเบิกเกินบัญชี
เงินให้กู้ยืม
ตั๋วเงิน
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
หัก: รายได้รอตัดบัญชี
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิจากรายได้รอตัดบัญชี
บวก: ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิ

2562

2561

4,318,143
113,374,942
37,688,743
174,589
155,556,417
(26,029)
155,530,388
214,151
155,744,539
(3,947,519)
(13,985)
151,783,035

4,736,544
107,244,192
49,590,754
355,567
161,927,057
(33,824)
161,893,233
224,142
162,117,375
(3,763,230)
(11,994)
158,342,151
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9.2

จาแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของลูกหนี้
31 ธันวาคม 2562
ในประเทศ ต่างประเทศ
เงินบาท
เงินดอลลาร์สหรัาฯ
รวม

9.3

154,304,873
1,225,515
155,530,388

-

รวม

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2561
ในประเทศ ต่างประเทศ
รวม

154,304,873 161,893,233
1,225,515
155,530,388 161,893,233

-

161,893,233
161,893,233

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

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

31 ธันวาคม 2562
ต่ากว่า
มาตราาน
สงสัย

4,990
36,944,589
22,380,187
37,203,326
19,722,129
31,765,283
1,350,533

894,662
221,231
1,977,120
270,390
20,512

1,015
44,406
121,261
12,633

44,761
1,535

149,371,037

3,383,915

179,315

46,296

สงสัย
จะสูญ

รวม

7,924
475,266
579,963
766,313
669,430
50,929

12,914
38,315,532
23,225,787
39,946,759
20,827,971
31,765,283
1,436,142

2,549,825 155,530,388

(หน่วย: พันบาท)
ปกติ
การเกษตรและเหมืองแร่
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย์
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
ตัวกลางทางการเงิน
อื่น ๆ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้สุทธิจากรายได้
รอตัดบัญชี

กล่าวถึง
เป็นพิเศษ

31 ธันวาคม 2561
ต่ากว่า
มาตราาน
สงสัย

859,759
38,781,096
21,928,186
38,534,068
21,933,311
32,916,986
1,622,737

172,750
161,848
1,173,549
252,481
36,265

114,794
23,962
89,397
84,576
2,084

1,438
24,921
214

156,576,143

1,796,893

314,813

26,573

สงสัย
จะสูญ
8,156
841,210
779,777
728,514
588,214
197,375
35,565

รวม
867,915
39,909,850
22,893,773
40,526,966
22,883,503
33,114,361
1,696,865

3,178,811 161,893,233
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9.4

จาแนกตามประเภทการจัดชั้น
(หน่วย: พันบาท)
เงินให้สินเชื่อ
แก่ลูกหนี้
และดอกเบี้ย
ค้างรับ
สารองอัตราร้อยละขั้นต่าตามเกณฑ์ ธปท.
จัดชั้นปกติ
149,573,676
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
3,395,427
จัดชั้นต่ากว่ามาตราาน
179,315
จัดชั้นสงสัย
46,296
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
2,549,825
155,744,539
รวม
สารองรายตัวเพิ่มเติม
สารองทั่วไป
รวม
(1)

31 ธันวาคม 2562
ยอดสุทธิ
อัตราร้อยละ
ที่ใช้ใน
ขั้นต่าที่ใช้ใน
การตั้งค่าเผื่อหนี้
การตั้งค่าเผื่อหนี้
(1)
สงสัยจะสูญ
สงสัยจะสูญ
(ร้อยละ)
84,442,522
154,604
21,330
5,392
420,512
85,044,360

1
2
100
100
100

ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ
844,425
3,092
21,330
5,392
420,512
1,294,751
1,836,517
816,251
3,947,519

ยอดสุทธิที่ใช้ในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หมายถึง ยอดคงค้างของเงินต้นที่ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรั บหลังหักหลักประกันสาหรับลูกหนี้จัดชั้น
ปกติและกล่าวถึงเป็นพิเศษ และหมายถึงมูลหนี้หลังหักมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้ หรือมูลค่าปัจจุบันขอ ง
กระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจาหน่ายหลักประกัน สาหรับลูกหนี้จัดชั้นต่ากว่ามาตราาน สงสัย และสงสัยจะสูญ

(หน่วย: พันบาท)
เงินให้สินเชื่อ
แก่ลูกหนี้
และดอกเบี้ย
ค้างรับ
สารองอัตราร้อยละขั้นต่าตามเกณฑ์ ธปท.
จัดชั้นปกติ
156,792,805
จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษ
1,804,373
จัดชั้นต่ากว่ามาตราาน
314,813
จัดชั้นสงสัย
26,573
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
3,178,811
162,117,375
รวม
สารองรายตัวเพิ่มเติม
สารองทั่วไป
รวม
(1)

31 ธันวาคม 2561
ยอดสุทธิ
อัตราร้อยละ
ที่ใช้ใน
ขั้นต่าที่ใช้ใน
การตั้งค่าเผื่อหนี้ การตั้งค่าเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญ (1)
สงสัยจะสูญ
(ร้อยละ)
85,777,874
88,783
109,908
3,890
755,424
86,735,879

1
2
100
100
100

ค่าเผื่อ
หนี้สงสัยจะสูญ
857,779
1,776
109,908
3,890
755,424
1,728,777
1,180,620
853,833
3,763,230

ยอดสุทธิที่ใช้ในการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หมายถึง ยอดคงค้างของเงินต้นที่ไม่รวมดอกเบี้ยค้างรับหลังหักหลักประกันสาหรับลูกหนี้จัดชั้น
ปกติและกล่าวถึงเป็นพิเศษ และหมายถึงมูลหนี้หลังหักมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากลูกหนี้ หรือมูลค่าปัจจุบันขอ ง
กระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจาหน่ายหลักประกัน สาหรับลูกหนี้จัดชั้นต่ากว่ามาตราาน สงสัย และสงสัยจะสูญ
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9.5

เงินให้สินเชื่อด้อยคุณภาพ (ลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารฯมีเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ดังนี้
31 ธันวาคม

เงินให้สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (พันบาท)
คิดเป็นอัตราร้อยละต่อยอดสินเชื่อทั้งหมด (1)
(1)

2562

2561

2,775,436
1.55%

3,520,197
1.93%

าานเงินต้นทั้งหมดรวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินที่เป็นเงินให้สินเชื่อ

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้คานวณตามเกณฑ์ที่ประกาศโดย ธปท. ซึ่งหมายถึง สินเชื่อจัดชั้นต่ากว่ามาตราาน
สงสัยและสงสัยจะสูญ และไม่รวมสินเชื่อที่ค้างชาระที่ได้มีการทาสัญญาปรับโครงสร้างหนี้แล้วและเข้าเงื่อนไขการจัดชั้นเป็น
ลูกหนี้ปกติหรือกล่าวถึงเป็นพิเศษตามเกณฑ์ ธปท.
9.6

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่ระงับการรับรู้รายได้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารฯมีเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่ระงับการรับรู้รายได้ตามเกณฑ์คงค้าง ดังนี้
31 ธันวาคม

เงินให้สินเชื่อที่ระงับการรับรู้รายได้ (พันบาท)
คิดเป็นอัตราร้อยละต่อยอดสินเชื่อทั้งหมด (1)
(1)

9.7

2562

2561

2,776,564
1.55%

3,540,246
1.94%

าานเงินต้นทั้งหมดรวมรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงินที่เป็นเงินให้สินเชื่อ

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่มีปัญหาในการชาระหนี้หรือผิดนัดชาระหนี้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารฯมีเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับกับบริษัทและบุคคลที่มีปัญหาใน
การชาระหนี้หรือผิดนัดชาระหนีแ้ ละได้ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2562

บริษัทและบุคคลที่มีปัญหาใน
การชาระหนี้หรือผิดนัดชาระหนี้

จานวนราย

มูลหนี้
ตามบัญชี

หลักประกัน

439

6,170,863

5,557,513

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ/
ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
463,443
(หน่วย: พันบาท)

31 ธันวาคม 2561

บริษัทและบุคคลที่มีปัญหาใน
การชาระหนี้หรือผิดนัดชาระหนี้

จานวนราย

มูลหนี้
ตามบัญชี

หลักประกัน

381

5,324,570

4,359,084

ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ/
ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
871,370
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ธนาคารฯไม่มีข้อมูลเพียงพอจึงไม่ได้เปิดเผยรายการของบริษัทที่รายงานของผู้สอบบัญชีระบุว่าบริษัทนั้นมีปัญหาเกี่ยวกับการ
ด าเนิ น งานต่ อ เนื่ อ งของกิ จ การ และบริ ษั ท อื่ น ที่ มิ ใ ช่ บ ริ ษั ท จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยที่ มี ผ ลการ
ดาเนินงานและาานะการเงินเช่นเดียวกับบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน อย่างไรก็
ตาม ธนาคารฯได้มีการพิจารณาจัดชั้นและกันเงินสารองสาหรับลูกหนี้เหล่านั้นตามแนวทางปฏิบัติของ ธปท. แล้ว
9.8

การปรับโครงสร้างหนี้ที่มีปัญหา
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารฯได้ทาสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กับลูกหนี้โดยสรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ภาระหนี้
(เงินต้นบวกดอกเบี้ยค้างรับ)
ขาดทุน
ส่วนสูญเสีย
ก่อนปรับ
หลังปรับ
จากการลดหนี้ จากการปรับ
จานวนราย
โครงสร้างหนี้
โครงสร้างหนี้
ตามสัญญา
โครงสร้างหนี้
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชาระหนี้
รวมลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ทั้งหมด

55
55

1,726,921
1,726,921

1,726,921
1,726,921

-

4,602
4,602
(หน่วย: พันบาท)

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ภาระหนี้
(เงินต้นบวกดอกเบี้ยค้างรับ)
ขาดทุน
ก่อนปรับ
หลังปรับ
จากการลดหนี้
โครงสร้างหนี้
โครงสร้างหนี้
ตามสัญญา

จานวนราย
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชาระหนี้
รวมลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ทั้งหมด

71
71

3,876,567
3,876,567

3,835,034
3,835,034

41,533
41,533

ส่วนสูญเสีย
จากการปรับ
โครงสร้างหนี้
11,294
11,294

ลูกหนี้ที่ทาสัญญาปรับโครงสร้างหนี้สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ตามที่กล่าวข้างต้น สามารถจาแนกตาม
ระยะเวลาการผ่อนชาระตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ ได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
ภาระหนี้
ภาระหนี้
ช่วงระยะเวลาการผ่อนชาระตาม
หลังปรับ
หลังปรับ
สัญญาปรับโครงสร้างหนี้
จานวนราย
โครงสร้างหนี้
จานวนราย
โครงสร้างหนี้
ไม่เกิน 5 ปี
5 - 10 ปี
10 - 15 ปี
เกินกว่า 15 ปี
รวม

29
14
1
11
55

811,933
880,620
3,100
31,268
1,726,921

38
15
4
14
71

2,601,554
1,164,534
31,039
37,907
3,835,034
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ข้อมูลสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ทีเ่ กี่ยวข้องกับลูกหนี้ที่ได้มีการทาสัญญาปรับโครงสร้างหนี้แล้วมีดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
ดอกเบี้ยที่รับรู้ในส่วนของกาไรหรือขาดทุน
เงินสดที่รับชาระจากลูกหนี้
เงินสดรับจากการโอนขายสินเชื่อด้อยคุณภาพ
ส่วนสูญเสียจากการปรับโครงสร้างหนี้
ขาดทุนจากการลดหนี้ตามสัญญา

231,902
1,030,177
1,297,963
4,602
-

190,338
649,996
127,637
11,294
41,533

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารฯมีลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้ซึ่งมีภาระหนี้คงเหลือตามบัญชี ดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
ลูกหนี้ทั้งหมด
ลูกหนี้ที่ปรับโครงสร้างหนี้
ภาระหนี้
ภาระหนี้
(เงินต้นบวก
(เงินต้นบวก
จานวนราย
ดอกเบี้ยค้างรับ)
จานวนราย
ดอกเบี้ยค้างรับ)
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2561

9,644
10,523

155,744,539
162,117,375

247
278

4,657,237
6,356,713

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารฯไม่มีภาระผูกพันคงเหลือที่ตกลงให้ลูกหนี้กู้ยืมเพิ่มเติมภายหลังการปรับ
โครงสร้างหนี้
9.9

ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารฯมีลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อโดยอายุของสัญญามีระยะเวลา 2 ถึง 8 ปี และคิด
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละคงที่ตามที่ระบุในสัญญา
(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2562
จานวนเงินที่ถึงกาหนดชาระตามสัญญา
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
เกิน 5 ปี
รวม
ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่าซื้อ
หัก: รายได้รอตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบันของจานวนเงินขั้นต่าตามสัญญาเช่าซื้อ
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ

99,040
(6,637)
92,403

72,658
(4,097)
68,561

2,891
(54)
2,837

174,589
(10,788)
163,801
(16,649)
147,152
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(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2561
จานวนเงินที่ถึงกาหนดชาระตามสัญญา
ไม่เกิน 1 ปี
1 - 5 ปี
เกิน 5 ปี
ผลรวมของเงินลงทุนขั้นต้นตามสัญญาเช่าซื้อ
หัก: รายได้รอตัดบัญชี
มูลค่าปัจจุบันของจานวนเงินขั้นต่าตามสัญญาเช่าซื้อ
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ
10.

195,051
(14,270)
180,781

152,669
(9,747)
142,922

7,847
(372)
7,475

รวม
355,567
(24,389)
331,178
(44,927)
286,251

ค่าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญ
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
สารองอัตราร้อยละขั้นต่าตามเกณฑ์ ธปท.
สารอง
กล่าวถึง
ต่ากว่า
สงสัย
รายตัว
เป็นพิเศษ
มาตราาน
สงสัย
จะสูญ
เพิ่มเติม

สารอง
ทั่วไป

857,779
44,421
(57,775)

1,776
133,298
(131,982)

109,908
(44,031)
(44,547)

3,890
4,281
(2,779)

755,424
335,511
(34,550)
(618,735)

1,180,620
655,897
-

853,833 3,763,230
(35,153) 1,094,224
(34,550)
(855,818)

-

-

-

-

-

-

(2,429)

(2,429)

844,425

3,092

21,330

5,392

(17,138)
420,512

1,836,517

816,251

(17,138)
3,947,519

ปกติ
ยอดต้นปี
สารองเพิ่ม (ลด) ระหว่างปี
หนี้สูญตัดบัญชี
ลดลงจากการขายหนี้
โอนไปบัญชีค่าเผื่อการปรับมูลค่า
จากการปรับโครงสร้างหนี้
โอนไปบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ในสินทรัพย์อื่น
ยอดปลายปี

รวม

(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
สารองอัตราร้อยละขั้นต่าตามเกณฑ์ ธปท.
สารอง
กล่าวถึง
ต่ากว่า
สงสัย
รายตัว
เป็นพิเศษ
มาตราาน
สงสัย
จะสูญ
เพิ่มเติม

สารอง
ทั่วไป

758,689
99,090
-

156,988
(155,212)
-

77,545
32,363
-

111,115
(83,966)
(23,259)

593,225
326,438
(63,007)
(54,073)

750,000
430,620
-

941,124 3,388,686
(89,320)
560,013
(63,007)
(77,332)

-

-

-

-

(41,533)

-

2,029

(39,504)

857,779

1,776

109,908

3,890

(5,536)
(90)
755,424

1,180,620

853,833

(5,536)
(90)
3,763,230

ปกติ
ยอดต้นปี
สารองเพิ่ม (ลด) ระหว่างปี
หนี้สูญตัดบัญชี
ลดลงจากการขายหนี้
โอนมาจาก (ไป) บัญชีค่าเผื่อ
การปรับมูลค่าจาก
การปรับโครงสร้างหนี้
โอนไปบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ในสินทรัพย์อื่น
อื่น ๆ
ยอดปลายปี

รวม
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11.

ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
ยอดต้นปี
ตั้งเพิ่มในระหว่างปี
ลดลงในระหว่างปี
ขาดทุนจากการลดหนี้ในระหว่างปี
ปรับปรุงรายการในระหว่างปี
ยอดปลายปี

12.

11,994
4,430
(3,166)
727
13,985

14,023
65,132
(25,997)
(41,533)
369
11,994

การโอนขายสินเชื่อด้อยคุณภาพ
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารฯได้ทาสัญญาซื้อขายสินเชื่อด้อยคุณภาพในาานะ “ผู้ขาย” สรุป
ได้ดังต่อไปนี้

ครั้งที่
1
2
3
4

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
มูลหนี้คงค้าง
ตามบัญชี
(รวมสินทรัพย์อื่น
เดือนที่ขาย
ที่เกี่ยวข้อง)
ราคาขาย
พฤษภาคม
พฤษภาคม
กันยายน
ตุลาคม

823
269
859
882
2,833

675
158
427
700
1,960

ครั้งที่
1
2

(หน่วย: ล้านบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
มูลหนี้คงค้าง
ตามบัญชี
(รวมสินทรัพย์อื่น
เดือนที่ขาย
ที่เกี่ยวข้อง)
ราคาขาย
มีนาคม
พฤศจิกายน

144
210

112
159

354
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ทั้งนี้ ธนาคารฯได้รับชาระเงินครบถ้วนภายใต้สัญญาซื้อขายสินเชื่อด้อยคุณภาพดังกล่าว ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา ผู้ซื้ออาจ
ยกเลิกการโอนสินทรัพย์เฉพาะรายได้ภายในระยะเวลาไม่เกินเดือนตุลาคม 2563 (สาหรับการขายในเดือนตุลาคม 2562)
ภายในระยะเวลาไม่เกินเดือนกันยายน 2563 (สาหรับการขายในเดือนกันยายน 2562) และภายในระยะเวลาไม่เกินเดือน
พฤษภาคม 2563 (สาหรับการขายในเดือนพฤษภาคม 2562) หากปรากฏว่าผู้ซื้อไม่สามารถรับโอนสิทธิในหนี้สินและ
หลักประกันของสินทรัพย์รายใด ๆ เนื่ องจากไม่มีเอกสารหลักาานแห่ง หนี้ หลักประกันไม่มี หรือมีอยู่ไม่ครบถ้วน หรือ
หลักประกันถูกรอนสิทธิ หรือศาลไม่อนุญาตให้ผู้ซื้อเข้าสวมสิทธิเป็นคู่ความแทนธนาคารฯ โดยหากมีการยกเลิกการโอน
สินทรัพย์รายใดแล้ว ผู้ซื้อจะได้รับเงินค่าสินทรัพย์ตามราคา ณ วันชาระราคา ส่วนธนาคารฯจะได้รับรายรับที่ได้รับชาระหัก
ด้วยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างช่วงเวลายกเลิกการโอนสินทรัพย์รายนั้น ๆ
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผู้ซื้อยังมิได้มีการยกเลิกการโอนสินทรัพย์รายใดจนถึงวันที่อนุมัติงบการเงินนี้
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13.

ทรัพย์สินรอการขาย
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2561
เพิ่มขึ้น
จาหน่าย
2562
ทรัพย์สินรอการขาย - อสังหาริมทรัพย์
ประเมินโดยบุคคลภายนอก:
ราคาทุน
ค่าเผื่อการด้อยค่า
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ประเมินโดยบุคคลภายใน:
ราคาทุน
ค่าเผื่อการด้อยค่า
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ทรัพย์สินรอการขาย - อสังหาริมทรัพย์
ทรัพย์สินรอการขาย - สังหาริมทรัพย์
ประเมินโดยบุคคลภายนอก:
ราคาทุน
ค่าเผื่อการด้อยค่า
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ทรัพย์สินรอการขาย - สังหาริมทรัพย์
รวมทรัพย์สินรอการขาย

9,461
9,461

13
13

-

9,474
9,474

76,626
76,626
86,087

2,713
2,713
2,726

(16,941)
(16,941)
(16,941)

62,398
62,398
71,872

3,560
(1,698)
1,862
1,862
87,949

2,726

(16,941)

3,560
(1,698)
1,862
1,862
73,734
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(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
2560
เพิ่มขึ้น
จาหน่าย
2561
ทรัพย์สินรอการขาย - อสังหาริมทรัพย์
ประเมินโดยบุคคลภายนอก:
ราคาทุน
ค่าเผื่อการด้อยค่า
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ประเมินโดยบุคคลภายใน:
ราคาทุน
ค่าเผื่อการด้อยค่า
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ทรัพย์สินรอการขาย - อสังหาริมทรัพย์
ทรัพย์สินรอการขาย - สังหาริมทรัพย์
ประเมินโดยบุคคลภายนอก:
ราคาทุน
ค่าเผื่อการด้อยค่า
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ทรัพย์สินรอการขาย - สังหาริมทรัพย์
รวมทรัพย์สินรอการขาย

9,424
9,424

37
37

-

9,461
9,461

90,813
90,813
100,237

3,816
3,816
3,853

(18,003)
(18,003)
(18,003)

76,626
76,626
86,087

3,560
(1,660)
1,900
1,900
102,137

(38)
(38)
(38)
3,815

(18,003)

3,560
(1,698)
1,862
1,862
87,949

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ทรัพย์สินรอการขายของธนาคารฯไม่ติดภาระผูกพันที่ธนาคารฯต้องให้สิทธิแก่ลูกหนี้
เดิมในการซื้อทรัพย์สินดังกล่าวในราคาที่กาหนดและภายในเวลาที่กาหนดไว้หรือสิทธิที่ลูกหนี้เดิมสามารถซื้อก่อนบุคคลอื่น
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14.

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(หน่วย: พันบาท)

ราคาทุน
1 มกราคม 2561
ซื้อเพิ่ม
ตัดจาหน่าย/จาหน่าย
โอนเข้า (ออก)
31 ธันวาคม 2561
ซื้อเพิ่ม
ตัดจาหน่าย/จาหน่าย
โอนเข้า (ออก)
31 ธันวาคม 2562
ค่าเสื่อมราคาสะสม
1 มกราคม 2561
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ส่วนที่ตัดจาหน่าย/
จาหน่าย
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี
31 ธันวาคม 2561
ค่าเสื่อมราคาสะสม
ส่วนทีต่ ัดจาหน่าย/
จาหน่าย
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี
31 ธันวาคม 2562
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม 2562
ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี
2561
2562

ที่ดิน

อาคาร

ส่วน
ปรับปรุง
อาคารเช่า

เครื่อง
ตกแต่ง
สานักงาน

เครื่องใช้
สานักงาน

ยานพาหนะ

40,589
40,589
40,589

10,211
10,211
10,211

420,524
10,838
(9,385)
5,055
427,032
8,529
(46,108)
12,487
401,940

149,797
5,520
(1,400)
153,917
4,873
(12,925)
145,865

561,602
27,118
(4,680)
2,574
586,614
49,593
(283)
635,924

18,542
18,542
9,016
(7,050)
20,508

12,057
(7,629)
4,428
10,259
(12,487)
2,200

1,201,265
55,533
(15,465)
1,241,333
82,270
(66,366)
1,257,237

-

2,498

360,324

126,564

442,827

10,739

-

942,952

-

510
3,008

(9,231)
32,131
383,224

(1,327)
10,791
136,028

(4,677)
50,461
488,611

3,302
14,041

-

(15,235)
97,195
1,024,912

-

510
3,518

(44,947)
20,584
358,861

(12,461)
7,544
131,111

(246)
46,664
535,029

(5,222)
3,102
11,921

-

(62,876)
78,404
1,040,440

40,589
40,589

7,203
6,693

43,808
43,079

17,889
14,754

98,003
100,895

4,501
8,587

4,428
2,200

216,421
216,797

สินทรัพย์
ระหว่างทา

รวม

97,195
78,404

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารฯมีส่วนปรับปรุงอาคารเช่า อุปกรณ์และยานพาหนะจานวนหนึ่งซึ่งตัดค่า
เสื่อมราคาหมดแล้วแต่ยังใช้งานอยู่ ราคาทุนเดิมก่อนหักค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ดังกล่าวมีจานวนรวม 844 ล้านบาท
และ 754 ล้านบาท ตามลาดับ
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15.

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
(หน่วย: พันบาท)
คอมพิวเตอร์
ซอฟท์แวร์
ราคาทุน
1 มกราคม 2561
ซื้อเพิ่ม
โอนเข้า (ออก)
31 ธันวาคม 2561
ซื้อเพิ่ม
ตัดจาหน่าย
โอนเข้า (ออก)
31 ธันวาคม 2562
ค่าตัดจาหน่ายสะสม
1 มกราคม 2561
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
31 ธันวาคม 2561
ค่าตัดจาหน่ายสะสมส่วนที่ตัดจาหน่าย
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
31 ธันวาคม 2562
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2561
31 ธันวาคม 2562
ค่าตัดจาหน่ายสาหรับปี
2561
2562
อายุตัดจาหน่ายคงเหลือ (ปี)

ค่าธรรมเนียม คอมพิวเตอร์
สมาชิกและ
ซอฟท์แวร์
ใบอนุญาต ระหว่างพัฒนา

รวม

588,066
86,911
20,136
695,113
73,313
(128)
225,256
993,554

35,261
1,309
36,570
2,858
39,428

45,621
137,700
(20,136)
163,185
74,754
(225,256)
12,683

668,948
225,920
894,868
150,925
(128)
1,045,665

478,670
47,397
526,067
(128)
100,535
626,474

20,144
3,589
23,733
3,817
27,550

-

498,814
50,986
549,800
(128)
104,352
654,024

169,046
367,080

12,837
11,878

163,185
12,683

345,068
391,641
50,986
104,352

0-5

1 - 10

-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารฯมีคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์จานวนหนึ่ง ซึ่งตัดค่าตัดจาหน่ายหมดแล้วแต่ยังใช้
งานอยู่ โดยมีราคาทุนเดิมก่อนหักค่าตัดจาหน่ายสะสมเป็นจานวน 445 ล้านบาท และ 414 ล้านบาท ตามลาดับ
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16.

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีและภาษีเงินได้

16.1 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ประกอบด้วยภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกิดจากรายการดังต่อไปนี้

31 ธันวาคม
สินทรัพย์ (หนี้สิน) ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกิดจาก:
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - สารองทั่วไป
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - สินทรัพย์อื่น
ค่าเผื่อการด้อยค่าทรัพย์สินรอการขาย
ดอกเบี้ยรับที่หยุดรับรู้รายได้
ค่าตัดจาหน่ายของสินทรัพย์
ตัดจาหน่ายหนี้สูญ
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
สารองวันลาพักร้อน
ส่วนต่ากว่าทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าเงินลงทุนเพื่อค้า
อื่น ๆ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
รวม
ส่วนเปลี่ยนแปลงภาษีเงินได้รอตัดบัญชี:
รับรู้ในส่วนของกาไรหรือขาดทุน
รับรู้ในส่วนของกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รวม

2562

2561

163,250
5,429
340
10,509
31,632
1,054
10,897
819
(110)
223,820

170,767
13,952
340
12,276
11,505
25,144
1,200
25,554
35
260,773

(หน่วย: พันบาท)
ส่วนเปลี่ยนแปลงภาษีเงินได้
รอตัดบัญชีสาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
(7,517)
(8,523)
(1,767)
(11,505)
6,488
(146)
(14,657)
819
(145)

(17,458)
1,770
340
1,867
(152)
2,729
61,829
(154)

(36,953)

50,771

(27,711)
(9,242)
(36,953)

(11,058)
61,829
50,771

16.2 ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ที่แสดงอยู่ในส่วนของกาไรหรือขาดทุน ประกอบด้วย
รายการดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสาหรับปี
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี:

(414,734)

(545,540)

ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีจากการเกิดผลแตกต่างชั่วคราวและการกลับ
รายการผลแตกต่างชั่วคราว
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในส่วนของกาไรหรือขาดทุน

(27,711)
(442,445)

(11,058)
(556,598)
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รายการกระทบยอดจานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กับผลคูณของกาไรทางบัญชีสาหรับ ปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562 และ 2561 กับอัตราภาษีเงินได้ สามารถแสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
กาไรทางบัญชีก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
อัตราภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้คานวณจากกาไรทางบัญชี
ผลกระทบทางภาษีสาหรับ:
รายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายที่มีสิทธิหักได้เพิ่มขึ้น
ค่าใช้จ่ายต้องห้าม
อื่น ๆ
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในส่วนของกาไรหรือขาดทุน

2,480,827
20%
(496,165)

3,125,829
20%
(625,166)

49,447
6,646
(1,473)
(900)
(442,445)

61,795
8,011
(1,050)
(188)
(556,598)

จานวนเงินภาษีเงินได้ที่รับรู้ในส่วนของกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้
ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ:
(กาไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ในส่วนของกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
17.

(14,657)
5,415
(9,242)

61,829
61,829

สินทรัพย์อื่น
2562
เงินมัดจาและเงินประกัน
ลูกหนี้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินรอการขาย
บัญชีพักลูกหนี้
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
เหรียญที่ระลึก
ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
รายได้ค้างรับ
หลักประกันลูกหนี้ตามสัญญา Credit Support Annex
อื่น ๆ
รวม
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ/ค่าเผื่อการด้อยค่า
สินทรัพย์อื่น - สุทธิ

31 ธันวาคม

92,353
82,465
38,089
36,179
30,790
27,300
20,711
13,614
3,856
345,357
(27,145)
318,212

(หน่วย: พันบาท)
2561
93,334
3,104
161,940
30,341
26,328
26,384
8,693
4,044
354,168
(69,759)
284,409
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18.

คุณภาพสินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารฯมีสินทรัพย์ที่จัดชั้นตามเกณฑ์ ธปท.ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2562
รายการระหว่าง
ธนาคารและ
ตลาดเงินและ
ดอกเบี้ยค้างรับ
การจัดชั้นสินทรัพย์
ปกติ
กล่าวถึงเป็นพิเศษ
ต่ากว่ามาตราาน
สงสัย
สงสัยจะสูญ
รวม

23,381,182
23,381,182

เงินลงทุน
558,091
558,091

เงินให้สินเชื่อ
แก่ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยค้างรับ

สินทรัพย์อื่น

149,573,676
3,395,427
179,315
46,296
2,549,825
155,744,539

27,145
27,145

รวม
172,954,858
3,395,427
179,315
46,296
3,135,061
179,710,957
(หน่วย: พันบาท)

31 ธันวาคม 2561
รายการระหว่าง
ธนาคารและ
ตลาดเงินและ
ดอกเบี้ยค้างรับ
การจัดชั้นสินทรัพย์
ปกติ
กล่าวถึงเป็นพิเศษ
ต่ากว่ามาตราาน
สงสัย
สงสัยจะสูญ
รวม
19.

20,265,428
20,265,428

เงินลงทุน
285,570
285,570

เงินให้สินเชื่อ
แก่ลูกหนี้และ
ดอกเบี้ยค้างรับ

สินทรัพย์อื่น

156,792,805
1,804,373
314,813
26,573
3,178,811
162,117,375

69,759
69,759

รวม
177,058,233
1,804,373
314,813
26,573
3,534,140
182,738,132

เงินรับฝาก

19.1 จาแนกตามประเภทเงินรับฝาก
(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม

จ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ออมทรัพย์
เงินรับฝากประเภทจ่ายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา
ใบรับเงินฝากประจา
รวมเงินรับฝาก

2562

2561

4,253,649
62,044,948
65,147,694
33,572,117
165,018,408

6,072,796
74,918,468
55,585,078
31,594,661
168,171,003
208

19.2 จาแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยู่ของผู้ฝาก
31 ธันวาคม 2562
ในประเทศ ต่างประเทศ
เงินบาท
เงินดอลลาร์สหรัาฯ
รวม
20.

164,665,339
146,376
164,811,715

รวม

52 164,665,391 168,171,003
206,641
353,017
206,693 165,018,408 168,171,003

- 168,171,003
- 168,171,003

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)
31 ธันวาคม 2562
เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา

ในประเทศ:
ธนาคารพาณิชย์
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
สถาบันการเงินอื่น
รวมในประเทศ
ต่างประเทศ:
เงินบาท
เงินดอลลาร์สหรัาฯ
รวมต่างประเทศ
รวมรายการระหว่าง
ธนาคารและตลาดเงิน
21.

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2561
ในประเทศ ต่างประเทศ
รวม

รวม

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2561
เมื่อทวงถาม มีระยะเวลา
รวม

9
6,517,340
6,517,349

1,000
2,551,466
843,915
3,396,381

1,009
2,551,466
7,361,255
9,913,730

468
4,030,393
4,030,861

1,000
3,044,216
1,950,477
4,995,693

1,468
3,044,216
5,980,870
9,026,554

30
1,883
1,913

588,003
588,003

30
589,886
589,916

250,870
250,870

-

250,870
250,870

6,519,262

3,984,384

10,503,646

4,281,731

4,995,693

9,277,424

ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
(หน่วย: พันบาท)
อัตราดอกเบี้ย
ต่อปี

31 ธันวาคม 2562
ปีที่ครบ
ใน
ต่าง
กาหนด
ประเทศ
ประเทศ

ตั๋วแลกเงิน
1.80% - 2.10% 2563
8,760,000
ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ (1)
5.125%
2568
4,000,000
ตราสารหนี้ไม่ดอ้ ยสิทธิ
และไม่มีประกัน
1.75% - 1.99% 2563 - 2564 4,000,000
เงินกู้ยืมจากกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน
0%
2564 - 2565
8,129
รวม
16,768,129
(46,895)
หัก: ค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
16,721,234
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม - สุทธิ
(1)

รวม

อัตราดอกเบี้ยต่อ
ปี

31 ธันวาคม 2561
ปีที่ครบ
ใน
ต่าง
กาหนด
ประเทศ
ประเทศ

-

8,760,000 1.50% - 1.85%
4,000,000
5.125%

14,298,000
4,000,000

-

14,298,000
4,000,000

-

4,000,000 1.70% - 1.75% 2562 - 2563 5,000,000

-

5,000,000

-

12,324
23,310,324
(19,861)
23,290,463

-

8,129
16,768,129
(46,895)
16,721,234

0%

2562
2568

รวม

2564 - 2565

12,324
23,310,324
(19,861)
23,290,463

นับเป็นส่วนหนึ่งของเงินกองทุนชั้นที่ 2 โดยคานวณตามเงื่อนไขเกณฑ์การนับเงินกองทุนของธนาคารแห่งประเทศไทย
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21.1 ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ธนาคารฯได้ออกตราสารหนี้ด้อยสิทธิ ครั้งที่ 1/2558 เพื่อนับเป็นเงินกองทุน ชั้นที่ 2 จานวน
4 ล้านหน่วย มูลค่าที่ตราไว้ 1,000 บาทต่อหน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 4,000 ล้านบาท มีอายุ 10 ปี ครบกาหนดไถ่ถอนปี
พ.ศ. 2568 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.125 ต่อปี ชาระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ในเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และ
พฤศจิกายน ของทุกปี ทั้งนี้ ธนาคารฯสามารถใช้สิทธิไถ่ถอนตราสารหนี้ด้อยสิทธิก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอนได้ภายหลังที่ตรา
สารหนี้ด้อยสิทธิครบรอบ 5 ปี นับแต่วันออกตราสารหรือภายใต้เงื่อนไขที่กาหนด
22.

ประมาณการหนี้สิน
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ประมาณการหนี้สิน
ผลประโยชน์
ของพนักงาน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
จ่ายชาระระหว่างปี
ลดลงจากรายการปรับปรุง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

125,722
76,946
(44,507)
158,161

ประมาณการ
รือ้ ถอน
5,625
5,625

ประมาณการหนี้สิน
อื่น
480
120
(600)
-

รวม
131,827
77,066
(44,507)
(600)
163,786
(หน่วย: พันบาท)

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ประมาณการหนี้สิน
ผลประโยชน์
ของพนักงาน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
เพิ่มขึ้นในระหว่างปี
จ่ายชาระระหว่างปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

112,077
22,154
(8,509)
125,722

ประมาณการ
รือ้ ถอน
5,625
5,625

ประมาณการหนี้สิน
อื่น
240
240
480

รวม
117,942
22,394
(8,509)
131,827
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22.1 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
รายการเคลื่อนไหวประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานแสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานต้นปี
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ต้นทุนบริการในอดีต
ลดลงจากการโอนย้ายพนักงานในกลุ่มบริษัท
(กาไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย:
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติาานด้านประชากรศาสตร์
ส่วนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติทางการเงิน
ส่วนที่เกิดจากการปรับปรุงจากประสบการณ์
ผลประโยชน์จ่ายในระหว่างปี
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานปลายปี

125,722
23,665
3,348
22,856
(32,575)

112,077
19,419
2,735
-

(2,127)
20,192
9,012
(11,932)
158,161

(8,509)
125,722

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงานที่รวมอยู่ในส่วนของกาไรหรือขาดทุนแสดงได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
ต้นทุนบริการในปัจจุบัน
ต้นทุนดอกเบี้ย
ต้นทุนบริการในอดีต
รวมค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน

23,665
3,348
22,856
49,869

19,419
2,735
22,154

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารฯคาดว่าจะจ่ายชาระผลประโยชน์ของพนักงานภายใน 1 ปีข้างหน้า เป็น
จานวนประมาณ 2.8 ล้านบาท และ 7.0 ล้านบาท ตามลาดับ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารฯมีระยะเวลาเฉลี่ยถ่วงน้าหนักในการจ่ายชาระผลประโยชน์ของพนักงาน
ประมาณ 10 - 11 ปี และ 10 ปี ตามลาดับ
ข้อสมมติหลักที่ใช้ในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยของพนักงาน ณ วันประเมินสรุปได้ดังนี้
31 ธันวาคม
2562
2561
(ร้อยละต่อปี)
(ร้อยละต่อปี)
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตราการลาออก
อัตราคิดลด

5.50
0 - 40
1.57, 2.54 และ 2.62

5.00
0 - 30
2.44
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ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติที่สาคัญต่อประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
และ 2561 สรุปได้ดังนี้

ข้อสมมติที่สาคัญ
อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตราคิดลด

31 ธันวาคม 2562
ผลกระทบต่อประมาณการหนี้สิน
ผลประโยชน์ของพนักงาน
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
+ 0.5%
- 0.5%
8,726
(7,935)

(8,184)
8,542

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2561
ผลกระทบต่อประมาณการหนี้สิน
ผลประโยชน์ของพนักงาน
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
+ 0.5%
- 0.5%
7,098
(6,205)

(6,641)
6,686

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งได้
กาหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง สาหรับลูกจ้างซึ่งทางานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชย
ไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการแก้ไขโครงการสาหรับโครงการผลประโยชน์หลัง
ออกจากงาน และมีผลกระทบให้ธนาคารฯมีประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานเพิ่มขึ้น 22.9 ล้านบาท ซึ่งธนาคารฯ
ได้พิจารณาบันทึกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยรับรู้ต้นทุนบริการในอดีตจานวนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในงบ
กาไรขาดทุนใน ปีปัจจุบัน
23.

หนีส้ นิ อืน่
(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม
2562
2561
บัญชีพักเจ้าหนี้
หลักประกันเจ้าหนี้ตามสัญญา Credit Support Annex
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินมัดจารับ
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
เงินรับล่วงหน้าจากธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
อื่น ๆ
รวมหนี้สินอื่น

24.

45,854
39,400
27,267
6,360
1,803
1,704
7,915
130,303

347,461
14,975
6,405
1,996
308
3,575
374,720

ทุนเรือนหุ้น/ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
รายการกระทบยอดทุนออกจาหน่ายและชาระแล้วและส่วนเกินมูลค่าหุ้นในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561
มีดังนี้
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ทุนเรือนหุ้น
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
จานวนหุน้
พันบาท
พันบาท
หุ้นสามัญที่ออกจาหน่ายและชาระแล้ว
2,000,000,000
20,000,000
10,598,915
หุ้นสามัญ ณ วันต้นปี
2,000,000,000
20,000,000
10,598,915
หุ้นสามัญ ณ วันสิ้นปี
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สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ทุนเรือนหุ้น
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
จานวนหุน้
พันบาท
พันบาท
หุ้นสามัญที่ออกจาหน่ายและชาระแล้ว
หุ้นสามัญ ณ วันต้นปี
หุ้นสามัญ ณ วันสิ้นปี
25.

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

20,000,000
20,000,000

10,598,915
10,598,915

สารองตามกฎหมาย
ภายใต้ บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ธนาคารฯต้องจั ดสรรกาไรสุทธิ
ประจาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปีหักด้วยขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุน
สารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนสารองตามกฎหมายนี้ไม่สามารถนาไปจ่ายเงินปันผลได้

26.

เงินปันผลจ่าย
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารฯประกาศจ่ายเงินปันผลจ่ายดังนี้
เงินปันผล

อนุมัติโดย

จากผลการดาเนินงานสาหรับงวด
หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561
จากผลการดาเนินงานสาหรับงวด
เก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
รวมเงินปันผลจ่ายระหว่างปี 2561

ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารฯ
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561
ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารฯ
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

จากผลการดาเนินงานสาหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
ของธนาคารฯ เมื่อวันที่
18 มีนาคม 2562
จากผลการดาเนินงานสาหรับงวด
ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารฯ
สามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562
จากผลการดาเนินงานสาหรับงวด
ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารฯ
เก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
รวมเงินปันผลจ่ายระหว่างปี 2562
(1)

เงินปันผลจ่าย
(พันบาท)

เงินปันผลจ่าย
ต่อหุ้น
(บาทต่อหุ้น)

1,200,000

0.60

640,000
1,840,000

0.32
0.92

500,000 (1)

0.25 (1)

500,000

0.25

400,000
1,400,000

0.20
0.70

สุทธิจากยอดที่จ่ายปันผลระหว่างกาลในระหว่างปี 2561
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27.

เงินกองทุนที่ต้องดารงไว้ตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ของธนาคารฯในการบริหารทุน คือ การดารงไว้ซึ่งความสามารถในการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องและการดารง
เงินกองทุนตามกฎหมายตามพระราชบัญญัตธิ รุ กิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เงินกองทุนของธนาคารฯซึ่งคานวณตามหลักเกณฑ์ Basel III ประกอบด้วย
(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2562
31 ธันวาคม 2561
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ
ทุนที่ออกและชาระเต็มมูลค่าแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
สารองตามกฎหมาย
กาไรสุทธิคงเหลือหลังการจัดสรร
ส่วนต่ากว่าทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนประเภทเงินลงทุน
เผื่อขาย
รายการหักจากเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วนของเจ้าของ
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 2
ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ
เงินสารองสาหรับสินทรัพย์จัดชั้นปกติและสารองทั่วไป
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2
รวมเงินกองทุนตามกฎหมายทั้งสิ้น

20,000,000
10,598,915
819,300
3,890,338

20,000,000
10,598,915
717,200
3,789,608

(93,112)
(637,122)
34,578,319
34,578,319

(155,655)
(605,841)
34,344,227
34,344,227

3,950,200
1,892,556
5,842,756
40,421,075

3,936,200
1,905,102
5,841,302
40,185,529

31 ธันวาคม 2562
อัตราขั้นต่า
และส่วนเพิ่ม
ธนาคารฯ
ตามกฎหมาย*
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ที่เป็นส่วน
ของเจ้าของต่อสินทรัพย์เสี่ยง
อัตราส่วนเงินกองทุนชั้นที่ 1 ต่อสินทรัพย์เสี่ยง
อัตราส่วนเงินกองทุนทั้งสิ้นต่อสินทรัพย์เสี่ยง
*

16.514
16.514
19.304

7.000
8.500
11.000

(หน่วย: ร้อยละ)
31 ธันวาคม 2561
อัตราขั้นต่า
และส่วนเพิ่ม
ธนาคารฯ
ตามกฎหมาย*
17.131
17.131
20.045

6.375
7.875
10.375

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

สาหรับการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดารงเงินกองทุนและข้อมูลความเสี่ยงของธนาคารฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารฯ
ได้เปิดเผยไว้ใน Website ของธนาคารฯ www.lhbank.co.th เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 และจะเปิดเผยข้อมูลการดารง
เงินกองทุนและข้อมูลความเสี่ยงของธนาคารฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ภายในเดือนเมษายน 2563
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28.

รายได้ดอกเบี้ย
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
การให้เช่าซื้อ
อื่นๆ
รวมรายได้ดอกเบี้ย

29.

632,496
1,519,641
6,623,252
12,296
29
8,787,714

659,647
1,547,171
6,343,575
24,274
8,574,667

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินนาส่งสถาบันคุ้มครองเงินฝากและธนาคารแห่งประเทศไทย
ตราสารหนี้ที่ออก
- หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
- หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน
เงินกู้ยืม
อื่นๆ
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

30.

2,514,932
98,597
877,057

2,130,374
113,928
840,448

205,639
90,758
259,370
184
4,046,537

205,608
65,250
315,455
3,671,063

รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
การรับรอง รับอาวัล และการค้าประกัน
ค่านายหน้ารับ
อื่น ๆ
รวมรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
ค่าธรรมเนียมและบริการ
อื่น ๆ
รวมค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ

56,865
220,447
114,384
391,696

42,400
200,711
113,136
356,247

67,568
12,555
80,123
311,573

60,268
12,875
73,143
283,104
215

31.

กาไรจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
กาไร (ขาดทุน) จากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตรา
ต่างประเทศ:
เงินตราต่างประเทศและตราสารอนุพันธ์ด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ตราสารทุน
รวมกาไรจากธุรกรรมเพื่อค้าและปริวรรตเงินตราต่างประเทศ

32.

5,569
(4,097)
1,472

1,308
1,308

กาไรจากเงินลงทุน
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
กาไรจากการขาย:
เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนด
รวมกาไรจากเงินลงทุน

503,849
503,849

188,485
3,250
191,735

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารฯมีการขายเงินลงทุนที่จะถือจนครบกาหนดเนื่องจาก ผู้ออกตราสารใช้
สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกาหนด โดยมีราคาทุนตัดจาหน่ายจานวน 1,300 ล้านบาท และมีกาไรสุทธิที่เกิดขึ้นจากการ
ขายเงินลงทุนดังกล่าวจานวน 3 ล้านบาท
33.

ค่าตอบแทนกรรมการ
ค่าตอบแทนกรรมการนี้เป็นผลประโยชน์ที่จ่ายให้แก่กรรมการของธนาคารฯตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จากัด โดยไม่รวมเงินเดือนและผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องที่จ่ายให้กับกรรมการซึ่งดารงตาแหน่งเป็นผู้บริหารของธนาคารฯด้วย

34.

หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ (1)
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
สินทรัพย์อื่น
รวมหนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า
(1)

1,094,224
38,390
(42,614)
1,090,000

560,013
1,298
8,852
570,163

สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จานวนดังกล่าวรวมขาดทุนจากการลดหนี้ตามสัญญาจานวน 41.5 ล้านบาท
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35.

องค์ประกอบของกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
องค์ประกอบของกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ประกอบด้วย
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
(ก) รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง:
กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
กาไร (ขาดทุน) ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงที่เกิดจากการวัดมูลค่าเงินลงทุน
ในระหว่างปี
164,644
(389,228)
กาไรที่โอนไปรับรูใ้ นส่วนของกาไรหรือขาดทุนสาหรับปีเนื่องจาก
- ขายเงินลงทุนเผื่อขาย
(314,340)
- ขายเงินลงทุนเผื่อขายที่รับโอนมาจากการเปลี่ยนประเภท
เงินลงทุน
(97,947)
รับรู้กาไรจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะ
ถือจนครบกาหนดไปเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย
164,746
โอนขาดทุนจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนเผื่อขาย
ไปเป็นเงินลงทุนเพื่อค้า
215,011
7,970
13,287
ตัดจาหน่ายส่วนต่ากว่าทุนจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน
รวมกาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผือ่ ขาย
73,285
(309,142)
(14,657)
61,829
บวก (หัก): ภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย - สุทธิจากภาษี
58,628
(247,313)
เงินได้
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
(ข) รายการที่จะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาไรหรือขาดทุนในภายหลัง:
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
บวก: ภาษีเงินได้
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิ
จากภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสาหรับปี

36.

(27,077)
5,415

-

(21,662)
36,966

(247,313)

กาไรต่อหุ้น
กาไรต่อหุ้นขั้นพื้นาานคานวณโดยหารกาไรสาหรับปี (ไม่รวมกาไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น) ด้วยจานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนักของ
หุ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่างปี
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37.

กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ธนาคารฯ และพนักงานของธนาคารฯได้ร่วมกันจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพขึ้นภายใต้การอนุมัติจากกระทรวงการคลังตาม
พระราชบัญญัติกองทุนสารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบด้วยเงินที่พนักงานจ่ายสะสมเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ
3 - 15 ของเงินเดือน และเงินที่ธนาคารฯจ่ายสมทบให้ในอัตราร้อยละ 3 - 7 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจานวนปีที่ทางาน โดยจะจ่ายให้แก่
พนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุนฯ ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารฯ
ได้จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯเป็นจานวน 37.9 ล้านบาท และ 38.6 ล้านบาท ตามลาดับ

38. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น
38.1 ภาระผูกพัน
31 ธันวาคม 2562
เงินตรา
เงินบาท
ต่างประเทศ
การรับอาวัลตั๋วเงิน
ภาระตามตั๋วแลกเงินค่า
สินค้าเข้าที่ยังไม่ครบ
กาหนด
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต
วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้า
ยังไม่ได้เบิกใช้
การค้าประกันอื่น
ภาระผูกพันอื่น
รวม

รวม

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2561
เงินตรา
เงินบาท
ต่างประเทศ
รวม

1,330

-

1,330

135,516

-

135,516

-

130,543
254,884

130,543
254,884

-

-

-

4,838,061
5,120,817
36,041,126
46,001,334

385,427

4,838,061 4,623,402
5,120,817 5,408,217
36,041,126 34,176,876
46,386,761 44,344,011

-

4,623,402
5,408,217
34,176,876
44,344,011

38.2 ภาระผูกพันตามสัญญาระยะยาว
(ก)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารฯได้ทาสัญญาเช่าและบริการระยะยาวสาหรับอาคารสานักงาน
อุปกรณ์และยานพาหนะ โดยมีอายุสัญญาระหว่าง 1 ถึง 6 ปี โดยธนาคารฯมีจานวนเงินขั้นต่าที่ต้องจ่ายค่าเช่าและ
ค่าบริการในอนาคตทั้งสิ้นดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
31 ธันวาคม
จ่ายชาระภายใน
2562
2561
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
มากกว่า 5 ปี

379
214
1

315
289
2

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ภาระผูกพันของธนาคารฯข้างต้นรวมภาระผูกพันตามสัญญาเช่าและสัญญา
บริการที่ทากับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันจานวนเงินรวมประมาณ 105 ล้านบาท และ 184 ล้านบาท ตามลาดับ
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(ข)

ธนาคารฯมีภาระผูกพันตามสัญญาจ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตั้งและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์กับบริษัทหลายแห่ง ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562 และ 2561 คงเหลือจานวนที่ธนาคารฯจะต้องจ่ายภายใต้สัญญาดังกล่าวอีกจานวน 14 ล้านบาท
และ 57 ล้านบาท ตามลาดับ

(ค)

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ธนาคารฯมีภาระผูกพันตามสัญญาบริการในงานสนับสนุนการปฏิบัติงานที่
ทากับบริษัทใหญ่ของธนาคารฯ สัญญามีระยะเวลา 5 ปี โดยค่าบริการคานวณจากค่าบริการหลักและค่าต้นทุนการ
บริหารงาน ซึ่งเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงกัน

38.3 ภาระผูกพันโครงการสะสมหุ้นสาหรับพนักงาน
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2556 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารฯ ครั้งที่ 11/2556 มีมติอนุมัติโครงการสะสมหุ้นสาหรับพนักงาน
(Employee Joint Investment Program หรือ EJIP) โดยมีรายละเอียดดังนี้
ระยะเวลาโครงการ
พนักงานที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ

รูปแบบโครงการ

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2561 รวมระยะเวลา 5 ปี
ผู้ บ ริ ห ารของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้ า ส์ จ ากั ด (มหาชน) ระดั บ ผู้ ช่ ว ย
ผู้อานวยการฝ่าย/สานัก หรือเทียบเท่าขึ้นไป ที่ผ่านการทดลองงานและปลด
รักษาการแล้ว
เงินส่วนที่พนักงานจ่ายเพื่อเข้าร่วมโครงการ: อัตราไม่เกินร้อยละ 5 ของาาน
เงินเดือนพนักงาน
เงินส่วนที่ธนาคารฯจ่ายสมทบให้พ นักงานที่เข้าร่วมโครงการ: อัตราร้อยละ 5
ของาานเงินเดือนพนักงาน

กาหนดการซื้อหุ้นเข้าโครงการ

ทุกเดือน

เงื่อนไขการถือครองหลักทรัพย์

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

โครงการสะสมหุ้นสาหรับพนักงานนี้ได้รับความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2557 ซึ่งธนาคารฯได้จ่ายสมทบเงินให้กับสมาชิกในโครงการและรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
พนักงานในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจานวนเงินประมาณ 6.5 ล้านบาท
38.4 คดีฟ้องร้อง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารฯมีคดีความที่ถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในหลายคดี โดยมีทุนทรัพย์รวม
จานวน 1,008 ล้านบาท และ 1,193 ล้านบาท ตามลาดับ ซึ่งผลของคดีดังกล่าวยังไม่เป็นที่สิ้นสุด ฝ่ายบริหารของธนาคารฯได้
ใช้ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟ้องร้องและเชื่อมั่นว่าจะไม่มีความเสียหายที่มีนัยสาคัญเกิดขึ้นจึงไม่ได้บันทึกหนี้สิน
ที่อาจจะเกิดขึ้นดังกล่าว
39.

รายการธุรกิจกับกิจการ/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ธนาคารฯมีรายการธุรกิจที่สาคัญกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ ยวข้องกัน รวมทั้งรายการที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ ผู้บริหารหรือ
บุคคลผู้มีตาแหน่งเทียบเท่า รวมถึงกิจการที่บุคคลหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวที่มีอานาจในการจัดการ หรือกิจการที่
ธนาคารฯหรือกรรมการหรือผู้บริหาร รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละ 10 ขึ้นไปของทุนที่
ชาระแล้วของกิจการนั้น
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ลักษณะความสัมพันธ์สามารถแบ่งได้ดังนี้
1. บริษัทใหญ่ของธนาคารฯได้แก่ บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
2. บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ของธนาคารฯได้แก่
2.1 บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
2.2 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด
2.3 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ แอดไวเซอรี่ จากัด (บริษัทย่อยของบริษัทตามข้อ 2.1 ข้างต้น)
3. บริษัทและบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ของธนาคารฯเกินกว่าร้อยละ 10 ขึ้นไป (“ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่”)
ได้แก่
3.1 CTBC Bank Company Limited
3.2 บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
3.3 บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
3.4 คุณเพียงใจ หาญพาณิชย์
4. บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกันดังต่อไปนี้:
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

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

5.กรรมการและผู้บริหาร หมายถึง กรรมการธนาคาร ผู้บริหารระดับกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการอาวุโส ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยสายงานและตาแหน่งเทียบเท่า
6.บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน หมายถึง กรรมการและผู้บริหารของบริษั ทใหญ่ กรรมการของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่ (ผู้ถือ
หุ้นตามข้อ 3 ข้างต้น) และบุคคลใกล้ชิดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน และกรรมการและผู้บริหาร
39.1 รายการที่เกิดขึ้นในระหว่างปี
ในระหว่างปี ธนาคารฯ มีรายการธุรกิจที่สาคัญกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน รายการธุรกิจดังกล่าวมีการคิดราคาระหว่าง
กันที่เป็นไปตามเงื่อนไขปกติของการทาธุรกิจกับลูกค้าทั่วไป หรือเป็นไปตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
รายได้ดอกเบี้ย
บริษัทใหญ่ของธนาคารฯ
บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ของธนาคารฯ
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
กรรมการและผู้บริหาร
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ
บริษัทใหญ่ของธนาคารฯ
บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ของธนาคารฯ

67,088
118,849
27,270
249
1,141
214,597

56,490
66,369
16,730
305
1,084
140,978

220
89,527
89,747

233
80,704
80,937
220

(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
รายได้เงินปันผล
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

รายได้จากการดาเนินงานอื่น
บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ของธนาคารฯ
กรรมการและผู้บริหาร
เงินปันผลจ่าย
บริษัทใหญ่ของธนาคารฯ
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
บริษัทใหญ่ของธนาคารฯ
บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ของธนาคารฯ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
กรรมการและผู้บริหาร
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานอื่น
บริษัทใหญ่ของธนาคารฯ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

25,894
25,894

25,342
25,342

1,113
1,395
2,508

1,146
1,146

1,400,000
1,400,000

1,840,000
1,840,000

4,741
6,066
51,178
92,683
2,047
14,600
171,315

5,176
6,920
32,590
57,355
3,062
13,350
118,453

195,672
27,609
112,981
336,262

1,452
27,523
110,425
139,400

39.2 ยอดคงค้างระหว่างกัน
ยอดคงเหลือของรายการที่ธนาคารฯมีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสาคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ
2561 มีดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม
2562
2561
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์)
บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ของธนาคารฯ
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด

5,240,000
5,240,000

2,600,000
27,021
2,627,021
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(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม
2562
2561
เงินลงทุน - ราคาทุน
บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
บริษัทใหญ่ของธนาคารฯ
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
กรรมการและผู้บริหาร
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
ดอกเบี้ยค้างรับจากเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
บริษัทใหญ่ของธนาคารฯ
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
กรรมการและผู้บริหาร
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
สินทรัพย์อื่น
บริษัทใหญ่ของธนาคารฯ
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ของธนาคารฯ
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่
บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
บริษทั /บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

428,965
428,965

357,706
357,706

360,002

3,388,007

3,520,000
10,763
15,541
3,906,306

460,000
13,856
39,742
3,901,605

26

234

9,490
3
7
9,526

4,490
3
13
4,740

300

300

5
5,636

16
3,270

6,121

6,164

33,533
45,595

30,602
40,352
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(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม
2562
2561
เงินรับฝาก
บริษัทใหญ่ของธนาคารฯ
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ของธนาคารฯ
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ แอดไวเซอรี่ จากัด
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
คุณเพียงใจ หาญพาณิชย์
บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
กรรมการและผู้บริหาร
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)
บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ของธนาคารฯ
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่
CTBC Bank Company Limited
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
บริษัทใหญ่ของธนาคารฯ
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
กรรมการและผู้บริหาร
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

28,977

2,075

4,650

4,900

2,013,552
830,839
13,243

3,838,504
1,343,978
184,330

6,169,828
87,328
1,445,093
10,593,510

9,510,874
99,026
740,213
15,723,900

17,578
19,076

25,223
20,710

589,886
626,540

250,870
296,803

84,100

84,100

20,000
41,200
145,300

34,000
41,200
159,300
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(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม
2562
2561
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
บริษัทใหญ่ของธนาคารฯ
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่
CTBC Bank Company Limited
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
คุณเพียงใจ หาญพาณิชย์
บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
กรรมการและผู้บริหาร
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
หนีส้ นิ อื่น
บริษัทใหญ่ของธนาคารฯ
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ของธนาคารฯ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่
บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
กรรมการและผู้บริหาร
ภาระผูกพัน - หนังสือค้าประกันธนาคาร
บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

484

484

1,486
308
43

1,667
731

8,012
157
1,463
11,953

7,768
232
1,442
12,324

28,320

-

3

3

143

130

1,073
1
29,540

1,276
3
1,412

21,186
21,186

21,186
21,186
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39.3 รายการเคลื่อนไหวของรายการกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายการเคลื่อนไหวของรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์) เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ เงินรับฝาก รายการระหว่าง
ธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน) และตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2562 มีดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ยอดยกมา
ต้นปี

ยอดคงเหลือ
เพิ่มขึ้น

ลดลง

ปลายปี

2,600,000

13,385,000

(10,745,000)

5,240,000

27,021

45,918

(72,939)

-

2,627,021

13,430,918

(10,817,939)

5,240,000

3,388,007

30,141,713

(33,169,718)

360,002

บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน

460,000

3,060,000

-

3,520,000

กรรมการและผู้บริหาร

13,856

-

(3,093)

10,763

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

39,742

42,953

(67,154)

15,541

3,901,605

33,244,666

(33,239,965)

3,906,306

2,075

12,704,340

(12,677,438)

28,977

4,900

342

(592)

4,650

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)

3,838,504

96,712,771

(98,537,723)

2,013,552

บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)

1,343,978

39,282,324

(39,795,463)

830,839

184,330

474,809

(645,896)

13,243

9,510,874

200,461,548

(203,802,594)

6,169,828

กรรมการและผู้บริหาร

99,026

484,019

(495,717)

87,328

บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

740,213

7,733,648

(7,028,768)

1,445,093

15,723,900

357,853,801

(362,984,191)

10,593,510

รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์)
บริษัทย่อยของบริษทั ใหญ่ของธนาคารฯ
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
บริษัทใหญ่ของธนาคารฯ
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

เงินรับฝาก
บริษัทใหญ่ของธนาคารฯ
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษัทย่อยของบริษทั ใหญ่ของธนาคารฯ
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ แอดไวเซอรี่ จากัด
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่

คุณเพียงใจ หาญพาณิชย์
บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
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(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ยอดยกมา
ยอดคงเหลือ
ต้นปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ปลายปี
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน)
บริษัทย่อยของบริษัทใหญ่ของธนาคารฯ
บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
จากัด
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทใหญ่
CTBC Bank Company Limited
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
บริษัทใหญ่ของธนาคารฯ
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
กรรมการและผู้บริหาร
บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

25,223

16,668,395

(16,676,040)

17,578

20,710

21,715,688

(21,717,322)

19,076

250,870
296,803

1,163,303
39,547,386

(824,287)
(39,217,649)

589,886
626,540

84,100

-

-

84,100

34,000
41,200
159,300

-

(14,000)
(14,000)

20,000
41,200
145,300

39.4 ผลตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ค่าใช้จ่ายผลตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารของธนาคารฯที่รับรู้
ในส่วนของกาไรหรือขาดทุนแยกประเภทได้ดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
2561
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

131
13
144

148
8
156

ทั้งนี้ กรรมการและผู้บริหารของธนาคารฯ หมายถึง กรรมการธนาคาร ผู้บริหารระดับกรรมการผู้จัดการ รองกรรมการผู้จัดการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วยสายงานและตาแหน่งเทียบเท่า
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ส่วนได้เสียในกิจการซึ่งมีโครงสร้างเฉพาะตัวที่ไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินซึ่งเป็นไปตามปกติธุรกิจ
ธนาคารฯมีการทาธุรกรรมกับกิจการที่มีโครงสร้างเฉพาะตัวซึ่งไม่ได้รวมอยู่ในงบการเงินในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ส่วนร่วมจัดตั้ง
เป็นผู้จัดการกองทุน เป็นผู้จัดการดูแลทรัพย์สินรวมถึงการจัดหาเงินทุนให้กับกิจการซึ่งมีโครงสร้างเฉพาะตัวดังกล่าว กิจการที่
มีโครงสร้างเฉพาะตัวเหล่านี้มักอยู่ในรูปแบบของกองทุนรวมและกองทุนเพื่อการลงทุนบางประเภท
การจัดหาเงินทุนอยู่ในรูปแบบของเงินให้สินเชื่อภายใต้เงื่อนไขทางธุรกิจตามปกติ เงินให้สินเชื่อเหล่านี้มีแนวทางในการจัดการ
เช่นเดียวกันกับเงินให้สินเชื่ออื่น เงินให้สินเชื่อแก่กิจการซึ่งมีโครงสร้างเฉพาะตัวรวมดอกเบี้ยค้างรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 และ 2561 เป็นจานวนเงิน 5,935 ล้านบาท และ 2,871 ล้านบาท ตามลาดับ

41.

ข้อมูลส่วนงานดาเนินงาน
ธนาคารฯดาเนินกิจการใน 2 ส่วนงานหลัก คือ ส่วนงานการให้สินเชื่อและส่วนงานอื่น

และดาเนินธุรกิจในส่วนงานทาง

ภูมิศาสตร์หลักในประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารงาน คณะกรรมการบริหารของธนาคารฯเป็นผู้มีอานาจตัดสินใจ
สูงสุดด้านการดาเนินงาน ได้มีการแบ่งส่วนงานการให้สินเชื่อเป็นเพื่อที่อยู่อาศัยและรายย่อย และสินเชื่อธุรกิจ
คณะกรรมการบริหารสอบทานผลการดาเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจเกี่ยวกั บ
การจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน ธนาคารฯประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงาน โดยพิจารณาจาก
กาไรหรือขาดทุนจากการดาเนินงานและสินทรัพย์รวมซึ่งวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับที่ใช้ในการวัดผลกาไรหรือขาดทุนจาก
การดาเนินงานในงบการเงิน นอกจากนี้ การบันทึกบัญชี สาหรับรายการระหว่างส่วนงานที่รายงานเป็นไปในลักษณะเดียวกับ
การบันทึกบัญชีสาหรับรายการธุรกิจกับบุคคลภายนอก (ถ้ามี)
ข้อมูลส่วนงานดาเนินงานของธนาคารฯมีดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ส่วนงานการให้สินเชื่อ
เพื่อที่อยูอ่ าศัย
และรายย่อย สินเชื่อธุรกิจ ส่วนงานอื่น
รวม
รายได้ดอกเบี้ยที่รับจากลูกค้าภายนอก
รายได้จากการดาเนินงานสุทธิ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานอื่น
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี

988,945

6,277,102

1,521,667

8,787,714
6,167,589
(2,596,762)
(1,090,000)
(442,445)
2,038,382
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(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ส่วนงานการให้สินเชื่อ
เพื่อที่อยู่อาศัย
และรายย่อย สินเชื่อธุรกิจ ส่วนงานอื่น
รวม
รายได้ดอกเบี้ยที่รับจากลูกค้าภายนอก

1,200,626

5,814,429

1,559,612

รายได้จากการดาเนินงานสุทธิ
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานอื่น
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญและขาดทุนจากการด้อยค่า
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

8,574,667
6,058,065
(2,362,073)
(570,163)
(556,598)
2,569,231

กาไรสาหรับปี

(หน่วย: พันบาท)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ส่วนงานการให้สินเชื่อ
เพื่อที่อยู่อาศัย
และรายย่อย สินเชื่อธุรกิจ ส่วนงานอื่น
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้/รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม

21,823,613 157,074,753

รวม

- 178,898,366
230,548,310
194,268,723
(หน่วย: พันบาท)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ส่วนงานการให้สินเชื่อ
เพื่อที่อยู่อาศัย
และรายย่อย สินเชื่อธุรกิจ ส่วนงานอื่น
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้/รายการระหว่างธนาคาร
และตลาดเงิน
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม

23,982,061 158,160,193

รวม

- 182,142,254
238,657,978
203,053,739

ธนาคารฯดาเนินธุรกิจในเขตภูมิศาสตร์เดียวกันในประเทศไทย ดังนั้น รายได้ กาไรและสินทรัพย์ที่แสดงอยู่ในงบการเงิน จึงถือ
เป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แล้ว นอกจากนี้ ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารฯไม่มีรายได้
จากลูกค้ารายใดที่มีมูลค่ามากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 ของรายได้รวม
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42.

เครื่องมือทางการเงิน
เครื่องมือทางการเงิน หมายถึง สัญญาใด ๆ ที่ทาให้สินทรัพย์ทางการเงินของกิจการหนึ่งและหนี้ สินทาง การเงินหรือตราสาร
ทุนของอีกกิจการหนึ่งเพิ่มขึ้น
เครื่องมือทางการเงินที่สาคัญของธนาคารฯตามที่นิยามอยู่ในมาตราานการบัญชีฉบับที่ 107 “การแสดงรายการและการ
เปิดเผยข้อมูลสาหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบด้วยเงินสด รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน สินทรัพย์/หนี้สินตรา
สารอนุพันธ์ เงินลงทุน เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ เงินรับฝาก หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม และตราสารหนีท้ ี่ออกและเงินกู้ยืม
นโยบายการบริหารความเสี่ยงของธนาคารฯ โดยส่วนใหญ่จะเน้นที่ธนาคารฯมีการจัดการและควบคุมดูแลความเสี่ยงต่าง ๆ
ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งนโยบายการบริหารความเสี่ยงของธนาคารฯนั้นได้มีการทบทวนเป็นประจาทุกปี เพื่อให้สามารถ
สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ดังนี้

42.1 ความเสี่ยงด้านเครดิต
ความเสี่ยงด้านเครดิต (Credit risk) คือ ความเสี่ยงจากโอกาสที่ความน่าจะเป็นที่ลูกหนี้หรือคู่สัญญา (Counterparty) ไม่
สามารถปฏิบัติตามภาระที่ตกลงไว้ รวมถึงโอกาสที่คู่ค้าจะถูกปรับลดอันดับความเสี่ยงด้านเครดิตและความเสี่ยงอันเกิดจากการ
ที่คุณภาพของสินเชื่อหรือเงินลงทุนเสื่อมสถานะลง และไม่สามารถปรับราคาเพื่อชดเชยความเสี่ยงที่เพิ่มได้ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อรายได้และเงินกองทุนของธนาคารฯ
ความเสี่ยงด้านเครดิตถือเป็นความเสี่ยงที่มีความสาคัญมากต่อธุรกิจสถาบันการเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสี่ยงด้านการให้
สินเชื่อซึ่งเป็นธุรกรรมหลักของธนาคารฯ ทั้งในด้านของเงินให้สินเชื่ อ เงินลงทุนและภาระผูกพัน และการทาธุรกรรมที่มี
ลักษณะคล้ายการให้สินเชื่อ โดยความเสี่ยงสูงสุดที่ธนาคารฯอาจได้รับความเสียหายจากการให้สินเชื่อ คือ มูลค่าตามบัญชี
ของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้รวมกับภาระผูกพันอันเกี่ยวเนื่องจากการค้าประกัน อาวัล หรืออื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายกัน
ธนาคารฯได้มีการบริหารความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ โดยการกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อเพื่อควบคุม ป้องกันและ
ลดทอนความเสี่ยงอันอาจจะเกิดขึ้นจากการให้สินเชื่อ โดยหลักการให้สินเชื่อต้องพิจารณาจากเงื่อนไขต่าง ๆ อาทิ พื้นที่
เป้าหมายในการให้สินเชื่อ ประเภทธุรกิจ ลักษณะสินเชื่อ กิจกรรม การกาหนดขอบเขตวงเงินให้กู้ยืมต่อรายเพื่อลดความเสี่ยง
ในการกระจุกตัวของสินเชื่อ หลักทรัพย์ค้าประกันเพื่อใช้ในการปรับลดความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อและบุคคลหรือนิติบุคคลที่
ธนาคารฯไม่ให้การสนับสนุน นอกจากนี้ ธนาคารฯมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่สาคัญ ได้แก่
(ก)

การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)
ธนาคารฯพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวกับตัวลูกหนี้ ธุรกิจของลูกหนี้/คู่สัญญา และปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบในทาง
ลบต่อรายได้และการดาเนินธุรกิจของลูกหนี้/คู่สัญญา รวมทั้งมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพสินเชื่อและ
แนวโน้มการค้างชาระ ซึ่งจะช่วยให้เห็นภาพของคุณภาพสินทรัพย์และความเสี่ยงด้านเครดิตได้ ธนาคารฯยังจัดให้มี
การสอบทานการจัดระดับความเสี่ยงของลูกหนี้ และสอบทานความสอดคล้องกับปัจจัยเสี่ยงที่กาหนด

(ข)

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

(ค)

การติดตามดูแลความเสี่ยง (Risk Monitoring and Reporting)
ธนาคารฯจัดให้มีกระบวนการติดตามดูแลความเสี่ยงด้านเครดิตที่ทาให้ทราบถึงปริมาณและระดับความเสี่ยงของลูกหนี้
อย่างต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน โดยกาหนดให้มีการทบทวนวงเงินและการติดต่อเยี่ยมเยียนลูกหนี้ทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
รวมถึงการประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ที่ใช้ค้าประกันทั้งในด้านมูลค่าและสภาพคล่อง พร้อมทั้งรายงานสถานะและการ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของลูกหนี้ต่อผู้บริหารระดับสูงอย่างสม่าเสมอ
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(ง)

การควบคุมและลดความเสี่ยง (Risk Control and Mitigation)
ธนาคารฯมีการกาหนดระดับการกระจุกตัวสูงสุดของเงินให้สินเชื่อทั้งในระดับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม (Industry
Limit) และระดับลูกค้า เพื่อควบคุมไม่ให้ธนาคารฯมีความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อในภาคธุรกิจหนึ่ง ๆ หรือลูกค้ารายใด
รายหนึ่งมากเกินไป ซึ่งหากระดับความเสี่ยงถึงระดับที่กาหนด หน่วยงานต้องมีการสืบสวนหาสาเหตุถึงความผิดปกติ
ดังกล่าว เพื่อดาเนินการให้ระดับความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ นอกจากนี้ ธนาคารฯยังจัดให้มีกระบวนการ
ควบคุมภายในและการตรวจสอบเพื่อให้การจัดการความเสี่ยงเป็นไปตามกรอบและกระบวนการที่ธนาคารฯกาหนด

นอกจากนี้ ธนาคารฯยังดาเนินการให้มีการทดสอบภาวะวิกฤต (Stress Testing) ที่ครอบคลุมความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อคาดการณ์ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นของลูกหนี้หรือคู่สัญญาแต่ละรายและเครดิตประเภทต่าง ๆ
ภายในพอร์ต และนาผลกระทบของการเสื่อมคุณภาพสินเชื่อในพอร์ตสินเชื่อของลูกหนี้มาพิจารณาว่ามีผลกระทบต่อความ
เพียงพอของเงินกองทุนและการกันสารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่มีอยู่ เพื่อให้ธนาคารฯสามารถดาเนินการจัดการความเสี่ยงที่
อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันกาล
42.2 ความเสี่ยงด้านตลาด
ความเสี่ยงด้านตลาด หมายถึง ความเสี่ยงที่ธนาคารฯอาจได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบี้ย
อัตราแลกเปลี่ย นเงิ นตราต่า งประเทศ และราคาตราสารในตลาดเงิ น /ตลาดทุ น ที่มีผลกระทบในทางลบต่อรายได้และ
เงินกองทุนของธนาคารฯ โดยความเสี่ยงด้านตลาดของธนาคารฯ ประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย ความเสี่ยงด้าน
อัตราแลกเปลี่ยนและความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน
(ก)

ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดซึ่งอาจจะทาให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงต่อมูลค่าตราสารทางการเงิน ความผันผวนต่อรายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงิน
ทั้งนี้ ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยเป็นผลมาจากการจัดโครงสร้างและลักษณะของรายการในสินทรัพย์ หนี้สินและส่วน
ของเจ้าของ และความไม่สอดคล้องระหว่างระยะเวลาคงเหลือในการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่ของรายการทางด้าน
สินทรัพย์และหนี้สิน
ธนาคารฯมีโครงสร้างของสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นรายการเงินฝากสถาบันการเงิน เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ และเงินลงทุน
ในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกาหนด ส่วนโครงสร้างหนี้สินส่วนใหญ่เป็นรายการเงินรับฝากจากประชาชน โดยรายการ
หลักดังกล่าวอาจจะได้รับผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเมื่ออัตราดอกเบี้ยมีความผันผวน ธนาคารฯ
ก็มีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบต่อรายได้ รายจ่าย และ/หรือ มูลค่าทางเศรษากิจ (มูลค่าของส่วนของเจ้าของ) ด้วย
ดังนั้น ธนาคารฯจึงต้องมีการบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคารเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้น
สาหรับความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร (Banking Book) เป็นความเสี่ยงที่ทาให้รายได้หรือ
เงินกองทุนของธนาคารฯได้รับผลกระทบในทางลบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของรายการสินทรัพย์ หนี้สิน
และรายการภาระผูกพันทั้งหมดที่มีความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย (Rate Sensitive Items) ซึ่งสาเหตุหลักเกิดจาก
ความแตกต่า งของอายุค งเหลือ (Maturity Mismatch) และความสามารถในการปรับอัตราดอกเบี้ย ครั้ง ต่อไป
(Repricing Risk) ของรายการสินทรัพย์และหนี้สินในงบแสดงาานะการเงินของธนาคารฯ
โดยความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร มีลักษณะของความเสี่ยง เป็นดังนี้
(1)

ความเสี่ยงจากช่วงเวลาในการเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Repricing Risk)
เกิดจากความไม่สมดุลระหว่างสินทรัพย์และหนี้สิน ซึ่งมีรอบระยะเวลาการปรับอัตราดอกเบี้ยหรือการครบ
กาหนดสัญญาไม่ตรงกัน

(2)

ความเสี่ยงจากผลต่างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง (Basis Risk)
เกิดจากการที่อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของสินทรัพย์และอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของหนี้สินมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่
สอดคล้องกัน
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(3)

ความเสี่ยงจากสิทธิแฝง (Option Risk)
ธนาคารฯมีความเสี่ยงจากสิทธิแฝงในนิติกรรมสัญญาทางการเงินของธนาคารฯไม่ว่าด้านลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ที่ให้
สิทธิคู่สัญญาของธนาคารฯเปลี่ยนแปลงแผนการชาระเงินหรือไถ่ถอนเงินไปจากแผนการเดิม เมื่ออัตราดอกเบี้ย
ในตลาดมีการเปลี่ยนแปลง ผู้ถือสิทธิดังกล่าวมักจะใช้สิทธิเมื่ออยู่ในาานะเสียเปรียบตามแผนการชาระเงินเดิม
อันจะทาให้ต้นทุนดอกเบี้ย อัตราผลตอบแทน หรือรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ รวมทั้งโครงสร้างสินทรัพย์และหนี้สิน
ในงบแสดงาานะการเงินเปลี่ยนแปลงไปในทางด้อยลง

ธนาคารฯมีเครื่องมือที่ใช้ในการวัดและประเมินความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร เพื่อวิเคราะห์
ผลกระทบต่อความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย โดยธนาคารฯได้กาหนดระดับเพดานความเสี่ยง เพื่อควบคุมความเสี่ยง
ไม่ให้เกินกว่าระดับเพดานที่กาหนดไว้ และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินให้ทราบถึงผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นเป็นงวดรายเดือน
นอกจากนี้ ธนาคารฯมีการทดสอบภาวะวิกฤตด้านอัตราดอกเบี้ยในบัญชีเพื่อการธนาคาร ซึ่งเป็นการประเมินความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในภาวะวิกฤต โดยใช้สถานการณ์จาลองของ ธปท. และ/หรือสถานการณ์จาลองที่ธนาคารฯกาหนด
ขึ้นเองตามความเหมาะสม
ณ วั นที่ 31 ธั นวาคม 2562 และ 2561 สินทรัพ ย์ทางการเงิ น และหนี้ สิน ทางการเงิ น จ าแนกตามประเภทอั ตรา
ดอกเบี้ย ได้ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2562
รายการ
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลกู หนี้ (1)
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
(1)

มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงอ้างอิง
ตามอัตราตลาด

มีอัตราดอกเบี้ย
คงที่

1,480,004
964,928
99,237,929

21,887,978
42,165,429
53,542,352

1,635,451
582,479
241,376
8,516,442
2,776,136

1,635,451
23,950,461
241,376
51,646,799
155,556,417

65,803,801
4,291,913
-

99,082,424
6,116,385
16,760,000

132,183
95,348
52,083
35,634
8,129

165,018,408
10,503,646
52,083
35,634
16,768,129

ไม่มีดอกเบี้ย

รวม

ในกรณีที่สัญญาเงินให้กู้ยืมได้กาหนดให้จ่ายดอกเบี้ยทั้งอัตราคงที่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งและจ่ายอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงอ้างอิงตาม
อัตราตลาดในอีกช่วงระยะเวลาหนึ่ง ธนาคารฯจัดประเภทเงินให้กู้ยืมจานวนคงค้างทั้งสัญญาตามประเภทดอกเบี้ยที่ธนาคารฯคิด ณ
ขณะนั้น นอกจากนี้เงินให้สินเชื่อที่ไม่มีดอกเบี้ยรวมลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
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(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2561
รายการ
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลกู หนี้ (1)
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
(1)

มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลงอ้างอิง
ตามอัตราตลาด

มีอัตราดอกเบี้ย
คงที่

907,025
1,038,394
88,024,482

19,342,000
43,416,745
70,380,029

1,839,570
1,494,917
111,046
10,857,800
3,522,546

1,839,570
21,743,942
111,046
55,312,939
161,927,057

78,792,437
3,978,789
-

89,192,050
5,020,693
23,298,000

186,516
277,942
172,822
12,324

168,171,003
9,277,424
172,822
23,310,324

ไม่มีดอกเบี้ย

รวม

ในกรณีที่สัญญาเงินให้กู้ยืมได้กาหนดให้จ่ายดอกเบี้ยทั้งอัตราคงที่ในช่วงระยะเวลาหนึ่งและจ่ายอัตราดอกเบี้ยปรับขึ้นลงอ้างอิงตาม
อัตราตลาดในอีกช่วงระยะเวลาหนึ่ง ธนาคารฯจัดประเภทเงินให้กู้ยืมจานวนคงค้างทั้งสัญญาตามประเภทดอกเบี้ยที่ธนาคารฯคิด ณ
ขณะนั้น นอกจากนี้เงินให้สินเชื่อที่ไม่มีดอกเบี้ยรวมลูกหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

เครื่องมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่มีวันที่มีการกาหนดอัตราใหม่หรือวันครบกาหนด (แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน) นับจาก
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

รายการ
สินทรัพย์ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
ตราสารหนีท้ ี่ออกและเงินกู้ยืม
(1)

31 ธันวาคม 2562
ระยะเวลาการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกาหนด
เมื่อ
0-3
3 - 12
ทวงถาม
เดือน
เดือน
1 - 5 ปี
เกิน 5 ปี

รวม

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)

6,649,000 15,238,978
998,203 6,362,002 24,998,626
1,150,564 21,583,184 19,134,009 11,456,238

- 21,887,978
9,806,598 42,165,429
218,357 53,542,352

2,756,595 38,007,078 51,600,096
2,132,000 2,872,546
452,803
- 7,760,000 4,000,000

- 99,082,424 0.85 - 2.30
- 6,116,385 0.1(1), 0.70 - 1.60
4,000,000 16,760,000 1.75 - 5.125

6,718,655
659,036
1,000,000

1.15 - 4.50
1.83 - 5.35
1.95 - 5.80

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.1 เป็นอัตราดอกเบี้ยของยอดจานวน 2,551 ล้านบาท ที่ธนาคารฯได้รับเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมที่ขาดสภาพคล่อง
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(หน่วย: พันบาท)

รายการ
สินทรัพย์ทางการเงิน
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
ตราสารหนีท้ ี่ออกและเงินกู้ยืม
(1)

31 ธันวาคม 2561
ระยะเวลาการกาหนดอัตราดอกเบี้ยใหม่หรือวันครบกาหนด
เมื่อ
0-3
3 - 12
ทวงถาม
เดือน
เดือน
1 - 5 ปี
เกิน 5 ปี
14,067,000 5,275,000
639,799
10,638,050 24,851,044

รวม

- 19,342,000
2,910,183 28,866,227 11,000,536 43,416,745
9,355,235 25,282,070
253,630 70,380,029

4,563,927 34,199,925 42,196,577
25,000 3,455,283
580,555
- 12,450,000 5,848,000

8,231,621
914,917
1,000,000

อัตราดอกเบี้ย
(ร้อยละต่อปี)
1.75 - 5.25
1.83 - 5.35
1.90 - 6.50

- 89,192,050 0.60 - 2.45
44,938 5,020,693 0.1(1), 0.50 - 1.75
4,000,000 23,298,000 1.50 - 5.125

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.1 เป็นอัตราดอกเบี้ยของยอดจานวน 3,044 ล้านบาท ที่ธนาคารฯได้รับเพื่อช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมที่ขาดสภาพคล่อง

นอกจากนี้ ธนาคารฯมีสินทรัพย์/หนี้สินทางการเงินที่ก่อให้เกิดรายได้/ค่าใช้จ่ายยอดคงเหลือถัวเฉลี่ยที่คานวณโดยถัวเฉลี่ยจาก
ยอดคงเหลือในระหว่างปีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินและอัตราเฉลี่ยของดอกเบี้ยสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562 และ 2561 เป็นดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม

สินทรัพย์ทางการเงินที่ก่อให้เกิดรายได้
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุนในตราสารหนี้
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
หนี้สินทางการเงินที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

(ข)

ยอด
คงเหลือ
ถัวเฉลี่ย

2562
รายได้/
ค่าใช้จ่าย
ดอกเบี้ย

ยอด
คงเหลือ
ถัวเฉลี่ย

2561
รายได้/
ค่าใช้จ่าย
ดอกเบี้ย

อัตรา
เฉลี่ย
(ร้อยละต่อปี)

อัตรา
เฉลี่ย
(ร้อยละต่อปี)

20,464,486
44,630,291
158,577,242

632,525
1,519,641
6,635,548

3.09
3.40
4.18

19,828,989
44,849,474
151,658,038

659,647
1,547,171
6,367,849

3.33
3.45
4.20

163,799,608
9,914,142
22,204,340

3,278,156
127,920
640,461

2.00
1.29
2.88

149,007,058
12,817,247
28,069,186

2,830,630
143,515
696,918

1.90
1.12
2.48

ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ ยน คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนอันอาจมีผลให้มูลค่า
ของตราสารทางการเงินเปลี่ยนแปลงไป หรือทาให้เกิดความผันผวนต่อรายได้ หรือมูลค่าของสินทรัพย์หรือหนี้สินทาง
การเงิน
ในระหว่างปีปัจจุบัน ธนาคารฯเริ่มให้บริการธุรกิจ Trade Finance เพื่อรองรับธุรกรรมของลูกค้าที่มีการค้าขายกับคู่
ค้าในต่างประเทศ จึงส่งผลให้ธนาคารฯเริ่มมีาานะเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้นจากธุรกรรมที่ธนาคารฯให้บริการแก่
ลูกค้า ธนาคารฯจึงได้มีการกาหนดกรอบการบริหารความเสี่ยงเพื่อรับมือกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นพร้อมทั้งมีการ
กาหนดเพดานความเสี่ยงและมีการติดตามการดาเนินงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนอยู่
ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 าานะเงินตราต่างประเทศของธนาคารฯเทียบเท่าสกุลเงินบาท มีดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2562
ดอลลาร์
สหรัาฯ
ฐานะเงินตราต่างประเทศในงบแสดงฐานะ
การเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลกู หนี้
รวมสินทรัพย์
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
รวมหนีส้ ิน
รายการในงบแสดงาานะการเงินสุทธิ
ฐานะเงินตราต่างประเทศนอกงบแสดง
ฐานะการเงิน - สุทธิ
(สัญญาอัตราแลกเปลี่ยน และสัญญา
แลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยต่างสกุลเงิน)

ยูโร

ดอลลาร์
ฮ่องกง

เยน

อื่น ๆ

234
119,239
964,928
1,226,079
2,310,480

47
35
82

84
84

94
94

75
7,193
7,268

353,017
589,886
2,463
945,366
1,365,114

82

84

94

7,268

(1,373,487)

-

-

-

(หน่วย: พันบาท)

31 ธันวาคม 2561
ดอลลาร์
สหรัาฯ

(ค)

ยูโร

ดอลลาร์
ฮ่องกง

เยน

อื่น ๆ

ฐานะเงินตราต่างประเทศในงบแสดงฐานะ
การเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน
รวมสินทรัพย์

1,219
6
1,038,394
1,039,619

879
879

309
309

402
402

452
452

ฐานะเงินตราต่างประเทศนอกงบแสดงฐานะ
การเงิน - สุทธิ
(สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยต่างสกุลเงิน)

(1,038,394)

-

-

-

-

ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาของตรา
สารทุนหรือหุ้นทุน ซึ่งอาจจะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อมูลค่าของสินทรัพย์ประเภทเงินลงทุน ความผันผวนต่อ
รายได้หรือมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
ธนาคารฯมีการบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุนอย่างใกล้ชิด โดยธนาคารฯมีนโยบาย
ในการลงทุนในตราสารทุนที่มีความเสี่ยงต่ากว่ าตลาดตราสารทุน และธนาคารฯยังได้ติดตามความเสี่ยงของเงินลงทุน
ในตราสารทุนเพื่อให้มั่นใจได้ว่าความเสี่ยงของเงินลงทุนในตราสารทุนของธนาคารฯยังคงอยู่ในระดับที่ต่ากว่าตลาด
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42.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง หมายถึง ความเสี่ยงที่ธนาคารฯจะไม่สามารถปฏิบัติตามภาระผูกพันได้เมื่อครบกาหนด เนื่องจาก
ไม่สามารถเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นเงินสดได้ทันหรือไม่สามารถจัดหาเงินทุนได้เพียงพอสาหรับการดาเนินงาน จนทาให้ เกิดความ
เสียหายแก่ธนาคารฯ
ธนาคารฯได้จัดการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง โดยจัดทารายงานสถานะสภาพคล่องสุทธิหรือ Liquidity Gap โดยแบ่ง
การวิเคราะห์เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ รายงานาานะสภาพคล่องสุทธิตามช่วงเวลา (Contractual Liquidity Gap) และรายงาน
าานะสภาพคล่องสุทธิห ลังปรับพฤติกรรม (Behavior Liquidity Gap) เพื่อวิเคราะห์าานะสภาพคล่องสุทธิของธนาคารฯ
ตามแต่ละช่วงเวลา และพิจารณาความเพียงพอของกระแสเงินสุทธิตลอดช่วง 1 ปีข้างหน้า และได้กาหนดให้มีการประเมิน
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องโดยพิจารณาจากยอดสะสมของาานะสภาพคล่องสุทธิที่ปรั บอายุคงเหลือตามพฤติกรรมผู้ฝากเงิน
ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมตามที่ธนาคารฯกาหนดไว้
ทั้งนี้ ธนาคารฯกาหนดให้มีการศึกษาผลกระทบต่อสภาพคล่องจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ การไถ่ถอนเงิน
ฝากก่อนกาหนด การเปลี่ยนแปลงลักษณะการต่ออายุเงินฝาก (Roll over) เป็นต้น โดยได้กาหนดสถานการณ์จาลองออกเป็น
สถานการณ์ปกติ (Normal Scenario) และสถานการณ์วิกฤต (Stress Scenario) ซึ่งครอบคลุมถึงผลกระทบต่อการบริหาร
สภาพคล่องของธนาคารฯด้วย โดยให้หน่วยงานบริหารความเสี่ยงด้านตลาดและสภาพคล่อง ฝ่ายบริหารความเสี่ยงด้าน
ปฏิบัติการและตลาดเป็นผู้ ดาเนินการและนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสินทรัพย์และหนี้สิน เพื่อประเมินความต้องการ
สภาพคล่องในแต่ละกรณี และเป็นแนวทางสาหรับการจัดทาแผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินด้านสภาพคล่อง
นอกจากนี้ ธนาคารฯยัง ได้ติดตามความเสี่ยงด้านสภาพคล่องตามหลักเกณฑ์การดารงสินทรัพย์สภาพคล่อ งเพื่อรองรับ
สถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง (Liquidity Coverage Ratio: LCR) ซึ่งกาหนดสมมติาานให้กระแสเงินสดไหล
เข้า-ออกที่อาจเกิดขึ้นสะท้อนตามประเภทคู่สัญญาที่มีพฤติกรรมการถอนเงินที่แตกต่างกันและสะท้อนตามประเภทธุรกรรมทั้ง
ที่อยู่ในและนอกงบแสดงาานะการเงินที่มีปัจจัยบ่งชี้กระแสเงินสดไหลเข้า-ออกแตกต่างกัน รวมถึงสะท้อนโครงสร้างกลุ่มธุรกิจ
ที่อาจทาให้ธนาคารพาณิชย์ต้องเข้าช่วยเหลือด้านสภาพคล่องในสถานการณ์กระแสเงินไหลออกอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง ทั้งนี้
ธนาคารฯ ได้กาหนดระดับเพดานความเสี่ยงเพื่อติดตามดูแลระดับความเสี่ยงด้านสภาพคล่องให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และ
สามารถดารงสินทรัพย์สภาพคล่องได้อย่างเหมาะสม และรองรับพฤติกรรมทั้งด้านกระแสเงินเข้าและออกที่อาจเปลี่ยนแปลง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วันที่ที่ครบกาหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบแสดงาานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มี
ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
รายการ
สินทรัพย์ทางการเงิน
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุน
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ (1)
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
(1)

เมื่อ
ทวงถาม

ไม่เกิน
3 เดือน

31 ธันวาคม 2562
3 - 12
มากกว่า
เดือน
1 ปี

ไม่มี
กาหนด

รวม

1,635,451
- 1,635,451
7,231,483 15,238,978 1,480,000
- 23,950,461
52,835
4,029
184,512
241,376
998,203 6,362,002 35,770,152 8,516,442 51,646,799
8,067,411 35,953,231 22,848,482 88,687,293
- 155,556,417
66,298,597 38,561,881 52,542,586
6,519,262 2,872,545
452,803
52,083
25,742
9,892
- 7,760,000 4,000,000

7,615,344
659,036
5,008,129

- 165,018,408
- 10,503,646
52,083
35,634
- 16,768,129

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

เมื่อ
ทวงถาม

ไม่เกิน
3 เดือน

31 ธันวาคม 2561
3 - 12
มากกว่า
เดือน
1 ปี

ไม่มี
กาหนด

รวม

1,839,570
- 1,839,570
15,688,942 5,275,000
780,000
- 21,743,942
111,046
111,046
639,799 2,910,183 40,905,157 10,857,800 55,312,939
19,212,328 35,695,272 16,721,733 90,297,724
- 161,927,057
80,991,264 34,738,055 43,183,652
4,281,730 3,455,283
580,556
172,822
- 12,450,000 5,848,000

9,258,032
959,855
5,012,324

- 168,171,003
- 9,277,424
172,822
- 23,310,324

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ที่ครบกาหนดเมื่อทวงถามรวมจานวนเงินคงค้างตามสัญญาของลูกหนี้รายที่ผิดนัดชาระ และเงินให้สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้

สาหรับการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดารงสินทรัพย์สภาพคล่องเพื่อรองรับสถานการณ์ด้านสภาพคล่องที่มีความรุนแรง
(Liquidity Coverage Ratio) ของธนาคารฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ธนาคารฯได้เปิดเผยใน Website ของธนาคารฯที่
www.lhbank.co.th แล้วในวันที่ 30 เมษายน 2562 และจะเปิดเผยข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ภายในเดือนเมษายน
2563
นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารฯมีภาระผูกพัน ซึ่งจาแนกตามระยะเวลาครบกาหนดของสัญญา
นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงานได้ดังต่อไปนี้
31 ธันวาคม 2562
ไม่เกิน
มากกว่า
1 ปี
1 ปี
รวม
การรับอาวัลตั๋วเงิน
ภาระตามตั๋วแลกเงินค่าสินค้าเข้าที่ยงั
ไม่ครบกาหนด
เล็ตเตอร์ออฟเครดิต
วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกค้ายังไม่ได้เบิกใช้
การค้าประกันอื่น
ภาระผูกพันอื่น
(1)

1,330

-

1,330

(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2561
ไม่เกิน
มากกว่า
1 ปี
1 ปี
รวม
134,498

1,018

135,516

130,543
130,543
254,884
254,884
4,838,061
- 4,838,061 4,623,402
- 4,623,402
(1)
(1)
4,808,826
311,991 5,120,817 4,753,473
654,744 5,408,217
- 36,041,126 36,041,126
- 34,176,876 34,176,876

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จานวนเงินดังกล่าวได้รวมสัญญาที่ไม่ระบุวันครบกาหนดจานวน 2,120 ล้านบาท และ 2,026 ล้าน
บาท ตามลาดับ
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43.

มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน

43.1 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่แสดงมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารฯมีสินทรัพย์/หนี้สินทางการเงินที่แสดงมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมแยกแสดง
ตามลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2562
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่า
ตามบัญชี
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
รวม
สินทรัพย์
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
56,864
56,864
56,864
- อัตราแลกเปลี่ยน
56,864
56,864
56,864
รวมสินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุนเพื่อค้า
- ตราสารทุนในความต้องการของตลาด
8,509,514 8,509,514
- 8,509,514
ในประเทศ
8,509,514 8,509,514
- 8,509,514
รวมเงินลงทุนเพื่อค้า
เงินลงทุนเผื่อขาย
1,055,563
- 1,055,563
- 1,055,563
- ตราสารหนี้ภาคเอกชน
1,055,563
- 1,055,563
- 1,055,563
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย
หนีส้ ิน
หนี้สินตราสารอนุพันธ์
35,634
35,634
35,634
- อัตราแลกเปลี่ยน
35,634
35,634
35,634
รวมหนี้สินตราสารอนุพันธ์
(หน่วย: พันบาท)
มูลค่า
ตามบัญชี
สินทรัพย์
เงินลงทุนเผื่อขาย
- หลักทรัพย์รัาบาลและรัาวิสาหกิจ
- ตราสารหนี้ภาคเอกชน
- ตราสารทุนในความต้องการของตลาด
ในประเทศ
รวมเงินลงทุนเผื่อขาย

180,517
1,033,761

31 ธันวาคม 2561
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

-

180,517
1,033,761

-

180,517
1,033,761

10,852,519 10,852,519
12,066,797 10,852,519

1,214,278

- 10,852,519
- 12,066,797

ในระหว่างปีปัจจุบันไม่มีการโอนรายการระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
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43.2 สินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่เปิดเผยมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ธนาคารฯมีสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินที่แสดงมูลค่าด้วยราคาทุนและต้องเปิดเผย
มูลค่ายุติธรรม โดยแยกแสดงตามลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
มูลค่า
ตามบัญชี
สินทรัพย์
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - สุทธิ
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุน - สุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ - สุทธิ
หนี้สิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

ระดับ 1

1,635,451
23,731,785
184,512
42,081,697
151,783,035

1,635,451
582,483
-

165,018,408
10,503,646
52,083
16,768,129

65,935,984
4,387,261
52,083
8,129

31 ธันวาคม 2562
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

1,635,451
- 23,145,819 23,728,302
252,946
252,946
43,844,511
6,903 43,851,414
- 152,016,006 152,016,006
99,418,440
6,202,162
16,736,981

- 165,354,424
- 10,589,423
52,083
- 16,745,110
(หน่วย: พันบาท)

มูลค่า
ตามบัญชี
สินทรัพย์
เงินสด
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - สุทธิ
สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์
เงินลงทุน - สุทธิ
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ - สุทธิ
หนี้สิน
เงินรับฝาก
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม

ระดับ 1

1,839,570
21,566,859
111,046
43,246,117
158,342,151

1,839,570
1,494,921
-

168,171,003
9,277,424
172,822
23,310,324

78,978,953
4,256,731
172,822
12,324

31 ธันวาคม 2561
มูลค่ายุติธรรม
ระดับ 2
ระดับ 3

รวม

1,839,570
- 20,070,145 21,565,066
119,569
119,569
43,929,825
5,256 43,935,081
- 158,465,848 158,465,848
89,570,274
5,023,731
23,406,093

- 168,549,227
9,280,462
172,822
- 23,418,417
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ธนาคารฯมีการประมาณการมูลค่ายุติธรรมระดับ 2 และระดับ 3 ของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ์ดังนี้

44.

(ก)

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้คานวณโดยใช้ผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

(ข)

เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด คานวณตามหลักเกณฑ์การประเมิน มูลค่าที่เป็นที่ยอมรับ
ทั่วไป

(ค)

มูลค่ายุติธรรมของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์) ที่มี อัตราดอกเบี้ยปรับ
ตามอัตราตลาด ประมาณโดยเทียบเคียงกับมูลค่าตามบัญชีสุทธิค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และค่าเผื่อการปรับมูลค่าจาก
การปรับโครงสร้างหนี้ มูลค่ายุติธรรมของเงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย์)
ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่คานวณจากมูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสด คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยของเงินให้
สินเชื่อของธนาคารฯที่มีลักษณะคล้ายกัน มูลค่ายุติธรรมของเงินให้สินเชื่อที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ คานวณจากมูลค่า
ปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดที่คาดว่าจะได้รับจากการจาหน่ายหลักประกันคิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยและ
ภายในระยะเวลาอ้างอิงประกาศ ธปท. เรื่องการกันเงินสารอง

(ง)

มูลค่ายุติธรรมของเงินรับฝากและรายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน) ประเภทจ่า ยคืนเมื่อทวงถาม หรือมี
อัตราดอกเบี้ยปรับตามอัตราตลาด ประมาณโดยเทียบเคียงกับมูลค่าตามบัญชี มูลค่ายุติธรรมของเงินรับฝากและ
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน (หนี้สิน) ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ คานวณจากมูลค่าปัจจุบันของประมาณการ
กระแสเงินสด คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคารฯสาหรับตราสารที่มีลักษณะคล้ายกัน

(จ)

มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์อ้างอิงจากราคาซื้อขายในตลาด ในกรณีที่มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพันธ์ที่ไม่
สามารถอ้างอิงราคาตลาดได้ มูลค่ายุติธรรมจะคานวณโดยใช้เทคนิคและแบบจาลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า
ซึ่งตัวแปรที่ใช้ในแบบจาลองเป็นข้อมูลตลาด เช่น อัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ซึ่งได้มา
จากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ ปรับด้วยค่าความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญาแต่ละราย

(ฉ)

มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืมประเภทตราสารด้อยสิทธิและไม่ด้อยสิท ธิคานวณมูลค่ายุติธรรมโดย
ใช้อัตราผลตอบแทนที่ประกาศโดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย มูลค่ายุติธรรมของตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
ประเภทที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ คานวณจากมูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต คิดลดด้วย
อัตราดอกเบี้ยโดยประมาณในตลาดปัจจุบันสาหรับเงินกู้ยืมที่มีเงื่อนไขใกล้เคียงกัน

เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน

44.1 ตราสารหนี้ด้อยสิทธิ
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารฯ ครั้งที่ 2/2563 มีมติอนุมตั ิการใช้สิทธิไถ่ถอนตราสารหนี้ด้อย
สิทธิ ครั้งที่ 1/2558 เพื่อนับเป็นเงินกองทุน ชั้นที่ 2 ก่อนวันครบกาหนดไถ่ถอนภายหลังที่ตราสารหนี้ด้อยสิทธิครบรอบ 5 ปี
ซึ่งมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 4,000 ล้านบาท
44.2 การจ่ายเงินปันผล
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารฯ ครั้งที่ 2/2563 ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปีของธนาคารฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจาปี 2562 จากผลการดาเนินงานสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2562 เป็นเงินสดในอัตรา 0.70 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจานวนเงินรวมไม่เกิน 1,400 ล้านบาท ทั้งนี้ ธนาคารฯได้มีการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 1 จากผลการดาเนินงานสาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 เป็นเงินสด
จานวน 500 ล้านบาท เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 และครั้งที่ 2 จากผลการดาเนินงานสาหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30
กันยายน 2562 เป็นเงินสด จานวน 400 ล้านบาท เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 900 ล้านบาท
และในครั้งนี้ธนาคารฯจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจานวนเงินรวมไม่เกิน 500 ล้านบาท
45.

การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของธนาคารฯ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563
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