บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน)
และบริษัทยอย
รายงาน และ งบการเงินระหวางกาล
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553

รายงานการสอบทานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอตอผูถือหุนของบริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน)
ขาพเจาไดสอบทานงบดุลรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 งบกําไรขาดทุนรวมสําหรับงวดสามเดือนและ
เกาเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2553 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนรวมและงบกระแส
เงินสดรวมสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 ของบริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป
จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และไดสอบทานงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล
กรุป จํากัด (มหาชน) ดวยเชนกัน ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของ
ขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจากผลการสอบ
ทานของขาพเจา
ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบทานงบการเงิน ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและ
ปฏิบัติงานสอบทานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางพอประมาณวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริง
อันเปนสาระสําคัญหรือไม การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัดโดยสวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากรของ
กิจการและการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน จึงใหความเชื่อมั่นนอยกวาการตรวจสอบตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป เนื่องจากขาพเจาไมไดทําการตรวจสอบงบการเงินไดแตเพียง
สอบทาน ดังนัน้ ขาพเจาจึงไมไดเสนอรายงานการสอบบัญชีแตเสนอเพียงรายงานการสอบทานเทานั้น
ขาพเจาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชี
ที่รับรองทั่วไปจากการสอบทานของขาพเจา
งบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ของบริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด
(มหาชน) และบริษัทยอย และงบการเงินเฉพาะของบริษทั แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน)
สําหรับงวดตั้งแตวนั ที่ 22 เมษายน 2552 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ไดตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่นใน
สํานักงานเดียวกันกับขาพเจา ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งไดแสดงความเห็นไวอยางไมมี
เงื่อนไขตามรายงานการสอบบัญชีของผูสอบบัญชีทานดังกลาวลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2553 แตใหขอสังเกต
เรื่องการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) ในงบการเงิน
เฉพาะกิจการและเกณฑในการจัดทํางบการเงินรวมของบริษัทฯตามแผนการปรับโครงสรางการถือหุน
งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ที่แสดงเปรียบเทียบเปนสวนหนึ่งของงบการเงินที่ผสู อบบัญชีทานดังกลาว
ไดตรวจสอบและเสนอรายงานไวแลว

ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3.2 บริษัทฯไดแสดงขอมูลงบการเงินของธนาคาร
แลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2552 (กอนการปรับโครงสรางการถือหุน) เพื่อเปนขอมูลใหแกผูใชงบการเงินสามารถใชในการเปรียบเทียบ
ได เนื่องจากการรวมกิจการครั้งนี้เปนไปตามแผนการปรับโครงสรางการถือหุนภายใตการควบคุมเดียวกัน
และเปนไปตามขอกําหนดทีไ่ ดรับความเห็นชอบจากธนาคารแหงประเทศไทยตามทีก่ ลาวไวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอที่ 2 งบกําไรขาดทุนสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสดสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30
กันยายน 2552 รวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินที่แสดงเปรียบเทียบไว ณ ที่นี้เปนสวนหนึ่งของงบ
การเงินระหวางกาลของธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) กอนการปรับโครงสราง
การถือหุนที่ไดสอบทานโดยผูสอบบัญชีทานดังกลาว ซึ่งไดเสนอรายงานไวตามรายงานลงวันที่ 13
พฤศจิกายน 2552 วาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
งบกําไรขาดทุนสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 และสําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวนั ที่ 22
เมษายน 2552 (วันทีจ่ ดทะเบียนจัดตั้งบริษทั ฯ) ถึงวันที่ 30 กันยายน 2552 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวน
ของผูถือหุนและงบกระแสเงินสดของบริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน) สําหรับรอบ
ระยะเวลาตั้งแตวันที่ 22 เมษายน 2552 (วันที่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ) ถึงวันที่ 30 กันยายน 2552 รวมถึง
หมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน)ที่แสดงเปรียบเทียบ
เปนสวนหนึ่งของงบการเงินระหวางกาลทีไ่ ดสอบทานโดยผูสอบบัญชีทานดังกลาว ซึ่งไดเสนอรายงานไว
ตามรายงานลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 วาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่
ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

นงลักษณ พุมนอย
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4172
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด
กรุงเทพฯ: 12 พฤศจิกายน 2553

2

บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล
ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552
(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

30 กันยายน 2553

31 ธันวาคม 2552

30 กันยายน 2553

31 ธันวาคม 2552

(ยังไมไดตรวจสอบ

(ตรวจสอบแลว)

(ยังไมไดตรวจสอบ

(ตรวจสอบแลว)

แตสอบทานแลว)

แตสอบทานแลว)

สินทรัพย
เงินสด

313,347,185

324,164,689

144

102,307

4,627,011,066

2,698,759,925

160,449,084

75,709,535

713,853,642

581,379,625

6,591,261

24,221,504

5,340,864,708

3,280,139,550

167,040,345

99,931,039

7.1

231,345,539

412,223,184

-

-

เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ

7.1

12,745,611,565

9,901,086,332

-

-

เงินลงทุนในบริษัทยอย

7.3

-

-

5,499,999,000

2,654,499,000

12,976,957,104

10,313,309,516

5,499,999,000

2,654,499,000

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน

6, 26.2

ในประเทศ
มีดอกเบี้ย
ไมมีดอกเบี้ย
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน - สุทธิ
เงินลงทุน
เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ

เงินลงทุน - สุทธิ
เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ

8

เงินใหสินเชื่อ

8.1, 26.2

40,768,511,590

35,604,203,996

-

-

ดอกเบี้ยคางรับ

8.1, 26.2

63,785,700

58,391,878

-

-

รวมเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้

40,832,297,290

35,662,595,874

-

-

9

(374,354,634)

(262,733,695)

-

-

10

(41,937,785)

(46,305,655)

-

-

40,416,004,871

35,353,556,524

-

-

สวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณ - สุทธิ

เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ - สุทธิ
11

109,398,669

123,058,025

-

-

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ

12

68,249,776

77,140,194

-

-

39,808,722

38,614,330

-

-

26.2

194,159,762

150,140,280

717,357

159

59,458,790,797

49,660,123,108

5,667,756,846

2,754,532,505

ตั๋วเงินรับ - สุทธิ
สินทรัพยอื่น - สุทธิ
รวมสินทรัพย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล (ตอ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552
(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

30 กันยายน 2553

31 ธันวาคม 2552

30 กันยายน 2553

31 ธันวาคม 2552

(ยังไมไดตรวจสอบ

(ตรวจสอบแลว)

(ยังไมไดตรวจสอบ

(ตรวจสอบแลว)

แตสอบทานแลว)

แตสอบทานแลว)

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
เงินรับฝาก
เงินรับฝากที่เปนเงินบาท

26.2, 26.3

เงินรับฝากที่เปนเงินตราตางประเทศ

28,254,458,465

31,721,735,993

-

-

-

-

-

-

28,254,458,465

31,721,735,993

-

-

7,063,854,705

4,251,173,848

-

-

8,085,800

10,766,700

-

-

7,071,940,505

4,261,940,548

-

-

406,465,865

164,879,825

-

-

เงินกูยืมระยะสั้น

16,851,612,226

10,205,418,003

-

-

เงินกูยืมระยะยาว

401,831,532

11,000,000

-

-

17,253,443,758

10,216,418,003

-

-

เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน

15

ในประเทศ
มีดอกเบี้ย
ไมมีดอกเบี้ย
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม
เงินกูยืม

26.2
16, 26.2, 26.3

เงินกูยืม
ดอกเบี้ยคางจาย

26.2

160,453,000

94,417,560

-

-

คาใชจายคางจาย

26.2

83,039,832

40,968,386

347,250

290,668

หนี้สินอื่น

26.2

141,151,458

91,943,758

7,005

1,780

53,370,952,883

46,592,304,073

354,255

292,448

รวมหนี้สิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบดุล (ตอ)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552
(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินรวม
หมายเหตุ

30 กันยายน 2553

31 ธันวาคม 2552

30 กันยายน 2553

31 ธันวาคม 2552

(ยังไมไดตรวจสอบ

(ตรวจสอบแลว)

(ยังไมไดตรวจสอบ

(ตรวจสอบแลว)

แตสอบทานแลว)

แตสอบทานแลว)

หนี้สินและสวนของผูถือหุน (ตอ)
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
17

ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 12,000,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
(31 ธันวาคม 2552: หุนสามัญ 750,000,000 หุน
มูลคาหุนละ 10 บาท)

12,000,000,000

7,500,000,000

12,000,000,000

7,500,000,000

5,515,569,740

2,757,784,870

5,515,569,740

2,757,784,870

24,947,439

19,687,800

-

-

89,343,004

79,635,000

9,708,004

-

457,976,596

210,710,227

142,124,847

(3,544,813)

6,087,836,779

3,067,817,897

5,667,402,591

2,754,240,057

1,135

1,138

-

-

6,087,837,914

3,067,819,035

5,667,402,591

2,754,240,057

59,458,790,797

49,660,123,108

5,667,756,846

2,754,532,505

-

-

-

-

65,820,000

3,020,000

-

-

2,001,912,628

1,465,956,915

-

-

17

ทุนที่ออกและชําระแลว
หุนสามัญ 5,515,569,740 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
(31 ธันวาคม 2552: หุนสามัญ 275,778,487 หุน
มูลคาหุนละ 10 บาท)

7.4

สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน
กําไรสะสม
จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร (ขาดทุนสะสม)
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ
สวนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน

25.1

รายการนอกงบดุล - ภาระผูกพันทั้งสิ้น
การรับอาวัลตั๋วเงิน
ภาระผูกพันอื่น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน
(หนวย: บาท)
หลังการปรับโครงสรางการถือหุน

หมายเหตุ
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล

กอนการปรับโครงสรางการถือหุน

งบการเงินรวมของ

งบการเงินของ

บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส

งบการเงินเฉพาะกิจการ

จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)

บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน)

สําหรับงวดสามดือน

สําหรับงวดสามเดือน

สําหรับงวดสามเดือน

สําหรับงวดสามเดือน

สิ้นสุดวันที่

สิ้นสุดวันที่

สิ้นสุดวันที่

สิ้นสุดวันที่

30 กันยายน 2553

30 กันยายน 2552

30 กันยายน 2553

ถึงวันที่ 30 กันยายน 2552

26.1

เงินใหสินเชื่อ

441,305,639

391,843,517

-

-

28,304,483

1,226,549

303,032

-

เงินลงทุน

137,500,438

78,255,582

-

-

รวมรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล

607,110,560

471,325,648

303,032

-

111,444,663

89,553,942

-

-

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน

29,831,778

24,697,396

-

-

เงินกูยืมระยะสั้น

54,228,384

14,304,408

-

27,133

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน

คาใชจายดอกเบี้ย

26.1

เงินรับฝาก

1,562,958

81,049

-

-

รวมคาใชจายดอกเบี้ย

เงินกูยืมระยะยาว

197,067,783

128,636,795

-

27,133

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ

410,042,777

342,688,853

303,032

(27,133)

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

(52,500,000)

(45,000,000)

-

-

357,542,777

297,688,853

303,032

(27,133)

-

2,761

-

-

21,939,512

22,207,289

-

-

-

56,181

-

-

602,393

939,427

-

-

22,541,905

23,205,658

-

-

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ
หลังหักหนี้สงสัยจะสูญ
รายไดที่มิใชดอกเบี้ย
กําไรจากเงินลงทุน

7.5

คาธรรมเนียมและบริการ - อื่น ๆ
กําไรจากการจําหนายทรัพยสินรอการขาย
รายไดอื่น
รวมรายไดที่มิใชดอกเบี้ย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน (ตอ)
(หนวย: บาท)
หลังการปรับโครงสรางการถือหุน

หมายเหตุ

กอนการปรับโครงสรางการถือหุน

งบการเงินรวมของ

งบการเงินของ

บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส

งบการเงินเฉพาะกิจการ

จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)

บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน)

สําหรับงวดสามดือน

สําหรับงวดสามเดือน

สําหรับงวดสามเดือน

สําหรับงวดสามเดือน

สิ้นสุดวันที่

สิ้นสุดวันที่

สิ้นสุดวันที่

สิ้นสุดวันที่

30 กันยายน 2553

30 กันยายน 2552

30 กันยายน 2553

30 กันยายน 2552

คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
คาใชจายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ

26.1

คาภาษีอากร
คาธรรมเนียมและบริการ
คาตอบแทนกรรมการ

21

87,057,517

79,311,143

-

-

62,836,016

54,416,171

-

-

15,051,498

13,459,488

-

-

8,202,368

7,097,701

243,964

-

1,400,000

1,010,000

-

-

เงินสมทบกองทุนคุมครองเงินฝาก

28,527,461

27,053,407

-

-

คาใชจายอื่น

15,905,593

11,451,438

131,790

277,009

218,980,453

193,799,348

375,754

277,009

161,104,229

127,095,163

(72,722)

(304,142)

(49,420,432)

-

-

-

111,683,797

127,095,163

(72,722)

(304,142)

111,683,777

127,095,163

(72,722)

(304,142)

20

-

111,683,797

127,095,163

0.02

0.05

(1)

(0.00)

(3.04)

5,515,569,740

2,654,500,000

(1)

5,515,569,740

100,000

0.02

0.05

(1)

(0.00)

2,654,500,000

(1)

5,515,569,740

รวมคาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย
กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได
ภาษีเงินได

22

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
การแบงปนกําไร(ขาดทุน)สุทธิ
สวนที่เปนของผูถอื หุนของบริษัทฯ
สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย

กําไรตอหุน

23

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไร(ขาดทุน)สุทธิสวนที่เปนของผูถือหุน
ของบริษัทฯ (บาทตอหุน)
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน)
กําไรตอหุนปรับลด
กําไร(ขาดทุน)สุทธิสวนที่เปนของผูถือหุน
ของบริษัทฯ (บาทตอหุน)
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน)
(1)

5,515,569,740

จํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักและกําไรตอหุนไดมีการคํานวณใหมตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 23.2

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน
(หนวย: บาท)
หลังการปรับโครงสรางการถือหุน

หมายเหตุ
รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล

กอนการปรับโครงสรางการถือหุน

งบการเงินรวมของ

งบการเงินของ

บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส

งบการเงินเฉพาะกิจการ

จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)

บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน)

สําหรับงวดเกาเดือน

สําหรับงวดเกาเดือน

สําหรับงวดเกาเดือน

สําหรับรอบระยะเวลา

สิ้นสุดวันที่

สิ้นสุดวันที่

สิ้นสุดวันที่

ตั้งแตวันที่ 22 เมษายน 2552

30 กันยายน 2553

30 กันยายน 2552

30 กันยายน 2553

ถึงวันที่ 30 กันยายน 2552

26.1

เงินใหสินเชื่อ

1,264,151,138

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน

1,203,038,575

-

-

40,196,753

11,246,294

963,518

-

389,982,945

244,587,422

199,087,425

-

1,694,330,836

1,458,872,291

200,050,943

-

342,587,252

444,867,412

-

-

52,188,232

70,643,171

-

-

เงินกูยืมระยะสั้น

123,619,017

46,081,525

-

27,133

เงินกูยืมระยะยาว

1,788,737

121,486

-

-

เงินลงทุน
รวมรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล
คาใชจายดอกเบี้ย

26.1

เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน

520,183,238

561,713,594

-

27,133

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ

1,174,147,598

897,158,697

200,050,943

(27,133)

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

(157,500,000)

(207,000,000)

-

-

1,016,647,598

690,158,697

200,050,943

(27,133)

-

92,414,268

-

-

64,826,455

51,625,619

-

-

รวมคาใชจายดอกเบี้ย

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ
หลังหักหนี้สงสัยจะสูญ
รายไดที่มิใชดอกเบี้ย
กําไรจากเงินลงทุน

7.5

คาธรรมเนียมและบริการ - อื่น ๆ
กําไรจากการจําหนายทรัพยสินรอการขาย
รายไดอื่น
รวมรายไดที่มิใชดอกเบี้ย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

-

57,791

-

-

2,986,124

4,338,467

-

-

67,812,579

148,436,145

-

-

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกําไรขาดทุน (ตอ)
(หนวย: บาท)
หลังการปรับโครงสรางการถือหุน

หมายเหตุ

กอนการปรับโครงสรางการถือหุน

งบการเงินรวมของ

งบการเงินของ

บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส

งบการเงินเฉพาะกิจการ

จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)

บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน)

สําหรับงวดเกาเดือน

สําหรับงวดเกาเดือน

สําหรับงวดเกาเดือน

สําหรับรอบระยะเวลา

สิ้นสุดวันที่

สิ้นสุดวันที่

สิ้นสุดวันที่

ตั้งแตวันที่ 22 เมษายน 2552

30 กันยายน 2553

30 กันยายน 2552

30 กันยายน 2553

ถึงวันที่ 30 กันยายน 2552

คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
คาใชจายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ

26.1

259,879,772

228,082,357

-

-

182,590,624

160,838,987

-

-

คาภาษีอากร

43,745,926

41,211,420

171

-

คาธรรมเนียมและบริการ

24,761,142

24,386,174

2,727,106

-

3,800,000

3,145,000

-

-

เงินสมทบกองทุนคุมครองเงินฝาก

94,545,198

82,775,118

-

-

คาใชจายอื่น

42,398,156

32,299,835

579,229

452,009

รวมคาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย

651,720,818

572,738,891

3,306,506

452,009

กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได

432,739,359

265,855,951

196,744,437

(479,142)

คาตอบแทนกรรมการ

ภาษีเงินได

21

22

กําไร(ขาดทุน)สุทธิ

(134,398,141)

-

-

-

298,341,218

265,855,951

196,744,437

(479,142)

298,341,146

265,855,951

196,744,437

(479,142)

72

-

298,341,218

265,855,951

0.06

0.10

(1)

0.04

(4.79)

4,606,409,893

2,654,500,000

(1)

4,606,409,893

100,000

0.06

0.10

(1)

0.04

4,606,409,893

2,654,500,000

(1)

4,606,409,893

การแบงปนกําไร(ขาดทุน)สุทธิ
สวนที่เปนของผูถือหุนของบริษัทฯ
สวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยของบริษัทยอย

กําไรตอหุน

23

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไร(ขาดทุน)สุทธิสวนที่เปนของผูถือหุน
ของบริษัทฯ (บาทตอหุน)
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน)
กําไรตอหุนปรับลด
กําไร(ขาดทุน)สุทธิสวนที่เปนของผูถือหุน
ของบริษัทฯ (บาทตอหุน)
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน)
(1)

จํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักและกําไรตอหุนไดมีการคํานวณใหมตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 23.2

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด
(หนวย: บาท)
หลังการปรับโครงสรางการถือหุน กอนการปรับโครงสรางการถือหุน
งบการเงินรวมของ

งบการเงินของ

บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส

งบการเงินเฉพาะกิจการ

จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)

บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน)

สําหรับงวดเกาเดือน

สําหรับงวดเกาเดือน

สําหรับงวดเกาเดือน

สําหรับรอบระยะเวลา

สิ้นสุดวันที่

สิ้นสุดวันที่

สิ้นสุดวันที่

ตั้งแตวันที่ 22 เมษายน 2552

30 กันยายน 2553

30 กันยายน 2552

30 กันยายน 2553

ถึงวันที่ 30 กันยายน 2552

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได

432,739,359

265,855,951

196,744,437

(479,142)

72,999,621

64,740,593

-

-

157,500,000

207,000,000

-

-

รายการปรับกระทบกําไร(ขาดทุน)กอนภาษีเงินได
เปนเงินสดรับ (จาย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุน

-

(92,415,548)

-

-

ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน

-

1,280

-

-

กําไรจากการจําหนายทรัพยสินรอการขาย

-

(57,791)

-

-

(3,737)

(7,015)

-

-

(2,211,947)

6,021,324

-

-

(1,194,392)

(2,109,489)

-

-

42,071,446

54,751,240

56,582

163,087

701,900,350

503,780,545

196,801,019

(316,055)

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน

(2,097,954,299)

3,169,293,035

(67,109,306)

-

เงินใหสินเชื่อ

(5,164,307,594)

(2,236,947,623)

-

-

-

134,514,440

-

-

(18,770,253)

(7,788,065)

(199,413)

-

เงินรับฝาก

(3,467,277,528)

(5,540,918,273)

-

-

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน

2,809,999,957

1,836,847,053

-

-

241,586,040

118,841,806

-

-

7,037,025,755

1,439,773,397

-

-

กําไรจากการจําหนายอุปกรณ
ตัดจําหนายรายได/รายจายรอตัดบัญชี
ตัดจําหนายคาเผื่อผลขาดทุนจากมูลคาปจจุบัน
ของตั๋วเงินรับเปนรายไดดอกเบี้ย
คาใชจายคางจายเพิ่มขึ้น
กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง

ตั๋วเงินรับ
สินทรัพยอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)

หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม
เงินกูยืม
หนี้สินอื่น

32,010,662

(9,866,570)

5,225

910

74,213,090

(592,470,255)

129,497,525

(315,145)

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล

(1,694,330,836)

(1,458,872,291)

(200,050,943)

-

เงินสดรับจากดอกเบี้ย

1,288,680,534

1,215,484,716

450,075

-

เงินสดไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน

คาใชจายดอกเบี้ย

520,183,238

561,713,594

-

27,133

เงินสดจายดอกเบี้ย

(454,147,798)

(629,723,228)

-

-

เงินสดจายภาษีเงินได

(110,782,151)

(3,808,923)

(4,342)

-

เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมดําเนินงาน

(376,183,923)

(907,676,387)

(70,107,685)

(288,012)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบกระแสเงินสด (ตอ)
(หนวย: บาท)
หลังการปรับโครงสรางการถือหุน

กอนการปรับโครงสรางการถือหุน

งบการเงินรวมของ

งบการเงินของ

บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส

งบการเงินเฉพาะกิจการ

จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย

เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)

บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน)

สําหรับงวดเกาเดือน

สําหรับงวดเกาเดือน

สําหรับงวดเกาเดือน

สําหรับรอบระยะเวลา

สิ้นสุดวันที่

สิ้นสุดวันที่

สิ้นสุดวันที่

ตั้งแตวันที่ 22 เมษายน 2552

30 กันยายน 2553

30 กันยายน 2552

30 กันยายน 2553

ถึงวันที่ 30 กันยายน 2552

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนทั่วไป

-

413,491

-

-

เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ครบกําหนด

63,230,000

11,500,000

-

-

เงินสดรับจากการขายหลักทรัพยเผื่อขาย

163,000,000

1,703,007,375

-

-

เงินสดรับจากดอกเบี้ยของเงินลงทุน

384,568,836

295,667,662

-

-

376,800

842,300

199,087,425

-

เงินปนผลรับจากเงินลงทุน
ลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย
ลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
ลงทุนในบริษัทยอย
เงินสดจายซื้ออุปกรณ
เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ
เงินสดจายเพื่อการไดมาสินทรัพยไมมีตัวตน
เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมลงทุน

(20,386,461)

(289,168,483)

-

-

(2,889,426,575)

(786,632,189)

-

-

-

-

(2,845,500,000)

-

(31,583,234)

(19,218,861)

-

-

3,738

77,886

-

-

(20,834,707)

(10,437,987)

-

-

(2,351,051,603)

906,051,194

(2,646,412,575)

-

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูยืมระยะสั้น

-

-

-

1,950,000

(41,366,848)

(26,545,000)

(41,366,773)

-

เงินสดรับจากการออกหุนสามัญ

2,757,784,870

-

2,757,784,870

100,000

เงินสดสุทธิไไดมาจาก (ใชไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน

2,716,418,022

(26,545,000)

2,716,418,097

2,050,000

จายเงินปนผล

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง )สุทธิ

(10,817,504)

(28,170,193)

(102,163)

1,761,988

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด

324,164,689

289,457,647

102,307

-

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายงวด

313,347,185

261,287,454

144

1,761,988

7,621,956

4,195,163

-

-

ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด
รายการที่ไมเกี่ยวของกับเงินสด
การซื้อทรัพยสินโดยการกอหนี้สิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553
(หนวย: บาท)

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
การเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนในระหวางงวด
รายไดที่รับรูในสวนของผูถือหุน
กําไรสุทธิ
รวมรายไดทั้งสิ้นที่รับรูสําหรับงวด
เพิ่มทุนหุนสามัญ
โอนกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร
เปนสํารองตามกฎหมาย
เงินปนผลจาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2553
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

17
19
24

หลังการปรับโครงสรางการถือหุน - งบการเงินรวมของบริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ
กําไรสะสม
สวนเกินทุน
รวมสวนของ
สวนของ
ทุนที่ออก
จากการเปลี่ยนแปลง จัดสรรแลว ผูถือหุนของ
ผูถือหุนสวนนอย
และชําระแลว
มูลคาเงินลงทุน สํารองตามกฎหมาย ยังไมไดจัดสรร
บริษัทฯ
ของบริษัทยอย

รวม

2,757,784,870
2,757,784,870

19,687,800
5,259,639
5,259,639
5,259,639
-

79,635,000
-

210,710,227
298,341,146
298,341,146
-

3,067,817,897
5,259,639
5,259,639
298,341,146
303,600,785
2,757,784,870

1,138
72
72
-

3,067,819,035
5,259,639
5,259,639
298,341,218
303,600,857
2,757,784,870

5,515,569,740

24,947,439

9,708,004
89,343,004

(9,708,004)
(41,366,773)
457,976,596

(41,366,773)
6,087,836,779

(75)
1,135

(41,366,848)
6,087,837,914

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
การเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนในระหวางงวด
คาใชจายที่รับรูในสวนของผูถือหุน
กําไรสุทธิ
รวมรายได(คาใชจาย)ทั้งสิ้นที่รับรูสําหรับงวด
โอนกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย
เงินปนผลจาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2552
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

19
24

(หนวย: บาท)
กอนการปรับโครงสรางการถือหุน - งบการเงินของธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
กําไรสะสม (ขาดทุนสะสม)
สวนเกินทุน
ทุนที่ออก
จากการเปลี่ยนแปลง
จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร
และชําระแลว
มูลคาเงินลงทุน
สํารองตามกฎหมาย
(ขาดทุนสะสม)
รวม
2,654,500,000
2,654,500,000

140,113,701
(123,003,948)
(123,003,948)
(123,003,948)
17,109,753

6,938,039
6,938,039

(44,855,143)
265,855,951
265,855,951
(6,938,039)
(26,545,000)
187,517,769

2,749,758,558
(123,003,948)
(123,003,948)
265,855,951
142,852,003
(26,545,000)
2,866,065,561

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553
(หนวย: บาท)

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
กําไรสุทธิ
รวมรายไดทั้งสิ้นที่รับรูระหวางงวด
เพิ่มทุนหุนสามัญ
โอนกําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร
เปนสํารองตามกฎหมาย
เงินปนผลจาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2553
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

17
19
24

งบการเงินเฉพาะกิจการ - บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน)
กําไรสะสม (ขาดทุนสะสม)
ทุนเรือนหุน
จัดสรรแลว ยังไมไดจัดสรร
ที่ออกและชําระแลว
สํารองตามกฎหมาย
(ขาดทุนสะสม)
รวม
2,757,784,870
2,757,784,870

-

(3,544,813)
196,744,437
196,744,437
-

2,754,240,057
196,744,437
196,744,437
2,757,784,870

5,515,569,740

9,708,004
9,708,004

(9,708,004)
(41,366,773)
142,124,847

(41,366,773)
5,667,402,591

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)

บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน (ตอ)
สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวันที่ 22 เมษายน 2552 ถึง 30 กันยายน 2552

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 22 เมษายน 2552
ออกหุนสามัญ
ขาดทุนสุทธิ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2552
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

17

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ - บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน)
ทุนเรือนหุน
ที่ออกและชําระแลว
ขาดทุนสะสม
รวม
100,000
100,000

(479,142)
(479,142)

100,000
(479,142)
(379,142)

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553
1.

ขอมูลบริษัทฯ
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552 บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดจดทะเบียน
จัดตั้งขึ้นเปนบริษัทมหาชนจํากัดตามกฎหมายไทยเพื่อประกอบธุรกิจการลงทุน ทั้งนี้ บริษัทฯไดจัดตั้ง
ขึ้นเพื่อลงทุนในธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) (“ธนาคารแลนด แอนด
เฮาส”) ตามแผนการปรับโครงสรางการถือหุนของธนาคารแลนด แอนด เฮาส ณ วันที่ 30 กันยายน 2553
และ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯมีเงินลงทุนในหุนสามัญของธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด
(มหาชน) ในอัตรารอยละ 99.99 ของทุนที่ออกจําหนายและเรียกชําระแลวของธนาคารดังกลาว ณ วันที่
30 กันยายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯมีผูถือหุนใหญ 3 ราย ซึ่งไดแก บริษัท แลนด แอนด เฮาส
จํากัด (มหาชน) บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน) และคุณเพียงใจ หาญพาณิชย โดยมีสัดสวนการ
ถือหุนในบริษัทฯในอัตรารอยละ 40.95 รอยละ 25.71 และรอยละ 19.04 ตามลําดับ
บริษัทฯมีที่อยูตามที่จดทะเบียนตั้งอยูเลขที่ 1 อาคารคิวเฮาส ลุมพินี ชั้น 5 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

2.

การปรับโครงสรางการถือหุนธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 และประกาศธนาคารแหงประเทศไทย
ที่ สนส.66/2551 เรื่อง หลักเกณฑการกํากับแบบรวมกลุม ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2551 บริษัท แอล เอช
ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน) ไดจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552 ดวยทุนจดทะเบียน
เริ่มแรกเทากับ 100,000 บาท เพื่อเปนบริษัทแมของกลุมธุรกิจทางการเงินและเปนบริษัทแมของ
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2552 ธนาคารแหงประเทศไทยไดมีหนังสืออนุญาตใหบริษัทฯและธนาคารแลนด
แอนด เฮาส จัดตั้งกลุมธุรกิจทางการเงิน โดยมีบริษัทฯเปนบริษัทใหญของกลุมธุรกิจทางการเงิน
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2552 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดมี
หนังสืออนุญาตใหบริษัทฯเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมและใบสําคัญแสดงสิทธิได
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2552 บริษัทฯไดออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ใบสําคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุน สามัญของบริษัทฯชุดที่ 1 และใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษทั ฯชุดที่ 2
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
(ก) ออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯจํานวน 265,450,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ
10 บาท ราคาเสนอขายหุนละ 10 บาท โดยเสนอขายแกผูถือหุนของธนาคารแลนด แอนด เฮาส
ในเวลานั้นเพื่อแลกเปลี่ยนกับหุนสามัญของธนาคารแลนด แอนด เฮาส ในอัตราแลกเปลี่ยน 1
ตอ 1
(ข) ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯชุดที่ 1 จํานวน 69,750,000
หนวย ราคาเสนอขายหนวยละ 0 บาท โดยเสนอขายใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิของธนาคาร
แลนด แอนด เฮาส ชุดที่ 1 และ ชุดที่ 2 เพื่อทดแทนใบสําคัญแสดงสิทธิชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ของ
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส ที่ไดยกเลิกและเสนอขายใหแกบุคคลอื่นเพิ่มเติมอีกจํานวน 5 ทาน
และกรรมการของบริษัทฯอีกจํานวน 2 ทาน
(ค) ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯชุดที่ 2 จํานวน 23,256,000
หนวย ราคาเสนอขายหนวยละ 0 บาท โดยเสนอขายใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิของธนาคาร
แลนด แอนด เฮาส ชุดที่ 3 เพื่อทดแทนใบสําคัญแสดงสิทธิชุดที่ 3 ของธนาคารแลนด แอนด
เฮาส ที่ไดยกเลิก
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2552 บริษัทฯไดดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวจํานวน 2,654,499,000
บาท (หุนสามัญ 265,449,900 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท) ตามที่ไดออกและเสนอขายตาม (ก)
ขางตนกับกระทรวงพาณิชย และถือวาการปรับโครงสรางการถือหุนแลวเสร็จในวันดังกลาว
3.

เกณฑในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล

3.1 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2550) เรื่องงบการเงิน
ระหวางกาล โดยบริษัทฯเลือกนําเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ อยางไรก็ตาม บริษัทฯไดแสดง
รายการในงบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสดใน
รูปแบบเชนเดียวกับงบการเงินประจําป
งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปที่นําเสนอครั้งลาสุด
ดังนั้น งบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหมๆ เพื่อ
ไมใหขอมูลที่นําเสนอซ้ําซอนกับขอมูลที่ไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงินควรใชงบการเงินระหวางกาล
นี้ควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด
งบการเงิ นระหว างกาลฉบั บภาษาไทยเป นงบการเงิ นฉบั บที่ บริ ษั ทฯใช เป นทางการตามกฎหมาย
งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยดังกลาว
2

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
3.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวมระหวางกาล
(ก) งบการเงินรวมระหวางกาลนี้ไดจัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล
กรุป จํากัด (มหาชน) และของบริษัทยอยและไดจัดทําขึ้นโดยใชหลักเกณฑเดียวกับงบการเงิน
รวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการถือหุนใน
บริษัทยอยในระหวางงวด
(ข) ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 2 บริษัทฯและธนาคารแลนด แอนด เฮาส
เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) ไดดําเนินการตามแผนการปรับโครงสรางการถือหุนของธนาคาร
แลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) (“ธนาคารแลนด แอนด เฮาส”) โดยบริษัทฯได
ออกและเสนอขายหลักทรัพยของบริษัทฯ (ไดแก หุนสามัญ และใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุนสามัญ) ซึ่งมีราคาเสนอขายหุนสามัญเทากับ 10 บาทตอหุนและราคาเสนอขายใบสําคัญ
แสดงสิทธิเทากับ 0.00 บาทตอหนวยโดยออกและเสนอขายหุนสามัญเพื่อแลกเปลี่ยนกับหุน
สามัญของธนาคารแลนด แอนด เฮาส ในอัตราแลกเปลี่ยนเทากับ 1 ตอ 1 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม
2552 บริษัทฯไดรับหุนสามัญของธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํานวนทั้งสิ้น 265,449,900 หุน
คิดเปนจํานวนเงินประมาณ 2,654,499,000 บาท และบริษัทฯไดดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุน
เพื่อแลกเปลี่ยนกับหุนสามัญของธนาคารแลนด แอนด เฮาส ตามที่ไดกลาวขางตนแลว ทําให
บริษัทฯถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.99 ของทุนชําระแลวของธนาคารแลนด แอนด เฮาส ดังนั้น
แผนการปรับโครงสรางการถือหุนดังกลาวสําเร็จตามขอกําหนดที่ไดรับความเห็นชอบจาก
ธนาคารแห ง ประเทศไทย ด ว ยเหตุ นี้ บริ ษัท ฯได บั น ทึ ก บั ญ ชี เ งิ น ลงทุ น ในหลั ก ทรั พ ย ข อง
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํานวน 2,654.5 ลานบาทในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ
บริษัทฯไดจัดทํางบการเงินรวมโดยรวมงบการเงินและผลการดําเนินงานของธนาคารแลนด
แอนด เฮาส และแสดงรายการในสวนของผูถือหุนเสมือนวาไดมีการรวมกิจการตั้งแตตนป
2552 เนื่องจากการปรับโครงสรางการถือหุนครั้งนี้ถือเปนการรวมกิจการภายใตการควบคุม
เดียวกัน โดยถือเสมือนวาบริษัทฯเปนบริษัทใหญของธนาคารแลนด แอนด เฮาส มาตั้งแตตนป
2552 แลว
(ค) บริษัทฯไดแสดงขอมูลงบการเงินของธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) กอน
การปรับโครงสรางการถือหุน ซึ่งประกอบดวยงบกําไรขาดทุนสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 รวมถึงหมายเหตุประกอบงบการเงินเพื่อเปน
ขอมูลใหแกผูใชงบการเงินสามารถใชในการเปรียบเทียบได
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
4.

การประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหม
ในระหวางงวดปจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการ
บัญชีใหมตามที่ระบุขางลางนี้
(ก) มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม
2554 (เวนแตแมบทการบัญชีซึ่งมีผลบังคับใชทันที)
แมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 7 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 8 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 10 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 17 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 23 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 29
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 38 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3
(ปรับปรุง 2552)

การนําเสนองบการเงิน
สินคาคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบั ญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณ
การทางบัญชี และขอผิดพลาด
เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญากอสราง
สัญญาเชา
ตนทุนการกูยืม
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่
เกี่ยวของกัน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริษัทรวม
การรายงานทางการเงิ น ในสภาพเศรษฐกิ จ ที่
เงินเฟอรุนแรง
สวนไดเสียในการรวมคา
กําไรตอหุน
งบการเงินระหวางกาล
การดอยคาของสินทรัพย
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และ
สินทรัพยที่อาจเกิดขึ้น
สินทรัพยไมมีตัวตน
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
การรวมธุรกิจ

4
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5
(ปรับปรุง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 6

สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการ
ดําเนินงานที่ยกเลิก
การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร

(ข) มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม
2556
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12
ภาษีเงินได
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และ
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือจาก
รัฐบาล
ฝายบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 2 (ปรับปรุง
2552) ฉบับที่ 11 (ปรับปรุง 2552) ฉบับที่ 20 (ปรับปรุง 2552) ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) ฉบับที่ 29
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2552) ฉบับที่ 40 (ปรับปรุง 2552) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3
(ปรับปรุง 2552) และฉบับที่ 6 ไมเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอย ในขณะที่มาตรฐาน
การบั ญ ชี แ ละมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ อื่ น ๆ ที่ เ หลื อ จะไม มี ผ ลกระทบอย า งเป น
สาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปที่เริ่มใชมาตรฐานการบัญชีดังกลาว ยกเวนมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12
ซึ่งฝายบริหารของบริษัทฯอยูระหวางการประเมินผลกระทบตองบการเงินในปที่เริ่มใช มาตรฐานการ
บัญชีดังกลาว
5.

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ
งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นโดยไดใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับที่ใชใน
งบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

6.

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม
30 กันยายน 2553
มีระยะเวลา
เมื่อทวงถาม
ในประเทศ
ธนาคารแหงประเทศไทย
ธนาคารพาณิชย
บริษัทหลักทรัพย
สถาบันการเงินอื่น
รวมในประเทศ
บวก: ดอกเบี้ยคางรับ
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รายการระหวางธนาคาร
และตลาดเงิน - สุทธิ

รวม

31 ธันวาคม 2552
เมื่อทวงถาม
มีระยะเวลา

รวม

556,882,653
- 556,882,653
156,970,989
- 156,970,989
200,000,000
- 200,000,000
- 4,465,480,623 4,465,480,623
913,853,642 4,465,480,623 5,379,334,265
8,075,249
8,075,249
(2,000,000) (44,544,806) (46,544,806)

472,877,194 2,540,000,000 3,012,877,194
108,502,431
- 108,502,431
341 160,000,000 160,000,341
581,379,966 2,700,000,000 3,281,379,966
359,584
359,584
(1,600,000)
(1,600,000)

911,853,642 4,429,011,066 5,340,864,708

581,379,966 2,698,759,584 3,280,139,550
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(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2553
เมื่อทวงถาม
มีระยะเวลา
ในประเทศ
ธนาคารพาณิชย
รายการระหวางธนาคาร
และตลาดเงิน

7.

31 ธันวาคม 2552
เมื่อทวงถาม
มีระยะเวลา

รวม

รวม

167,040,345

-

167,040,345

99,931,039

-

99,931,039

167,040,345

-

167,040,345

99,931,039

-

99,931,039

เงินลงทุน

7.1 จําแนกตามประเภทของเงินลงทุน
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม
30 กันยายน 2553
ราคาทุน/
ราคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม
เงินลงทุนชั่วคราว
หลักทรัพยเผื่อขาย
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
รวม
บวก: คาเผื่อการปรับมูลคา
หลักทรัพยเผื่อขาย - สุทธิ
ตราสารหนีท้ ี่จะถือจนครบกําหนด - ภายใน 1 ป
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ทจี่ ะถือจนครบกําหนด - ภายใน 1 ป
เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ
เงินลงทุนระยะยาว
ตราสารหนีท้ ี่จะถือจนครบกําหนด
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
บวก: สวนเกินทุนจากการโอนเปลี่ยนประเภท
เงินลงทุน
รวมหลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
เงินลงทุนทั่วไป
ตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาด
ในประเทศ
หัก: คาเผื่อการดอยคา
เงินลงทุนทัว่ ไป - สุทธิ
เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ

31 ธันวาคม 2552
ราคาทุน/
ราคาตามบัญชี
มูลคายุติธรรม

172,973,310
172,973,310
18,500,011
191,473,321

191,473,321
191,473,321
191,473,321

196,322,138
140,188,731
336,510,869
12,304,534
348,815,403

208,208,064
140,607,339
348,815,403
348,815,403

39,872,218
39,872,218
231,345,539

40,227,060
40,227,060
231,700,381

63,407,781
63,407,781
412,223,184

64,948,487
64,948,487
413,763,890

12,694,364,137 13,567,227,044

9,848,903,066

9,876,126,076

6,447,428
12,700,811,565 13,567,227,044
40,000,000
44,503,560
12,740,811,565 13,611,730,604

7,383,266
9,856,286,332
40,000,000
9,896,286,332

9,876,126,076
38,431,188
9,914,557,264

5,365,310
(565,310)
4,800,000
12,745,611,565

5,365,310
(565,310)
4,800,000
9,901,086,332
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7.2 จําแนกตามระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้
(หนวย: บาท)

1 ป
เงินลงทุนเผื่อขาย
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
รวม
บวก: คาเผื่อการปรับมูลคา
เงินลงทุนเผื่อขาย - สุทธิ
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
บวก: สวนเกินทุนจากการโอนเปลี่ยน
ประเภทเงินลงทุน
รวมหลักทรัพยรัฐบาลและ
รัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
รวมตราสารหนี้ที่จะถือ
จนครบกําหนด
รวมตราสารหนี้

30 กันยายน 2553

31 ธันวาคม 2552

ครบกําหนดภายใน

ครบกําหนดภายใน

1 ป - 5 ป

เกิน 5 ป

รวม

1 ป

23,000,000
23,000,000
-

92,000,000
92,000,000
-

57,973,310
57,973,310
18,500,011

172,973,310
172,973,310
18,500,011

140,188,731
140,188,731
418,608

23,000,000

92,000,000

76,473,321

191,473,321

140,607,339

39,872,218 3,873,220,448 8,821,143,689 12,734,236,355
-

1,614,026

4,833,402

6,447,428

1 ป - 5 ป

เกิน 5 ป

รวม

-

196,322,138
196,322,138
11,885,926

196,322,138
140,188,731
336,510,869
12,304,534

-

208,208,064

348,815,403

63,407,781 2,376,214,156 7,472,688,910 9,912,310,847
-

2,105,800

5,277,466

7,383,266

39,872,218 3,874,834,474 8,825,977,091 12,740,683,783
40,000,000
40,000,000
-

63,407,781 2,378,319,956 7,477,966,376 9,919,694,113
40,000,000
40,000,000

39,872,218 3,874,834,474 8,865,977,091 12,780,683,783

63,407,781 2,378,319,956 7,517,966,376 9,959,694,113

62,872,218 3,966,834,474 8,942,450,412 12,972,157,104

204,015,120 2,378,319,956 7,726,174,440 10,308,509,516

7.3 เงินลงทุนในบริษัทยอย
เงินลงทุนในบริษัทยอยตามที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังตอไปนี้

บริษัท
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส
เพื่อรายยอย จํากัด
(มหาชน)

ทุนเรียกชําระแลว
30
31
กันยายน ธันวาคม
2553
2552

5,500.0

2,654.5

สัดสวนเงินลงทุน
30
31
กันยายน ธันวาคม
2553
2552
รอยละ
รอยละ

99.99

99.99

ราคาทุน
30
กันยายน
2553

31
ธันวาคม
2552

5,500.0

2,654.5

(หนวย: ลานบาท)
เงินปนผลที่บริษทั ฯ
รับระหวางงวด
เกาเดือนสิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2553

199.1
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7.4 สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม
สําหรับงวดเกาเดือน
สิ้นสุดวันที่
สําหรับปสิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2553
31 ธันวาคม 2552
ยอดคงเหลือตนงวด/ป
เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาหลักทรัพย
ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาหลักทรัพย
ลดลงจากการครบกําหนดของเงินลงทุน
ตัดจําหนายสวนเกินทุนที่เกิดจากการโอนเปลี่ยนประเภท
เงินลงทุน
โอนไปบัญชีกําไรจากการจําหนายเงินลงทุน
ยอดคงเหลือปลายงวด/ป

19,687,800
6,614,085
(418,608)

140,113,701
4,171,983
(27,025,043)
-

(935,838)
24,947,439

(1,251,211)
(96,321,630)
19,687,800

7.5 กําไรจากเงินลงทุน
กําไรจากเงินลงทุนสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552 สามารถ
แบงประเภทไดดังตอไปนี้

งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2553

กําไรจากการจําหนายเงินลงทุน
กําไรจากเงินลงทุน

(หนวย: บาท)
งบการเงินธนาคาร
แลนด แอนด เฮาส
สําหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2552

(หลังการปรับ
(กอนการปรับ
โครงสรางการถือหุน) โครงสรางการถือหุน)
2,761
2,761
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งบการเงินรวม
สําหรับงวดเกาเดือน
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2553

(หนวย: บาท)
งบการเงินธนาคาร
แลนด แอนด เฮาส
สําหรับงวดเกาเดือน
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2552

(หลังการปรับ
(กอนการปรับ
โครงสรางการถือหุน) โครงสรางการถือหุน)
92,415,548
(1,280)
92,414,268

กําไรจากการจําหนายเงินลงทุน
ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุน
กําไรจากเงินลงทุน

7.6 เงินลงทุนในบริษัทที่มีปญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม
30 กันยายน 2553

จํานวนราย
เงินลงทุนทั่วไป
บริษัทที่รายงานของผูสอบบัญชีระบุวา
บริษัทมีปญหาเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ตอเนื่อง

ราคาทุน

31 ธันวาคม 2552

มูลคายุติธรรม/
ราคาตาม
คาเผื่อ
บัญชี
การดอยคา

จํานวนราย

ราคาทุน

มูลคายุติธรรม/
ราคาตาม
บัญชี

คาเผื่อ
การดอยคา

2

480,515

-

480,515

2

480,515

-

480,515

2

480,515

-

480,515

2

480,515

-

480,515

7.7 เงินลงทุนในตราสารทุนที่บริษัทฯและบริษัทยอยถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไปของทุนชําระแลว แต
ไมเขาขายเปนเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯและบริษัทยอยไมมีเงินลงทุนในบริษัทหรือ
กองทุนใด ๆ ตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไปของทุนชําระแลว
7.8 เงินลงทุนที่มีภาระผูกพัน
7.8.1 ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯและบริษัทยอยไมมีการนําพันธบัตรรัฐบาล
และพันธบัตรรัฐวิสาหกิจใด ๆ วางเปนประกันการขายหลักทรัพยโดยมีสัญญาซื้อคืน
7.8.2 ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯและบริษัทยอยไมมีภาระผูกพันตาม
สัญญาขายคืนใด ๆ ในตราสารทุนหรือตราสารหนี้ที่ไดรับจากการปรับโครงสรางหนี้
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8.

เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ

8.1 จําแนกตามประเภทสินเชื่อ
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม
30 กันยายน 2553
31 ธันวาคม 2552
เงินใหกูยืม
เงินเบิกเกินบัญชี
ตั๋วเงิน
รวมเงินใหสินเชื่อ
บวก: ดอกเบี้ยคางรับ
รวมเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้
เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ - สุทธิ

34,673,693,216
1,469,248,649
4,625,569,725
40,768,511,590
63,785,700
40,832,297,290
(374,354,634)
(41,937,785)
40,416,004,871

30,065,152,408
992,516,244
4,546,535,344
35,604,203,996
58,391,878
35,662,595,874
(262,733,695)
(46,305,655)
35,353,556,524

8.2 จําแนกตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญาการใหสินเชื่อ
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม
30 กันยายน 2553
31 ธันวาคม 2552
ไมเกิน 1 ป (1)
เกิน 1 ป
รวม
บวก: ดอกเบี้ยคางรับ
รวมเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ
(1)

9,454,204,141
31,314,307,449
40,768,511,590
63,785,700
40,832,297,290

8,355,086,090
27,249,117,906
35,604,203,996
58,391,878
35,662,595,874

รวมสัญญาที่ไมมีกําหนดระยะเวลาและ/หรือสัญญาที่ครบกําหนดแลว
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8.3 จําแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยูของลูกหนี้
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม
ในประเทศ
เงินบาท
บวก: ดอกเบี้ยคางรับ
รวมเงินใหสินเชื่อและ
ดอกเบี้ยคางรับ

30 กันยายน 2553
ตางประเทศ

รวม

ในประเทศ

31 ธันวาคม 2552
ตางประเทศ

รวม

40,768,511,590
63,785,700

- 40,768,511,590
63,785,700

35,604,203,996
58,391,878

-

35,604,203,996
58,391,878

40,832,297,290

- 40,832,297,290

35,662,595,874

-

35,662,595,874

8.4 จําแนกตามประเภทธุรกิจและการจัดชั้น
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม
30 กันยายน 2553
ปกติ
การเกษตรและเหมืองแร
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสราง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย
อื่น ๆ
รวมเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ

12,650,703
3,875,731,112
2,981,958,927
4,016,314,859
26,790,509,020
1,710,258,448
39,387,423,069

กลาวถึง
เปนพิเศษ

ต่ํากวา
มาตรฐาน

134,649,494
6,003,084
16,693,283
616,568,691
17,174,055
791,088,607

21,513,375
589,237
96,821,023
2,123,240
121,046,875

สงสัย
40,703,935
5,466,543
289,974,143
8,531,554
344,676,175

สงสัย
จะสูญ
8,278,742
58,036
23,692,375
151,787,339
4,246,072
188,062,564

รวม
12,650,703
4,080,876,658
2,994,075,827
4,056,700,517
27,945,660,216
1,742,333,369
40,832,297,290
(หนวย: บาท)

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2552
ปกติ

กลาวถึง
เปนพิเศษ

ต่ํากวา
มาตรฐาน

สงสัย

สงสัย
จะสูญ

รวม

การเกษตรและเหมืองแร
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสราง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย
อื่น ๆ

4,431,061
3,815,742,276
1,937,113,533
1,912,593,505
25,415,215,837
1,258,782,944

261,115,540
6,506,562
26,429,389
575,978,784
13,422,253

14,241,418
866,665
112,085,999
989,846

558,168
106,848
14,571,584
235,259,083
3,191,753

268,037
22,437,813
26,935,752
3,751,224

4,431,061
4,091,657,402
1,943,994,980
1,976,898,956
26,365,475,455
1,280,138,020

รวมเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ

34,343,879,156

883,452,528

128,183,928

253,687,436

53,392,826

35,662,595,874
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8.5 จําแนกตามประเภทการจัดชั้นตามหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2552

30 กันยายน 2553
เงินให
สินเชื่อและ
ดอกเบี้ย
คางรับ
บาท

มูลหนี้
หลังหัก
หลักประกัน (1)
บาท

อัตราขั้นต่าํ
ที่ใชในการ
ตั้งคาเผื่อ
รอยละ

จัดชั้นปกติ
39,387,423,069
จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ 791,088,607
จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน
121,046,875
จัดชั้นสงสัย
344,676,175
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
188,062,564

5,320,309,879
40,744,823
40,835,198
123,821,390
59,296,379

1
2
100
100
100

40,832,297,290

5,585,007,669

รวม
สํารองรายตัวเพิ่มเติม
สํารองทั่วไป
รวม
(1)

(2)

คาเผื่อหนี้
สงสัยจะ
สูญตามที่
ตั้งไวโดย
บริษัทยอย
บาท

เงินให
สินเชื่อและ
ดอกเบี้ย
คางรับ
บาท

53,203,078 34,343,879,156
814,896
883,452,528
39,998,729(2) 128,183,928
113,161,157(2) 253,687,436
53,392,826
56,430,566(2)
263,608,426 35,662,595,874

มูลหนี้
หลังหัก
หลักประกัน (1)
บาท

อัตราขั้นต่าํ
ที่ใชในการ
ตั้งคาเผื่อ
รอยละ

5,234,141,307
24,015,405
42,429,252
75,628,378
14,938,173

1
2
100
100
100

5,391,152,515

คาเผื่อหนี้
สงสัยจะ
สูญตามที่
ตั้งไวโดย
บริษัทยอย
บาท
52,341,388
480,308
39,783,291(2)
66,380,892(2)
14,938,173
173,924,052

72,000,000
38,746,208

50,072,565
38,737,078

374,354,634

262,733,695

มูลหนี้หลังหักหลักประกัน หมายถึง มูลหนี้หลังหักมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากลูกหนี้หรือมูลคาปจจุบันของ
กระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากการจําหนายหลักประกันแลวแตกรณี
บริษัทยอยบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 จํานวนรวมประมาณ 14 ลานบาท และ 12 ลานบาท
ตามลําดับ ของลูกหนี้จัดชั้นดังกลาวในรายการบัญชี “คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้” เนื่องจากคาเผื่อจํานวนดังกลาวเปน
ของลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสรางหนี้

8.6 สินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได
ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทยอยมีเงินใหสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดดังนี้
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2552
30 กันยายน 2553
เงินใหสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได (บาท)
คิดเปนอัตรารอยละตอยอดสินเชื่อทั้งหมด (1)
(1)

653,785,614
1.44

435,264,190
1.14

ฐานเงินตนทั้งหมดรวมรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินที่เปนเงินใหสินเชื่อ

เงินใหสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งคํานวณตามเกณฑ
ที่ประกาศโดยธนาคารแหงประเทศไทย โดยกําหนดใหเงินใหสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได หมายถึง
สินเชื่อจัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน สงสัยและสงสัยจะสูญ และไมรวมสินเชื่อที่คางชําระที่ไดมีการทํา
สัญญาปรับโครงสรางหนี้แลวและเขาเงื่อนไขการจัดชั้นเปนลูกหนี้ปกติหรือกลาวถึงเปนพิเศษตาม
เกณฑธนาคารแหงประเทศไทย
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8.7 สินเชื่อที่ระงับการรับรูรายได
ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทยอยมีเงินใหสินเชื่อที่ระงับการรับรูรายไดดังนี้
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2552
30 กันยายน 2553
เงินใหสินเชื่อที่ระงับการรับรูรายได (บาท)
คิดเปนอัตรารอยละตอยอดสินเชื่อทั้งหมด (1)
(1)

718,527,713
1.58

483,141,408
1.26

ฐานเงินตนทั้งหมดรวมรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินที่เปนเงินใหสินเชื่อ

8.8 รายไดรอตัดบัญชี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทยอยมีรายไดรอตัดบัญชีที่แสดงหักจากเงินใหสินเชื่อ
ดังตอไปนี้
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม
30 กันยายน 2553
31 ธันวาคม 2552
รายไดรอตัดบัญชี

17,051,797

16,666,801

8.9 ลูกหนี้ที่มีปญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทยอยมีเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับกับบริษัท
และบุคคลที่มีปญหาเกี่ยวกับฐานะการเงิน และ/หรือผลการดําเนินงานและไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญไวสรุปไดดังนี้
(หนวย: บาท)

จํานวนราย
บริษัทและบุคคลที่มีปญหาใน
การชําระหนี้หรือผิดนัดชําระหนี้

348

งบการเงินรวม
30 กันยายน 2553
มูลหนี้
คาเผื่อ
ตามบัญชี
หลักประกัน หนี้สงสัยจะสูญ
1,444,874,221

1,176,019,110

275,957,873
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(หนวย: บาท)

จํานวนราย
บริษัทและบุคคลที่มีปญหาใน
การชําระหนี้หรือผิดนัดชําระหนี้

281

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2552
มูลหนี้
คาเผื่อ
ตามบัญชี
หลักประกัน หนี้สงสัยจะสูญ
1,318,716,718

1,157,494,217

170,973,482

บริษัทยอยไมมีขอมูลเพียงพอจึงไมไดเปดเผยรายการของบริษัทที่รายงานของผูสอบบัญชีระบุวา
บริษัทนั้นมีปญหาเกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่องของกิจการ และบริษัทอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่มีผลการดําเนินงานและฐานะการเงินเชนเดียวกับบริษัทจด
ทะเบียนที่เขาขายถูกเพิกถอนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
อยางไรก็ตาม ลูกหนี้เหลานั้นบริษัทยอยไดมีการพิจารณาจัดชั้นและกันเงินสํารองตามแนวทางปฏิบัติ
ของธนาคารแหงประเทศไทยแลว
8.10 การปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหา
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทยอย
ไดทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้กับลูกหนี้โดยมีจํานวนรายและภาระหนี้คงคาง (รวมดอกเบี้ยคางรับ
ตามบัญชี) กอนการปรับโครงสรางหนี้ดังตอไปนี้
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่
สําหรับปสิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2553
31 ธันวาคม 2552
ภาระหนี้กอนปรับ
ภาระหนี้กอนปรับ
จํานวนราย
จํานวนราย
โครงสรางหนี้
โครงสรางหนี้
ลูกหนี้ที่ไดทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้

91

392,147,698

151

891,170,881
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ลูกหนี้ที่ไดรับการปรับโครงสรางหนี้ตามที่กลาวขางตนสามารถจําแนกตามวิธีการปรับโครงสรางหนี้
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
(หนวย: บาท)

จํานวน
ราย

งบการเงินรวม
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553
ชนิดของ
ขาดทุนจาก
สวนสูญเสีย
ภาระหนี้
กอนปรับ
หลังปรับ
สินทรัพย
มูลคา
การปรับ
จากการปรับ
โครงสรางหนี้ โครงสรางหนี้
ที่รับโอน ยุติธรรม โครงสรางหนี้ (1) โครงสรางหนี้

การเปลี่ยนแปลงเงือ่ นไขการชําระหนี้

91

392,147,698

392,147,698

รวมลูกหนี้ปรับโครงสรางหนี้ทั้งหมด
ระหวางงวด

91

392,147,698

392,147,698

เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ย
คางรับ ณ วันที่ 30 กันยายน 2553
(1)

-

-

-

13,071,428

-

-

13,071,428

40,832,297,290

9,218

ขาดทุนจากการปรับโครงสรางที่แสดงเปนจํานวนกอนหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ไดตั้งไวแลวในบัญชีของลูกหนี้ที่มีปญหา ณ วันปรับโครงสรางหนี้
(หนวย: บาท)

จํานวน
ราย
การเปลี่ยนแปลงเงือ่ นไขการชําระหนี้
รวมลูกหนี้ปรับโครงสรางหนี้ทั้งหมด
ระหวางป
เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ย
คางรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
(1)

งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
ชนิดของ
ภาระหนี้
กอนปรับ
หลังปรับ
สินทรัพย
มูลคา
โครงสรางหนี้ โครงสรางหนี้ ที่รับโอน
ยุติธรรม

151

891,170,881

891,170,881

151

891,170,881

891,170,881

8,627

-

ขาดทุนจาก
สวนสูญเสีย
การปรับ
จากการปรับ
โครงสรางหนี้ (1) โครงสรางหนี้

-

-

46,509,060

-

-

46,509,060

35,662,595,874

ขาดทุนจากการปรับโครงสรางที่แสดงเปนจํานวนกอนหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ไดตั้งไวแลวในบัญชีของลูกหนี้ที่มีปญหา ณ วันปรับโครงสรางหนี้
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
ลูกหนี้ที่ไดรับการปรับโครงสรางหนี้โดยวิธีเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชําระหนี้และการปรับหนี้ใน
หลายลักษณะในระหวางงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2552 ตามที่กลาวขางตนสามารถจําแนกระยะเวลาการผอนชําระตามสัญญาปรับโครงสราง
หนี้ไดดังตอไปนี้
(หนวย: ลานบาท)
งบการเงินรวม
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2553
ภาระหนี้
ชวงระยะเวลาการผอนชําระตาม
สัญญาการปรับโครงสรางหนี้

จํานวนราย

สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2552
ภาระหนี้

กอนปรับ
หลังปรับ
โครงสรางหนี้ โครงสรางหนี้

จํานวนราย

กอนปรับ
โครงสรางหนี้

หลังปรับ
โครงสรางหนี้

ไมเกิน 5 ป
5 - 10 ป
10 - 15 ป
เกินกวา 15 ป

2
16
7
66

3
63
53
273

3
63
53
273

6
38
5
102

63
163
252
413

63
163
252
413

รวมลูกหนี้ปรับโครงสรางหนี้ทั้งหมด

91

392

392

151

891

891

ขอมูลสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ที่
เกี่ยวของกับลูกหนี้ที่ผานการปรับโครงสรางหนี้แลวมีดังนี้
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2553
เงินตน
ดอกเบี้ย
เงินสดที่รับชําระจากลูกหนี้

76,374,762

50,109,183

สําหรับปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2552
เงินตน
ดอกเบี้ย
61,692,401

54,496,893

ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทยอยมีลูกหนี้ปรับโครงสรางหนี้ซึ่งมีภาระหนี้
คงเหลือดังตอไปนี้
จํานวนราย
ลูกหนี้ปรับโครงสรางหนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2553
ลูกหนี้ปรับโครงสรางหนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552
(1)

269
200

(หนวย: บาท)
ภาระหนี้ (1)
1,388,025,706
1,119,969,054

ไมรวมเงินทดรองจาย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทยอยไมมีภาระผูกพันคงเหลือที่ตกลงใหลูกหนี้
กูยืมเพิ่มเติมภายหลังการปรับโครงสรางหนี้
16

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
9.

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553
ชั้นกลาวถึง
เปนพิเศษ

ชั้นปกติ

ชั้นต่ํากวา
มาตรฐาน

ชั้นสงสัย

ชั้นสงสัย
จะสูญ

สํารองราย
ตัวเพิ่มเติม

สํารองทั่วไป

รวม

ยอดตนงวด
สํารองเพิ่ม(ลด)
ระหวางงวด
โอนไปบัญชีคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญสําหรับ
รายการระหวาง
ธนาคารและ
ตลาดเงิน
โอนมาจาก(โอนไป)
บัญชีคาเผื่อการปรับ
มูลคาจากการปรับ
โครงสรางหนี้สุทธิ
โอนไปหนี้สินอื่น
โอนไปคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญสําหรับ
สินทรัพยอื่น

52,341,388

480,308

39,783,291

66,380,892

14,938,173

50,072,565

38,737,078

262,733,695

861,690

334,588

(1,594,053)

48,193,011

44,358,206

21,927,435

43,419,123

157,500,000

-

-

-

-

-

-

(44,944,806)

(44,944,806)

-

-

1,809,491
-

(1,412,746)
-

(2,865,813)
-

-

6,836,938
(23,200)

4,367,870
(23,200)

-

-

-

-

-

-

(5,278,925)

(5,278,925)

ยอดปลายงวด

53,203,078

814,896

39,998,729

113,161,157

56,430,566

72,000,000

38,746,208

374,354,634
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
ชั้นกลาวถึง
เปนพิเศษ

ชั้นปกติ

ชั้นต่ํากวา
มาตรฐาน

ชั้นสงสัย

ชั้นสงสัย
จะสูญ

สํารองราย
ตัวเพิ่มเติม

สํารองทั่วไป

63,441,544

รวม

ยอดตนป
สํารองเพิ่ม(ลด)
ระหวางป
โอนไปบัญชีคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญสําหรับ
รายการระหวาง
ธนาคารและ
ตลาดเงิน
โอนไปบัญชีคาเผื่อการ
ปรับมูลคาจากการ
ปรับโครงสรางหนี้
หนี้สูญตัดจําหนายใน
ระหวางป
ลูกหนี้ที่ยังไมได
ดําเนินการตาม
กฎหมาย
ลูกหนี้ที่อยูระหวาง
การดําเนินการ
ตามกฎหมาย
ลดลงจากการขายหนี้
โอนมาจากคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญสําหรับ
สินทรัพยอื่น

51,151,033

565,371

12,339,701

145,179,753

130,762,572

-

403,439,974

1,190,355

(85,063)

30,695,994

97,782,689

20,583,115

(13,368,979) 122,701,889

259,500,000

-

-

-

-

-

-

(800,000)

(800,000)

-

-

(2,645,960)

(9,247,486)

-

- (32,997,869)

(44,891,315)

-

-

(606,444)

(36,701,046)

(17,704,232)

-

(55,011,722)

-

-

(6,418,464)
- (130,633,018) (112,284,818)

(6,418,464)
- (53,376,409) (296,294,245)

-

-

-

-

-

-

3,209,467

3,209,467

ยอดปลายป

52,341,388

480,308

39,783,291

66,380,892

14,938,173

50,072,565

38,737,078

262,733,695

-

10. คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม
สําหรับงวดเกาเดือน
สิ้นสุดวันที่
สําหรับปสิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2553
31 ธันวาคม 2552
ยอดตนงวด/ป
ตั้งเพิ่มในระหวางงวด/ป
ตัดจําหนายในระหวางงวด/ป
ยอดปลายงวด/ป

46,305,655
13,071,428
(17,439,298)
41,937,785

1,414,340
46,509,060
(1,617,745)
46,305,655
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
11. สวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณ
(หนวย: บาท)
ราคาทุน
31 ธันวาคม 2552
ซื้อเพิ่ม
จําหนาย/ตัดจําหนาย

297,301,623
31,583,234
(29,532)
328,855,325

30 กันยายน 2553
คาเสื่อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2552
คาเสื่อมราคาสะสมสวนที่จําหนาย/ตัดจําหนาย
คาเสื่อมราคาสําหรับงวด

174,243,598
(29,531)
45,242,589
219,456,656

30 กันยายน 2553
มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2552

123,058,025

30 กันยายน 2553
คาเสื่อมราคาสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2552

109,398,669
40,873,151
45,242,590

30 กันยายน 2553

ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทยอยมีเครื่องตกแตงสํานักงานและเครื่องใชสํานักงาน
จํานวนหนึ่งซึ่งตัดคาเสื่อมราคาหมดแลวแตยังใชงานอยู ราคาทุนเดิมของสินทรัพยดังกลาวกอนหักคา
เสื่อมราคาสะสมมีจํานวนรวมประมาณ 9.8 ลานบาท และ 5.9 ลานบาท ตามลําดับ
12. สินทรัพยที่ไมมีตัวตน
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553
อายุการตัดจําหนาย
คงเหลือ ณ วันที่
30 กันยายน 2553
คอมพิวเตอรซอฟทแวร
คอมพิวเตอรซอฟทแวรระหวาง
การพัฒนา
รวม

0.5 - 5 ป
-

31 ธันวาคม
2552

เพิ่มขึ้น

ตัดจําหนาย

30 กันยายน
2553

76,074,902

17,492,306

(27,757,032)

65,810,176

1,065,292
77,140,194

1,374,308
18,866,614

(27,757,032)

2,439,600
68,249,776
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

คอมพิวเตอรซอฟทแวร
คอมพิวเตอรซอฟทแวรระหวาง
การพัฒนา
รวม

อายุการตัดจําหนาย
คงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2552

31 ธันวาคม
2551

เพิ่มขึ้น(ลดลง)

ตัดจําหนาย

31 ธันวาคม
2552

1 - 5 ป

87,794,134

20,849,813

(32,569,045)

76,074,902

-

5,230,456
93,024,590

(4,165,164)
16,684,649

(32,569,045)

1,065,292
77,140,194

13. การโอนขายสินเชื่อดอยคุณภาพใหแกบริษัท บริหารสินทรัพยกรุงเทพพาณิชย จํากัด
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2552 และวันที่ 9 ธันวาคม 2552 บริษัทยอยไดทําสัญญาซื้อขายสินเชื่อดอยคุณภาพ
ซึ่งมีมูลคาคงคางตามบัญชี (รวมสินทรัพยอื่นที่เกี่ยวของ) จํานวนประมาณ 357 ลานบาท และ 428 ลานบาท
ตามลํ าดั บ กั บบริ ษั ท บริ หารสิ น ทรั พ ย ก รุ ง เทพพาณิ ช ย จํ า กั ด (“บสก.”) ซึ่ ง เป น ผู เ สนอราคาซื้ อ
สินทรัพยจากบริษัทยอยในราคาสูงสุดจากการประกวดราคา ทั้งนี้การโอนสินเชื่อดอยคุณภาพและ
หลักประกันเปนไปตามพระราชกําหนดบริษัทบริหารสินทรัพย พ.ศ.2541 โดย บสก.ไดชําระราคาจํานวน
218 ลานบาท และ 263 ลานบาท ใหแกบริษัทยอยแลวเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2552 และวันที่ 9 ธันวาคม
2552 ตามลําดับ
ภายใตเงื่อนไขของสัญญา บสก.อาจยกเลิกการโอนสินทรัพยเฉพาะรายไดเมื่อปรากฏวา บสก. ไม
สามารถรับโอนสิทธิในหนี้สินและหลักประกันของสินทรัพยรายใด ๆ เนื่องจากไมมีเอกสารหลักฐาน
แหงหนี้ หลักประกันไมมี หรือมีอยูไมครบถวน หรือหลักประกันถูกรอนสิทธิ หรือศาลไมอนุญาตให
บสก.เขาสวมสิทธิเปนคูความแทนบริษัทยอยภายในระยะเวลาไมเกินวันที่ 7 เมษายน 2553 และวันที่
9 ธันวาคม 2553 ของแตละสัญญาตามลําดับ โดยหากมีการยกเลิกการโอนสินทรัพยรายใดแลว บสก.
จะไดรับเงินคาสินทรัพยตามราคา ณ วันชําระราคา สวนบริษัทยอยจะไดรับรายรับที่ไดรับชําระใน
ระหวางชวงกําหนดเวลายกเลิกการโอนหักดวยคาใชจายที่เกิดขึ้นในระยะเวลากอนการยกเลิกการโอน
สินทรัพยรายนั้น ๆ อยางไรก็ตาม บสก.ยังมิไดมีการยกเลิกการโอนสินทรัพยรายใดที่รับซื้อจากบริษัทยอย
จนถึงวันที่อนุมัติงบการเงินระหวางกาลนี้
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
14. คุณภาพสินทรัพย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทยอยมีสินทรัพยที่จัดชั้นตามเกณฑธนาคาร
แหงประเทศไทยดังตอไปนี้
(หนวย: บาท)

เงินลงทุน
การจัดชั้นสินทรัพย
ปกติ
กลาวถึงเปนพิเศษ
ต่ํากวามาตรฐาน
สงสัย
สงสัยจะสูญ
รวม

565,310
565,310

งบการเงินรวม
30 กันยายน 2553
เงินใหสินเชื่อและ
ดอกเบี้ยคางรับ
สินทรัพยอื่น
39,387,423,069
791,088,607
121,046,875
344,676,175
188,062,564
40,832,297,290

8,129,867
8,129,867

รวม
39,387,423,069
791,088,607
121,046,875
344,676,175
196,757,741
40,840,992,467
(หนวย: บาท)

เงินลงทุน
การจัดชั้นสินทรัพย
ปกติ
กลาวถึงเปนพิเศษ
ต่ํากวามาตรฐาน
สงสัย
สงสัยจะสูญ
รวม

565,310
565,310

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2552
เงินใหสินเชื่อและ
สินทรัพยอื่น
ดอกเบี้ยคางรับ
34,343,879,156
883,452,528
128,183,928
253,687,436
53,392,826
35,662,595,874

2,850,942
2,850,942

รวม
34,343,879,156
883,452,528
128,183,928
253,687,436
56,809,078
35,666,012,126
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
15. รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (หนีส้ ิน)
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม
30 กันยายน 2553
เมื่อทวงถาม
มีระยะเวลา
ในประเทศ:
ธนาคารพาณิชย
2,708,741,614
บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุน
หลักทรัพย บริษัทหลักทรัพย
1,077,541,533
และบริษัทเครดิตฟองซิเอร
296,014,974
สถาบันการเงินอื่น
รวมรายการระหวางธนาคารและ
4,082,298,121
ตลาดเงิน

31 ธันวาคม 2552
มีระยะเวลา

รวม

เมื่อทวงถาม

รวม

499,701,015

3,208,442,629

11,818,104

-

11,818,104

1,853,965,275
635,976,094

2,931,506,808
931,991,068

1,386,570,942
152,650,354

2,037,843,821
673,057,327

3,424,414,763
825,707,681

2,989,642,384

7,071,940,505

1,551,039,400

2,710,901,148

4,261,940,548

16. เงินกูยืม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯและบริษัทยอยมีเงินกูยืมเปนตั๋วสัญญาใช
เงินและตั๋วแลกเงินโดยสามารถสรุปไดดังนี้
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม

ออกใหแก
กิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลที่เกี่ยวของกัน

กองทุน
บริษัทจํากัด

นิติบุคคลอื่น
บุคคลธรรมดา

สถาบันไมหวังผลกําไร
รวม

ครบกําหนด

30 กันยายน 2553
อัตราดอกเบี้ย
ตอป

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

0.75%
1.00%-1.50%
0.75%
1.40%-2.00%
3.00%
1.60%-2.20%
3.00%
0.75%-1.30%
1.00%-2.10%
2.50%-3.05%
1.25%-1.75%
1.00%-1.40%
1.00%-6.13%
2.50%-3.05%
1.60%

จํานวนเงิน

ครบกําหนด

31 ธันวาคม 2552
อัตราดอกเบี้ย
ตอป

355,000,000
837,000,000
32,598,155
35,192,812
10,400,000
286,597,000
3,100,000
151,514,440
4,996,158,673
5,000,000
20,933,872
125,425,979
9,838,591,295
383,331,532
172,600,000
17,253,443,758

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

1.00%-1.25%
1.50%-1.60%
1.60%-1.65%
0.75%-1.25%
1.00%-1.75%
1.40%
0.75%-1.25%
1.00%-1.93%
1.93%-2.30%
1.10%
1.65%

จํานวนเงิน
2,128,000,000
8,304,164
194,000,000
1,124,020,139
1,703,800,664
2,463,297
166,754,870
4,843,074,869
11,000,000
30,000,000
5,000,000
10,216,418,003
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17. ทุนเรือนหุน
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553
บาท
จํานวนหุน
หุนสามัญจดทะเบียน
หุนสามัญ ณ วันตนงวด
บวก: ผลจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาตราไวตอหุนจากเดิม
หุนละ 10 บาท เปนหุนละ 1 บาท
หัก: ลดทุนจดทะเบียนระหวางงวด
บวก: เพิ่มทุนจดทะเบียนระหวางงวด
หุนสามัญ ณ วันสิ้นงวด
หุนสามัญที่ออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว
หุนสามัญ ณ วันตนงวด
บวก: ผลจากการเปลี่ ยนแปลงมูลคาตราไวตอ หุนจากเดิม
หุนละ 10 บาท เปนหุนละ 1 บาท
บวก: เพิ่มทุนชําระแลวระหวางงวด
หุนสามัญ ณ วันสิ้นงวด

750,000,000

7,500,000,000

6,750,000,000
(1,343,088,080)
5,843,088,080
12,000,000,000

(1,343,088,080)
5,843,088,080
12,000,000,000

275,778,487

2,757,784,870

2,482,006,383
2,757,784,870
5,515,569,740

2,757,784,870
5,515,569,740

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวันที่ 22 เมษายน 2552
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552
บาท
จํานวนหุน
หุนสามัญจดทะเบียน
หุนสามัญ ณ วันตนงวด
จดทะเบียนเพิ่มทุนระหวางงวด
หุนสามัญ ณ วันสิ้นงวด
หุนสามัญที่ออกจําหนายและชําระเต็มมูลคาแลว
หุนสามัญ ณ วันตนงวด
ออกหุนสามัญขายใหแกผูถือหุนของบริษัทฯครั้งแรก
ออกหุนสามัญเพื่อแลกเปลี่ยนกับหุนสามัญของธนาคาร
แลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
(ดูหมายเหตุ 2)
ออกหุนสามัญขายใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ
ออกหุนสามัญขายใหแกกรรมการบริษัทฯ
ออกหุนสามัญตามการใชสิทธิของผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ
หุนสามัญ ณ วันสิ้นงวด

750,000,000
750,000,000

7,500,000,000
7,500,000,000

10,000

100,000

265,449,900
2,649,205
100,000

2,654,499,000
26,492,050
1,000,000

7,569,382
275,778,487

75,693,820
2,757,784,870
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เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2552 บริษัทฯจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยจากเดิม 100,000 บาท
(จํานวน 10,000 หุน มูลคาตราไวหุนละ 10 บาท) เปน 5,733,000,000 บาท (จํานวน 573,300,000 หุน
มูลคาตราไวหุนละ 10 บาท)
เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2552 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 2/2552 ไดมีมติยกเลิกมติที่ประชุมวิสามัญ
ผูถือหุนครั้งที่ 1/2552 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2552 เฉพาะวาระที่ 2 เรื่องการอนุมัติการเพิ่มทุน
และการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ และไดมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียน
การเพิ่มทุนจดทะเบียน การจัดสรรหุนเพิ่มทุนและการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุนสามัญของบริษัทฯเปนดังนี้
1.

ลดทุนจดทะเบียนจํานวน 5,732,900,000 บาท โดยวิธีตัดหุนจดทะเบียนที่ยังไมไดจําหนาย
จํานวน 573,290,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท เปนเงินรวม 5,732,900,000 บาท คงเหลือทุน
จดทะเบียนจํานวน 10,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท เปนเงินรวม 100,000 บาท

2.

เพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 100,000 บาท เปน 7,500,000,000 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่ม
ทุนจํานวน 749,990,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท เปนเงินรวม 7,499,900,000 บาท

3.

จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 265,450,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท เปนเงินรวม
2,654,500,000 บาท เพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนสามัญของธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย
จํากัด (มหาชน) โดยการแลกหุนสามัญของธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด
(มหาชน) ในอัตราสวน 1:1 โดยใหถือเสมือนวาหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนดังกลาวไดรับชําระ
เงินคาหุนเต็มมูลคาแลว ทั้งนี้เพื่อเปนการปรับโครงสรางการถือหุนของธนาคาร แลนด แอนด
เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) และเปนไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.
2551 และประกาศธนาคารแหงประเทศไทยที่เกี่ยวของ ผูที่ไดรับการจัดสรรทุกคนเปนผูถือหุน
ของธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)ที่ปรากฏชื่อในสมุดทะเบียนผูถือ
หุนของธนาคารดังกลาว ณ วันที่ 15 กันยายน 2552 และจะไดรับการจัดสรรหุนในสัดสวน
เทากับจํานวนหุนของธนาคารดังกลาวที่มีอยูกอนแลว โดยราคาหุนที่เสนอขายตอกรรมการ
บริษัทฯและผูถือหุนใหญ เทากับราคาหุนที่เสนอขายตอผูถือหุนสามัญของธนาคารแลนด แอนด
เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) รายอื่น ๆ ดังนั้น ราคาเสนอขายดังกลาวจึงไมต่ํากวาราคาหุนที่
เสนอขายตอประชาชนทั่วไป รายละเอียดการจัดสรรมีดังตอไปนี้
3.1 จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 5,411,760 หุน ใหแกกรรมการบริษัทฯจํานวน 3 ทาน
3.2 จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 99,200 หุน ใหแกผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯจํานวน 2 ทาน
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3.3 จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนสามัญของธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย
จํากัด (มหาชน) จํานวน 259,939,040 หุน ซึ่งไมรวมถึงรายชื่อผูถือหุนที่เปนกรรมการ
บริษัทฯตามขอ 3.1 และผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯตามขอ 3.2
ทั้งนี้การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯตามที่กลาวไวในขอ 3.2
บริ ษั ท ฯต อ งได รั บ การผ อ นผั น จากสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาด
หลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) ซึ่งบริษัทฯไดรับการผอนผันจาก ก.ล.ต. แลว
4.

จัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนของบริษัทฯจํานวน 2,654,600 หุน มูลคาที่
ตราไวหุนละ 10 บาท เปนเงินรวม 26,546,000 บาท โดยจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน
ใหแกผูถือหุนของบริษัทฯภายหลังจากที่ไดดําเนินการตามขอ 3 ตามที่กลาวขางตนแลว ใน
อัตราสวน 100 หุน มีสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนไดจํานวน 1 หุน (100:1) ในราคาหุนละ 10
บาทและใหจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯจํานวน 15 ทานที่มีหุนอยู
จํานวน 10,000 หุน ในอัตราสวน 100 หุน มีสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนไดจํานวน 1 หุน
(100:1) ในราคาหุนละ 10 บาท

5.

จัดสรรและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกกรรมการบริษัทฯ 2 ทาน จํานวนรวม 100,000 หุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท เปนเงินรวม 1,000,000 บาท

6.

ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯจํานวน 93,006,000 หนวย
โดยมีราคาเสนอขายหนวยละ 0 บาท (ศูนยบาทตอหนวย) และอัตราการใชสิทธิ คือ ใบสําคัญ
แสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน ในราคาหุนละ 10 บาท ทั้งนี้ราคาใบสําคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯที่จัดสรรตอกรรมการ และผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯเปน
ราคาเดียวกันกับราคาใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯที่เสนอขายตอรายอื่น ๆ
ที่ไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ดังนั้นราคาใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่เสนอขายตอกรรมการ และผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯในครั้งนี้จึงไมต่ํากวาราคา
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายตอประชาชนทั่วไป ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ
บริษัทฯแบงออกเปน 2 ชุด ตามรายละเอียดดังตอไปนี้
6.1 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ชุดที่ 1 (W1) จํานวน 69,750,000 หนวย มี
รายละเอียดการจัดสรรดังนี้
(ก) ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯชุดที่ 1 (W1)
จํานวน 21,600,000 หนวย ใหแกกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเปนผูถือใบสําคัญแสดง
สิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ น สามั ญ ของธนาคาร แลนด แอนด เฮ า ส เพื่ อ รายย อ ย จํ า กั ด
(มหาชน) จํานวน 4 ทาน
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(ข) ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯชุดที่ 1 (W1)
จํานวน 818,550 หนวย ใหแกผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ ซึ่งเปนผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของธนาคาร แลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด
(มหาชน) จํานวน 2 ทาน
(ค) ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯชุดที่ 1 (W1)
จํานวน 26,631,450 หนวย ใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ดัง
ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบี ยนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่จ ะซื้ อหุ นสามัญของ
ธนาคาร แลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 15 กันยายน 2552
ซึ่งไมรวมถึงรายชื่อที่เปนกรรมการบริษัทฯ ตามขอ (ก) และผูถือหุนรายใหญของ
บริ ษั ท ฯ ตามข อ (ข) ในอั ต ราส ว นใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ น สามั ญ ของ
ธนาคารแลนด แอนด เฮ า ส เพื่ อ รายย อย จํ า กั ด (มหาชน) ชุ ด ที่ 1 หรื อ ชุ ด ที่ 2
จํา นวน 1 หนว ยต อใบสําคัญ แสดงสิ ทธิ ที่จ ะซื้อหุนสามั ญของบริษั ทฯ ชุด ที่ 1
จํานวน 1 หนวย
(ง) ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯชุดที่ 1 (W1)
จํานวน 19,800,000 หนวย ใหแกบุคคลเพิ่มเติมจํานวน 5 ทาน
(จ) ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯชุดที่ 1 (W1)
จํานวน 900,000 หนวย ใหแกกรรมการบริษัทฯเพิ่มเติมจํานวน 2 ทาน
ทั้งนี้การเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯใหแก ผูถือหุนราย
ใหญของบริษัทฯ ตามที่กลาวไวในขอ 6.1 (ข) บริษัทฯตองไดรับการผอนผันจาก ก.ล.ต.
ซึ่งบริษัทฯ ไดรับการผอนผันจาก ก.ล.ต. แลว
6.2 ออกและเสนอขายใบสําคั ญแสดงสิทธิ ที่จะซื้ อหุนสามั ญของบริ ษัทฯชุ ดที่ 2 (W2) จํานวน
23,256,000 หน วย ให แกผูถือใบสําคั ญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามั ญของธนาคารแลนด
แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) ชุดที่ 3 ดังปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด
(มหาชน) ณ วันที่ 15 กันยายน 2552 ในอัตราสวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ
ของธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) ชุดที่ 3 จํานวน 1 หนวยตอ
ใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ น สามั ญ ของบริ ษั ท ฯ ชุ ด ที่ 2 จํ า นวน 1 หน ว ย โดยมี
รายละเอียดการจัดสรรดังนี้
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(ก) ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯชุดที่ 2 (W2)
จํานวน 2,728,100 หนวย ใหแกกรรมการบริษัทฯซึ่งเปนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุนสามัญของธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
จํานวน 2 ทาน
(ข) ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯชุดที่ 2 (W2)
จํานวน 681,600 หนวย ใหแกผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ ซึ่งเปนผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด
(มหาชน)จํานวน 3 ทาน
(ค) ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯชุดที่ 2 (W2)
จํานวน 19,846,300 หนวย ใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํ ากัด (มหาชน) ชุ ด ที่ 3 รายอื่น ๆ ดัง
ปรากฏรายชื่อในสมุ ดทะเบียนผูถือใบสําคั ญแสดงสิทธิที่จ ะซื้อหุนสามั ญของ
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 15 กันยายน 2552
ซึ่งไมรวมถึงกรรมการบริษัทฯ ตามขอ 6.2 (ก) และผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯตาม
ขอ 6.2 (ข) ในอัตราสวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของธนาคารแลนด
แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) ชุดที่ 3 จํานวน 1 หนวยตอใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯชุดที่ 2 จํานวน 1 หนวย
ทั้งนี้การเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯใหแก ผูถือหุนรายใหญของ
บริษัทฯตามที่กลาวไวในขอ 6.2 (ข) บริษัทฯตองไดรับการผอนผันจาก ก.ล.ต. ซึ่งบริษัทฯไดรับการ
ผอนผันจาก ก.ล.ต. แลว
7.

จั ด สรรหุ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น จํ า นวน 93,006,000 หุ น มู ล ค า ที่ ต ราไว หุ น ละ 10 บาท เป น เงิ น
930,060,000 บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ
บริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
7.1 จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 69,750,000 หุน เพื่อรองรับการใชสิทธิของผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯชุดที่ 1 (W1) จํานวน 69,750,000 หนวย
7.2 จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 23,256,000 หุน เพื่อรองรับการใชสิทธิของผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯชุดที่ 2 (W2) จํานวน 23,256,000 หนวย
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8.

จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 278,779,400 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท เปนเงิน 2,787,794,000
บาท ใหกับผูถือหุนของบริษัทฯภายหลังจากที่ไดดําเนินการตามขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 6 และขอ
7 แลวในอัตราสวน 1 หุนสามัญ มีสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนได 1 หุน (1:1) ในราคาหุนละ
10 บาท

9.

จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 110,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท เปนเงินรวม
1,100,000,000 บาท เพื่อรองรับการออกขายใหกับประชาชนทั่วไป

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2552 บริษัทฯไดดําเนินการจดทะเบียนลดทุนจํานวน 5,732,900,000 บาท คงเหลือทุน
จดทะเบียนจํานวน 100,000 บาท (10,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท) และตอมาในวันที่ 5 ตุลาคม 2552
บริษัทฯไดดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยจากเดิม 100,000 บาท เปน 7,500,000,000
บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 749,990,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท เปนเงินรวม
7,499,900,000 บาท
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 6/2552 รับทราบการกําหนดวันที่
จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ วันที่เรียกชําระคาหุนเพิ่มทุน และวันที่สามารถใชสิทธิใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญชุดที่ 1 ดังตอไปนี้
1.

กําหนดใหวันที่ 1 ธันวาคม 2552 เปนวันที่จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 265,450,000 หุน
มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาทเปนเงิน 2,654,500,000 บาท ใหแกผูถือหุนสามัญของธนาคารแลนด
แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) ตามรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถือหุนของธนาคารแลนด
แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 15 กันยายน 2552 เพื่อแลกเปลี่ยนหุนสามัญของ
ธนาคารแลนด แอนด เฮ าส เพื่ อรายย อ ย จํ า กั ด (มหาชน) ในอั ต ราส ว น 1:1 โดยถื อ ว า การ
แลกเปลี่ยนดังกลาวเปนการชําระคาหุนเพิ่มทุน

2.

กําหนดใหวันที่ 1 ธันวาคม 2552 เปนวันที่จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ
บริษัทฯใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของธนาคาร แลนด แอนด เฮาส เพื่อ
รายยอย จํากัด (มหาชน) ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 และชุดที่ 3 บุคคลที่บริษัทฯไดจัดสรรใบสําคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯใหเพิ่มเติมจํานวน 5 ทานและกรรมการบริษัทฯที่ไดรับการ
จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯเพิ่มเติมอีก 2 ทาน รวม 73,206,000
หน ว ย ประกอบด ว ยใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ น สามั ญ ของบริ ษั ท ฯชุ ด ที่ 1 จํ า นวน
49,950,000 หนว ย และใบสําคั ญ แสดงสิ ทธิ ที่จ ะซื้อหุ น สามัญ ของบริษัท ฯชุด ที่ 2 จํ า นวน
23,256,000 หนวย โดยมีราคาเสนอขายเทากับ 0 บาท (ศูนยบาทตอหนวย) และมีอัตราการใช
สิทธิคือ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยมีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน ในราคา 10 บาท
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3.

กําหนดใหวันที่ 1 ธันวาคม 2552 เปนวันจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหกับผูถือหุนของบริษัทฯ
จํานวน 2,654,600 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท เปนเงิน 26,546,000 บาท โดยจัดสรรและ
เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหกับผูถือหุนของบริษัทฯตามรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถือหุนของ
บริษัทฯ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2552 (ไมนับรวมกรรมการบริษัทฯ 2 ทานที่ไดรับการจัดสรรหุน
สามัญเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2552) ในอัตราสวน 100 หุน มีสิทธิซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนได 1 หุน
(100:1) ในราคาหุนละ 10 บาท

4.

กําหนดใหวันที่ 1 ธันวาคม 2552 เปนวันที่จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกกรรมการบริษัทฯ
จํานวน 2 ทาน รวม 100,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท เปนเงิน 1,000,000 บาท

5.

กําหนดใหวันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2552 เปนวันที่เรียกชําระคาหุนสามัญเพิ่มทุนที่ไดจัดสรร
ให กั บ ผู ถือ หุน ของบริ ษัท ฯ จํ า นวน 2,654,600 หุน มู ลค าที่ ต ราไว หุน ละ 10 บาท เป น เงิ น
26,546,000 บาท และเรียกชําระคาหุนสามัญเพิ่มทุนที่ไดจัดสรรใหกับกรรมการบริษัทฯ 2
ทานรวม 100,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท เปนเงิน 1,000,000 บาท

6.

กําหนดใหวันที่ 23 - 25 ธันวาคม 2552 เปนวันที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ
บริษัทฯชุดที่ 1 สามารถใชสิทธิ

ในป 2552 บริษัทฯไดรับชําระคาหุนจํานวน 2,654,499,000 บาทจากการนําหุนสามัญที่ถืออยูในธนาคาร
แลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) มาชําระเปนคาหุนเพิ่มทุนตามที่กลาวขางตน และไดรับ
ชําระเงินคาหุนจากการเพิ่มทุนที่ไดจัดสรรใหกับผูถือหุน กรรมการของบริษัทฯ และจากการใชสิทธิ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯชุดที่ 1 เปนจํานวนเงินรวม 103,185,870 บาท ทําให ณ
วั นที่ 31 ธั นวาคม 2552 บริ ษั ทฯมี หุ นสามั ญที่ ออกและเรียกชําระแล วจํ านวน 2,757,784,870 บาท
(275,778,487 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท) และมีใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยมีรายละเอียดตามที่ไดกลาวไวใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 18
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2553 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2553 มีมติอนุมัติเกี่ยวกับหุนสามัญและ
ใบสําคัญแสดงสิทธิดังตอไปนี้
1.

การเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวของหุนสามัญของบริษัทฯจากเดิมมูลคาที่ตราไวหนุ ละ 10 บาท
เปนมูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท โดยมีผลทําใหหุนสามัญของบริษัทฯมีจํานวน 7,500,000,000
หุน (จากเดิม 750,000,000 หุน) และจํานวนทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจะยังคงเปนจํานวนเทา
เดิมคือ 7,500 ลานบาท บริษัทฯไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวดังกลาวในวันที่ 27 มกราคม
2553
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2.

การปรับราคาใชสิทธิและการปรับจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯชุด
ที่ 1 และชุดที่ 2 เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวของหุนสามัญบริษัทฯ
จากมูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 10 บาท เปนมูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท ดังที่กลาวไวขางตน
โดยปรับราคาใชสิทธิและจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯชุดที่ 1 และ
ชุดที่ 2 เปนดังนี้
2.1 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯชุดที่ 1 จากเดิม จํานวน 69,750,000
หนวย ปรับเปนจํานวน 697,500,000 หนวย และราคาใชสิทธิจากเดิมใชสิทธิซื้อหุน
สามัญไดในราคาหุนละ 10 บาท ปรับเปนใชสิทธิซื้อหุนสามัญไดในราคาหุนละ 1 บาท
2.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯชุดที่ 2 จากเดิมจํานวน 23,256,000
หนวย ปรับเปนจํานวน 232,560,000 หนวย และราคาใชสิทธิจากเดิมใชสิทธิซื้อหุน
สามัญไดในราคาหุนละ 10 บาท ปรับเปนใชสิทธิซื้อหุนสามัญไดในราคาหุนละ 1 บาท

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 2/2553 มีมติอนุมัติเกี่ยวกับการ
กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนและผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผล
ระหวางกาลครั้งที่ 1 ดังตอไปนี้
1.

กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 278,779,400 หุนใน
วันที่ 15 มีนาคม 2553 และกําหนดวันเรียกชําระคาหุนเพิ่มทุนในระหวางวันที่ 29 – 31 มีนาคม
2553 และวันที่ 1 เมษายน 2553

2.

ในป 2553 บริษัทฯมีแผนที่จะจายเงินปนผลระหวางกาลเมื่อบริษัทฯมีผลการดําเนินงานเปน
กําไรสุทธิ และกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลระหวางกาลครั้งที่ 1 ในวันที่ 15
มีนาคม 2553 ทั้งนี้หุนสามัญที่ไดรับจากการจัดสรรจากการเพิ่มทุนตามขอ 1 ขางตนไมมีสิทธิ
ไดรับเงินปนผลระหวางกาลครั้งที่ 1

ระหวางวันที่ 29 มีนาคม 2553 - 1 เมษายน 2553 บริษัทฯไดรับชําระเงินคาหุนเพิ่มทุนตามที่กลาวไว
ขางตนจํานวน 2,757,784,870 บาท และบริษัทฯไดจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวจํานวนดังกลาวกับ
กระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553 เปนผลให ณ วันที่อนุมัติงบการเงินระหวางกาลนี้บริษัทฯมี
ทุนออกจําหนายและชําระแลวจํานวน 5,515,569,740 หุน มูลคาตราไวหุนละ 1 บาท คิดเปนจํานวนเงิน
5,515,569,740 บาท
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2553 มีมติอนุมัติเกี่ยวกับการ
จายเงินปนผลระหวางกาล การลดทุนจดทะเบียน และการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้
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1.

อนุมัติจายเงินปนผลระหวางกาล จากผลการดําเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2553 ใหแกผถู อื
หุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียนรายชื่อผูถือหุนเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2553 ในอัตราหุนละ 0.015 บาท
รวมเปนเงิน 41,366,773.05 บาท โดยกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2553

2.

ใหความเห็นชอบการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุนสามัญที่ยังมิไดนําออกจําหนายจํานวน
1,343,088,080 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เปนเงิน 1,343,088,080 บาท ทําใหทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯลดลงจากเดิม 7,500,000,000 หุน คิดเปนเงิน 7,500,000,000 บาท คงเหลือ 6,156,911,920
หุน คิดเปนเงิน 6,156,911,920 บาท

3. ใหความเห็นชอบการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯขึ้นอีกจํานวน 5,843,088,080 หุน มูลคาที่
ตราไวหุนละ 1 บาท เปนเงิน 5,843,088,080 บาท ทําใหบริษัทฯมีทุนจดทะเบียนเปน 12,000,000,000
หุน เปนเงิน 12,000,000,000 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรดังตอไปนี้
3.1 จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 1,800,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เปนเงิน
1,800,000,000 บาท เพื่อรองรับการออกขายใหกับประชาชนทั่วไป
3.2 จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 4,043,088,080 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เปนเงิน
4,043,088,080 บาท เพื่อรองรับการออกขายใหกับผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจํานวน
ไมเกิน 35 ราย
ทั้งนี้การลดทุนและการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกลาวไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของ
บริษัทฯเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 การลดทุนและการที่บริษัทฯจะนําเงินที่ไดรับจากการเพิ่มทุนไป
ลงทุนเพิ่มในธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) ไดรับอนุญาตจากธนาคารแหง
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 บริษัทฯไดจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและเพิ่มทุนจด
ทะเบียนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยในวันที่ 2 มิถุนายน 2553 และ3 มิถุนายน 2553 ตามลําดับ
18. ใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2552 ไดมีมติอนุมัติการออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญจํานวน 73,206,000 หนวย และที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ
ครั้งที่ 2/2552 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2552 ไดมีมติยกเลิกมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯครั้งที่
1/2552 เฉพาะเรื่องการอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญจํานวน 73,206,000 หนวย
และไดมีมติอนุมัติใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญจํานวน 93,006,000 หนวย เพื่อจัดสรรใหแกผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) ตาม
แผนการปรับโครงสรางการถือหุนของธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) ตามที่
กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 2 ตอมาในวันที่ 22 มกราคม 2553 บริษัทฯไดปรับราคา
การใชสิทธิและจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
มูลคาหุนที่ตราไวของหุนสามัญบริษัทฯตามที่ไดกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 17 โดย
ใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯที่ออกแตละชุดมีรายละเอียดตอไปนี้
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18.1 ใบสําคัญแสดงสิทธิชุดที่ 1
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2552 บริษัทฯไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ชุดที่ 1
(“ใบสําคัญแสดงสิทธิ ชุดที่ 1” หรือ “W1”) จํานวน 69,750,000 หนวย ใหแก กรรมการ ผูถือหุนราย
ใหญ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด
(มหาชน) ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 และแกบุคคลที่บริษัทฯไดจัดสรรใหเพิ่มเติม ซึ่งตอมาในวันที่ 22 มกราคม
2553 บริ ษั ท ฯได ป รั บ ราคาการใช สิ ท ธิ แ ละจํ า นวนใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ น สามั ญ เพื่ อ ให
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวของหุนสามัญบริษัทฯตามที่ไดกลาวไวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ 17 รายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิทธิมีดังตอไปนี้
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่เสนอขาย
ประเภทใบสําคัญแสดงสิทธิ
ราคาเสนอขาย
อายุใบสําคัญแสดงสิทธิ
วันกําหนดการใชสิทธิ

: 697,500,000 หนวย
:
:
:
:

ขอจํากัดการใชสิทธิ

:

:

ราคาการใชสิทธิ
อัตราการใชสิทธิ

:
:

ระบุชื่อผูถือ หามโอนเปลี่ยนมือ
ไมมีราคาเสนอขาย (ศูนยบาทตอหนวย)
ไมเกิน 5 ปนับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
(1) ในชวงกอนวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ใหใชสิทธิทุก ๆ เดือนในวันที่ 30 ของ
ทุกเดือน
(2) ในชวงหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2552 เปนตนไป ใหใชสิทธิทุก ๆ 3 เดือน ใน
วันที่ 30 ของเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม
(3) กําหนดใชสิทธิครั้งสุดทายวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557
(1) ในชวงกอนวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถ
ใชสิทธิตามจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับการจัดสรรทั้งหมดหรือ
บางสวนในวันกําหนดการใชสิทธิในคราวเดียว หรือหลายคราวก็ได
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2552
(2) ในชวงหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถ
ใชสิทธิตามจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับการจัดสรรทั้งหมดหรือ
ตามจํานวนที่เหลืออยู (แลวแตกรณี) ไดตอเมื่อหุนของบริษัทฯไดเขา
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลวตามชวงเวลานับแตวันที่
หุนของบริษัทฯซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวันแรก
และตามสัดสวนดังนี้
• ในชวงเดือนที่ 7 ถึงเดือนที่ 12 นับแตวันแรกของการเขาซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ใชสิทธิไดไมเกินรอยละ 20
ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิสวนที่เหลืออยู
• ในชวงเดือนที่ 13 ถึงเดือนที่ 18 นับแตวันแรกของการเขาซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ใชสิทธิไดไมเกินรอยละ 20
ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิสวนที่เหลืออยู
• ตั้ ง แต เ ดื อ นที่ 19 นั บ แต วั น แรกของการเข า ซื้ อ ขายในตลาด
หลักทรัพยแ หง ประเทศไทย เปนตนไป ใชสิท ธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิในสวนที่เหลือไดทั้งหมด
ราคาหุนละ 1 บาท
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน
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18.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิชุดที่ 2
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2552 บริษัทฯไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ชุดที่ 2
(“ใบสําคัญแสดงสิทธิ ชุดที่ 2” หรือ “W2”) จํานวน 23,256,000 หนวย จัดสรรใหแกผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) ชุดที่ 3 ซึ่ง
ตอมาในวันที่ 22 มกราคม 2553 บริษัทฯไดปรับราคาการใชสิทธิและจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหุนสามัญเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวของหุนสามัญบริษัทฯตามที่ได
กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 17 รายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิทธิมีดังตอไปนี้
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่เสนอขาย
ประเภทใบสําคัญแสดงสิทธิ
ราคาเสนอขาย
อายุใบสําคัญแสดงสิทธิ
วันกําหนดการใชสิทธิ

: 232,560,000 หนวย
:
:
:
:

ขอจํากัดการใชสิทธิ

:

ขอจํากัดการใชสิทธิ (ตอ)

:

ราคาการใชสิทธิ
อัตราการใชสิทธิ

:
:

ระบุชื่อผูถือ หามโอนเปลี่ยนมือ
ไมมีราคาเสนอขาย (ศูนยบาทตอหนวย)
ไมเกิน 5 ปนับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
(1) ทุ ก ๆ 3 เดื อน ในวั นที่ 30 ของเดื อนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และ
ตุลาคม
(2) กําหนดใชสิทธิครั้งสุดทายวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557
ผู ถื อ ใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ส ามารถใช สิ ท ธิ แ ปลงสภาพเป น หุ น สามั ญ ได
ตอเมื่อหุนของบริษัทฯไดเขาซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
แลว ตามชวงเวลานับแตวันที่หุนของบริษัทฯซื้อขายในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยวันแรก และตามสัดสวนดังนี้
• ในชวงเดือนที่ 7 ถึงเดือนที่ 12 นับแตวันแรกของการเขาซื้อขายในตลาด
หลักทรัพยแ หงประเทศไทยใชสิทธิไดไมเกินรอยละ 20 ของจํานวน
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับการจัดสรรทั้งหมด
• ในช ว งเดื อ นที่ 13 ถึ ง เดื อ นที่ 18 นั บ แต วั น แรกของการเข า ซื้ อ ขายใน
ตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทยใช สิ ท ธิ ไ ด ไ ม เ กิ น ร อ ยละ 20 ของ
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับการจัดสรรทั้งหมด
• ตั้ ง แต เ ดื อ นที่ 19 นั บ แต วั น แรกของการเข า ซื้ อ ขายในตลาดหลั ก ทรั พ ย
แหงประเทศไทยเปนตนไป ใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในสวนที่
เหลือไดทั้งหมด
ราคาหุนละ 1 บาท
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน (เวนแตจะมีการ
ปรับสิทธิตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอกําหนดสิทธิฯ)
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การเปลี่ยนแปลงในระหวางระหวางงวดของใบสําคัญแสดงสิทธิแสดงตามรายละเอียดไดดังนี้
(หนวย: หนวย)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553
ใบสําคัญแสดง ใบสําคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุน สิทธิที่จะซื้อหุน
สามัญของ
สามัญของ
รวม
บริษัทฯ ชุดที่ 1 บริษัทฯ ชุดที่ 2
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วันตนงวด
บวก: ผลจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาตราไวตอหุน
จากเดิมหุนละ 10 บาท เปนหุนละ 1 บาท
หัก: พนักงานลาออกระหวางงวด
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วันสิ้นงวด

42,380,618

21,956,400

64,337,018

381,425,562
423,806,180

197,607,600
(14,499,000)
205,065,000

579,033,162
(14,499,000)
628,871,180
(หนวย: หนวย)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับรอบระยะเวลาตั้งแตวันที่ 22 เมษายน 2552
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552
ใบสําคัญแสดง ใบสําคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุน สิทธิที่จะซื้อหุน
สามัญของ
สามัญของ
รวม
บริษัทฯ ชุดที่ 1 บริษัทฯ ชุดที่ 2
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วันตนงวด
บวก: ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกในระหวางงวด
หัก: การสละสิทธิในการใชสิทธิ
หัก: พนักงานลาออกระหวางงวด
หัก: ใชสิทธิแปลงสภาพระหวางงวด
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วันสิ้นงวด

69,750,000
(19,800,000)
(7,569,382)
42,380,618

23,256,000
(1,299,600)
21,956,400

93,006,000
(19,800,000)
(1,299,600)
(7,569,382)
64,337,018
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19. สํารองตามกฎหมาย
ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯตอง
จัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนเงินสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป
หักดวยขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน สํารองตามกฎหมายนี้ไมสามารถนําไปจายเงินปนผลได
ในระหวางงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 บริษัทฯไดจัดสรรกําไรสุทธิจํานวน 9,708,004 บาท
ไปเปนสํารองตามกฎหมาย
20. เงินกองทุนที่ตองดํารงไวตามกฎหมาย
วัตถุประสงคในการบริหารทุนของกลุมบริษัทฯ คือ การดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินงาน
อยางตอเนื่อง และการดํารงเงินกองทุนตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.
2551 เงินกองทุนที่ตองดํารงไวตามกฎหมายของบริษัทยอยที่ประกอบธุรกิจการธนาคาร มีรายละเอียด
ดังนี้

เงินกองทุนชั้นที่ 1
ทุนที่ออกและชําระเต็มมูลคาแลว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
กําไร (ขาดทุน) สะสม
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 2
เงินสํารองสําหรับสินทรัพยจัดชั้นปกติ
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1 และ 2
หัก: สวนต่ํากวาทุนจากการตีราคาตราสารทุนประเภทเผื่อขาย
รวมเงินกองทุนตามกฎหมาย

30 กันยายน 2553

(หนวย: บาท)
31 ธันวาคม 2552

5,500,000,000
79,635,000
204,095,365
5,783,730,365

2,654,500,000
79,635,000
(44,855,143)
2,689,279,857

138,494,092
138,494,092
5,922,224,457
5,922,224,457

137,356,230
137,356,230
2,826,636,087
2,826,636,087
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อัตราสวนการดํารงเงินกองทุนของธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) (“บริษัทยอย”)
ตามที่ไดรายงานไวตอธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 มี
ดังตอไปนี้
30 กันยายน 2553
ธนาคาร
แลนด แอนด อัตราขั้นต่ํา
เฮาส
ตามกฎหมาย
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ตอสินทรัพยเสี่ยง
เงินกองทุนทั้งหมดตอสินทรัพยเสี่ยง

18.69%
19.13%

4.25%
8.50%

31 ธันวาคม 2552
ธนาคาร
แลนด แอนด อัตราขั้นต่ํา
เฮาส
ตามกฎหมาย
11.30%
11.88%

4.25%
8.50%

นอกจากนี้เพื่อใหเปนไปตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย เรื่องการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการดํารง
เงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชย (Basel II Pillar III) บริษัทยอยไดทําการเปดเผยขอมูลการดํารง
เงิ นกองทุ นและข อมู ลความเสี่ ยง ณ วั นที่ 30 มิ ถุ นายน 2553ไว แล วใน Website ของบริ ษั ทย อย ที่
www.lhbank.co.th เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2553 นอกจากนี้บริษัทยอยไดเปดเผยขอมูลเงินกองทุนและ
ขอมูลความเสี่ยงของบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 แลวใน Website ของบริษัทยอยเมื่อวันที่
27 เมษายน 2553
21. คาตอบแทนกรรมการ
คาตอบแทนกรรมการนี้เปนผลประโยชนที่จายใหแกกรรมการของบริษัทฯและบริษัทยอยตามมาตรา
90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด โดยไมรวมเงินเดือนและผลประโยชนที่เกี่ยวของที่จาย
ใหกับกรรมการซึ่งดํารงตําแหนงเปนผูบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยดวย
22. ภาษีเงินได
ภาษีเงินไดคํานวณขึ้นจากกําไรหลังจากบวกกลับดวยคาใชจายและสํารองตาง ๆ ที่ไมอนุญาตใหถือ
เปนคาใชจายในการคํานวณภาษีและหักดวยรายไดที่ไดรับยกเวนไมตองนํามารวมคํานวณเปนรายได
ในทางภาษี ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) ไมมีภาระภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับ
งวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 เนื่องจากมีขาดทุนทางภาษียกมาจากปกอน ๆ
มากกวากําไรสําหรับงวดดังกลาว
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23. กําไรตอหุน
23.1 กําไรตอหุนในงบการเงินงวดปจจุบัน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสุทธิดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ออก
อยูในระหวางงวด ภายหลังการปรับจํานวนหุนสามัญที่เปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไว
จากมูลคาหุนละ 10 บาท เปนมูลคาหุนละ 1 บาท โดยการปรับปรุงจํานวนหุนสามัญดังกลาวถือเสมือนวา
มูลคาหุนที่ตราไวของหุนสามัญมีมูลคาหุนละ 1 บาท มาโดยตลอด
กําไรตอหุนปรับลดคํานวณโดยหารกําไรสุทธิดวยผลรวมของจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่
ออกอยูในระหวางงวดกับจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่บริษัทฯอาจตองออกเพื่อแปลง
หุนสามัญเทียบเทาปรับลดทั้งสิ้นใหเปนหุนสามัญ (ภายหลังการปรับปรุงจํานวนหุนสามัญที่เปนผล
มาจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวเชนเดียวกับการคํานวณกําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน) โดยสมมติวา
ไดมีการแปลงเปนหุนสามัญ ณ วันตนปหรือ ณ วันออกหุนสามัญเทียบเทา จํานวนหุนสามัญเทียบเทา
ที่คํานวณไดเทากับศูนย เนื่องจากในสภาวะปจจุบันฝายบริหารของบริษัทฯพิจารณาวาราคาใชสิทธิมี
มูลคาโดยประมาณไมแตกตางกับมูลคายุติธรรมของหุนสามัญของบริษัทฯอยางเปนสาระสําคัญ
ดังนั้นกําไรตอหุนปรับลดจึงแสดงเทากับกําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
23.2 กําไรตอหุนในงบการเงินงวดกอนที่นํามาเปรียบเทียบ
ได มีการคํ า นวณกําไรต อหุน ขั้ น พื้น ฐานและกําไรตอหุน ปรับลดของธนาคารแลนด แอนด เฮ าส
เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 ใหม
ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบกับงบการเงินงวดปจจุบันตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอที่ 3.2 (ข) และ (ค) ทั้งนี้ กําไรตอหุนที่คํานวณใหมคํานวณตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณใหมโดยหารกําไรสุทธิดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่
ออกอยูในระหวางงวด โดยถือเสมือนวามูลคาตราไวของหุนสามัญของบริษัทฯและธนาคาร แลนด แอนด
เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) มีมูลคาเทากับ 1 บาท มาตั้งแตตน
กําไรตอหุนปรับลดสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2552 คํานวณใหมโดย
หารกําไรสุทธิดวยผลรวมของจํานวนหุนสามั ญถัวเฉลี่ยถว งน้ําหนัก ที่ออกอยู ในระหว างงวดกับ
จํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) อาจ
ตองออกเพื่อแปลงหุนสามัญเทียบเทาปรับลดทั้งสิ้นใหเปนหุนสามัญ (โดยถือเสมือนวามูลคาตราไว
ของหุนสามัญของธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) มีมูลคาเทากับ 1 บาท มา
ตั้งแตตน) โดยสมมติวาไดมีการแปลงเปนหุนสามัญ ณ วันตนงวดหรือ ณ วันออกหุนสามัญเทียบเทา
จํานวนหุนสามัญเทียบเทาที่คํานวณไดเทากับศูนย เนื่องจากฝายบริหารของธนาคารแลนด แอนด เฮาส
เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) เชื่อวาจะไมมีการใชสิทธิแปลงสภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิ อันเปนผล
มาจากราคาแปลงสภาพมีมูลคาโดยประมาณเทากับมูลคาตามบัญชีของธนาคารแลนด แอนด เฮาส
เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) ดังนั้นกําไรตอหุนปรับลดคํานวณไดเทากับกําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
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24. เงินปนผล
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2553 มีมติอนุมัติจายเงินปนผล
ระหวางกาลจากผลการดําเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2553 ใหแกผูถือหุนที่มีชื่อในสมุดทะเบียน
รายชื่อผูถือหุนเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2553 ในอัตราหุนละ 0.015 บาท รวมเปนเงิน 41,366,773 บาท
บริษัทฯจายเงินปนผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2553
25. ภาระผูกพัน
25.1 ภาระผูกพันนอกงบดุล
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม

เงินบาท
การรับอาวัลตั๋วเงิน
การค้ําประกันอื่น
วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกคา
ยังไมไดเบิกใช
รวม

30 กันยายน 2553
เงินตรา
ตางประเทศ

65,820,000
731,486,102
1,270,426,526
2,067,732,628

31 ธันวาคม 2552
เงินตรา
ตางประเทศ

รวม

เงินบาท

65,820,000
731,486,102

3,020,000
745,027,904

-

3,020,000
745,027,904

- 1,270,426,526
- 2,067,732,628

720,929,011
1,468,976,915

-

720,929,011
1,468,976,915

-

รวม

25.2 ภาระผูกพันตามสัญญาระยะยาว
ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทยอยไดทําสัญญาเชาระยะยาวสําหรับอาคาร
สํานักงาน อุปกรณและยานพาหนะและสัญญาบริการโดยบริษัทยอยจะตองจายคาเชาและคาบริการใน
อนาคตดังตอไปนี้
ป
2553
2554 เปนตนไป

(หนวย: ลานบาท)
30 กันยายน 2553 31 ธันวาคม 2552
25
112

94
65

ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 ภาระผูกพันของบริษัทยอยขางตนรวมภาระผูกพันตาม
สัญญาเชาและสัญญาบริการที่ทํากับบริษัทที่เกี่ยวของกันจํานวนเงินรวมประมาณ 45 ลานบาท และ 73
ลานบาท ตามลําดับ
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25.3 ภาระผูกพันอื่น ๆ
บริษัทยอยไดเขาทําสัญญาจางที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนาระบบคอมพิวเตอรและสัญญาติดตั้งและพัฒนา
ระบบคอมพิวเตอรกับบริษัทหลายแหง ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 คงเหลือจํานวนที่
ทางบริษัทยอยจะตองจายภายใตสัญญาดังกลาวอีกจํานวนเงินประมาณ 24.8 ลานบาท และ 10.7 ลานบาท
ตามลําดับ
26. รายการธุรกิจกับกิจการ/บุคคลที่เกี่ยวของกัน
บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของกัน รวมทั้งรายการที่
เกี่ยวของกับกรรมการ พนักงานชั้นบริหารตั้งแตระดับผูอํานวยการฝายขึ้นไปหรือบุคคลผูมีตําแหนง
เทียบเทารวมถึงกิจการที่บุคคลหรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวที่มีอํานาจในการจัดการ หรือแก
กิจการที่บริษัทฯหรือกรรมการหรือพนักงานชั้นบริหารตั้งแตระดับผูอํานวยการฝายขึ้นไปรวมถึงผูที่
เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวถือหุนรวมกันเกินกวารอยละ 10 ขึ้นไปของทุนที่ชําระแลวของกิจการนั้น
ลักษณะความสัมพันธสามารถแบงไดดังนี้
1.

บริษัทและบุคคลที่เปนผูถือหุนของบริษัทฯที่ถือหุนบริษัทฯเกินกวารอยละ 10 ขึ้นไปไดแก

2.

1.1 บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
1.2 บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน)
1.3 คุณเพียงใจ หาญพาณิชย
บริษัทยอยของบริษัทฯ ซึ่งไดแก ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)

3.

บริษัทยอยของผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ (ผูถือหุนตามขอ 1 ขางตน) ที่มีธุรกรรมกับบริษัทฯ
และบริษัทยอยประกอบดวย
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10

บริษัท เดอะ คอนฟเดนซ จํากัด
บริษัท คิว. เอช. แมเนจเมนท จํากัด
บริษัท คิว. เอช. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
บริษัท แอลเอช แอสเซท จํากัด
บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรตี้ จํากัด
บริษัท แอล แอนด เอช สาทร จํากัด
บริษัท แอตแลนติก เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท คาซา วิลล จํากัด
บริษัท แอล เอช เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํากัด
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4.

บริษัทรวมของผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ (ผูถือหุนตามขอ 1 ขางตน) ที่มีธุรกรรมกับบริษัทฯ
และบริษัทยอยประกอบดวย
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

5.

บริษัท โฮมโปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปทอล จํากัด
บริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด
บริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดักส จํากัด (มหาชน)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย แลนด แอนด เฮาส
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ควอลิตี้เฮาส

บริษัทที่เกี่ยวของกับกรรมการของบริษัทฯและบริษัทยอย ที่มีธุรกรรมกับบริษัทฯและบริษัท
ยอยประกอบดวย
5.1 บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเมนท จํากัด
5.2 บริษทั ปโก (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน)
5.3 บริษทั แอล แอนด เอช แมเนจเมนท จํากัด

6.

บริษัทที่เกี่ยวของกับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ (ผูถือหุนตามขอ 1 ขางตน) และมีธุรกรรมกับ
บริษัทฯและบริษัทยอยประกอบดวย
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9

7.

บริษัท เคหะอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัท เมยแลนด จํากัด
บริษัท เอ.เอ.พร็อพเพอรตี้ จํากัด
บริษัท นอรธเทอรน เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท บี.ซี.เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท ประชาชื่น เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท สุรัสยา จํากัด
บริษัท อรรถชาติ จํากัด
บริษัท แลนด แอนด เฮาส เรียลเอสเตท จํากัด

บริษัทที่ถูกควบคุมโดยบุคคลที่เกี่ยวของกับบริษัทฯและบริษัทยอย ที่มีธุรกรรมกับบริษัทฯและ
บริษัทยอยประกอบดวย
7.1 บริษัท พรพลทรัพยเจริญ จํากัด
7.2 บริษัท ปทุมธานี เรียลเอสเตท จํากัด
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8.

บุคคลที่เกี่ยวของกัน
8.1 กรรมการของบริษัทที่เกี่ยวของกัน และพนักงานระดับผูอํานวยการฝายขึ้นไปของบริษัทยอย
8.2 กรรมการและบุคคลใกลชิดของผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ (ผูถือหุนตามขอ 1 ขางตน)
และบุคคลใกลชิดของบริษัทยอย

26.1 รายการที่เกิดขึ้นในระหวางงวด
ในระหวางงวด บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของกัน
รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯ บริษัทยอย
และบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกันเหลานั้น ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดดังนี้
(หนวย: บาท)
งบการเงินธนาคาร
แลนด แอนด เฮาส
งบการเงินรวม
สําหรับงวดสาม
สําหรับงวดสาม
เดือนสิ้นสุดวันที่ เดือนสิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2553 30 กันยายน 2552
(หลังการปรับ
(กอนการปรับ
โครงสรางการถือหุน) โครงสรางการถือหุน)
รายไดดอกเบี้ย
บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน)
บุคคลที่เกี่ยวของกัน

265,442

643,527
525,703

265,442

1,169,230

470,496

1,874,673

1,302,067

1,400,338

นางสาวเพียงใจ หาญพาณิชย

18,771

32,411

บริษัท เดอะ คอนฟเดนซ จํากัด

18,933

30,886

บริษัท คิว. เอช. แมเนจเมนท จํากัด

67,094

31,840

147,418

192,979

33,639

70,015

คาใชจายดอกเบี้ย
บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน)

บริษัท คิว. เอช. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
บริษัท แอลเอช แอสเซท จํากัด

นโยบายการกําหนดราคา

ตามเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน
ตามอัตราที่บริษัทยอยคิดกับ
ลูกคาทั่วไป

ตามอัตราที่บริษัทยอยจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่บริษัทยอยจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่บริษัทยอยจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่บริษัทยอยจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่บริษัทยอยจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่บริษัทยอยจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่บริษัทยอยจายให
ผูฝากทั่วไป
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(หนวย: บาท)
งบการเงินธนาคาร
แลนด แอนด เฮาส
งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือน สําหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2553
30 กันยายน 2552
(หลังการปรับ
(กอนการปรับ
โครงสรางการถือหุน) โครงสรางการถือหุน)
คาใชจายดอกเบี้ย (ตอ)
บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรตี้ จํากัด

1,133

1,686

15

19

18,658

32,585

282,219

256,459

บริษัท แอล เอช เรียลเอสเตท จํากัด

15,580

62,802

บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํากัด

23,382

301,061

1,485,956

680

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปทอล จํากัด

86,906

40,862

บริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด

20,960

13,481

บริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดักส จํากัด
(มหาชน)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแลนด
แอนด เฮาส
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ควอลิตี้เฮาส

10,821

7,515

210,995

150,188

31,150

-

บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเมนท จํากัด

1,790

148,668

บริษัท ปโก (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน)

197

69,100

บริษัท แอล แอนด เอช แมเนจเมนท จํากัด

773

125

14,091

16,245

119,892

61,841

บริษัท แอล แอนด เอช สาทร จํากัด
บริษัท แอตแลนติก เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท คาซา วิลล จํากัด

บริษัท โฮมโปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)

บริษัท เคหะอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัท เมยแลนด จํากัด

นโยบายการกําหนดราคา

ตามอัตราที่บริษัทยอยจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่บริษัทยอยจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่บริษัทยอยจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่บริษัทยอยจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่บริษัทยอยจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่บริษัทยอยจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่บริษัทยอยจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่บริษัทยอยจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่บริษัทยอยจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่บริษทั ยอยจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่บริษัทยอยจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่บริษัทยอยจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่บริษัทยอยจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่บริษทั ยอยจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่บริษัทยอยจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่บริษัทยอยจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่บริษัทยอยจายให
ผูฝากทั่วไป

42

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
(หนวย: บาท)
งบการเงินธนาคาร
แลนด แอนด เฮาส
งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือน สําหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2553
30 กันยายน 2552
(หลังการปรับ
(กอนการปรับ
โครงสรางการถือหุน) โครงสรางการถือหุน)
คาใชจายดอกเบี้ย (ตอ)
บริษัท เอ.เอ.พร็อพเพอรตี้ จํากัด

1,711

1,739

3,318

-

บริษัท บี.ซี.เรียลเอสเตท จํากัด

187

-

บริษัท ประชาชื่น เรียลเอสเตท จํากัด

276

-

8

-

บริษัท อรรถชาติ จํากัด

1,589

-

บริษัท แลนด แอนด เฮาส เรียลเอสเตท จํากัด

2,020

-

บริษัท พรพลทรัพยเจริญ จํากัด

2,848

2,954

89,182

73,701

376,479

786,932

588,870

473,904

5,449,424

6,135,689

508,598
51,360
599,437
11,628,282
613,650
429,124
13,830,451

129,242
64,200
588,776
11,487,555
527,046
12,796,819

บริษัท นอรธเทอรน เรียลเอสเตท จํากัด

บริษัท สุรัสยา จํากัด

บริษัท ปทุมธานี เรียลเอสเตท จํากัด
กรรมการและพนักงานระดับผูอํานวยการฝาย
ขึ้นไป
บุคคลที่เกี่ยวของกัน

คาเชาสํานักงานและคาบริการ
บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน)
บริษัท คิว.เอช.แมเนจเมนท จํากัด
บริษัท โฮมโปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ควอลิตี้เฮาส
บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเมนท จํากัด
บริษัท ปโก (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน)

นโยบายการกําหนดราคา

ตามอัตราที่บริษัทยอยจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่บริษัทยอยจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่บริษัทยอยจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่บริษัทยอยจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่บริษัทยอยจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่บริษัทยอยจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่บริษัทยอยจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่บริษัทยอยจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่บริษัทยอยจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่บริษัทยอยจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่บริษัทยอยจายให
ผูฝากทั่วไป

ตามอัตราที่ระบุไวในสัญญา
ตามอัตราที่ระบุไวในสัญญา
ตามอัตราที่ระบุไวในสัญญา
ตามอัตราที่ระบุไวในสัญญา
ตามอัตราที่ระบุไวในสัญญา
ตามอัตราที่ระบุไวในสัญญา
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือน สําหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2553
30 กันยายน 2552
รายไดดอกเบี้ย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด
(มหาชน)

คาใชจายดอกเบี้ย
บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน)

303,032

-

303,032

-

-

27,133

-

27,133

นโยบายการกําหนดราคา
ตามอัตราที่บริษัทยอยจายให
ผูฝากทั่วไป

อัตราดอกเบี้ยรอยละของเงินให
กูยืมประเภทเบิกเกินบัญชีขั้นต่ํา
สําหรับลูกคารายใหญชั้นดี
(MOR) ลบดวยรอยละ 1.0 ตอป

ในระหวางงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552 บริษัทยอยไดจายเงินเดือน โบนัส
คาเบี้ยประชุมและเงินบําเหน็จใหแกกรรมการและผูบริหารเปนจํานวนเงินรวม 7.4 ลานบาท และ 7.6
ลานบาท ตามลําดับ
(หนวย: บาท)
งบการเงินธนาคาร
แลนด แอนด เฮาส
งบการเงินรวม
สําหรับงวดเกาเดือน สําหรับงวดเกาเดือน
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2552
30 กันยายน 2553
(หลังการปรับ
(กอนการปรับ
โครงสรางการถือหุน) โครงสรางการถือหุน)
รายไดดอกเบี้ย
บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน)
บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํากัด
บุคคลที่เกี่ยวของกัน

2,959

2,107,191
-

721,720

1,171,292

724,679

3,278,483

นโยบายการกําหนดราคา

ตามเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน
ตามอัตราที่บริษัทยอยคิดกับ
ลูกคาทั่วไป
ตามอัตราที่บริษัทยอยคิดกับ
ลูกคาทั่วไป
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
(หนวย: บาท)
งบการเงินธนาคาร
แลนด แอนด เฮาส
งบการเงินรวม
สําหรับงวดเกาเดือน สําหรับงวดเกาเดือน
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2552
30 กันยายน 2553
(หลังการปรับ
(กอนการปรับ
โครงสรางการถือหุน) โครงสรางการถือหุน)
คาใชจายดอกเบี้ย
บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)

2,650,973

4,826,000

3,151,296

4,240,777

นางสาวเพียงใจ หาญพาณิชย

51,333

121,291

บริษัท เดอะ คอนฟเดนซ จํากัด

44,325

99,124

บริษัท คิว. เอช. แมเนจเมนท จํากัด

276,452

74,272

บริษัท คิว. เอช. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

509,613

718,603

บริษัท แอลเอช แอสเซท จํากัด

107,186

665,304

5,227

5,919
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76

53,279

81,691

1,661,208

667,423

บริษัท แอล เอช เรียลเอสเตท จํากัด

168,401

144,769

บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํากัด

1,397,096

799,549

บริษัท โฮมโปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)

3,463,607

743,170

281,092

138,147

บริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด

53,681

92,128

บริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดักส จํากัด
(มหาชน)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแลนด แอนด เฮาส

35,805

35,238

659,579

617,419

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ควอลิตี้เฮาส

46,068

209,075

บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเมนท จํากัด

160,164

435,021

บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน)

บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรตี้ จํากัด
บริษัท แอล แอนด เอช สาทร จํากัด
บริษัท แอตแลนติก เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท คาซา วิลล จํากัด

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปทอล จํากัด

นโยบายการกําหนดราคา

ตามอัตราที่บริษัทยอยจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่บริษัทยอยจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่บริษัทยอยจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่บริษัทยอยจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่บริษัทยอยจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่บริษัทยอยจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่บริษัทยอยจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่บริษัทยอยจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่บริษัทยอยจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่บริษัทยอยจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่บริษัทยอยจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่บริษัทยอยจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่บริษัทยอยจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่บริษัทยอยจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่บริษัทยอยจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่บริษัทยอยจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่บริษัทยอยจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่บริษัทยอยจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่บริษัทยอยจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่บริษัทยอยจายให
ผูฝากทั่วไป
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
(หนวย: บาท)
งบการเงินธนาคาร
แลนด แอนด เฮาส
งบการเงินรวม
สําหรับงวดเกาเดือน สําหรับงวดเกาเดือน
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2553
30 กันยายน 2552
(หลังการปรับ
(กอนการปรับ
โครงสรางการถือหุน) โครงสรางการถือหุน)
คาใชจายดอกเบี้ย (ตอ)
บริษัท ปโก (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน)

100,171

212,405

2,443

1,901

41,815

73,958

414,093

259,905

บริษัท เอ.เอ.พร็อพเพอรตี้ จํากัด

5,134

4,017

บริษัท นอรธเทอรน เรียลเอสเตท จํากัด

9,903

-

บริษัท บี.ซี.เรียลเอสเตท จํากัด

580

-

บริษัท ประชาชื่น เรียลเอสเตท จํากัด

843

-

17

-

บริษัท อรรถชาติ จํากัด

4,730

-

บริษัท แลนด แอนด เฮาส เรียลเอสเตท จํากัด

2,020

-

บริษัท พรพลทรัพยเจริญ จํากัด

8,203

40,326

247,398

222,728

1,733,353

1,972,418

1,958,468

1,896,430

19,305,599

19,399,084

บริษัท แอล แอนด เอช แมเนจเมนท จํากัด
บริษัท เคหะอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัท เมยแลนด จํากัด

บริษัท สุรัสยา จํากัด

บริษัท ปทุมธานี เรียลเอสเตท จํากัด
กรรมการและพนักงานระดับผูอํานวยการฝาย
ขึ้นไป
บุคคลที่เกี่ยวของกัน

นโยบายการกําหนดราคา

ตามอัตราที่บริษัทยอยจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่บริษัทยอยจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่บริษัทยอยจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่บริษัทยอยจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่บริษัทยอยจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่บริษัทยอยจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่บริษัทยอยจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่บริษัทยอยจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่บริษัทยอยจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่บริษัทยอยจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่ธนาคารฯจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่บริษัทยอยจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่บริษัทยอยจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่บริษัทยอยจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่บริษัทยอยจายให
ผูฝากทั่วไป
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
(หนวย: บาท)
งบการเงินธนาคาร
แลนด แอนด เฮาส
งบการเงินรวม
สําหรับงวดเกาเดือน สําหรับงวดเกาเดือน
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2553
30 กันยายน 2552
(หลังการปรับ
(กอนการปรับ
โครงสรางการถือหุน) โครงสรางการถือหุน)
คาเชาสํานักงานและคาบริการ
บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน)
บริษัท คิว.เอช.แมเนจเมนท จํากัด
บริษัท โฮมโปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปทอล จํากัด
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ควอลิตี้เฮาส
บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเมนท จํากัด
บริษัท ปโก (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน)

1,567,854
162,640
1,789,380
18,720
34,632,942
1,789,318
959,202
40,920,056

386,015
192,600
1,742,712
34,481,093
1,298,642
38,101,062

นโยบายการกําหนดราคา

ตามอัตราที่ระบุไวในสัญญา
ตามอัตราที่ระบุไวในสัญญา
ตามอัตราที่ระบุไวในสัญญา
ตามอัตราที่ระบุไวในสัญญา
ตามอัตราที่ระบุไวในสัญญา
ตามอัตราที่ระบุไวในสัญญา
ตามอัตราที่ระบุไวในสัญญา

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดเกาเดือน สําหรับงวดเกาเดือน
สิ้นสุดวันที่
สิ้นสุดวันที่
30 กันยายน 2553
30 กันยายน 2552
รายไดดอกเบี้ย (ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด
(มหาชน)

รายไดเงินปนผลรับ (ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด
(มหาชน)

คาใชจายดอกเบี้ย
บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน)

963,518

-

963,518

-

199,087,425

-

199,087,425

-

-

27,133

-

27,133

นโยบายการกําหนดราคา
ตามอัตราที่บริษัทยอยจายให
ผูฝากทั่วไป

ตามที่ประกาศจายโดยบริษัท
ยอย

อัตราดอกเบี้ยรอยละของเงินให
กูยืมประเภทเบิกเกินบัญชีขั้น
ต่ําสําหรับลูกคารายใหญชั้นดี
(MOR) ลบดวยรอยละ 1.0 ตอ
ป
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
ในระหวางงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552 บริษัทยอยไดจายเงินเดือน โบนัส คา
เบี้ยประชุมและเงินบําเหน็จใหแกกรรมการและผูบริหารเปนจํานวนเงินรวม 24.3 ลานบาท และ 24.2
ลานบาท ตามลําดับ
26.2 ยอดคงคางระหวางกัน ณ วันที่ในงบดุล
ยอดคงเหลือของรายการที่บริษัทฯและบริษัทยอยมีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 30
กันยายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 มีดังตอไปนี้
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม
30 กันยายน 2553 31 ธันวาคม 2552
เงินใหสินเชื่อ
บุคคลที่เกี่ยวของกัน
ดอกเบี้ยคางรับ (ของเงินใหสินเชื่อ)
บุคคลที่เกี่ยวของกัน
เงินมัดจําการเชาสํานักงาน
บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน)
บริษัท โฮมโปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ควอลิตี้เฮาส
บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเมนท จํากัด
คาใชจายจายลวงหนา
บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเมนท จํากัด
บริษัท ปโก (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน)
เงินรับฝาก
บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน)
นางสาวเพียงใจ หาญพาณิชย
บริษัท เดอะ คอนฟเดนซ จํากัด

34,771,354
34,771,354

26,853,019
26,853,019

11,519
11,519

13,671
13,671

237,033
304,690
9,951,511
904,693
11,397,927

237,033
293,312
9,951,511
904,693
11,386,549

230,285
244,014
474,299

-

447,544,485
535,906,917
4,717,443
5,684,106

333,950,254
415,907,465
4,588,646
168,022
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม
30 กันยายน 2553 31 ธันวาคม 2552
เงินรับฝาก (ตอ)
บริษัท คิว.เอช.แมเนจเมนท จํากัด
บริษัท คิว.เอช.อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
บริษัท แอลเอช แอสเซท จํากัด
บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรตี้ จํากัด
บริษัท แอล แอนด เอช สาทร จํากัด
บริษัท แอตแลนติก เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท คาซา วิลล จํากัด
บริษัท แอล เอช เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท โฮมโปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปทอล จํากัด
บริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด
บริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่นโปรดักส จํากัด (มหาชน)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย แลนด แอนด เฮาส
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ควอลิตี้เฮาส
บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเมนท จํากัด
บริษัท ปโก (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน)
บริษัท แอล แอนด เอช แมเนจเมนท จํากัด
บริษัท เคหะอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัท เมยแลนด จํากัด
บริษัท เอ.เอ.พร็อพเพอรตี้ จํากัด
บริษัท นอรธเทอรน เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท บี.ซี. เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท ประชาชื่น เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท สุรัสยา จํากัด
บริษัท อรรถชาติ จํากัด
บริษัท แลนด แอนด เฮาส เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท พรพลทรัพยเจริญ จํากัด
บริษัท ปทุมธานี เรียลเอสเตท จํากัด
กรรมการและพนักงานระดับ ผูอํานวยการฝายขึ้นไป
บุคคลที่เกี่ยวของกัน

46,871,308
64,976,903
37,066,377
729,762
11,404
36,459,188
164,936,495
8,902,450
10,360,212
8,302,684
345,834
12,384,488
607,766
66,967,911
13,942,667
497,922
311,224
112,225
3,440,430
111,912,126
1,808,162
1,754,458
147,774
218,230
5,966
1,681,161
18,523,375
1,052,272
48,704,364
409,488,471
199,990,367
2,266,366,927

49,919,375
30,357,989
24,484,732
3,425,132
11,476
17,379,342
190,043,397
4,281,895
5,696,039
2,976,592
697,142
13,005,828
427,217
66,506,194
432,348
310,842
1,848,787
3,440,430
103,216,209
1,841,473
747,328
38,911,418
427,387,266
204,881,403
1,946,844,241

49

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม
30 กันยายน 2553 31 ธันวาคม 2552
เงินกูยืม
บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
บริษัท คิว.เอช.อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
บริษัท แอล เอช เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท โฮมโปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
บริษทั บางกอก เชน ฮอสปทอล จํากัด
บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเมนท จํากัด
บริษัท ปโก (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน)
กรรมการและพนักงานระดับผูอํานวยการฝายขึ้นไป
บุคคลที่เกี่ยวของกัน
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม
บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน)
นางสาวเพียงใจ หาญพาณิชย
บริษัท แอลเอช แอสเซท จํากัด
บริษัท แอตแลนติก เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท คาซา วิลล จํากัด
บริษัท โฮมโปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
เจาหนี้อื่น
บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน)
บริษัท โฮมโปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ควอลิตี้เฮาส
กรรมการและพนักงานระดับผูอํานวยการฝายขึ้นไป

100,000,000
1,040,000,000
52,000,000
27,929,600
50,261,367
1,270,190,967

960,000,000
60,000,000
340,000,000
675,000,000
48,000,000
45,000,000
8,304,164
2,136,304,164

28,517,408
148,270,000
4,633
3,184,448
23,317,500
3,210
203,297,199

30,350,000
4,633
3,390,000
18,840,000
52,584,633

458,740
7,058
475,189
4,309
945,296

451,540
451,540
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม
30 กันยายน 2553 31 ธันวาคม 2552
ดอกเบี้ยคางจาย
บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน)
นางสาวเพียงใจ หาญพาณิชย
บริษัท เดอะ คอนฟเดนซ จํากัด
บริษัท คิว.เอช.แมเนจเมนท จํากัด
บริษัท คิว.เอช.อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
บริษัท แอลเอช แอสเซท จํากัด
บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรตี้
บริษัท แอล แอนด เอช สาทร จํากัด
บริษัท แอตแลนติก เรียลเอสเตท
บริษัท คาซา วิลล จํากัด
บริษัท แอล เอช เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท โฮมโปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
บริษัท บางกอก เชน ฮอสบิทอล จํากัด
บริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด
บริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดักส จํากัด
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย แลนด แอนด เฮาส
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ควอลิตี้ เฮาส
บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเมนท จํากัด
บริษัท ปโก (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน)
บริษัท แอล แอนด เอช แมเนจเมนท จํากัด
บริษัท เคหะอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัท เมยแลนด จํากัด
บริษัท เอ.เอ. พร็อพเพอรตี้ จํากัด
บริษัท นอรธเทอรน เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท บี.ซี เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท ประชาชื่น เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท สุรัสยา จํากัด
บริษัท อรรถชาติ จํากัด
บริษัท แลนด แอนด เฮาส เรียลเอสเตท จํากัด

272,825
522,136
14,961
18,933
17,231
86,048
33,639
1,134
15
18,658
190,302
7,361
23,382
280,032
21,317
8,547
10,821
327,959
31,150
1,790
196
773
68,007
119,892
1,711
3,318
187
276
9
1,590
1,647

268,493
16,690
7,233
42,055
212,602
13,557
130,097
24,842
16,336
26,192
-
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม
30 กันยายน 2553 31 ธันวาคม 2552
ดอกเบี้ยคางจาย (ตอ)
บริษัท พรพลทรัพยเจริญ จํากัด
บริษัท ปทุมธานี เรียลเอสเตท จํากัด
กรรมการและพนักงานระดับผูอํานวยการฝายขึ้นไป
บุคคลที่เกี่ยวของกัน
คาใชจายคางจาย
บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน)
บริษัท คิว.เอช.แมเนจเมนท จํากัด
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ควอลิตี้เฮาส
บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเมนท จํากัด

12,411
89,183
400,252
664,642
3,252,335

4,728
166,197
141,031
1,070,053

172,270
17,120
8,500
197,890

21,400
414,635
375
436,410

(หนวย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2553 31 ธันวาคม 2552
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
สินทรัพยอื่น (ดอกเบี้ยคางรับ)
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)

167,040,345
167,040,345

99,931,039
99,931,039

513,443
513,443

-
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)
26.3 รายการเคลื่อนไหวของเงินใหสินเชื่อ เงินรับฝากและเงินกูยืมกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน
รายการเคลื่อนไหวของเงินใหสินเชื่อ เงินรับฝากและเงินกูยืมกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 มีดังนี้
(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553
ยอดคงเหลือ
31 ธันวาคม 2552
เงินใหสินเชื่อ
บุคคลที่เกี่ยวของกัน
เงินรับฝาก
บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน)
นางสาวเพียงใจ หาญพาณิชย
บริษัท เดอะ คอนฟเดนซ จํากัด
บริษัท คิว.เอช.แมเนจเมนท จํากัด
บริษัท คิว.เอช.อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
บริษัท แอลเอช แอสเซท จํากัด
บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรตี้ จํากัด
บริษัท แอล แอนด เอช สาทร จํากัด
บริษัท แอตแลนติก เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท คาซา วิลล จํากัด
บริษัท แอล เอช เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท โฮมโปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปทอล จํากัด
บริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด
บริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดักส จํากัด (มหาชน)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย แลนด แอนด เฮาส
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ควอลิตี้เฮาส
บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเมนท จํากัด
บริษัท ปโก (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน)
บริษัท แอล แอนด เอช แมเนจเมนท จํากัด
บริษัท เคหะอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัท เมยแลนด จํากัด
บริษัท เอ.เอ. พร็อพเพอรตี้ จํากัด
บริษัท นอรธเทอรน เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท บี.ซี. เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท ประชาชื่น เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท สุรัสยา จํากัด
บริษัท อรรถชาติ จํากัด
บริษัท แลนด แอนด เฮาส เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท พรพลทรัพยเจริญ จํากัด
บริษัท ปทุมธานี เรียลเอสเตท จํากัด
กรรมการและพนักงานระดับผูอํานวยการฝายขึ้นไป
บุคคลที่เกี่ยวของกัน

26,853,019
26,853,019
333,950,254
415,907,465
4,588,646
168,022
49,919,375
30,357,989
24,484,732
3,425,132
11,476
17,379,342
190,043,397
4,281,895
5,696,039
2,976,592
697,142
13,005,828
427,217
66,506,194
432,348
310,842
1,848,787
3,440,430
103,216,209
1,841,473
747,328
38,911,418
427,387,266
204,881,403
1,946,844,241

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ยอดคงเหลือ
30 กันยายน 2553

13,789,867
13,789,867

(5,871,532)
(5,871,532)

34,771,354
34,771,354

33,567,224,095
36,453,633,920
13,195,802
2,970,761,008
280,866,026
840,489,029
1,861,248,949
12,857,513
28
536,554,284
18,122,638,152
456,334,290
1,663,965,937
1,573,057,170
830,855,826
147,956,198
90,980,999
67,429,628
134,633,097
405,616,886
385
13,155,917
1,452,193,150
3,423
1,788,764
159,178
229,286
18,410
1,692,242
18,599,123
1,404,820
10,627,172
1,985,468,488
259,493,573
103,775,132,768

(33,453,629,864)
(36,333,634,468)
(13,067,005)
(2,965,244,924)
(283,914,093)
(805,870,115)
(1,848,667,304)
(15,552,883)
(100)
(517,474,438)
(18,147,745,054)
(451,713,735)
(1,659,301,764)
(1,567,731,078)
(831,207,134)
(148,577,538)
(90,800,450)
(66,967,911)
(120,690,430)
(405,551,312)
(3)
(14,892,479)
(1,443,497,233)
(36,734)
(34,306)
(11,404)
(11,056)
(12,444)
(11,081)
(75,748)
(1,099,876)
(834,226)
(2,003,367,283)
(264,384,609)
(103,455,610,082)

447,544,485
535,906,917
4,717,443
5,684,106
46,871,308
64,976,903
37,066,377
729,762
11,404
36,459,188
164,936,495
8,902,450
10,360,212
8,302,684
345,834
12,384,488
607,766
66,967,911
13,942,667
497,922
311,224
112,225
3,440,430
111,912,126
1,808,162
1,754,458
147,774
218,230
5,966
1,681,161
18,523,375
1,052,272
48,704,364
409,488,471
199,990,367
2,266,366,927
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(หนวย: บาท)
งบการเงินรวม
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553
ยอดคงเหลือ
31 ธันวาคม 2552
เงินกูยืม
บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน)
นางสาวเพียงใจ หาญพาณิชย
บริษัท คิว.เอช. แมเนจเมนท จํากัด
บริษัท คิว.เอช.อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
บริษัท คาซา วิลล จํากัด
บริษัท แอล เอช เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท โฮมโปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปทอล จํากัด
บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเมนท จํากัด
บริษัท ปโก (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน)
กรรมการและพนักงานระดับผูอํานวยการฝายขึ้นไป
บุคคลที่เกี่ยวของกัน

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ยอดคงเหลือ
30 กันยายน 2553

960,000,000
60,000,000
340,000,000
675,000,000
48,000,000
45,000,000
8,304,164
-

7,512,017,535
11,831,355,274
3,060,654
160,049,863
520,170,274
2,630,969,315
340,132,712
2,801,233,219
15,771,468,966
908,038,833
266,163,000
235,115,925
63,279,987
62,277,047

(8,472,017,535)
(11,831,355,274)
(3,060,654)
(160,049,863)
(420,170,274)
(2,630,969,315)
(400,132,712)
(3,141,233,219)
(15,406,468,966)
(856,038,833)
(314,163,000)
(280,115,925)
(43,654,551)
(12,015,680)

100,000,000
1,040,000,000
52,000,000
27,929,600
50,261,367

2,136,304,164

43,105,332,604

(43,971,445,801)

1,270,190,967
(หนวย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553
ยอดคงเหลือ
31 ธันวาคม 2552

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ยอดคงเหลือ
30 กันยายน 2553

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)
(ตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)

99,931,039
99,931,039

8,935,780,477
8,935,780,477

(8,868,671,171)
(8,868,671,171)

167,040,345
167,040,345

27. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินธุรกิจในกิจการและในสวนงานทางธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจการธนาคาร
และดําเนินธุรกิจในสวนงานทางภูมิศาสตรเดียวคือในประเทศไทย ดังนั้น รายได กําไร และสินทรัพย
ทั้งหมดที่แสดงในงบการเงินนี้จึงเกี่ยวของกับสวนงานทางธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรดังกลาว
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28. การเปดเผยขอมูลเครื่องมือทางการเงิน
เครื่องมือทางการเงินหมายถึงสัญญาใด ๆ ที่ทําใหสินทรัพยทางการเงินของกิจการหนึ่งและหนี้สิน
ทางการเงินหรือตราสารทุนของอีกกิจการหนึ่งเพิ่มขึ้น
28.1 ความเสี่ยงดานสินเชื่อ
ความเสี่ ย งด า นสิ น เชื่ อ คื อ ความเสี่ ย งที่ บ ริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย อ ยอาจได รั บ ความเสี ย หายอั น สื บ
เนื่องมาจากการที่ลูกคาหรือคูสัญญาของบริษัทฯและบริษัทยอยไมสามารถปฏิบัติตามหรือจงใจไม
ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือขอตกลงที่ระบุไวในสัญญาได
มูลคาสูงสุดของความเสี่ยงดานสินเชื่อคือมูลคาตามบัญชีของเครื่องมือทางการเงินหักดวยสํารองเผื่อ
ผลขาดทุนตามที่แสดงไวในงบดุล และความเสี่ยงของภาระผูกพันนอกงบดุลซึ่งเกิดจากการค้ําประกัน
การกูยืมและค้ําประกันอื่น ๆ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันนอกงบดุลซึ่ง
วิเคราะหตามระยะเวลาครบกําหนดของสัญญานับจากวันที่ในงบดุลไดดังตอไปนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม

การรับอาวัลตั๋วเงิน
การค้ําประกันอื่น ๆ
วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกคายังไมไดใช
(1)

นับจาก 30 กันยายน 2553
ไมเกิน (1)
มากกวา
1 ป
1 ป
รวม

นับจาก 31 ธันวาคม 2552
ไมเกิน (1)
มากกวา
1 ป
1 ป
รวม

65,820
713,753
1,270,427

3,020
666,210
720,929

17,733
-

65,820
731,486
1,270,427

78,818
-

3,020
745,028
720,929

รวมสัญญาที่ไมมีระยะเวลาครบกําหนด

28.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดหมายถึงความเสี่ยงที่บริษัทฯและบริษัทยอยอาจไดรับ
ความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและราคาของหลักทรัพยซึ่งสงผล
กระทบต อ ฐานะการลงทุ น และการเงิ น ของบริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย อ ย ดั ง นั้ น ความเสี่ ย งจากการ
เปลี่ยนแปลงของราคาตลาดจึงประกอบไปดวยความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยและความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน
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(ก) ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบีย้
ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด
ซึ่งอาจจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอมูลคาตราสารทางการเงิน ความผันผวนตอรายไดหรือ
มูลคาของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน ทั้งนี้ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยเปนผลมาจากการ
จัดโครงสรางและลักษณะของรายการในสินทรัพย หนี้สิน และสวนของผูถือหุน และความไม
สอดคลองระหวางระยะเวลาคงเหลือในการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมของรายการทางดาน
สินทรัพยและหนี้สิน
สินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน จําแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 30
กันยายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 จําแนกไดดังนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
30 กันยายน 2553

รายการ
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสด
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน
เงินใหสินเชื่อ
ตั๋วเงินรับ
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม
เงินกูยืม
(1)

มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
อางอิงตาม
อัตราตลาด

มีอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่

ไมมีดอกเบี้ย

36,516,707
-

4,665,481
12,972,157
3,533,277
-

313,347
713,854
5,365
718,528(1)
39,809

313,347
5,379,335
12,977,522
40,768,512
39,809

10,802,618
227,212
-

17,434,770
6,836,642
17,253,444

17,071
8,086
406,466
-

28,254,459
7,071,940
406,466
17,253,444

รวม

เปนเงินใหสินเชื่อที่บริษัทยอยระงับการรับรูรายได
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(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2552

รายการ
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสด
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน
เงินใหสินเชื่อ
ตั๋วเงินรับ
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม
เงินกูยืม
(1)

มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
อางอิงตาม
อัตราตลาด

มีอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่

1
31,435,324
-

2,700,000
10,308,510
3,685,738
-

324,165
581,379
5,365
483,142(1)
38,614

324,165
3,281,380
10,313,875
35,604,204
38,614

10,154,205
339,272
-

21,554,001
3,911,902
10,216,418

13,530
10,767
164,880
-

31,721,736
4,261,941
164,880
10,216,418

ไมมีดอกเบี้ย

รวม

เปนเงินใหสินเชื่อที่บริษัทยอยระงับการรับรูรายได
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2553

รายการ
สินทรัพยทางการเงิน
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน

มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
อางอิงตาม
อัตราตลาด
449

มีอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่

ไมมีดอกเบี้ย

160,000

6,591

รวม
167,040
(หนวย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม 2552

รายการ
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสด
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน

มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
อางอิงตาม
อัตราตลาด
75,709

มีอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่

ไมมีดอกเบี้ย

-

102
24,222

รวม
102
99,931
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เครื่องมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่มีวันที่มีการกําหนดอัตราใหมหรือวันครบกําหนด
(แลวแตวนั ใดจะถึงกอน) นับจากวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 ดังนี้
(หนวย: พันบาท)

รายการ
สินทรัพยทางการเงิน
รายการระหวางธนาคาร
และตลาดเงิน
เงินลงทุน
เงินใหสินเชื่อ
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคาร
และตลาดเงิน
เงินกูยืม

งบการเงินรวม
นับจาก 30 กันยายน 2553
ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมหรือวันครบกําหนด
เมื่อ
0-3
3 - 12
ทวงถาม
เดือน
เดือน
1 - 5 ป
เกิน 5 ป

200,000
11,135

4,465,481
2,983,497

421,556

4,840,007 8,849,554 3,323,653

รวม

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)

4,665,481
12,972,157
3,533,277

2.50 - 3.25
3.42 - 7.11
1.50 - 10.00

-

17,434,770

0.75 - 4.25

-

6,836,642
17,253,444

0.50 - 3.00
0.75 - 6.13

62,872 3,966,835 8,942,450
377,396 131,583
29,666

3,847,000 2,446,415 542,627
664,539 13,365,330 2,821,744

600
401,831

(หนวย: พันบาท)

รายการ
สินทรัพยทางการเงิน
รายการระหวางธนาคาร
และตลาดเงิน
เงินลงทุน
เงินใหสินเชื่อ
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคาร
และตลาดเงิน
เงินกูยืม

งบการเงินรวม
นับจาก 31 ธันวาคม 2552
ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมหรือวันครบกําหนด
เมื่อ
0-3
3 - 12
ทวงถาม
เดือน
เดือน
1 - 5 ป
เกิน 5 ป

- 2,700,000
- 120,458
32,529 2,898,540

83,557 2,378,320 7,726,175
699,109
30,453
25,107

รวม

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)

2,700,000
10,308,510
3,685,738

1.11 - 3.00
3.48 - 7.11
1.50 - 10.00

1,133,692 10,465,761 3,835,069 6,119,479

-

21,554,001

0.75 - 4.25

1,201,001 2,412,901
1,320,775 8,465,335

-

3,911,902
10,216,418

0.75 - 2.50
0.75 - 2.30

278,000
419,308

20,000
11,000
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(หนวย: พันบาท)

รายการ
สินทรัพยทางการเงิน
รายการระหวางธนาคาร
และตลาดเงิน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
นับจาก 30 กันยายน 2553
ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมหรือวันครบกําหนด
เมื่อ
0-3
3 - 12
ทวงถาม
เดือน
เดือน
1 - 5 ป
เกิน 5 ป

160,000

-

-

-

-

รวม

160,000

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)

0.75

นอกจากนี้ บริษัทฯและบริษัทยอยมีสินทรัพย/หนี้สินทางการเงินที่กอใหเกิดรายได/คาใชจาย
ตามลําดับ ยอดคงเหลือถัวเฉลี่ยที่คํานวณโดยถัวเฉลี่ยจากยอดคงเหลือในระหวางงวดของ
สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินและผลตอบแทนเฉลี่ยของดอกเบี้ยและเงินปนผลสําหรับงวด
เกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553 และ 2552 เปนดังนี้
งบการเงินรวม
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2553
(หลังการปรับโครงสรางการถือหุน)
ยอด
ดอกเบี้ย
อัตรา
คงเหลือ
และ
เฉลี่ย
ถัวเฉลี่ย เงินปนผล (รอยละ)
สินทรัพยทางการเงินที่กอใหเกิดรายได
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน
เงินใหสินเชื่อ
หนี้สินทางการเงินที่กอใหเกิดคาใชจาย
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินกูยืม

(หนวย: พันบาท)
งบการเงินธนาคารแลนด แอนด เฮาส
สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2552
(กอนการปรับโครงสรางการถือหุน)
ยอด
ดอกเบี้ย
อัตรา
คงเหลือ
และ
เฉลี่ย
ถัวเฉลี่ย เงินปนผล (รอยละ)

2,323,992
11,776,203
38,275,421

40,197
389,983
1,264,151

2.31
4.42
4.41

617,319
7,042,498
31,544,718

11,246
244,587
1,203,039

2.44
4.64
5.10

30,507,388
5,563,965
11,825,950

342,587
52,188
125,408

1.50
1.25
1.43

26,319,667
6,951,534
3,524,977

444,867
70,643
46,203

2.26
1.36
1.75

(ข) ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุน
ความเสี่ ย งจากการเปลี่ ย นแปลงราคาตลาดของตราสารทุ น คื อ ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด จากการ
เปลี่ยนแปลงของราคาของตราสารทุนหรือหุนทุน ซึ่งอาจจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอมูลคา
ของสินทรัพยประเภทเงินลงทุน ความผันผวนตอรายไดหรือมูลคาของสินทรัพยทางการเงิน
มูลคาสูงสุดของความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตราสารทุนคือมูลคาตามบัญชี
ของตราสารทุนหลังปรับปรุงดวยคาเผื่อการปรับมูลคาและคาเผื่อการดอยคา
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28.3 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
ความเสี่ ยงดานสภาพคลองคือความเสี่ยงที่บริษัทฯและบริษัทยอยอาจไดรับความเสียหายอันสื บ
เนื่องมาจากการที่บริษัทฯและบริษัทยอยไมสามารถเปลี่ยนสินทรัพยเปนเงินสดและ/หรือไมสามารถ
จัดหาเงินทุนไดเพียงพอตามความตองการและทันตอเวลาที่บริษัทฯและบริษัทยอยจะตองนําไปชําระ
ภาระผูกพันไดเมื่อครบกําหนด
วันที่ที่ครบกําหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบดุล ณ วันที่ 30 กันยายน 2553 และ 31
ธันวาคม 2552 มีดังนี้
(หนวย: พันบาท)

รายการ
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสด
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน
เงินใหสินเชื่อ
ตั๋วเงินรับ
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม
เงินกูยืม

เมื่อ
ทวงถาม

ไมเกิน
3 เดือน

งบการเงินรวม
นับจาก 30 กันยายน 2553
3 - 12
มากกวา
เดือน
1 ป

313,347
913,854
2,404,733
-

4,465,481
4,750,211
-

62,872 12,909,285
2,299,260 31,314,308
38,154
1,655

10,911,794 4,877,783
4,082,298 2,446,415
406,466
664,539 13,365,330

8,940,510
542,627
2,821,744

ไมมี
กําหนด

รวม

313,347
- 5,379,335
5,365 12,977,522
- 40,768,512
39,809

3,524,372
600
401,831

- 28,254,459
- 7,071,940
406,466
- 17,253,444
(หนวย: พันบาท)

รายการ
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสด
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน
เงินใหสินเชื่อ
ตั๋วเงินรับ
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม
เงินกูยืม

เมื่อ
ทวงถาม

ไมเกิน
3 เดือน

งบการเงินรวม
นับจาก 31 ธันวาคม 2552
3 - 12
มากกวา
เดือน
1 ป

324,165
581,380
1,905,320
-

2,700,000
120,458
4,161,004
-

83,557 10,104,495
2,288,762 27,249,118
38,614

11,011,958 10,505,859
1,551,040 2,412,901
164,880
1,320,775 8,465,335

4,006,166
278,000
419,308

6,197,753
20,000
11,000

ไมมี
กําหนด

รวม

5,365
-

324,165
3,281,380
10,313,875
35,604,204
38,614

-

31,721,736
4,261,941
164,880
10,216,418
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(หนวย: พันบาท)

รายการ
สินทรัพยทางการเงิน
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน

เมื่อ
ทวงถาม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
นับจาก 30 กันยายน 2553
3 - 12
มากกวา
เดือน
1 ป

ไมเกิน
3 เดือน

167,040

-

-

ไมมี
กําหนด

-

รวม
-

167,040

(หนวย: พันบาท)

รายการ
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสด
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน

เมื่อ
ทวงถาม
102
99,931

งบการเงินเฉพาะกิจการ
นับจาก 31 ธันวาคม 2552
3 – 12
มากกวา
เดือน
1 ป

ไมเกิน
3 เดือน
-

-

-

ไมมี
กําหนด

รวม
-

102
99,931

28.4 มูลคายุติธรรม
มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยกันในขณะที่ทั้งสอง
ฝายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระ บริษัทฯ
และบริษัทยอยไดมีการประมาณการมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑดังนี้
เงินสดและรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
มูลคายุติธรรมโดยประมาณของเงินสด และของรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินประมาณเทากับ
ราคาตามบัญชี เนื่องจากมีระยะเวลาครบกําหนดระยะสั้นและมีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงตลาดปจจุบัน
หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน/หลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
มูลคายุติธรรมโดยประมาณของหลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืนและหลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซื้อ
คืนประมาณเทากับราคาตามบัญชี เนื่องจากมีระยะเวลาครบกําหนดระยะสั้น และมีอัตราดอกเบี้ย
ใกลเคียงตลาดปจจุบัน
เงินลงทุน
มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนคิดคํานวณตามหลักเกณฑการแสดงมูลคาของเงินลงทุน ยกเวนมูลคา
ยุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด คํานวณโดยใชอัตราผลตอบแทนของ
สมาคมตราสารหนี้ไทย
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เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ
มูลคายุติธรรมของเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับประมาณเทากับราคาตามบัญชี ซึ่งคิดคํานวณตาม
หลักเกณฑแสดงมูลคาที่ระบุไวในนโยบายการบัญชีของบริษัทฯและบริษัทยอย
ถึงแมวาเงินใหสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยจะมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ําในชวงสองปแรกของสัญญา ซึ่ง
อาจทําใหมูลคายุติธรรมของสินเชื่อดังกลาวจะมีจํานวนต่ํากวามูลคาตามบัญชี ผูบริหารของบริษัทยอย
คาดวาผลแตกตางนั้นไมเปนจํานวนเงินที่เปนสาระสําคัญ ดังนั้นจึงประมาณการวามูลคายุติธรรมของ
เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับมีจํานวนเทากับราคาตามบัญชี
ตั๋วเงินรับ
มูลคายุติธรรมของตั๋วเงินรับประมาณการจากมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากตั๋ว
สัญญาใชเงินซึ่งคิดลดดวยอัตราผลตอบแทนของเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลไทยที่มีอายุใกลเคียงกัน
เงินกูยืมและเงินรับฝาก
มูลคายุติธรรมของเงินกูยืมและเงินรับฝากประมาณเทากับราคาตามบัญชี เนื่องจากอัตราดอกเบี้ย
ใกลเคียงกับอัตราตลาดปจจุบัน หรือมีระยะเวลาครบกําหนดระยะสั้น
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม
มูลคายุติธรรมของหนี้สินจายคืนเมื่อทวงถามประมาณเทากับราคาตามบัญชี เนื่องจากมีระยะเวลาครบ
กําหนดระยะสั้น
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มูลคาที่ปรากฏในงบการเงินและมูลคายุติธรรมสําหรับเครื่องมือทางการเงินแตละประเภท ณ วันที่ 30
กันยายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 สรุปไดดังตอไปนี้
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินรวม
30 กันยายน 2553
มูลคาตามบัญชี
มูลคายุติธรรม
สินทรัพยทางการเงิน
เงินสด
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน - สุทธิ
เงินลงทุน - สุทธิ
เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ - สุทธิ
ตั๋วเงินรับ - สุทธิ
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม
เงินกูยืม
(1)

31 ธันวาคม 2552
มูลคาตามบัญชี
มูลคายุติธรรม

313,347
5,340,865
12,976,957
40,416,005
39,809

313,347
5,340,865
13,848,231
40,416,005(1)
39,809

324,165
3,280,140
10,313,310
35,353,557
38,614

324,165
3,280,140
10,333,121
35,353,557 (1)
38,614

28,254,459
7,071,940
406,466
17,253,444

28,254,459
7,071,940
406,466
17,253,444

31,721,736
4,261,941
164,880
10,216,418

31,721,736
4,261,941
164,880
10,216,418

ถึงแมวาเงินใหสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยจะมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ําในชวงสองปแรกของสัญญา ซึ่งอาจทําใหมูลคายุติธรรมของ
สินเชื่อดังกลาวจะมีจํานวนต่ํากวามูลคาตามบัญชี ผูบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยคาดวาผลแตกตางนั้นไมเปนจํานวนเงินที่เปน
สาระสําคัญ ดังนั้นจึงประมาณการวามูลคายุติธรรมของเงินใหสินเชื่อมีจํานวนเทากับมูลคาตามบัญชี
(หนวย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 2553
มูลคาตามบัญชี
มูลคายุติธรรม

สินทรัพยทางการเงิน
เงินสด
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน

167,040

167,040

31 ธันวาคม 2552
มูลคาตามบัญชี
มูลคายุติธรรม

102
99,931

102
99,931
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29. เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน
29.1 ทุนเรือนหุน
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่10/2553 ไดมีมติใหความเห็ น ชอบ
เกี่ ย วกั บ การจั ด สรรหุ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ดั ง ต อ ไปนี้
1.

ให ค วามเห็ น ชอบยกเลิ ก มติ ก ารจั ด สรรหุ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 และที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน
ของบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 ดั ง ต อ ไปนี้
1.1 ยกเลิกการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน 641,342,180 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
เปนเงิน 641,342,180 บาท เพื่อรองรับการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
สามัญของบริษัทฯ โดยมี ร ายละเอี ย ดดั ง นี้
(ก) ยกเลิกการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 423,806,180 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ
1 บาท เปนเงิน 423,806,180 บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ
บริษัทฯชุดที่ 1 (W 1)
(ข) ยกเลิกการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 217,536,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ
1 บาท เปนเงิน 217,536,000 บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ
บริษัทฯชุดที่ 2 (W 2)
1.2 ยกเลิกการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน 1,800,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
เปนเงิน 1,800,000,000 บาท เพื่อรองรับการออกขายใหกับประชาชนทั่วไป
1.3 ยกเลิกการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน 4,043,088,080 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท
เปนเงิน 4,043,088,080 บาท เพื่อรองรับการออกขายใหกับผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมี
จํานวนไมเกิน 35 ราย

2.

ใหความเห็นชอบการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 6,484,430,260 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ
1 บาท เปนเงิน 6,484,430,260 บาท ตามรายละเอียดดังตอไปนี้
2.1 จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 628,871,180 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เปนเงิน
628,871,180 บาท เพื่อรองรับการแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ
บริษัทฯ ดังตอไปนี้
(ก) จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 423,806,180 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เปนเงิน
423,806,180 บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯชุดที่ 1 (W 1)
(ข) จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 205,065,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เปนเงิน
205,065,000 บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯชุดที่ 2 (W 2)
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2.2 ใหความเห็นชอบการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 4,412,455,792หุน มูลคาที่ตราไว
หุนละ 1 บาท เปนเงิน 4,412,455,792 บาท เพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ
ในอัตราสวน 5 หุนสามัญเดิม มีสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนใหมได 4 หุน (5:4) ใน
ราคาหุนละ 1 บาท
2.3 ใหความเห็นชอบจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 1,443,103,288 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ
1 บาท เปนเงิน 1,443,103,288 บาท เพื่อรองรับการออกขายใหกับประชาชนทั่วไป
ทั้งนี้บริษัทฯจะขอมติอนุมัติในเรื่องดังกลาวตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 3/2553 ในวันที่ 12
พฤศจิกายน 2553
29.2 การลงทุนของบริษัทยอยในบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ยูไนเต็ด จํากัด
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2553 บริษัทยอยไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทย และเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม
2553 บริษัทยอยไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(“ก.ล.ต.”) ใหเขาเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ยูไนเต็ด จํากัด ซึ่งในวันที่
27 ตุลาคม 2553 บริษัทยอยไดเขาทําสัญญาซื้อหุนของบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนยูไนเต็ด จํากัด
ในสัดสวนรอยละ 99.99 ของจํานวนหุนทั้งหมดในราคา 16 ลานบาท จากบริษัทหลักทรัพย ยูไนเต็ด
จํากัด (มหาชน) และกลุมผูถือหุนรายยอยเดิม
30. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินระหวางกาลไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553
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