ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
รายงาน และ งบการเงิน
31 ธันวาคม 2552 และ 2551

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เสนอตอผูถือหุนของธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 และงบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ในสวนของผูถอื หุนและงบกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของธนาคารแลนด แอนด เฮาส
เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) ซึ่งผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูลใน
งบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบ
ของขาพเจา
ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งกําหนดใหขาพเจาตองวางแผน
และปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวางบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบรายการทั้งที่เปนจํานวนเงิน
และการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่กิจการใชและประมาณการ
เกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญซึ่งผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสม
ของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจาเชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปน
เกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา
ขาพเจาเห็นวา งบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 และผลการดําเนินงาน
และกระแสเงินสดสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกันของแตละปของธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด
(มหาชน) โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

รุงนภา เลิศสุวรรณกุล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3516
บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด
กรุงเทพฯ: 24 กุมภาพันธ 2553

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
งบดุล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
(หนวย: บาท)
หมายเหตุ

2552

2551

สินทรัพย
เงินสด
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินในประเทศ

289,457,647

2,698,759,925

3,430,652,103

581,379,625

298,252,166

3,280,139,550

3,728,904,269

6

มีดอกเบี้ย
ไมมีดอกเบี้ย
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน - สุทธิ
เงินลงทุน

324,062,382

7

เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ

7.1, 31.2

412,223,184

2,042,064,749

เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ

7.1

9,901,086,332

5,910,789,989

10,313,309,516

7,952,854,738

35,604,203,996

32,013,715,612

58,391,878

69,461,920

35,662,595,874

32,083,177,532

9

(262,733,695)

(403,439,974)

10

(46,305,655)

(1,414,340)

35,353,556,524

31,678,323,218

เงินลงทุน - สุทธิ
เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ

8

เงินใหสินเชื่อ

8.1, 31.2, 31.3

ดอกเบี้ยคางรับ

8.1, 31.2

รวมเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้
เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ - สุทธิ
สวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณ - สุทธิ

11

123,058,025

155,924,550

สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ

12

77,140,194

93,024,590

ตั๋วเงินรับ - สุทธิ

13

38,614,330

170,621,150

150,140,121
49,660,020,642

146,676,552
44,215,786,714

สินทรัพยอื่น - สุทธิ
รวมสินทรัพย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

15, 31.2

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
งบดุล (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
(หนวย: บาท)
หมายเหตุ

2552

2551

31,821,667,032

31,955,117,571

-

-

31,821,667,032

31,955,117,571

4,251,173,848

5,431,457,323

10,766,700

12,800,300

4,261,940,548

5,444,257,623

164,879,825

52,277,869

เงินกูยืมระยะสั้น

10,205,418,003

3,717,863,344

เงินกูยืมระยะยาว

11,000,000

-

10,216,418,003

3,717,863,344

หนี้สินและสวนของผูถือหุน
เงินรับฝาก
เงินรับฝากที่เปนเงินบาท

17
31.2, 31.3

เงินรับฝากที่เปนเงินตราตางประเทศ
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงินในประเทศ

18

มีดอกเบี้ย
ไมมีดอกเบี้ย
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม
เงินกูยืม

31.2
19, 31.2, 31.3

เงินกูยืม
ดอกเบี้ยคางจาย

31.2

94,417,560

164,877,874

คาใชจายคางจาย

31.2

40,677,718

23,020,975

หนี้สินอื่น

20

91,941,978

108,612,900

46,691,942,664

41,466,028,156

รวมหนี้สิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
งบดุล (ตอ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
(หนวย: บาท)
หมายเหตุ

2552

2551

หนี้สินและสวนของผูถือหุน (ตอ)
สวนของผูถือหุน
ทุนเรือนหุน
ทุนจดทะเบียน
หุนสามัญ 340,000,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท

21

ทุนที่ออกและชําระแลว

21

3,400,000,000

3,400,000,000

2,654,500,000

2,654,500,000

7.3

19,687,800

140,113,701

23

79,635,000

-

214,255,178

(44,855,143)

2,968,077,978
49,660,020,642

2,749,758,558
44,215,786,714

-

-

3,020,000

1,761,750

1,465,956,915

856,869,739

หุนสามัญ 265,450,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท
สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน
กําไรสะสม
จัดสรรแลว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไมไดจัดสรร (ขาดทุนสะสม)
รวมสวนของผูถือหุน
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน
29.1

รายการนอกงบดุล - ภาระผูกพันทั้งสิ้น
การรับอาวัลตั๋วเงิน
ภาระผูกพันอื่น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
(หนวย: บาท)
หมายเหตุ

2552

2551

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล
เงินใหสินเชื่อ

31.1

1,608,668,708

1,692,092,262

16,654,717

19,713,089

338,215,785

348,257,287

1,963,539,210

2,060,062,638

552,716,494

766,473,011

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน

84,454,059

186,409,433

เงินกูยืมระยะสั้น

67,418,153

155,281,077

เงินกูยืมระยะยาว

195,491

-

704,784,197

1,108,163,521

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิ

1,258,755,013

951,899,117

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

(259,500,000)

(96,600,000)

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผลสุทธิหลังหักหนี้สงสัยจะสูญ

999,255,013

855,299,117

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินลงทุน

31.1

รวมรายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล
คาใชจายดอกเบี้ย

31.1

เงินรับฝาก

รวมคาใชจายดอกเบี้ย

รายไดที่มิใชดอกเบี้ย
กําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน

7.4

90,357,731

(6,236,865)

คาธรรมเนียมและบริการ - อื่น ๆ

31.1

69,797,760

76,321,080

57,791

2,728

4,979,661

7,926,491

165,192,943

78,013,434

กําไรจากการจําหนายทรัพยสินรอการขาย
รายไดอื่น
รวมรายไดที่มิใชดอกเบี้ย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุน (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
(หนวย: บาท)
หมายเหตุ

2552

2551

คาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน
31.1

คาใชจายเกี่ยวกับอาคาร สถานที่และอุปกรณ
คาภาษีอากร

308,789,437

272,420,119

217,231,530

191,740,656

54,985,321

55,079,188

คาธรรมเนียมและบริการ

31.1

31,811,888

38,499,000

คาตอบแทนกรรมการ

25

4,230,000

3,217,500

109,828,526

82,668,059

43,553,044

49,495,753

รวมคาใชจายที่มิใชดอกเบี้ย

770,429,746

693,120,275

กําไรกอนภาษีเงินได

394,018,210

240,192,276

28,727,889
365,290,321

240,192,276

1.38

0.92

265,450,000

262,299,644

1.38

0.92

265,450,000

262,299,644

เงินสมทบกองทุนฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน/
กองทุนคุมครองเงินฝาก
คาใชจายอื่น

ภาษีเงินได
กําไรสุทธิ

26

กําไรตอหุน

27

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
กําไรสุทธิ (บาทตอหุน)
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน)
กําไรตอหุนปรับลด
กําไรสุทธิ (บาทตอหุน)
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (หุน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กรรมการ

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
(หนวย: บาท)
สวนเกิน(ต่ํากวา)ทุน
หมายเหตุ

กําไรสะสม (ขาดทุนสะสม)

ทุนที่ออก

จากการเปลี่ยนแปลง

จัดสรรแลว -

ยังไมไดจัดสรร

และชําระแลว

มูลคาเงินลงทุน

สํารองตามกฎหมาย

(ขาดทุนสะสม)

รวม

2,600,000,000

25,990,387

-

(285,047,419)

2,340,942,968

การเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนในระหวางป

-

114,123,314

-

-

114,123,314

รายไดที่รับรูในสวนของผูถือหุน

-

114,123,314

-

-

114,123,314

กําไรสุทธิ

-

-

-

240,192,276

240,192,276

รวมรายไดทั้งสิ้นที่รับรูสําหรับป

-

114,123,314

-

240,192,276

354,315,590

54,500,000
2,654,500,000

140,113,701

-

(44,855,143)

54,500,000
2,749,758,558

2,654,500,000

-

(44,855,143)

2,749,758,558

-

-

(120,425,901)
(120,425,901)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550

เพิ่มทุนหุนสามัญ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

21

การเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนในระหวางป

-

140,113,701
(120,425,901)

รายไดที่รับรูในสวนของผูถือหุน

-

(120,425,901)

-

กําไรสุทธิ

-

-

-

365,290,321

รวมรายไดทั้งสิ้นที่รับรูสําหรับป
จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย

-

(120,425,901)

-

365,290,321

244,864,420

2,654,500,000

-

79,635,000

-

19,687,800

79,635,000

(79,635,000)
(26,545,000)
214,255,178

(26,545,000)
2,968,077,978

-

-

-

-

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551

เงินปนผลจาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

23
28

365,290,321

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
(หนวย: บาท)
2552

2551

394,018,210

240,192,276

87,751,207

77,423,256

หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ

259,500,000

96,600,000

กําไรจากการจําหนายเงินลงทุน

(90,359,011)

(1,072,623)

1,280

7,309,488

(57,791)

(2,728)

(7,015)

67,996

-

513,660

508,512

(3,789,282)

ตัดจําหนายคาเผื่อผลขาดทุนจากมูลคาปจจุบันของตั๋วเงินรับเปนรายไดดอกเบี้ย

(2,507,620)

(7,083,100)

คาใชจายคางจายเพิ่มขึ้น

17,656,743

12,357,282

666,504,515

422,516,225

446,873,046

(2,549,427,170)

(3,948,212,815)

(6,413,689,769)

134,514,440

-

(1,405,481)

(18,780,067)

(133,450,539)

14,799,609,243

(1,182,317,075)

(1,284,720,117)

112,601,956

(93,204,182)

-

(1,310,000,000)

6,498,554,659

(1,293,751,925)

(23,592,369)

52,853,914

เงินสดไดมาจากกิจกรรมดําเนินงาน

2,570,070,337

2,311,406,152

รายไดดอกเบี้ยและเงินปนผล

(1,963,539,210)

(2,060,062,638)

เงินสดรับจากดอกเบี้ย

1,630,592,323

1,698,312,370

คาใชจายดอกเบี้ย

704,784,197

1,108,163,521

เงินสดจายดอกเบี้ย

(775,244,511)

(1,041,265,595)

(4,590,613)

(3,275,962)

2,162,072,523

2,013,277,848

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรกอนภาษีเงินได
รายการปรับกระทบกําไรกอนภาษีเงินไดเปนเงินสดรับ (จาย)
จากกิจกรรมดําเนินงาน
คาเสื่อมราคาและคาตัดจําหนาย

ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน
กําไรจากการจําหนายทรัพยสินรอการขาย
(กําไร)ขาดทุนจากการจําหนาย/ตัดจําหนายอุปกรณ
ขาดทุนจากการตัดจําหนายสินทรัพยอื่น
ตัดจําหนายรายได/รายจายรอตัดบัญชี

กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลง
ในสินทรัพยและหนี้สินดําเนินงาน
สินทรัพยดําเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
เงินใหสินเชื่อ
ตั๋วเงินรับ
สินทรัพยอื่น
หนี้สินดําเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม
หลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
เงินกูยืม
หนี้สินอื่น

เงินสดจายภาษีเงินไดโดยการถูกหักภาษี ณ ที่จาย
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
งบกระแสเงินสด (ตอ)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
(หนวย: บาท)
หมายเหตุ

2552

2551

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดรับจากการขายหลักทรัพยเผื่อขาย

1,753,952,839

1,339,072,623

211,500,000

50,000,000

413,491

-

346,052,521

328,054,804

เงินปนผลรับจากเงินลงทุน

842,300

1,486,600

ลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย

(303,444,548)

(693,405,353)

(4,060,461,307)

(2,885,541,798)

(33,171,321)

(60,638,742)

77,886

19,075

(16,684,649)

(42,201,415)

(2,100,922,788)

(1,963,154,206)

เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ถือจนครบกําหนด
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนทั่วไป
เงินสดรับจากดอกเบี้ยของเงินลงทุน

ลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
เงินสดจายซื้ออุปกรณ
เงินสดรับจากการจําหนายอุปกรณ
เงินสดจายเพื่อการไดมาสินทรัพยไมมีตัวตน
เงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จายเงินปนผล

28

(26,545,000)

เงินสดรับจากการเพิ่มทุนหุนสามัญ

21

-

54,500,000

เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน) จากกิจกรรมจัดหาเงิน

(26,545,000)

54,500,000

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ

34,604,735

104,623,642

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนป
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันปลายป

289,457,647
324,062,382

184,834,005
289,457,647

9,590,049

11,432,056

-

ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระแสเงินสด
รายการที่ไมเกี่ยวของกับเงินสด
การซื้อทรัพยสินโดยการกอหนี้สิน
หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551
1.

ขอมูลทั่วไป
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) (“ธนาคารฯ”) จัดตั้งขึ้นเปนบริษัทจํากัดตาม
กฎหมายไทยและตอมาไดจดทะเบียนการแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่
29 มีนาคม 2548 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2548 ธนาคารฯไดรับใบอนุญาตจากกระทรวงการคลังให
ประกอบกิจการธนาคารพาณิชยโดยไดรับอนุญาตใหบริการไดเฉพาะแกประชาชนรายยอย และ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตามคําจํากัดความ หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยกําหนด โดยเริ่มเปดดําเนินกิจการธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยตั้งแตวันที่ 19 ธันวาคม 2548
ธนาคารฯมีที่ทําการอยูที่เลขที่ 1 อาคารคิวเฮาส ลุมพินี ชั้นจี ชั้น 1 ชั้น 5 ชั้น 6 และชั้น 24 ถนนสาทรใต
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีสํานักงานใหญ 1 แหง
และมีสาขาทั้งสิ้น 22 สาขาในประเทศไทย (31 ธันวาคม 2551: สํานักงานใหญ 1 แหง และมีสาขาทั้งสิ้น
20 สาขาในประเทศไทย)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ธนาคารฯมีผูถือหุนรายใหญ 3 รายไดแก บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด
(มหาชน) บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน) และคุณเพียงใจ หาญพาณิชย โดยมีสัดสวนการถือหุน
ในธนาคารฯในอัตรารอยละ 42.12 รอยละ 26.45 และรอยละ 19.59 ตามลํ าดับ ตอมาในป 2552
ธนาคารฯไดดําเนินการตามแผนการปรับโครงสรางการถือหุนตามที่ไดรับความเห็นชอบจากธนาคาร
แหงประเทศไทย โดยใหบริษัท แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุป จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทโฮลดิ้งที่
ตั้งขึ้นเพื่อเปนบริษัทใหญของธนาคารฯออกหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของ
ธนาคารฯและใหผูถือหุนเดิมนําหุนที่มีอยูในธนาคารฯไปชําระคาหุนเพิ่มทุนใหแกบริษัท แอล เอช
ไฟแนนเชียล กรุป จํากัด (มหาชน) ทั้งนี้การแลกเปลี่ยนหุนดังกลาวไดกระทําแลวเสร็จในวันที่ 9
ธันวาคม 2552 เปนผลให ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ธนาคารฯมีบริษัท แอล เอช ไฟแนนเชียล กรุป
จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทใหญของธนาคารฯโดยถือหุนในธนาคารฯคิดเปนอัตรารอยละ 99.99 ของ
ทุนที่เรียกชําระแลวของธนาคารฯ และบริษัทใหญมีผูถือหุนรายใหญ 3 รายซึ่งไดแก บริษัท แลนด แอนด
เฮาส จํากัด (มหาชน) บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน) และคุณเพียงใจ หาญพาณิชย โดยมีสัดสวน
การถือหุนในบริษัทใหญในอัตรารอยละ 40.95 รอยละ 25.71 และรอยละ 19.04 ตามลําดับ ทั้งนี้การ
แลกเปลี่ยนหุนดังกลาวถือเปนการรวมกิจการภายใตการควบคุมเดียวกัน
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2.

เกณฑในการจัดทํางบการเงิน
งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และ
อ างอิ งตามหลั กเกณฑ ที่กํ าหนดโดยธนาคารแหงประเทศไทย (“ธปท.”) และการแสดงรายการใน
งบการเงินไดทําขึ้นเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของประกาศ ธปท. เรื่อง “การจัดทําและการประกาศ
งบการเงินของธนาคารพาณิชยและบริษัทโฮลดิ้งที่เปนบริษัทแมของกลุมธุรกิจทางการเงิน” ลงวันที่
3 สิงหาคม 2551
งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่ธนาคารฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกลาว
งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอที่ 4 เรื่อง นโยบายการบัญชีที่สําคัญ

3.

การประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหม
ในเดือนมิถุนายน 2552 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 12/2552 เรื่อง การ
จัดเลขระบุฉบับมาตรฐานการบัญชีของไทยใหตรงตามมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ การ
อางอิงเลขมาตรฐานการบัญชีในงบการเงินนี้ไดถือปฏิบัติตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับดังกลาว
สภาวิ ช าชี พ บั ญชี ไ ด อ อกประกาศสภาวิ ช าชี พ บั ญชี ฉบั บที่ 86/2551 และฉบับ ที่ 16/2552 ให ใ ช
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีใหมดังตอไปนี้

3.1

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่มีผลบังคับใชใน
ปปจจุบัน
แมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2550)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550)
การดอยคาของสินทรัพย
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 (ปรับปรุง 2550) สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย
และการดําเนินงานที่ยกเลิก
แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการบันทึกบัญชีสิทธิการเชา
แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีขางตนถือปฏิบัติ
กับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2552 เปนตนไป ฝายบริหาร
ของธนาคารฯไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนว
ปฏิบัติทางการบัญชีดัง กลา วข างตนไม มีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงิ น สําหรับป
ปจจุบัน
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3.2

มาตรฐานการบัญชีที่ยังไมมีผลบังคับใชในปปจจุบัน
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24
(ปรับปรุง 2550)
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40

การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ
ความชวยเหลือจากรัฐบาล
การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ
กิจการที่เกี่ยวของกัน
อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน

วันที่มีผลบังคับใช
1 มกราคม 2555

1 มกราคม 2554
1 มกราคม 2554

อยางไรก็ตาม กิจการสามารถนํามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2550) และมาตรฐานการ
บัญชีฉบับที่ 40 มาถือปฏิบัติกอนกําหนดได
ฝายบริหารของธนาคารฯไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 ไมเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
ของธนาคารฯสวนมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2550) และมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40
จะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปที่เริ่มใชมาตรฐานการบัญชีดังกลาว
4.

นโยบายการบัญชีที่สําคัญ

4.1

การรับรูรายได
(ก)

ดอกเบี้ยและสวนลดรับจากเงินใหสินเชื่อ
ธนาคารฯรับรูรายไดดอกเบี้ยและสวนลดรับจากเงินใหสินเชื่อตามเกณฑคงคางจากยอดเงินตน
ที่คางชําระ โดยจะหยุดรับรูรายไดดอกเบี้ยตามเกณฑคงคางสําหรับ (ก) เงินใหสินเชื่อที่ผิดนัด
ชําระเงินตนหรือดอกเบี้ยเกินกําหนดสามเดือนนับจากวันครบกําหนดชําระ (ข) เงินใหสินเชื่อ
ที่คางชําระไมเกิน 3 เดือน แตถูกจัดชั้นเปนสินทรัพยจัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน สงสัย สงสัยจะสูญ
และ (ค) เงินใหสินเชื่อแกลูกหนี้แฟคตอริ่งที่ผิดนัดชําระนับแตวันที่ครบกําหนด โดยจะรับรู
เป น รายได ต ามเกณฑเ งิ น สดและจะกลั บรายการดอกเบี้ย ค างรับ จากสิ น เชื่อที่ผิด นัด ชํา ระ
ดังกลาวที่ไดบันทึกบัญชีเปนรายไดแลวนั้นออกจากบัญชี เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดของ
ธนาคารแหงประเทศไทย เวนแตดอกเบี้ยคางรับที่เกิดกอนประกาศธนาคารแหงประเทศไทย
ลงวันที่ 31 มีนาคม 2541 ธนาคารฯจะไมยกเลิกรายการดอกเบี้ยคางรับที่ไดบันทึกไวแลว
ธนาคารฯรับรูรายไดดอกเบี้ยสําหรับลูกหนี้ภายหลังการปรับโครงสรางหนี้ใหมตามเกณฑ
คงคางเชนเดียวกับเงินใหสินเชื่อที่กลาวขางตน ยกเวนหนี้ตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ที่อยู
ระหวางการติดตามผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขการปรับโครงสรางหนี้ใหม ซึ่งจะรับรูรายไดตาม
เกณฑเงินสดจนกวาลูกหนี้จะปฏิบัติตามเงื่อนไขการปรับโครงสรางหนี้ติดตอกันไมนอยกวา
สามเดือนหรือสามงวดการชําระเงินแลวแตระยะเวลาใดจะนานกวา
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ในกรณีที่ดอกเบี้ยหรือสวนลดไดคิดรวมอยูในตั๋วเงินหรือเงินใหสินเชื่อแลว ดอกเบี้ยหรือ
สวนลดดังกลาวจะตั้งพักไวและตัดจําหนายเปนรายไดเฉลี่ยเทาๆ กันตลอดอายุของตั๋วเงิน หรือ
ระยะเวลาของเงินใหสินเชื่อนั้น
(ข)

ดอกเบี้ยและเงินปนผลจากเงินลงทุน
ดอกเบี้ยจากเงินลงทุนถือเปนรายไดตามเกณฑคงคาง เงินปนผลจากเงินลงทุนจะถือเปนรายได
เมื่อมีสิทธิในการรับเงินปนผล

(ค)

กําไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุน
กําไร (ขาดทุน) จากการขายเงินลงทุนถือเปนรายไดหรือคาใชจาย ณ วันที่ที่เกิดรายการ

(ง)

คาธรรมเนียมและบริการ
คาธรรมเนียมถือเปนรายไดตามเกณฑคงคาง คาบริการรับรูเปนรายไดเมื่อไดใหบริการแลว
โดยพิจารณาตามขั้นความสําเร็จของงาน

4.2

การรับรูคาใชจาย
(ก)

ดอกเบี้ยจาย
ดอกเบี้ยจายถือเปนคาใชจายตามเกณฑคงคาง ในกรณีที่ดอกเบี้ยไดคิดรวมอยูในตั๋วเงินจายแลว
ดอกเบี้ยนั้นจะบันทึกเปนดอกเบี้ยจายรอตัดบัญชีและจะตัดจําหนายเปนคาใชจายเฉลี่ยเทา ๆ
กันตลอดอายุของตั๋วเงินนั้น

(ข)

คาใชจายอื่น
ธนาคารฯใชเกณฑคงคางในการรับรูคาใชจาย

4.3

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง รายการ “เงินสด” ที่แสดงอยูในงบดุลซึ่งประกอบไปดวย
เงินสดในมือ และเช็คระหวางเรียกเก็บ

4.4

หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน/หลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
ธนาคารฯมีการทําสัญญาซื้อหลักทรัพยโดยมีสัญญาขายคืนหรือมีการทําสัญญาขายหลักทรัพยโดยมี
สั ญ ญาซื้ อคื น โดยมี ก ารกํา หนดวั น เวลา และราคาที่ แ น น อนในอนาคต จํ า นวนเงิ น ที่จ ายสํ าหรั บ
หลั ก ทรั พ ย ซื้ อ โดยมี สัญ ญาขายคื น ในอนาคตแสดงเป น สิ น ทรั พ ย ภ ายใต บั ญ ชี “รายการระหว า ง
ธนาคารและตลาดเงิ น ” ด า นสิ น ทรั พ ย ในงบดุ ล โดยหลั ก ทรั พ ย ภ ายใต สั ญ ญาขายคื น ถื อ เป น
หลักประกัน ในขณะที่หลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซื้อคืนในอนาคตแสดงเปนหนี้สินภายใตบัญชี
“รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน” ดานหนี้สิน ในงบดุลดวยจํานวนเงินที่ไดรับมาจากการขาย
หลักทรัพยดังกลาว
ผลตางระหวางราคาซื้อและราคาขายจะถูกรับรูตามเกณฑคงคางตามระยะเวลาของรายการซึ่งแสดง
รวมอยูในดอกเบี้ยรับหรือดอกเบี้ยจายในงบกําไรขาดทุน
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4.5

เงินลงทุน
เงินลงทุนชั่วคราว หมายถึง เงินลงทุนที่กิจการตั้งใจจะถือไวไมเกิน 1 ป เงินลงทุนชั่วคราว รวมถึง
หลักทรัพยเผื่อขาย และตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดที่มีวันครบกําหนดภายใน 1 ปนับจากวันที่
ในงบดุล
เงินลงทุนระยะยาว หมายถึง เงินลงทุนที่กิจการตั้งใจจะถือไวเกิน 1 ป เงินลงทุนระยะยาว รวมถึง
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดที่มีระยะเวลาครบกําหนดชําระเกิน 1 ปนับจากวันที่ในงบดุล และ
เงินลงทุนทั่วไป
เงินลงทุ นในหลัก ทรัพยเ ผื่อขาย ทั้งที่ถือไวเปนเงินลงทุน ชั่วคราวและระยะยาว แสดงตามมูลคา
ยุติธรรม ธนาคารฯบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลคาหลักทรัพยดังกลาวเปนรายการแยกตางหากในสวน
ของผูถือหุน จนกระทั่งมีการจําหนายหลักทรัพยดังกลาวออกไปจึงบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลคานั้น
ในงบกําไรขาดทุน
เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุนตัดจําหนาย ธนาคารฯตัดบัญชี
สวนเกิน/สวนต่ํากวามูลคาตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยที่แทจริง ซึ่งจํานวนที่ตัดจําหนายนี้จะแสดง
เปนรายการปรับลด/เพิ่มกับรายไดดอกเบี้ย
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดซึ่งถือเปนเงินลงทุนทั่วไปแสดงมูลคาตาม
ราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อการดอยคา (ถามี)
ในกรณีที่มีการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ธนาคารฯจะปรับเปลี่ยนราคาของเงินลงทุนใหมโดยใช
มูลคายุติธรรม ณ วันที่โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุน ผลตางระหวางราคาตามบัญชีและมูลคายุติธรรม
ณ วันที่โอนไดบันทึกเปนรายการกําไรหรือขาดทุนในงบกําไรขาดทุนหรือแสดงเปนสวนเกินทุนหรือ
สวนต่ํากวาทุนซึ่งแสดงแยกตางหากในสวนของผูถือหุนและทยอยตัดจําหนายตลอดอายุที่เหลือของ
ตราสารหนี้แลวแตประเภทเงินลงทุนที่ถูกโอนและ/หรือประเภทเงินลงทุนที่โอนเปลี่ยน
มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยในความตองการของตลาด คํานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวัน
ทําการสุดทายของปของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มูลคายุติธรรมของตราสารหนี้คํานวณจาก
อัตราผลตอบแทนของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และมูลคายุติธรรมของหนวยลงทุนคํานวณจาก
มูลคาสินทรัพยสุทธิของกองทุน ณ วันที่ในงบดุล
ธนาคารฯจะบันทึกขาดทุนจากการดอยคา (ถามี) ของเงินลงทุนในงบกําไรขาดทุน
ธนาคารฯใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการคํานวณตนทุนของเงินลงทุนเมื่อมีการขาย
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4.6

เงินใหสินเชื่อ
ธนาคารฯแสดงเงินใหสินเชื่อเฉพาะยอดเงินตนไมรวมดอกเบี้ยคางรับ ยกเวนเงินเบิกเกินบัญชีแสดง
ดวยยอดเงินตนรวมดอกเบี้ย รายไดรอการตัดบัญชีและสวนลดรับลวงหนาของเงินใหสินเชื่อที่ยังไม
รับรูเปนรายไดแสดงเปนรายการหักจากเงินใหสินเชื่อ

4.7

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ธนาคารฯตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยอางอิงตามหลักเกณฑและขอกําหนดของธนาคารแหงประเทศไทย
(“ธปท.”) และปรับปรุงเพิ่มเติมโดยการประเมินฐานะลูกหนี้จากประสบการณในการพิจารณาความเสี่ยง
ดานเครดิตและมูลคาหลักประกันประกอบ
สําหรับลูกหนี้ที่จัดชั้นปกติ (รวมลูกหนี้ที่ผานการปรับโครงสรางหนี้) และลูกหนี้จัดชั้นกลาวถึงเปน
พิเศษ ธนาคารฯกันสํารองในอัตราไมต่ํากวารอยละ 1 และ 2 ตามลําดับของยอดหนี้เงินตนคงคาง (ไม
รวมดอกเบี้ย) หลังหักหลักประกัน ตามหลักเกณฑที่กําหนดโดย ธปท.
สําหรับลูกหนี้ดอยคุณภาพ ซึ่งไดแก เงินใหสินเชื่อที่จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน จัดชั้นสงสัย และจัดชั้น
สงสัยจะสูญ ธนาคารฯบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในอัตรารอยละ 100
สําหรับสวนตางของยอดมูลหนี้ตามบัญชีที่สูงกวามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับ
จากลูกหนี้หรือมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากการจําหนายหลักประกันตาม
หลักเกณฑที่กําหนดโดยธปท. ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยคิดลด และระยะเวลาที่คาดวาจะไดรับจากการ
จําหนายหลักประกันที่ใชในการคํานวณมูลคาปจจุบันเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดโดย ธปท.
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ตั้งเพิ่มบันทึกบัญชีเปนคาใชจายในแตละป
การตัดจําหนายลูกหนี้เปนหนี้สูญจะนําไปลดคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สวนหนี้สูญที่ไดรับคืนจะบันทึก
เปนรายไดในงบกําไรขาดทุนในปที่ไดรับคืน

4.8

การปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหาและสวนสูญเสียจากการปรับโครงสรางหนี้
ธนาคารฯบันทึกรายการและสวนสูญเสียที่เกี่ยวของกับการปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหาโดยอางอิง
ตามหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย
ในกรณีการปรับโครงสรางหนี้โดยการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการชําระหนี้ ธนาคารฯจะคํานวณ
มูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับชําระหนี้ในอนาคตตามเงื่อนไขในสัญญาปรับ
โครงสรางหนี้ของลูกหนี้คิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาเดิม สวนของภาระหนี้คงคางตามบัญชี
ของลูกหนี้ที่สูงกวามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคต จะถูกบันทึกเปนคาเผื่อ
การปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ และถือเปนคาใชจายทั้งจํานวนในงบกําไรขาดทุน ณ วันที่มี
การปรับโครงสรางหนี้เฉพาะสวนของคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้ที่คํานวณไดที่
สูงกวาคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่มีอยูเดิม
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ในกรณีการปรับปรุงโครงสรางหนี้ซึ่งผานกระบวนการในชั้นศาล ธนาคารฯจะคํานวณกระแสเงินสด
คิดลดจากกการจําหนายหลักประกันดวยอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาเดิม สวนของภาระหนี้คงคางตาม
บัญชีของลูกหนี้ที่สูงกวามูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคตจากการจําหนาย
หลักประกันจะถูกบันทึกเปนคาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้และถือเปนคาใชจายทั้ง
จํานวนในงบกําไรขาดทุน ณ วันที่มีการปรับโครงสรางหนี้เฉพาะสวนของคาเผื่อการปรับมูลคาจาก
การปรับโครงสรางหนี้ที่คํานวณไดที่สูงกวาคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่มีอยูเดิม
ในกรณีที่เปนการโอนทรัพยชําระหนี้และ/หรือแปลงหนี้เปนทุน ธนาคารฯรับรูกําไรขาดทุนจากการ
ปรับโครงสรางหนี้ในงบกําไรขาดทุนดวยสวนของภาระหนี้คงคางตามบัญชีของลูกหนี้ที่สูงกวาราคา
ยุติธรรมของสินทรัพยและ/หรือเงินลงทุน ที่รับโอนเพื่ อชําระหนี้ (หลังจากหักดวยประมาณการ
คาใชจาย) ทั้งนี้ สินทรัพยที่ไดรับโอนมาจะบันทึกดวยจํานวนที่ไมสูงกวายอดคงคางตามบัญชีของมูล
หนี้บวกดวยดอกเบี้ยที่ธนาคารฯ ซึ่งเปนเจาหนี้มีสิทธิไดรับตามกฎหมายที่ยังไมไดบันทึกบัญชี
ในกรณีที่เปนการปรับโครงสรางหนี้โดยการลดเงินตนและ/หรือดอกเบี้ยคางรับที่เคยรับรูเปนรายได
ธนาคารฯจะรับรูเปนคาใชจายทันที
4.9

สวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณ/คาเสื่อมราคา
สวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณแสดงตามราคาทุนหลังหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผือ่ การดอยคา
(ถามี) คาเสื่อมราคาของสวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดย
วิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณดังตอไปนี้
สวนปรับปรุงอาคารเชา
เครื่องตกแตงสํานักงาน
เครื่องใชสํานักงาน
ยานพาหนะ

-

5 ป
5 ป
5 ป
5 ป

คาเสื่อมราคาของสวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณไดแสดงรวมอยูในงบกําไรขาดทุน
ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับสวนปรับปรุงอาคารเชาระหวางกอสราง
4.10 สินทรัพยไมมีตัวตน/คาตัดจําหนาย
ธนาคารฯวัดมูลคาเริ่มแรกของสินทรัพยไมมีตัวตนดวยราคาทุน และภายหลังการรับรูรายการครั้ง
แรกสินทรัพยไมมีตัวตนแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคา (ถามี)
ธนาคารฯตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจํากัดอยางมีระบบตลอดอายุการ
ใหประโยชนของสินทรัพยนั้น และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวเมื่อมีขอบงชี้วา
สินทรัพยนั้นเกิดการดอยคา ธนาคารฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหนายและวิธีการตัดจําหนายของ
สินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวทุกสิ้นปเปนอยางนอย คาตัดจําหนายรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน
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สินทรัพยไมมีตัวตนที่มีอายุการใหประโยชนจํากัดของธนาคารฯไดแก คอมพิวเตอรซอฟทแวร ซึ่งมี
อายุการใหประโยชนโดยประมาณ 5 ป และไมมีการคิดคาตัดจําหนายสําหรับสินทรัพยไมมีตัวตน
ระหวางการพัฒนา
4.11 การดอยคาของสินทรัพย
ทุกวันที่ในงบดุล ธนาคารฯจะทําการประเมินการดอยคาของสวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณ
และสินทรัพยไมมีตัวตนของธนาคารฯ หากมีขอบงชี้วาสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา ธนาคารฯรับรู
ขาดทุนจากการดอยคาในงบกําไรขาดทุนเมื่อมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยมีมูลคาต่ํากวา
มูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ทั้งนี้มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนหมายถึง มูลคายุติธรรมหักตนทุนใน
การขายของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคา
ยุติธรรมหักตนทุนในการขาย ธนาคารฯประเมินมูลคา ซึ่งสะทอนถึงจํานวนเงินที่ธนาคารฯสามารถ
จะไดมาจากการจําหนายสินทรัพยหักดวยตนทุนในการจําหนาย โดยการจําหนายนั้นผูซื้อกับผูขายมี
ความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะ
ของผูที่ไมมีความเกี่ยวของกัน ในการประเมินมูลคาจากการใชสินทรัพยธนาคารฯ ประมาณการ
กระแสเงินสดในอนาคตที่ธนาคารฯคาดวาจะไดรับจากสินทรัพยและคํานวณคิดลดเปนมูลคาปจจุบัน
โดยใชอัตราคิดลดกอนภาษีที่สะทอนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปจจุบันของเงินสดตาม
ระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของสินทรัพยที่กําลังพิจารณาอยู
4.12 ผลประโยชนพนักงาน
ธนาคารฯรับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคม และกองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพเปนคาใชจายตามเกณฑคงคาง
4.13 ภาษีเงินได
ธนาคารฯบันทึกภาษีเงินไดโดยคํานวณจากกําไรสุทธิทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากร
4.14 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับธนาคารฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมธนาคารฯ
หรือ ถู ก ควบคุ ม โดยธนาคารฯไม วา จะเป น โดยทางตรงหรือ ทางออม หรื อ อยูภ ายใตก ารควบคุ ม
เดียวกันกับธนาคารฯ
นอกจากนี้ บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอยางเปน
สาระสําคัญไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออมกับธนาคารฯ กรรมการหรือผูบริหารของธนาคารฯ
ที่มีอํานาจในการวางแผนและควบคุมการดําเนินงานของธนาคารฯตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่
ใกล ชิ ด กั บ บุ ค คลดั ง กล า วและกิ จ การที่ บุ ค คลดั ง กล า วมี อํ า นาจควบคุ ม หรื อ มี อิ ท ธิ พ ลอย า งเป น
สาระสําคัญไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
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5.

การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีที่สําคัญ
ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝายบริหารอาจตองใชดุลยพินิจและ
การประมาณการในเรื่องที่มีความไมแนนอนซึ่งอาจมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงิน
และขอมูลที่เปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดวยเหตุนี้ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกตางไปจาก
จํานวนที่ประมาณการไว การใชดุลยพินิจและการประมาณการทางบัญชีที่สําคัญมีดังตอไปนี้

5.1

มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
ในการประเมินมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินที่ไมมีการซื้อขายในตลาดและไมสามารถหา
ราคาไดในตลาดซื้อขายคลอง ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประมาณมูลคายุติธรรมของเครื่องมือ
ทางการเงินดังกลาว โดยใชหลักเกณฑและแบบจําลองการประเมินมูลคาที่เปนที่ยอมรับกันทั่วไป ซึ่ง
ตัวแปรที่ใชในการคํานวณมาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยูในตลาด โดยคํานึงถึงสภาพคลอง และ
ขอมูลความสัมพันธ และการเปลี่ยนแปลงของมูลคาเครื่องมือทางการเงินในระยะยาว

5.2

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับเกิดจากการปรับมูลคาของเงินใหสินเชื่อ
และดอกเบี้ยคางรับจากความเสี่ยงดานเครดิตที่อาจเกิดขึ้น ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประมาณ
การผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับเมื่อลูกหนี้มีปญหาในการจาย
ชําระคืนหนี้เงินตนและ/หรือดอกเบี้ย โดยใชการวิเคราะหสถานะของลูกหนี้รายตัว ประวัติการชําระ
หนี้ของลูกหนี้ ประสบการณในการเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้ในอดีต มูลคาของหลักประกันและสภาวะ
เศรษฐกิจแวดลอมในปจจุบัน อยางไรก็ตาม การใชประมาณการและขอสมมติฐานที่แตกตางกัน อาจ
มีผลตอจํา นวนคา เผื่อหนี้ สงสั ย จะสูญ ดังนั้นการปรั บปรุงคา เผื่อ หนี้สงสัย จะสูญอาจมีขึ้น ไดใ น
อนาคต

5.3

คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในหลักทรัพย
ธนาคารฯพิจารณาคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในตราสารทุนที่จัดประเภทเผื่อขาย เมื่อพบวามูลคา
ยุ ติ ธ รรมของเงิ น ลงทุ น ดั ง กล า วลดลงอย า งมี ส าระสํ า คั ญ และเป น ระยะเวลานาน ซึ่ ง ความมี
สาระสําคัญ และระยะเวลานั้น ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของฝายบริหาร

5.4

สินทรัพยไมมีตัวตน
ในการบันทึกและวัดมูลคาเริ่มแรกและการพิจารณาการดอยคาของสินทรัพยไมมีตัวตนนั้น ฝาย
บริหารจําเปนตองประมาณกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคตจากสินทรัพยหรือหนวยของ
สินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคํานวณหามูลคาปจจุบัน
ของกระแสเงินสดนั้น ๆ
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5.5

การประเมินความเสี่ยงและผลประโยชน
ในการพิจารณาการรับรูหรือการตัดบัญชีสินทรัพยและหนี้สิน ฝายบริหารใชดุลยพินิจในการพิจารณา
และประเมินความเสี่ยงและผลประโยชน ถึงแมวาฝายบริหารจะไดใชดุลยพินิจและขอมูลที่ดีที่สุดใน
สภาวะปจจุบันในการประเมินความเสี่ยงและผลประโยชน ความเสี่ยงและผลประโยชนที่เกิดขึ้นจริง
นั้นอาจแตกตางไปจากที่ประมาณไว

6.

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (สินทรัพย)
(หนวย: บาท)

ในประเทศ
ธนาคารแหงประเทศไทย
ธนาคารพาณิชย
สถาบันการเงินอื่น
รวมในประเทศ
บวก: ดอกเบี้ยคางรับ
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รายการระหวางธนาคาร
และตลาดเงิน - สุทธิ

เมื่อทวงถาม

รวม

472,877,194
108,502,431
341
581,379,966
-

2,540,000,000
160,000,000
2,700,000,000
359,584
(1,600,000)

3,012,877,194
108,502,431
160,000,341
3,281,379,966
359,584
(1,600,000)

212,928,147 2,700,000,000
85,324,019
600,000,000
130,000,846
428,253,012 3,300,000,000
33,219
1,418,038
(800,000)
-

2,912,928,147
685,324,019
130,000,846
3,728,253,012
1,451,257
(800,000)

581,379,966

2,698,759,584

3,280,139,550

427,486,231

3,728,904,269

7.

เงินลงทุน

7.1

จําแนกตามประเภทของเงินลงทุน

เมื่อทวงถาม

31 ธันวาคม 2552
ราคาทุน/
มูลคายุติธรรม
ราคาตามบัญชี
เงินลงทุนชั่วคราว
หลักทรัพยเผื่อขาย
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารทุนในความตองการของตลาดในประเทศ
รวม
บวก: คาเผื่อการปรับมูลคา
หัก: คาเผื่อการดอยคา
หลักทรัพยเผื่อขาย – สุทธิ
ตราสารหนีท้ ี่จะถือจนครบกําหนด - ภายใน 1 ป
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารหนี้ทจี่ ะถือจนครบกําหนด - ภายใน 1 ป
เงินลงทุนชั่วคราว - สุทธิ

31 ธันวาคม 2551
มีระยะเวลา

31 ธันวาคม 2552
มีระยะเวลา

3,301,418,038

รวม

(หนวย: บาท)
31 ธันวาคม 2551
ราคาทุน/
ราคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม

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

1,708,978,386
3,073,680
1,712,052,066
131,479,225
(50,944)
1,843,480,347

1,841,899,505
1,580,842
1,843,480,347
1,843,480,347

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

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

148,605,583
49,978,819
198,584,402
2,042,064,749

152,632,931
50,521,521
203,154,452
2,046,634,799
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เงินลงทุนระยะยาว
ตราสารหนีท้ ี่จะถือจนครบกําหนด
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
เงินลงทุนทั่วไป
ตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาด
ในประเทศ
หัก: คาเผื่อการดอยคา
เงินลงทุนทัว่ ไป - สุทธิ
เงินลงทุนระยะยาว - สุทธิ

7.2

31 ธันวาคม 2552
ราคาทุน/
มูลคายุติธรรม
ราคาตามบัญชี

(หนวย: บาท)
31 ธันวาคม 2551
ราคาทุน/
ราคาตามบัญชี
มูลคายุติธรรม

9,856,286,332
40,000,000
9,896,286,332

5,905,989,989
5,905,989,989

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

5,365,310
(565,310)
4,800,000
9,901,086,332

6,545,802,585
6,545,802,585

12,198,035
(7,398,035)
4,800,000
5,910,789,989

จําแนกตามระยะเวลาคงเหลือของตราสารหนี้
(หนวย: บาท)
31 ธันวาคม 2551

31 ธันวาคม 2552
ครบกําหนดภายใน
1 ป
เงินลงทุนเผื่อขาย
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
บวก: คาเผื่อการปรับมูลคา
เงินลงทุนเผื่อขาย – สุทธิ
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด
หลักทรัพยรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ
ตราสารหนี้ภาคเอกชน
รวมตราสารหนี้ที่จะถือ
จนครบกําหนด
รวมตราสารหนี้

1 ป - 5 ป

เกิน 5 ป

ครบกําหนดภายใน
รวม

1 ป

1 ป - 5 ป

เกิน 5 ป

รวม

140,188,731
418,608
140,607,339

-

196,322,138
11,885,926
208,208,064

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

-

793,682,991
39,847,992
833,530,983

915,295,395
93,073,127
1,008,368,522

1,708,978,386
132,921,119
1,841,899,505

63,407,781
-

2,378,319,956
-

7,477,966,376
40,000,000

9,919,694,113
40,000,000

148,605,583
49,978,819

1,648,265,641
-

4,257,724,348
-

6,054,595,572
49,978,819

63,407,781

2,378,319,956

7,517,966,376

9,959,694,113

198,584,402

1,648,265,641

4,257,724,348

6,104,574,391

204,015,120

2,378,319,956

7,726,174,440

10,308,509,516

198,584,402

2,481,796,624

5,266,092,870

7,946,473,896
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7.3

สวนเกิน(ต่ํากวา)ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน
(หนวย: บาท)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2552
2551
140,113,701
25,990,387
4,171,983
117,223,587
(27,025,043)
(1,238,134)

ยอดคงเหลือตนป
เพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาหลักทรัพย
ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาหลักทรัพย
ตัดจําหนายสวนเกินทุนที่เกิดจากการโอนเปลี่ยนประเภท
เงินลงทุน
รับรูกําไรจากการจําหนายเงินลงทุน

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

ยอดคงเหลือปลายป

7.4

(1,254,639)
(607,500)
140,113,701

กําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน
กําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 สามารถแบงประเภท
ไดดังตอไปนี้
(หนวย: บาท)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2552
2551
กําไรจากการจําหนายเงินลงทุน
ขาดทุนจากการดอยคาเงินลงทุน

90,359,011
(1,280)
90,357,731

กําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน

7.5

1,072,623
(7,309,488)
(6,236,865)

เงินลงทุนในบริษัทที่มีปญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
(หนวย: บาท)
31 ธันวาคม 2551

31 ธันวาคม 2552

จํานวนราย
เงินลงทุนทั่วไป
บริษัทที่รายงานของผูสอบบัญชีระบุวา
บริษัทมีปญหาเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ตอเนื่อง

ราคาทุน

มูลคายุติธรรม/
ราคาตาม
คาเผื่อ
บัญชี
การดอยคา

จํานวนราย

ราคาทุน

มูลคายุติธรรม/
ราคาตาม
บัญชี

คาเผื่อ
การดอยคา

2

480,515

-

480,515

2

7,313,240

-

7,313,240

2

480,515

-

480,515

2

7,313,240

-

7,313,240
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7.6

เงินลงทุนในตราสารทุนที่ธนาคารฯถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไปของทุนชําระแลว แตไมเขาขายเปน
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ธนาคารฯไมมีเงินลงทุนในบริษัทหรือกองทุนใดๆ ตั้งแตรอยละ
10 ขึ้นไปของทุนชําระแลว

7.7

เงินลงทุนที่มีภาระผูกพัน
7.7.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ธนาคารฯ ไมมีการนําพันธบัตรรัฐบาลและพันธบัตรรัฐวิสาหกิจใดๆวาง
เปนประกันการขายหลักทรัพยโดยมีสัญญาซื้อคืน (31 ธันวาคม 2551: ธนาคารฯไดนําพันธบัตร
รัฐบาลและพันธบัตรรัฐวิสาหกิจจํานวนรวมประมาณ 482 ลานบาท (มูลคาตามหนาตั๋ว) ไปวางเปน
ประกันการขายหลักทรัพยโดยมีสัญญาซื้อคืนกับธนาคารพาณิชย 2 แหง)
7.7.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ธนาคารฯไมมีภาระผูกพันตามสัญญาขายคืนใด ๆ ในตรา
สารทุนหรือตราสารหนี้ที่ไดรับจากการปรับโครงสรางหนี้

8.

เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ

8.1

จําแนกตามประเภทสินเชื่อ
31 ธันวาคม 2552
เงินใหกูยืม
เงินเบิกเกินบัญชี
ตั๋วเงิน
รวมเงินใหสินเชื่อ
บวก: ดอกเบี้ยคางรับ
รวมเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้
เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ - สุทธิ

8.2

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

(หนวย: บาท)
31 ธันวาคม 2551
27,521,034,240
508,956,951
3,983,724,421
32,013,715,612
69,461,920
32,083,177,532
(403,439,974)
(1,414,340)
31,678,323,218

จําแนกตามระยะเวลาที่เหลือของสัญญาการใหสินเชื่อ
31 ธันวาคม 2552
ไมเกิน 1 ป (1)
เกิน 1 ป
รวม
บวก: ดอกเบี้ยคางรับ
รวมเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ
(1)
รวมสัญญาที่ไมมีกําหนดระยะเวลาและ/หรือสัญญาที่ครบกําหนดแลว

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

(หนวย: บาท)
31 ธันวาคม 2551
6,612,531,930
25,401,183,682
32,013,715,612
69,461,920
32,083,177,532
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8.3

จําแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยูของลูกหนี้
(หนวย: บาท)
ในประเทศ
เงินบาท
บวก: ดอกเบี้ยคางรับ
รวมเงินใหสินเชื่อและ
ดอกเบี้ยคางรับ

8.4

31 ธันวาคม 2552
ตางประเทศ

รวม

ในประเทศ

31 ธันวาคม 2551
ตางประเทศ

รวม

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

-

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

32,013,715,612
69,461,920

-

32,013,715,612
69,461,920

35,662,595,874

-

35,662,595,874

32,083,177,532

-

32,083,177,532

จําแนกตามประเภทธุรกิจและการจัดชั้น
(หนวย: บาท)
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
(หนวย: บาท)

31 ธันวาคม 2551
ปกติ

กลาวถึง
เปนพิเศษ

ต่ํากวา
มาตรฐาน

สงสัย

สงสัย
จะสูญ

รวม

การเกษตรและเหมืองแร
อุตสาหกรรมการผลิตและการพาณิชย
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยและกอสราง
การสาธารณูปโภคและบริการ
สินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัย
อื่น ๆ

3,171,725,931
903,254,866
1,439,908,510
24,009,778,486
996,672,718

296,965,924
482,574,875
7,412,987

4,401,862
15,971
858,680
27,003,620
338,687

36,479,112
870,487
1,104,692
329,204,379
6,802,605

1,610,417
22,152,607
22,694,738
305,866,120
15,479,258

3,511,183,246
926,293,931
1,464,566,620
25,154,427,480
1,026,706,255

รวมเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ

30,521,340,511

786,953,786

32,618,820

374,461,275

367,803,140

32,083,177,532
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8.5

จําแนกตามประเภทการจัดชั้นตามหลักเกณฑของธนาคารแหงประเทศไทย
31 ธันวาคม 2551

31 ธันวาคม 2552
เงินใหสินเชื่อ
และดอกเบี้ย
คางรับ
บาท

มูลหนี้
หลังหัก
หลักประกัน (1)
บาท

อัตราขั้นต่าํ
ที่ใชใน
การตั้งคาเผือ่
รอยละ

จัดชั้นปกติ
34,343,879,156
จัดชั้นกลาวถึงเปนพิเศษ 883,452,528
จัดชั้นต่ํากวามาตรฐาน
128,183,928
จัดชั้นสงสัย
253,687,436
จัดชั้นสงสัยจะสูญ
53,392,826
35,662,595,874
รวม

5,234,141,307
24,015,405
42,429,252
75,628,378
14,938,173
5,391,152,515

1
2
100
100
100

สํารองรายตัวเพิ่มเติม
สํารองทั่วไป
รวม
(1)

(2)

8.6

คาเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญตามที่
ตั้งไวโดย
ธนาคารฯ
บาท

เงินใหสินเชื่อ
และดอกเบี้ย
คางรับ
บาท

52,341,388
30,521,340,511
480,308
786,953,786
39,783,291 (2)
32,618,820
(2)
66,380,892
374,461,275
367,803,140
14,938,173
173,924,052
32,083,177,532

มูลหนี้
อัตราขั้นต่าํ
หลังหัก
ที่ใชใน
หลักประกัน (1) การตั้งคาเผือ่
บาท
รอยละ
5,051,951,949
28,268,569
12,339,701
145,179,753
130,762,572
5,368,502,544

1
2
100
100
100

คาเผื่อหนี้สงสัย
จะสูญตามที่
ตั้งไวโดย
ธนาคารฯ
บาท
51,151,033
565,371
12,339,701
145,179,753
130,762,572
339,998,430

50,072,565
38,737,078

63,441,544
-

262,733,695

403,439,974

มูลหนี้หลังหักหลักประกัน หมายถึง มูลหนี้หลังหักมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากลูกหนี้หรือมูลคาปจจุบัน
ของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจากการจําหนายหลักประกันแลวแตกรณี
ธนาคารฯบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจํานวนรวมประมาณ 12 ลานบาท ของลูกหนี้จัดชั้นดังกลาวในรายการบัญชี “คาเผื่อการปรับ
มูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้” เนื่องจากคาเผื่อจํานวนดังกลาวเปนของลูกหนี้ที่มีการปรับโครงสรางหนี้

สินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ธนาคารฯมีเงินใหสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายไดดังนี้

เงินใหสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได (บาท)
คิดเปนอัตรารอยละตอยอดสินเชื่อทั้งหมด (1)
(1)

31 ธันวาคม 2552

31 ธันวาคม 2551

435,264,190
1.14

774,883,235
2.19

ฐานเงินตนทั้งหมดรวมรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินที่เปนเงินใหสินเชื่อ

เงินใหสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ซึ่งคํานวณตามเกณฑที่ประกาศ
โดยธนาคารแหงประเทศไทย โดยกําหนดใหเงินใหสินเชื่อที่ไมกอใหเกิดรายได หมายถึง สินเชื่อจัด
ชั้นต่ํากวามาตรฐาน สงสัยและสงสัยจะสูญ และไมรวมสินเชื่อที่คางชําระที่ไดมีการทําสัญญาปรับ
โครงสร า งหนี้ แ ล ว และเขา เงื่ อ นไขการจั ด ชั้ น เป น ลู ก หนี้ ป กติ ห รื อ กล า วถึ ง เป น พิ เ ศษตามเกณฑ
ธนาคารแหงประเทศไทย
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8.7

สินเชื่อที่ระงับการรับรูรายได
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ธนาคารฯมีเงินใหสินเชื่อที่ระงับการรับรูรายไดดังนี้

เงินใหสินเชื่อที่ระงับการรับรูรายได (บาท)
คิดเปนอัตรารอยละตอยอดสินเชื่อทั้งหมด (1)
(1)

8.8

31 ธันวาคม 2552

31 ธันวาคม 2551

483,141,408
1.26

844,780,809
2.38

ฐานเงินตนทั้งหมดรวมรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินที่เปนเงินใหสินเชื่อ

รายไดรอตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ธนาคารฯมีรายไดรอตัดบัญชีที่แสดงหักจากเงินใหสินเชื่อดังตอไปนี้
31 ธันวาคม 2552

(หนวย: บาท)
31 ธันวาคม 2551

16,666,801

19,044,414

รายไดรอตัดบัญชี

8.9

ลูกหนี้ที่มีปญหาเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ธนาคารฯมีเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับกับบริษัทและบุคคลที่
มีปญหาเกี่ยวกับฐานะการเงิน และ/หรือผลการดําเนินงานและไดตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไวสรุปได
ดังนี้
(หนวย: บาท)

จํานวนราย
บริษัทและบุคคลที่มีปญหาใน
การชําระหนี้หรือผิดนัดชําระหนี้

281

31 ธันวาคม 2552
มูลหนี้
คาเผื่อ
ตามบัญชี
หลักประกัน หนี้สงสัยจะสูญ
1,318,716,71 1,157,494,21
8
7
170,973,482
(หนวย: บาท)
31 ธันวาคม 2551
มูลหนี้
คาเผื่อ
ตามบัญชี
หลักประกัน หนี้สงสัยจะสูญ

จํานวนราย
บริษัทจดทะเบียนที่ถูกเพิกถอนจากการ
เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย
บริษัทและบุคคลที่มีปญหาใน
การชําระหนี้หรือผิดนัดชําระหนี้

1

606,444

-

606,444

321 1,565,301,903

1,240,703,265

353,662,131
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ธนาคารฯไมมีขอมูลเพียงพอจึงไมไดเปดเผยรายการของบริษัทที่รายงานของผูสอบบัญชีระบุวา
บริษัทนั้นมีปญหาเกี่ยวกับการดําเนินงานตอเนื่องของกิจการ และบริษัทอื่นที่มิใชบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่มีผลการดําเนินงานและฐานะการเงินเชนเดียวกับบริษัทจด
ทะเบีย นที่เ ขา ขายถู ก เพิ ก ถอนของตลาดหลั ก ทรัพ ย แ ห ง ประเทศไทยจากการเป น หลัก ทรั พ ยจ ด
ทะเบียน อยางไรก็ตาม ลูกหนี้ เหลานั้นธนาคารฯไดมีก ารพิ จารณาจัดชั้นและกันเงินสํารองตาม
แนวทางปฏิบัติของธนาคารแหงประเทศไทยแลว
8.10 การปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหา
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ธนาคารฯไดทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้กับ
ลูกหนี้โดยมีจํานวนรายและภาระหนี้คงคาง (รวมดอกเบี้ยคางรับตามบัญชี) กอนการปรับโครงสราง
หนี้ดังตอไปนี้
(หนวย: บาท)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2552
ภาระหนี้กอ นปรับ
โครงสรางหนี้
จํานวนราย
ลูกหนี้ที่ไดทําสัญญาปรับโครงสรางหนี้

151

2551
ภาระหนี้กอ นปรับ
โครงสรางหนี้
จํานวนราย

891,170,881

88

450,568,382

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

151

891,170,881

891,170,881

151

891,170,881

891,170,881

8,627

-

(หนวย: บาท)
ขาดทุนจาก
สวนสูญเสีย
การปรับ
จากการปรับ
โครงสรางหนี้ (1) โครงสรางหนี้

-

-

46,509,060

-

-

46,509,060

35,662,595,874

ขาดทุนจากการปรับโครงสรางที่แสดงเปนจํานวนกอนหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ไดตั้งไวแลวในบัญชีของลูกหนี้ที่มีปญหา ณ วันปรับโครงสรางหนี้

จํานวน
ราย
การเปลี่ยนแปลงเงือ่ นไขการชําระหนี้
รวมลูกหนี้ปรับโครงสรางหนี้ทั้งหมด
ระหวางป
เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ย
คางรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
(1)

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

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551
ชนิดของ
ภาระหนี้
กอนปรับ
หลังปรับ
สินทรัพย
มูลคา
โครงสรางหนี้
โครงสรางหนี้
ที่รับโอน
ยุติธรรม

(หนวย: บาท)
ขาดทุนจาก
การปรับ
โครงสรางหนี้

(1)

สวนสูญเสีย
จากการปรับ
โครงสรางหนี้

88

450,568,382

450,568,382

-

-

-

4,037,246

88

450,568,382

450,568,382

-

-

-

4,037,246

7,900

32,083,177,532

ขาดทุนจากการปรับโครงสรางที่แสดงเปนจํานวนกอนหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ไดตั้งไวแลวในบัญชีของลูกหนี้ที่มีปญหา ณ วันปรับโครงสรางหนี้
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ลูกหนี้ที่ไดรับการปรับโครงสรางหนี้โดยวิธีเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชําระหนี้และการปรับหนี้ใน
หลายลักษณะในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ตามที่กลาวขางตนสามารถ
จําแนกระยะเวลาการผอนชําระตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ไดดังตอไปนี้
(หนวย: ลานบาท)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2551

2552
ชวงระยะเวลาการผอนชําระตาม
สัญญาการปรับโครงสรางหนี้

จํานวนราย

ภาระหนี้

ภาระหนี้

กอนปรับ
หลังปรับ
โครงสรางหนี้ โครงสรางหนี้

กอนปรับ
หลังปรับ
โครงสรางหนี้ โครงสรางหนี้

จํานวนราย

ไมเกิน 5 ป
5 – 10 ป
10 – 15 ป
เกินกวา 15 ป

6
38
5
102

63
163
252
413

63
163
252
413

4
24
7
53

9
96
116
229

9
96
116
229

รวมลูกหนี้ปรับโครงสรางหนี้ทั้งหมด

151

891

891

88

450

450

ขอมูลสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ที่เกี่ยวของกับลูกหนี้ที่ผานการปรับโครงสรางหนี้
แลวมีดังนี้
(หนวย: บาท)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2551
2552
ดอกเบี้ย
เงินตน
ดอกเบี้ย
เงินตน
เงินสดที่รับชําระจากลูกหนี้

61,692,401

54,496,893

51,949,008

76,615,119

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ธนาคารฯมีลูกหนี้ปรับโครงสรางหนี้ซึ่งมีภาระหนี้คงเหลือดัง
ตอไปนี้
จํานวนราย
ลูกหนี้ปรับโครงสรางหนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552
ลูกหนี้ปรับโครงสรางหนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551
(1)

200
149

(หนวย: บาท)
ภาระหนี้ (1)
1,119,969,054
845,248,394

ไมรวมเงินทดรองจาย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ธนาคารฯไมมีภาระผูกพันคงเหลือที่ตกลงใหลูกหนี้กูยืมเพิ่มเติม
ภายหลังการปรับโครงสรางหนี้
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9.

คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
(หนวย: บาท)
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)

28,050,034

91,181,163

29,830,601

(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)

-

-

-

-

-

-

-

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

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

(หนวย: บาท)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551
ชั้นกลาวถึง
เปนพิเศษ

ชั้นปกติ
ยอดตนป
สํารองเพิ่ม(ลด)ระหวางป
โอนมาจากบัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะ
สูญสําหรับรายการระหวางธนาคาร
และตลาดเงิน
โอนไปบัญชีคาเผื่อการปรับมูลคาจาก
การปรับโครงสรางหนี้
หนี้สูญตัดจําหนายระหวางป
โอนไปคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับ
สินทรัพยอื่น
ยอดปลายป

ชั้นต่ํากวา
มาตรฐาน

ชั้นสงสัย

55,289,866
30,506,186
27,567,592
100,775,367
(4,138,833) (29,940,815) (15,227,891) 44,404,386

ชั้นสงสัย
จะสูญ

สํารองรายตัว
เพิ่มเติม

รวม

46,694,062
84,068,510

45,704,961
17,434,643

306,538,034
96,600,000

-

-

-

-

-

9,430,000

9,430,000

-

-

-

-

-

(551,807)
(772,043)

(551,807)
(772,043)

51,151,033

565,371

12,339,701

145,179,753

130,762,572

(7,804,210)
63,441,544

(7,804,210)
403,439,974
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10.

คาเผื่อการปรับมูลคาจากการปรับโครงสรางหนี้
(หนวย: บาท)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2552
2550
ยอดตนป
โอนมาจากบัญชีคา เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
โอนกลับบัญชีคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ยอดปลายป

11.

1,414,340
46,224,047
(1,332,732)
46,305,655

862,533
1,233,600
(681,793)
1,414,340

สวนปรับปรุงอาคารเชาและอุปกรณ
(หนวย: บาท)

ยานพาหนะ

สวน
ปรับปรุง
อาคารเชา
ระหวาง
กอสราง

รวม

สวน
ปรับปรุง
อาคารเชา

เครื่อง
ตกแตง
สํานักงาน

84,013,191
2,707,358
1,752,500
88,473,049

35,259,693 150,028,319
3,227,977 13,483,673
(47,559)
(28,829)
38,440,111 163,483,163

5,690,300
5,690,300

2,967,500
(1,752,500)
1,215,000

274,991,503
22,386,508
1,752,500
(1,752,500)
(76,388)
297,301,623

34,680,233
16,934,203

14,587,578
7,173,407

66,646,325
29,936,492

3,152,817
1,138,060

-

119,066,953
55,182,162

51,614,436

(4,212)
21,756,773

(1,305)
96,581,512

4,290,877

-

(5,517)
174,243,598

49,332,958

20,672,115

83,381,994

2,537,483

-

155,924,550

36,858,613
31 ธันวาคม 2552
คาเสื่อมราคาสําหรับปสิ้นสุดวันที่

16,683,338

66,901,651

1,399,423

1,215,000

123,058,025

ราคาทุน
31 ธันวาคม 2551
ซื้อเพิ่ม
โอนเขา
โอนออก
ตัดจําหนาย
31 ธันวาคม 2552
คาเสื่อมราคาสะสม
31 ธันวาคม 2551
คาเสื่อมราคาสําหรับป
คาเสื่อมราคาสะสมสวน
ที่ตัดจําหนาย
31 ธันวาคม 2552
มูลคาสุทธิตามบัญชี
31 ธันวาคม 2551

เครื่องใช
สํานักงาน

31 ธันวาคม 2551

49,220,873

31 ธันวาคม 2552

55,182,162
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ธนาคารฯมีเครื่องตกแตงสํานักงานและเครื่องใชสํานักงานจํานวนหนึ่ง
ซึ่งตัดคาเสื่อมราคาหมดแลวแตยังใชงานอยู ราคาทุนเดิมของสินทรัพยดังกลาวกอนหักคาเสื่อมราคา
สะสมมีจํานวนรวมประมาณ 5.9 ลานบาท และ 5.0 ลานบาท ตามลําดับ
12.

สินทรัพยที่ไมมีตัวตน
(หนวย: บาท)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552

คอมพิวเตอรซอฟทแวร
คอมพิวเตอรซอฟทแวรระหวาง
การพัฒนา
รวม

อายุการตัดจําหนาย
คงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2552

1 มกราคม
2552

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
(หนวย: บาท)

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

คอมพิวเตอรซอฟทแวร
คอมพิวเตอรซอฟทแวรระหวาง
การพัฒนา
รวม

13.

อายุการตัดจําหนาย
คงเหลือ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2551

1 มกราคม
2551

เพิ่มขึ้น(ลดลง)

ตัดจําหนาย

31 ธันวาคม
2551

2 – 5 ป

68,761,498

47,235,019

(28,202,383)

87,794,134

-

10,264,060
79,025,558

(5,033,604)
42,201,415

(28,202,383)

5,230,456
93,024,590

ตั๋วเงินรับ
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2550 ธนาคารฯไดรับชําระราคาจากการโอนขายทรัพยสินรอการขายใหกับ
บริษัทบริหารสินทรัพย กรุงเทพพาณิชย จํากัด (“บสก.”) เปนตั๋วสัญญาใชเงินจํานวนรวม 175 ลานบาท
ที่ออกโดย บสก. ประเภทเปลี่ยนมือได ตั๋วสัญญาใชเงินดังกลาวมีอายุ 2 - 7 ป และไมมีดอกเบี้ย ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ธนาคารฯมีตั๋วสัญญาใชเงินของ บสก. โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

ครบกําหนดชําระ
28 กุมภาพันธ 2552
28 กุมภาพันธ 2554
18 กรกฎาคม 2554
28 กุมภาพันธ 2557

31 ธันวาคม 2552
มูลคาหนาตั๋ว
มูลคาสุทธิตามบัญชี
25,698,365
13,090,000
1,896,192
40,684,557

24,522,120
12,490,855
1,601,355
38,614,330

(หนวย: บาท)
31 ธันวาคม 2551
มูลคาหนาตั๋ว
มูลคาสุทธิตามบัญชี
134,514,440
25,698,365
13,090,000
1,896,192
175,198,997

133,599,344
23,513,910
11,977,302
1,530,594
170,621,150
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14.

การโอนขายสินเชื่อดอยคุณภาพใหแกบริษัท บริหารสินทรัพยกรุงเทพพาณิชย จํากัด
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2552 และวันที่ 9 ธันวาคม 2552 ธนาคารฯไดทําสัญญาซื้อขายสินเชื่อดอยคุณภาพ ซึ่ง
มีมูลหนี้คงคางตามบัญชี (รวมสินทรัพยอื่นที่เกี่ยวของ) จํานวนประมาณ 357 ลานบาท และ 428 ลานบาท
ตามลําดับ กับบริษัท บริหารสินทรัพยกรุงเทพพาณิชย จํากัด (“บสก.”) ซึ่งเปนผูเสนอราคาซื้อสินทรัพย
จากธนาคารฯในราคาสูงสุดจากการประกวดราคา ทั้งนี้การโอนสินเชื่อดอยคุณภาพและหลักประกัน
เปนไปตาม พระราชกําหนดบริษัทบริหารสินทรัพย พ.ศ.2541 โดยบสก.ไดชําระราคาจํานวน 218 ลานบาท
และ 263 ลานบาท ใหแกธนาคารฯแลวเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2552 และวันที่ 9 ธันวาคม 2552 ตามลําดับ
ภายใตเงื่อนไขของสัญญาทั้งสองฉบับ บสก.อาจยกเลิกการโอนสินทรัพยเฉพาะรายไดเมื่อปรากฏวา
บสก. ไมสามารถรับโอนสิทธิในหนี้สินและหลักประกันของสินทรัพยรายใดๆ เนื่องจากไมมีเอกสาร
หลักฐานแหงหนี้ หลักประกันไมมี หรือมีอยูไมครบถวน หรือหลักประกันถูกรอนสิทธิ หรือศาลไม
อนุญาตให บสก.เขาสวมสิทธิเปนคูความแทนธนาคารฯภายในระยะเวลาไมเกินวันที่ 7 เมษายน 2553
และวันที่ 9 ธันวาคม 2553 ของแตละสัญญาตามลําดับ โดยหากมีการยกเลิกการโอนสินทรัพยรายใด
แลว บสก.จะไดรับเงินคาสินทรัพยตามราคา ณ วันชําระราคา สวนธนาคารฯจะไดรับรายรับที่ไดรับ
ชําระในระหวางชวงกําหนดเวลายกเลิกการโอนหักดวยคาใชจายที่เกิดขึ้นในระยะเวลากอนการ
ยกเลิกการโอนสินทรัพยรายนั้น ๆ อยางไรก็ตาม บสก.ยังมิไดมีการยกเลิกการโอนสินทรัพยรายใด
จนถึงวันที่อนุมัติงบการเงินนี้

15.

สินทรัพยอื่น

ดอกเบี้ยคางรับจากเงินลงทุน
เงินมัดจําและเงินประกัน
คาใชจายจายลวงหนา
เช็ครอเรียกเก็บ
บัญชีพักลูกหนี้จากการขายทอดตลาด
ภาษีถูกหัก ณ ที่จาย
บัญชีพักลูกหนี้
เงินวางประกัน - ธุรกรรมสัญญาซื้อคืนภาคเอกชน
อื่น ๆ
รวม
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ/คาเผื่อการดอยคา
สินทรัพยอื่น - สุทธิ

31 ธันวาคม 2552

(หนวย: บาท)
31 ธันวาคม 2551

103,977,598
20,444,191
6,116,452
3,775,076
6,168,873
5,091,898
3,079,334
4,337,641
152,991,063
(2,850,942)
150,140,121

105,140,057
17,495,529
4,755,166
298,768
8,807,885
14,450,650
3,265,951
6,706,609
160,920,615
(14,244,063)
146,676,552
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16.

คุณภาพสินทรัพย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ธนาคารฯมีสินทรัพยที่จัดชั้นตามเกณฑธนาคารแหงประเทศ
ไทยดังตอไปนี้
(หนวย: บาท)

เงินลงทุน
การจัดชั้นสินทรัพย
ปกติ
กลาวถึงเปนพิเศษ
ต่ํากวามาตรฐาน
สงสัย
สงสัยจะสูญ
รวม

565,310
565,310

31 ธันวาคม 2552
เงินใหสินเชื่อและ
ดอกเบี้ยคางรับ
สินทรัพยอื่น
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
(หนวย: บาท)

การจัดชั้นสินทรัพย
ปกติ
กลาวถึงเปนพิเศษ
ต่ํากวามาตรฐาน
สงสัย
สงสัยจะสูญ
รวม

เงินลงทุน

31 ธันวาคม 2551
เงินใหสินเชื่อและ
ดอกเบี้ยคางรับ
สินทรัพยอื่น

7,448,979
7,448,979

30,521,340,511
786,953,786
32,618,820
374,461,275
367,803,140
32,083,177,532

14,244,063
14,244,063

รวม
30,521,340,511
786,953,786
32,618,820
374,461,275
389,496,182
32,104,870,574
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17.

เงินรับฝาก

17.1 จําแนกตามประเภทเงินรับฝาก
31 ธันวาคม 2552
จายคืนเมื่อทวงถาม
ออมทรัพย
เงินรับฝากประเภทจายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลา
- ไมเกิน 1 ป
- เกิน 1 ป
รวมเงินรับฝาก

(หนวย: บาท)
31 ธันวาคม 2551

2,009,021,827
9,086,259,620

2,811,424,836
3,077,018,055

13,371,074,294
7,355,311,291
31,821,667,032

23,394,568,110
2,672,106,570
31,955,117,571

31 ธันวาคม 2552

(หนวย: บาท)
31 ธันวาคม 2551

25,623,914,142
6,197,752,890
31,821,667,032

30,573,494,722
1,381,622,849
31,955,117,571

17.2 จําแนกตามระยะเวลาที่เหลือของเงินรับฝาก

ไมเกิน 1 ป*
เกิน 1 ป
รวม
* รวมสัญญาที่ครบกําหนดแลว

17.3 จําแนกตามสกุลเงินและถิ่นที่อยูของผูฝาก
(หนวย: บาท)
ในประเทศ
เงินบาท
รวม

31,821,667,032
31,821,667,032

31 ธันวาคม 2552
ตางประเทศ

รวม

ในประเทศ

- 31,821,667,032 31,955,117,571
- 31,821,667,032 31,955,117,571

31 ธันวาคม 2551
ตางประเทศ

รวม

- 31,955,117,571
- 31,955,117,571
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18.

รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน (หนีส้ ิน)
(หนวย: บาท)
31 ธันวาคม 2552
เมื่อทวงถาม
มีระยะเวลา

ในประเทศ:
ธนาคารแหงประเทศไทย
ธนาคารพาณิชย
บริษัทเงินทุน บริษัทเงินทุน
หลักทรัพย บริษัทหลักทรัพย
และบริษัทเครดิตฟองซิเอร
สถาบันการเงินอื่น
รวมรายการระหวางธนาคารและ
ตลาดเงิน

19.

รวม

31 ธันวาคม 2551
เมื่อทวงถาม
มีระยะเวลา

รวม

11,818,104

-

11,818,104

13,970,636

6,000,000
500,000,000

6,000,000
513,970,636

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

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

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

2,979,094,160
154,002,550

739,400,436
1,051,789,841

3,718,494,596
1,205,792,391

1,551,039,400

2,710,901,148

4,261,940,548

3,147,067,346

2,297,190,277

5,444,257,623

เงินกูยืม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ธนาคารฯมีเงินกูยืมเปนตั๋วแลกเงินโดยสามารถสรุปไดดังนี้
(หนวย: บาท)

ออกใหแก
กิจการที่เกี่ยวของกัน
บุคคลที่เกี่ยวของกัน
กองทุน
บริษัทจํากัด
นิติบุคคลอื่น
บุคคลธรรมดา

สถาบันไมหวังผลกําไร
รวม

ครบกําหนด

31 ธันวาคม 2552
อัตราดอกเบี้ย
ตอป

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

ครบกําหนด

31 ธันวาคม 2551
อัตราดอกเบี้ย
ตอป

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

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

2.63%-2.85%
2.65%-3.80%
2.63%-2.75%
3.25%-4.00%
4.25%
2.63%-3.25%
2.63%-4.00%
2.63%-3.00%
2.63%-4.25%
3.25%-3.35%

จํานวนเงิน
483,000,000
488,000,000
28,045,393
44,076,274
24,000,000
32,253,000
643,297,992
541,627,219
1,426,563,466
7,000,000
3,717,863,344

25

20.

หนี้สินอื่น
31 ธันวาคม 2552
บัญชีพักเจาหนี้
ภาษีคางจาย
รายไดรับลวงหนา
เจาหนี้คาซื้ออุปกรณและสินทรัพยไมมีตัวตน
เงินวางประกันรับ - ธุรกรรมสัญญาซื้อคืนภาคเอกชน
เงินมัดจําคาตูนิรภัย
อื่น ๆ
รวม

21.

23,929,149
39,740,299
10,262,876
9,590,049
3,498,000
4,921,605
91,941,978

(หนวย: บาท)
31 ธันวาคม 2551
44,767,002
27,787,016
11,897,973
11,432,056
6,580,000
3,060,000
3,088,853
108,612,900

ทุนเรือนหุน
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2550 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของธนาคารฯครั้งที่ 1/2550 และเมื่อวันที่ 21 มีนาคม
2551 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของธนาคารครั้งที่ 1/2551ไดมีมติอนุมัติเกี่ยวกับหุนสามัญและใบสําคัญ
แสดงสิทธิดังตอไปนี้
1. การเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของธนาคารฯจากเดิมหุนละ 100 บาท เปนหุนละ
10 บาท และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของธนาคารฯจากทุนจดทะเบียนเดิม 2,600 ลานบาท (หุน
สามัญ 260 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท) เปน 3,400 ลานบาท (หุนสามัญ 340 ลานหุน มูลคา
หุนละ 10 บาท) โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 80 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท
ธนาคารฯไดจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนและการเพิ่มทุนตอกระทรวง
พาณิชยแลวเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2550
2. การออก เสนอขายและจัดสรรหุนเพิ่มทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิดังตอไปนี้
2.1

ออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 800,000 หุน และใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้ อ หุ น สามั ญ ของธนาคารฯ ชุ ดที่ 1. (“ใบสํ าคั ญแสดงสิ ทธิ ชุ ดที่ 1.” หรื อ “W1”) จํ านวน
7,200,000 หนวย ใหแกผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจํานวนไมเกิน 35 ราย โดยผูลงทุนที่ซื้อ
หุนสามัญเพิ่มทุน 1 หุน จะไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ ชุดที่ 1. จํานวน 9 หนวย
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2.2

ออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 4,700,000 หุน และใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื้อหุนสามัญของธนาคารฯ ชุดที่ 2. (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ ชุดที่ 2.” หรือ “W2” ) จํานวน
42,300,000 หนวย ใหแกกรรมการและพนักงานของธนาคารฯ ซึ่งจะพิจารณาจากรายชื่อ
กรรมการและพนักงานของธนาคารฯในชวงการเริ่มตนของธนาคารฯ และมีคุณสมบัติ
ตามที่ธนาคารฯกําหนด โดยกรรมการและพนักงานของธนาคารฯที่ซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน
1 หุน จะไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิชุดที่ 2. จํานวน 9 หนวย

2.3

ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของธนาคารฯ ชุดที่ 3. (“ใบสําคัญ
แสดงสิ ท ธิ ชุ ด ที่ 3.” หรื อ “W3” ) จํ า นวน 25,000,000 หน ว ย ให แ ก พนั ก งานของ
ธนาคารฯ ซึ่งจะพิจารณาจากรายชื่อพนักงานของธนาคารฯที่มีคุณสมบัติตามที่ธนาคารฯ
กําหนด

2.4

จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของธนาคารฯตามขอ 2.2
ขางตนจํานวน 2,000,000 หุน และ 18,000,000 หนวย ตามลําดับ ใหแกประธานกรรมการบริหาร
ของธนาคารฯ

ในเดือนกรกฎาคม 2551 และสิงหาคม 2551 ธนาคารฯออกหุนสามัญจํานวนรวม 5,450,000 หุน และ
ใบสําคัญแสดงสิทธิรวมจํานวน 74,050,000 หนวย ตาม 2.1 ถึง 2.4 ดังกลาวขางตนแลว ทั้งนี้ธนาคารฯ
ไดรับชําระเงินจํานวน 54,500,000 บาท และไดจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวตอกระทรวงพาณิชยใน
วันที่ 7 สิงหาคม 2551 ทําให ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ธนาคารฯมีหุนสามัญที่ออกและ
เรียกชําระแลวเปนจํานวน 2,654.5 ลานบาท (265,450,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท) และมีใบสําคัญ
แสดงสิทธิโดยมีรายละเอียดตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 22 ธนาคารฯไมไดปนสวน
ของเงินที่ไดรับชําระใหแกใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกพรอมกับหุนสามัญ ฝายบริหารเชื่อวาใบสําคัญ
แสดงสิทธิมีมูลคาเทากับศูนยอันเปนผลมาจากราคาการใชสิทธิแปลงสภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิมี
ราคาใกล เ คี ย งกับมูลคาตามบัญชีหุ นสามัญ ซึ่งฝายบริหารเชื่อวาราคาดังกลาวเปนราคายุติธรรมที่
เหมาะสมของหุนสามัญของธนาคารฯในชวงเวลาที่ออกหุนสามัญและใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว
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ในเดือนพฤศจิกายน 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารฯครั้งที่ 12/2552 มีมติใหลดทุนจดทะเบียน
ของธนาคารฯ โดยการตัดหุนสามัญที่ยังไมไดนําออกจําหนายจํานวน 74,550,000 หุน คิดเปนเงิน
745,500,000 บาท ซึ่งทําใหทุนจดทะเบียนของธนาคารฯลดลงจากเดิม 340,000,000 หุน คิดเปนเงิน
3,400,000,000 บาท เหลือจํานวน 265,450,000 หุน เปนเงิน 2,654,500,000 บาท นอกจากนั้นที่
ประชุมคณะกรรมการธนาคารฯไดมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน ภายหลังจากการลดทุนตาม
รายละเอียดดังกลาวขางตน โดยเพิ่มทุนขึ้นอีกจํานวน 4,845,500,000 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่ม
ทุน จํานวน 484,550,000 หุ น มูลคาตราไวหุนละ 10 บาท รวมเปน ทุน จดทะเบีย นทั้งสิ้น จํา นวน
7,500,000,000 บาทแบงออกเปน 750,000,000 หุน มูลคาตราไวหุนละ 10 บาท ทั้งนี้เพื่อรองรับการ
จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหกับบริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อ
ถือหุนในธนาคารฯตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 1
การลดทุนและเพิ่มทุนดังกลาวไดรับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนในวันที่ 22 มกราคม 2553 และการ
ลดทุนไดรับอนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทยเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2553 ธนาคารฯไดจดทะเบียนลดทุน
จดทะเบียนและเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกลาวกับกระทรวงพาณิชยแลวในวันที่ 3 กุมภาพันธ 2553 และ 5
กุมภาพันธ 2553 ตามลําดับ
รายการกระทบยอดหุนสามัญ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2552
จํานวนหุน

22.

2551
บาท

จํานวนหุน

บาท

หุนสามัญจดทะเบียน
หุนสามัญ ณ วันตนป
หุนสามัญ ณ วันสิน้ ป

340,000,000
340,000,000

3,400,000,000
3,400,000,000

340,000,000
340,000,000

3,400,000,000
3,400,000,000

หุนสามัญที่ออกและชําระแลว
หุนสามัญ ณ วันตนป
เพิ่มทุนระหวางป
หุนสามัญ ณ วันสิน้ ป

265,450,000
265,450,000

2,654,500,000
2,654,500,000

260,000,000
5,450,000
265,450,000

2,600,000,000
54,500,000
2,654,500,000

ใบสําคัญแสดงสิทธิ
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2551 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของธนาคารฯครั้งที่ 1/2551 ไดมีมติอนุมัติการออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญจํานวนรวมประมาณ 74,500,000 หนวย ดังรายละเอียดตอไปนี้
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22.1 ใบสําคัญแสดงสิทธิชุดที่ 1
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของธนาคารฯ ชุดที่ 1. (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ ชุดที่ 1.” หรือ
“W1”) จํานวน 7,200,000 หนวย ใหแก ผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจํานวนไมเกิน 35 ราย โดยมี
รายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิทธิดังนี้
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่เสนอขาย
ประเภทใบสําคัญแสดงสิทธิ
ราคาเสนอขาย
อายุใบสําคัญแสดงสิทธิ
วันกําหนดการใชสิทธิ

ขอจํากัดการใชสิทธิ

ราคาการใชสิทธิ
อัตราการใชสิทธิ

: 7,200,000 หนวย
:
:
:
:

ระบุชื่อผูถือ หามโอนเปลี่ยนมือ
ไมมีราคาเสนอขาย (ศูนยบาทตอหนวย)
ไมเกิน 5 ปนับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
(1) ในชวงกอนวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ใหใชสิทธิทุก ๆ เดือนในวันที่ 30 ของ
ทุกเดือน
(2) ในชวงหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เปนตนไป ใหใชสิทธิทุก ๆ 3 เดือน ใน
วันที่ 30 ของเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม
: (1) ในชวงกอนวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถ
ใชสิทธิตามจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับการจัดสรรทั้งหมดหรือ
บางสวนในวันกําหนดการใชสิท ธิคราวเดีย ว หรือหลาย คราวก็ได
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2551
(2) ในชวงหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถ
ใชสิทธิตามจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับการจัดสรรทั้งหมดหรือ
ตามจํานวนที่เหลืออยู (แลวแตกรณี) ไดตอเมื่อหุนของธนาคารฯไดเขา
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลวตามชวงเวลานับแตวันที่
หุนของธนาคารฯซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวันแรก
และตามสัดสวนดังนี้
 ในชวงเดือนที่ 7 ถึงเดือนที่ 12 นับแตวันแรกของการเขาซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ใชสิทธิไดไมเกินรอยละ 20
ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิสวนที่เหลืออยู
 ในชวงเดือนที่ 13 ถึงเดือนที่ 18 นับแต วันแรกของการเขาซื้อขาย
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 10 บาท
: ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน
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22.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิชุดที่ 2
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของธนาคารฯ ชุดที่ 2. (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ ชุดที่ 2.” หรือ “W2”)
จํานวน 42,300,000 หนวย จัดสรรใหแก กรรมการและพนักงานของธนาคารฯ ซึ่งจะพิจารณาจาก
รายชื่อกรรมการและพนักงานของธนาคารฯในชวงการเริ่มตนของธนาคาร และมีคุณสมบัติตามที่
ธนาคารกําหนด โดยมีรายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิทธิดังนี้
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่เสนอขาย
ประเภทใบสําคัญแสดงสิทธิ
ราคาเสนอขาย
อายุใบสําคัญแสดงสิทธิ
วันกําหนดการใชสิทธิ

ขอจํากัดการใชสิทธิ

ราคาใชสิทธิ
อัตราการใชสิทธิ

: 42,300,000 หนวย
:
:
:
:

ระบุชื่อผูถือ หามโอนเปลี่ยนมือ
ไมมีราคาเสนอขาย (ศูนยบาทตอหนวย)
ไมเกิน 5 ปนับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
(1) ในชวงกอนวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ใหใชสิทธิทุก ๆ เดือนในวันที่ 30 ของ
ทุกเดือน
(2) ในชวงหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เปนตนไป ใหใชสิทธิทุก ๆ 3 เดือน ใน
วันที่ 30 ของเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม
: (1) ในชวงกอนวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถ
ใชสิทธิตามจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับการจัดสรรทั้งหมดหรือ
บางส ว นในวั น กํ า หนดการใช สิ ท ธิ ค ราวเดี ย วหรื อ หลายคราวก็ ไ ด
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2551
(2) ในชวงหลังวันที่ 31ธันวาคม2551ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิ
ตามจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับการจัดสรรทั้งหมดหรือตาม
จํานวนที่เหลืออยู (แลวแตกรณี) ไดตอเมื่อหุนของธนาคารฯไดเขาซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลวตามชวงเวลานับแตวันที่หุน
ของธนาคารฯซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยวันแรกและ
ตามสัดสวนดังนี้
 ในชวงเดือนที่ 7 ถึงเดือนที่ 12 นับแตวันแรกของการเขาซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ใชสิทธิไดไมเกินรอยละ 20
ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิสวนที่เหลืออยู
 ในชวงเดือนที่ 13 ถึงเดือนที่ 18 นับแตวันแรกของการเขาซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ใชสิทธิไดไมเกิน รอยละ
20 ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิสวนที่เหลืออยู
 ตั้ ง แต เ ดื อ นที่ 19 นั บ แต วั น แรกของการเข า ซื้ อ ขายในตลาด
หลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทยเป น ต น ไป ใช สิ ท ธิ ต ามใบสํ า คั ญ
แสดงสิทธิในสวนที่เหลือไดทั้งหมด
: 10 บาทตอหุน
: ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน
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22.3 ใบสําคัญแสดงสิทธิชุดที่ 3
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของธนาคารฯ ชุดที่ 3. (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ ชุดที่ 3.” หรือ “W3”)
จํานวน 25,000,000 หนวย ใหแก พนักงานของธนาคารฯซึ่งจะพิจารณาจากรายชื่อพนักงานของ
ธนาคารฯที่มีคุณสมบัติตามที่ธนาคารกําหนด โดยมีรายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิทธิดังนี้
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่เสนอขาย
ประเภทใบสําคัญแสดงสิทธิ
ราคาเสนอขาย
อายุใบสําคัญแสดงสิทธิ
วันกําหนดการใชสิทธิ
ขอจํากัดการใชสิทธิ

ราคาใชสิทธิ
อัตราการใชสิทธิ

: 25,000,000 หนวย
:
:
:
:
:

ระบุชื่อผูถือ หามโอนเปลี่ยนมือ
ไมมีราคาเสนอขาย (ศูนยบาทตอหนวย)
ไมเกิน 5 ปนับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
ทุก ๆ 3 เดือน ในวันที่ 30 ของเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญไดตอเมื่อ
หุนของธนาคารฯไดเขาซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว ตาม
ชวงเวลานับแตวันที่หุนของธนาคารซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยวันแรก และตามสัดสวนดังนี้
 ในชวงเดื อนที่ 7 ถึ งเดือ นที่ 12 นั บแต วันแรกของการเขาซื้อขายในตลาด
หลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทยใช สิ ท ธิ ไ ด ไ ม เ กิ น ร อ ยละ 20 ของจํ า นวน
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับการจัดสรรทั้งหมด
 ในชวงเดือนที่ 13 ถึงเดือนที่ 18 นับแตวันแรกของการเขาซื้อขายในตลาด
หลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทยใช สิ ท ธิ ไ ด ไ ม เ กิ น ร อ ยละ 20 ของจํ า นวน
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับการจัดสรรทั้งหมด
 ตั้งแตเดือนที่ 19 นับแตวันแรกของการเขาซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยเปนตนไป ใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิในสวนที่เหลือได
ทั้งหมด
: 10 บาทตอหุน
: ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน(เวนแตจะมีการ
ปรับสิทธิตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดไวในขอกําหนดสิทธิฯ)

ในเดือนธันวาคม 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารฯครั้งที่ 13/2552 มีมติใหยกเลิกใบสําคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของธนาคารฯทั้ง 3 ชุดรวม 74,500,000 หนวย ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินขอที่ 22.1 ถึง 22.3 ดังกลาวขางตน ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตามแผนการจัดตั้งกลุมธุรกิจทางการเงิน
โดยผูที่ถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของธนาคารฯ ชุดที่ 1 ชุดที่ 2 และชุดที่ 3 จะไดรับการ
จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน)
เทากับจํานวนที่ถอื ใบสําคัญแสดงสิทธิของธนาคารฯแทนการยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิของธนาคารฯ
เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2553 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน มีมติอนุมัติการยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุนสามัญของธนาคารฯทั้ง 3 ชุดรวม 74,500,000 หนวย
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การเปลี่ยนแปลงในระหวางระหวางปของใบสําคัญแสดงสิทธิแสดงตามรายละเอียดไดดังนี้
(หนวย: หนวย)
ใบสําคัญแสดง
ใบสําคัญแสดง
ใบสําคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุน สิทธิที่จะซื้อหุน สิทธิที่จะซื้อหุน
สามัญของ
สามัญของ
สามัญของ
ธนาคารฯ ชุดที่ 1. ธนาคารฯ ชุดที่ 2. ธนาคารฯ ชุดที่ 3.
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2550
บวก: จัดสรรในระหวางป
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่
31ธันวาคม 2551
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วันที่
31ธันวาคม 2552

23.

รวม

7,200,000

41,850,000

25,000,000

74,050,000

7,200,000

41,850,000

25,000,000

74,050,000

7,200,000

41,850,000

25,000,000

74,050,000

สํารองตามกฎหมาย
ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ธนาคารฯตอง
จัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนเงินสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป
หักดวยขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน สํารองตามกฎหมายนี้ไมสามารถนําไปจายเงินปนผลได
ในระหวางป 2552 ธนาคารฯไดจัดสรรกําไรสุทธิสําหรับป 2552 จํานวน 79,635,000 บาท ไปเปนทุน
สํารองตามกฎหมาย

24.

เงินกองทุนที่ตองดํารงไวตามกฎหมาย
วัตถุประสงคของธนาคารฯในการบริหารทุนของธนาคารฯ คือ การดํารงไวซึ่งความสามารถในการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง และการดํารงเงินกองทุนตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบัน
การเงิน พ.ศ. 2551

เงินกองทุนชั้นที่ 1
ทุนที่ออกและชําระเต็มมูลคาแลว
ทุนสํารองตามกฎหมาย
ขาดทุนสะสม
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1
เงินกองทุนชั้นที่ 2
เงินสํารองสําหรับสินทรัพยจัดชั้นปกติ
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 2
รวมเงินกองทุนชั้นที่ 1 และ 2
หัก: สวนต่ํากวาทุนจากการตีราคาตราสารทุนประเภทเผื่อขาย
รวมเงินกองทุนตามกฎหมาย

31 ธันวาคม 2552

(หนวย: บาท)
31 ธันวาคม 2551

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

2,654,500,000
(152,398,876)
2,502,101,124

137,356,230
137,356,230
2,826,636,087
2,826,636,087

55,355,034
55,355,034
2,557,456,158
(1,441,894)
2,556,014,264
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อัตราสวนการดํารงเงินกองทุนของธนาคารฯตามที่ไดรายงานไวตอธนาคารแหงประเทศไทย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2552 และ 2551 มีดังตอไปนี้
31 ธันวาคม 2552
อัตราขั้นต่ํา
ตามกฎหมาย
ธนาคารฯ
เงินกองทุนชั้นที่ 1 ตอสินทรัพยเสี่ยง
เงินกองทุนทั้งหมดตอสินทรัพยเสี่ยง

11.30%
11.88%

4.25%
8.50%

31 ธันวาคม 2551
อัตราขั้นต่ํา
ตามกฎหมาย
ธนาคารฯ
13.55%
13.84%

4.25%
8.50%

นอกจากนี้เพื่อใหเปนไปตามประกาศธนาคารแหงประเทศไทย เรื่องการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับการ
ดํารงเงินกองทุนสําหรับธนาคารพาณิชย (Basel II Pillar III) ธนาคารฯจะจัดทําการเปดเผยขอมูลการ
ดํารงเงินกองทุนและขอมูลความเสี่ยงของธนาคารฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ไวใน Website ของ
ธนาคารฯที่ www.lhbank.co.th ภายในเดือนเมษายน 2553
25.

คาตอบแทนกรรมการ
คาตอบแทนกรรมการนี้เปนผลประโยชนที่จายใหแกกรรมการของธนาคารฯตามมาตรา 90 ของ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด โดยไมรวมเงินเดือนและผลประโยชนที่เกี่ยวของที่จายใหกับ
กรรมการซึ่งดํารงตําแหนงเปนผูบริหารของธนาคารฯดวย

26.

ภาษีเงินได
ภาษีเงินไดคํานวณขึ้นจากกําไรหลังจากบวกกลับดวยคาใชจายและสํารองตาง ๆ ที่ไมอนุญาตใหถือ
เปนคาใชจายในการคํานวณภาษีและหักดวยรายไดที่ไดรับยกเวนไมตองนํามารวมคํานวณเปนรายได
ในทางภาษี ธนาคารฯไมมีภาระภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับป 2551 และมีภาระภาษีเงินไดนิติบุคคล
สําหรับป 2552 ในอัตรารอยละของกําไรกอนภาษีเงินไดที่ต่ํากวาอัตราภาษีเงินไดตามกฎหมาย
เนื่องจาก ธนาคารฯมีขาดทุนทางภาษีปกอน ๆ ที่นํามาหักเปนคาใชจายทางภาษีได

27.

กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสุทธิดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่
ออกอยูในระหวางป
กําไรตอหุนปรับลดคํานวณโดยหารกําไรสุทธิดวยผลรวมของจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่
ออกอยูในระหวางปกับจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ธนาคารฯอาจตองออกเพื่อแปลง
หุนสามัญเทียบเทาปรับลดทั้งสิ้นใหเปนหุนสามัญ โดยสมมติวาไดมีการแปลงเปนหุนสามัญ ณ วัน
ตนปหรือ ณ วันออกหุนสามัญเทียบเทา จํานวนหุนสามัญเทียบเทาที่คํานวณไดเทากับศูนย เนื่องจาก
ไดมีการยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอที่ 22
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28.

เงินปนผล
ในเดือนสิงหาคม 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารฯครั้งที่ 9/2552 มีมติอนุมัติการจายเงินปนผล
ระหวางกาลจากผลการดําเนินงานงวดบัญชีครึ่งปแรกของป 2552 ในอัตราหุนละ 0.10 บาท รวมเปนเงิน
ปนผลจาย 26,545,000 บาท โดยธนาคารฯไดจายเงินปนผลดังกลาวในวันที่ 14 กันยายน 2552

29.

ภาระผูกพัน

29.1 ภาระผูกพันนอกงบดุล
(หนวย: บาท)
31 ธันวาคม 2552
เงินตรา
เงินบาท
ตางประเทศ
การรับอาวัลตั๋วเงิน
3,020,000
การค้ําประกันอืน่
745,027,904
วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกคา
720,929,011
ยังไมไดเบิกใช
รวม
1,468,976,91
5

รวม

31 ธันวาคม 2551
เงินตรา
ตางประเทศ
เงินบาท

รวม

3,020,000
1,761,750
- 745,027,904 479,108,638

1,761,750
- 479,108,638

- 720,929,011 377,761,101
- 1,468,976,91 858,631,489
5

- 377,761,101
- 858,631,489

ธนาคารฯเขาทําบันทึกขอตกลงความรวมมือในการใหความสนับสนุนธุรกรรมดานตางประเทศแกผู
ส ง ออก/ผู ล งทุ น กั บ ธนาคารแห ง หนึ่ ง เพื่ อ ให ธ นาคารดั ง กล า วให ก ารสนั บ สนุ น ธุ ร กรรมด า น
ตางประเทศแกลูกคาของธนาคารฯภายใตความรับผิดชอบแบบเต็มจํานวนของธนาคารฯโดยมีวงเงิน
ในการใหบริการเปดเล็ตเตอรออฟเครดิตและ/หรือทําสัญญาทรัสตรีซีทใหแกลูกคาของธนาคารฯเปน
จํานวนรวม 70 ลานบาท และวงเงินสําหรับการออกหนังสือค้ําประกันจํานวน 30 ลานบาท
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2552 ธนาคารฯไดบอกเลิกบันทึกขอตกลงความรวมมือดังกลาว และใหมีผล
นับตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2552 เปนตนไป ซึ่งในเดือนธันวาคม 2552 ลูกคาของธนาคารฯไดชําระหนี้
ครบถวนแลว ทําให ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ธนาคารฯไมมีภาระผูกพันภายใตบันทึกขอตกลงดังกลาว
(31 ธันวาคม 2551:ลูกคาของธนาคารฯไดมีการใชวงเงินดังกลาวขางตนแลวเปนจํานวนประมาณ 7.32
ลานบาท ซึ่งธนาคารฯไดแสดงจํานวนเงินดังกลาวไวเปนสวนหนึ่งของภาระผูกพันนอกงบดุลของ
ธนาคารฯ)
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29.2 ภาระผูกพันตามสัญญาระยะยาว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ธนาคารฯไดทําสัญญาเชาระยะยาวสําหรับอาคารสํานักงาน
อุปกรณและยานพาหนะและสัญญาบริการโดยธนาคารฯจะตองจายคาเชาและคาบริการในอนาคต
ดังตอไปนี้
ป
2552
2553
2554 เปนตนไป

31 ธันวาคม 2552
94
65

(หนวย: ลานบาท)
31 ธันวาคม 2551
85
70
28

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ภาระผูกพันของธนาคารฯขางตนรวมภาระผูกพันตามสัญญาเชา
และสัญญาบริการที่ทํากับบริษัทที่เกี่ยวของกันจํานวนเงินรวมประมาณ 73 ลานบาท และ 108 ลานบาท
ตามลําดับ
29.3 ภาระผูกพันอื่น ๆ
ธนาคารฯไดเขาทําสัญญาจางที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนาระบบคอมพิวเตอรและสัญญาติดตั้งและพัฒนา
ระบบคอมพิวเตอรกับบริษัทหลายแหง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 คงเหลือจํานวนที่ทางธนาคารฯ
จะตองจายภายใตสัญญาดังกลาวอีกจํานวนเงินประมาณ 10.7 ลานบาท และ 3.5 ลานบาท ตามลําดับ
30.

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ธนาคารฯและพนักงานธนาคารฯไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพขึ้นภายใตการอนุมัติจาก
กระทรวงการคลังตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบดวยเงินที่พนักงาน
จายสะสมเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 3 - 7 ของเงินเดือนพนักงานและเงินที่ธนาคารฯจายสมทบให
ในอัตราเดียวกันและจะจายใหแกพนักงานในกรณีที่ออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนของ
ธนาคารฯ กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัท อเมริกันอินเตอรแนชชั่นแนลแอสชัวรันส จํากัด
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ธนาคารฯไดจายเงินสมทบเขากองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพเปนจํานวนประมาณ 9,017,112 บาท และ 7,454,014 บาท ตามลําดับ
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31.

รายการธุรกิจกับกิจการ/บุคคลที่เกี่ยวของกัน

31.1 รายการที่เกิดขึ้นในระหวางป
ในระหวางป ธนาคารฯมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวของกัน รายการธุรกิจ
ดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑที่ตกลงกันระหวางธนาคารฯ และบุคคลและกิจการ
ที่เกี่ยวของกันเหลานั้น ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดดังนี้
(หนวย: บาท)
ความสัมพันธ
รายไดดอกเบี้ย
บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน)
บุคคลที่เกี่ยวของกัน

รายไดคาธรรมเนียมและบริการ
บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรตี้
จํากัด

คาใชจายดอกเบี้ย
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป
จํากัด (มหาชน)
บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด
(มหาชน)
บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน)
นางสาวเพียงใจ หาญพาณิชย

ผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทใหญ
กรรมการของบริษัทที่
เกี่ยวของกันและ
พนักงานระดับ
ผูอํานวยการฝายขึน้ ไป
ของธนาคารฯ

บริษัทยอยของ
ผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทใหญ

บริษัทใหญ
ผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทใหญ
ผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทใหญ
ผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทใหญ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2552
2551

นโยบายการกําหนดราคา

2,547,867

3,170,899

ตามเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน

1,291,082

1,652,786

ตามอัตราที่ธนาคารฯคิดกับ
ลูกคาทั่วไป

3,838,949

4,823,685

-

215,356

-

215,356

15,874

-

6,076,913

18,474,407

5,064,940

12,282,651

150,289

171,442

ตามอัตราที่ธนาคารฯคิดกับ
ลูกคาทั่วไป

ตามอัตราที่ธนาคารฯจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่ธนาคารฯจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่ธนาคารฯจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่ธนาคารฯจายให
ผูฝากทั่วไป
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(หนวย: บาท)
ความสัมพันธ
คาใชจายดอกเบี้ย (ตอ)
บริษัท เดอะ คอนฟเดนซ จํากัด
(เดิมชื่อ “บริษัท เซ็นเตอรพอยท
แมเนจเมนท 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

บริษัทยอยของ
ผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทใหญ
บริษัทยอยของ
ผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทใหญ
บริษัทยอยของ
ผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทใหญ
บริษัทยอยของ
ผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทใหญ
บริษทั ยอยของ
ผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทใหญ
บริษัทยอยของ
ผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทใหญ
บริษัทยอยของ
ผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทใหญ
บริษัทยอยของ
ผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทใหญ
บริษัทยอยของ
ผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทใหญ
บริษัทยอยของ
ผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทใหญ
บริษัทรวมของ
ผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทใหญ
บริษัทรวมของ
ผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทใหญ
บริษัทรวมของ
ผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทใหญ

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2552
2551

นโยบายการกําหนดราคา

142,152

300,006

ตามอัตราที่ธนาคารฯจายให
ผูฝากทั่วไป

153,189

40,531

ตามอัตราที่ธนาคารฯจายให
ผูฝากทั่วไป

898,825

1,802,845

ตามอัตราที่ธนาคารฯจายให
ผูฝากทั่วไป

735,226

377,291

ตามอัตราที่ธนาคารฯจายให
ผูฝากทั่วไป

8,641

703,568

ตามอัตราที่ธนาคารฯจายให
ผูฝากทั่วไป

93

338

ตามอัตราที่ธนาคารฯจายให
ผูฝากทั่วไป

108,878

5,840

ตามอัตราที่ธนาคารฯจายให
ผูฝากทั่วไป

963,636

1,426,220

ตามอัตราที่ธนาคารฯจายให
ผูฝากทั่วไป

179,767

434,425

ตามอัตราที่ธนาคารฯจายให
ผูฝากทั่วไป

965,526

1,709,060

ตามอัตราที่ธนาคารฯจายให
ผูฝากทั่วไป

1,447,020

2,009,722

ตามอัตราที่ธนาคารฯจายให
ผูฝากทั่วไป

216,769

473,978

ตามอัตราที่ธนาคารฯจายให
ผูฝากทั่วไป

117,533

363,405

ตามอัตราที่ธนาคารฯจายให
ผูฝากทั่วไป
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(หนวย: บาท)
ความสัมพันธ
คาใชจายดอกเบี้ย (ตอ)
บริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น
โปรดักส จํากัด (มหาชน)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย
แลนด แอนด เฮาส
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย
ควอลีตี้ เฮาส
บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเมนท
จํากัด
บริษัท ปโก (ไทยแลนด) จํากัด
(มหาชน)
บริษัท แอล แอนด เอช แมเนจเมนท
จํากัด
บริษัท เคหะอุตสาหกรรม จํากัด

บริษัทรวมของ
ผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทใหญ
บริษัทรวมของ
ผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทใหญ
บริษัทรวมของ
ผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทใหญ
มีกรรมการรวมกัน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2552
2551

นโยบายการกําหนดราคา

49,425

49,930

ตามอัตราที่ธนาคารฯจายให
ผูฝากทั่วไป

814,447

685,870

ตามอัตราที่ธนาคารฯจายให
ผูฝากทั่วไป

-

5,617,877

ตามอัตราที่ธนาคารฯจายให
ผูฝากทั่วไป

596,926

1,147,930

มีกรรมการรวมกัน

323,183

2,318

มีกรรมการรวมกัน

2,278

4,536

88,050

103,754

ตามอัตราที่ธนาคารฯจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่ธนาคารฯจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่ธนาคารฯจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่ธนาคารฯจายให
ผูฝากทั่วไป

427,078

144,870

ตามอัตราที่ธนาคารฯจายให
ผูฝากทั่วไป

3,476

117,540

ตามอัตราที่ธนาคารฯจายให
ผูฝากทั่วไป

43,325

75,733

297,103

-

3,092,084

9,476,762

2,366,868

4,353,392

ตามอัตราที่ธนาคารฯจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่ธนาคารฯจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่ธนาคารฯจายให
ผูฝากทั่วไป
ตามอัตราที่ธนาคารฯจายให
ผูฝากทั่วไป

25,349,514

62,356,241

ผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทใหญเปน
กรรมการบริษัท
บริษัท เมยแลนด จํากัด
ผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทใหญเปน
กรรมการบริษัท
บริษัท เอ.เอ.พร็อพเพอรตี้ จํากัด
ผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทใหญเปน
กรรมการบริษัท
บริษัท พรพลทรัพยเจริญ จํากัด
ควบคุมโดยบุคคล
ที่เกี่ยวของ
บริษัท ปทุมธานี เรียลเอสเตท จํากัด ควบคุมโดยบุคคล
ที่เกี่ยวของ
กรรมการและพนักงานระดับ
ผูบริหารและ
ผูอํานวยการฝายขึน้ ไป
พนักงาน
บุคคลที่เกี่ยวของกัน
กรรมการและบุคคล
ใกลชิดของผูถือหุน
รายใหญของบริษัท
ใหญและบุคคลใกลชิด
ของธนาคารฯ
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(หนวย: บาท)
ความสัมพันธ
คาเชาสํานักงานและคาบริการ
บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน)
บริษัท คิว.เอช.แมเนจเมนท จํากัด

บริษัท โฮมโปรดักส เซ็นเตอร จํากัด
(มหาชน)
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย
ควอลิตี้เฮาส
บริษัท สยาม รีเทล ดิเวลล็อปเมนท
จํากัด

ผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทใหญ
บริษัทยอยของ
ผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทใหญ
บริษัทรวมของ
ผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทใหญ
บริษัทรวมของ
ผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทใหญ
มีกรรมการรวมกัน

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2552
2551

นโยบายการกําหนดราคา

525,698

498,580

ตามอัตราที่ระบุไวในสัญญา

256,800

256,800

ตามอัตราที่ระบุไวในสัญญา

2,323,569

2,255,766

ตามอัตราที่ระบุไวในสัญญา

46,004,495

43,811,788

ตามอัตราที่ระบุไวในสัญญา

1,994,454

1,502,373

ตามอัตราที่ระบุไวในสัญญา

51,105,016

48,325,307

ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ธนาคารฯไดจายเงินเดือน โบนัส คาเบี้ยประชุม
และเงินบําเหน็จใหแกกรรมการและผูบริหารเปนจํานวนเงินรวม 33.6 ลานบาท และ 31 ลานบาท
ตามลําดับ
31.2 ยอดคงคางระหวางกัน ณ วันที่ในงบดุล
ยอดคงเหลือของรายการที่ธนาคารฯมีกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
และ 2551 มีดังตอไปนี้
ความสัมพันธ
เงินลงทุนในหลักทรัพย (รวมดอกเบี้ยคางรับ)
บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน)

เงินใหสินเชื่อ
บุคคลที่เกี่ยวของกัน

ดอกเบี้ยคางรับ (ของเงินใหสินเชื่อ)
บุคคลที่เกี่ยวของกัน

ผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทใหญ

กรรมการของบริษัทที่
เกี่ยวของกันและพนักงาน
ระดับผูอํานวยการฝายขึ้น
ไปของธนาคารฯ

กรรมการของบริษัทที่
เกี่ยวของกันและพนักงาน
ระดับผูอํานวยการฝายขึ้น
ไปของธนาคารฯ

31 ธันวาคม 2552

(หนวย: บาท)
31 ธันวาคม 2551

-

50,258,216

-

50,258,216

26,853,019

46,777,529

26,853,019

46,777,529

13,671

22,094

13,671

22,094
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ความสัมพันธ
เงินมัดจําการเชาสํานักงาน
บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน)
บริษัท โฮมโปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยควอลิตี้ เฮาส

บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเมนท จํากัด
เงินรับฝาก
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน)
บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน)
นางสาวเพียงใจ หาญพาณิชย
บริษัท เดอะ คอนฟเดนซ จํากัด (เดิมชือ่ “บริษัท
เซ็นเตอรพอยท แมเนจเมนท 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

ผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทใหญ
บริษัทรวมของ
ผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทใหญ
บริษัทรวมของ
ผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทใหญ
มีกรรมการรวมกัน

บริษัทใหญ
ผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทใหญ
ผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทใหญ
ผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทใหญ
บริษัทยอยของ
ผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทใหญ
บริษัทยอยของ
ผูถือหุนรายใหญ
บริษัทยอยของ
ผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทใหญ
บริษัทยอยของ
ผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทใหญ
บริษัทยอยของ
ผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทใหญ
บริษัทยอยของ
ผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทใหญ
บริษัทยอยของ
ผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทใหญ

31 ธันวาคม 2552

(หนวย: บาท)
31 ธันวาคม 2551

237,033

97,192

293,312

293,312

9,951,511

9,951,511

904,693
11,386,549

488,978
10,830,993

99,931,039
333,950,254

21,882,806

415,907,465

172,876,113

4,588,646

8,288,233

168,022

12,932,549

49,919,375

2,393,268

30,357,989

20,055,716

24,484,732

242,727,081

3,425,132

767,405

11,476

11,481

17,379,342

2,024,919
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ความสัมพันธ
เงินรับฝาก (ตอ)
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
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยควอลิตี้ 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 พรพลทรัพยเจริญ จํากัด
บริษัท ปทุมธานี เรียลเอสเตท จํากัด
กรรมการและพนักงานระดับผูอํานวยการฝายขึ้นไป
บุคคลที่เกี่ยวของกัน

บริษัทยอยของ
ผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทใหญ
บริษัทยอยของ
ผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทใหญ
บริษัทยอยของ
ผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทใหญ
บริษัทรวมของ
ผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทใหญ
บริษัทรวมของ
ผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทใหญ
บริษัทรวมของ
ผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทใหญ
บริษัทรวมของ
ผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทใหญ
บริษัทรวมของ
ผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทใหญ
บริษัทรวมของ
ผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทใหญ
มีกรรมการรวมกัน
มีกรรมการรวมกัน
มีกรรมการรวมกัน
ผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทใหญเปน
กรรมการบริษัทฯ
ผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทใหญเปน
กรรมการบริษัทฯ
ผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทใหญเปน
กรรมการบริษัทฯ
ควบคุมโดยบุคคล
ที่เกี่ยวของกัน
ควบคุมโดยบุคคล
ที่เกี่ยวของกัน
ผูบริหารและพนักงาน
กรรมการและบุคคลใกลชิด
ของผูถือหุนรายใหญของ
บริษัทใหญและบุคคล
ใกลชิดของธนาคารฯ

31 ธันวาคม 2552

(หนวย: บาท)
31 ธันวาคม 2551

190,043,397

37,301,915

4,281,895

5,812,501

5,696,039

59,823,589

2,976,592

139,799

697,142

785,266

13,005,828

22,803,042

427,217

105,398

66,506,194

65,708,429

-

185,000,000

432,348
310,842
1,848,787
3,440,430

66,832
309,895
508,155
3,325,212

103,216,209

41,413,192

1,841,473

-

747,328

2,934,867

38,911,418

28,068,942

427,387,266
204,881,403

78,770,108
191,481,701

2,046,775,280

1,208,318,414
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เงินกูยืม
บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน)
บริษัท คิว.เอช.อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
บริษัท คาซา วิลล จํากัด
บริษัท แอล เอช เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท โฮมโปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเมนท จํากัด
บริษัท ปโก (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน)
กรรมการและพนักงานระดับผูอํานวยการฝายขึ้นไป
บุคคลที่เกี่ยวของกัน

หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม
บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
นางสาวเพียงใจ หาญพาณิชย
บริษัท แอตแลนติก เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท คาซา วิลล จํากัด

เจาหนี้อื่น
บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน)
ดอกเบี้ยคางจาย
บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน)
นางสาวเพียงใจ หาญพาณิชย

ความสัมพันธ

31 ธันวาคม 2552

(หนวย: บาท)
31 ธันวาคม 2551

ผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทใหญ
ผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทใหญ
บริษัทยอยของ
ผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทใหญ
บริษัทยอยของ
ผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทใหญ
บริษัทยอยของ
ผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทใหญ
บริษัทยอยของ
ผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทใหญ
บริษัทรวมของ
ผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทใหญ
มีกรรมการรวมกัน
มีกรรมการรวมกัน
ผูบริหารและพนักงาน
กรรมการและบุคคลใกลชิด
ของผูถือหุนรายใหญของ
บริษัทใหญและบุคคล
ใกลชิดของธนาคารฯ

960,000,000

350,000,000

-

78,000,000

-

35,000,000

-

35,000,000

60,000,000

-

340,000,000

-

675,000,000

435,000,000

48,000,000
45,000,000
8,304,164
-

38,000,000
71,621,666
500,000

2,136,304,164

1,043,121,666

30,350,000

-

4,633

-

3,390,000

-

18,840,000

-

52,584,633

-

451,540

438,700

451,540

438,700

268,493

152,466

-

11,326

16,690

45,381

ผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทใหญ
ผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทใหญ
บริษัทยอยของ
ผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทใหญ
บริษัทยอยของ
ผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทใหญ
ผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทใหญ
ผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทใหญ
ผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทใหญ
ผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทใหญ
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ความสัมพันธ
ดอกเบี้ยคางจาย (ตอ)
บริษัท คิว.เอช.อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
บริษัท คาซา วิลล จํากัด
บริษัท แอล เอช เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํากัด
บริษัท โฮมโปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
บริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย แลนด แอนด เฮาส
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยควอลิตี้ เฮาส
บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเมนท จํากัด
บริษัท ปโก (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน)
บริษัท เคหะอุตสาหกรรม จํากัด
บริษัท พรพลทรัพยเจริญ จํากัด
กรรมการและพนักงานระดับผูอํานวยการฝายขึ้นไป
บุคคลที่เกี่ยวของกัน

คาใชจายคางจาย
บริษัท คิว.เอช.แมเนจเมนท จํากัด
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยควอลิตี้ เฮาส
บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเมนท จํากัด

บริษัทยอยของ
ผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทใหญ
บริษัทยอยของ
ผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทใหญ
บริษัทยอยของ
ผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทใหญ
บริษัทยอยของ
ผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทใหญ
บริษัทรวมของ
ผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทใหญ
บริษัทรวมของ
ผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทใหญ
บริษัทรวมของ
ผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทใหญ
บริษัทรวมของ
ผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทใหญ
มีกรรมการรวมกัน
มีกรรมการรวมกัน
ผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทใหญเปน
กรรมการบริษัทฯ
ควบคุมโดยบุคคล
ที่เกี่ยวของกัน
ผูบริหารและพนักงาน
กรรมการและบุคคลใกลชิด
ของผูถือหุนรายใหญของ
บริษัทใหญและบุคคล
ใกลชิดของธนาคารฯ

บริษัทยอยของ
ผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทใหญ
บริษัทรวมของ
ผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทใหญ
มีกรรมการรวมกัน

31 ธันวาคม 2552

(หนวย: บาท)
31 ธันวาคม 2551

-

5,034

-

5,082

7,233

-

42,055

-

212,602

362,507

13,557

63,090

130,097

113,415

-

320,582

24,842
16,336
26,192

105,918
54,524

4,728

3,532

166,197
141,031

431,703
320,393

1,070,053

1,994,953

21,400

21,400

414,635

370,000

375
436,410

9,000
400,400

43

31.3 รายการเคลื่อนไหวของเงินใหสินเชื่อ เงินรับฝากและเงินกูยืมกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน
รายการเคลื่อนไหวของเงินใหสินเชื่อ เงินรับฝากและเงินกูยืมกับบุคคลและกิจการที่เกี่ยวของกัน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 มีดังนี้
(หนวย: บาท)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
ยอดคงเหลือ
31 ธันวาคม 2551
เงินใหสินเชื่อ
บุคคลที่เกี่ยวของกัน
เงินรับฝาก
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน)
บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน)
นางสาวเพียงใจ หาญพาณิชย
บริษัท เดอะ คอนฟเดนซ จํากัด (เดิมชื่อ
“บริษัท เซ็นเตอรพอยท แมเนจเมนท 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
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยควอลิตี้ 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 พรพลทรัพยเจริญ จํากัด
บริษัท ปทุมธานี เรียลเอสเตท จํากัด
กรรมการและพนักงานระดับผูอํานวยการฝายขึ้นไป
บุคคลที่เกี่ยวของกัน

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ยอดคงเหลือ
31 ธันวาคม 2552

46,777,529

2,030,212

(21,954,722)

26,853,019

46,777,529

2,030,212

(21,954,722)

26,853,019

21,882,806
172,876,113
8,288,233

135,693,894
43,774,968,910
35,241,725,708
19,354,348

(35,762,855)
(43,462,901,462)
(34,998,694,356)
(23,053,935)

99,931,039
333,950,254
415,907,465
4,588,646

12,932,549
2,393,268
20,055,716
242,727,081
767,405
11,481
2,024,919
37,301,915
5,812,501
59,823,589
139,799
785,266
22,803,042
105,398
65,708,429
185,000,000
66,832
309,895
508,155
3,325,212
41,413,192
2,934,867
28,068,942
78,770,108
191,481,701
1,208,318,414

565,940,368
622,834,438
824,660,282
1,625,154,123
12,438,046
96
711,685,712
11,710,616,537
181,758,408
1,354,441,461
1,266,862,875
804,169,115
244,261,311
130,322,413
397,626,075
515,719
239,488,939
957
20,122,171
3,556,812
191,397,743
1,882,701
4,751,516
10,989,436
1,774,456,234
406,185,378
102,277,861,726

(578,704,895)
(575,308,331)
(814,358,009)
(1,843,396,472)
(9,780,319)
(101)
(696,331,289)
(11,557,875,055)
(183,289,014)
(1,408,569,011)
(1,264,026,082)
(804,257,239)
(254,058,525)
(130,000,594)
(396,828,310)
(185,515,719)
(239,123,423)
(10)
(18,781,539)
(3,441,594)
(129,594,726)
(41,228)
(6,939,055)
(146,960)
(1,425,839,076)
(392,785,676)
(101,439,404,860)

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
2,046,775,280
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สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
ยอดคงเหลือ
31 ธันวาคม 2551

เพิ่มขึ้น

ลดลง

ยอดคงเหลือ
31 ธันวาคม 2552

350,000,000
78,000,000
35,000,000
35,000,000
435,000,000
38,000,000
71,621,666
500,000
1,043,121,666

10,414,039,795
2,698,397,937
20,001,918
260,040,890
45,019,630
60,000,000
340,000,000
5,206,579,315
404,552,702
208,673,542
920,305,890
15,965,344
4,172,341
20,597,749,304

(9,804,039,795)
(2,776,397,937)
(20,001,918)
(295,040,890)
(80,019,630)
(4,966,579,315)
(404,552,702)
(198,673,542)
(875,305,890)
(79,282,846)
(4,672,341)
(19,504,566,806)

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

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

32.

การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน
ธนาคารฯดําเนินธุรกิจในกิจการและในสวนงานทางธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจการธนาคารและดําเนิน
ธุรกิจในสวนงานทางภูมิศาสตรเดียวคือในประเทศไทย ดังนั้น รายได กําไร และสินทรัพยทั้งหมดที่
แสดงในงบการเงินนี้จึงเกี่ยวของกับสวนงานทางธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรดังกลาว

33.

การเปดเผยขอมูลเครื่องมือทางการเงิน
เครื่องมือทางการเงินหมายถึงสัญญาใด ๆ ที่ทําใหสินทรัพยทางการเงินของกิจการหนึ่งและหนี้สิน
ทางการเงินหรือตราสารทุนของอีกกิจการหนึ่งเพิ่มขึ้น

33.1 ความเสี่ยงดานสินเชื่อ
ความเสี่ยงดานสินเชื่อคือความเสี่ยงที่ธนาคารฯอาจไดรับความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากการที่ลูกคา
หรือคูสัญญาของธนาคารฯไมสามารถปฏิบัติตามหรือจงใจไมปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือขอตกลงที่ระบุ
ไวในสัญญาได
มูลคาสูงสุดของความเสี่ยงดานสินเชื่อคือมูลคาตามบัญชีของเครื่องมือทางการเงินหักดวยสํารองเผื่อ
ผลขาดทุนตามที่แสดงไวใ นงบดุล และความเสี่ย งของภาระผู ก พันนอกงบดุลซึ่งเกิ ดจากการค้ํา
ประกันการกูยืมและค้ําประกันอื่น ๆ
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ธนาคารฯมีภาระผูกพันนอกงบดุลซึ่งวิเคราะหตามระยะเวลา
ครบกําหนดของสัญญานับจากวันที่ในงบดุลไดดังตอไปนี้
นับจาก 31 ธันวาคม 2552
ไมเกิน
มากกวา
1 ป
1 ป
รวม
(1)

การรับอาวัลตั๋วเงิน
การค้ําประกันอื่น ๆ
วงเงินเบิกเกินบัญชีที่ลูกคายังไมไดใช
(1)

3,020
666,210
720,929

78,818
-

3,020
745,028
720,929

(หนวย: พันบาท)
นับจาก 31 ธันวาคม 2551
ไมเกิน (1)
มากกวา
1 ป
1 ป
รวม
1,762
404,067
377,761

75,042
-

1,762
479,109
377,761

รวมสัญญาที่ไมมีระยะเวลาครบกําหนด

33.2 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาด
ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดหมายถึงความเสี่ยงที่ธนาคารฯอาจไดรับความเสียหาย
อันสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและราคาของหลักทรัพยซึ่งสงผลกระทบตอฐานะ
การลงทุ น และการเงิ น ของธนาคารฯ ดั ง นั้ น ความเสี่ ย งจากการเปลี่ ย นแปลงของราคาตลาดจึ ง
ประกอบไปดวยความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยและความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงราคาตลาดของตรา
สารทุน
(ก) ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด
ซึ่งอาจจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอมูลคาตราสารทางการเงิน ความผันผวนตอรายไดหรือ
มูลคาของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงิน ทั้งนี้ความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ยเปนผลมาจากการ
จัดโครงสรางและลักษณะของรายการในสินทรัพย หนี้สิน และสวนของผูถือหุน และความไม
สอดคลองระหวางระยะเวลาคงเหลือในการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมของรายการทางดาน
สินทรัพยและหนี้สิน
สินทรัพยทางการเงินและหนี้สินทางการเงิน จําแนกตามประเภทอัตราดอกเบี้ย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2552 และ 2551 จําแนกไดดังนี้
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(หนวย: พันบาท)
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
-

324,062
581,379
5,365
483,142(1)
38,614

324,062
3,281,380
10,313,875
35,604,204
38,614

10,229,915
339,272
-

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

37,751
10,767
164,880
-

31,821,667
4,261,941
164,880
10,216,418

ไมมีดอกเบี้ย

รวม

เปนเงินใหสินเชื่อที่ธนาคารฯระงับการรับรูรายได
(หนวย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2551

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

มีอัตราดอกเบี้ย
ปรับขึ้นลง
อางอิงตาม
อัตราตลาด

มีอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่

ไมมีดอกเบี้ย

รวม

1
49,979
27,917,445
-

3,430,000
7,896,495
3,251,490
-

289,458
298,252
13,830
844,781 (1)
170,621

289,458
3,728,253
7,960,304
32,013,716
170,621

3,923,178
298,521
-

28,021,000
5,132,936
3,717,863

10,940
12,801
52,278
-

31,955,118
5,444,258
52,278
3,717,863

เปนเงินใหสินเชื่อที่ธนาคารฯระงับการรับรูรายได
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เครื่องมือทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่มีวันที่มีการกําหนดอัตราใหมหรือวันครบกําหนด
(แลวแตวันใดจะถึงกอน) นับจากวันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 ดังนี้
(หนวย: พันบาท)

รายการ
สินทรัพยทางการเงิน
รายการระหวางธนาคาร
และตลาดเงิน
เงินลงทุน
เงินใหสินเชื่อ
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคาร
และตลาดเงิน
เงินกูยืม

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

32,529

2,700,000
120,458
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
1,320,775

-

3,911,902
10,216,418

0.75 - 2.50
0.75 - 2.30

2,412,901
8,465,335

278,000
419,308

20,000
11,000

(หนวย: พันบาท)

รายการ
สินทรัพยทางการเงิน
รายการระหวางธนาคาร
และตลาดเงิน
เงินลงทุน
เงินใหสินเชื่อ
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคาร
และตลาดเงิน
เงินกูยืม

นับจาก 31 ธันวาคม 2551
ระยะเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมหรือวันครบกําหนด
เมื่อ
0-3
3 - 12
ทวงถาม
เดือน
เดือน
1 - 5 ป
เกิน 5 ป

130,000 3,300,000
44,940 2,541,995

148,606 2,481,797 5,266,092
176,137 122,950 365,468

รวม

อัตราดอกเบี้ย
(รอยละตอป)

3,430,000
7,896,495
3,251,490

2.715 - 4.25
3.22 - 7.11
2.50 - 11.00

2,193,284 13,827,346 10,730,654 1,269,716

-

28,021,000

0.75 - 4.25

2,835,746 2,006,053
1,084,925 2,363,583

-

5,132,936
3,717,863

2.50 - 4.25
2.63 - 4.25

291,137
269,355

-
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นอกจากนี้ ธนาคารฯมีสินทรัพย/หนี้สินทางการเงินที่กอใหเกิดรายได/คาใชจายตามลําดับ ยอด
คงเหลือถัวเฉลี่ยที่คํานวณโดยถัวเฉลี่ยจากยอดคงเหลือในระหวางปของสินทรัพยและหนี้สิน
ทางการเงินและผลตอบแทนเฉลี่ยของดอกเบี้ยและเงินปนผลสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2552 และ 2551 เปนดังนี้
(หนวย: พันบาท)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ยอด
คงเหลือ
ถัวเฉลี่ย
สินทรัพยทางการเงินที่กอใหเกิดรายได
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
866,568
เงินลงทุน
7,304,356
เงินใหสินเชื่อ
32,304,064
หนี้สินทางการเงินที่กอใหเกิดคาใชจาย
เงินฝาก
27,311,977
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน 6,519,395
เงินกูยืม
4,183,456

2552
ดอกเบี้ย
และ
เงินปนผล

ยอด
คงเหลือ
ถัวเฉลี่ย

2551
ดอกเบี้ย
และ
เงินปนผล

อัตรา
เฉลี่ย
(รอยละ)

อัตรา
เฉลี่ย
(รอยละ)

16,655
338,216
1,608,669

1.92
4.63
4.98

571,853
7,431,712
28,742,184

19,713
348,257
1,692,092

3.45
4.69
5.89

552,716
84,454
67,614

2.02
1.30
1.62

24,412,883
5,671,457
4,574,612

766,473
186,409
155,281

3.14
3.29
3.39

(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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33.3 ความเสี่ยงดานสภาพคลอง
ความเสี่ยงดานสภาพคลองคือความเสี่ยงที่ธนาคารฯอาจไดรับความเสียหายอันสืบเนื่องมาจากการที่
ธนาคารฯไมสามารถเปลี่ยนสินทรัพยเปนเงินสดและ/หรือไมสามารถจัดหาเงินทุนไดเพียงพอตาม
ความตองการและทันตอเวลาที่ธนาคารฯจะตองนําไปชําระภาระผูกพันไดเมื่อครบกําหนด
วันที่ที่ครบกําหนดของเครื่องมือทางการเงินนับจากวันที่ในงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 และ
2551 มีดังนี้
(หนวย: พันบาท)

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

เมื่อ
ทวงถาม

ไมเกิน
3 เดือน

นับจาก 31 ธันวาคม 2552
3 - 12
มากกวา
เดือน
1 ป

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

11,111,889 10,505,859
1,551,040 2,412,901
164,880
1,320,775 8,465,335

4,006,166
278,000
419,308

ไมมี
กําหนด

รวม

324,062
324,062
- 3,281,380
5,365 10,313,875
- 35,604,204
38,614

6,197,753
20,000
11,000

- 31,821,667
- 4,261,941
164,880
- 10,216,418
(หนวย: พันบาท)

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

เมื่อ
ทวงถาม

ไมเกิน
3 เดือน

นับจาก 31 ธันวาคม 2551
3 - 12
มากกวา
เดือน
1 ป

428,253
1,632
1,868,622
-

3,300,000
3,487,054
133,599

198,585 7,747,889
1,256,856 25,401,184
37,022

5,955,895 13,845,816 10,771,784
3,147,068 2,006,053
291,137
52,278
1,084,925 2,363,583
269,355

1,381,623
-

ไมมี
กําหนด

รวม

289,458
289,458
- 3,728,253
12,198 7,960,304
- 32,013,716
170,621
- 31,955,118
- 5,444,258
52,278
- 3,717,863
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33.4 มูลคายุติธรรม
มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยกันในขณะที่ทั้งสอง
ฝายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระ ธนาคารฯ
ไดมีการประมาณการมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑดังนี้
เงินสดและรายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
มูลคายุติธรรมโดยประมาณของเงินสด และของรายการระหวางธนาคารและตลาดเงินประมาณ
เทากับราคาตามบัญชี เนื่องจากมีระยะเวลาครบกําหนดระยะสั้นและมีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงตลาด
ปจจุบัน
หลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืน/หลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซื้อคืน
มูลคายุติธรรมโดยประมาณของหลักทรัพยซื้อโดยมีสัญญาขายคืนและหลักทรัพยขายโดยมีสัญญาซื้อ
คืนประมาณเทากับราคาตามบัญชี เนื่องจากมีระยะเวลาครบกําหนดระยะสั้น และมีอัตราดอกเบี้ย
ใกลเคียงตลาดปจจุบัน
เงินลงทุน
มูลคายุติธรรมของเงินลงทุนคิดคํานวณตามหลักเกณฑการแสดงมูลคาของเงินลงทุน ยกเวนมูลคา
ยุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด คํานวณโดยใชอัตราผลตอบแทนของ
สมาคมตราสารหนี้ไทย
เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ
มูลคายุติธรรมของเงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับประมาณเทากับราคาตามบัญชี ซึ่งคิดคํานวณตาม
หลักเกณฑแสดงมูลคาที่ระบุไวในนโยบายการบัญชีของธนาคารฯ
ถึงแมวาเงินใหสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยจะมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ําในชวงสองปแรกของสัญญา ซึ่ง
อาจทําใหมูลคายุติธรรมของสินเชื่อดังกลาวจะมีจํานวนต่ํากวามูลคาตามบัญชี ผูบริหารของธนาคารฯ
คาดวาผลแตกตางนั้นไมเปนจํานวนเงินที่เปนสาระสําคัญ ดังนั้นจึงประมาณการวามูลคายุติธรรมของ
เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับมีจํานวนเทากับราคาตามบัญชี
ตั๋วเงินรับ
มูลคายุติธรรมของตั๋วเงินรับประมาณการจากมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับจาก
ตั๋ ว สั ญ ญาใช เ งิ น ซึ่ ง คิ ด ลดด ว ยอั ต ราผลตอบแทนของเงิ น ลงทุ น ในพั น ธบั ต รรั ฐ บาลไทยที่ มี อ ายุ
ใกลเคียงกัน
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เงินกูยืมและเงินรับฝาก
มูลคายุติธรรมของเงินกูยืมและเงินรับฝากประมาณเทากับราคาตามบัญชี เนื่องจากอัตราดอกเบี้ย
ใกลเคียงกับอัตราตลาดปจจุบัน หรือมีระยะเวลาครบกําหนดระยะสั้น
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม
มูลคายุติธรรมของหนี้สินจายคืนเมื่อทวงถามประมาณเทากับราคาตามบัญชี เนื่องจากมีระยะเวลา
ครบกําหนดระยะสั้น
มูลคาที่ปรากฎในงบการเงินและมูลคายุติธรรมสําหรับเครื่องมือทางการเงินแตละประเภท ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2552 และ 2551 สรุปไดดังตอไปนี้

สินทรัพยทางการเงิน
เงินสด
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน - สุทธิ
เงินลงทุน - สุทธิ
เงินใหสินเชื่อและดอกเบี้ยคางรับ - สุทธิ
ตั๋วเงินรับ - สุทธิ
หนี้สินทางการเงิน
เงินรับฝาก
รายการระหวางธนาคารและตลาดเงิน
หนี้สินจายคืนเมื่อทวงถาม
เงินกูยืม
(1)

34.

31 ธันวาคม 2552
มูลคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม

(หนวย: พันบาท)
31 ธันวาคม 2551
มูลคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม

324,062
3,280,140
10,313,310
35,353,557
38,614

324,062
3,280,140
10,333,121
35,353,557 (1)
38,614

289,458
3,728,904
7,952,855
31,678,323
170,621

289,458
3,728,904
8,597,237
31,678,323 (1)
170,621

31,821,667
4,261,941
164,880
10,216,418

31,821,667
4,261,941
164,880
10,216,418

31,955,118
5,444,258
52,278
3,717,863

31,955,118
5,444,258
52,278
3,717,863

ถึงแมวาเงินใหสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยจะมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ําในชวงสองปแรกของสัญญา ซึ่งอาจทําใหมูลคายุติธรรมของ
สินเชื่อดังกลาวจะมีจํานวนต่ํากวามูลคาตามบัญชี ผูบริหารของธนาคารฯคาดวาผลแตกตางนั้นไมเปนจํานวนเงินที่เปนสาระสําคัญ
ดังนั้นจึงประมาณการวามูลคายุติธรรมของเงินใหสินเชื่อมีจํานวนเทากับมูลคาตามบัญชี

เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2553 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารฯครั้งที่ 2/2553 มีมติอนุมัติการจายเงินปนผล
ประจําป 2552 ในอัตราหุนละ 0.75 บาท รวมเปนเงินปนผลจาย 199,087,500 บาท เงินปนผลนี้จะจาย
ภายหลังจากไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญประจําปผูถือหุนแลวโดยธนาคารฯคาดวาจะจายเงินปนผล
ในวันที่ 28 เมษายน 2553

35.

การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการของธนาคารฯเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2553

52

