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บริษทั แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 

สําหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

1. ข้อมูลทั่วไป 

 บริษทั แลนด์แอนด์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจัดตั้ งและมีภูมิลาํเนาใน

ประเทศไทย ธุรกจิหลกัของบริษทัฯคือการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯ

อยู่ ท่ี เลข ท่ี  1  ถนนสาทรใต้ ชั้ น 37-38  อาคารคิว เฮ้า ส์  ลุมพินี  แขวงทุ่งมหา เมฆ เขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงนิ 

2.1 งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกาํหนดในพระราชบัญญติัวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 โดย

แสดงรายการในงบการเงินตามข้อกาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกจิการค้าลงวนัท่ี 28 กนัยายน 

2554 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ

ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีได้จัดทําข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบายการ

บญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

 ก) งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั แลนด์แอนด์เฮา้ส์ จํากดั (มหาชน) 

(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี 

  จดัต ั้งข้ึนใน อตัราร้อยละ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุน้ 

   2554 2553 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

ถือหุน้โดยบริษทัฯ     

บริษทั แอตแลนติก เรียลเอสเตท จาํกดั ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 99.99 99.99 

บริษทั แปซิฟิค เรียลเอสเตท จาํกดั ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 99.99 99.99 

บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์นอร์ธ จาํกดั ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 99.99 99.99 

บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ นอร์ธอีส จาํกดั ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 99.99 99.99 

บริษทั สยามธานี พร๊อบเพอร์ต้ี จาํกดั และบริษทัยอ่ย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 99.99 99.99 

บริษทั แอล เอช เรียลเอสเตท จาํกดั ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 99.99 99.99 

บริษทั แอลเอช แอสเซท จาํกดั ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 99.99 99.99 

บริษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จาํกดั และบริษทัยอ่ย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 55.00 55.00 

บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั ธุรกิจใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 60.00 60.00 

   และบริษทัยอ่ย     
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  จดัตั้งขึ้น อตัราร้อยละ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกจิ ในประเทศ ของการถือหุ้น (โดย

ทางออ้ม) 

   2554 2553 

ถือหุ้นโดยบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

บริษทั สยามธานี เรียลเอสเตท จาํกดั ธุรกจิอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 99.99 99.99 

   (ถือหุ้นโดยบริษทั สยามธานี พร๊อบ

เพอร์ตี้  จาํกดั ร้อยละ 99.99) 

    

บริษทั ภูเกต็ ฟิวเจอร์แพลน จาํกดั ธุรกจิอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 55.00 55.00 

   (ถือหุ้นโดยบริษทั แอล. เอช. เมือง

ใหม่ จาํกดั ร้อยละ 99.99) 

    

บริษทั ดับเบ้ิลทรี จาํกดั ธุรกจิอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 55.00 55.00 

   (ถือหุ้นโดยบริษทั แอล. เอช. เมือง

ใหม่ จาํกดั ร้อยละ 99.99) 

    

บริษทั แอล แอนด์ เอช สาทร จาํกดั ธุรกจิให้เช่า

อสังหาริมทรัพย ์

ไทย 60.00 60.00 

   (ถือหุ้นโดยบริษทั แอล แอนด์ เอช   

พร็อพเพอร์ตี้  จาํกดั ร้อยละ 99.99) 

     

 ข) บริษทัฯนํางบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้ งแต่วนัท่ีบริษทัฯมี

อาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

 ค) งบการเงินของบริษทัย่อยได้จัดทํา ข้ึนโดยใช้นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญเช่นเดียวกนักบัของ

บริษทัฯ 

 ง) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อย รายการค้าระหว่างกนัท่ีมีสาระสําคัญได้ถูกตัดออก

จากงบการเงินรวมน้ีแลว้ 

 จ) ส่วนของผูมี้ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จํานวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิ

ของบริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของ

กาํไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกจิการเพ่ือประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัย่อย

และบริษทัร่วมตามวิธีราคาทุน 

3. การปฏิบตัติามมาตรฐานการบญัชีใหม่ในระหว่างปี 

  ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัฯไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชี

ใหม่ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีดงัน้ี 
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มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) การนาํเสนองบการเงิน 

ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2552) สินคา้คงเหลือ 

ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด 

ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี และ

ขอ้ผิดพลาด 

ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2552) สญัญากอ่สร้าง 

ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2552) สญัญาเช่า 

ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2552) รายได ้

ฉบบัท่ี 19  ผลประโยชน์ของพนกังาน 

ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2552) ตน้ทุนการกูย้มื 

ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2552) การเปิดเผยขอ้มูลเก ีย่วกบับุคคลหรือกจิการท่ีเก ีย่วขอ้งกนั 

ฉบบัท่ี 26  การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 

ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 

ฉบบัท่ี 29  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกจิท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 

ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2552) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 

ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2552) กาํไรต่อหุ้น 

ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหว่างกาล 

ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2552) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์

ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกดิข้ึน และสินทรัพย์ท่ีอาจ

เกดิข้ึน 

ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 2  การจ่ายโดยใชหุ้้นเป็นเกณฑ ์

ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2552) การรวมธุรกจิ 

ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก 

ฉบบัท่ี 6 การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 15 สญัญาการกอ่สร้างอสงัหาริมทรัพย ์
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การตีความมาตรฐานการบญัชี  

ฉบบัท่ี 31 รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก ีย่วกบับริการโฆษณา 
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  มาตรฐานการบญัชีขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงินน้ี ยกเวน้มาตรฐานการ

บญัชีดงัต่อไปน้ี 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน  

 มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกาํหนดให้กจิการรับรู้ผลประโยชน์ท่ีให้กบัพนักงานเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือ

กจิการไดรั้บบริการจ้างงานจากพนักงานแลว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกจิการจะต้องประเมินและบันทึก

หน้ีสินเก ีย่วกบัผลประโยชน์ของพนักงานเน่ืองจากเกษียณอายุ โดยใช้การคํานวณตามหลัก

คณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงเดิมบริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ผลประโยชน์ท่ีให้กบัพนักงานดังกล่าวเม่ือ

เกดิรายการ  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวในปีปัจจุบนัและรับรู้หน้ีสินในช่วงท่ี

เปล่ียนแปลงโดยบันทึกปรับกบักาํไรสะสม ณ วนัต้นงวดของปีปัจจุบัน การเปล่ียนแปลงน้ีทําให้

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีกาํไรสาํหรับปี 2554 ลดลงจํานวน 22 ลา้นบาท (0.002 บาทต่อหุ้น) (เฉพาะ

ของบริษทัฯ: กาํไรลดลงจาํนวน 10 ลา้นบาท กาํไรต่อหุ้นลดลง 0.001 บาทต่อหุ้น) ผลสะสมของการ

เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวแสดงอยูใ่นหมายเหตุ 5 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯและบริษทัย่อยรับรู้หน้ีสินเก ีย่วกบัผลประโยชน์ระยะยาวของ

พนกังานดงักล่าวแลว้เป็นจาํนวน 132 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: 126 ลา้นบาท) 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 40 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีกาํหนดให้กจิการต้องจัดประเภทอสังหาริมทรัพยท่ี์มีไวเ้พ่ือหาประโยชน์

จากรายได้ค่าเช่าหรือเพ่ือหากาํไรจากราคาท่ีเพ่ิมข้ึนในอนาคต เป็นอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 

และให้ทางเลือกกจิการในการแสดงมูลค่าโดยใช้วิธีราคาทุน (แต่ต้องเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมในหมาย

เหตุประกอบงบการเงิน) หรือวิธีมูลค่ายุติธรรม ซ่ึงผลต่างจากการเปล่ียนแปลงมูลค่ายุติธรรมจะ

บนัทึกส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

เน่ืองจากบริษทัย่อยเลือกท่ีจะแสดงอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนโดยวิธีราคาทุน ดังนั้ นการนํา

มาตรฐานฉบบัน้ีมาปฏิบติัจะมีผลกระทบต่อการจดัประเภทรายการบญัชีในงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ท่ีเก ีย่วขอ้งบางรายการใหม่เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการจัดประเภทรายการในปี

ปัจจุบนั และมีผลกระทบต่อการเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
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4. มาตรฐานการบญัชีใหม่ที่ยงัไม่มผีลบงัคับใช้ 

 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหม่ซ่ึงมีผลบังคับใช้

สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดขา้งล่างน้ี  

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 12  

 

ภาษีเงินได ้

ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูลเก ีย่วกบั

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี  

 ฉบบัท่ี 10 คว ามช่ วย เห ลือจ า กรั ฐบ า ล - กร ณี ท่ี ไ ม่มีคว า มเก ี่ยว ข้อ ง อย่า ง

เฉพาะเจาะจงกบักจิกรรมดาํเนินงาน 

 ฉบบัท่ี 21 ภาษีเงินได ้- การไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยท่ี์ไม่ได้คิดค่าเส่ือมราคา

ท่ีตีราคาใหม่ 

 ฉบบัท่ี 25 ภาษีเงินได้ - การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกจิการหรือของ    

ผูถื้อหุ้น 

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่ามาตรฐานการบัญชีข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่อ  

งบการเงินเม่ือนาํมาถือปฏิบติั ยกเวน้มาตรฐานการบญัชีดงัต่อไปน้ี  

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัที่ 12 เร่ือง ภาษเีงนิได้  

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีกาํหนดให้กจิการระบุผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกดิจากความแตกต่างของมูลค่า

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินระหว่างเกณฑท์างบญัชีและภาษีอากร เพ่ือรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์

หรือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด  

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมนํา

มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั 

5. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการนํามาตรฐานการบญัชีใหม่มาถือปฏิบตั ิ 

 ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญตามท่ีกล่าวใน

หมายเหตุ 3 เน่ืองจากบริษทัฯและบริษทัย่อยนํามาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการ

บญัชีใหม่มาถือปฏิบติั ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดังกล่าวแสดงเป็นรายการแยก

ต่างหากในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น 



 7 

 

6. นโยบายการบญัชีที่สําคัญ 

6.1 การรับรู้รายได้ 

 ก) รายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดนิและรายได้จากการขายหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย 

  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้รายไดจ้ากการขายบ้านพร้อมท่ีดินและรายได้จากการขายหน่วยใน

อาคารชุดพกัอาศยัเม่ืองานกอ่สร้างเสร็จตามสญัญาและไดมี้การโอนความเส่ียงและผลตอบแทน

ท่ีมีนัยสําคัญของความเป็นเจ้าของให้กบัผูซ้ื้อแลว้โดยมีการโอนกรรมสิทธ์ิให้ผูซ้ื้อหลงัจาก

ไดรั้บชาํระจากผูซ้ื้อครบถว้นแลว้ 

 ข) รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 

   รายไดค่้าเช่าพ้ืนท่ีในอาคารและค่าบริการท่ีเก ีย่วข้องจะรับรู้เป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างตลอด

อายสุญัญาเช่า 

   รายไดค่้าบริการรับรู้เม่ือไดใ้ห้บริการแลว้โดยพิจารณาถึงขั้นความสาํเร็จของงาน 

 ค) ดอกเบีย้รับ 

  ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

 ง) เงนิปันผลรับ 

  เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

6.2 ต้นทุนการขายบ้านพร้อมที่ดนิและหน่วยในอาคารชุดพักอาศัย 

 ตน้ทุนการขายบ้านพร้อมท่ีดินและหน่วยในอนาคตชุดพกัอาศยัประกอบด้วยต้นทุนท่ีดิน ค่าถมดิน   

ค่าออกแบบ ค่าสาธารณูปโภค ค่ากอ่สร้าง ตน้ทุนการกูย้มืและค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก ีย่วขอ้ง 

 ในการคาํนวณหาตน้ทุนขายบา้นพร้อมท่ีดินและหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยั บริษทัฯและบริษทัย่อย

ไดท้าํการแบ่งสรรตน้ทุนการพฒันาทั้งหมดท่ีคาดว่าจะเกดิข้ึน (โดยคํานึงถึงต้นทุนท่ีเกดิข้ึนจริงด้วย) 

ตามเกณฑพ้ื์นท่ีท่ีขาย 

 ค่าใชจ่้ายท่ีเก ีย่วขอ้งกบัการขาย เช่น ค่าภาษีธุรกจิเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิ บันทึกเป็น

ค่าใชจ่้ายเม่ือมีการขาย 

6.3 ต้นทุนการกู้ยมื 

 ตน้ทุนการกูย้มืของเงินกูท่ี้ใชใ้นการไดม้า การกอ่สร้างหรือการผลิตสินทรัพยท่ี์ต้องใช้ระยะเวลานาน

ในการทาํให้อยูใ่นสภาพพร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กนาํไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกว่าสินทรัพย์
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นั้นจะอยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามท่ีมุ่งประสงค์  ส่วนตน้ทุนการกูย้มือ่ืนถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดท่ี

เกดิรายการ ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกดิข้ึนจากการกูย้มืนั้น 

 ตน้ทุนดอกเบ้ียท่ีใชใ้นการพฒันาโครงการจะคํานวณโดยการคูณรายจ่ายของโครงการนั้นด้วยอตัรา

การตั้งข้ึนเป็นทุน อตัราการตั้งข้ึนเป็นทุนคืออตัราถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของตน้ทุนการกูย้มืในระหว่างปี 

6.4 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมี

สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกนิ 3 เดือนนับจากวนัท่ีได้มาและไม่มี

ขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

6.5 ลูกหนีก้ารค้า 

 ลูกหน้ีการค้าแสดงมูลค่าตามจํานวนมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ บริษทัย่อยบันทึกค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ

สาํหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกดิข้ึนจากการเกบ็เงินจากลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึงโดยทั่วไปพิจารณา

จากประสบการณ์การเกบ็เงินและการวิเคราะห์อายหุน้ี 

6.6 สินค้าคงเหลือ 

 ท่ีดินและงานระหว่างกอ่สร้างแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า 

โดยมีรายละเอียดการคาํนวณราคาทุนดงัน้ี 

ท่ีดิน   - ราคาทุนของท่ีดินบันทึกโดยวิธีถัวเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักโดยแยกท่ีดินตาม    

แต่ละโครงการ 

งานระหว่างกอ่สร้าง - ต้น ทุ น ง า น ร ะ ห ว่ า ง ก ่อ ส ร้ า ง ป ร ะ ก อ บ ด้ว ย ต้น ทุ น ง า น ก่อ ส ร้ า ง                      

งานสาธารณูปโภคส่วนกลาง  และต้นทุนการกูย้ืมท่ีถือเป็นต้นทุนของ     

โครงกา ร บริษัทฯและ บริษัทย่อยบันทึกต้นทุนง านก่อส ร้างและ             

งานสาธารณูปโภคตามท่ีเกดิข้ึนจริง 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าของโครงการ (ถา้มี) ไวใ้นส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุน 

6.7 เงนิลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขายแสดงตามมูลค่ายติุธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ

หลกัทรัพยด์งักล่าวบันทึกเป็นรายการต่างหากในส่วนของผูถื้อหุ้น และจะบันทึกในส่วนของ

กาํไรหรือขาดทุนเม่ือไดจ้าํหน่ายหลกัทรัพยน์ั้นออกไป 

ข) เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะครบกาํหนดชําระในหน่ึงปี รวมทั้ งท่ีจะถือจนครบกาํหนดแสดง

มูลค่าตามวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย บริษทัฯตัดบัญชีส่วนเกนิ/รับรู้ส่วนตํ่ากว่ามูลค่าตราสารหน้ี
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ตามอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง ซ่ึงจํานวนท่ีตัดจําหน่าย/รับรู้น้ีจะแสดงเป็นรายการปรับกบั     

ดอกเบ้ียรับ 

ค) เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทั่วไป ซ่ึงแสดงใน 

ราคาทุนสุทธิจากค่าเผ่ือการดอ้ยค่า (ถา้มี)   

ง) เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

จ) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกจิการแสดงมูลค่าตามวิธี

ราคาทุน 

 มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยใ์นความต้องการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนั  

ทาํการสุดทา้ยของปี ส่วนมูลค่ายุติธรรมของตราสารหน้ีคํานวณโดยใช้อตัราผลตอบแทนท่ีประกาศ

โดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า (ถา้มี) ของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขาย  

ตราสารหน้ีท่ีจะถือไวจ้นครบกาํหนดและเงินลงทุนทัว่ไปในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

 เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีได้รับกบัมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุน 

จะถูกบนัทึกเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

6.8 ที่ดนิรอการพัฒนา 

 ท่ีดินรอการพฒันาแสดงตามราคาทุนสุทธิจากสาํรองเผ่ือผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ  

ราคาทุนประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีดิน ค่าถมดิน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการพฒันาโครงการ และ

ตน้ทุนการกูย้มืท่ีเกดิข้ึนในระหว่างการพฒันาในอดีต 

6.9 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

 บริษทัย่อยบันทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนในราคาทุนซ่ึงรวมต้นทุนการ        

ทาํรายการ หลงัจากนั้น บริษทัย่อยจะบันทึกอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเส่ือม

ราคาสะสมและค่าเผ่ือการดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 ค่าเส่ือมราคาของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนคํานวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้

ประโยชน์โดยประมาณ 20 - 33 ปี ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนรวมอยู่ในการ

คาํนวณผลการดาํเนินงาน 

 บริษทัยอ่ยรับรู้ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์

ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงวดท่ีตดัรายการอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนออกจากบญัชี 

6.10 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์/ค่าเส่ือมราคา 
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 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและ

ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

 ค่าเส่ือมราคาของสโมสร สระว่ายนํ้ าและสนามเทนนิสคํานวณตามเกณฑ์พ้ืนท่ีท่ีขายของโครงการ    

ส่วนค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุ

การให้ประโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยด์งัน้ี 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร   20     ปี 

เคร่ืองใชส้าํนกังาน   3 - 10  ปี 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์   5 ปี 

ยานพาหนะ   5  ปี 

อ่ืน ๆ   5 - 20 ปี  

 ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหว่างติดตั้ง 

 ลินิน เคร่ืองถว้ยชาม เคร่ืองแกว้ และเคร่ืองใชบ้างชนิดท่ีใชใ้นการดาํเนินกจิการโรงแรมของบริษทัย่อย 

ซ่ึงบนัทึกเป็นมูลค่าของทรัพยสิ์นดว้ยมูลค่าท่ีซ้ือมาในจํานวนเท่าท่ีจําเป็นสําหรับการดําเนินงานโดย

ปกติ ไดถื้อเป็นมูลค่าหลกัของสินทรัพยน้ี์ การซ้ือเพ่ิมเติมในภายหลงัในลกัษณะเปล่ียนแทนจะบันทึก

เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือมีรายการซ้ือเกดิข้ึน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบัญชี เม่ือจําหน่ายสินทรัพยห์รือ

คาดว่าจะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกจิในอนาคตจากการใช้หรือการจําหน่ายสินทรัพย ์รายการผล

กาํไรหรือขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเม่ือบริษัทฯและ

บริษทัยอ่ยตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

6.11 สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตัวตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตัดจําหน่ายสะสมและค่าเผ่ือการด้อยค่าสะสม    

(ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยตัดจําหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จํากดัอย่างมีระบบ

ตลอดอายกุารให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกจิของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์

ดงักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยน์ั้นเกดิการดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนระยะเวลาการ

ตัดจําหน่ายและวิ ธีการตัดจําหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกส้ินปี เป็นอย่างน้อย                  

ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายกุารให้ประโยชน์จาํกดัมีดงัน้ี 

  อายกุารให้ประโยชน์ 
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  คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์      5 และ 10 ปี 

 บริษทัยอ่ยตดัจาํหน่ายค่าสิทธิการใชพ้ื้นท่ีทางเช่ือมระหว่างระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครกบั

ศูนยก์ารค้าเทอร์มินอล 21 เท่ากบัระยะเวลาสัมปทานท่ีเหลือท่ีบริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

จาํกดั (มหาชน) ไดรั้บจากกรุงเทพมหานคร 
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6.12 สัญญาเช่าระยะยาว 

 จํานวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าดําเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวิธี

เสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

6.13 สิทธิการเช่า 

 สิทธิการเช่าแสดงตามราคาทุนสุทธิจากค่าตดัจาํหน่ายสะสม บริษทัยอ่ยตดัจาํหน่ายสิทธิการเช่าตามวิธี

เสน้ตรงตามอายสุญัญาเช่า 

 ค่าตดัจาํหน่ายรวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

6.14 ค่าความนิยม 

 บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเท่ากบัต้นทุนการรวมธุรกจิส่วนท่ีสูงกว่า

มูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีได้มา หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีได้มาสูงกว่าต้นทุน

การรวมธุรกจิ บริษทัฯจะรับรู้ส่วนท่ีสูงกว่าน้ีเป็นกาํไรในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

 บริษทัฯแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผ่ือการด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการด้อยค่าของ      

ค่าความนิยมทุกปีหรือเม่ือใดกต็ามท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกดิข้ึน 

 เพ่ือวตัถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริษทัฯจะปันส่วนค่าความนิยมท่ีเกดิข้ึนจากการรวม

กจิการให้กบัหน่วยสินทรัพยท่ี์กอ่ให้เกดิเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพย์ท่ีกอ่ให้เกดิเงินสด)       

ท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์เพ่ิมข้ึนจากการรวมกจิการ และบริษทัฯจะทาํการประเมินมูลค่าท่ีคาดว่าจะ

ไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์กอ่ให้เกดิเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพยท่ี์

กอ่ให้เกดิเงินสด) หากมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์กอ่ให้เกดิเงินสดตํ่ากว่า

มูลค่าตามบญัชี บริษทัฯจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน และบริษทัฯไม่

สามารถกลบับญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่าไดใ้นอนาคต 

6.15 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 บุคคลหรือกจิการท่ีเก ีย่วขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกจิการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯหรือ

ถูกบริษทัฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกนักบั   

บริษทัฯ 

 นอกจากน้ีบุคคลหรือกจิการท่ีเก ีย่วขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดย

ทางตรงหรือทางออ้ม ซ่ึงทําให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคัญต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสําคัญ กรรมการ

หรือพนกังานของบริษทัฯท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 
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6.16 เงนิตราต่างประเทศ 

 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกดิรายการ 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตัวเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้

อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 กาํไรและขาดทุนท่ีเกดิจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนได้รวมอยู่ในการคํานวณผลการ

ดาํเนินงาน 

6.17 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทาํการประเมินการด้อยค่าของท่ีดิน อาคาร

และอุปกรณ์ ท่ีดินรอการพฒันา อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน สิทธิการเช่า เงินลงทุน หรือสินทรัพย 1์

ไม่มีตวัตนอ่ืน1ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยหากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์ังกล่าวอาจด้อยค่า และจะทําการ

ประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมเป็นรายปี บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเม่ือ

มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้ งน้ีมูลค่าท่ี

คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใช้

สินทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย ์บริษทัฯและบริษทัย่อย

ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกจิการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพยแ์ละคํานวณคิดลดเป็น

มูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดกอ่นภาษีท่ีสะท้อนถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบัน

ของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ี์กาํลงัพิจารณาอยู่ ในการ

ประเมินมูลค่ายติุธรรมหักตน้ทุนในการขาย บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชแ้บบจําลองการประเมินมูลค่าท่ี

ดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะท้อนถึงจํานวนเงินท่ีกจิการสามารถจะได้มาจากการจําหน่าย

สินทรัพยห์ักดว้ยตน้ทุนในการจาํหน่าย โดยการจําหน่ายนั้นผูซ้ื้อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจใน

การแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัได้อย่าง เป็นอิสระในลักษณะของผู้ท่ีไม่มีความ        

เก ีย่วขอ้งกนั 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยมี์ขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ

สินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดกอ่นไดห้มดไปหรือลดลง บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะ

ไดรั้บคืนของสินทรัพยน์ั้น และจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าท่ีรับรู้ในงวดกอ่นกต่็อเม่ือมี

การเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชก้าํหนดมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุน

จากการดอ้ยค่าคร้ังล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยท่ี์เพ่ิมข้ึนจากการกลบัรายการผลขาดทุน

จากการดอ้ยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีท่ีควรจะเป็นหากกจิการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการ 
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ดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงวดกอ่นๆ บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบันทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการ

ดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

6.18 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใช้จ่าย

เม่ือเกดิรายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน  

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษัทฯ บริษทัย่อยและพนักงานได้ร่วมกนัจัดตั้ งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบด้วยเงินท่ี

พนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุน

สาํรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัย่อย เงินท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยจ่าย

สมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกดิรายการ 

 โครงการผลประโยชน์ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระสาํหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แกพ่นกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมาย

แรงงาน ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจาก

งานสาํหรับพนกังาน  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน โดย

ใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระได้ทํา

การประเมินภาระผูกพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 ในการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน เป็นคร้ังแรก บริษทัฯ

และบริษทัย่อยเลือกรับรู้หน้ีสินในช่วงการเปล่ียนแปลงท่ีมากกว่าหน้ีสินท่ีรับรู้ ณ วนัเดียวกนัตาม

นโยบายการบญัชีเดิม โดยบนัทึกปรับกบักาํไรสะสม ณ วนัตน้งวดของปีปัจจุบนั 

6.19 ประมาณการหนีสิ้น 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหน้ีสินไว ้ในบัญชีเม่ือภาระผูกพันซ่ึงเป็นผลมาจาก

เหตุการณ์ในอดีตได้เกดิข้ึน และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยจะเสีย

ทรัพยากรเชิงเศรษฐกจิไปเพ่ือปลดเปล้ืองภาระผูกพนันั้น และบริษทัฯและบริษทัย่อยสามารถประมาณ

มูลค่าภาระผูกพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

6.20 ภาษเีงนิได้ 
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 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดต้ามจาํนวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจัดเกบ็ภาษีของรัฐ 

โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 
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7. การใช้ดุลยพินิจและประมาณการทางบญัชีที่สําคัญ 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและ

การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดังกล่าวน้ี

ส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ผลท่ีเกดิข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการท่ี

สาํคญัมีดงัน้ี 

 สัญญาเช่า  

 ในการพิจารณาประเภทของสญัญาเช่าว่าเป็นสญัญาเช่าดําเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงิน ฝ่ายบริหาร

ได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพ่ือพิจารณาว่าบริษัทฯและ      

บริษทัยอ่ยไดโ้อนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

 ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

 ในการประมาณค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการประมาณ

การผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกดิข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยคํานึงถึงประสบการณ์การเกบ็เงินในอดีต 

อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกจิท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

 มูลค่ายุตธิรรมของเคร่ืองมอืทางการเงนิ 

 ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีไม่มีการซ้ือขายในตลาดและไม่สามารถหา

ราคาไดใ้นตลาดซ้ือขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือ

ทางการเงินดงักล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจําลองการประเมินมูลค่า ซ่ึงตัวแปรท่ีใช้ในแบบจําลอง

ไดม้าจากการเทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยูใ่นตลาด โดยคํานึงถึงสภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพนัธ์ และ

การเปล่ียนแปลงของมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว 

 ค่าเผือ่การด้อยค่าของเงนิลงทุนในหลักทรัพย์ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยจะตั้ งค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผ่ือขายและเงินลงทุนทั่วไป 

เม่ือมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสําคัญและเป็นระยะเวลานานหรือเม่ือมี    

ขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า การท่ีจะสรุปว่าเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างเป็นสาระสําคัญหรือเป็นระยะ

เวลานานหรือไม่นั้นจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร 

 ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์/อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและค่าเส่ือมราคา 

 ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ฝ่ายบริหาร

จําเป็นต้องทําการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของอาคารและ
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อุปกรณ์และอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ

ใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกดิข้ึน 

 นอกจ ากน้ีฝ่ ายบริ หารจํา เป็น ต้องส อบทา นการ ด้อยค่ าของ ท่ี ดิน อาคา รและ อุปกร ณ์และ

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ี

คาดว่าจะไดรั้บคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจ

ท่ีเก ีย่วขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก ีย่วเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มตีวัตนอื่น 

 ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนอ่ืน ณ วนัท่ีได้มา ตลอดจนการ

ทดสอบการดอ้ยค่าในภายหลงั ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับใน

อนาคตจากสินทรัพย ์หรือ   หน่วยของสินทรัพยท่ี์กอ่ให้เกดิเงินสด รวมทั้ งการเลือกอตัราคิดลดท่ี

เหมาะสมในการคาํนวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้นๆ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์   

 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั ซ่ึงต้องอาศยัข้อสมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึน

เงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

 คดฟ้ีองร้อง 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกดิข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารได้ใช้

ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องแล้วและบันทึกประมาณการหน้ีสินดังกล่าว               

ณ ว ันส้ินรอบระยะเวลารายงาน อย่างไรกต็าม ผลท่ีเกดิข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากท่ีได้มีการ             

ประมาณไว ้

 ค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดิน งานระหว่างก่อสร้างและงานสาธารณูปโภค ที่ดินรอการพัฒนาและ            

สิทธิการเช่า 

บริษทัฯและบริษทัย่อยพิจารณาการด้อยค่าของท่ีดิน งานระหว่างกอ่สร้างและงานสาธารณูปโภค ท่ีดิน   

รอการพฒันา และสิทธิการเช่า เม่ือพบว่าโครงการมีมูลค่ายุติธรรมลดลงอย่างเป็นสาระสําคัญ ฝ่ายบริหาร

พิจารณาปรับลดมูลค่าของท่ีดิน งานระหว่างกอ่สร้างและงานสาธารณูปโภค ท่ีดินรอการพฒันาและ    

สิทธิการเช่าเท่ากบัมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะได้รับคืน อย่างไรกต็าม ความมีสาระสําคัญ และการปรับลด

มูลค่าดงักล่าวข้ึนกบัดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร 
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 การประมาณต้นทุนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

 ในการคาํนวณตน้ทุนขายบา้นพร้อมท่ีดินและหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยั บริษทัฯและบริษทัย่อยต้อง

ประมาณตน้ทุนทั้งหมดท่ีจะใชใ้นการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย ์ซ่ึงตน้ทุนดงักล่าวประกอบด้วย 

ตน้ทุนท่ีดินและการปรับปรุงท่ีดิน ตน้ทุนค่าออกแบบและกอ่สร้าง ต้นทุนงานสาธารณูปโภค ต้นทุน

การกูย้มืเพ่ือใชใ้นการกอ่สร้างโครงการ และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก ีย่วข้อง ทั้ งน้ี ฝ่ายบริหารได้ประมาณการ

ต้นทุนดังกล่าวข้ึนจากประสบการณ์ในการประกอบธุรกจิโดยจะมีการทบทวนการประมาณการ

ดงักล่าวเป็นระยะ ๆ หรือ เม่ือตน้ทุนท่ีเกดิข้ึนจริงแตกต่างจากประมาณการตน้ทุนอยา่งมีสาระสาํคญั 

 ประมาณการค่าซ่อมแซมบ้านหลังการขาย/ค่าซ่อมแซมบ้านจากอุทกภัย 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยประมาณการค่าซ่อมบ้านหลงัการขายโดยพิจารณาจากข้อมูลค่าใช้จ่ายในการ

ซ่อมแซมบา้นหลงัการขายท่ีเกดิข้ึนจริงในอดีต และ/หรือขอ้มูลท่ีมีอยูใ่นปัจจุบันเก ีย่วกบังานซ่อมแซม

ประเภทต่าง ๆ 

 ประมาณการค่าซ่อมแซมสาธารณูปโภค 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีการประมาณการค่าซ่อมแซมสาธารณูปโภคโดยฝ่ายบริหารพิจารณาจาก

ประสบการณ์ในอดีต 1และ/หรือขอ้มูลท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัเก ีย่วกบังานซ่อมแซมประเภทต่าง ๆ 

 เงนิสมทบกองทุนนิตบุิคคลหมู่บ้าน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้านโดยใช้อตัราตามท่ีกฎหมาย

กาํหนดและใชมู้ลค่าประมาณการของงานสาธารณูปโภคเป็นฐานในการคาํนวณ 

8. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 ลกัษณะความสมัพนัธ์ของบริษทัฯและกจิการท่ีเก ีย่วขอ้งกนัมีดงัน้ี 

ช่ือกจิการท่ีเก ีย่วขอ้งกนั 

 

ความสมัพนัธ์ 

บริษทั แอตแลนติก เรียลเอสเตท จาํกดั 

 

บริษทัย่อย 

บริษทั แปซิฟิค เรียลเอสเตท จาํกดั 

 

บริษทัย่อย 

บริษทั แลนด์แอนด์เฮา้ส์นอร์ธ จาํกดั 

 

บริษทัย่อย 

บริษทั แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ นอร์ธอีส จาํกดั 

 

บริษทัย่อย 

บริษทั สยามธานี พร๊อบเพอร์ต้ี จาํกดั 

 

บริษทัย่อย 

บริษทั สยามธานี เรียลเอสเตท จาํกดั 

 

บริษทัย่อย (ถือหุ้นโดยบริษทั สยามธานี    

พร๊อบเพอร์ต้ี จาํกดั ร้อยละ 99.99) 

บริษทั แอล เอช เรียลเอสเตท จาํกดั 

 

บริษทัย่อย 
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บริษทั แอลเอช แอสเซท จาํกดั 

 

บริษทัย่อย 

ช่ือกจิการท่ีเก ีย่วขอ้งกนั 

 

ความสมัพนัธ์ 

บริษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จาํกดั 

 

บริษทัย่อย 

บริษทั ภูเกต็ ฟิวเจอร์แพลน จาํกดั 

 

บริษทัย่อย (ถือหุ้นโดยบริษทั แอล. เอช. 

เมืองใหม่ จาํกดั ร้อยละ 99.99) 

บริษทั ดบัเบ้ิลทรี จาํกดั 

 

บริษทัย่อย (ถือหุ้นโดยบริษทั แอล. เอช. 

เมืองใหม่ จาํกดั ร้อยละ 99.99) 

บริษทั แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั 

 

บริษทัย่อย 

บริษทั แอล แอนด์ เอช สาทร จาํกดั 

 

บริษทัย่อย (ถือหุ้นโดยบริษทั แอล แอนด์ 

เอช พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั ร้อยละ 99.99) 

บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทัร่วม 

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ เพ่ือรายยอ่ย จาํกดั (มหาชน) บริษทัร่วม (ถือหุ้นโดยบริษทั แอล เอช 

ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)       

ร้อยละ 99.99) 

บริษทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทัร่วม (บริษทัฯไดข้ายเงินลงทุนดงักล่าว

ทั้งหมดแลว้ในเดือนมีนาคม 2554) 

บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทัร่วม 

บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทัร่วม 

บริษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกดั 

 

บริษทัร่วม 

บริษทั แอล แอนด์ เอช แมเนจเมนท์ จาํกดั 

 

บริษทัร่วม (ถือหุ้นโดยบริษทั เอเชีย แอสเซท 

แอดไวเซอร่ี จาํกดั ร้อยละ 99.99) 

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ลนด์แอนด์เฮา้ส์ 

 

บริษทัร่วม 

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้องแลนด์

แอนด์เฮา้ส์-II 

 

บริษทัร่วม 

บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทัร่วม 

บริษทั คิว.เอช.อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

 

บริษทัร่วม (ถือหุ้นโดยบริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ 

จาํกดั (มหาชน) ร้อยละ 99.99) 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยค์วอลิต้ี เฮา้ส์ 

   (เดิมช่ือ “กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยค์วอลิต้ี เฮา้ส์”) 

บริษทัร่วมของบริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จาํกดั 

(มหาชน) 

บริษทั โพลาร์ พร๊อบเพอร์ต้ี โฮลด้ิง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

 

บริษทัร่วม 

บริษทั เมืองใหม่ พร๊อพเพอร์ต้ี จาํกดั 

 

ผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ย 

บริษทั รีโค รีสอร์ท พีทีอี ลิมิเต็ด 

 

ผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ย 
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บริษทั สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเมน้ท์ จาํกดั 

 

มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั 

 ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกจิท่ีสําคัญกบับุคคลหรือกจิการท่ีเก ีย่วข้องกนั 

รายการธุรกจิดังกล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและ

บุคคลหรือกจิการท่ีเก ีย่วขอ้งกนัซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกจิ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2554 2553 2554 2553  

รายการธุรกจิกบับริษทัยอ่ย      

(ไดต้ัดออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

ดอกเบ้ียรับ - - 47.1 44.6 ร้อยละ MLR - 1.5 และร้อยละ 5 - 

7.5 ต่อปี   

ค่าธรรมเนียมการจัดการรับ - - 14.5 11.6 ใกลเ้คียงราคาทุน 

เงินปันผลรับ - - 407.7 24.8 ตามท่ีประกาศจ่าย 

ค่าธรรมเนียมการคํ้าประกนัรับ - - - 0.2 ร้อยละ 0.5 ต่อปี 

ขายท่ีดิน - - 2.9 120.0 ใกลเ้คียงราคาทุน 

ค่าตอบแทนสาํหรับการใช้ท่ีดิน - - 2.8 77.7 ใกลเ้คียงราคาทุน 

ซ้ือท่ีดิน - - - 0.4 ใกลเ้คียงราคาทุน 

ดอกเบ้ียจ่าย   - - 3.1 8.8 ร้อยละ 3.0 ต่อปี 

ค่าเช่าและบริการจ่าย - - 4.2 - อตัราตลาด 

รายการธุรกจิกบับริษทัร่วม      

ดอกเบ้ียรับ 13.3 5.0 11.8 3.2 อตัราตลาด 

เงินปันผลรับ 432.3 613.7 432.3 613.7 ตามท่ีประกาศจ่าย 

ซ้ือสินคา้ 109.8 104.9 93.1 92.8 ราคาตลาด 

ค่าส่งเสริมการขาย 5.9 15.7 5.9 13.7 อตัราตลาด 

ค่าบริการจ่าย 1.5 0.8 - - ตามอัตราท่ีระบุในสัญญา 

ค่าบริการจดัทาํบญัชี 2.0 1.9 - - ตามอัตราท่ีระบุในสัญญา 

ค่าบริหารโครงการ 76.5 60.7 - - ตามอัตราท่ีระบุในสัญญา 

ค่านายหน้า 0.5 0.5 - - ตามอัตราท่ีระบุในสัญญา 

ค่าเช่าจ่าย - 8.3 - - ราคาตลาด 

รายการธุรกจิกบับริษทัท่ีเกีย่วขอ้งกนั     

เงินปันผลรับ 18.4 21.4 18.4 21.4 ตามท่ีประกาศจ่าย 

ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 39.7 39.9 39.7 39.9 500 - 798 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน 

ค่าธรรมเนียมการคํ้าประกนัจ่าย - 0.1 - - ร้อยละ 0.5 ต่อปี 

ดอกเบ้ียจ่าย 29.0 17.9 - - ร้อยละ MLR - 1.5 และร้อยละ 7 -

7.50 ต่อปี 

ค่านายหน้า 0.6 - - - ตามอัตราท่ีระบุในสัญญา 

ค่าบริหารอาคาร 8.2 - - - ตามอัตราท่ีระบุในสัญญา 

รายการธุรกจิกบักรรมการของบริษทัยอ่ย     
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ดอกเบ้ียจ่าย 2.2 2.2 - - ร้อยละ 7 - 7.5 ต่อปี 
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 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกจิการท่ีเก ีย่วขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2554 2553 2554 2553 

ตั๋วแลกเงินระยะส้ันและเงินฝากสถาบันการเงิน 

   (แสดงภายใต้เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด) 

   

บริษทัร่วม     

ธนาคารแลนด ์แอนด์ เฮา้ส์     

   เพือ่รายยอ่ย จาํกดั (มหาชน) 661.2 1,200.7 530.3 1,115.4 

เงินทดรองจ่ายและลูกหนีก้จิการที่เกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 10)   

บริษทัยอ่ย     

(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     

บริษทั แอลเอช แอสเซท จาํกดั - - 0.1 2.4 

บริษทั แอตแลนตกิ เรียลเอสเตท จาํกดั - - 0.1 1.4 

บริษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จาํกดั - - - 0.1 

 - - 0.2 3.9 

บริษทัร่วม     

บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั     

   (มหาชน) 0.1 0.1 0.1 0.1 

บริษทั ควอลิตี้  เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 0.4 - - - 

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิ 

   เรียกร้องแลนด์แอนด์เฮา้ส์-II 

 

2.9 

 

- 

 

- 

 

- 

ธนาคารแลนด ์แอนด์ เฮา้ส์ เพื่อรายยอ่ย  

   จ◌ํากดั (มหาชน) 0.2 - - - 

 3.6 0.1 0.1 0.1 

รวม 3.6 0.1 0.3 4.0 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2554 2553 2554 2553 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับจากกจิการที่เกีย่วข้องกนั  

บริษทัยอ่ย     

(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     

บริษทั สยามธานี พร๊อบเพอร์ตี้  จาํกดั - - 3.1 23.4 

บริษทั แลนด์แอนดเ์ฮา้ส์นอร์ธ จาํกดั - - 2.0 - 

บริษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จาํกดั - - 65.3 61.8 

บริษทั แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้     

   จาํกดั - - 1,024.5 651.9 

 - - 1,094.9 737.1 

บริษทัร่วม     

ธนาคารแลนด ์แอนด์ เฮา้ส์     

   เพือ่รายยอ่ย จาํกดั (มหาชน) 0.3 0.3 - 0.3 

รวม 0.3 0.3 1,094.9 737.4 

เงินมดัจําแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั     

บริษทัที่เก ีย่วขอ้งกนั     

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์

   ควอลิตี้ เฮา้ส์ (เดิมช่ือ “กองทุนรวม 

   อสงัหาริมทรัพยค์วอลิตี้  เฮา้ส์”) 8.5 8.5 8.5 8.5 

เจ้าหนีก้ารค้ากจิการที่เกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 22)    

บริษทัร่วม     

บริษทั ควอลิตี้คอนสตรัคชัน่      

   โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน) 2.4 12.3 2.4 12.3 

บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั     

   (มหาชน) 0.7 0.7 0.6 0.1 

รวม 3.1 13.0 3.0 12.4 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2554 2553 2554 2553 

เจ้าหนีอ้ืน่กจิการที่เกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 22)    

บริษทัยอ่ย     

(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     

บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ตี้  จาํกดั - - 4.2 - 

บริษทัร่วม     

บริษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกดั 1.6 - - - 

บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั     

   (มหาชน) 1.0 2.4 0.8 2.0 

บริษทั ควอลิตี้  เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 16.5 10.8 - - 

 19.1 13.2 0.8 2.0 

บริษทัที่เก ีย่วขอ้งกนั     

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์

   ควอลิตี้ เฮา้ส์ (เดิมช่ือ “กองทุนรวม 

   อสงัหาริมทรัพยค์วอลิตี้  เฮา้ส์”) - 0.4 - 0.4 

บริษทั สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเมน้ท ์จาํกดั 3.3 - - - 

 3.3 0.4 - 0.4 

รวม 22.4 13.6 5.0 2.4 

เงินกู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างจ่ายจากกจิการที่เกีย่วข้องกนั   

บริษทัยอ่ย     

(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     

บริษทั แปซิฟิค เรียลเอสเตท จาํกดั - - - 120.8 

บริษทั/บุคคลที่เก ีย่วขอ้งกนั     

บริษทั เมืองใหม่ พร๊อพเพอร์ตี้ จาํกดั 11.8 11.2 - - 

บริษทั รีโค รีสอร์ท พีทอีี ลิมิเตด็ 682.9 434.5 - - 

กรรมการของบริษทัยอ่ย 43.0 40.7 - - 

 737.7 486.4 - - 

รวม 737.7 486.4 - 120.8 

 เงินกูย้มื/เงินให้กูย้มืจากกจิการท่ีเก ีย่วขอ้งกนัเป็นการกูย้ืมในรูปของตั๋วสัญญาใช้เงินปลอดหลกัทรัพย ์    

คํ้ าประกนัและครบกาํหนดจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 
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 ในระหว่างปี 2554 เงินกูย้ืม/ให้กูย้ืมระหว่างบริษัทฯ บริษทัย่อยและกจิการท่ีเก ีย่วข้องกนัมีรายการ

เคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2553 เพ่ิมขึ้น ลดลง 31 ธันวาคม 2554 

เงินให้กู้ยมืระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั   

บริษทัร่วม     

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ เพ่ือรายยอ่ย     

   จาํกดั (มหาชน) 0.3 13.3 (13.3) 0.3 

เงินกู้ยมืระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างจ่ายจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั   

บริษทั/บุคคลท่ีเกีย่วขอ้งกนั     

บริษทั เมืองใหม่ พร๊อพเพอร์ตี้  จาํกดั 11.2 0.6 - 11.8 

บริษทั รีโค รีสอร์ท พีทีอี ลิมิเต็ด 434.5 248.4 - 682.9 

กรรมการของบริษทัยอ่ย 40.7 2.3 - 43.0 

รวม 486.4 251.3 - 737.7 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 ธันวาคม 2553 เพ่ิมขึ้น ลดลง 31 ธันวาคม 2554 

เงินให้กู้ยมืระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั   

บริษทัยอ่ย     

บริษทั แอตแลนติก เรียลเอสเตท จาํกดั - 73.5 (73.5) - 

บริษทั สยามธานี พร๊อบเพอร์ตี้  จาํกดั 23.4 0.4 (20.7) 3.1 

บริษทั แอลเอช แอสเซท จาํกดั - 45.1 (45.1) - 

บริษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จาํกดั 61.8 3.5 - 65.3 

บริษทั แลนด์แอนดเ์ฮา้ส์นอร์ธ จาํกดั - 2.0 - 2.0 

บริษทั แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้      

   จาํกดั 651.9 372.6 - 1,024.5 

 737.1 497.1 (139.3) 1,094.9 

บริษทัร่วม     

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ เพ่ือรายยอ่ย     

   จาํกดั (มหาชน) 0.3 11.8 (12.1) - 

รวม 737.4 508.9 (151.4) 1,094.9 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 31 ธันวาคม 2553 เพ่ิมขึ้น ลดลง 31 ธันวาคม 2554 

เงินกู้ยมืระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างจ่ายจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั   

บริษทัยอ่ย     

บริษทั แปซิฟิค เรียลเอสเตท จาํกดั 120.8 84.5 (205.3) - 

บริษทั แอตแลนติก เรียลเอสเตท จาํกดั - 379.9 (379.9) - 

บริษทั แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ นอร์ธอีส จาํกดั - 112.0 (112.0) - 

บริษทั แอลเอช แอสเซท จาํกดั - 428.0 (428.0) - 

รวม 120.8 1,004.4 (1,125.2) - 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์

พนกังานท่ีให้แกก่รรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกจิการ 

 2554 2553 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 89,074 63,872 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 512 1,019 

รวม 89,586 64,891 

 ภาระคํ้ าประกนักบักจิการท่ีเก ีย่วขอ้งกนั 

  บริษทั แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ต้ี จํากดั มีภาระจากการคํ้ าประกนัให้กบับริษทัย่อยตามท่ีกล่าวไว ้

ในหมายเหตุ 35.3 

9. เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2554 2553 2554 2553 

เงินสด 4,068 2,242 1,654 1,524 

เงินฝากธนาคาร 731,313 1,028,974 621,781 768,917 

ตัว๋แลกเงิน 464,000 800,000 260,000 800,000 

ตัว๋เงินคลงั - 299,880 - 299,880 

รวม 1,199,381 2,131,096 883,435 1,870,321 
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 เงินฝากฝากธนาคาร ตัว๋แลกเงิน และตัว๋เงินคลงัมีอตัราดอกเบ้ียระหว่าง  

ร้อยละ 0.25 ถึง 3 ต่อปี (2553: ร้อยละ 0.25 ถึง 1.91 ต่อปี) 

10. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2554 2553 2554 2553 

ลูกหน้ีการคา้ - กจิการท่ีไม่เกีย่วขอ้งกนั     

อายหุน้ีคงคา้งนับจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 13,835 2,225 - - 

คา้งชาํระ     

 ไม่เกนิ 3 เดือน  49,350 15,726 - - 

 3 - 6 เดือน 3,084 210 - - 

 6 - 9 เดือน 1,670 41 - - 

    9 - 12 เดือน 6 3 - - 

 มากกว่า 12 เดือน 230 283 - - 

รวม 68,175 18,488 - - 

หัก: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (173) (173) - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กจิการท่ี 

 ไม่เกีย่วขอ้งกนั - สุทธิ 68,002 18,315 - - 

ลูกหน้ีอ่ืน     

เงินทดรองจ่ายและลูกหน้ีกจิการท่ี

เกีย่วขอ้งกนั 3,607 103 281 4,001 

อ่ืน ๆ 32,902 30,621 31,696 29,034 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 36,509 30,724 31,977 33,035 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 104,511 49,039 31,977 33,035 
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11. ที่ดนิ งานระหว่างก่อสร้างและงานสาธารณูปโภค (สินค้าคงเหลือ) 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2554 2553 2554 2553 

ที่ดิน 19,776,750 17,312,279 19,322,058 16,737,368 

ค่าถมดิน 1,238,262 1,233,140 1,205,394 1,173,439 

งานระหว่างกอ่สร้าง 6,920,441 5,428,030 6,605,696 5,007,395 

ตน้ทุนดอกเบี้ย 1,508,162 1,361,843 1,454,601 1,269,390 

ค่าสาธารณูปโภค 2,039,953 1,757,446 1,918,519 1,581,851 

ค่าใชจ้่ายพฒันาโครงการรอตดับญัชี 2,433 3,681 522 545 

บา้นรอการขาย 60,042 45,003 - - 

รวม 31,546,043 27,141,422 30,506,790 25,769,988 

หัก: สาํรองเผือ่การปรับลดเป็น     

 มูลค่าสุทธิที่จะไดรั้บ (74,216) (87,168) (37,286) (53,662) 

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 31,471,827 27,054,254 30,469,504 25,716,326 

 ในระหว่างปี 2552 บริษทัฯไดจ้ดัให้ผูป้ระเมินราคาอิสระทําการประเมินมูลค่ายุติธรรมของท่ีดินและ

งานระหว่างกอ่สร้างของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยใช้วิ ธี เปรียบเทียบมูลค่าตลาด (Market 

Comparison Approach) วิธีสมมติการพฒันาหรือการหาส่วนท่ีเหลือ (The Hypothetical development 

or residual valuation) และวิธีตน้ทุนทดแทน (Cost Approach) เป็นเกณฑใ์นการพิจารณากาํหนดมูลค่า

ทรัพยสิ์น โดยผูป้ระเมินราคาอิสระได้ประเมินมูลค่ายุติธรรมของท่ีดินและงานระหว่างกอ่สร้าง

ดงักล่าวสูงกว่ามูลค่าสุทธิตามบญัชีของโครงการ 

 ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัย่อยได้รวมต้นทุนการกูย้ืมเข้าเป็นต้นทุนของท่ีดินและงานระหว่าง

กอ่สร้าง โดยคาํนวณจากอตัราการตั้งข้ึนเป็นทุนซ่ึงเป็นอตัราถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของเงินกูด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2554 2553 2554 2553 

ตน้ทุนการกูย้มืส่วนท่ีรวมเป็นตน้ทุน 

   ของท่ีดินและงานระหว่างกอ่สร้าง 

   (ลา้นบาท) 

677 534 669 513 

อตัราการตั้งข้ึนเป็นทุน (ร้อยละ) 3.9 4.1 4.1 4.2 



 29 

 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้าํท่ีดินบางส่วนพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยู่บนท่ีดินไปจดจํานองคํ้ าประกนั

เงินกูย้มืและเงินเบิกเกนิบญัชีของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2554 2553 2554 2553 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีของท่ีดินพร้อม 

   ส่ิงปลูกสร้างท่ีติดภาระคํ้ าประกนั 

6,345 7,056 5,938 6,644 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสาํรองเผ่ือผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการสําหรับปีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

                                           

งบการเงินรวม 

งบการเงินเฉพาะ

กจิการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 87,168 53,662 

บวก: ตั้งเพ่ิม 13,824 - 

หัก:  โอนกลบัค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินคา้   

     คงเหลือเน่ืองจากการขายและตดัจาํหน่าย (26,776) (16,376) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 74,216 37,286 

12. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

12.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกจิการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (หนว่ย: พนับาท) 

  สัดส่วน  คา่เผื่อการดอ้ยคา่ มูลคา่ตามบญัชตีาม เงินปันผลที่บริษทัฯ 

ช ือ่บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ เงินลงทุน ราคาทุน ของเงินลงทุน วิธีราคาทุน - สุทธิ รับระหวา่งปี 

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)         

บริษทั แอตแลนติก เรียลเอสเตท จํากดั 15,000 15,000 99.99 99.99 14,998 14,998 - - 14,998 14,998 149,979 - 

บริษทั แปซิฟิค เรียลเอสเตท จํากดั 5,810 92,904 99.99 99.99 5,810 92,904 - - 5,810 92,904 7,756 24,787 

บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์นอร์ธ จํากดั 13,500 13,500 99.99 99.99 13,500 13,500 - - 13,500 13,500 - - 

บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ นอร์ธอีส 

จํากดั 

150,000 150,000 99.99 99.99 149,999 149,999 (50,000) (50,000) 99,999 99,999 - - 

บริษทั สยามธานี พร๊อบเพอร์ตี้  จํากดั 100,000 100,000 99.99 99.99 64,859 64,859 - - 64,859 64,859 - - 

   และบริษทัยอ่ย             

บริษทั แอล เอช เรียลเอสเตท จํากดั 58,000 58,000 99.99 99.99 25,000 25,000 - - 25,000 25,000 - - 

บริษทั แอลเอช แอสเซท จํากดั 100,000 100,000 99.99 99.99 52,734 52,734 - - 52,734 52,734 249,998 - 

บริษทั แอล. เอช. เมืองใหม ่จํากดั 900,000 900,000 55.00 55.00 495,000 495,000 - - 495,000 495,000 - - 

   และบริษทัยอ่ย             

บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ตี้ 2,450,000 2,170,000 60.00 60.00 1,566,000 1,398,000 - - 1,566,000 1,398,000 - - 

   จํากดั และบริษทัยอ่ย             
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     2,387,900 2,306,994 (50,000) (50,000) 2,337,900 2,256,994 407,733 24,787 
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12.2 บริษทั แอล. เอช. เมอืงใหม่ จํากัด และบริษทัย่อย 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 บริษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จํากดั ได้นําหุ้นสามญัของบริษทั 

ภูเกต็ ฟิวเจอร์แพลน จํากดั และบริษทั ดับเบ้ิลทรี จํากดั ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยไปวางเป็นหลักทรัพย ์       

คํ้ าประกนัเงินกูย้มืระยะยาว 

12.3 การลดทุนของบริษทัย่อย 

 ในระหว่างปี 2554 และ 2553 บริษทัยอ่ยมีการลดทุนโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 

วนัท่ีท่ีประชุมวสิามญั                             

ผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย     

วนัท่ีจดทะเบียน   

ลดทุนกบั ทุนชาํระแลว้ 

ช่ือบริษทั มีมติอนุมติัการลดทุน กระทรวงพาณิชย ์ ทุนเดิม ลดลง ทุนใหม่ 

บริษทั แปซิฟิค เรียลเอสเตท จาํกดั 9 สิงหาคม 2553 22 กนัยายน 2553 371.6 (278.7) 92.9 

 10 มกราคม 2554 11 มีนาคม 2554 92.9 (69.7) 23.2 

 18 เมษายน 2554 2 มิถนุายน 2554 23.2 (17.4) 5.8 

บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ นอร์ธอีส จาํกดั 9 สิงหาคม 2553 27 กนัยายน 2553 270.0 (120.0) 150.0 

บริษทั แอล เอช เรียลเอสเตท จาํกดั 9 สิงหาคม 2553 22 กนัยายน 2553 116.0 (58.0) 58.0 

 บริษทัฯไดรั้บเงินจากการลดทุนขา้งตน้แลว้ การลดทุนของบริษทั แอล เอช เรียลเอสเตท จํากดั ทําให้

เกดิกาํไรเป็นจาํนวนเงิน 33.0 ลา้นบาทในปี 2553 เน่ืองจากตน้ทุนท่ีไดม้าตํ่ากว่ามูลค่าท่ีตราไว ้

12.4 บริษทั แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี ้จํากัด  

 ในระหว่างปี 2554 บริษทั แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ต้ี จํากดัได้เรียกชําระค่าหุ้นเพ่ิมส่วนท่ีเหลือ

จาํนวน 280 ลา้นบาทจากผูถื้อหุ้น และบริษทัฯไดจ่้ายค่าหุ้นเพ่ิมเติมจาํนวน 168 ลา้นบาท ให้แกบ่ริษทั

ดงักล่าวแลว้ในเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม 2554 

13. เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 

13.1 รายละเอียดของเงนิลงทุนในบริษทัร่วม 

(หน่วย: พันบาท) 

   งบการเงินรวม 

  จัดตั้งขึ้นใน สัดส่วน  มูลคา่ตามบญัชีตาม 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ เงินลงทุน ราคาทุน วิธีส่วนไดเ้สีย 

   2554 2553 2554 2553 2554 2553 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป ลงทุนในบริษทัตา่ง  ๆ ไทย 35.43 40.95 4,254,008 2,447,320 4,726,443 2,523,759 

   จํากดั (มหาชน)         
บริษทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จํากดั (มหาชน) โรงพยาบาล ไทย - 25.06 - 588,399 - 862,856 

บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ ผลิตวสัดุกอ่สร้าง ไทย 21.16 21.16 179,178 179,178 304,873 283,968 

   จํากดั (มหาชน)         

บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จํากดั (มหาชน) คา้ปลีกวสัดุกอ่สร้าง ไทย 30.07 30.24 1,175,060 1,175,060 2,777,661 2,245,291 
บริษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี จํากดั ท่ีปรึกษาลงทุน ไทย 40.00 40.00 2,000 2,000 1,387 6,421 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ลนดแ์อนดเ์ฮา้ส ์ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 49.94 49.94 20,692 20,692 32,402 32,402 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 49.99 49.99 1,512,269 1,512,269 1,260,648 1,346,866 

   สิทธิเรียกร้องแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์-II         

บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จํากดั (มหาชน) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 24.86 24.86 3,252,802 3,252,802 4,126,857 4,177,830 
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บริษทั โพลาร์ พร๊อบเพอร์ต้ี โฮลด้ิง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ ฟิลิปปินส ์ 25.00 25.00 866,849 866,849 1,148,654 1,045,359 

   คอร์ปอเรชัน่ จํากดั         

     11,262,858 10,044,569 14,378,925 12,524,752 

(หนว่ย: พนับาท) 

   งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  จัดตั้ งข้ึนใน สดัสว่น  มูลคา่ตามบญัชตีาม 

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกจิ ประเทศ เงินลงทุน ราคาทุน วิธีราคาทุน 

   2554 2553 2554 2553 2554 2553 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป ลงทุนในบริษัทตา่ง  ๆ ไทย 35.43 40.95 4,254,008 2,447,320 4,254,008 2,447,320 

   จํากดั (มหาชน)         

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จํากดั (มหาชน) โรงพยาบาล ไทย              - 25.06 - 588,399 - 588,399 

บริษัท ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส ์ ผลิตวสัดุกอ่สร้าง ไทย 21.16 21.16 179,178 179,178 179,178 179,178 

   จํากดั (มหาชน)         

บริษัท โฮม โปรดักส ์เซ็นเตอร์ จํากดั (มหาชน) ค้าปลีกวสัดุกอ่สร้าง ไทย 30.07 30.24 1,175,060 1,175,060 1,175,060 1,175,060 

บริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี จํากดั ท่ีปรึกษาลงทุน ไทย 40.00 40.00 2,000 2,000 2,000 2,000 

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ลนด์แอนด์เฮา้ส ์ ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 49.94 49.94 20,692 20,692 20,692 20,692 

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละ ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 49.99 49.99 1,512,269 1,512,269 1,512,269 1,512,269 

   สิทธิเรียกร้องแลนด์แอนด์เฮา้ส-์II         

บริษัท ควอลิต้ี เฮา้ส ์จํากดั (มหาชน) ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 24.86 24.86 3,252,802 3,252,802 3,252,802 3,252,802 

บริษัท โพลาร์ พร๊อบเพอร์ต้ี โฮลด้ิง ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ฟิลิปปินส ์ 25.00 25.00 866,849 866,849 866,849 866,849 

   คอร์ปอเรชัน่ จํากดั         

     11,262,858 10,044,569 11,262,858 10,044,569 

13.2 ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) และเงนิปันผลรับ 

 ในระหว่างปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมและ

รับรู้เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกจิการดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

ช่ือบริษทั 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จาก          

เงินลงทุนในบริษทัร่วมในระหวา่งปี 

เงินปันผลท่ีบริษทัฯ                    

รับระหวา่งปี 

 2554 2553 2554 2553 

บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จาํกดั 192,329 150,179 - 16,938 

   (มหาชน)     

บริษทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จาํกดั 

(มหาชน) 

29,886 178,115 - 119,396 

บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส ์จาํกดั 

(มหาชน) 

28,035 13,405 4,231 - 

บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั  

(มหาชน) 

605,421 502,253 49,816 200,322 

บริษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี  จาํกดั (77) 347 - - 

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์* - - - - 

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้อง

แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์-II 

39,108 43,461 125,326 24,159 

บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 212,064 469,633 252,905 252,905 

บริษทั โพลาร์ พร๊อบเพอร์ต้ี โฮลด้ิง 49,371 111,221 - - 

 คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั     
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รวม 1,156,137 1,468,614 432,278 613,720 

 
*
 จดทะเบียนยกเลิกกองทุนในวนัท่ี 11 ธันวาคม 2550 

13.3 มูลค่ายุตธิรรมของบริษทัร่วมที่เป็นบริษทัจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์ 

 เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยมี์มูลค่ายติุธรรมดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

ช่ือบริษทั 

จดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศ มูลค่ายตุิธรรม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

  2554 2553 

บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ไทย 5,650 - 

บริษทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จาํกดั (มหาชน)    ไทย - 2,645 

บริษทั ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน) ไทย 504 345 

บริษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั  (มหาชน) ไทย 19,303 11,582 

บริษทั ควอลิตี้  เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) ไทย 3,140 4,426 

บริษทั โพลาร์ พร๊อบเพอร์ตี้  โฮลด้ิง คอร์ปอเรชั่น จาํกดั ฟิลิปปินส์ 2,034 4,554 

รวม  30,631 23,552 

13.4 ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุปของบริษทัร่วม 

ก) ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมในประเทศ (ภายหลงัการปรับปรุงผลกระทบจากการใช้

นโยบายการบญัชีท่ีแตกต่างกนั) โดยสรุปมีดงัน้ี 

                (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ทุนชาํระแลว้ สินทรัพยร์วม  หน้ีสินรวม รายไดร้วมสําหรับปี กาํไรสําหรับปี 

ช่ือบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 

บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป 11,472 5,516 81,189 62,223 67,877 56,083 3,545 2,424 537 367 

   จํากดั (มหาชน)           

บริษทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จํากดั (มหาชน) - 1,662 - 5,493 - 1,809 - 4,428 - 807 

บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ 400 400 1,794 1,796 353 454 1,553 1,203 133 63 

   จํากดั (มหาชน)           

บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จํากดั (มหาชน) 5,837 4,353 20,650 16,592 12,529 10,277 30,502 25,915 2,005 1,652 

บริษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี  จํากดั 5 5 37 33 34 16 86 78 - 1 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละ 3,021 3,021 2,557 2,724 35 30 238 254 78 87 

   สิทธิเรียกร้องแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์-II           

บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จํากดั (มหาชน) 8,477 8,477 37,991 30,549 24,823 17,176 10,671 14,174 853 2,003 

ข)  ขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วมในต่างประเทศโดยสรุปมีดงัน้ี 

               (หน่วย: ลา้นเปโซ) 

    รายไดร้วม  

 ทุนชาํระแลว้ สินทรัพยร์วม  หน้ีสินรวม สําหรับงวดเกา้เดือน กาํไรสําหรับงวดเกา้เดือน 

ช่ือบริษทั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 
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บริษทั โพลาร์ พร๊อบเพอร์ต้ี โฮลด้ิง 4,892 4,892 6,339 6,031 135 114 216 179 204 165 

   คอร์ปอเรชัน่ จํากดั           

13.5 งบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธี       

ส่วนไดเ้สีย และส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียของบริษทัร่วมดังกล่าวโดย

คาํนวณจากงบการเงินท่ีตรวจสอบแลว้หรือท่ียงัมิไดผ่้านการตรวจสอบดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้

เสีย   ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) 

ตาม วิธีส่วนได้เสียสาํหรับ

ปี     ส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธันวาคม 

 2554 2553 2554 2553 

ตร วจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชี และ ผู้สอบบัญชี อื่น ใน

สํานักงานเดยีวกนั 

    

บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 4,726,443 2,523,759 192,329 150,179 

บริษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 2,777,661 2,245,291 605,421 502,253 

บริษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกดั 1,387 6,421 (77) 347 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ลนด์แอนด์เฮา้ส์(1) 32,402 32,402 - - 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้องแลนด์แอนด

เฮา้ส์-II 

1,260,648 1,346,866 39,108 43,461 

บริษทั ควอลิตี้  เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 4,126,857 4,177,830 212,064 469,633 

ตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบญัชีอืน่     

บริษทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จาํกดั (มหาชน) - 862,856 29,886 178,115 

บริษทั ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จาํกดั (มหาชน) 304,873 283,968 28,035 13,405 

ไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี     

บริษทั โพลาร์ พร๊อบเพอร์ตี้  โฮลด้ิง คอร์ปอเรชั่น จาํกดั 1,148,655(2) 1,045,359(3) 49,371(2) 111,221(3) 

 (1) จดทะเบียนยกเลิกกองทุนในวนัท่ี 11 ธันวาคม 2550 

 (2) คาํนวณจากงบการเงินสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 ท่ีจดัทาํข้ึนโดยฝ่ายบริหาร 

 (3) คาํนวณจากงบการเงินสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2553 ท่ีจดัทาํข้ึนโดยฝ่ายบริหาร 

 บริษทั โพลาร์ พร๊อบเพอร์ตี ้โฮลดิง้ คอร์ปอเรช่ัน จํากัด 

 ในระหว่างปี 2553 บริษทัฯไม่ได้รับงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 ของบริษทั      

โพลาร์ พร๊อบเพอร์ต้ี โฮลด้ิง คอร์ปอเรชั่น จํากดั มูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่าวตามวิธี        

ส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 จํานวน 1,045 ลา้นบาท และส่วนแบ่งกาํไร

จากเงินลงทุนดงักล่าวตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัจํานวน 111 ลา้น

บาท คาํนวณข้ึนจากงบการเงินสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2553 ท่ีจัดทําโดยฝ่าย
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บริหารของบริษทัดงักล่าวซ่ึงไม่มีการสอบทานโดยผูส้อบบญัชี และบริษทัฯไม่ไดป้รับปรุงผลแตกต่าง

จากการใชน้โยบายการบญัชีท่ีต่างจากกลุ่มบริษทั 
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 ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯได้รับงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 ท่ีผ่านการ

ตรวจสอบแลว้โดยผูส้อบบญัชีของบริษทั โพลาร์ พร๊อบเพอร์ต้ี โฮลด้ิง คอร์ปอเรชั่น จํากดั ซ่ึงแสดง

ความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไข นอกจากน้ี บริษทัฯได้รับงบการเงินสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี       

30 กนัยายน 2554 ของบริษทัร่วมดังกล่าวท่ีจัดทําข้ึนโดยฝ่ายบริหารของบริษทัดังกล่าว บริษทัฯใช ้  

งบการเงินสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 ดังกล่าวในการคํานวณส่วนแบ่งกาํไร

จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 เน่ืองจาก

ระยะเวลาในการนาํส่งงบการเงินของบริษทั โพลาร์ พร๊อบเพอร์ต้ี โฮลด้ิง คอร์ปอเรชั่น จํากดั ให้กบั

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศฟิลิปปินส์มีกาํหนดช้ากว่าระยะเวลาในการจัดทํางบการเงินรวมของ

บริษทัฯ นอกจากน้ีงบการเงินของบริษทั โพลาร์ พร๊อบเพอร์ต้ี โฮลด้ิง คอร์ปอเรชั่น จํากดั จัดทําข้ึน

โดยใชน้โยบายการบญัชีบางรายการท่ีแตกต่างจากกลุ่มบริษทั อยา่งไรกต็าม ฝ่ายบริหารเช่ือว่าผลของ

ความแตกต่างจากรอบระยะเวลาบัญชีท่ีแตกต่างกนัและนโยบายการบัญชีท่ีแตกต่างกนัดังกล่าวจะ   

ไม่ส่งผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัสาํหรับงบการเงินรวมของบริษทัฯ 

13.6 บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)   

 ในระหว่างไตรมาสท่ี 3 ปี 2553 บริษทัฯไดท้บทวนมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนในบริษทั 

แอล เอช ไฟแนนช์เชียล กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ซ่ึงบันทึกตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกจิการ    

อีกทั้ งในปี 2550 - 2552 บริษทัดังกล่าวมีกาํไรจากการดําเนินงานและจ่ายเงินปันผลให้แกผู่ล้งทุน       

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเห็นว่าขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นว่าเงินลงทุนดงักล่าวด้อยค่านั้นได้หมดไป ดังนั้น

บริษทัฯจึงไดก้ลบัรายการค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของเงินลงทุนจํานวน 345 ลา้นบาท โดยรับรู้ในส่วนของ

กาํไรหรือขาดทุนเฉพาะกจิการสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 

 ในเดือนพฤศจิกายน 2553 บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) ได้จัดสรรหุ้นสามญั

เพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายให้แกผู่ ้ถือหุ้นในอัตราส่วน 5 หุ้นเดิมมีสิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนได้ 4 หุ้น        

ในราคาหุ้นละ 1 บาท ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2554 บริษทัฯไดจ้องซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจํานวน 1,807 ลา้น

หุ้น คิดเป็นจาํนวนเงิน 1,807 ลา้นบาท โดยบริษทัฯไดช้าํระค่าหุ้นดงักล่าวในวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2554 

 ในเดือนพฤษภาคม 2554 บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ได้จัดสรรหุ้นสามญัให้

ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (IPO) เป็นจาํนวน 1,443 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท ในราคา   

หุ้นละ 1.40 บาท บริษทัฯมิไดเ้พ่ิมการลงทุนในบริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

ดงันั้น สดัส่วนการถือหุ้นในบริษทัร่วมดงักล่าวจึงลดลงจากร้อยละ 40.95 เป็นร้อยละ 35.75 การเพ่ิม

ทุนของบริษทัร่วมดงักล่าวทาํให้มูลค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนได้เสียเพิ่มข้ึนจํานวน 136 

ลา้นบาท บริษทัฯไดรั้บรู้มูลค่าเงินลงทุนท่ีเพ่ิมข้ึนดังกล่าวโดยแสดงเป็นรายได้อ่ืนในส่วนของกาํไร

หรือขาดทุนรวมสาํหรับปีปัจจุบนั 
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 ในระหว่างปี 2554 มีผูถื้อใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล 

กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 101 ลา้นหน่วย แปลงเป็นหุ้นสามญัจํานวน 

101 ลา้นหุ้น ทาํให้สดัส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯเปล่ียนแปลงจากร้อยละ 35.75 เป็นร้อยละ 35.43 

13.7 บริษทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จํากัด (มหาชน) 

 ในเดือนกนัยายน 2553 บริษทัฯไดข้ายเงินลงทุนในบริษทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จํากดั (มหาชน) 

จาํนวนรวม 61 ลา้นหุ้น บริษทัฯไดรั้บผลตอบแทนสุทธิจากการขายเงินลงทุนดงักล่าวรวมจํานวน 380 

ลา้นบาท ทาํให้สดัส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯในบริษทัดังกล่าวเปล่ียนแปลงจากร้อยละ 28.73 เป็น

ร้อยละ 25.06 ส่งผลให้เกดิกาํไรจากการขายเงินลงทุนดงักล่าวดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2553 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

กาํไรจากการขายเงินลงทุน 280,789* 293,642 

 * รวมส่วนเกนิทุนจากส่วนเกนิมูลค่าหุ้นของบริษัทร่วมท่ีโอนไปเป็นกาํไรจํานวน 21 ล้านบาท

เน่ืองจากการขายเงินลงทุน 

 ในเดือนมีนาคม 2554 บริษทัฯได้ขายเงินลงทุนทั้ งหมดในบริษทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จํากดั 

(มหาชน) จาํนวนรวม 416.6 ลา้นหุ้น ในราคาหุ้นละ 8.5 บาท บริษทัฯได้รับผลตอบแทนสุทธิจากการ

ขายเงินลงทุนดงักล่าวจาํนวน 3,501 ลา้นบาท ส่งผลให้เกดิกาํไรจากการขายเงินลงทุนดงักล่าวดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2554 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

กาํไรจากการขายเงินลงทุน 2,765,536* 2,912,262 

 * รวมส่วนเกนิทุนจากส่วนเกนิมูลค่าหุ้นของบริษทัร่วมท่ีโอนไปเป็นกาํไรจํานวน 144 ลา้นบาท 

เน่ืองจากการขายเงินลงทุน 

 ในระหว่างปี 2554 บริษทัฯไดค้าํนวณส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าวตั้ งแต่วนัต้นปี

จนถึงวนัท่ีบริษทัฯขายเงินลงทุนดงักล่าวคิดเป็นจาํนวน 29.9 ลา้นบาท 
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13.8 บริษทั ควอลิตีค้อนสตรัคช่ันโปรดคัส์ จํากัด (มหาชน) 

 เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2553 บริษทัฯและกลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชั่น

โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน) ได้ลงนามในสัญญาซ้ือขายหุ้นของบริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ 

จํากดั (มหาชน) กบับริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก ่อสร้าง จํากดั ซ่ึงถือหุ้นร้อยละ  100 โดยบริษัท             

ปูนซิเมนต์ไทย จาํกดั (มหาชน) โดยบริษทัฯตกลงขายหุ้นในบริษทัดังกล่าวจํานวน 40,997,300 หุ้น  

คิดเป็นร้อยละ 10.25 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ 

จาํกดั (มหาชน) ในราคาหุ้นละ 4 บาท บริษทัฯรับผลตอบแทนสุทธิจากการขายเงินลงทุนดังกล่าว

จาํนวน 164 ลา้นบาท โดยมีการชาํระและโอนหุ้นในวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2553 ซ่ึงภายหลงัการขายแลว้

บริษทัฯจะถือหุ้นในบริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จํากดั (มหาชน) จํานวน 84,627,680 หุ้น   

คิดเป็นร้อยละ 21.16 การขายเงินลงทุนดงักล่าวทาํให้เกดิกาํไรจากการขายเงินลงทุนดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2553 

                                

งบการเงินรวม 

งบการเงินเฉพาะ

กจิการ 

กาํไรจากการขายเงินลงทุน 77,022* 77,187 

 * รวมส่วนเกนิทุนจากส่วนเกนิมูลค่าหุ้นของบริษทัร่วมท่ีโอนไปเป็นกาํไรจํานวน 44 ล้านบาท

เน่ืองจากการขายเงินลงทุน 

 นอกจากน้ี เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2553 บริษทัฯได้ลงนามในสัญญาซ้ือขายผลิตภณัฑ์กบับริษทั ควอลิต้ี 

คอนสตรัคชัน่โปรดัคส์ จํากดั (มหาชน) สัญญาดังกล่าวมีอายุ 3 ปี โดยบริษทัฯตกลงซ้ืออิฐมวลเบา

ชนิดกอ้นกบับริษทัดงักล่าวในปริมาณซ้ือขั้นตํ่าและราคาตามท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญา 

13.9 บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) 

 ในระหว่างปี 2554 มีผูถื้อใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 

จาํกดั (มหาชน) ใชสิ้ทธิแปลงเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 28.5 ลา้นหุ้น ทาํให้สดัส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯ

เปล่ียนแปลงจากร้อยละ 30.24 เป็นร้อยละ 30.07 

 เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2554 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากดั (มหาชน)

ไดมี้มติอนุมติัจ่ายเงินปันผลให้แกผู่ถื้อหุ้น โดยจ่ายเป็นหุ้นสามญัในอตัรา 6 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล

หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายปันผล 0.1667 บาทต่อหุ้น และจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.0193 

บาท โดยบริษทัฯได้รับหุ้นปันผลดังกล่าวเป็นจํานวน 219.4 ลา้นหุ้นและเงินปันผลเป็นจํานวน 25    

ลา้นบาทในวนัท่ี 29 เมษายน 2554 



 39 



 40 

 

 เม่ือว ันท่ี 29 กนัยายน 2554 ท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากดั 

(มหาชน) ได้มีมติอนุมติัให้จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัในอตัรา 7 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผลหรือคิดเป็น

อตัราการจ่ายปันผลหุ้นละ 0.1429 บาท  และจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.0159 บาทโดย

บริษัทฯได้รับหุ้นปันผลจํานวน 219.4 ล้านหุ้นและเงินปันผลเป็นจํานวน 24 ล้านบาทในวันท่ี              

27 ตุลาคม 2554 

 บริษทัฯนําจํานวนหุ้นปันผลท่ีได้รับไปเฉล่ียต้นทุนเงินลงทุนในบริษทัดังกล่าวโดยใช้จํานวนหุ้น

ทั้งหมดท่ีมีภายหลงัไดรั้บหุ้นปันผล 

14. เงนิลงทุนระยะยาวอื่น 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2554 2553 2554 2553 

หลกัทรัพย์เผือ่ขาย     

ตราสารทุน 288,568 292,490 288,568 292,490 

หัก: ค่าเผือ่การปรับมูลคา่ (45,801) (19,012) (45,801) (19,012) 

หลกัทรัพยเ์ผือ่ขายสุทธิ 242,767 273,478 242,767 273,478 

เงินลงทุนทั่วไป     

ตราสารทุน 250,267 2,212,883 26,000 1,988,616 

หัก: ค่าเผือ่ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (37,064) (1,377,671) (16,000) (1,356,607) 

เงินลงทุนทัว่ไป - สุทธิ 213,203 835,212 10,000 632,009 

รวม 455,970 1,108,690 252,767 905,487 

 ในไตรมาสท่ี  1 ของปี 2554 บริษทัฯได้ตั้ งค่าเผ่ือขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทัท่ี       

จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซียจํานวนรวม 622 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัดังกล่าวยงัมีขาดทุน

สะสมจํานวนมาก ขณะท่ีมีความสามารถในการทํากาํไรในแต่ละปีตํ่ า บริษัทดังกล่าวยงัต้องใช้

เวลานานในการฟ้ืนตวัซ่ึงข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่าง ๆในอนาคตซ่ึงมีความไม่แน่นอน บริษทัฯจึงได้พิจารณา

ตั้งค่าเผ่ือขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนท่ีเหลือทั้งหมดในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2554 

 ในเดือนธันวาคม 2554  บริษัทฯได้ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิของบริษัท ท่ี              

จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซียจํานวน 5 บริษัท บริษทัฯได้รับผลตอบแทนสุทธิจากการขาย       

เงินลงทุนดงักล่าวจาํนวน 347 ลา้นบาท ส่งผลให้เกดิกาํไรจากการขายเงินลงทุนดังกล่าวจํานวน 347 

ลา้นบาทในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2554 
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15. ที่ดนิรอการพัฒนา 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2554 2553 2554 2553 

ท่ีดินรอการพฒันา 5,257,608 5,426,514 4,050,734 4,047,157 

หัก: ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า (774,022) (861,953) (692,504) (692,504) 

ท่ีดินรอการพฒันา - สุทธิ 4,483,586 4,564,561 3,358,230 3,354,653 

 ในระหว่างปี 2552 บริษทัฯได้จัดให้ผูป้ระเมินราคาอิสระทําการประเมินมูลค่ายุติธรรมของท่ีดิน       

รอการพฒันาของบริษทัฯและบริษทัย่อย โดย 1 ใช้วิธีเปรียบเทียบมูลค่าตลาด (Market 1 Comparison 

Approach) เป็นเกณฑใ์นการพิจารณากาํหนดมูลค่าทรัพยสิ์น โดยราคาประเมินท่ีตํ่ากว่ามูลค่าสุทธิตาม

บญัชีของโครงการไดถู้กบนัทึกเป็นค่าเผ่ือการลดมูลค่าของท่ีดินรอการพฒันา 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษทัฯและบริษทัย่อยได้นํา ท่ีดินรอการพฒันาบางส่วนไป        

จดจาํนองคํ้ าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2554 2553 2554 2553 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีของท่ีดิน 

   รอการพฒันาท่ีติดภาระคํ้ าประกนั 

945 1,313 - 290 

 ในระหว่างปี 2553 บริษทัฯไดโ้อนท่ีดินรอการพฒันาซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจํานวน 115 ลา้นบาท 

ไปเป็นสินคา้คงเหลือ และรับโอนสินคา้คงเหลือซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวน 290 ลา้นบาท มาเป็น

ท่ีดินรอการพฒันา 

 การเปล่ียนแปลงของค่าเผ่ือการลดมูลค่าของท่ีดินรอการพฒันาสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554

สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน

เฉพาะกจิการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 861,953 692,504 

เพ่ิมข้ึนเน่ืองจากตั้งค่าเผ่ือการลดมูลค่า 1,980 - 
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โอนกลบัเน่ืองจากการขาย (89,911) - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 774,022 692,504 

16. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

 อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนของบริษทัยอ่ยได้แกบ่้านพกัอาศยัให้เช่าในโครงการ แอล แอนด์ เอช 

วิลล่า สาทร ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 ไดด้งัน้ี    

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2554 2553 

ราคาทุน 496,905 496,905 

หัก: ค่าเส่ือมราคาสะสม (110,392) (84,596) 

มูลคา่ตามบญัชี - สุทธิ 386,513 412,309 

 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนสาํหรับปี 2554 และ 2553 แสดงได้

ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2554 2553 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 412,309 435,925 

ค่าเส่ือมราคา (25,796) (23,616) 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 386,513 412,309 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 มูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนซ่ึงประเมินโดยผูป้ระเมิน

ราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์วิธีพิจารณารายได้ (Income Approach) มีมูลค่าประมาณ 644 ล้านบาท        

ข้อสมมติฐานหลกัท่ีใช้ในการประเมินราคาอาคารดังกล่าวประกอบด้วยอตัราผลตอบแทน อตัรา     

เงินเฟ้อ อตัราพ้ืนท่ีว่างระยะยาว และอตัราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า มูลค่ายุติธรรมข้างต้นได้

ประเมินราคาโดยรวมสิทธิการเช่าท่ีดินซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวน 160 ลา้นบาท 

บริษทัย่อยได้นําอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนมูลค่าสุทธิตามบัญชีจํานวนประมาณ 387 ลา้นบาท 

(2553: 412 ลา้นบาท) ไปคํ้ าประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์ 



 43 

 

17. ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

  อาคารและ  เคร่ืองตกแตง่  สโมสร   สินทรัพย ์  

  ส่วนปรับปรุง เคร่ืองใช ้ ติดตั้งและ  สระวา่ยนํ้าและ  ระหวา่ง  

 ท่ีดิน อาคาร สํานักงาน อุปกรณ์ ยานพาหนะ สนามเทนนิส อื่น  ๆ กอ่สร้าง รวม 

ราคาทุน          

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 26,997 63,363 113,003 374,693 52,022 700,071 168,959 25,034 1,524,142 

ซ้ือเพ่ิม - - 10,140 2,112 15,612 92,100 6,664 22,524 149,152 

จําหน่าย/ตดัจําหน่าย - (1,223) (593) (13,876) (3,123) (86,788) (2,800) - (108,403) 

โอนเขา้ (ออก) - 6,738 60 20,461 - 1,354 3,582 (32,195) - 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 26,997 68,878 122,610 383,390 64,511 706,737 176,405 15,363 1,564,891 

ซ้ือเพ่ิม - 1,346 33,463 76,738 16,885 116,047 81,184 33,976 359,639 

จําหน่าย/ตดัจําหน่าย - (8,187) (3,529) (5,710) (16,420) (34,563) (20,883) - (89,292) 

โอนเขา้ (ออก) - 1,175 1,946 11,150 - - (1,470) (12,801) - 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 26,997 63,212 154,490 465,568 64,976 788,221 235,236 36,538 1,835,238 

คา่เส่ือมราคาสะสม          

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 - 36,602 93,596 215,568 47,129 510,862 87,540 - 991,297 

คา่เส่ือมราคาสําหรับปี - 5,650 10,345 67,425 3,190 82,504 24,928 - 194,042 

คา่เส่ือมราคาสําหรับ          

   ส่วนท่ีจําหน่าย - (823) (516) (10,176) (2,101) (86,788) (2,687) - (103,091) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 - 41,429 103,425 272,817 48,218 506,578 109,781 - 1,082,248 

คา่เส่ือมราคาสําหรับปี - 3,302 12,572 60,731 6,342 85,356 27,520 - 195,823 

คา่เส่ือมราคาสําหรับ          

   ส่วนท่ีจําหน่าย - (6,863) (2,941) (3,622) (16,420) (33,984) (18,604) - (82,434) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 - 37,868 113,056 329,926 38,140 557,950 118,697 - 1,195,637 

คา่เผื่อการดอ้ยคา่          

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 - 1,178 - - - - - - 1,178 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 - 1,178 - - - - - - 1,178 

มูลคา่สุทธิตามบญัชี          

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 26,997 26,271 19,185 110,573 16,293 200,159 66,624 15,363 481,465 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 26,997 24,166 41,434 135,642 26,836 230,271 116,539 36,538 638,423 

คา่เส่ือมราคาสําหรับปี       

2553 (109 ลา้นบาทรวมอยูใ่นตน้ทุนขายและตน้ทุนการเชา่และบริการ ส่วนท่ีเหลอืรวมอยูใ่นคา่ใชจ้่ายในการบริหาร)  194,042 

2554 (153 ลา้นบาทรวมอยูใ่นตน้ทุนขายและตน้ทุนการเชา่และบริการ ส่วนท่ีเหลอืรวมอยูใ่นคา่ใชจ้่ายในการบริหาร)  195,823 
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(หน่วย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อาคารและ  เคร่ืองตกแตง่  สโมสร   สินทรัพย ์  

 ส่วนปรับปรุง เคร่ืองใช ้ ติดตั้งและ  สระวา่ยนํ้าและ  ระหวา่ง  

 อาคาร สํานักงาน อุปกรณ์ ยานพาหนะ สนามเทนนิส อื่น  ๆ กอ่สร้าง รวม 

ราคาทุน         

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 37,474 94,069 158,499 43,171 552,531 38,527 19,453 943,724 

ซ้ือเพ่ิม - 8,683 347 14,756 89,320 5,327 17,086 135,519 

จําหน่าย/ตดัจําหน่าย (1,224) (142) (9,200) (2,597) (55,646) (279) - (69,088) 

โอนเขา้ (ออก) 6,738 60 16,064 - - - (22,862) - 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 42,988 102,670 165,710 55,330 586,205 43,575 13,677 1,010,155 

ซ้ือเพ่ิม 1,346 7,483 119 16,458 115,570 5,206 33,801 179,983 

จําหน่าย/ตดัจําหน่าย - (106) (4,780) (16,416) (28,008) (119) - (49,429) 

โอนเขา้ (ออก) 1,174 - 10,339 - - - (11,513) - 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 45,508 110,047 171,388 55,372 673,767 48,662 35,965 1,140,709 

คา่เส่ือมราคาสะสม         

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 18,019 80,604 108,081 39,528 383,640 31,524 - 661,396 

คา่เส่ือมราคาสําหรับปี 1,986 7,949 26,362 2,356 71,632 3,498 - 113,783 

คา่เส่ือมราคาสําหรับส่วนท่ีจําหน่าย (823) (128) (6,178) (1,578) (55,646) (199) - (64,552) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 19,182 88,425 128,265 40,306 399,626 34,823 - 710,627 

คา่เส่ือมราคาสําหรับปี 2,162 8,479 16,410 5,849 77,451 3,489 - 113,840 

คา่เส่ือมราคาสําหรับส่วนท่ีจําหน่าย - (83) (2,637) (16,416) (28,008) (63) - (47,207) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 21,344 96,821 142,038 29,739 449,069 38,249 - 777,260 

มูลคา่สุทธิตามบญัชี         

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 23,806 14,245 37,445 15,024 186,579 8,752 13,677 299,528 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 24,164 13,226 29,350 25,633 224,698 10,413 35,965 363,449 

คา่เส่ือมราคาสําหรับปี       

2553 (72 ลา้นบาทรวมอยูใ่นตน้ทุนขาย ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นคา่ใชจ้่ายในการบริหาร)  113,783 

2554 (77 ลา้นบาทรวมอยูใ่นตน้ทุนขาย ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นคา่ใชจ้่ายในการบริหาร)  113,840 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จํานวนหน่ึงซ่ึงตัด    

ค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใช้งานอยู่ มูลค่าตามบัญชีกอ่นหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผ่ือการ      

ดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2554 2553 2554 2553 

อาคารและอุปกรณ์ท่ีตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้   

แต่ยงัใชง้านอยู่ 

323 243 251 175 
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18. สิทธิการเช่า 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 อายกุาร     

 ตดัจาํหน่าย 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 

โครงการ คงเหลือ 2553 เพ่ิมขึ้น ตดัจาํหน่าย 2554 

โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ 26.4 ปี 2,037,381 84 (90,663) 1,946,802 

   โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์      

แอล แอนด์ เอช วิลล่า สาทร 26.6 ปี 166,029 - (6,018) 160,011 

ศูนยก์ารคา้เทอร์มินอล 21 และ 

   โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ 

   โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ สุขุมวิท 

   เทอร์มินอล 21 (เดิมช่ือ “แอล 

   แอนด์ เอช สุขุมวิท”) 

 28.7 ปี 2,729,720 2,062,650 (29,025) 4,763,345 

ท่ีดินเปล่า 14.8 ปี 593 - (37) 556 

รวม  4,933,723 2,062,734 (125,743) 6,870,714 

 ค่าตดัจาํหน่ายสิทธิการเช่าสาํหรับปี 2554 จาํนวน 126 ลา้นบาท (2553: 96 ลา้นบาท) แสดงรวมอยู่ใน

ตน้ทุนค่าเช่าและบริการ 

 สิทธิการเช่าของโครงการโรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ รวมมูลค่าของ         

ส่ิงปลูกสร้างบนสิทธิการเช่า เน่ืองจากบริษทัยอ่ยต้องโอนส่ิงปลูกสร้างบนสิทธิการเช่าให้กบัผูใ้ห้เช่า

เม่ือสร้างเสร็จตามเง่ือนไขท่ีระบุในสญัญา 

 บริษทัยอ่ยสองแห่งไดน้าํสิทธิการเช่าท่ีดินและสิทธิการเช่าช่วงท่ีดินซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2554 จาํนวนรวม 2,107 ลา้นบาท (2553: 2,203 ลา้นบาท) ไปคํ้ าประกนัเงินกูย้มืระยะยาว 

 ในระหว่างปี  2554 บริษัทย่อยได้รวมต้นทุนการกูย้ืมเข้า เป็นต้นทุนของสิทธิการเช่าจํานวน                

112 ลา้นบาท (2553: 53 ลา้นบาท) โดยมีอตัราการตั้งเป็นทุนเท่ากบัร้อยละ 5.4 (2553: ร้อยละ 4.5) 
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19. เงนิมดัจําค่าซื้อที่ดนิ 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและ                    

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2554 2553 

เงินมดัจาํค่าซ้ือท่ีดิน 282,450 282,450 

หัก: ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า (84,735) (84,735) 

เงินมดัจาํค่าซ้ือท่ีดิน - สุทธิ 197,715 197,715 

 ในปี 2535 บริษทัฯไดท้าํสญัญาจะซ้ือจะขายท่ีดินกบับริษทัแห่งหน่ึงและไดจ่้ายชาํระเงินครบถว้นแลว้

จํานวน 283 ล้านบาท โดยในสัญญาระบุว่าจะโอนกรรมสิทธ์ิหลังจากมีการดําเนินการกอ่สร้าง

บางส่วนให้แลว้เสร็จภายใน 36 เดือนนบัจากวนัทาํสญัญา หากบริษทัฯไม่สามารถดําเนินการได้บริษทั

แห่งนั้นสามารถบอกเลิกสัญญาและคืนเงินจํานวนร้อยละ 70 ของราคาซ้ือ อย่างไรกต็าม ปัจจุบัน

บริษทัฯยงัไม่ไดด้าํเนินการกอ่สร้างดงักล่าว บริษทัฯได้ตั้ งค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินมดัจําค่าซ้ือท่ีดิน

ขา้งตน้จาํนวน 85 ลา้นบาท (2553: 85 ลา้นบาท) 

20. สินทรัพย์ไม่มีตวัตนอื่น 

 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 แสดงไดด้งัน้ี 

    (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 สิทธิการใช้

พ้ืนท่ีทางเช่ือม 

คอมพิวเตอร์

ซอฟท์แวร์ 

 

รวม 

คอมพิวเตอร์

ซอฟท์แวร์ 

 

รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554:      

ราคาทุน 81,408 39,448 120,856        19,317 19,317 

หัก: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (849) (14,127) (14,976) (12,923) (12,923) 

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ 80,559 25,321 105,880     6,394 6,394 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553:      

ราคาทุน - 19,960 19,960 17,948 17,948 

หัก: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม - (11,551) (11,551) (11,240) (11,240) 

มูลค่าตามบัญชี - สุทธิ -        8,409 8,409 6,708 6,708 
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 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสาํหรับปี 2554 และ 2553 แสดงไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2554 2553 2554 2553 

มูลค่าตามบัญชีตน้ปี 8,409 8,193 6,708 7,926 

ซ้ือซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ 19,488 1,985 1,369 424 

จ่ายค่าสิทธิการใช้พ้ืนท่ีทางเช่ือม 81,408 - - - 

ค่าตดัจาํหน่าย (3,425) (1,769) (1,683) (1,642) 

มูลค่าตามบัญชีปลายปี 105,880 8,409 6,394 6,708 

 ค่าสิทธิการใช้พืน้ที่ทางเช่ือม 

 เม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2554 บริษทั แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ

ได้ทําสัญญาต่อเช่ือมพ้ืนท่ีกบับริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ภายใต้สัญญา

ดงักล่าว บริษทั แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ต้ี จํากดั เป็นผูรั้บผิดชอบในการกอ่สร้างทางเช่ือมพ้ืนท่ี

ระหว่างระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครกบัศูนยก์ารค้าเทอร์มินอล 21 และจ่ายค่าตอบแทนการ

ใชพ้ื้นท่ีดงักล่าวให้กบับริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ทั้ งน้ีบริษทั แอล แอนด์ 

เอช พร็อพเพอร์ต้ี จํากดั จะได้สิทธิการใช้พ้ืนท่ีทางเช่ือมข้างต้นเท่ากบัระยะเวลาสัมปทานท่ีเหลือท่ี

บริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ได้รับจากกรุงเทพมหานคร ทางเช่ือมท่ีสร้างข้ึน

ตามสญัญาน้ีถือเป็นส่วนหน่ึงของระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร 

21. เงนิเบกิเกินบญัชีและเงินกู้ยืมระยะส้ัน 

(หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละ) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน     

เงินเบิกเกนิบญัชีธนาคาร MOR MOR 22,951 12,422 - - 

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน - 2.3 - 500,000 - 500,000 

รวมเงินเบิกเกนิบญัชีและเงินกูย้มื       

   ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน   22,951 512,422 - 500,000 

เงินกู้ ยืมระยะส้ัน       

ตัว๋แลกเงิน 3.4 - 4.05 1.81 - 2.3 4,463,000 2,725,000 4,463,000 2,725,000 

หัก: ดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้   (34,932) (19,836) (34,932) (19,836) 

รวมเงินกูย้มืระยะสั้น   4,428,068 2,705,164 4,428,068 2,705,164 
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 เงินเบิกเกนิบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินคํ้ าประกนัโดยการจํานําสิทธิการเช่าท่ีดิน 

สิทธิการเช่าช่วงท่ีดิน และจดจาํนองส่ิงปลูกสร้างของบริษทัยอ่ย 

22. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2554 2553 2554 2553 

เจา้หน้ีการคา้ - กจิการท่ีไม่เก ีย่วขอ้งกนั 1,267,231 1,248,430 969,262 916,865 

เจา้หน้ีการคา้ - กจิการท่ีเก ีย่วขอ้งกนั 3,159 13,027 2,962 12,416 

เจา้หน้ีอ่ืน - กจิการท่ีเก ีย่วขอ้งกนั 22,353 13,625 5,017 2,381 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 546,854 547,966 467,164 464,845 

อ่ืนๆ 21,990 21,708 19,792 20,353 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,861,587 1,844,756 1,464,197 1,416,860 

23. เงนิกู้ยมืระยะยาว 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2554 2553 2554 2553 

เงินกูย้มืระยะยาว 10,014,290 7,614,046 5,923,000 4,670,260 

หัก: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (573,031) (477,511) - (138,260) 

สุทธิ 9,441,259 7,136,535 5,923,000 4,532,000 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 เงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัฯและบริษทัย่อยท่ีได้รับจากสถาบัน

การเงินในประเทศ มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท)  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ อตัราดอกเบ้ียตอ่ปี การชาํระคืนเงินตน้ หลกัประกนั 

 2554 2553 2554 2553    

บริษทัฯ 700 700 700 700 ปีท่ี 1 - 2 ร้อยละ 2.86  

ปีถดัไป MLR - 1.5  

ภายใน 4 ปี นับแตว่นัเบิกเงิน

งวดแรก 

ท่ีดินและส่ิงปลกูสร้างของ

โครงการ 

        

 832 832 832 832 ปีท่ี 1 - 2 ร้อยละ 2.83  

ปีถดัไป MLR - 1.5  

ภายในวนัท่ี 1 มิถุนายน 2557 ท่ีดินและส่ิงปลกูสร้างของ

โครงการ 

        

 - 138 - 138 MLR - 1.5  จ่ายชาํระคืนภายใน 3 ปี  ท่ีดินและส่ิงปลกูสร้างของ 

       นับแตว่นัเบิกเงินกูง้วดแรก  โครงการ 
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(หน่วย: ลา้นบาท)  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ อตัราดอกเบ้ียตอ่ปี การชาํระคืนเงินตน้ หลกัประกนั 

 2554 2553 2554 2553    

 3,000 3,000 3,000 3,000 ปีท่ี 1 - 3 ร้อยละ 5  

ปีท่ี 4 และ 5 MLR - 1  

จ่ายชาํระคืนภายใน 5 ปี โดย

ตอ้งชาํระอยา่งน้อยปีละ 

1,000 ลา้นบาท ตั้งแตส้ิ่นปี 

ท่ี 3 

- 

        

 1,391 - 1,391 - ปีท่ี 1 - 3 ร้อยละ 4 

ปีท่ี 4 MLR-1.75  

ภายใน 4 ปีนบัตั้งแตว่นัท่ีเบิก

เงินกูง้วดแรก 

ท่ีดินของโครงการ 

        

บริษทัยอ่ย        

บริษทั แอล  

   แอนด ์เอช  

   พร็อพเพอร์ต้ี 

   จาํกดั  

943 1,104 - - ปีท่ี 1 - 3 MLR - 1.5  

ปีถดัไป MLR - 1.0 หรือ

อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก

ประจาํบวกร้อยละ 2.5 

แลว้แตอ่ตัราใดสูงกวา่ 

จ่ายชาํระคืนภายในเดือน

ธันวาคม 2560 

สิทธิการเชา่ท่ีดินพร้อมอาคาร

ในโครงการท่ีเสนอกู ้

        

 2,442 1,013 - - ปีท่ี 1 - 4 MLR - 1.5  

ปีท่ี 5 - 8 MLR - 1.0  

ปีถดัไป MLR - 0.75  

ภายใน 12 ปี นบัแตว่นัท่ีเบิก

เงินกูง้วดแรก ชาํระคืนคร้ัง

แรกในเดือนมกราคม 2556 

คาํรับรองของผูถื้อหุ้นก) 

        

บริษทั แอล 

   แอนด ์เอช  

   สาทร จาํกดั  

273 309 - - ปีท่ี 1 - 3 MLR - 1.5  

ปีถดัไป MLR - 1.0 หรือ

อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก

ประจาํบวกร้อยละ 2.5 

แลว้แตอ่ตัราใดสูงกวา่ 

จ่ายชาํระคืนภายในเดือน

ธันวาคม 2560 

 

สิทธิการเชา่ชว่งท่ีดินและ   

ส่ิงปลกูสร้างในโครงการ 

ท่ีเสนอกู ้

ค ํ้าประกนัโดยบริษทั แอล 

แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี 

จาํกดั ในวงเงิน 390        

ลา้นบาท 

        

บริษทั  

   แอล. เอช.  

   เมืองใหม ่ 

   จาํกดั 

214 277 - - MLR -1.5  ชาํระคืนร้อยละ 60 ของราคา

ขายบ้านพร้อมท่ีดิน และ

กาํหนดชาํระคืนเงินตน้

ภายใน 5 ปี นับจากวนัท่ี

เบิกเงินกูง้วดแรก 

ท่ีดินและส่ิงปลกูสร้างของ

โครงการ 

 

        

บริษทั 219 241 - - ปีท่ี 1 MLR - 1.5  ชาํระคืนร้อยละ 70 ของ ท่ีดินในโครงการ 

  ดบัเบ้ิลทรี         ปี 2 - 4 MLR - 1    ราคาขายท่ีดิน หุ้นของบริษทัและบริษทั 

 จาํกดั     ปีท่ี 5 MLR - 1.25    ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

รวม 10,014 7,614 5,923 4,670    

หัก: ส่วนท่ีถึง        

        กาํหนด 

        ชาํระ 

       

       ภายใน        

   หน่ึงปี (573) (477) - (138)    

สุทธิ 9,441 7,137 5,923 4,532    

 ก) บริษัทฯและบริษัท รีโค รีสอร์ท พีทีอี ลิมิเต็ด ในฐานะผู้ถือหุ้นของบิรษัท แอล แอนด์ เอช        

พร็อพเพอร์ต้ี จํากดั ได้ตกลงให้คํารับรองกบัธนาคารผู ้ให้สินเช่ือแกบ่ริษัท แอล แอนด์ เอช           

พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยโดยมีขอ้ปฏิบติับางประการ เช่น การดํารงสัดส่วนการถือหุ้น

ในบริษัทย่อย การให้การสนับสนุนทางการเงินในกรณีจําเป็นเพ่ือให้แน่ใจว่าบริษัทย่อยมี

ความสามารถในการชําระหน้ีในวงเงินดังกล่าวกบัผู ้ให้สินเช่ือได้ และบริษทัฯต้องได้รับการ

ยนิยอมจากผูใ้ห้สินเช่ืออยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรหากมีการขาย โอนหรือจํานําหุ้นของบริษทัย่อย

ดงักล่าว 
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 สัญญากูย้ืมเงินส่วนใหญ่ได้ระบุข้อปฏิบัติและข้อจํากดับางประการ เช่น อตัราส่วนการถือหุ้นของ         

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ การเปล่ียนแปลงกรรมการบริษทั การคํ้ าประกนัหน้ีสินหรือเข้ารับอาวลัตั๋วสัญญา     

ใช้เงินแกบุ่คคลหรือนิติบุคคลใด ๆ การจ่ายเงินปันผล การรวมหรือควบบริษัทเข้ากบับริษทัอ่ืน        

การดาํรงอตัราส่วนทางการเงินบางประการ และการแจง้ให้ผูใ้ห้กูท้ราบอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรเม่ือ

มีคดีความท่ีมีผลกระทบต่อความสามารถในการชาํระคืนเงินกู ้เป็นตน้ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยคงเหลือจํานวนเงินท่ียงัไม่ได้เบิกใช้ของ

วงเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2554 2553 2554 2553 

วงเงินกูย้ืมท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช  ้ 1,038 4,976 - 2,456 

 นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีจํานวนเงินท่ียงัไม่ได้เบิกใช้ตามสัญญา   

กูย้ืมเงินจากผูถื้อหุ้น (ไม่รวมวงเงินกูจ้ากบริษทัฯ) จํานวนประมาณ 260 ลา้นบาท (2553: 480 ลา้น

บาท) 

24. หุ้นกู้  

 รายละเอียดการอนุมติัการออกจาํหน่ายหุ้นกูใ้นระหว่างปี 2554 มีดงัน้ี 

อนุมติัโดย ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2554 

จาํนวน วงเงินหมุนเวียนไม่เกนิ 20,000 ลา้นบาทหรือเทียบเท่าในเงินสกุลอ่ืน  

อาย ุ ไม่เกนิ 10 ปี  

ประเภท ด้อยสิทธิ และ/หรือ ไม่ด้อยสิทธิ มีประกนั และ/หรือไม่มีประกนัมี

ผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้และ/หรือ ไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ 

วิธีเสนอขาย เสนอขายต่อผูล้งทุนในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯมีจาํนวนหุ้นกูท่ี้ยงัไม่ไดอ้อกตามการอนุมติัดังกล่าวข้างต้นจํานวน

รวม 8,500 ลา้นบาท 
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 ยอดคงเหลือของหุ้นกู ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 1และ 2553 มีดงัน้ี 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 จาํนวนหุ้น (หุ้น) จาํนวนเงิน (พนับาท) 

คร้ังท่ี อตัราดอกเบ้ียตอ่ปี อาย ุ คืนเงินตน้ ครบกาํหนด 2554 2553 2554 2553 

หุ้นกูป้ระเภทไมมี่หลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิ        

 คร้ังท่ี 1/2550 คงท่ีร้อยละ 4.60 4 ปี เม่ือครบกาํหนด 13 กนัยายน 2554 - 2,000,000 - 2,000,000 

 คร้ังท่ี 1/2551 ปีท่ี 1 - 2 คงท่ีร้อยละ 5.33 4 ปี เม่ือครบกาํหนด 24 กรกฎาคม 2555 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 

 ปีท่ี 3 - 4 คงท่ีร้อยละ 6.5        

 คร้ังท่ี 1/2552 คงท่ีร้อยละ 4.5 5.5 ปี เม่ือครบกาํหนด 19 มิถุนายน 2558 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

 คร้ังท่ี 1/2553 คงท่ีร้อยละ 3.4 3.5 ปี เม่ือครบกาํหนด 30 กนัยายน 2556 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

 คร้ังท่ี 2/2553 คงท่ีร้อยละ 3 3 ปี เม่ือครบกาํหนด 29 มีนาคม 2556 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

 คร้ังท่ี 3/2553 คงท่ีร้อยละ 2.89 3 ปี เม่ือครบกาํหนด 27 กรกฎาคม 2556 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

 คร้ังท่ี 1/2554 คงท่ีร้อยละ 3.54 3 ปี เม่ือครบกาํหนด 20 มกราคม 2557 2,500,000 - 2,500,000 - 

รวม     11,500,000 11,000,000 11,500,000 11,000,000 

หัก: หุ้นกูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี     (3,000,000) (2,000,000) 

สุทธิ       8,500,000 9,000,000 

 การเปล่ียนแปลงของหุ้นกูส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและ  

งบการเงิน          

เฉพาะกจิการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 11,000,000 

บวก: ออกหุ้นกู ้ 2,500,000 

หัก: ชาํระคืน (2,000,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 11,500,000 

 หนงัสือช้ีชวนการออกหุ้นกูไ้ดร้ะบุถึงขอ้ปฏิบติัและขอ้จาํกดับางประการ เช่น การดํารงอตัราส่วนทาง

การเงิน การจ่ายเงินปันผล และการจดัส่งรายงานเม่ือมีเหตุการณ์สาํคญั เช่น การถูกฟ้องร้อง เป็นตน้ 

25. ประมาณการหนีสิ้น 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ประมาณการหน้ีสินระยะส้ัน ประมาณการหน้ีสินระยะยาว 

 

ค่าซ่อมแซมบา้น

หลงัการขาย คดีฟ้องรอ้ง รวม 

ค่าซ่อมแซม

สาธารณูปโภค 

เงินสมทบ

กองทนุนิติ

บคุคลหมูบ่า้น รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 30,321 35,582 65,903 132,576 125,795 258,371 

เพ่ิมข้ึนในระหวา่งปี 43,686 987 44,673 28,035 44,285 72,320 
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ลดลงจากรายจา่ยท่ีเกิดข้ึนจริง (31,297) - (31,297) (13,533) (5,404) (18,937) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 42,710 36,569 79,279 147,078 164,676 311,754 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ประมาณการหน้ีสินระยะส้ัน ประมาณการหน้ีสินระยะยาว 

 

ค่าซ่อมแซมบา้น

หลงัการขาย คดีฟ้องรอ้ง รวม 

ค่าซ่อมแซม

สาธารณูปโภค 

เงินสมทบ

กองทนุนิติ

บคุคลหมูบ่า้น รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 24,110 35,582 59,692 121,124 117,358 238,482 

เพ่ิมข้ึนในระหวา่งปี 39,263 987 40,250 25,632 42,720 68,352 

ลดลงจากรายจา่ยท่ีเกิดข้ึนจริง (25,398) - (25,398) (13,533) (5,404) (18,937) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 37,975 36,569 74,544 133,223 154,674 287,897 

26. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 จํานวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงาน            

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงินเฉพาะ

กจิการ 

ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเก ีย่วกบั

ผลประโยชน์ของพนักงานโดยปรับกบักาํไรสะสมต้นปี 

(หมายเหตุ 5) 

120,256 116,132 

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  7,932 6,757 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 5,503 5,342 

ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหว่างปี (2,040) (2,040) 

ยอดคงเหลือปลายปี 131,651 126,191 

 ค่าใชจ่้ายเก ีย่วกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรวมอยูใ่นกาํไรหรือขาดทุนรวมสําหรับปีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 จาํนวน 13 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: 12 ลา้นบาท) 

 สมมติฐานท่ีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงินเฉพาะ

กจิการ 

อตัราคิดลด 3.7 - 4.7 4.6 

อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต (ข้ึนกบัช่วงอาย)ุ 6.0 - 6.5 6.5 
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อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน 0 - 20 0 - 20 

27. ส่วนเกิน (ตํา่กว่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงนิลงทุน 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2554 2553 2554 2553 

เงินลงทุนของบริษทัร่วม 102,355 5,820 - - 

เงินลงทุนของบริษทัฯ (45,801) (19,012) (45,801) (19,012) 

รวม 56,554 (13,192) (45,801) (19,012) 

 ในระหว่างปี 2554 ส่วนเกนิ (ตํ่ากว่า) ทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนมีรายการเปล่ียนแปลง

ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน

เฉพาะกจิการ 

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 (13,192) (19,012) 

เปล่ียนแปลงระหว่างปี   

 - จากการตีราคา (26,789) (26,789) 

 - จากวิธีส่วนไดเ้สีย 96,535 - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 56,554 (45,801) 

28. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใต้บทบัญญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญติับริษทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯต้อง

จัดสรรกาํไรสุทธิประจําปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจําปี      

หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ       

ทุนจดทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้

29. กําไรจากเงนิลงทุน 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2554 2553 2554 2553 

กาํไรจากการลดทุนของเงินลงทุน     

   ในบริษทัย่อย (หมายเหตุ 12.3) - - - 33,000 

กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม     

   (หมายเหตุ 13) 2,765,536 357,811 2,912,262 370,829 

ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน     
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   (หมายเหตุ 14) (275,235) - (275,235) - 

รวม 2,490,301 357,811 2,637,027 403,829 

 ในระหว่างปี บริษทัฯไดรั้บผลตอบแทนสุทธิจากการขายเงินลงทุนแยกตามประเภทดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวมและ          

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   2554 2553 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม   3,500,660 543,789 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน   346,774 - 

30. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯและพนกังานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยและพนกังานของบริษทัย่อยได้ร่วมกนัจัดตั้ งกองทุน

สาํรองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯ บริษทัย่อยและ

พนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 3-5 ของเงินเดือน กองทุนสํารอง      

เล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ัดการกองทุน ทิสโก ้จํากดั และจะจ่ายให้แกพ่นักงานเม่ือ

พนักงานนั้ นออกจากงานตามระเบียบว่าด้วยกองทุน ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษทัย่อยได้จ่าย      

เงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2554 2553 2554 2553 

เงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 20 17 20 17 

31. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2554 2553 2554 2553 

ซ้ือท่ีดินและท่ีดินรอการพฒันา และจ่ายค่างานกอ่สร้าง 16,014,976 14,460,482 15,237,882 13,394,444 

   ระหว่างปี     

การเปล่ียนแปลงในท่ีดิน งานระหว่างกอ่สร้างและ (4,352,402) (4,237,367) (4,756,755) (4,232,578) 

   ท่ีดินรอการพฒันา     

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนักงาน 753,021 601,227 683,440 561,634 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 350,788 316,842 115,523 116,401 
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ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - 25,000 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2554 2553 2554 2553 

ขาดทุนจากการด้อยค่าของโครงการ 13,824 6,035 - - 

ขาดทุนจากการด้อยค่าของท่ีดินรอการพฒันา 1,980 29,960 - - 

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพยอ่ื์น - 84 - - 

ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน 68,287 55,009 47,204 42,661 

ค่าใช้จ่ายท่ีเกีย่วขอ้งกบัเหตุการณ์อุทกภยั 211,097 - 166,969 - 

 จากเหตุการณ์อุทกภยัในพ้ืนท่ีจงัหวดันนทบุรี ปทุมธานี นครปฐมและกรุงเทพมหานครระหว่างเดือน

ตุลาคม 2554 ถึง พฤศจิกายน 2554 นํ้ าได้เข้าท่วมพ้ืนท่ีตั้ งโครงการของบริษทัฯและบริษทัย่อยบาง

โครงการ ซ่ึงทาํให้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตอ้งหยดุกอ่สร้างเป็นการชั่วคราว จากเหตุการณ์น้ีได้ส่งผล

กระทบให้บา้นระหว่างกอ่สร้าง รวมทั้ งสาธารณูปโภคส่วนกลางจํานวนหน่ึงได้รับความเสียหายซ่ึง

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดด้าํเนินการฟ้ืนฟูไปแลว้บางส่วน บริษทัและบริษทัฯย่อยบันทึกค่าใช้จ่ายใน

การฟ้ืนฟูโครงการท่ีไดมี้การขายแลว้รวมทั้งค่าใชจ่้ายท่ีเก ีย่วข้องกบัการป้องกนันํ้ าท่วม เงินช่วยเหลือ

ลูกบ้านและพนักงานท่ีได้รับผลกระทบเป็นค่าใช้จ่ายในกาํไรหรือขาดทุนรวมสําหรับปี 2554 รวม

ทั้งส้ินจาํนวน 211 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: 167 ลา้นบาท)  

32. กําไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคํานวณโดยหารกาํไรสําหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยูใ่นระหว่างปี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2554 2553 2554 2553 

กาํไรสาํหรับปี (พนับาท) 5,608,560 3,971,162 5,159,670 3,244,733 

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั (พนัหุ้น) 10,025,922 10,025,922 10,025,922 10,025,922 

กาํไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.56 0.40 0.51 0.32 

33. การเสนอข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยประกอบธุรกจิหลกัประเภทพฒันาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือขายและให้เช่า ซ่ึง

ประกอบด้วยโครงการจัดสรรท่ีดินขายพร้อมบ้าน โครงการอาคารชุดพักอาศยั โครงการอาคาร         

พกัอาศัยให้เช่า  และโครงการให้เช่าพ้ืนท่ีในศูนย์การค้า  บริษัทฯและบริษัทย่อยมีส่วนงานทาง

ภูมิศาสตร์เพียงส่วนงานเดียว เน่ืองจากบริษทัฯและบริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกจิเฉพาะในประเทศเท่านั้น 
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 ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงานธุรกจิอสังหาริมทรัพย์และธุรกจิให้เช่าพ้ืนท่ีและบริการใน      

งบการเงินรวม ณ วนัท่ีและสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 เป็นดงัน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

  ธุรกิจใหเ้ช่าพ้ืนท่ี การตดัรายการบญัชี  

 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ และบริการ ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 

รายไดจ้ากภายนอก 18,748 16,708 649 350 - - 19,397 17,058 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - 4 - (4) - - - 

รายไดท้ั้งส้ิน 18,748 16,708 653 350 (4) - 19,397 17,058 

ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ (16) (36) - - - - (16) (36) 

กาํไร (ขาดทุน) จากการ         

   ดาํเนินงานตามส่วนงาน 3,433 3,534 (95) (89) - - 3,338 3,445 

รายไดแ้ละคา่ใชจ้่ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:        

   ดอกเบ้ียรับ       22 7 

   รายไดอ่ื้น       94 55 

   กาํไรจากการขายเงินลงทุน       2,490 358 

   กาํไรจากการเปล่ียนแปลงส่วน

ของผูถื้อหุน้ของบริษทัร่วม 

      

136 - 

   ส่วนแบง่กาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม      1,156 1,469 

   คา่ใชจ้่ายอ่ืน       - (4) 

   คา่ใชจ่้ายทางการเงิน       (310) (258) 

   ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล       (1,399) (1,196) 

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี         

   อาํนาจควบคมุของบริษทัยอ่ย       82 95 

กาํไรสําหรบัปี       5,609 3,971 

ท่ีดินและงานระหวา่งก่อสรา้ง 31,472 27,054 - - - - 31,472 27,054 

ท่ีดินรอการพฒันา 4,484 4,565 - - - - 4,484 4,565 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - - 387 412 - - 387 412 

ท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์ 375 320 263 161 - - 638 481 

สิทธิการเชา่ 1 1 6,870 4,933 - - 6,871 4,934 

สินทรัพยส่์วนกลาง       16,981 17,158 

สินทรัพยร์วม       60,833 54,604 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชเ้กณฑใ์นการกาํหนดราคาระหว่างกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 8  
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34. เงนิปันผล 

  

 

 

เงินปันผลท่ี

อนุมติัจ่าย 

 

เงินปันผล

ระหวา่งกาลท่ี

จ่ายไปแลว้ 

 

 

เงินปันผล

ท่ีจ่ายเพ่ิม 

 

 

จาํนวน     

เงินปันผล 

จาํนวน           

เงินปันผล

ส่วนท่ีเป็น

ของผูถื้อหุน้

ซ่ึงไม่มีสิทธิ 

 

 

จาํนวน 

เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย ตอ่หุน้ ตอ่หุน้ ตอ่หุน้ ท่ีจ่ายเพ่ิม รับเงินปันผล ท่ีจ่ายไปจริง 

  (บาท) (บาท) (บาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) 

เงินปันผลประจาํปี 2552 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือ

วนัท่ี 28 เมษายน 2553 

 

0.34 

 

0.24 

 

0.10 

 

1,003 

 

8 995 

เงินปันผลระหวา่งกาล

สําหรับปี 2553 

ท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษทัฯเม่ือวนัท่ี            

11 สิงหาคม 2553 

 

 

0.16 

 

 

- 

 

 

0.16 

 

 

 1,604 

 

 

14 1,590 

รวม       2,585 

เงินปันผลประจาํปี 2553 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือ

วนัท่ี 26 เมษายน 2554 

 

0.34 

 

0.16 

 

0.18 

 

1,805 

 

12 1,793 

เงินปันผลระหวา่งกาล

สําหรับปี 2554 

ท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษทัฯเม่ือวนัท่ี            

10 สิงหาคม 2554 

 

 

0.17 

 

 

- 

 

 

0.17 

 

 

 1,704 

 

 

10 1,694 

รวม       3,487 

35. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึน้ 

35.1 ภาระผูกพัน 

 35.1.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนัตามสัญญากอ่สร้าง

ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2554 2553 2554 2553 

ภาระผูกพนัตามสญัญากอ่สร้าง 1,744 3,639 1,690 2,543 

 



 59 

 

 35.1.2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทั แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ต้ี จํากดั และบริษทัย่อยมีภาระ

ผูกพนัตามสญัญาเช่าท่ีดิน สญัญาเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและสญัญาเช่าช่วงท่ีดินดงัน้ี 

  ก) สญัญาเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 

วนัท่ีทาํสัญญา อายสัุญญา วนัส้ินสุดสัญญา อตัราค่าเช่า 

7 มิถุนายน 2548 30 ปี* 31 พฤษภาคม 2581  ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2551 โดยจ่ายค่าเช่า 

       เป็นรายเดือนในอตัราดังน้ี 

      

 ปีท่ี 1-5 ค่าเช่ารวม 33.15 ลา้นบาท 

(ชาํระแลว้ 22.97 ลา้นบาท) 

       ปีท่ี 6-10 ค่าเช่ารวม 42.31 ลา้นบาท 

       ปีท่ี 11-15 ค่าเช่ารวม 54.00 ลา้นบาท 

       ปีท่ี 16-20 ค่าเช่ารวม 68.92 ลา้นบาท 

       ปีท่ี 21-25 ค่าเช่ารวม 87.97 ลา้นบาท 

         ปีท่ี 26-30 ค่าเช่ารวม 112.27 ลา้นบาท 

 * อายสุัญญาเช่านบัจากวนัท่ี 1 มิถุนายน 2551 (ภายหลงัระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี) 

 นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษทั แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ต้ี จํากดั          

มีภาระผูกพนัเก ีย่วกบัค่าดูแลรักษาความปลอดภยัเดือนละ 11,160 บาท ตลอดระยะเวลา

การปลูกสร้างและตลอดอายสุญัญาเช่า 

  ข) สญัญาเช่าช่วงท่ีดิน 

วนัท่ีทาํสัญญา อายสัุญญา วนัส้ินสุดสัญญา อตัราค่าเช่า 

28 กรกฎาคม 2548 33 ปี 28 กรกฎาคม 2581 ปีท่ี 1-3 3.00 ลา้นบาท ชาํระแลว้ 

      ปีท่ี 4-8 ค่าเช่ารวม 25.00 ลา้นบาท 

     (ชาํระแลว้ 20.00 ลา้นบาท) 

      ปีท่ี 9-13 ค่าเช่ารวม 30.00 ลา้นบาท 

      ปีท่ี 14-18 ค่าเช่ารวม 36.00 ลา้นบาท 

      ปีท่ี 19-23 ค่าเช่ารวม 43.20 ลา้นบาท 

       ปีท่ี 24-28 ค่าเช่ารวม 51.84 ลา้นบาท 

        ปีท่ี 29-33 ค่าเช่ารวม 62.21 ลา้นบาท 
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  ค) สญัญาเช่าท่ีดิน 

วนัท่ีทาํสัญญา อายสัุญญา อตัราค่าเช่า 

10 มีนาคม 2549 30 ปี* ค่าเช่าท่ีดินจ่ายเป็นรายเดือนดังน้ี 

      ปีท่ี 1 - 5 ค่าเช่ารวม 20.16 ลา้นบาท (ชาํระแลว้ 5.38 ลา้นบาท) 

      ปีท่ี 6 - 10 ค่าเช่ารวม 23.18 ลา้นบาท 

      ปีท่ี 11 - 15 ค่าเช่ารวม 26.66 ลา้นบาท 

      ปีท่ี 16 - 20 ค่าเช่ารวม 30.66 ลา้นบาท 

      ปีท่ี 21 - 25 ค่าเช่ารวม 35.25 ลา้นบาท 

        ปีท่ี 26 - 30 ค่าเช่ารวม 40.54 ลา้นบาท 

 * อายสัุญญาเช่านับตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2553 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2583 

 35.1.3 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯมีภาระผูกพนัเก ีย่วกบัส่วนของเงินลงทุนท่ียงัไม่เรียกชําระ

ในบริษทั แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั จาํนวนเงิน 90 ลา้นบาท 

 35.1.4 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทั แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ต้ี จํากดั และบริษทัย่อยมีภาระ

ผูกพนัเก ีย่วกบัค่าบริหารจดัการท่ีตอ้งจ่ายให้กบับริษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี จํากดั ซ่ึง

เป็นบริษทัร่วมของบริษทัฯ อยา่งไรกต็าม ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตกลงค่าธรรมเนียมบริการ

สาํหรับปี 2555 

 35.1.5 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทั แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ต้ี จํากดั มีภาระผูกพนัเก ีย่วกบั

ค่าปรึกษาท่ีตอ้งจ่ายให้กบับริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จํากดั (มหาชน) จํากดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของ

บริษทัฯเป็นจาํนวนเงิน 1 ลา้นบาท 

 35.1.6 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทั แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ต้ี จํากดั มีภาระผูกพนัเก ีย่วกบั

ค่าบริหารจดัการโครงการท่ีตอ้งจ่ายให้กบับริษทัร่วมของบริษทัฯดงัต่อไปน้ี 

บริษทัร่วม อตัราค่าบริการ ระยะเวลาในสัญญา 

บริษทั ควอลิตี้  เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) คิดจากร้อยละ 2 ของรายได้รวม บวก   

ส่วนเพ่ิมเท่ากบัร้อยละ 5.5 ของผลกาํไร

จากการดาํเนินงาน 

ค่าบริการเกีย่วกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์

เดือนละ 100,000 บาท 

ค่าบริหารจดัการโครงการคิดจากค่าใช้จ่าย

ท่ีเกดิขึ้นจริงบวกเพ่ิมร้อยละ 15 

3 ปีนับตั้งแต่วนัท่ี      

 1 ตุลาคม 2553 
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บริษทัร่วม อตัราค่าบริการ ระยะเวลาในสัญญา 

บริษทั คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล  

 จาํกดั 

ค่าบริหารจดัการโครงการเดือนละ      

80,500 บาท 

ค่าบริการเกีย่วกบับัญชีการเงินและ

คอมพิวเตอร์เดือนละ 75,000 บาท 

ค่าบริการจดัการบุคลากรเดือนละ      

53,500 บาท 

2 ปีนับตั้งแต่วนัท่ี     

 1 มกราคม 2554 

 35.1.7 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทั แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ต้ี จํากดั มีภาระผูกพนัเก ีย่วกบั

ค่านายหน้าในการจัดหาผูเ้ช่าพ้ืนท่ีในศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 ท่ีต้องจ่ายให้กบับริษัท     

สยาม รีเทล ดีเวลลอ็ปเมน้ท์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก ีย่วขอ้งกนัของบริษทัฯตามเง่ือนไขท่ีระบุ

ในสญัญา 

 35.1.8 ณ ว ันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัท แอล แอนด์ เอช สาทร จํากดั มีภาระผูกพันเก ีย่วกบั             

ค่านายหนา้ในการจดัหาผูเ้ช่าบา้นของโครงการแอล แอนด์ เอช วิลล่า สาทร ท่ีต้องจ่ายให้กบั

บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จํากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของบริษทัฯตามเง่ือนไขท่ีระบุใน

สญัญา 

 35.1.9 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 บริษทัฯมีภาระผูกพนัเก ีย่วกบัการซ้ือท่ีดินดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

  งบการเงินรวมและ             

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   2554 2553 

ภาระผกูพนัเก ีย่วกบัการซ้ือที่ดิน   69 2,118 

  35.1.10 ภาระผูกพนัจากการพฒันาโครงการท่ีดาํเนินการอยู ่

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2554 2553 2554 2553 

จาํนวนโครงการท่ีดาํเนินการอยูต่น้ปี 45 45 39 39 

จาํนวนโครงการท่ีปิดแลว้ระหว่างปี (9) (11) (8) (10) 

จาํนวนโครงการท่ีเปิดใหม่ระหว่างปี 17 11 15 10 

จาํนวนโครงการท่ีดาํเนินการอยูป่ลายปี 53 45 46 39 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2554 2553 2554 2553 

มูลค่าซ้ือขายท่ีได้ทาํสัญญาแลว้สะสม     

 ทั้ งส้ิน (ลา้นบาท) 74,250 79,232 61,887 64,807 

คิดเป็นร้อยละของยอดขายรวมของ     

 โครงการท่ีเปิดดาํเนินการอยู่ 63 68 59 65 

มูลค่าซ้ือขายท่ีได้ทาํสัญญาแลว้ใน     

 ระหว่างปี (ลา้นบาท) 18,433 16,384 16,824 14,479 

คิดเป็นร้อยละของยอดขายรวมของ     

 โครงการท่ีเปิดดาํเนินการอยู่ 16 14 16 15 

ภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งทาํการพฒันา 

 สาธารณูปโภคส่วนกลางของโครงการ 

 ท่ีดาํเนินงานอยู ่(ลา้นบาท) 

 

 

1,122 

 

 

927 

 

 

1,100 

 

 

875 

 35.1.11 ณ ว ันท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทย่อยมีท่ีดินในโครงการท่ีติดภาระจํายอมรวมจํานวน

ประมาณ 90 ไร่ ซ่ึงมูลค่าของท่ีดินท่ีติดภาระจาํยอมดงักล่าวไดร้วมเป็นตน้ทุนโครงการแลว้ 

  35.1.12 ภาระผูกพนัเก ีย่วกบัสญัญาเช่าดาํเนินงาน 

บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสญัญาเช่าดาํเนินงานและสญัญาบริการท่ีเก ีย่วข้องกบัการเช่าพ้ืนท่ีในอาคาร 

โดยสญัญามีอาย ุ3 ปี  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใต้สัญญา

เช่าดาํเนินงานและสญัญาบริการท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

จ่ายชาํระภายใน ลา้นบาท 

ภายใน 1 ปี 33 

1 ถึง 5 ปี 60 
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35.2 หนังสือคํา้ประกันธนาคาร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหนังสือคํ้ าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคาร

ในนามบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ซ่ึงเก ีย่วเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกจิของ

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยคงเหลือดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 2554 2553 2554 2553 

หนงัสือคํ้าประกนัการจดัหาและบาํรุงสาธารณูปโภค 1,543 1,727 1,442 1,526 

หนงัสือคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 55 37 41 23 

หนงัสือคํ้าประกนัอ่ืน ๆ 22 22 22 22 

 1,620 1,786 1,505 1,571 

35.3 การคํา้ประกัน 

35.3.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกดิข้ึนจากภาระ

การคํ้ าประกนัเงินกูย้มืดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

         ผูค้ ํ้าประกนั ผูถู้กค ํ้าประกนั 2554 2553 

บริษทั แลนด์แอนดเ์ฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) ลูกคา้ 7 1 

    

บริษทั แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้  จาํกดั บริษทั แอล แอนด์ เอช สาทร จาํกดั 390 390 

35.3.2 บริษทัฯมีหน้ีสินท่ีอาจเกดิข้ึนซ่ึงเก ีย่วเน่ืองกบัการสนับสนุนการเงิน (Letter of Comfort) 

ให้กบับริษัทย่อยแห่งหน่ึงสําหรับเงินกูย้ืมจากธนาคารเพ่ือใช้ในโครงการของบริษัทย่อย        

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัยอ่ยดงักล่าวมียอดหน้ีคงคา้งตามสัดส่วนการคํ้ าประกนัของ

บริษทัฯท่ีกาํหนดในคาํรับรองท่ีให้กบัธนาคารจาํนวน 1,465 ลา้นบาท 
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35.4 คดคีวาม 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดถู้กฟ้องร้องในคดีต่าง ๆ ท่ีสาํคญัดงัน้ี 

 ก) ในปี 2549 นิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรรสองแห่งฟ้องร้องบริษทัฯและบริษทัย่อยแห่งหน่ึงเก ีย่วกบั

ทางออกสู่ทางสาธารณะโดยมีทุนทรัพยจ์ํานวน 1,013 ลา้นบาท ต่อมาในเดือนมิถุนายน 2552 

โจทกไ์ดข้อลดทุนทรัพยบ์างส่วนทาํให้ทุนทรัพยเ์ปล่ียนเป็นจาํนวน 800 ลา้นบาท และในเดือน

กุมภาพนัธ์ 2552 บริษทัฯไดถู้กฟ้องร้องเพ่ิมเติมจํานวน 412 ลา้นบาท ตามพระราชบัญญติัการ

จัดสรรท่ีดินและพระราชบัญญติัคุ้มครองผูบ้ริโภค ขณะน้ีอยู่ในระหว่างการไต่สวนของศาล 

อยา่งไรกต็าม บริษทัฯไดบ้นัทึกสาํรองค่าเผ่ือหน้ีสินท่ีอาจจะเกดิข้ึนจากคดีความดังกล่าวจํานวน 

25 ลา้นบาท 

 ข) บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ถูกฟ้องร้องในคดีอ่ืน ๆ ซ่ึงมีทุนทรัพย์รวมจํานวน 68 ลา้นบาท 

ปัจจุบนัศาลชั้นตน้และศาลอุทธรณ์ไดมี้คาํพิพากษาให้บริษทัฯและบริษทัย่อยชดใช้ค่าเสียหาย

พร้อมดอกเบ้ียรวม 12 ลา้นบาท บริษทัฯไดบ้นัทึกสาํรองเผ่ือหน้ีสินท่ีอาจจะเกดิข้ึนจากคดีความ

ดงักล่าวตามความเห็นของฝ่ายกฎหมายของบริษทัฯรวมจาํนวน 12 ลา้นบาท  

 บริษทัร่วม 

 บริษทัร่วมไดถู้กฟ้องร้องในคดีต่าง ๆ ท่ีสาํคญัดงัน้ี 

 ก) กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ลนด์แอนด์เฮา้ส์ (“กองทุนฯ”) ถูกยืน่ฟ้องร้องเป็นจําเลยท่ี 2 ในคดี

แพ่งโดยโจทกก์ล่าวหาว่า กองทุนฯรับโอนท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างโครงการอาคารชุดหลงัสวน 

วิลล์ จากบริษทั เวฟ ดีเวลลอปเมน้ท์ จํากดั ซ่ึงเป็นลูกหน้ีของโจทกโ์ดยฉ้อฉล เม่ือวนัท่ี 27 

กรกฎาคม 2547  ศาลชั้ นต้นมีคํา พิพากษาให้ยกฟ้องและเม่ือว ันท่ี  27 กุมภาพันธ์  2551             

ศาลอุทธรณ์มีคาํพิพากษาให้ยกฟ้อง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 คดียงัอยูใ่นระหว่างการพิจารณา

ของศาลฎีกา อย่างไรกต็าม ทนายความท่ีปรึกษาของกองทุนฯเช่ือว่าผลของคดีจะไม่เป็น         

ผลเสียหายต่อกองทุนฯ ทั้งน้ี เน่ืองจากกองทุนฯเป็นเจ้าหน้ีบุริมสิทธิในทรัพยจ์ํานอง ซ่ึงมีสิทธิ

ไดรั้บชาํระหน้ีจากทรัพยจ์าํนองกอ่นเจ้าหน้ีอ่ืน รวมทั้ งราคาทรัพยสิ์นท่ีตีโอนชําระหน้ีถือเป็น

ราคาท่ีสมเหตุสมผล เน่ืองจากไดมี้การประเมินราคาโดยบริษทัประเมินราคาอิสระแลว้ 

 ข) กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้องแลนด์แอนด์เฮา้ส์-II (“กองทุนฯ”) ได้ถูกฟ้องร้อง

ในคดีแพ่งเก ี่ยวกบัการรุกลํ้ า ท่ีดินเพ่ือใช้เป็นทางเข้าออกสู่ถนนสุขุมวิท 55 เม่ือว ันท่ี 18 

กรกฎาคม 2549 ศาลแพ่งกรุงเทพใต้มีคําพิพากษาให้ยกฟ้องคดีดังกล่าว ต่อมาโจทกไ์ด้ขอยื่น

อุทธรณ์และศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นเม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2553 ปัจจุบันคดีอยู่

ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา อย่างไรกต็าม ทนายความท่ีปรึกษาของกองทุนฯเช่ือว่า        
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ผลของคดีจะไม่เป็นผลเสียหายต่อกองทุนฯเน่ืองจากท่ี ดินพิพาทอยู่ในถนนสาธารณะ         

โจทกไ์ม่มีอาํนาจฟ้องห้ามจาํเลยยุง่เก ีย่วกบัท่ีดินพิพาทและไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย 

 ค) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องแลนด์แอนด์เฮา้ส์-II (“กองทุนฯ”) ได้ถูกนิติ

บุคคลอาคารชุดแห่งหน่ึงฟ้องร้องในคดีเก ีย่วกบัทรัพยส่์วนกลางท่ีชํารุดโดยเรียกค่าเสียหาย

จาํนวน 51.6 ลา้นบาทพร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของตน้เงินดังกล่าวนับแต่วนัฟ้อง 

เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2553 ศาลแพ่งกรุงเทพใต้มีคําพิพากษาให้ยกฟ้องคดีดังกล่าว ขณะน้ีคดี

ดังกล่าวอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ อย่างไรกต็าม ทนายความท่ีปรึกษาของ

กองทุนฯเช่ือว่าผลของคดีจะไม่เป็นผลเสียหายต่อกองทุนฯ 

36. เคร่ืองมอืทางการเงนิ 

36.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชี          

ฉบับท่ี 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบด้วย     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินให้กูย้ืมระยะสั้น เจ้าหน้ีการค้าและ

เจา้หน้ีอ่ืน เงินกูย้มืและหุ้นกู ้บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงท่ีเก ีย่วข้องกบัเคร่ืองมือทางการเงิน

ดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก ีย่วเน่ืองกบัลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน และ     

เงินให้กูย้มืระยะสั้น ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการกาํหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการ

ควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดังนั้นบริษทัฯและบริษทัย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายท่ีเป็น

สาระสาํคญัจากการให้สินเช่ือ จํานวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยอาจต้องสูญเสียจากการให้

สินเช่ือคือมูลค่าตามบัญชีของลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน และเงินให้กูย้ืมระยะสั้นท่ีแสดงอยู่ใน       

งบแสดงฐานะการเงิน 

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบีย้ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสําคัญอนัเก ีย่วเน่ืองกบัเงินฝากสถาบันการเงิน 

เงินให้กูย้มืระยะสั้น เงินเบิกเกนิบญัชี เงินกูย้ืมและหุ้นกูท่ี้มีดอกเบ้ีย อย่างไรกต็าม เน่ืองจากสินทรัพย์

และหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี

ซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของบริษทัฯและบริษทัย่อยจึงอยู่ใน

ระดบัตํ่า 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสาํคญัสามารถจัดตามประเภท

อตัราดอกเบ้ีย และสาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ี
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ครบกาํหนด หรือ วนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการกาํหนดอัตราดอกเบ้ียใหม่      

ถึงกอ่น) ไดด้งัน้ี 
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 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

  ภายใน  มากกวา่ ปรับข้ึนลงตาม ไม่มีอตัรา  อตัรา 

 เม่ือทวงถาม 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี อตัราตลาด ดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 

 (ลา้นบาท) (ร้อยละตอ่ปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 260 204 - - 352 383 1,199 0.25 - 3.0 

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน - - - - - 105 105 - 

หนีสิ้นทางการเงิน         

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ืม

ระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

- - - - 23 - 23 MOR 

เจ้าหน้ีการคา้และเจ้าหน้ีอ่ืน - - - - - 1,862 1,862 - 

เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการ  

   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

39 - - - 620 - 659 7.0 - 7.5,      

MLR - 1.5 

เงินกูย้มืระยะส้ัน - 4,428 - - - - 4,428 3.4 - 4.05 

เงินกูย้มืระยะยาว - - 5,923 - 4,091 - 10,014 ตามท่ีระบุใน

หมายเหตุ 23 

หุ้นกู ้ - 3,000 8,500 - - - 11,500 ตามท่ีระบุใน

หมายเหตุ 24 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

  ภายใน  มากกวา่ ปรับข้ึนลงตาม ไม่มีอตัรา  อตัรา 

 เม่ือทวงถาม 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี อตัราตลาด ดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 

 (ลา้นบาท) (ร้อยละตอ่ปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 260 - - - 266 357 883 0.50 - 3.0 

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน - - - - - 32 32 - 

เงินให้กูย้ืมระยะส้ันแกกิ่จการ         

   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 52 - - - 931 - 983 MLR-1.5 และ    

7-7.5 

หนีสิ้นทางการเงิน         

เจ้าหน้ีการคา้และเจ้าหน้ีอ่ืน - - - - - 1,464 1,464 - 

เงินกูย้มืระยะส้ัน - 4,428 - - - - 4,428 3.4 - 4.05 

เงินกูย้มืระยะยาว - - 5,923 - - - 5,923 ตามท่ีระบุใน

หมายเหตุ 23 

หุ้นกู ้ - 3,000 8,500 - - - 11,500 ตามท่ีระบุใน

หมายเหตุ 24 
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 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

  ภายใน  มากกวา่ ปรับข้ึนลงตาม ไม่มีอตัรา  อตัรา 

 เม่ือทวงถาม 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี อตัราตลาด ดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 

 (ลา้นบาท) (ร้อยละตอ่ปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 1,134 - - 520 477 2,131 0.25 - 1.91 

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน - - - - - 49 49 - 

หนีสิ้นทางการเงิน         

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ืม

ระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

- 500 - - 12 - 512 2.3, MOR 

เจ้าหน้ีการคา้และเจ้าหน้ีอ่ืน - - - - - 1,845 1,845 - 

เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการ  

   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

440 - - - - - 440 MLR - 1.5 

และ 7 - 7.5 

เงินกูย้มืระยะส้ัน - 2,705 - - - - 2,705 1.81 - 2.3 

เงินกูย้มืระยะยาว - - 4,532 - 3,082 - 7,614 ตามท่ีระบุใน

หมายเหตุ 23 

หุ้นกู ้ - 2,000 9,000 - - - 11,000 ตามท่ีระบุใน

หมายเหตุ 24 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

  ภายใน  มากกวา่ ปรับข้ึนลงตาม ไม่มีอตัรา  อตัรา 

 เม่ือทวงถาม 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี อตัราตลาด ดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 

 (ลา้นบาท) (ร้อยละตอ่ปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 1,100 - - 448 322 1,870 0.25 - 1.91 

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน - - - - - 33 33 - 

เงินให้กูย้ืมระยะส้ันแกกิ่จการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 

69 - - - 601 - 670 MLR - 1.5 

และ 5 - 7.5 

หนีสิ้นทางการเงิน         

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ืม

ระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

- 500 - - - - 500 2.3 

เจ้าหน้ีการคา้และเจ้าหน้ีอ่ืน - - - - - 1,417 1,417 - 

เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการ 

   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

120 - - - - - 120 3.00 

เงินกูย้มืระยะส้ัน - 2,705 - - - - 2,705 1.8 - 2.3 

เงินกูย้มืระยะยาว - - 4,532 - 138 - 4,670 ตามท่ีระบุใน

หมายเหตุ 23 

หุ้นกู ้ - 2,000 9,000 - - - 11,000 ตามท่ีระบุใน

หมายเหตุ 24 
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 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 บริษทัฯมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสาํคญัอนัเก ีย่วเน่ืองจากการลงทุนเป็นเงินตราต่างประเทศ 

บริษัทฯไม่ได้ทําสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหาร        

ความเส่ียง 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพย์ทางการเงินท่ีเป็นสกุล

เงินตราต่างประเทศดงัน้ี 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

 สินทรัพย ์ อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย  

สกลุเงิน ทางการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

 2554 2553 2554 2553 

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เปโซฟิลิปปินส์ 1,223 1,223 0.72315 0.68825 

รูเปียอินโดนีเซีย - 345,956 - 3.3615 (ต่อ 1,000 รูเปีย) 

36.2 มูลค่ายุตธิรรมของเคร่ืองมอืทางการเงนิ 

 ตารางต่อไปน้ีเป็นการสรุปเปรียบเทียบมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลคา่ตามบญัชี มูลคา่ยติุธรรม มูลคา่ตามบญัชี มูลคา่ยติุธรรม 

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 

สินทรัพยท์างการเงิน         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,199 2,131 1,199 2,131 883 1,870 883 1,870 

ลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน 105 49 105 49 32 33 32 33 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการ 

   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

- - - - 983 670 983 670 

หน้ีสินทางการเงิน         

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืม 23 512 23 512 - 500 - 500 

   ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน         

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,862 1,845 1,862 1,845 1,464 1,417 1,464 1,417 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการ 

   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

659 440 659 440 - 120 - 120 

เงินกูย้ืมระยะสั้น 4,428 2,705 4,428 2,705 4,428 2,705 4,428 2,705 

เงินกูย้ืมระยะยาว 10,014 7,614 9,895 7,444 5,923 4,670 5,804 4,500 

หุน้กู ้ 11,500 11,000 10,877 10,162 11,500 11,000 10,877 10,162 
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 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

ก) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั้น ได้แก ่เงินสดและเงินฝาก

สถาบนัการเงิน ลูกหน้ีและเจา้หน้ีแสดงมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบัญชีท่ีแสดง

ในงบแสดงฐานะการเงิน 

ข) หุ้นกูแ้ละเงินกูย้มืระยะยาวท่ีจ่ายดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีแสดงมูลค่ายติุธรรมโดยการคํานวณมูลค่า

ปัจจุบนัของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียโดยประมาณในตลาดปัจจุบัน 

สาํหรับเงินกูย้มืท่ีมีเง่ือนไขใกลเ้คียงกนั 

ค) เงินกูย้ืมท่ี จ่ายดอกเบ้ียในอัตราใกล้เ คียงกบัอัตราดอกเบ้ียในตลาดแสดงมูลค่ายุติธรรม

โดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

37. การบริหารจัดการทุน 

วตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการทุนท่ีสาํคญัของบริษทัฯ คือการจดัให้มีซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสม

เพ่ือสนบัสนุนการดาํเนินธุรกจิของบริษทัฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2554 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 1:1 (2553: 0.91:1) และเฉพาะบริษทัมี

อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.94:1 (2553: 0.89:1) 

38. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

38.1 บริษทั แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯได้จัดตั้ งบริษทัย่อยข้ึนใหม่

จาํนวน 2 บริษทัดงัน้ี 

1. บริษทั แอลแอนด์เอช รีเทล แมเนจเมน้ท์ จํากดั  จัดตั้ งเม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2555 มีทุน            

จดทะเบียนทั้งส้ิน 100,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 10,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว  ้หุ้นละ 10 

บาท เรียกชําระเต็มมูลค่าแลว้ โดยบริษทั แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ต้ี จํากดั ถือหุ้นในอตัรา

ร้อยละ 100 เพ่ือประกอบธุรกจิรับจา้งบริหารกจิการศูนยก์ารคา้ต่าง ๆ 

2. บริษทั แอลแอนด์เอช โฮเทล แมเนจเมน้ท์ จํากดั จัดตั้ งเม่ือวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2555 มีทุน         

จดทะเบียนทั้งส้ิน 100,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 10,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว  ้หุ้นละ 10 

บาท เรียกชําระเต็มมูลค่าแลว้โดยบริษทั แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ต้ี จํากดั ถือหุ้นในอตัรา

ร้อยละ 100 เพ่ือประกอบธุรกจิรับจา้งบริหารกจิการโรงแรม 
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38.2  เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2555 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯได้มีมติอนุมติัให้บริษทัฯเข้าร่วมจัดตั้ ง

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยข้ึ์นใหม่ร่วมกบัผูถื้อหุ้นรายใหญ่รายหน่ึงของบริษทัฯ โดยบริษทัฯจะเข้า

ถือหุ้นในอตัราร้อยละ 15 และผูถื้อหุ้นรายใหญ่ดังกล่าวจะถือหุ้นในอตัราร้อยละ 15 ส่วนท่ีเหลืออีก

ร้อยละ 70 จะเสนอขายให้แกป่ระชาชนทั่วไป โดยกองทุนท่ีกาํลงัจะจัดตั้ งข้ึนน้ีจะซ้ือโครงการ       

แอล แอนด์ เอช วิลล่า สาทร จากบริษทัย่อยแห่งหน่ึงของบริษทัฯ และซ้ือโครงการบางแห่งของ

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้องแลนด์แอนด์เฮ้าส์-II ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของบริษทัฯ 

นอกจากน้ีบริษทัฯและผูถื้อหุ้นรายใหญ่ดังกล่าวจะร่วมกนัเข้าคํ้ าประกนักาํไรให้แกก่องทุนดังกล่าว                

โดยคํ้ าประกนัผลต่างระหว่างจาํนวน 179.88 ลา้นบาทสําหรับปี 2555 และ จํานวน 243.16 ลา้นบาท 

ต่อปีสาํหรับปี 2556-2558 กบัผลกาํไรท่ีเกดิข้ึนจริง โดยบริษทัฯจะเข้าคํ้ าประกนัในสัดส่วนร้อยละ 52 

ของผลต่างดงักล่าว และผูถื้อหุ้นรายใหญ่ดงักล่าวจะเขา้คํ้ าประกนัในสดัส่วนร้อยละ 48 

38.3 เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2555 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั แอล แอนด์ เอช สาทร จํากดั ซ่ึงเป็น

บริษัทย่อยของบริษัทได้มีมติอนุมัติขายโครงการ แอลแอนด์เอช วิลล่า สาทร ให้กบักองทุนรวม

อสงัหาริมทรัพยท่ี์กาํลงัจะจดัตั้งข้ึนใหม่ในราคา 628 ลา้นบาท 

38.4  เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2555 ท่ีประชุมคณะกรรมการการลงทุน (Investment Committee) ของกองทุน

รวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้องแลนด์แอนด์เฮา้ส์-II ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของบริษทัฯ ได้มีมติ

อนุมติัขายโครงการบางแห่งให้กบักองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยท่ี์กาํลงัจะจัดตั้ งข้ึนใหม่ในราคา 2,661 

ลา้นบาท 

39. การจัดประเภทรายการในงบการเงนิ 

 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกจิการค้าเก ีย่วกบัการจัดประเภทรายการใน

งบการเงินตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 2.1 และผลจากการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่และฉบับ

ปรับปรุงมาถือปฏิบัติตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 3 บริษทัฯได้จัดประเภทรายการบัญชีบางรายการใน    

งบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 ใหม่เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการจัดประเภทรายการ

บญัชีในปีปัจจุบนั โดยไม่มีผลกระทบต่อกาํไรหรือส่วนของผูถื้อหุ้นตามท่ีไดร้ายงานไว ้
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 การจดัประเภทรายการใหม่มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2553 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ตามที่จดั 

ประเภทใหม่ 

ตามที่เคย 

รายงานไว  ้

ตามที่จดั 

ประเภทใหม่ 

ตามที่เคย 

รายงานไว  ้

งบแสดงฐานะการเงิน     

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ - 18,315 - - 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 49,039 - 33,035 - 

เงินทดรองจ่ายและลูกหน้ีกจิการที่

เก ีย่วขอ้งกนั - 103 - 4,001 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลหัก ณ ทีจ่่าย - 6,665 - - 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 71,893 95,850 51,636 80,670 

อสงัหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน - สุทธิ 412,309 - - - 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 481,465 3,178,867 299,528 306,236 

สิทธิการเช่า - สุทธิ 4,933,723 2,657,039 - - 

เงินมดัจาํแกก่จิการที่เก ีย่วขอ้งกนั - 8,533 - 8,533 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 8,409 - 6,708 - 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 32,466 23,932 30,027 21,494 

เงินเบิกเกนิบญัชีและเงินกูย้มื   

ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 512,422 3,217,586 500,000 3,205,164 

เจา้หน้ีการคา้ - 1,252,852 - 916,865 

เจา้หน้ีการคา้กจิการที่เก ีย่วขอ้งกนั - 13,027 - 12,416 

เจา้หน้ีอ่ืนกจิการที่เก ีย่วขอ้งกนั - 13,625 - 2,381 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 1,844,757 - 1,416,860 - 

ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย - 543,544 - 464,845 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 89,943 111,652 66,764 87,117 

เงินกูย้มืระยะสั้น 2,705,164 - 2,705,164 - 

ส่วนเกนิทุนจากส่วนเกนิมูลค่าหุ้น

ของบริษทัร่วม - 235,466 - - 

ส่วนตํ่ากว่าทุนจากการเปล่ียนแปลง

มูลคา่เงินลงทุน - (13,192) - (19,012) 
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 (หน่วย: พนับาท) 

40. การอนุมตังิบการเงนิ 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2555 

 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - (21,920) - - 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 200,354 - (19,012) - 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2553 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 ตามที่จดั 

ประเภทใหม่ 

ตามที่เคย 

รายงานไว  ้

ตามที่จดั 

ประเภทใหม่ 

ตามที่เคย 

รายงานไว  ้

งบกาํไรขาดทุน     

ค่าใชจ้่ายในการบริหาร 1,169,973 1,106,101 972,635 908,763 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร - 63,872 - 63,872 
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