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บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 

สําหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2555 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

 บริษทั แลนด์แอนด์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิลาํเนาใน

ประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯ

อยู่ ท่ี เลขท่ี  1  ถนนสาทรใต้ ชั้ น  37-38 อาคารคิวเฮ้า ส์  ลุมพิ นี  แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 โดย

แสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 28 กนัยายน 

2554 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั

ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีได้จดัทาํข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบายการ

บญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

 ก) งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั แลนด์แอนด์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 

(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี 
  จดัตั้งข้ึนใน อตัราร้อยละ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุน้ 

   2555 2554 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

ถือหุน้โดยบริษทัฯ     

บริษทั แอตแลนติก เรียลเอสเตท จาํกดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 99.99 99.99 

บริษทั แปซิฟิค เรียลเอสเตท จาํกดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 99.99 99.99 

บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์นอร์ธ จาํกดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 99.99 99.99 

บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ นอร์ธอีส จาํกดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 99.99 99.99 

บริษทั สยามธานี พร๊อบเพอร์ต้ี จาํกดั และบริษทัยอ่ย ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 99.99 99.99 

บริษทั แอล เอช เรียลเอสเตท จาํกดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 99.99 99.99 

บริษทั แอลเอช แอสเซท จาํกดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 99.99 99.99 

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

บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั ธุรกิจใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 60.00 60.00 

   และบริษทัยอ่ย     

Land and Houses U.S.A., Inc. ธุรกิจใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์ สหรัฐอเมริกา 100.00                   - 
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  จดัตั้งข้ึนใน อตัราร้อยละ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุน้ทางออ้ม 

   2555 2554 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ     

บริษทั สยามธานี เรียลเอสเตท จาํกดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 99.99 99.99 

   (ถือหุน้โดยบริษทั สยามธานี พร๊อบเพอร์ต้ี จาํกดั  

    ร้อยละ 99.99) 

    

บริษทั ภูเกต็ ฟิวเจอร์แพลน จาํกดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 55.00 55.00 

   (ถือหุน้โดยบริษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จาํกดั  

    ร้อยละ 99.99) 

    

บริษทั ดบัเบ้ิลทรี จาํกดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 55.00 55.00 

   (ถือหุน้โดยบริษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จาํกดั  

    ร้อยละ 99.99) 

    

บริษทั แอล แอนด ์เอช สาทร จาํกดั 

   (ถือหุน้โดยบริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั 

ธุรกิจใหเ้ช่า

อสงัหาริมทรัพย ์

ไทย 60.00 60.00 

   ร้อยละ 99.99)      

บริษทั แอล แอนด ์เอช รีเทล แมเนจเมนท ์จาํกดั 

   (ถือหุน้โดยบริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั 

ธุรกิจรับจา้งบริหารจดัการ

โครงการ 

ไทย 60.00   - 

   ร้อยละ 99.99)     

บริษทั แอล แอนด ์เอช โฮเทล แมเนจเมนท ์จาํกดั 

   (ถือหุน้โดยบริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั 

ธุรกิจรับจา้งบริหารจดัการ

โครงการ 

ไทย 60.00   - 

   ร้อยละ 99.99)     

 ข) บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมี

อาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

 ค) งบการเงินของบริษทัย่อยได้จดัทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีท่ีสําคญัเช่นเดียวกันกับของ

บริษทัฯ 

ง) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามงบการเงินของบริษทัยอ่ยซ่ึงจดัตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท

โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายแปลงค่าเป็น

เงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือน ผลต่างซ่ึงเกิดข้ึนจากการแปลงค่าดงักล่าวได้

แสดงไวเ้ป็นรายการ “ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตรา

ต่างประเทศ” ในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้   

 จ) ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและบริษทัยอ่ย รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระสําคญัไดถู้กตดัออก

จากงบการเงินรวมน้ีแลว้ 
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 ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนได้เสียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิ

ของบริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ได้เป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของ

กาํไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัย่อย

และบริษทัร่วมตามวธีิราคาทุน 

3. มาตรฐานการบัญชีใหม่ทีย่งัไม่มีผลบังคับใช้ 

 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐานการบญัชีใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้

สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดขา้งล่างน้ี  

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 12  

 

ภาษีเงินได ้

ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยขอ้มูล

เก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 8 ส่วนงานดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี  

ฉบบัท่ี 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่ง

เฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 

ฉบบัท่ี 21 ภาษีเงินได ้- การไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยท่ี์ไม่ไดคิ้ด             

ค่าเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม่ 

ฉบบัท่ี 25 ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ

หรือของผูถื้อหุน้ 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่ามาตรฐานการบญัชีขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อ    

งบการเงินเม่ือนาํมาถือปฏิบติั ยกเวน้มาตรฐานการบญัชีดงัต่อไปน้ี  
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มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่12 เร่ือง ภาษีเงินได้  

มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีกาํหนดใหกิ้จการระบุผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดจากความแตกต่างของมูลค่า

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินระหวา่งเกณฑ์ทางบญัชีและภาษีอากร เพื่อรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์

หรือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนด ฝ่ายบริหารของบริษทัฯคาดวา่การนาํ

มาตรฐานการบญัชีดงักล่าวมาใช ้จะมีผลทาํให้กาํไรสะสมและองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น

ท่ียกมาตน้ปี 2556 ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจาํนวนเพิ่มข้ึนรวมประมาณ 539 ลา้นบาท (เฉพาะของ

บริษทัฯ: ประมาณ 400 ลา้นบาท) 

นอกจากน้ี สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับท่ี 30/2555 - 34/2555 ซ่ึงลง

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 17 มกราคม 2556 ให้ใชแ้นวปฏิบติัทางบญัชีและการตีความ

มาตรฐานการบญัชี ดงัต่อไปน้ี 

  วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้

แนวปฏิบติัทางบญัชีเก่ียวกบัการโอนและการรับโอนสินทรัพยท์างการเงิน 1 มกราคม 2556 

การตีความมาตรฐานการบญัชี   

ฉบบัท่ี 29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบบัท่ี 4 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญา

เช่าหรือไม่ 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 12 ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 1 มกราคม 2557 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯไดป้ระเมินแลว้เห็นว่าแนวปฏิบติัทางบญัชีเก่ียวกบัการโอนและการรับโอน

สินทรัพยท์างการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ขา้งตน้ไม่เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทัฯ  

4. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคัญ 

4.1 การรับรู้รายได้ 

 ก) รายได้จากการขายบ้านพร้อมทีด่ินและรายได้จากการขายหน่วยในอาคารชุดพกัอาศัย 

  บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้รายไดจ้ากการขายบา้นพร้อมท่ีดินและรายไดจ้ากการขายหน่วยใน

อาคารชุดพกัอาศยัเม่ืองานก่อสร้างเสร็จตามสัญญาและไดมี้การโอนความเส่ียงและผลตอบแทน

ท่ีมีนัยสําคญัของความเป็นเจา้ของให้กับผูซ้ื้อแล้วโดยมีการโอนกรรมสิทธ์ิให้ผูซ้ื้อหลงัจาก

ไดรั้บชาํระจากผูซ้ื้อครบถว้นแลว้ 
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 ข) รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 

   รายไดค้่าเช่าพื้นท่ีในอาคารและค่าบริการท่ีเก่ียวขอ้งจะรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑ์คงคา้งตลอด

อายสุัญญาเช่า 

   รายไดค้่าบริการรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้โดยพิจารณาถึงขั้นความสาํเร็จของงาน 

   รายไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการประกอบกิจการโรงแรมจะรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือไดส่้งมอบสินคา้และ

ใหบ้ริการแลว้ โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 ค) ดอกเบีย้รับ 

  ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

 ง) เงินปันผลรับ 

  เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

4.2 ต้นทุนการขายบ้านพร้อมทีด่ินและหน่วยในอาคารชุดพกัอาศัย 

 ตน้ทุนการขายบา้นพร้อมท่ีดินและหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยัประกอบด้วยตน้ทุนท่ีดิน ค่าถมดิน      

ค่าออกแบบ ค่าสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้าง ตน้ทุนการกูย้มืและค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ในการคาํนวณหาตน้ทุนขายบา้นพร้อมท่ีดินและหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยั บริษทัฯและบริษทัย่อย

ไดท้าํการแบ่งสรรตน้ทุนการพฒันาทั้งหมดท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (โดยคาํนึงถึงตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงดว้ย) 

ตามเกณฑพ์ื้นท่ีท่ีขาย 

 ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขาย เช่น ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิ บนัทึกเป็น

ค่าใชจ่้ายเม่ือมีการขาย 

4.3 ต้นทุนการกู้ยมื 

 ตน้ทุนการกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใชใ้นการไดม้า การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลานาน

ในการแปลงสภาพให้พร้อมใช้หรือขาย ไดถู้กนาํไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกว่าสินทรัพย์

นั้นจะอยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามท่ีมุ่งประสงค ์ ส่วนตน้ทุนการกูย้ืมอ่ืนถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ี

เกิดรายการ ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้มืนั้น 

 ตน้ทุนดอกเบ้ียท่ีใช้ในการพฒันาโครงการจะคาํนวณโดยการคูณรายจ่ายของโครงการนั้นดว้ยอตัรา

การตั้งข้ึนเป็นทุน อตัราการตั้งข้ึนเป็นทุนคืออตัราถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของตน้ทุนการกูย้มืในระหวา่งปี 

4.4 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 
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 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร เช็คท่ีถึงกาํหนดชาํระแต่ยงั

มิไดน้าํฝาก และเงินลงทุนระยะสั้ นท่ีมีสภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน      

3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้
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4.5 ลูกหนีก้ารค้า 

 ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ บริษทัย่อยบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ

สําหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณา

จากประสบการณ์การเก็บเงินและการวเิคราะห์อายหุน้ี 

4.6 สินค้าคงเหลอื 

 ท่ีดินและงานระหว่างก่อสร้างแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า 

โดยมีรายละเอียดการคาํนวณราคาทุนดงัน้ี 

ท่ีดิน   - ราคาทุนของท่ีดินบนัทึกโดยวิธีถัวเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักโดยแยกท่ีดินตาม    

แต่ละโครงการ 

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

งานสาธารณูปโภคส่วนกลาง และต้นทุนการกู้ยืมท่ีถือเป็นตน้ทุนของ     

โครงการ บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกต้นทุนงานก่อสร้างและ             

งานสาธารณูปโภคตามท่ีเกิดข้ึนจริง 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ (ถา้มี) ไวใ้นส่วนของกาํไร

หรือขาดทุน 

4.7 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ

หลกัทรัพยด์งักล่าวบนัทึกในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

เม่ือไดจ้าํหน่ายหลกัทรัพยน์ั้นออกไป 

ข) เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะครบกาํหนดชาํระในหน่ึงปี รวมทั้งท่ีจะถือจนครบกาํหนดแสดง

มูลค่าตามวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย บริษทัฯตดับญัชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนตํ่ากว่ามูลค่าตราสารหน้ี

ตามอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง ซ่ึงจํานวนท่ีตัดจาํหน่าย/รับรู้น้ีจะแสดงเป็นรายการปรับกับ     

ดอกเบ้ียรับ 

ค) เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดงใน 

ราคาทุนสุทธิจากค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี)   

ง) เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

จ) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธี

ราคาทุน 



 8 

 มูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดคาํนวณจากราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนั  

ทาํการสุดทา้ยของปี ส่วนมูลค่ายุติธรรมของตราสารหน้ีคาํนวณโดยใช้อตัราผลตอบแทนท่ีประกาศ

โดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) ของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย  

ตราสารหน้ีท่ีจะถือไวจ้นครบกาํหนดและเงินลงทุนทัว่ไปในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

ในกรณีท่ีมีการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหน่ึงไปเป็นอีกประเภทหน่ึง บริษทัฯจะปรับ

มูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน             

ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีโอนจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือ

ขาดทุนหรือแสดงเป็นองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นแล้วแต่ประเภทของเงินลงทุนท่ีมีการ  

โอนเปล่ียน 

 เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน 

จะถูกบนัทึกเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

4.8 ทีด่ินรอการพฒันา 

 ท่ีดินรอการพฒันาแสดงตามราคาทุนสุทธิจากสํารองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ  

ราคาทุนประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีดิน ค่าถมดิน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการพฒันาโครงการ และ

ตน้ทุนการกูย้มืท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งการพฒันาในอดีต 

4.9 อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

 บริษทัย่อยบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซ่ึงรวมต้นทุนการ        

ทาํรายการ หลงัจากนั้น บริษทัย่อยจะบนัทึกอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือม

ราคาสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนคาํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้

ประโยชน์โดยประมาณ 20 - 33 ปี ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนรวมอยู่ในการ

คาํนวณผลการดาํเนินงาน 

 บริษทัยอ่ยรับรู้ผลต่างระหวา่งจาํนวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์

ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงวดท่ีตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนออกจากบญัชี 

4.10 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์/ค่าเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและ

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

  



 9 

 

 ค่าเส่ือมราคาของสโมสร สระว่ายนํ้ าและสนามเทนนิสคาํนวณตามเกณฑ์พื้นท่ีท่ีขายของโครงการ    

ส่วนค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุ

การใหป้ระโยชน์โดยประมาณของสินทรัพยด์งัน้ี 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร   20     ปี 

เคร่ืองใชส้าํนกังาน   3 - 10  ปี 

เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์   5 ปี 

ยานพาหนะ   5  ปี 

อ่ืน ๆ   5 - 20 ปี  

 ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 

 ลินิน เคร่ืองถว้ยชาม เคร่ืองแกว้ และเคร่ืองใชบ้างชนิดท่ีใชใ้นการดาํเนินกิจการโรงแรมของบริษทัยอ่ย 

ซ่ึงบนัทึกเป็นมูลค่าของทรัพยสิ์นดว้ยมูลค่าท่ีซ้ือมาในจาํนวนเท่าท่ีจาํเป็นสําหรับการดาํเนินงานโดย

ปกติ ไดถื้อเป็นมูลค่าหลกัของสินทรัพยน้ี์ การซ้ือเพิ่มเติมในภายหลงัในลกัษณะเปล่ียนแทนจะบนัทึก

เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือมีรายการซ้ือเกิดข้ึน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เม่ือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือ

คาดวา่จะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผล

กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเม่ือบริษทัฯและ

บริษทัยอ่ยตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

4.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 สินทรัพย์ไม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม    

(ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัอย่างมีระบบ

ตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย์

ดงักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนระยะเวลาการ

ตัดจําหน่ายและวิธีการตัดจําหน่ายของสินทรัพย์ไม่ มีตัวตนดังกล่าวทุกส้ินปีเป็นอย่างน้อย                  

ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้

ประโยชน์โดยประมาณดงัน้ี 

 คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์       5 และ 10 ปี 
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 บริษทัย่อยตดัจาํหน่ายค่าสิทธิการใช้พื้นท่ีทางเช่ือมระหวา่งระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครกบั

ศูนยก์ารคา้เทอร์มินอล 21 เท่ากบัระยะเวลาสัมปทานท่ีเหลือท่ีบริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ 

จาํกดั (มหาชน) ไดรั้บจากกรุงเทพมหานคร 

4.12 สัญญาเช่าระยะยาว 

สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ได้

โอนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็น

ค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวธีิเส้นตรงตลอดอายสุัญญาเช่า 

4.13 สิทธิการเช่า 

 สิทธิการเช่าแสดงตามราคาทุนสุทธิจากค่าตดัจาํหน่ายสะสม บริษทัยอ่ยตดัจาํหน่ายสิทธิการเช่าตามวิธี

เส้นตรงตามอายสุัญญาเช่า 

 ค่าตดัจาํหน่ายรวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

4.14 ค่าความนิยม 

 บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนท่ีสูงกวา่

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าสูงกว่าตน้ทุน

การรวมธุรกิจ บริษทัฯจะรับรู้ส่วนท่ีสูงกวา่น้ีเป็นกาํไรในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

 บริษทัฯแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการดอ้ยค่าของ      

ค่าความนิยมทุกปีหรือเม่ือใดก็ตามท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 

 เพื่อวตัถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริษทัฯจะปันส่วนค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนจากการรวม

กิจการให้กบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด)       

ท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์เพิ่มข้ึนจากการรวมกิจการ และบริษทัฯจะทาํการประเมินมูลค่าท่ีคาดวา่จะ

ไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพยท่ี์

ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดตํ่ากว่า

มูลค่าตามบญัชี บริษทัฯจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน และบริษทัฯ       

ไม่สามารถกลบับญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่าไดใ้นอนาคต 

4.15 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯหรือ

ถูกบริษทัฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับ   

บริษทัฯ 
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 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดย

ทางตรงหรือทางออ้ม ซ่ึงทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการ

หรือพนกังานของบริษทัฯท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

4.16 เงินตราต่างประเทศ 

 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้

อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนได้รวมอยู่ในการคาํนวณผลการ

ดาํเนินงาน 

4.17 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคาร

และอุปกรณ์ ท่ีดินรอการพฒันา อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน สิทธิการเช่า เงินลงทุน หรือสินทรัพย์1

ไม่มีตวัตนอ่ืน1ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยหากมีขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า และจะทาํการ

ประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมเป็นรายปี บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือ

มูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ี

คาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใช้

สินทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่ ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย ์บริษทัฯและบริษทัยอ่ย

ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะได้รับจากสินทรัพยแ์ละคาํนวณคิดลดเป็น

มูลค่าปัจจุบนัโดยใช้อตัราคิดลดก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบนั

ของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ี์กาํลงัพิจารณาอยู ่ในการ

ประเมินมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชแ้บบจาํลองการประเมินมูลค่าท่ี

ดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจาํนวนเงินท่ีกิจการสามารถจะไดม้าจากการจาํหน่าย

สินทรัพยห์ักดว้ยตน้ทุนในการจาํหน่าย โดยการจาํหน่ายนั้นผูซ้ื้อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจใน

การแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู ้ท่ีไม่มีความ        

เก่ียวขอ้งกนั 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยมี์ขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นวา่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ

สินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะ

ไดรั้บคืนของสินทรัพยน์ั้น และจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมี

การเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชก้าํหนดมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุน

จากการดอ้ยค่าคร้ังล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจากการกลบัรายการผลขาดทุน
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จากการด้อยค่าตอ้งไม่สูงกว่ามูลค่าตามบญัชีท่ีควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการ 

ดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงวดก่อนๆ บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการ

ดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

4.18 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้าย

เม่ือเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน  

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้ งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบด้วยเงินท่ี

พนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุน

สํารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัยอ่ย เงินท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยจ่าย

สมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชน์ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระสาํหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมาย

แรงงาน ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจาก

งานสาํหรับพนกังาน  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน       

โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระ

ไดท้าํการประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการ

ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

4.19 ประมาณการหนีสิ้น 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจาก

เหตุการณ์ในอดีตไดเ้กิดข้ึน และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยจะเสีย

ทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผกูพนันั้น และบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสามารถประมาณ

มูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
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4.20 ภาษีเงินได้ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดต้ามจาํนวนท่ีคาดวา่จะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ 

โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

4.21 ตราสารอนุพนัธ์ 

 สัญญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ 

 บริษทัฯรับรู้จาํนวนสุทธิของดอกเบ้ียท่ีได้รับจาก/จ่ายให้แก่คู่สัญญาตามสัญญาแลกเปล่ียนอตัรา

ดอกเบ้ียเป็นรายได/้ค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง  

 สัญญาแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ 

 ลูกหน้ีและเจ้าหน้ีตามสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศจะถูกแปลงค่าตามอตัราแลกเปล่ียน         

ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กาํไรขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ

ดงักล่าวจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีสํ่าคัญ 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและ

การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ี

ส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการท่ี

สาํคญัมีดงัน้ี 

 สัญญาเช่า  

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงิน ฝ่ายบริหาร

ได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯและ      

บริษทัยอ่ยไดโ้อนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

 ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

 ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณ

การผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต 

อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 
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 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีไม่มีการซ้ือขายในตลาดและไม่สามารถหา

ราคาไดใ้นตลาดซ้ือขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือ

ทางการเงินดงักล่าว โดยใช้เทคนิคและแบบจาํลองการประเมินมูลค่า ซ่ึงตวัแปรท่ีใช้ในแบบจาํลอง

ไดม้าจากการเทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยู่ในตลาด โดยคาํนึงถึงสภาพคล่อง ขอ้มูลความสัมพนัธ์ และ

การเปล่ียนแปลงของมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว 

 ค่าเผือ่การด้อยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยจะตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายและเงินลงทุนทัว่ไป 

เม่ือมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอย่างมีสาระสําคญัและเป็นระยะเวลานานหรือเม่ือมี    

ขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า การท่ีจะสรุปวา่เงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอยา่งเป็นสาระสําคญัหรือเป็นระยะ

เวลานานหรือไม่นั้นจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร 

 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์/อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน/สิทธิการเช่าและค่าเส่ือมราคา 

 ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ฝ่ายบริหาร

จาํเป็นต้องทาํการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของอาคารและ

อุปกรณ์และอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ

ใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ อสังหาริมทรัพย์

เพื่อการลงทุนและสิทธิการเช่าในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าท่ี

คาดวา่จะไดรั้บคืนตํ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืน่ 

 ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน ณ วนัท่ีไดม้า ตลอดจนการ

ทดสอบการดอ้ยค่าในภายหลงั ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดวา่จะไดรั้บใน

อนาคตจากสินทรัพย ์หรือ หน่วยของสินทรัพย์ท่ีก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ี

เหมาะสมในการคาํนวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้นๆ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์   

 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึน

เงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 
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 คดีฟ้องร้อง 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารไดใ้ช้

ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องแล้วและบันทึกประมาณการหน้ีสินดังกล่าว               

ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน อย่างไรก็ตาม ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากท่ีได้มีการ             

ประมาณไว ้

 ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าของทีด่ิน งานระหว่างก่อสร้างและงานสาธารณูปโภค และทีด่ินรอการพฒันา 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยพิจารณาการลดลงของมูลค่าของท่ีดิน งานระหวา่งก่อสร้างและงานสาธารณูปโภค        

และท่ีดินรอการพฒันา เม่ือพบว่าโครงการมีมูลค่ายุติธรรมลดลงอย่างเป็นสาระสําคญั ฝ่ายบริหาร

พิจารณาปรับลดมูลค่าของท่ีดิน งานระหว่างก่อสร้างและงานสาธารณูปโภค และท่ีดินรอการพฒันา 

เท่ากบัมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน อยา่งไรก็ตาม ความมีสาระสําคญั และการปรับลดมูลค่าดงักล่าว

ข้ึนกบัดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร 

 การประมาณต้นทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

 ในการคาํนวณตน้ทุนขายบา้นพร้อมท่ีดินและหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตอ้ง

ประมาณตน้ทุนทั้งหมดท่ีจะใชใ้นการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงตน้ทุนดงักล่าวประกอบดว้ย 

ตน้ทุนท่ีดินและการปรับปรุงท่ีดิน ตน้ทุนค่าออกแบบและก่อสร้าง ตน้ทุนงานสาธารณูปโภค ตน้ทุน

การกูย้มืเพื่อใชใ้นการก่อสร้างโครงการ และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารไดป้ระมาณการ

ตน้ทุนดังกล่าวข้ึนจากประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจโดยจะมีการทบทวนการประมาณการ

ดงักล่าวเป็นระยะ ๆ หรือ เม่ือตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงแตกต่างจากประมาณการตน้ทุนอยา่งมีสาระสาํคญั 

 ประมาณการค่าซ่อมแซมบ้านหลงัการขาย 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยประมาณการค่าซ่อมแซมบา้นหลงัการขายโดยพิจารณาจากขอ้มูลค่าใชจ่้ายใน

การซ่อมแซมบ้านหลงัการขายท่ีเกิดข้ึนจริงในอดีต และ/หรือขอ้มูลท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัเก่ียวกับงาน

ซ่อมแซมประเภทต่าง ๆ 

 ประมาณการค่าซ่อมแซมสาธารณูปโภค 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีการประมาณการค่าซ่อมแซมสาธารณูปโภคโดยฝ่ายบริหารพิจารณาจาก

ประสบการณ์ในอดีต 1และ/หรือขอ้มูลท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัเก่ียวกบังานซ่อมแซมประเภทต่าง ๆ 

 เงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้าน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บา้นโดยใช้อตัราตามท่ีกฎหมาย

กาํหนดและใชมู้ลค่าประมาณการของงานสาธารณูปโภคเป็นฐานในการคาํนวณ 
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 สํารองผลเสียหายจากการรับประกนัรายได้ของกองทุน 

 ในการบนัทึกสํารองผลเสียหายจากการรับประกนัรายได้ของกองทุน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจ       

ในการประเมินความสามารถในการทาํกาํไรของกองทุน และบนัทึกประมาณการหน้ีสินตามสัดส่วน

การคํ้าประกนัของบริษทัฯ 

6. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ลกัษณะความสัมพนัธ์ของบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 

ช่ือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

ความสัมพนัธ์ 

บริษทั แอตแลนติก เรียลเอสเตท จาํกดั 

 

บริษทัยอ่ย 

บริษทั แปซิฟิค เรียลเอสเตท จาํกดั 

 

บริษทัยอ่ย 

บริษทั แลนดแ์อนด์เฮา้ส์นอร์ธ จาํกดั 

 

บริษทัยอ่ย 

บริษทั แลนด ์แอนด์ เฮา้ส์ นอร์ธอีส จาํกดั 

 

บริษทัยอ่ย 

บริษทั สยามธานี พร๊อบเพอร์ต้ี จาํกดั 

 

บริษทัยอ่ย 

บริษทั สยามธานี เรียลเอสเตท จาํกดั 

 

บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทั สยามธานี    

พร๊อบเพอร์ต้ี จาํกดั ร้อยละ 99.99) 

บริษทั แอล เอช เรียลเอสเตท จาํกดั 

 

บริษทัยอ่ย 

บริษทั แอลเอช แอสเซท จาํกดั 

 

บริษทัยอ่ย 

บริษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จาํกดั 

 

บริษทัยอ่ย 

บริษทั ภูเก็ต ฟิวเจอร์แพลน จาํกดั 

 

บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทั แอล. เอช. 

เมืองใหม่ จาํกดั ร้อยละ 99.99) 

บริษทั ดบัเบิ้ลทรี จาํกดั 

 

บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทั แอล. เอช. 

เมืองใหม่ จาํกดั ร้อยละ 99.99) 

บริษทั แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั 

 

บริษทัยอ่ย 

บริษทั แอล แอนด ์เอช สาทร จาํกดั 

 

บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทั แอล แอนด์ 

เอช พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั ร้อยละ 99.99) 

บริษทั แอล แอนด ์เอช รีเทล แมเนจเมนท ์จาํกดั 

 

บริษทัยอ่ย (ถือหุ้นโดยบริษทั แอล แอนด ์

เอช พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั ร้อยละ 99.99) 

บริษทั แอล แอนด ์เอช โฮเทล แมเนจเมนท ์จาํกดั 

 

บริษทัยอ่ย (ถือหุ้นโดยบริษทั แอล แอนด ์

เอช พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั ร้อยละ 99.99) 

Land and Houses U.S.A., Inc. 

 

บริษทัยอ่ย 

บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  

 

บริษทัร่วม 
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ช่ือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 

ความสัมพนัธ์ 

ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) บริษทัร่วม (ถือหุน้โดยบริษทั 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 แอนด ์เอช แมเนจเมนท ์จาํกดั 

 

บริษทัร่วม (ถือหุน้โดยบริษทั เอเชีย แอสเซท 

แอดไวเซอร่ี จาํกดั ร้อยละ 99.99) 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ 

 

บริษทัร่วม 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้อง  

แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์-II 

 

บริษทัร่วม 

บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 

 

บริษทัร่วม 

บริษทั คิว.เอช.อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 

 

บริษทัร่วม (ถือหุน้โดยบริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ 

จาํกดั (มหาชน) ร้อยละ 99.99) 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยค์วอลิต้ี เฮา้ส์ บริษทัร่วมของบริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จาํกดั 

(มหาชน) 

Starmalls, Inc. (เดิมช่ือ “บริษทั โพลาร์ พร๊อบเพอร์ต้ี 

 

หมายเหตุ 11.2.5 

  โฮลด้ิง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั”) 

 

 

บริษทั เมืองใหม่ พร๊อพเพอร์ต้ี จาํกดั 

 

ผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 

บริษทั รีโค รีสอร์ท พีทีอี ลิมิเตด็ 

 

ผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 

บริษทั สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเมน้ท ์จาํกดั 

 

มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า แลนด ์

แอนด ์เฮา้ส์  

มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จาํกดั  มีกรรมการร่วมกนั 
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 ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและ

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2555 2554 2555 2554  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      

(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

ดอกเบ้ียรับ - - 48.8 47.1 ร้อยละ MLR - 1.5 และร้อยละ               

   5 - 7.5 ต่อปี   

ค่าธรรมเนียมการจดัการรับ - - 12.5 14.5 ใกลเ้คียงราคาทุน 

เงินปันผลรับ - - 300.0 407.7 ตามท่ีประกาศจ่าย 

ขายท่ีดิน - - 1.4 2.9 ใกลเ้คียงราคาทุน 

ค่าตอบแทนสาํหรับการใชท่ี้ดิน - - 5.2 2.8 ใกลเ้คียงราคาทุน 

ซ้ือท่ีดิน - - 0.5 - ใกลเ้คียงราคาทุน 

ดอกเบ้ียจ่าย   - - 4.1 3.1 ร้อยละ 3.0 ต่อปี 

ค่าเช่าและบริการจ่าย - - 1.8 4.2 ราคาตลาด 

รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      

ดอกเบ้ียรับ 22.7 13.3 21.5 11.8 อตัราตลาด 

เงินปันผลรับ 662.0 432.3 662.0 432.3 ตามท่ีประกาศจ่าย 

ซ้ือสินคา้ 134.7 109.8 127.9 93.1 ราคาตลาด 

ค่าส่งเสริมการขาย - 5.9 - 5.9 อตัราตลาด 

ค่าบริการจ่าย 3.4 1.5 - - ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 

ค่าบริการจดัทาํบญัชี 1.0 2.0 - - ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 

ค่าบริหารโครงการ 116.2 76.5 - - ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 

ค่านายหนา้ - 0.5 - - ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 

รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

เงินปันผลรับ 31.4 18.4 31.4 18.4 ตามท่ีประกาศจ่าย 

ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 39.3 39.7 39.3 39.7 500 - 798 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน 

ดอกเบ้ียจ่าย 29.8 29.0 - - ร้อยละ MLR - 1.5 และร้อยละ  

   7 -7.50 ต่อปี 

ค่านายหนา้ 11.3 0.6 0.4 - ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา/ราคาตลาด 

ค่าบริหารโครงการ 22.0 8.2 - - ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 

รายการธุรกิจกบักรรมการของบริษทัยอ่ย     

ดอกเบ้ียจ่าย 2.2 2.2 - - ร้อยละ 7 - 7.5 ต่อปี 
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 เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2555 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัฯเขา้ร่วมจดัตั้ง

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ ร่วมกบั Government of Singapore 

Investment Corporation Pte Ltd. (GIC) โดยบริษทัฯถือหุ้นในอตัราร้อยละ 15 และ GIC ถือหุ้น         

ในอตัราร้อยละ 15 ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 70 ถือโดยผูล้งทุนทัว่ไป โดยกองทุนท่ีจดัตั้งข้ึนมาใหม่      

ไดซ้ื้อโครงการ แอล แอนด์ เอช วิลล่า สาทร จากบริษทั แอล แอนด์ เอช สาทร จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทั

ยอ่ยของบริษทัฯ และซ้ือโครงการเซนเตอร์ พอยท์ สุขุมวิท - ทองหล่อ และโครงการเซนเตอร์ พอยท ์

เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ ์ จากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้องแลนด์แอนด์เฮา้ส์-II ซ่ึงเป็น

บริษทัร่วมของบริษทัฯ นอกจากน้ีบริษทัฯและ Reco Plaza Pte Ltd. ร่วมกนัเขา้รับประกนัรายไดข้อง

กองทุนดงักล่าว โดยรับประกนัผลต่างระหว่างจาํนวน 179.88 ลา้นบาทสําหรับปี 2555 และ จาํนวน 

243.16 ลา้นบาทต่อปีสําหรับปี 2556-2558 กบัผลกาํไรท่ีเกิดข้ึนจริง โดยบริษทัฯและ Reco Plaza Pte 

Ltd. ค ํ้ าประกนัในสัดส่วนร้อยละ 52 และร้อยละ 48 ของผลต่างดงักล่าว ตามลาํดบั อย่างไรก็ตาม 

จาํนวนเงินท่ีรับประกันจะต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิของกองทุนท่ีเกิดข้ึนจริงก่อนการ

สนับสนุนรายได้จากผูรั้บประกนัรายได้ในปีดงักล่าว ในระหว่างปี 2555 บริษทัฯได้จ่ายชาํระเงิน

รับประกนัรายไดใ้ห้กบักองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ เป็นจาํนวน 

7.7 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ยอดคงเหลือของสํารองผลเสียหายจากการรับประกนัรายได้

ของกองทุนดงักล่าวมีจาํนวนเท่ากบั 72.8 ลา้นบาท โดยแยกแสดงเป็นประมาณการหน้ีสินระยะสั้ น

จาํนวน 50.3 ล้านบาท และประมาณการหน้ีสินระยะยาวจาํนวน 22.5 ล้านบาท ในงบแสดงฐานะ

การเงิน  

 ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 

มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

ตัว๋แลกเงนิระยะส้ันและเงินฝากสถาบันการเงนิ 

   (แสดงภายใต้เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด) 

   

บริษทัร่วม     

ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 919.0 661.2 722.4 530.3 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

เงนิทดรองจ่ายและลูกหนีก้จิการที่เกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 8)   

บริษทัยอ่ย     

(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     

บริษทั แอลเอช แอสเซท จาํกดั - - 1.1 0.1 

บริษทั แอตแลนติก เรียลเอสเตท จาํกดั - - 0.8 0.1 

 - - 1.9 0.2 

บริษทัร่วม     

บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั     

   (มหาชน) - 0.1 - 0.1 

บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 0.2 0.4 - - 

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิ 

   เรียกร้องแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์-II 

 

- 

 

2.9 

 

- 

 

- 

ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ◌ํากดั 

(มหาชน) 0.1 0.2 - - 

 0.3 3.6 - 0.1 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง     

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละ     

   สิทธิการเช่า แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ 3.5 - - - 

รวม 3.8 3.6 1.9 0.3 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับจากกจิการที่เกีย่วข้องกนั  

บริษทัยอ่ย     

(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     

บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ นอร์ธอีส จาํกดั - - 50.1 - 

บริษทั แอลเอช แอสเซท จาํกดั - - 60.1 - 

บริษทั สยามธานี พร๊อบเพอร์ต้ี จาํกดั - - - 3.1 

บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์นอร์ธ จาํกดั - - - 2.0 

บริษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จาํกดั - - 68.8 65.3 

บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี     

   จาํกดั - - 745.5 1,024.5 

 - - 924.5 1,094.9 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

บริษทัร่วม     

ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 0.1 0.3 0.1 - 

รวม 0.1 0.3 924.6 1,094.9 

เงนิมัดจาํแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย     

(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     

บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี     

   จาํกดั - - 0.4 0.5 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์     

   ควอลิต้ี เฮา้ส์ 8.6 8.5 8.6 8.5 

รวม 8.6 8.5 9.0 9.0 

เจ้าหนีก้ารค้ากจิการที่เกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 20)    

บริษทัร่วม     

บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่      

   โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน) 9.9 2.4 9.9 2.4 

บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั     

   (มหาชน) 0.8 0.7 0.3 0.6 

บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 16.8 - - - 

 27.5 3.1 10.2 3.0 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า     

   แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ 2.4 - - - 

บริษทั สยาม รีเทล ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์จาํกดั 7.6 - - - 

 10.0 - - - 

รวม 37.5 3.1 10.2 3.0 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

เจ้าหนีอ้ืน่กิจการที่เกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 20)    

บริษทัยอ่ย     

(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     

บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั - - - 4.2 

บริษทัร่วม     

บริษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกดั - 1.6 - - 

บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั     

   (มหาชน) 4.5 1.0 4.6 0.8 

บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 5.7 16.5 - - 

 10.2 19.1 4.6 0.8 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

บริษทั สยาม รีเทล ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์จาํกดั 4.3 3.3 - - 

รวม 14.5 22.4 4.6 5.0 

เงนิกู้ยมืระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างจ่ายจากกจิการที่เกีย่วข้องกนั   

บริษทัยอ่ย     

(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     

บริษทั แปซิฟิค เรียลเอสเตท จาํกดั - - 42.6 - 

บริษทั สยามธานี พร๊อบเพอร์ต้ี จาํกดั - - 9.0 - 

บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์นอร์ธ จาํกดั - - 22.1 - 

 - - 73.7 - 

บริษทั/บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

บริษทั เมืองใหม่ พร๊อพเพอร์ต้ี จาํกดั 12.5 11.8 - - 

บริษทั รีโค รีสอร์ท พีทีอี ลิมิเตด็ 496.9 682.9 - - 

กรรมการของบริษทัยอ่ย 45.2 43.0 - - 

 554.6 737.7 - - 

รวม 554.6 737.7 73.7 - 

สํารองผลเสียหายจากการรับประกนัรายได้ของกองทุน   

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า 

   แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ 72.8 - 72.8 - 
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 เงินกูย้มื/เงินให้กูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นการกูย้ืมในรูปของตัว๋สัญญาใชเ้งินปลอดหลกัทรัพย ์    

ค ํ้าประกนัและครบกาํหนดจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 

 ในระหว่างปี 2555 เงินกู้ยืม/ให้กูย้ืมระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายการ

เคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 1 มกราคม 2555 เพ่ิมข้ึน ลดลง 31 ธนัวาคม 2555 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั   

บริษทัร่วม     

ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั     

   (มหาชน) 0.3 22.7 (22.9) 0.1 

เงนิกู้ยมืระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างจ่ายจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั   

บริษทั/บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

บริษทั เมืองใหม่ พร๊อพเพอร์ต้ี จาํกดั 11.8 0.7 - 12.5 

บริษทั รีโค รีสอร์ท พีทีอี ลิมิเตด็ 682.9 29.2 (215.2) 496.9 

กรรมการของบริษทัยอ่ย 43.0 2.2 - 45.2 

รวม 737.7 32.1 (215.2) 554.6 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 1 มกราคม 2555 เพ่ิมข้ึน ลดลง 31 ธนัวาคม 2555 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั   

บริษทัยอ่ย     

บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ นอร์ธอีส จาํกดั - 150.1 (100.0) 50.1 

บริษทั แอลเอช แอสเซท จาํกดั - 153.6 (93.5) 60.1 

บริษทั สยามธานี พร๊อบเพอร์ต้ี จาํกดั 3.1 - (3.1) - 

บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์นอร์ธ จาํกดั 2.0 2.1 (4.1) - 

บริษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จาํกดั 65.3 3.5 - 68.8 

บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี     

   จาํกดั 1,024.5 43.6 (322.6) 745.5 

บริษทั แอตแลนติก เรียลเอสเตท จาํกดั - 10.0 (10.0) - 

 1,094.9 362.9 (533.3) 924.5 

บริษทัร่วม     

ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั      

   (มหาชน) - 21.5 (21.4) 0.1 

รวม 1,094.9 384.4 (554.7) 924.6 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 1 มกราคม 2555 เพ่ิมข้ึน ลดลง 31 ธนัวาคม 2555 

เงนิกู้ยมืระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างจ่ายจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั   

บริษทัยอ่ย     

บริษทั แปซิฟิค เรียลเอสเตท จาํกดั - 124.1 (81.5) 42.6 

บริษทั สยามธานี พร๊อบเพอร์ต้ี จาํกดั - 14.1 (5.1) 9.0 

บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์นอร์ธ จาํกดั - 42.3 (20.2) 22.1 

บริษทั แอตแลนติก เรียลเอสเตท จาํกดั - 310.1 (310.1) - 

บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ นอร์ธอีส จาํกดั - 143.5 (143.5) - 

บริษทั แอลเอช แอสเซท จาํกดั - 30.0 (30.0) - 

บริษทั แอล เอช เรียลเอสเตท จาํกดั - 14.6 (14.6) - 

รวม - 678.7 (605.0) 73.7 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ในระหว่างปี 2555 และ 2554 บริษัทฯและบริษทัย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานท่ีให้แก่

กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและ                               

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 90,985 86,399 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 3,194 3,187 

รวม 94,179 89,586 

 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการโครงการ การจดัหาผูเ้ช่าพื้นท่ี 

การให้คาํปรึกษา สัญญาเช่าดาํเนินงานและสัญญาบริการ และสัญญาซ้ือขายผลิตภณัฑ์กับบริษทั          

ท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 34 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระจากการคํ้ าประกันให้กับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันตามท่ีกล่าวไว้ใน         

หมายเหตุ 34.3 
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7. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

เงินสด 5,271 4,068 1,798 1,654 

เงินฝากธนาคาร 1,028,121 538,121 761,615 434,732 

เช็คท่ีถึงกาํหนดชาํระแต่ยงัมิไดน้าํฝาก 278,704 193,192 268,039 187,049 

ตัว๋แลกเงิน - 464,000 - 260,000 

ตัว๋เงินคลงั 149,989 - 149,989 - 

รวม 1,462,085 1,199,381 1,181,441 883,435 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เงินฝากธนาคาร ตัว๋แลกเงิน และตัว๋เงินคลงัมีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 

0.625 - 3.00 ต่อปี (2554: ร้อยละ 0.25 - 3.00 ต่อปี) 

8. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     

คา้งชาํระ     

 ไม่เกิน 3 เดือน  78,743 62,443 - - 

 3 - 6 เดือน 10,186 3,120 - - 

 6 - 9 เดือน 553 2,326 - - 

    9 - 12 เดือน - 15 - - 

 มากกวา่ 12 เดือน 567 271 - - 

รวม 90,049 68,175 - - 

หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ - (173) - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ี 

 ไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 90,049 68,002 - - 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

ลูกหน้ีอ่ืน     

เงินทดรองจ่ายและลูกหน้ีกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 3,776 3,607 1,876 281 

อ่ืน ๆ 26,421 32,902 25,879 31,696 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 30,197 36,509 27,755 31,977 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 120,246 104,511 27,755 31,977 

9. ทีด่ิน งานระหว่างก่อสร้างและงานสาธารณูปโภค (สินค้าคงเหลอื) 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

ท่ีดิน 20,514,921 19,776,750 19,591,173 19,322,058 

ค่าถมดิน 1,296,652 1,238,262 1,234,153 1,205,394 

งานระหวา่งก่อสร้าง 7,114,711 6,920,441 6,770,099 6,605,696 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,515,468 1,508,162 1,462,351 1,454,601 

ค่าสาธารณูปโภค 2,147,214 2,039,953 1,996,344 1,918,519 

ค่าใชจ่้ายพฒันาโครงการรอตดับญัชี 1,091 2,433 500 522 

บา้นรอการขาย 60,204 60,042 - - 

รวม 32,650,261 31,546,043 31,054,620 30,506,790 

หกั: สาํรองเผื่อการปรับลดเป็น     

 มลูค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (113,626) (74,216) (78,952) (37,286) 

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 32,536,635 31,471,827 30,975,668 30,469,504 

 ในระหว่างปี 2555 บริษทัฯไดจ้ดัให้ผูป้ระเมินราคาอิสระทาํการประเมินมูลค่ายุติธรรมของท่ีดินและ

งานระหว่างก่อสร้างบางส่วนของบริษทัฯและบริษทัย่อย โดยใช้วิธีเปรียบเทียบมูลค่าตลาด (Market 

Comparison Approach) และวิธีสมมติการพฒันาหรือการหาส่วนท่ีเหลือ (The Hypothetical 

development or residual valuation) เป็นเกณฑ์ในการพิจารณากาํหนดมูลค่าทรัพยสิ์น โดยผูป้ระเมิน

ราคาอิสระไดป้ระเมินมูลค่ายุติธรรมของท่ีดินและงานระหวา่งก่อสร้างดงักล่าวสูงกวา่มูลค่าสุทธิตาม

บญัชีของโครงการ 
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 ในระหวา่งปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดร้วมตน้ทุนการกูย้ืมเขา้เป็นตน้ทุนของท่ีดินและงานระหวา่ง

ก่อสร้าง โดยคาํนวณจากอตัราการตั้งข้ึนเป็นทุนซ่ึงเป็นอตัราถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของเงินกูด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

ตน้ทุนการกูย้มืส่วนท่ีรวมเป็นตน้ทุน 

   ของท่ีดินและงานระหวา่งก่อสร้าง 

   (ลา้นบาท) 

695 678 671 669 

อตัราการตั้งข้ึนเป็นทุน (ร้อยละ) 4.0 3.9 4.0 4.1 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้าํท่ีดินบางส่วนพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมี

อยูบ่นท่ีดินไปจดจาํนองคํ้าประกนัเงินกูย้มืและเงินเบิกเกินบญัชีของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ซ่ึงมีมูลค่า

สุทธิตามบญัชีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีของท่ีดินพร้อม 

   ส่ิงปลูกสร้างท่ีติดภาระคํ้าประกนั 

9,571 6,345 8,762 5,938 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสํารองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการสําหรับปีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

                                           

งบการเงินรวม 

งบการเงิน             

เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 74,216 37,286 

บวก: ตั้งเพิ่ม 54,415 51,898 

   โอนจากท่ีดินรอการพฒันา 635 635 

หกั:  โอนกลบัเน่ืองจากการขาย      (15,640) (10,867) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 113,626 78,952 

 ในระหวา่งปีปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกสํารองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่า

โครงการเพิ่มเติมจาํนวน 54 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: 52 ลา้นบาท) สําหรับบา้นและท่ีดินแปลง   
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ท่ีเหลือขายของโครงการเก่าของบริษัทฯและบริษัทย่อยโดยพิจารณาจากราคาตลาดตามสภาพ

เปรียบเทียบกบัราคาตามบญัชี 

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

10.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

  สดัส่วน  ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า มูลค่าตามบญัชีตาม 

ช่ือบริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ เงินลงทุน ราคาทุน ของเงินลงทุน วิธีราคาทุน - สุทธิ 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)       

บริษทั แอตแลนติก เรียลเอสเตท จาํกดั 15,000 15,000 99.99 99.99 14,998 14,998 - - 14,998 14,998 

บริษทั แปซิฟิค เรียลเอสเตท จาํกดั 5,810 5,810 99.99 99.99 5,810 5,810 - - 5,810 5,810 

บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์นอร์ธ จาํกดั 13,500 13,500 99.99 99.99 13,500 13,500 - - 13,500 13,500 

บริษทั แลนด ์แอนด์ เฮา้ส์ นอร์ธอีส  

   จาํกดั 

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

บริษทั สยามธานี พร๊อบเพอร์ต้ี จาํกดั 100,000 100,000 99.99 99.99 64,859 64,859 - - 64,859 64,859 

   และบริษทัยอ่ย           

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

บริษทั แอลเอช แอสเซท จาํกดั 100,000 100,000 99.99 99.99 52,734 52,734 - - 52,734 52,734 

บริษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จาํกดั 900,000 900,000 55.00 55.00 495,000 495,000 - - 495,000 495,000 

   และบริษทัยอ่ย           

บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี 2,450,000 2,450,000 60.00 60.00 1,566,000 1,566,000 - - 1,566,000 1,566,000 

   จาํกดั และบริษทัยอ่ย           

Land and Houses U.S.A., Inc.                   (ก) - 100.00               - 346,466 - - - 346,466 - 

     2,734,366 2,387,900 (50,000) (50,000) 2,684,366 2,337,900 

(ก)  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 Land and Houses U.S.A., Inc. มีทุนชาํระแลว้จาํนวน 11.3 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

 ในระหวา่งปี 2555 และ 2554 บริษทัฯไดรั้บเงินปันผลจากบริษทัยอ่ยดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

ช่ือบริษทั 2555 2554 

บริษทั แอตแลนติก เรียลเอสเตท จาํกดั 299,958 149,979 

บริษทั แปซิฟิค เรียลเอสเตท จาํกดั - 7,756 

บริษทั แอลเอช แอสเซท จาํกดั - 249,998 

รวม 299,958 407,733 

10.2 บริษัท แอล. เอช. เมืองใหม่ จํากดั และบริษัทย่อย 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จาํกดั ได้นาํหุ้นสามญัของบริษทั 

ภูเก็ต ฟิวเจอร์แพลน จาํกัด และบริษทั ดับเบิ้ลทรี จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยไปวางเป็นหลักทรัพย ์       

ค ํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาว 
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10.3 บริษัท แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั  

 บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั ไดจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ยข้ึนใหม่จาํนวน 2 บริษทัดงัน้ี 

1. บริษทั แอล แอนด์ เอช รีเทล แมเนจเมนท ์จาํกดั จดัตั้งเม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2555 เพื่อประกอบ

ธุรกิจรับจา้งบริหารกิจการศูนยก์ารคา้ โดยมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 100,000 บาท แบ่งเป็นหุ้น

ส า มัญ จํา น ว น  10,000 หุ้ น  มู ล ค่ า ท่ี ต ร า ไ ว้หุ้ น ล ะ  10 บ า ท  บ ริ ษัท  แ อ ล  แ อ น ด์  เ อ ช                     

พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั ถือหุน้ในอตัราร้อยละ 99.99 และไดจ่้ายชาํระค่าหุน้แลว้ทั้งจาํนวน 

2. บริษัท  แอล  แอนด์ เอช  โฮเทล  แมเนจเมนท์ จํากัด  จัดตั้ งเ ม่ือว ันท่ี  7 กุมภาพันธ์  2555               

เพื่อประกอบธุรกิจรับจ้างบริหารกิจการโรงแรม โดยมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 100,000 บาท 

แบ่งเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 10,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท บริษทั แอล แอนด์ เอช            

พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั ถือหุน้ในอตัราร้อยละ 99.99 และไดจ่้ายชาํระค่าหุน้แลว้ทั้งจาํนวน 

10.4 Land and Houses U.S.A., Inc. 

 เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2555 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัให้ตั้ งบริษทัย่อยใหม่ช่ือ     

Land and Houses U.S.A., Inc. เพื่อลงทุนในอสังหาริมทรัพยใ์นประเทศสหรัฐอเมริกา ต่อมาเม่ือวนัท่ี   

24 สิงหาคม 2555 ได้มีการถูกจดทะเบียนจัดตั้ งบริษัทดังกล่าวในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศ

สหรัฐอเมริกา โดยบริษทัฯถือหุ้นในบริษทัดงักล่าวอตัราร้อยละ 100  บริษทัดงักล่าวมีทุนจดทะเบียน 

20 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา คิดเป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 20 ล้านเหรียญ

สหรัฐอเมริกา และเม่ือวนัท่ี 14 กนัยายน 2555 31 ตุลาคม 2555 และ 11 ธนัวาคม 2555 Land and 

Houses U.S.A., Inc. ไดเ้รียกทุนชาํระแลว้จาํนวน 400,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา 300,000 เหรียญ

สหรัฐอเมริกา และ 10,600,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา ตามลาํดบั โดยบริษทัฯได้จ่ายชาํระแล้วทั้ง

จาํนวน 

11. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

11.1 รายละเอยีดของเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
(หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม 

  จดัตั้งข้ึนใน สดัส่วน  มูลค่าตามบญัชีตาม 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ เงินลงทุน ราคาทุน วิธีส่วนไดเ้สีย 

   2555 2554 2555 2554 2555 2554 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป ลงทุนในบริษทัต่าง ๆ ไทย 35.07 35.43 4,254,008 4,254,008 4,979,970 4,726,443 

   จาํกดั (มหาชน)         

บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ ผลิตวสัดุก่อสร้าง ไทย 21.16 21.16 179,178 179,178 392,166 304,873 

   จาํกดั (มหาชน)         

บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) คา้ปลีกวสัดุก่อสร้าง ไทย 30.11 30.07 1,337,231 1,175,060 3,449,762 2,777,661 

บริษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกดั ท่ีปรึกษาลงทุน ไทย 40.00 40.00 2,000 2,000 4,114 1,387 

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 49.94 49.94 20,692 20,692 32,402 32,402 

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละ ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 49.99 49.99 785,330 1,512,269 542,334 1,260,648 

   สิทธิเรียกร้องแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์-II         

บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 24.86 24.86 3,252,802 3,252,802 4,703,957 4,126,857 
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Starmalls, Inc. (เดิมช่ือ "บริษทั โพลาร์  ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ฟิลิปปินส์          - 25.00 - 866,849 - 1,148,654 

   พร๊อบเพอร์ต้ี โฮลด้ิง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั")         

     9,831,241 11,262,858 14,104,705 14,378,925 

 (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  จดัตั้งข้ึนใน สดัส่วน  มูลค่าตามบญัชีตาม 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ เงินลงทุน ราคาทุน วิธีราคาทุน 

   2555 2554 2555 2554 2555 2554 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป ลงทุนในบริษทัต่าง ๆ ไทย 35.07 35.43 4,254,008 4,254,008 4,254,008 4,254,008 

   จาํกดั (มหาชน)         

บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ ผลิตวสัดุก่อสร้าง ไทย 21.16 21.16 179,178 179,178 179,178 179,178 

   จาํกดั (มหาชน)         

บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) คา้ปลีกวสัดุก่อสร้าง ไทย 30.11 30.07 1,337,231 1,175,060 1,337,231 1,175,060 

บริษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกดั ท่ีปรึกษาลงทุน ไทย 40.00 40.00 2,000 2,000 2,000 2,000 

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 49.94 49.94 20,692 20,692 20,692 20,692 

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละ ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 49.99 49.99 785,330 1,512,269 785,330 1,512,269 

   สิทธิเรียกร้องแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์-II         

บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 24.86 24.86 3,252,802 3,252,802 3,252,802 3,252,802 

Starmalls, Inc. (เดิมช่ือ "บริษทั โพลาร์  ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ฟิลิปปินส์          - 25.00 - 866,849 - 866,849 

   พร๊อบเพอร์ต้ี โฮลด้ิง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั")         

     9,831,241 11,262,858 9,831,241 11,262,858 

11.2 การเปลีย่นแปลงทีสํ่าคัญของเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

11.2.1 บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)   

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

ให้ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (IPO) เป็นจาํนวน 1,443 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท        

ในราคาหุ้นละ 1.40 บาท บริษทัฯมิไดเ้พิ่มการลงทุนในบริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จาํกดั 

(มหาชน) ดงันั้น สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัร่วมดงักล่าวจึงลดลงจากร้อยละ 40.95 เป็นร้อยละ 

35.75 การเพิ่มทุนของบริษทัร่วมดงักล่าวทาํให้มูลค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย

เพิ่มข้ึนจาํนวน 136.1 ล้านบาท บริษทัฯได้รับรู้มูลค่าเงินลงทุนท่ีเพิ่มข้ึนดังกล่าวโดยแสดงเป็น           

รายไดอ่ื้นในงบกาํไรขาดทุนรวมสาํหรับปี 2554 

ในระหวา่งปี 2554 มีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล 

กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 101 ล้านหน่วย แปลงเป็นหุ้นสามญั

จาํนวน 101 ลา้นหุน้ ทาํใหส้ัดส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯเปล่ียนแปลงจากร้อยละ 35.75 เป็นร้อยละ 

35.43 

 เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2555 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จาํกดั 

(มหาชน) ไดมี้มติอนุมติัจ่ายปันผล โดยจ่ายเป็นหุ้นสามญัในอตัรา 30 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หรือ     

คิดเป็นอตัราการจ่ายปันผล 0.0333 บาทต่อหุน้ และจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.0037 บาท 

โดยบริษัทฯได้รับหุ้นปันผลจาํนวน 136 ล้านหุ้นและเงินปันผลจํานวน 15 ล้านบาทในเดือน
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พฤษภาคม 2555 บริษทัฯไดน้าํหุ้นปันผลท่ีไดรั้บไปเฉล่ียตน้ทุนเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าว1โดยใช้

จาํนวนหุน้ทั้งหมดท่ีมีภายหลงัจากไดรั้บหุน้ปันผลในระหวา่งปีปัจจุบนั 

  

 นอกจากน้ี ในระหว่างปี 2555 มีผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั แอล เอช  

ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ใชสิ้ทธิแปลงเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 124 ลา้นหุ้น ทาํให้สัดส่วน

การถือหุน้ของบริษทัฯเปล่ียนแปลงจากร้อยละ 35.43 เป็นร้อยละ 35.07 

11.2.2 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากดั (มหาชน) 

 ในระหว่างปี 2555 บริษทัฯซ้ือเงินลงทุนในบริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) เพิ่ม

จาํนวน 12 ลา้นหุ้น คิดเป็นเงิน 162 ลา้นบาท และมีผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ

บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) ใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 32 ล้านหุ้น      

ทาํใหส้ัดส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯเปล่ียนแปลงจากร้อยละ 30.07 เป็นร้อยละ 30.11 

11.2.3 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิเรียกร้องแลนด์แอนด์เฮ้าส์-II 

 เม่ือว ันท่ี 1 สิงหาคม 2555 ท่ีประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และ             

สิทธิเรียกร้องแลนด์แอนด์เฮา้ส์-II มีมติให้ลดทุนตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วย

ลงทุน คิดเป็นเงินจาํนวนรวม 2,001 ลา้นบาท โดยบริษทัฯไดรั้บเงินคืนตามสัดส่วนร้อยละ 49.99 

รวมเป็นเงิน 1,001 ลา้นบาทในเดือนสิงหาคม 2555 บริษทัฯรับรู้กาํไรจากการลดทุนดงักล่าวจาํนวน 

274 ลา้นบาทในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับปี 2555 

11.2.4 บริษัท ควอลติี ้เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 

 เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2555 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) ไดมี้มติ

อนุมติัจ่ายปันผล โดยจ่ายเป็นหุ้นสามญัในอตัรา 12 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผลหรือคิดเป็นอตัราการ    

จ่ายปันผล 0.08333 บาทต่อหุ้น และจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.00926 บาท โดยบริษทัฯ

ไดรั้บหุ้นปันผลจาํนวน 176 ลา้นหุ้นและเงินปันผลจาํนวน 20 ลา้นบาทในเดือนพฤษภาคม 2555 

บริษทัฯไดน้าํหุน้ปันผลท่ีไดรั้บไป1เฉล่ียตน้ทุนเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าวโดยใชจ้าํนวนหุ้นทั้งหมด 

ท่ีมีภายหลงัจากไดรั้บหุน้ปันผลในระหวา่งปีปัจจุบนั 
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11.2.5 Starmalls, Inc. (เดิมช่ือ “บริษัท โพลาร์ พร๊อบเพอร์ตี ้โฮลดิง้ คอร์ปอเรช่ัน จํากดั”) 

 ในเดือนมิถุนายน 2555 บริษทั โพลาร์ พร๊อบเพอร์ต้ี โฮลด้ิง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วม

ของบริษทัฯไดป้รับโครงสร้างการถือหุ้นและมีการเพิ่มทุนเพื่อเขา้ซ้ือหุ้นร้อยละ 99 ของทุนชาํระ

แลว้ของ Manuela Corporation ซ่ึงทาํธุรกิจศูนยก์ารคา้ในประเทศฟิลิปปินส์ และไดเ้ปล่ียนช่ือบริษทั

จาก บริษทั โพลาร์ พร๊อบเพอร์ต้ี โฮลด้ิง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั เป็น Starmalls, Inc. การปรับโครงสร้าง

การถือหุน้ดงักล่าวทาํใหจ้าํนวนหุ้นท่ีบริษทัฯถืออยูเ่ดิมจาํนวน 1,223 ลา้นหุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 25 

ของทุนชาํระแลว้ทั้งหมดเปล่ียนเป็นจาํนวน 808 ลา้นหุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 9.6 ของทุนชาํระแลว้

ของ Starmalls, Inc. บริษทัฯไดโ้อนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนดงักล่าวจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของบัญชีเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน    

บริษทัฯถือปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 105 เร่ือง การบญัชีสําหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ี

และตราสารทุนซ่ึงกาํหนดให้รับรู้ผลต่างระหว่างราคาตามบญัชีกบัมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีโอนใน      

ส่วนของผูถื้อหุ้น  บริษทัฯจึงรับรู้ผลกาํไรจากการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนในบริษทัร่วมเป็น

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายในส่วนของผูถื้อหุ้นในงบการเงินรวมจาํนวนเงิน 1,228 ลา้นบาท 

(งบการเงินเฉพาะกิจการ: จาํนวนเงิน 1,502 ลา้นบาท) โดยถือเป็นส่วนเกินทุนอ่ืนซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง

ขององคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงิน 

11.2.6 บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จํากดั (มหาชน) 

 ในเดือนมีนาคม 2554 บริษทัฯไดข้ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จาํกดั 

(มหาชน) จาํนวนรวม 416.6 ลา้นหุ้น ในราคาหุ้นละ 8.5 บาท บริษทัฯไดรั้บผลตอบแทนสุทธิจาก

การขายเงินลงทุนดงักล่าวจาํนวน 3,501 ลา้นบาท ส่งผลให้เกิดกาํไรจากการขายเงินลงทุนดงักล่าว

ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2554 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

กาํไรจากการขายเงินลงทุน 2,765,536* 2,912,261 

 * รวมส่วนเกินทุนจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นของบริษทัร่วมท่ีโอนไปเป็นกาํไรจาํนวน 144 ลา้นบาท 

เน่ืองจากการขายเงินลงทุน 

 ในระหว่างปี 2554 บริษทัฯไดค้าํนวณส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าวตั้งแต่วนั    

ตน้ปีจนถึงวนัท่ีบริษทัฯขายเงินลงทุนดงักล่าวคิดเป็นจาํนวน 30 ลา้นบาท 
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11.3 ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) และเงินปันผลรับ 

 ในระหว่างปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม

และรับรู้เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จาก          

เงินลงทนุในบริษทัร่วม            

ในระหวา่งปี 

เงินปันผลท่ีบริษทัฯ                    

รับระหวา่งปี 

 2555 2554 2555 2554 

บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จาํกดั 234,290 192,329 15,041 - 

   (มหาชน)     

บริษทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จาํกดั (มหาชน) - 29,886 - - 

บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ จาํกดั 

(มหาชน) 

94,200 28,035 6,770 4,231 

บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั  (มหาชน) 807,082 605,421 304,292 49,816 

บริษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี  จาํกดั 3,512 (77) - - 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์* - - - - 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้อง

แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์-II 

524,622 39,108 316,335 125,326 

บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 593,110 212,064 19,516 252,905 

Starmalls, Inc. (เดิมช่ือ "บริษทั โพลาร์  25,344 49,371 - - 

 พร๊อบเพอร์ต้ี โฮลด้ิง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั")     

รวม 2,282,160 1,156,137 661,954 432,278 

 
*
 จดทะเบียนยกเลิกกองทุนในวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2550 
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11.4 มูลค่ายุติธรรมของบริษัทร่วมทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนใน               

ตลาดหลกัทรัพยมี์มูลค่ายติุธรรมดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

ช่ือบริษทั 

จดทะเบียนใน

ตลาดหลกัทรัพย์

แห่งประเทศ มูลค่ายติุธรรม 

  2555 2554 

บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ไทย 5,713 5,650 

บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน) ไทย 1,244 504 

บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั  (มหาชน) ไทย 26,715 19,303 

บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) ไทย 4,886 3,140 

Starmalls, Inc. (เดิมช่ือ "บริษทั โพลาร์ พร๊อบเพอร์ต้ี ฟิลิปปินส์ - 2,034 

 โฮลด้ิง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั")    

รวม  38,558 30,631 

11.5 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วม 

ก) ข้อมูลทางการเงินของบริษัทร่วมในประเทศ (ภายหลังการปรับปรุงผลกระทบจากการใช้

นโยบายการบญัชีท่ีแตกต่างกนั) โดยสรุปมีดงัน้ี 

                (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ทุนชาํระแลว้ สินทรัพยร์วม  หน้ีสินรวม รายไดร้วมสาํหรับปี กาํไรสาํหรับปี 

ช่ือบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป 11,979 11,472 122,369 81,189 108,194 67,877 5,252 3,545 681 537 

   จาํกดั (มหาชน)           

บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ 400 400 2,197 1,794 344 353 2,176 1,553 445 133 

   จาํกดั (มหาชน)           

บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั  7,041 5,837 25,801 20,650 15,941 12,529 36,969 30,502 2,679 2,005 

   (มหาชน)           

บริษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี   5 5 38 37 27 34 86 86 9 - 

   จาํกดั           

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละ 1,569 3,021 1,092 2,557 7 35 143 238 1,197 78 

   สิทธิเรียกร้องแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์-II           

บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 9,184 8,477 41,584 37,991 26,076 24,823 14,409 10,671 2,405 853 

ข)  ขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วมในต่างประเทศโดยสรุปมีดงัน้ี 
               (หน่วย: ลา้นเปโซ) 

    รายไดร้วม  

 ทุนชาํระแลว้ สินทรัพยร์วม  หน้ีสินรวม สาํหรับงวดเกา้เดือน กาํไรสาํหรับงวดเกา้เดือน 

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

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 
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Starmalls, Inc. (เดิมช่ือ “บริษทั โพลาร์ - 4,892 - 6,339 - 135 - 216 - 204 

   พร๊อบเพอร์ต้ี โฮลด้ิง คอร์ปอเรชัน่  

   จาํกดั”) 

          

11.6 งบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธี       

ส่วนไดเ้สีย และส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียของบริษทัร่วมดงักล่าวโดย

คาํนวณจากงบการเงินท่ีตรวจสอบแลว้หรือท่ียงัมิไดผ้า่นการตรวจสอบดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

เงินลงทุนตามวธีิส่วนได้

เสีย   ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) 

ตาม วธีิส่วนไดเ้สียสาํหรับ

ปี     ส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 

 2555 2554 2555 2554 

ตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชีและผู้สอบบัญชีอื่น ใน

สํานักงานเดยีวกนั 

    

บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 4,979,970 4,726,443 234,290 192,329 

บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 3,449,762 2,777,661 807,082 605,421 

บริษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกดั 4,114 1,387 3,512 (77) 

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์(1) 32,402 32,402 - - 

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้องแลนดแ์อนด

เฮา้ส์-II 

542,334 1,260,648 524,622 39,108 

บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 4,703,957 4,126,857 593,110 212,064 

ตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชีอืน่     

บริษทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จาํกดั (มหาชน) - - - 29,886 

บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน) 392,166 304,873 94,200 28,035 

ไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี     

Starmalls, Inc. (เดิมช่ือ "บริษทั โพลาร์ พร๊อบเพอร์ต้ี โฮ

ลด้ิง 

    

 คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั") - 1,148,654(2) 25,344 49,371(2) 

 (1) จดทะเบียนยกเลิกกองทุนในวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2550 

 (2) คาํนวณจากงบการเงินสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 ท่ีจดัทาํข้ึนโดยฝ่ายบริหาร 

 ในระหวา่งปี 2554 บริษทัฯไม่ไดรั้บงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ของ Starmalls, 

Inc. มูลค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าวตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2554 จาํนวน 1,149 ลา้นบาท และส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนดงักล่าวตามวธีิส่วนไดเ้สียในงบการเงิน

รวมสําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัจาํนวน 49 ลา้นบาท คาํนวณข้ึนจากงบการเงินสําหรับงวดเกา้เดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 ท่ีจดัทาํโดยฝ่ายบริหารของบริษทัดงักล่าวซ่ึงไม่มีการสอบทานโดย
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ผูส้อบบญัชี และบริษทัฯไม่ไดป้รับปรุงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใชน้โยบายการบญัชีท่ีต่างจาก

กลุ่มบริษทั 

  



 38 

 

 ในระหว่างปี 2555 บริษัทฯได้รับงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 ท่ีผ่านการ

ตรวจสอบแลว้โดยผูส้อบบญัชีของ Starmalls, Inc. ซ่ึงแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไข นอกจากน้ี 

บริษทัฯไดรั้บงบการเงินสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 ของ Starmalls, Inc. ท่ี

จดัทาํข้ึนโดยฝ่ายบริหารของบริษทัดงักล่าว บริษทัฯใช้งบการเงินสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี     

31 มีนาคม 2555 ดงักล่าวในการคาํนวณส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียตั้งแต่วนัตน้ปี

จนถึงวนัท่ี Starmalls, Inc. ไดป้รับโครงสร้างการถือหุ้น งบการเงินดงักล่าวของ Starmalls, Inc. จดัทาํ

ข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีบางรายการท่ีแตกต่างจากกลุ่มบริษทั อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารเช่ือว่า      

ผลของความแตกต่างจากรอบระยะเวลาบญัชีท่ีแตกต่างกนัและนโยบายการบญัชีท่ีแตกต่างกนัดงักล่าว

จะไม่ส่งผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัสาํหรับงบการเงินรวมของบริษทัฯ 

12. เงินลงทุนระยะยาวอืน่ 

12.1 รายละเอยีดของเงินลงทุนระยะยาวอืน่ 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

หลกัทรัพย์เผือ่ขาย     

ตราสารทุน - ในประเทศ  

   (หมายเหตุ 12.3) 783,568 288,568 783,568 288,568 

ตราสารทุน - ต่างประเทศ  

   (หมายเหตุ 11.2.5) 2,368,704 - 2,368,704 - 

หกั: ค่าเผื่อการปรับมลูค่า (156,740) (45,801) (156,740) (45,801) 

หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย - สุทธิ 2,995,532 242,767 2,995,532 242,767 

เงนิลงทุนทั่วไป     

ตราสารทุน - ในประเทศ 250,089 250,267 26,000 26,000 

หกั: ค่าเผื่อขาดทุนจากการดอ้ยค่า (37,064) (37,064) (16,000) (16,000) 

เงินลงทุนทัว่ไป - สุทธิ 213,025 213,203 10,000 10,000 

รวม 3,208,557 455,970 3,005,532 252,767 

12.2 ในเดือนธันวาคม 2554 บริษัทฯได้ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทท่ี              

จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซียจาํนวน 5 บริษทั บริษทัฯได้รับผลตอบแทนสุทธิจากการขาย       

เงินลงทุนดงักล่าวจาํนวน 347 ลา้นบาท ส่งผลใหเ้กิดขาดทุนจากการขายเงินลงทุนดงักล่าวจาํนวน 275 

ลา้นบาทในปี 2554 
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12.3 ในระหว่างปี 2555 บริษทัฯไดล้งทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด ์

เฮา้ส์ จาํนวน 495 ลา้นบาทตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 6 

13. ทีด่ินรอการพฒันา 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

ท่ีดินรอการพฒันา 4,957,913 5,257,608 3,755,806 4,050,734 

หกั: ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่า (792,850) (774,022) (691,869) (692,504) 

ท่ีดินรอการพฒันา - สุทธิ 4,165,063 4,483,586 3,063,937 3,358,230 

 ในระหว่างปี 2555 บริษทัฯได้จดัให้ผูป้ระเมินราคาอิสระทาํการประเมินมูลค่ายุติธรรมของท่ีดิน       

รอการพัฒนาบางส่วนของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดย1 ใช้วิธีเปรียบเทียบมูลค่าตลาด (Market 

1Comparison Approach) เป็นเกณฑใ์นการพิจารณากาํหนดมูลค่าทรัพยสิ์น โดยผูป้ระเมินราคาอิสระได้

ประเมินมูลค่ายติุธรรมของท่ีดินรอการพฒันาดงักล่าวสูงกวา่มูลค่าสุทธิตามบญัชีของโครงการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษทัฯและบริษทัย่อยได้นาํท่ีดินรอการพฒันาบางส่วนไป        

จดจาํนองคํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีของท่ีดิน 

   รอการพฒันาท่ีติดภาระคํ้าประกนั 

2,116 945 1,171 - 

 ในระหวา่งปี 2555 บริษทัฯไดโ้อนท่ีดินรอการพฒันาซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวน 303 ลา้นบาท 

ไปเป็นสินคา้คงเหลือ และรับโอนสินคา้คงเหลือซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวน 3 ลา้นบาท มาเป็น

ท่ีดินรอการพฒันา 
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 การเปล่ียนแปลงของค่าเผือ่การลดมูลค่าของท่ีดินรอการพฒันาสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555

สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 774,022 692,504 

บวก: ตั้งเพิ่ม 26,783 - 

หกั: โอนเป็นสินคา้คงเหลือ (635) (635) 

หกั: โอนกลบัเน่ืองจากการขาย (7,320) - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 792,850 691,869 

 ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัย่อยไดบ้นัทึกสํารองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าท่ีดินรอการ

พฒันาเพิ่มเติมจาํนวน 27 ลา้นบาท โดยผูบ้ริหารพิจารณาจากราคาตลาดตามสภาพเปรียบเทียบกบั

ราคาตามบญัชี 

14. อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของบริษทัย่อยไดแ้ก่บา้นพกัอาศยัให้เช่าในโครงการ แอล แอนด์ เอช 

วลิล่า สาทร ของบริษทั แอล แอนด์ เอช สาทร จาํกดั และอพาร์ทเมน้ทข์อง Land and Houses U.S.A., 

Inc. ซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 ดงัน้ี    

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2555 2554 

ราคาทุน 313,974 496,905 

หกั: ค่าเส่ือมราคาสะสม (291) (110,392) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี  313,683 386,513 

  



 41 

 

 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนสาํหรับปี 2555 และ 2554 แสดงได้

ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 2555 2554 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้ปี 386,513 412,309 

ซ้ือสินทรัพย ์ 313,974 - 

ค่าเส่ือมราคา (6,012) (25,796) 

จาํหน่าย - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจาํหน่าย (380,792) - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีปลายปี 313,683 386,513 

 ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนสําหรับปี 2555 จาํนวน 6 ลา้นบาท (2554: 26                 

ลา้นบาท) แสดงรวมอยูใ่นตน้ทุนการเช่าและบริการ 

 มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2555 2554 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 314 644 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (โครงการ แอล แอนด ์

เอช วิลล่า สาทร) ประเมินโดยผู ้ประเมินราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์วิธีพิจารณารายได้ (Income 

Approach) มีมูลค่าประมาณ 644 ลา้นบาท ขอ้สมมติฐานหลกัท่ีใชใ้นการประเมินราคาอาคารดงักล่าว

ประกอบดว้ยอตัราผลตอบแทน อตัราเงินเฟ้อ อตัราพื้นท่ีวา่งระยะยาว และอตัราการเติบโตระยะยาว

ของค่าเช่า มูลค่ายุติธรรมขา้งตน้ไดป้ระเมินราคาโดยรวมสิทธิการเช่าท่ีดินซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี

จาํนวน 160 ลา้นบาท 

 เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2555 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั แอล แอนด์ เอช สาทร จาํกดั ซ่ึงเป็น

บริษทัย่อยของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัขายโครงการ แอล แอนด์ เอช วิลล่า สาทร ให้กบักองทุนรวม

อสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้อง แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ ในราคา 628 ลา้นบาท (รวมสิทธิการเช่าท่ีดินท่ี

เป็นท่ีตั้งของโครงการ เฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์) อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดงักล่าวมีมูลค่าสุทธิ

ตามบญัชี ณ วนัจาํหน่ายเท่ากบั 381 ลา้นบาทส่งผลให้เกิดกาํไรจากการขายโครงการ แอล แอนด์ เอช 
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วิลล่า สาทร จาํนวน 15 ล้านบาท (สุทธิจากค่าใช้จ่ายในการขายท่ีเก่ียวข้อง) บริษทัฯรับรู้รายการ

ดงักล่าวในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนรวมสาํหรับปี 2555 

  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน (อพาร์ทเมน้ทข์อง Land 

and Houses U.S.A., Inc.) ถือตามราคาท่ีซ้ือมาในเดือนธนัวาคม 2555 ฝ่ายบริหารเช่ือวา่มูลค่ายุติธรรม

ของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดงักล่าวไม่มีผลแตกต่างอยา่งเป็นสาระสาํคญักบัราคาซ้ือ 

 ในระหวา่งปี 2555 และ 2554 บริษทัยอ่ยมีรายไดค้่าเช่าและค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานทางตรงท่ีเกิด

จากโครงการ แอล แอนด์ เอช วิลล่า สาทร และ อพาร์ทเมน้ทข์อง Land and Houses U.S.A., Inc. ซ่ึง

ประกอบดว้ยอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนและสิทธิการเช่าท่ีดินท่ีรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน

ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 2555 2554 

รายไดค้่าเช่า 20 75 

ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานทางตรง 16 69 

15. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

  อาคารและ  เคร่ืองตกแต่ง  สโมสร   สินทรัพย ์  

  ส่วนปรับปรุง เคร่ืองใช ้ ติดตั้งและ  สระว่ายนํ้าและ  ระหว่าง  

 ท่ีดิน อาคาร สาํนกังาน อุปกรณ์ ยานพาหนะ สนามเทนนิส อ่ืน ๆ ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน          

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 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 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (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 ธนัวาคม 2554 26,997 63,212 154,490 465,568 64,976 788,221 235,236 36,538 1,835,238 

ซ้ือเพ่ิม - - 29,492 4,176 54,668 109,992 16,415 23,938 238,681 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - - (23,617) (77,375) (5,993) (63,810) (1,693) - (172,488) 

โอนเขา้ (ออก) - 1,180 - 21,163 - - - (22,343) - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 26,997 64,392 160,365 413,532 113,651 834,403 249,958 38,133 1,901,431 

ค่าเส่ือมราคาสะสม          

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 - 41,429 103,425 272,817 48,218 506,578 109,781 - 1,082,248 

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

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับ          

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

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

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 2,149 17,656 52,694 16,505 97,757 30,910 - 217,671 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับ          

   ส่วนท่ีจาํหน่าย - - (23,522) (69,865) (5,715) (63,810) (1,133) - (164,045) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 - 40,017 107,190 312,755 48,930 591,897 148,474 - 1,249,263 

ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า          

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

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 - 1,178 - - - - - - 1,178 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี          

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

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 26,997 23,197 53,175 100,777 64,721 242,506 101,484 38,133 650,990 
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ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี       

2554 (153 ลา้นบาทรวมอยูใ่นตน้ทุนขายและตน้ทุนการเช่าและบริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร)  195,823 

2555 (164 ลา้นบาทรวมอยูใ่นตน้ทุนขายและตน้ทุนการเช่าและบริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร)  217,671 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อาคารและ  เคร่ืองตกแต่ง  สโมสร   สินทรัพย ์  

 ส่วนปรับปรุง เคร่ืองใช ้ ติดตั้งและ  สระว่ายนํ้าและ  ระหว่าง  

 อาคาร สาํนกังาน อุปกรณ์ ยานพาหนะ สนามเทนนิส อ่ืน ๆ ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน         

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 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 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (106) (4,780) (16,416) (28,008) (119) - (49,429) 

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

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

ซ้ือเพ่ิม - 24,399 - 52,888 106,179 2,782 19,946 206,194 

จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (22,822) (8,781) (2,372) (59,427) - - (93,402) 

โอนเขา้ (ออก) 1,180 - 21,163 - - - (22,343) - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 46,688 111,624 183,770 105,888 720,519 51,444 33,568 1,253,501 

ค่าเส่ือมราคาสะสม         

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 19,182 88,425 128,265 40,306 399,626 34,823 - 710,627 

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

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

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

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 2,149 10,089 12,566 15,814 92,374 3,574 - 136,566 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย - (22,791) (7,599) (2,372) (59,427) - - (92,189) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 23,493 84,119 147,005 43,181 482,016 41,823 - 821,637 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี         

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

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 23,195 27,505 36,765 62,707 238,503 9,621 33,568 431,864 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี       

2554 (77 ลา้นบาทรวมอยูใ่นตน้ทุนขาย ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร)  113,840 

2555 (92 ลา้นบาทรวมอยูใ่นตน้ทุนขาย ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร)  136,566 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอาคารและอุปกรณ์จาํนวนหน่ึงซ่ึงตดั    

ค่าเส่ือมราคาหมดแล้วแต่ยงัใช้งานอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการ      

ดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

อาคารและอุปกรณ์ท่ีตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้   

แต่ยงัใชง้านอยู ่

536 323 261 251 
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16. สิทธิการเช่า 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

    จาํหน่าย -   

 อายกุาร   มูลค่าสุทธิ   

 ตดั

จาํหน่าย 

1 มกราคม เพ่ิมข้ึน ตามบญัชี ณ   31 ธนัวาคม 

โครงการ คงเหลือ 

(ปี) 

2555 (ลดลง) วนัท่ี

จาํหน่าย 

ตดัจาํหน่าย 2555 

โรงแรม แกรนด ์ เซนเตอร์ 

พอยต ์

25 1,946,802 514 - (90,917) 1,856,399 

   โฮเทล แอนด ์เรซิเดนซ์       

แอล แอนด ์เอช วลิล่า สาทร           - 160,011 - (158,676) (1,335) - 

ศูนยก์ารคา้เทอร์มินอล 21 และ 

   โรงแรม แกรนด ์เซนเตอร์ 

พอยต ์

   โฮเทล แอนด ์เรซิเดนซ์ 

สุขมุวทิ 

   เทอร์มินอล 21  

28 4,763,345 (35,872) - (164,318) 4,563,155 

ท่ีดินเปล่า 14 556 - - (39) 517 

รวม  6,870,714 (35,358) (158,676) (256,609) 6,420,071 

 ค่าตดัจาํหน่ายสิทธิการเช่าสาํหรับปี 2555 จาํนวน 257 ลา้นบาท (2554: 126 ลา้นบาท) แสดงรวมอยูใ่น

ตน้ทุนการเช่าและบริการ 

 สิทธิการเช่าของโครงการโรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ รวมมูลค่าของ         

ส่ิงปลูกสร้างบนสิทธิการเช่า เน่ืองจากบริษทัยอ่ยตอ้งโอนส่ิงปลูกสร้างบนสิทธิการเช่าให้กบัผูใ้ห้เช่า

เม่ือสร้างเสร็จตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา 

 บริษทัย่อยไดน้าํสิทธิการเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2555 จาํนวนรวม 1,856 ลา้นบาท (2554: สิทธิการเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและสิทธิการเช่าช่วง

ท่ีดินจาํนวน 2,107 ลา้นบาท) ไปคํ้าประกนัเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะยาว 

 ในระหว่างปี  2554 บริษัทย่อยได้รวมต้นทุนการกู้ยืมเข้าเป็นต้นทุนของสิทธิการเช่าจํานวน                

112 ลา้นบาท โดยมีอตัราการตั้งเป็นทุนเท่ากบัร้อยละ 5.4 
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 ในระหว่างปี 2555 บริษทั แอล แอนด์ เอช สาทร จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯได้จาํหน่าย   

สิทธิการเช่าซ่ึงเป็นท่ีตั้งของโครงการ แอล แอนด์ เอช วิลล่า สาทร ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 14 

สิทธิการเช่าดงักล่าวมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัจาํหน่ายเท่ากบั 159 ลา้นบาท 
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17. เงินมัดจําค่าซ้ือทีด่ิน 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและ                    

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 

เงินมดัจาํค่าซ้ือท่ีดิน 282,450 282,450 

หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (84,735) (84,735) 

เงินมดัจาํค่าซ้ือท่ีดิน - สุทธิ 197,715 197,715 

 ในปี 2535 บริษทัฯไดท้าํสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินกบับริษทัแห่งหน่ึงและไดจ่้ายชาํระเงินครบถว้นแลว้

จาํนวน 282 ล้านบาท โดยในสัญญาระบุว่าจะโอนกรรมสิทธ์ิหลังจากมีการดําเนินการก่อสร้าง

บางส่วนให้แลว้เสร็จภายใน 36 เดือนนบัจากวนัทาํสัญญา ในกรณีท่ีบริษทัฯไม่สามารถดาํเนินการได้

บริษทัแห่งนั้นสามารถบอกเลิกสัญญาและคืนเงินจาํนวนร้อยละ 70 ของราคาซ้ือ ปัจจุบนับริษทัฯยงั

ไม่ได้ดาํเนินการก่อสร้างดงักล่าว ดังนั้น บริษทัฯได้ตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินมดัจาํค่าซ้ือท่ีดิน

ขา้งตน้จาํนวน 85 ลา้นบาท (2554: 85 ลา้นบาท) 

18. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืน่ 

 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 แสดงไดด้งัน้ี 

    (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สิทธิการใช้

พ้ืนท่ีทางเช่ือม 

คอมพิวเตอร์

ซอฟทแ์วร์ 

 

รวม 

คอมพิวเตอร์

ซอฟทแ์วร์ 

 

รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555:      

ราคาทุน 81,408 64,915 146,323 38,804 38,804 

หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (9,118) (19,758) (28,876) (15,704) (15,704) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี  72,290 45,157 117,447 23,100 23,100 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554:      

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

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

มูลค่าสุทธิตามบญัชี 80,559 25,321 105,880     6,394 6,394 
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 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสาํหรับปี 2555 และ 2554 แสดงไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

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

ซ้ือคอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ 25,494 19,488 19,486 1,369 

จ่ายค่าสิทธิการใชพ้ื้นท่ีทางเช่ือม - 81,408 - - 

จาํหน่ายระหวา่งปี - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (27) - - - 

   ณ วนัท่ีจาํหน่าย     

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (13,900) (3,425) (2,780) (1,683) 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 117,447 105,880 23,100 6,394 

ค่าตดัจาํหน่ายรวมอยูใ่น     

   ตน้ทุนการเช่าและบริการ 8,269 1,742 - - 

   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 5,631 1,683 2,780 1,683 

 ค่าสิทธิการใช้พืน้ทีท่างเช่ือม 

 เม่ือวนัท่ี 1 กุมภาพนัธ์ 2554 บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ

ได้ทาํสัญญาต่อเช่ือมพื้นท่ีกับบริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) ภายใต้สัญญา

ดงักล่าว บริษทั แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั เป็นผูรั้บผิดชอบในการก่อสร้างทางเช่ือมพื้นท่ี

ระหวา่งระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครกบัศูนยก์ารคา้เทอร์มินอล 21 และจ่ายค่าตอบแทนการ

ใช้พื้นท่ีดงักล่าวให้กบับริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ทั้งน้ีบริษทั แอล แอนด ์

เอช พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั จะไดสิ้ทธิการใช้พื้นท่ีทางเช่ือมขา้งตน้เท่ากบัระยะเวลาสัมปทานท่ีเหลือท่ี

บริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ไดรั้บจากกรุงเทพมหานคร ทางเช่ือมท่ีสร้างข้ึน

ตามสัญญาน้ีถือเป็นส่วนหน่ึงของระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร 

19. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมืระยะส้ัน 

(หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย                 

(ร้อยละต่อปี) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

เงินเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ     

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR MOR 15,061 22,951 - - 

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 3.2 และ - 310,000 - 300,000 - 

   MOR - 1.5      
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รวมเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื       

   ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน   325,061 22,951 300,000 - 
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(หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย                 

(ร้อยละต่อปี) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

เงินกู้ยมืระยะส้ัน       

ตัว๋แลกเงิน 2.9 - 2.99 3.4 - 4.05 900,000 4,463,000 900,000 4,463,000 

หกั: ดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้   (6,018) (34,932) (6,018) (34,932) 

รวมเงินกูย้มืระยะสั้น   893,982 4,428,068 893,982 4,428,068 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินคํ้าประกนัโดยการ

จาํนาํสิทธิการเช่าท่ีดินและจดจาํนองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของโครงการของบริษทัย่อย (2554:          

คํ้าประกนัโดยการจาํนาํสิทธิการเช่าท่ีดิน สิทธิการเช่าช่วงท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของบริษทัยอ่ย) 

20. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,318,789 1,267,231 1,111,370 969,262 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 37,455 3,159 10,195 2,962 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 14,481 22,353 4,578 5,017 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 753,302 546,854 617,979 467,164 

อ่ืนๆ 21,825 21,990 19,812 19,792 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 2,145,852 1,861,587 1,763,934 1,464,197 

21. เงินกู้ยมืระยะยาว 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

เงินกูย้มืระยะยาว 10,707,662 10,014,290 6,552,345 5,923,000 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (1,545,010) (573,031) (1,000,000) - 

สุทธิ 9,162,652 9,441,259 5,552,345 5,923,000 
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 เงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีไดรั้บจากสถาบนั

การเงินในประเทศ มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท)  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ อตัราดอกเบ้ียต่อปี การชาํระคืนเงินตน้ หลกัประกนั 

 2555 2554 2555 2554    

บริษทัฯ - 700 - 700 ปีท่ี 1 - 2 ร้อยละ 2.86  

ปีถดัไป MLR - 1.5  

ภายใน 4 ปี นบัแต่วนัเบิก  

เงินกูง้วดแรก 

ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของ

โครงการ 

        

 - 832 - 832 ปีท่ี 1 - 2 ร้อยละ 2.83  

ปีถดัไป MLR - 1.5  

ภายในวนัท่ี 1 มิถุนายน 2557 ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของ

โครงการ 

        

 2,000 - 2,000 - ปีท่ี 1 - 2 ร้อยละ 4.11  ภายใน 4 ปี นบัแต่วนัเบิก - 

     ปีถดัไป MLR - 1.75  เงินกูง้วดแรก  

        

 2,000 3,000 2,000 3,000 ปีท่ี 1 - 3 ร้อยละ 5  

ปีท่ี 4 - 5 ร้อยละ 4.05 

จ่ายชาํระคืนภายใน 5 ปี โดย

ตอ้งชาํระอยา่งนอ้ยปีละ 

1,000 ลา้นบาท ตั้งแต่        

ส้ินปีท่ี 3 

- 

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

ปีท่ี 4 MLR-1.75  

ภายใน 4 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ีเบิก

เงินกูง้วดแรก 

ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของ

โครงการ 

        

 815 - 815 - ปีท่ี 1 - 2 ร้อยละ 3.95       

ปีถดัไป MLR - 1.75 

ภายใน 4 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ีเบิก

เงินกูง้วดแรก 

ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของ

โครงการ 

        

 346 - 346 - ปีท่ี 1 -5 MLR - 2.25 ภายใน 5 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ีเบิก

เงินกูง้วด 

ท่ีดิน 

        

บริษทัยอ่ย        

บริษทั แอล  

   แอนด ์เอช  

   พร็อพเพอร์ต้ี 

   จาํกดั  

813 943 - - ปีท่ี 1 - 3 MLR - 1.5  

ปีถดัไป MLR - 1.0 หรือ

อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก

ประจาํบวกร้อยละ 2.5 

แลว้แต่อตัราใดสูงกวา่ 

จ่ายชาํระคืนภายในเดือน

ธนัวาคม 2560 

สิทธิการเช่าท่ีดินพร้อม

อาคารในโครงการท่ี   

เสนอกู ้

        

 2,547 2,442 - - ปีท่ี 1 - 4 MLR - 1.5  

ปีท่ี 5 - 8 MLR - 1.0  

ปีถดัไป MLR - 0.75  

ภายใน 12 ปี นบัแต่วนัท่ีเบิก

เงินกูง้วดแรก ชาํระคืนคร้ัง

แรกในเดือนมกราคม 2556 

คาํรับรองของผูถื้อหุ้นก) 

        

บริษทั แอล 

   แอนด ์เอช  

   สาทร จาํกดั  

- 273 - - ปีท่ี 1 - 3 MLR - 1.5  

ปีถดัไป MLR - 1.0 หรือ

อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก

ประจาํบวกร้อยละ 2.5 

แลว้แต่อตัราใดสูงกวา่ 

จ่ายชาํระคืนภายในเดือน

ธนัวาคม 2560 

 

สิทธิการเช่าช่วงท่ีดินและ   

ส่ิงปลูกสร้างในโครงการ 

ท่ีเสนอกู ้

คํ้าประกนัโดยบริษทั แอล 

แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี 

จาํกดั ในวงเงิน 390        

ลา้นบาท 

        

บริษทั  

   แอล. เอช.  

   เมืองใหม่  

   จาํกดั 

247 214 - - MLR -1.5  ชาํระคืนร้อยละ 60 ของราคา

ขายบา้นพร้อมท่ีดิน และ

กาํหนดชาํระคืนเงินตน้

ภายใน 5 ปี นับจากวนัท่ี

เบิกเงินกูง้วดแรก 

ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของ

โครงการ 

 

        



 52 

(หน่วย: ลา้นบาท)  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ อตัราดอกเบ้ียต่อปี การชาํระคืนเงินตน้ หลกัประกนั 

 2555 2554 2555 2554    

        

 334 - - - MLR - 2 ชาํระคืนร้อยละ 60 ของราคา

ขายบา้นพร้อมท่ีดิน และ

กาํหนดชาํระคืนเงินตน้

ภายใน 5 ปี นับจากวนัท่ี

เบิกเงินกูง้วดแรก 

ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของ

โครงการ 

 

        

บริษทั 214 219 - - 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 10,707 10,014 6,552 5,923    

หัก: ส่วนท่ีถึง        

        กาํหนด 

        ชาํระ 

       

       ภายใน        

   หน่ึงปี (1,545) (573) (1,000) -    

สุทธิ 9,162 9,441 5,552 5,923    

 ก) บริษัทฯและบริษัท รีโค รีสอร์ท พีทีอี ลิมิเต็ด ในฐานะผู ้ถือหุ้นของบริษัท แอล แอนด์ เอช        

พร็อพเพอร์ต้ี จาํกัด ได้ตกลงให้คาํรับรองกับธนาคารผูใ้ห้สินเช่ือแก่บริษัท แอล แอนด์ เอช           

พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยโดยมีขอ้ปฏิบติับางประการ เช่น การดาํรงสัดส่วนการถือหุ้น

ในบริษัทย่อย การให้การสนับสนุนทางการเงินในกรณีจําเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทย่อยมี

ความสามารถในการชําระหน้ีในวงเงินดังกล่าวกับผูใ้ห้สินเช่ือได้ และบริษทัฯต้องได้รับการ

ยินยอมจากผูใ้ห้สินเช่ืออย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรหากมีการขาย โอนหรือจาํนาํหุ้นของบริษทัยอ่ย

ดงักล่าว 

 สัญญากู้ยืมเงินส่วนใหญ่ได้ระบุขอ้ปฏิบติัและขอ้จาํกดับางประการ เช่น อตัราส่วนการถือหุ้นของ         

ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ การเปล่ียนแปลงกรรมการบริษทั การคํ้ าประกนัหน้ีสินหรือเขา้รับอาวลัตัว๋สัญญา     

ใช้เงินแก่บุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ การจ่ายเงินปันผล การรวมหรือควบบริษัทเข้ากับบริษทัอ่ืน        

การดาํรงอตัราส่วนทางการเงินบางประการ และการแจง้ให้ผูใ้ห้กูท้ราบอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรเม่ือ

มีคดีความท่ีมีผลกระทบต่อความสามารถในการชาํระคืนเงินกู ้เป็นตน้ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยคงเหลือจาํนวนเงินท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชข้อง

วงเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

วงเงินกูย้มืท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช ้ 2,633 1,038 1,254 - 
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 นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีจาํนวนเงินท่ียงัไม่ได้เบิกใช้ตามสัญญา   

กูย้ืมเงินจากผูถื้อหุ้น (ไม่รวมวงเงินกูจ้ากบริษทัฯ) จาํนวนประมาณ 260 ลา้นบาท (2554: 260 ลา้น

บาท) 

22. หุ้นกู้  

 รายละเอียดการอนุมติัการออกจาํหน่ายหุน้กูข้องบริษทัฯมีดงัน้ี 

อนุมติัโดย ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2554 

จาํนวน วงเงินหมุนเวยีนไม่เกิน 20,000 ลา้นบาทหรือเทียบเท่าในเงินสกุลอ่ืน  

อาย ุ ไม่เกิน 10 ปี  

ประเภท ด้อยสิทธิ  และ/หรือ ไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกัน และ/หรือไม่ มี

หลกัประกนั มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้และ/หรือ ไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ 

วธีิเสนอขาย เสนอขายต่อผูล้งทุนในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯมีจาํนวนหุ้นกูท่ี้ยงัไม่ไดอ้อกตามการอนุมติัดงักล่าวขา้งตน้จาํนวน

รวม 5,000 ลา้นบาท (2554: 8,500 ลา้นบาท) 

 ยอดคงเหลือของหุน้กู ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 1และ 2554 มีดงัน้ี 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 จาํนวนหุ้น (หุ้น) จาํนวนเงิน (พนับาท) 

คร้ังท่ี อตัราดอกเบ้ียต่อปี อาย ุ คืนเงินตน้ ครบกาํหนด 2555 2554 2555 2554 

หุ้นกูป้ระเภทไม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิ        

 คร้ังท่ี 1/2551 ปีท่ี 1 - 2 คงท่ีร้อยละ 5.33 4 ปี เม่ือครบกาํหนด 24 กรกฎาคม 2555 - 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 2,500,000 2,500,000 

 คร้ังท่ี 1/2555 ชุดท่ี 1 คงท่ีร้อยละ 3.85 2.5 ปี เม่ือครบกาํหนด 30 กนัยายน 2557 900,000 - 900,000 - 

 คร้ังท่ี 1/2555 ชุดท่ี 2 คงท่ีร้อยละ 3.99 3 ปี เม่ือครบกาํหนด 30 มีนาคม 2558 3,100,000 - 3,100,000 - 

 คร้ังท่ี 2/2555 ชุดท่ี 1 คงท่ีร้อยละ 4.10 3 ปี เม่ือครบกาํหนด 30 กนัยายน 2558 2,500,000 - 2,500,000 - 

รวม     15,000,000 11,500,000 15,000,000 11,500,000 

หัก: หุ้นกูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี     (4,000,000) (3,000,000) 

สุทธิ       11,000,000 8,500,000 

 หนงัสือช้ีชวนการออกหุน้กูไ้ดร้ะบุถึงขอ้ปฏิบติัและขอ้จาํกดับางประการ เช่น การดาํรงอตัราส่วนทาง

การเงิน การจ่ายเงินปันผล และการจดัส่งรายงานเม่ือมีเหตุการณ์สาํคญั เช่น การถูกฟ้องร้อง เป็นตน้ 
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23. ประมาณการหนีสิ้น 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น ประมาณการหน้ีสินระยะยาว 

 

ค่าซ่อมแซมบา้น

หลงัการขาย 

                                

คดีฟ้องร้อง 

รับประกนั

รายไดก้องทุน 

                            

รวม 

เงินสมทบกองทุน

นิติบุคคลหมู่บา้น 

ค่าซ่อมแซม

สาธารณูปโภค 

รับประกนั

รายไดก้องทุน 

                        

รวม 

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

เพ่ิมข้ึนในระหว่างปี 43,685 987 - 44,672 28,035 44,285 - 72,320 

ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง (31,296) - - (31,296) (13,533) (5,404) - (18,937) 

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

เพ่ิมข้ึนในระหว่างปี 45,471 174,477 58,037 277,985 22,741 60,927 22,522 106,190 

ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง (36,676) - (7,717) (44,393) (19,341) (19,261) - (38,602) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 51,505 211,046 50,320 312,871 150,478 206,342 22,522 379,342 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น ประมาณการหน้ีสินระยะยาว 

 

ค่าซ่อมแซมบา้น

หลงัการขาย 

                                

คดีฟ้องร้อง 

รับประกนั

รายไดก้องทุน 

                            

รวม 

เงินสมทบกองทุน

นิติบุคคลหมู่บา้น 

ค่าซ่อมแซม

สาธารณูปโภค 

รับประกนั

รายไดก้องทุน 

                        

รวม 

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

เพ่ิมข้ึนในระหว่างปี 39,262 987 - 40,249 25,632 42,720 - 68,352 

ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง (25,397) - - (25,397) (13,533) (5,404) - (18,937) 

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

เพ่ิมข้ึนในระหว่างปี 42,315 174,477 58,037 274,829 19,701 60,713 22,522 102,936 

ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง (31,914) - (7,717) (39,631) (17,980) (17,330) - (35,310) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 48,376 211,046 50,320 309,742 134,944 198,057 22,522 355,523 

24. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 จาํนวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงาน            

แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ตน้ปี 131,651 120,256 126,191 116,132 

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  8,486 7,932 6,971 6,757 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 5,954 5,503 5,774 5,342 

ผลประโยชนท่ี์จ่ายในระหวา่งปี (7,163) (2,040) (7,163) (2,040) 

ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ 42,901 - 40,342 - 

   ประกนัภยั     

ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี 181,829 131,651 172,115 126,191 
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 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรวมอยู่ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนแสดงได้

ดงัน้ี  

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  8,486 7,932 6,971 6,757 

ตน้ทุนดอกเบ้ีย 5,954 5,503 5,774 5,342 

รวมค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 14,440 13,435 12,745 12,099 

ค่าใชจ่้ายดงักล่าวรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน    

   ตน้ทุนขายและตน้ทุนการเช่าและบริการ 3,598 3,133 2,359 3,050 

   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 10,842 10,302 10,386 9,049 

 ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสะสมของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ี

รับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 มีจ ํานวนประมาณ 43 ล้านบาท        

(เฉพาะของบริษทัฯ: 40 ลา้นบาท) 

 สมมติฐานท่ีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 

อตัราคิดลด 3.6 - 3.7 3.7 - 4.7 3.6 4.6 

อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต  6.0 - 7.5 6.0 - 6.5 6.5 6.5 

อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน     0 - 20 0 - 20 0 - 20 0 - 20 

     (ข้ึนกบัช่วงอาย)ุ     

 จาํนวนเงินภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์สาํหรับปีปัจจุบนัและสามปียอ้นหลงัแสดงไดด้งัน้ี 

    (หน่วย: พนับาท) 

 ภาระผกูพนัตามโครงการ

ผลประโยชน์ 

การปรับปรุงตามประสบการณ์ท่ีเกิด

จากหน้ีสินโครงการ (ขาดทุน) 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน          

เฉพาะกิจการ งบการเงินรวม 

งบการเงิน          

เฉพาะกิจการ 

ปี 2555  181,829 172,115 (68,972) (64,317) 

ปี 2554 131,651 126,191 - - 
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25. ส่วนตํ่ากว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 

 ในระหวา่งปี 2555 ส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนมีรายการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 2555 2554 

ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้ปี (45,801) (19,012) 

เปล่ียนแปลงระหวา่งปีจากการตีราคา (110,939) (26,789) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัปลายปี (156,740) (45,801) 

26. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง

จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี      

หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ       

ทุนจดทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้

27. กาํไรจากเงินลงทุน 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม     

   (หมายเหตุ 11.2.6) - 2,765,536 - 2,912,261 

ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน     

   (หมายเหตุ 12.2) - (275,235) - (275,235) 

รวม - 2,490,301 - 2,637,026 

 ในระหวา่งปี บริษทัฯไดรั้บผลตอบแทนสุทธิจากการขายเงินลงทุนแยกตามประเภทดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวมและ          

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   2555 2554 

ปี 2553 120,256 116,132 - - 

ปี 2552 116,713 113,199 - - 
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เงินลงทุนในบริษทัร่วม   - 3,500,660 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน   - 346,774 

28. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯและพนกังานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยและพนกังานของบริษทัยอ่ยไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุน

สํารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุนสํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯ บริษทัย่อยและ

พนักงานจะจ่ายสมทบเข้ากองทุนเป็นรายเดือนในอัตราร้อยละ 5 - 7 ของเงินเดือนตั้ งแต่เดือน

กรกฎาคม 2555 (อตัราเดิมร้อยละ 3 - 5 ของเงินเดือน) กองทุนสํารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทั

หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้จาํกดั และจะจ่ายให้แก่พนกังานเม่ือพนกังานนั้นออกจากงานตาม

ระเบียบวา่ดว้ยกองทุน ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนสํารองเล้ียงชีพ

ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

เงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 29 20 26 20 

29. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

ซ้ือท่ีดินและท่ีดินรอการพฒันา และจ่ายค่างานก่อสร้าง 14,422,533 16,014,976 13,051,424 15,327,882 

   ระหวา่งปี     

การเปล่ียนแปลงในท่ีดิน งานระหวา่งก่อสร้างและ (746,285) (4,352,402) (211,871) (4,756,755) 

   ท่ีดินรอการพฒันา     

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 807,207 753,021 761,386 683,440 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 494,192 350,788 139,347 115,523 

ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ 54,415 13,824 51,897 - 

ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าท่ีดินรอการพฒันา 26,783 1,980 - - 

ค่าเช่าจ่ายตามสญัญาเช่าดาํเนินงาน 84,065 68,287 47,968 47,204 

ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์อุทกภยั 89,177 211,097 68,658 166,969 

30. ภาษีเงินได้ 
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 ในปี 2555 ภาษีเงินไดข้องบริษทัฯและบริษทัยอ่ยคาํนวณข้ึนในอตัราร้อยละ 23 (2554: ร้อยละ 30) 

ของกาํไรก่อนภาษีหลงัจากบวกกลบัดว้ยสาํรองและค่าใชจ่้ายต่างๆ ท่ีไม่อนุญาตให้ถือเป็นค่าใชจ่้ายใน

การคาํนวณภาษี 
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31. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

กาํไรสาํหรับปี (พนับาท) 5,635,734 5,608,560 4,216,263 5,159,670 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุน้) 10,025,922 10,025,922 10,025,922 10,025,922 

กาํไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.56 0.56 0.42 0.51 

32. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยประกอบธุรกิจหลกัประเภทพฒันาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขายและให้เช่า ซ่ึง

ประกอบด้วยโครงการจดัสรรท่ีดินขายพร้อมบา้น โครงการอาคารชุดพกัอาศยั โครงการอาคาร         

พกัอาศัยให้เช่า และโครงการให้เช่าพื้นท่ีในศูนย์การค้า บริษัทฯและบริษัทย่อยมีส่วนงานทาง

ภูมิศาสตร์เพียงส่วนงานเดียว เน่ืองจากบริษทัฯและบริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจในส่วนงานทางภูมิศาสตร์

หลกัในประเทศ 

 ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละธุรกิจให้เช่าพื้นท่ีและบริการใน      

งบการเงินรวม ณ วนัท่ีและสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 เป็นดงัน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

  ธุรกิจใหเ้ช่าพื้นท่ี การตดัรายการบญัชี  

 ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ และบริการ ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

รายไดจ้ากภายนอก 22,493 18,748 1,797 649 - - 24,290 19,397 

รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - 2 4 (2) (4) - - 

รายไดท้ั้งส้ิน 22,493 18,748 1,799 653 (2) (4) 24,290 19,397 

ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่า         

   โครงการและท่ีดินรอการพฒันา (81) (16) - - - - (81) (16) 

กาํไร (ขาดทุน) จากการ         

   ดาํเนินงานตามส่วนงาน 4,538 3,433 360 (95) - - 4,898 3,338 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไมไ่ดปั้นส่วน:        

   ดอกเบ้ียรับ       26 22 

   รายไดอ่ื้น       116 94 

   กาํไรจากเงินลงทุน       - 2,490 

   กาํไรจากการเปล่ียนแปลงส่วน       - 136 

      ของผูถื้อหุน้ของบริษทัร่วม         

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม      2,282 1,156 

   ค่าใชจ่้ายทางการเงิน       (488) (310) 

   ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้       (1,150) (1,399) 

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี         
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   อาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย       (48) 82 

กาํไรสาํหรับปี       5,636 5,609 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

  ธุรกิจใหเ้ช่าพื้นท่ี การตดัรายการบญัชี  

 ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ และบริการ ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

ท่ีดินและงานระหวา่งก่อสร้าง 32,537 31,472 - - - - 32,537 31,472 

ท่ีดินรอการพฒันา 4,165 4,484 - - - - 4,165 4,484 

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - - 314 387 - - 314 387 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 444 375 207 263 - - 651 638 

สิทธิการเช่า 1 1 6,419 6,870 - - 6,420 6,871 

สินทรัพยส่์วนกลาง       20,314 16,981 

สินทรัพยร์วม       64,401 60,833 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชเ้กณฑใ์นการกาํหนดราคาระหวา่งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 6  

33. เงินปันผล 
   

 

เงินปันผลท่ี

อนุมติัจ่าย 

 

เงินปันผล

ระหวา่งกาลท่ี

จ่ายไปแลว้ 

 

 

เงินปันผล  

ท่ีจ่ายเพิ่ม 

 

 

จาํนวน     

เงินปันผล 

จาํนวน               

เงินปันผลส่วน      

ท่ีเป็นของผูถื้อหุ้น                  

ซ่ึงไม่มีสิทธิ 

 

 

จาํนวน 

เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย ต่อหุ้น ต่อหุ้น ต่อหุ้น ท่ีจ่ายเพิ่ม รับเงินปันผล ท่ีจ่ายไปจริง 

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

เงินปันผลประจาํปี 2553 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี    

26 เมษายน 2554 

0.34 0.16 0.18 1,805 12 1,793 

เงินปันผลระหวา่งกาล

สาํหรับปี 2554 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือ

วนัท่ี 10 สิงหาคม 2554 

0.17 - 0.17 1,704 10 1,694 

       3,487 

        

เงินปันผลประจาํปี 2554 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี    

26 เมษายน 2555 

0.40 0.17 0.23 2,306 20 2,286 

เงินปันผลระหวา่งกาล    

สาํหรับปี 2555 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือ

วนัท่ี 14 สิงหาคม 2555 

0.20 - 0.20 2,005 18 1,987 

เงินปันผลระหวา่งกาล    

สาํหรับปี 2555 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือ

วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2555 

0.10 

 

- 0.10 1,002 9 993 

 

       5,266 

34. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

34.1 ภาระผูกพนั 

 34.1.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตามสัญญาก่อสร้าง

ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 
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ภาระผกูพนัตามสัญญาก่อสร้าง 2,904 1,744 2,772 1,690 
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 34.1.2 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษทั แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั มีภาระ

ผกูพนัตามสัญญาเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง และสัญญาเช่าท่ีดินดงัน้ี 

  ก) สัญญาเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 

วนัท่ีทาํสญัญา อายสุญัญา วนัส้ินสุดสญัญา อตัราค่าเช่า 

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

       เป็นรายเดือนในอตัราดงัน้ี 

      

 ปีท่ี 1-5 ค่าเช่ารวม 33.15 ลา้นบาท 

(ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555:

ชาํระแลว้รวม 30.12 ลา้น

บาท (2554: 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 

 * อายสุญัญาเช่านบัจากวนัท่ี 1 มิถุนายน 2551 (ภายหลงัระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี) 

 นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 บริษทั แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ต้ี 

จาํกดั มีภาระผูกพนัเก่ียวกบัค่าดูแลรักษาความปลอดภยัเดือนละ 11,160 บาท ตลอด

ระยะเวลาการปลูกสร้างและตลอดอายสุัญญาเช่า 

  ข) สัญญาเช่าท่ีดิน 

วนัท่ีทาํสญัญา อายสุญัญา อตัราค่าเช่า 

10 มีนาคม 2549 30 ปี* ค่าเช่าท่ีดินจ่ายเป็นรายเดือนดงัน้ี 

    

  ปีท่ี 1 - 5 ค่าเช่ารวม 20.16 ลา้นบาท  

     (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555: ชาํระแลว้รวม 9.41 ลา้นบาท  

       (2554: 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 

 * อายสุญัญาเช่านบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2553 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2583 

 34.1.3 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัส่วนของเงินลงทุนท่ียงัไม่เรียกชาํระ

ในบริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั จาํนวนเงิน 90 ลา้นบาท (2554: 90 ลา้นบาท) 
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  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัส่วนของเงินลงทุนท่ียงัไม่เรียกชาํระ

ใน Land and Houses U.S.A., Inc. จาํนวนเงิน 8.7 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (2554: ไม่มี) 

 34.1.4 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทั แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดัมีภาระผกูพนัเก่ียวกบั   

ค่าบริหารจดัการท่ีตอ้งจ่ายให้กบับริษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วม

ของบริษทัฯเป็นจาํนวนเงิน 66.2 ลา้นบาท  

 34.1.5 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทั แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั มีภาระผกูพนัเก่ียวกบั

ค่าปรึกษาท่ีตอ้งจ่ายให้กบับริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของ

บริษทัฯเป็นจาํนวนเงิน 1 ลา้นบาท (2554: 1 ลา้นบาท) 

 34.1.6 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษทั แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั มีภาระ

ผกูพนัเก่ียวกบัค่าบริหารจดัการโครงการท่ีตอ้งจ่ายใหก้บับริษทัร่วมของบริษทัฯดงัต่อไปน้ี 

บริษทัร่วม อตัราค่าบริการ ระยะเวลาในสญัญา 

บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) คิดจากร้อยละ 2 ของรายไดร้วม บวก   

ส่วนเพ่ิมเท่ากบัร้อยละ 5.5 ของผลกาํไร

จากการดาํเนินงาน 

ค่าบริการเก่ียวกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์

เดือนละ 100,000 บาท 

ค่าบริหารจดัการโครงการคิดจากค่าใชจ่้าย

ท่ีเกิดข้ึนจริงบวกเพ่ิมร้อยละ 15 

3 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ี      

 1 ตุลาคม 2553 

บริษทั คิว.เอช.อินเตอร์เนชัน่แนล  

 จาํกดั 

ค่าบริหารจดัการโครงการเดือนละ      

80,500 บาท 

ค่าบริการเก่ียวกบับญัชีการเงินและ

คอมพิวเตอร์เดือนละ 75,000 บาท 

ค่าบริการจดัการบุคลากรเดือนละ      

53,500 บาท 

2 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ี     

 1 มกราคม 2554 

 34.1.7 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษทั แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั มีภาระ

ผูกพนัเก่ียวกับค่านายหน้าในการจดัหาผูเ้ช่าพื้นท่ีในศูนยก์ารคา้เทอร์มินอล 21 ท่ีต้องจ่าย

ให้กบับริษทั สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเมน้ท ์จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัของบริษทัฯตาม

เง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา 
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 34.1.8 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 บริษทัฯมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัการซ้ือท่ีดินดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

  งบการเงินรวมและ             

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   2555 2554 

ภาระผกูพนัเก่ียวกบัการซ้ือท่ีดิน   2,490 69 

  34.1.9 ภาระผกูพนัจากการพฒันาโครงการท่ีดาํเนินการอยู ่

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

จาํนวนโครงการท่ีดาํเนินการอยูต่น้ปี 53 45 46 39 

จาํนวนโครงการท่ีปิดแลว้ระหวา่งปี (13) (9) (12) (8) 

จาํนวนโครงการท่ีเปิดใหม่ระหวา่งปี 14 17 12 15 

จาํนวนโครงการท่ีดาํเนินการอยูป่ลายปี 54 53 46 46 

มูลค่าซ้ือขายท่ีไดท้าํสญัญาแลว้สะสม 88,773 74,250 75,955 61,887 

 ทั้งส้ิน (ลา้นบาท)     

คิดเป็นร้อยละของยอดขายรวมของ 66 63 63 59 

 โครงการท่ีเปิดดาํเนินการอยู ่     

มูลค่าซ้ือขายท่ีไดท้าํสญัญาแลว้ใน 22,225 18,433 20,874 16,824 

 ระหวา่งปี (ลา้นบาท)     

คิดเป็นร้อยละของยอดขายรวมของ 16 16 17 16 

 โครงการท่ีเปิดดาํเนินการอยู ่     

ภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งทาํการพฒันา 1,393 1,122 1,309 1,100 

 สาธารณูปโภคส่วนกลางของโครงการ 

 ท่ีดาํเนินงานอยู ่(ลา้นบาท) 

 

 

   

 34.1.10 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทย่อยมีท่ีดินในโครงการท่ีติดภาระจาํยอมรวมจํานวน

ประมาณ 85 ไร่ (2554: 90 ไร่) ซ่ึงมูลค่าของท่ีดินท่ีติดภาระจาํยอมดงักล่าวไดร้วมเป็นตน้ทุน

โครงการแลว้ 

  34.1.11 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาเช่าดาํเนินงาน 

บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานและสัญญาบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพื้นท่ีในอาคาร 

โดยสัญญามีอาย ุ3 ปี  
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 บริษทัฯมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ิน

ภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานและสัญญาบริการท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวมและ                 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 

จ่ายชาํระ:   

     ภายใน 1 ปี 33 33 

     มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 29 60 

34.1.12 เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2553 บริษทัฯได้ลงนามในสัญญาซ้ือขายผลิตภณัฑ์กบับริษทั ควอลิต้ี               

คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จ ํากัด (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษัทร่วม สัญญาดังกล่าวมีอายุ 3 ปี                    

โดยบริษทัฯตกลงซ้ืออิฐมวลเบาชนิดก้อนกบับริษทัดงักล่าวในปริมาณซ้ือขั้นตํ่าและราคา

ตามท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา 

34.2 หนังสือคํา้ประกนัธนาคาร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหนงัสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคาร

ในนามบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของ

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยคงเหลือดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 2554 2555 2554 

หนงัสือคํ้าประกนัการจดัหาและบาํรุงสาธารณูปโภค 2,014 1,543 1,871 1,442 

หนงัสือคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 51 55 41 41 

หนงัสือคํ้าประกนัอ่ืน ๆ 30 22 22 22 

 2,095 1,620 1,934 1,505 
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34.3 การคํา้ประกนั 

34.3.1 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากภาระ

การคํ้าประกนัเงินกูย้มืดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

         ผูค้ ํ้าประกนั ผูถู้กคํ้าประกนั 2555 2554 

บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) ลูกคา้ 7 7 

    

บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั บริษทั แอล แอนด ์เอช สาทร จาํกดั - 390 

34.3.2 บริษทัฯมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัการสนบัสนุนการเงิน (Letter of Comfort) 

ให้กบับริษทัย่อยแห่งหน่ึงสําหรับเงินกูย้ืมจากธนาคารและการออกหนังสือคํ้าประกนัโดย

ธนาคารเพื่อใช้ในโครงการของบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษทัย่อยดงักล่าวมี

ยอดหน้ีคงคา้งตามสัดส่วนการคํ้าประกนัของบริษทัฯท่ีกาํหนดในคาํรับรองท่ีให้กบัธนาคาร

จาํนวน 2,021 ลา้นบาท (2554: 1,465 ลา้นบาท) 

34.4 คดีความ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดถู้กฟ้องร้องในคดีต่าง ๆ ท่ีสาํคญัดงัน้ี 

 ก) ในปี 2549 นิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรรสองแห่งฟ้องร้องบริษทัฯและบริษทัย่อยแห่งหน่ึงเก่ียวกบั

ทางออกสู่ทางสาธารณะโดยมีทุนทรัพยจ์าํนวน 1,013 ลา้นบาท ต่อมาในเดือนมิถุนายน 2552 

โจทกไ์ดข้อลดทุนทรัพยบ์างส่วนทาํให้ทุนทรัพยเ์ปล่ียนเป็นจาํนวน 800 ลา้นบาท และในเดือน

กุมภาพนัธ์ 2552 บริษทัฯไดถู้กฟ้องร้องเพิ่มเติมจาํนวน 2 คดีซ่ึงมีทุนทรัพยจ์าํนวน 310 ลา้นบาท

และ 102 ลา้นบาท ตามพระราชบญัญติัการจดัสรรท่ีดินและพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค 

อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดบ้นัทึกสาํรองค่าเผือ่หน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากคดีความดงักล่าวจาํนวน 

25 ลา้นบาท 

  ต่อมาเม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2555 ศาลชั้ นต้นได้ตัดสินคดีแพ่งซ่ึงมีทุนทรัพย์จ ํานวน 102        

ลา้นบาทระหวา่งบริษทัฯกบันิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรร 2 แห่งและพวก โดยพิพากษาให้บริษทัฯ

ชดใช้ค่าเสียหายจาํนวน 104 ล้านบาทพร้อมดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วนัท่ี                  

8 ธนัวาคม 2551 เป็นตน้ไปจนกวา่จะชาํระเสร็จ ผูบ้ริหารและท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัฯมี

ความเห็นว่า บริษทัฯควรตั้งสํารองค่าเผื่อหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนดงักล่าวรวมดอกเบ้ียจาํนวน                  
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136 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษทัฯได้ทาํเร่ืองอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์แลว้เพื่อให้เกิดความ

ชดัเจนต่อไป 

 ข) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดถู้กฟ้องร้องในคดีอ่ืน ๆ ซ่ึงมีทุนทรัพยร์วม

จาํนวน 524 ลา้นบาท (2554: 68 ลา้นบาท) ปัจจุบนัศาลชั้นตน้และศาลอุทธรณ์ไดมี้คาํพิพากษา

ใหบ้ริษทัฯและบริษทัยอ่ยชดใชค้่าเสียหายพร้อมดอกเบ้ียรวม 50 ลา้นบาท (2554: 12 ลา้นบาท) 

บริษทัฯไดบ้นัทึกสํารองค่าเผื่อหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากคดีความดงักล่าวตามความเห็นของ

ฝ่ายกฎหมายของบริษทัฯรวมจาํนวน 50 ลา้นบาท (2554: 12 ลา้นบาท) 

 บริษทัร่วม 

 บริษทัร่วมไดถู้กฟ้องร้องในคดีต่าง ๆ ท่ีสาํคญัดงัน้ี 

 ก) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ (“กองทุนฯ”) ถูกยื่นฟ้องร้องเป็นจาํเลยท่ี 2 ในคดี

แพง่โดยโจทกก์ล่าวหาวา่ กองทุนฯรับโอนท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างโครงการอาคารชุดหลงัสวน 

วิลล์ จากบริษทั เวฟ ดีเวลลอปเมน้ท์ จาํกดั ซ่ึงเป็นลูกหน้ีของโจทก์โดยฉ้อฉล โดยศาลชั้นตน้

และศาลอุทธรณ์มีคาํพิพากษาให้ยกฟ้อง และในปี 2551 โจทยย์ื่นฎีกาต่อศาลฎีกา ปัจจุบนัคดียงั

อยูใ่นการพิจารณาของศาลฎีกา อย่างไรก็ตาม ทนายความท่ีปรึกษาของกองทุนฯเช่ือวา่ผลของ

คดีจะไม่เป็นผลเสียหายต่อกองทุนฯ ทั้งน้ี เน่ืองจากกองทุนฯเป็นเจา้หน้ีบุริมสิทธิในทรัพย์

จาํนอง ซ่ึงมีสิทธิไดรั้บชาํระหน้ีจากทรัพยจ์าํนองก่อนเจา้หน้ีอ่ืน รวมทั้งราคาทรัพยสิ์นท่ีตีโอน

ชาํระหน้ีถือเป็นราคาท่ีสมเหตุสมผล เน่ืองจากไดมี้การประเมินราคาโดยบริษทัประเมินราคา

อิสระแลว้ 

 ข) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้องแลนด์แอนด์เฮา้ส์-II (“กองทุนฯ”) ได้ถูกนิติ

บุคคลอาคารชุดแห่งหน่ึงฟ้องร้องในคดีเก่ียวกบัทรัพยส่์วนกลางท่ีชาํรุดโดยเรียกค่าเสียหาย

จาํนวน 51.6 ลา้นบาทพร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีของตน้เงินดงักล่าวนบัแต่วนัฟ้อง 

เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2553 ศาลแพ่งกรุงเทพใต้มีคาํพิพากษาให้ยกฟ้องคดีดงักล่าว ต่อมา

โจทก์ไดข้อยื่นอุทธรณ์ ซ่ึงเม่ือวนัท่ี 27 มิถุนายน 2555 ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นตน้

ใหย้กฟ้องคดีดงักล่าว และเม่ือวนัท่ี 25 ตุลาคม 2555 ไดค้รบกาํหนดคาํพิพากษาศาลอุทธรณ์แลว้ 

โดยปรากฏวา่โจทกไ์ม่ยืน่ฎีกาคาํพิพากษาดงักล่าว ดงันั้นคดีจึงถึงท่ีสุด  

35. เคร่ืองมือทางการเงิน 

35.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชี          

ฉบบัท่ี 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบด้วย     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน เงินกูย้ืม 
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และหุ้นกู้ บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าว และมี

นโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 
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ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน และ     

เงินให้กูย้ืมระยะสั้ น ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการกาํหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการ

ควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้นบริษทัฯและบริษทัย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายท่ีเป็น

สาระสําคญัจากการให้สินเช่ือ จาํนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยอาจตอ้งสูญเสียจากการให้

สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน และเงินให้กู้ยืมระยะสั้ นท่ีแสดงอยู่ใน       

งบแสดงฐานะการเงิน 

 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น เงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้ืม และหุ้นกูท่ี้มีดอกเบ้ีย อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพย์

และหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี

ซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงอยูใ่น

ระดบัตํ่า 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสําคญัสามารถจดัตามประเภท

อตัราดอกเบ้ีย และสาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ี

ครบกาํหนด หรือ วนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่      

ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 2555 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

  ภายใน  มากกวา่ ปรับข้ึนลงตาม ไม่มีอตัรา  อตัรา 

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

 (ลา้นบาท) (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 300 150 - - 664 348 1,462 0.625 - 3.00 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - - 120 120 - 

หน้ีสินทางการเงิน         

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื - 300 - - 25 - 325 หมายเหตุ 19 

   ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน         

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - - 2,146 2,146 - 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการ  40 - - - 436 - 476 MLR - 1.5 และ 

   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั        7 - 7.5 

เงินกูย้มืระยะสั้น - 900 - - - - 900 หมายเหตุ 19 

เงินกูย้มืระยะยาว - 1,391 4,815 - 4,501 - 10,707 หมายเหตุ 21 

หุ้นกู ้ - 4,000 11,000 - - - 15,000 หมายเหตุ 22 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2555 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

  ภายใน  มากกวา่ ปรับข้ึนลงตาม ไม่มีอตัรา  อตัรา 

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

 (ลา้นบาท) (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 280 150 - - 473 278 1,181 0.625 - 3.00 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - - 28 28 - 

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการ          

ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

158 - - - 654 - 812 MLR - 1.5 และ 

5 - 7.5 

หน้ีสินทางการเงิน         

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื - 300 - - - - 300 หมายเหตุ 19 

   ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน         

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - - 1,764 1,764 - 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการ            

ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

74 - - - - - 74 3.00 

เงินกูย้มืระยะสั้น - 900 - - - - 900 หมายเหตุ 19 

เงินกูย้มืระยะยาว - 1,391 4,815 - 346 - 6,552 หมายเหตุ 21 

หุ้นกู ้ - 4,000 11,000 - - - 15,000 หมายเหตุ 22 

 งบการเงินรวม 

 2554 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

  ภายใน  มากกวา่ ปรับขึ้นลงตาม ไม่มีอตัรา  อตัรา 

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

 (ลา้นบาท) (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 260 204 - - 352 383 1,199 0.25 - 3.00 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - - 105 105 - 

หน้ีสินทางการเงิน         

เงินเบิกเกินบญัชี - - - - 23 - 23 หมายเหตุ 19 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - - 1,862 1,862 - 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการ  

   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

39 - - - 620 - 659 MLR - 1.5 และ 

7 - 7.5 

เงินกูย้มืระยะสั้น - 4,463 - - - - 4,463 หมายเหตุ 19 

เงินกูย้มืระยะยาว - 4,532 1,391 - 4,091 - 10,014 หมายเหตุ 21 

หุ้นกู ้ - 3,000 8,500 - - - 11,500 หมายเหตุ 22 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

  ภายใน  มากกวา่ ปรับข้ึนลงตาม ไม่มีอตัรา  อตัรา 

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

 (ลา้นบาท) (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 260 - - - 266 357 883 0.50 - 3.00 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - - 32 32 - 

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการ         

ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

52 - - - 931 - 983 MLR-1.5 และ    

7-7.5 

หน้ีสินทางการเงิน         

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - - 1,464 1,464 - 

เงินกูย้มืระยะสั้น - 4,463 - - - - 4,463 หมายเหตุ 19 

เงินกูย้มืระยะยาว - 4,532 1,391 - - - 5,923 หมายเหตุ 21 

หุ้นกู ้ - 3,000 8,500 - - - 11,500 หมายเหตุ 22 

 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

 บริษทัฯมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการลงทุนเป็นเงินตราต่างประเทศ 

บริษัทฯไม่ได้ทาํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าเพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหาร        

ความเส่ียง 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 และ 2554 บริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยท์างการเงินท่ีเป็นสกุล

เงินตราต่างประเทศดงัน้ี 

สกลุเงิน สินทรัพยท์างการเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2555 2554 2555 2554 

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เปโซฟิลิปปินส์ 2,926 1,223 0.74525 0.72315 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 11 - 30.6316           - 

นอกจากน้ี บริษทัฯไดต้กลงทาํสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ียเพื่อเป็นเคร่ืองมือบริหาร

ความเส่ียงเก่ียวเน่ืองกบัหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด รายละเอียด

ของเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินแสดงไวใ้นหมายเหตุ 21 รายละเอียดของสัญญาแลกเปล่ียน

สกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย (Cross Currency and Interest Rate Swap agreement) ท่ียงัคงมีผลบงัคบั ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 มีดงัน้ี 
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2555 

สกุลเงินและอตัราดอกเบ้ียรับตามสัญญา สกุลเงินและอตัราดอกเบ้ียจ่ายตามสัญญา  

วนัส้ินสุดสัญญา จาํนวนเงินตน้ อตัราดอกเบ้ีย จาํนวนเงินตน้ อตัราดอกเบ้ีย 

346  ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ีย

ลอยตวั MLR - 

2.25 

11.3 ลา้นเหรียญ

สหรัฐอเมริกา 

อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 

LIBOR 6 เดือนบวกร้อยละ 

3.25 

8 ธนัวาคม 2560 

 บริษทัฯมีผลขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนของสัญญาข้างต้น หากบริษทัฯบนัทึกตามมูลค่ายุติธรรมเป็น

จาํนวนเงินประมาณ 16.9 ลา้นบาท 

35.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 ตารางต่อไปน้ีเป็นการสรุปเปรียบเทียบมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และ 2554 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายุติธรรม 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

สินทรัพยท์างการเงิน         

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,462 1,199 1,462 1,199 1,181 883 1,181 883 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 120 105 120 105 28 32 28 32 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการ 

   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

- - - - 812 983 812 983 

หน้ีสินทางการเงิน         

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืม 325 23 325 23 300 - 300 - 

   ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน         

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 2,146 1,862 2,146 1,862 1,764 1,464 1,764 1,464 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการ 

   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

476 659 476 659 74 - 74 - 

เงินกูย้ืมระยะสั้น 900 4,463 900 4,463 900 4,463 900 4,463 

เงินกูย้ืมระยะยาว 10,707 10,014 10,421 9,895 6,552 5,923 6,266 5,804 

หุน้กู ้ 15,000 11,500 14,244 10,877 15,000 11,500 14,244 10,877 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

ก) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั้น ไดแ้ก่ เงินสดและเงินฝาก

สถาบนัการเงิน ลูกหน้ีและเจา้หน้ีแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดง

ในงบแสดงฐานะการเงิน 

ข) หุน้กูแ้ละเงินกูย้มืระยะยาวท่ีจ่ายดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการคาํนวณมูลค่า

ปัจจุบนัของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียโดยประมาณในตลาดปัจจุบนั 

สาํหรับเงินกูย้มืท่ีมีเง่ือนไขใกลเ้คียงกนั 
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ค) เงินให้กู้ยืมและเงินกู้ยืมท่ีมีดอกเบ้ียในอตัราใกล้เคียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาดแสดงมูลค่า

ยติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ง) ตราสารอนุพนัธ์ แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรือคาํนวณตามหลกัเกณฑ์การประเมิน

มูลค่าท่ีเป็นท่ียอมรับทัว่ไป หากกรณีท่ีไม่มีราคาตลาด 

36. การบริหารจัดการทุน 

วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีสาํคญัของบริษทัฯ คือการจดัใหมี้ซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสม

เพื่อสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กบัผูถื้อหุ้น โดย ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2555 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 1.01:1 (2554: 1:1) และเฉพาะบริษทัฯมี

อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 1.02:1 (2554: 0.94:1) 

37. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติเสนอการจ่ายเงินปันผลสําหรับผล

การดาํเนินงานประจาํปี 2555 ในอตัรา 0.45 บาทต่อหุ้น ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัฯไดอ้นุมติัจ่าย      

เงินปันผลระหว่างกาลสําหรับผลการดาํเนินงานปี 2555 ไปแลว้ในอตัรา 0.30 บาทต่อหุ้น คงเหลือ

สําหรับเงินปันผลท่ีจะจ่ายอีกจาํนวน 0.15 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจํานวนเงิน 1,503.9 ล้านบาท ซ่ึง

คณะกรรมการบริษทัฯจะเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2556 เพื่อพิจารณาอนุมติั 

38. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2556 
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