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บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2556 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

 บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิลาํเนาใน
ประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯ
อยูท่ี่เลขท่ี 1 ถนนสาทรใต ้ชั้น 37 อาคารคิวเฮา้ส์ ลุมพินี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี 
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 
28 กนัยายน 2554 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีได้จัดทาํข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบาย          
การบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

 ก) งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั แลนด์แอนด์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 
(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี 

  จดัตั้งข้ึนใน อตัราร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุน้ 

   2556 2555 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
ถือหุน้โดยบริษทัฯ     
บริษทั แอตแลนติก เรียลเอสเตท จาํกดั ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 99.99 99.99 
บริษทั แปซิฟิค เรียลเอสเตท จาํกดั ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 99.99 99.99 
บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์นอร์ธ จาํกดั ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 99.99 99.99 
บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ นอร์ธอีส จาํกดั ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 99.99 99.99 
บริษทั สยามธานี พร๊อบเพอร์ต้ี จาํกดั และบริษทัยอ่ย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 99.99 99.99 
บริษทั แอล เอช เรียลเอสเตท จาํกดั ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 99.99 99.99 
บริษทั แอลเอช แอสเซท จาํกดั ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 99.99 99.99 
บริษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จาํกดั และบริษทัยอ่ย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 55.00 55.00 
บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั และบริษทัยอ่ย ธุรกิจใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 60.00 60.00 
Land and Houses U.S.A., Inc. ธุรกิจใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์ สหรัฐอเมริกา 100.00 100.00 
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จดัตั้งข้ึนใน อตัราร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุน้ทางออ้ม 

   2556 2555 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ     
บริษทั สยามธานี เรียลเอสเตท จาํกดั ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 99.99 99.99 
   (ถือหุน้โดยบริษทั สยามธานี พร๊อบเพอร์ต้ี จาํกดั  
    ร้อยละ 99.99) 

    

บริษทั ภูเกต็ ฟิวเจอร์แพลน จาํกดั ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 55.00 55.00 
   (ถือหุน้โดยบริษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จาํกดั  
    ร้อยละ 99.99) 

    

บริษทั ดบัเบ้ิลทรี จาํกดั ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ 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
อสังหาริมทรัพย ์

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 60.00 

    ร้อยละ 99.95)     
บริษทั แอล แอนด ์เอช โฮเทล แมเนจเมนท ์จาํกดั 
   (ถือหุน้โดยบริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั 

ธุรกิจรับจา้งบริหารจดัการ
โครงการ 

ไทย 60.00 60.00 

    ร้อยละ 99.97)     

 ข) บริษทัฯนํางบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจัดทาํงบการเงินรวมตั้ งแต่วนัท่ีบริษทัฯ           
มีอาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

 ค) งบการเงินของบริษทัย่อยได้จดัทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีท่ีสําคญัเช่นเดียวกันกับของ
บริษทัฯ 

ง) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามงบการเงินของบริษทัยอ่ยซ่ึงจดัตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายแปลงค่าเป็น
เงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือน ผลต่างซ่ึงเกิดข้ึนจากการแปลงค่าดงักล่าวได้
แสดงไวเ้ป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดง
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้   

 จ) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อย รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระสาํคญัไดถู้กตดัออก
จากงบการเงินรวมน้ีแลว้ 

 ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิ
ของบริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของ
กาํไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 
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2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัย่อย
และบริษทัร่วมตามวิธีราคาทุน 

3. มาตรฐานการบัญชีใหม่  

 มาตรฐานการบญัชีท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัในปีบญัชีปัจจุบนัและท่ีจะมีผลบงัคบัในอนาคตมีรายละเอียดดงัน้ี 
ก.  มาตรฐานการบัญชีทีเ่ร่ิมมีผลบังคบัในปีบัญชีปัจจุบัน 

 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 - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอย่าง

เฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 
ฉบบัท่ี 21 ภาษีเงินได ้- การไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยท่ี์ไม่ไดคิ้ด  

ค่าเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม่ 
ฉบบัท่ี 25 ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ

หรือของผูถื้อหุน้ 
แนวปฏิบติัทางบญัชีเก่ียวกบัการโอนและการรับโอนสินทรัพยท์างการเงิน 

มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบัญชีและ            
แนวปฏิบติัทางบญัชีขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินน้ี ยกเวน้มาตรฐาน
การบญัชีดงัต่อไปน้ี  

มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่12 เร่ือง ภาษีเงินได้  

มาตรฐานฉบบัน้ีกาํหนดให้กิจการระบุผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดจากความแตกต่างระหว่างมูลค่า
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินกบัฐานภาษี และรับรู้ผลกระทบทางภาษี
เป็นสินทรัพย์หรือหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนด บริษัทฯและ      
บริษทัยอ่ยไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวในงวดปัจจุบนัและปรับยอ้นหลงังบการเงิน
ของปีก่อนท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบเสมือนหน่ึงว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ผลกระทบ   
ทางภาษีเป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีมาโดยตลอด ผลสะสมจากการ
เปล่ียนแปลงนโยบายบญัชีดงักล่าวแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 4 
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ข.  มาตรฐานการบัญชีทีจ่ะมีผลบังคบัในอนาคต 

  วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้
มาตรฐานการบญัชี  

ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) การนาํเสนองบการเงิน 1 มกราคม 2557
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได ้ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) สญัญาเช่า 1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) รายได ้ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนกังาน 1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวา่งกาล 1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2555) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1 มกราคม 2557 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 4 สญัญาประกนัภยั 1 มกราคม 2559 

ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนท่ีถือไวเ้พื่อขาย  
    และการดาํเนินงานท่ียกเลิก 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานดาํเนินงาน 1 มกราคม 2557 

การตีความมาตรฐานการบญัชี   
ฉบบัท่ี 15 สญัญาเช่าดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่       

    ผูเ้ช่า 
1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 27 การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีทาํข้ึนตาม
รูปแบบกฎหมาย 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทาน
บริการ 

1 มกราคม 2557 
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  วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้
ฉบบัท่ี 32 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์ 1 มกราคม 2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 1 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจาก

การร้ือถอน การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมี
ลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 4 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วย
สญัญาเช่าหรือไม่ 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 5 สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการ          
ร้ือถอน การบูรณะและการปรับปรุง
สภาพแวดลอ้ม 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 7 การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐาน      
การบญัชี ฉบบัท่ี 29 เร่ือง การรายงาน        
ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะ
เงินเฟ้อรุนแรง 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 10 งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 12 ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 17 การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 18 การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 1 มกราคม 2557 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่ามาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ
มาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็น
สาระสาํคญัต่องบการเงินเม่ือนาํมาถือปฏิบติั 

4. ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการนํามาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ  

 ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัตามท่ีกล่าวใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 เน่ืองจากบริษทัฯและบริษทัยอ่ยนาํมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 
เร่ือง ภาษีเงินได ้ มาถือปฏิบติั ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวแสดงเป็น
รายการแยกต่างหากในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ 
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 จาํนวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน
และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ มีดงัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัท่ี          
31 ธนัวาคม 

2556 

ณ วนัท่ี          
31 ธนัวาคม 

2555 

ณ วนัท่ี          
1 มกราคม 

2555 

ณ วนัท่ี          
31 ธนัวาคม 

2556 

ณ วนัท่ี          
31 ธนัวาคม 

2555 

ณ วนัท่ี          
1 มกราคม 

2555 
งบแสดงฐานะการเงนิ        
เงินลงทุนในบริษทัร่วมเพิ่มข้ึน 163,880 99,575 101,096 - - - 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
เพิ่มข้ึน 617,679 539,456 478,019 491,841 400,584 306,619 

กาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรเพิ่มข้ึน 679,070 596,957 542,516 410,523 369,236 297,459 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 
   เพิ่มข้ึน (ลดลง) 80,673 3,920 (14,176) 81,318 31,348 9,160 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจ
ควบคุมของบริษทัยอ่ยเพ่ิมข้ึน 21,816 38,154 50,775 - - - 

       
  (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

งบกาํไรขาดทุน     
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดล้ดลง (28,253) (30,669) (41,287) (63,709) 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม     
   เพิ่มข้ึน 37,523 2,569 - - 
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี    
   อาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ยลดลง (16,337) (12,853) - - 
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของ 
   บริษทัใหญ่เพิ่มข้ึน  82,113 46,091 41,287 63,709 
กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานเพิ่มข้ึน (บาท) 0.008 0.005 0.004 0.006 
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ     
ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน     
   ในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายลดลง (49,970) (22,188) (49,970) (22,188) 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั     
   คณิตศาสตร์ประกนัภยัลดลง - (8,580) - (8,068) 
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน     
   ในบริษทัร่วมเพิม่ข้ึน (ลดลง) 26,782 (4,091) - - 
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5. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

5.1 การรับรู้รายได้ 

 ก) รายได้จากการขายบ้านพร้อมทีด่ินและรายได้จากการขายหน่วยในอาคารชุดพกัอาศัย 

  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้รายไดจ้ากการขายบา้นพร้อมท่ีดินและรายไดจ้ากการขายหน่วยใน
อาคารชุดพกัอาศยัเม่ืองานก่อสร้างเสร็จตามสญัญาและไดมี้การโอนความเส่ียงและผลตอบแทน
ท่ีมีนัยสําคญัของความเป็นเจา้ของให้กบัผูซ้ื้อแลว้โดยมีการโอนกรรมสิทธ์ิให้ผูซ้ื้อหลงัจาก
ไดรั้บชาํระจากผูซ้ื้อครบถว้นแลว้ 

 ข) รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 

   รายไดค่้าเช่าพื้นท่ีในอาคารและค่าบริการท่ีเก่ียวขอ้งจะรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งตลอด
อายสุญัญาเช่า 

   รายไดค่้าบริการรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้โดยพิจารณาถึงขั้นความสาํเร็จของงาน 

   รายไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการประกอบกิจการโรงแรมจะรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือไดส่้งมอบสินคา้และ
ใหบ้ริการแลว้ โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 ค) ดอกเบีย้รับ 

  ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

 ง) เงินปันผลรับ 

  เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

5.2 ต้นทุนการขายบ้านพร้อมทีด่ินและหน่วยในอาคารชุดพกัอาศัย 

 ตน้ทุนการขายบา้นพร้อมท่ีดินและหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยัประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีดิน ค่าถมดิน      
ค่าออกแบบ ค่าสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้าง ตน้ทุนการกูย้มืและค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ในการคาํนวณหาตน้ทุนขายบา้นพร้อมท่ีดินและหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยั บริษทัฯและบริษทัย่อย
ไดท้าํการแบ่งสรรตน้ทุนการพฒันาทั้งหมดท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (โดยคาํนึงถึงตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงดว้ย) 
ตามเกณฑพ์ื้นท่ีท่ีขาย 

 ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขาย เช่น ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิ บนัทึกเป็น
ค่าใชจ่้ายเม่ือมีการขาย 
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5.3 ต้นทุนการกู้ยมื 

 ตน้ทุนการกูย้มืของเงินกูท่ี้ใชใ้นการไดม้า การก่อสร้างหรือการผลิตสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลานาน
ในการแปลงสภาพให้พร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กนาํไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกว่าสินทรัพย์
นั้นจะอยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามท่ีมุ่งประสงค ์ ส่วนตน้ทุนการกูย้มือ่ืนถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ี
เกิดรายการ ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้มืนั้น 

 ตน้ทุนดอกเบ้ียท่ีใชใ้นการพฒันาโครงการจะคาํนวณโดยการคูณรายจ่ายของโครงการนั้นดว้ยอตัรา
การตั้งข้ึนเป็นทุน อตัราการตั้งข้ึนเป็นทุนคืออตัราถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของตน้ทุนการกูย้มืในระหวา่งปี 

5.4 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร เช็คท่ีถึงกาํหนดชาํระแต่ยงั
มิไดน้าํฝาก และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน      
3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

5.5 ลูกหนีก้ารค้า 

 ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัย่อยบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
สาํหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณา
จากประสบการณ์การเกบ็เงินและการวิเคราะห์อายหุน้ี 

5.6 สินค้าคงเหลอื 

 ท่ีดินและงานระหว่างก่อสร้างแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะตํ่ากว่า 
โดยมีรายละเอียดการคาํนวณราคาทุนดงัน้ี 

ท่ีดิน   - ราคาทุนของท่ีดินบนัทึกโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักโดยแยกท่ีดินตาม    
แต่ละโครงการ 

งานระหวา่งก่อสร้าง - ต้น ทุนงานระหว่ า ง ก่อส ร้ า งประกอบด้ว ยต้น ทุนงาน ก่อส ร้ า ง                    
งานสาธารณูปโภคส่วนกลาง และตน้ทุนการกู้ยืมท่ีถือเป็นตน้ทุนของ     
โครงการ  บริษัทฯและบริษัทย่อยบันทึกต้นทุนงานก่อสร้างและ             
งานสาธารณูปโภคตามท่ีเกิดข้ึนจริง 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ (ถา้มี) ไวใ้นส่วนของกาํไร
หรือขาดทุน 
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5.7 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้แสดงตามมูลค่ายติุธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของ
หลกัทรัพยบ์นัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

ข) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายแสดงตามมูลค่ายติุธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของ
หลกัทรัพยด์งักล่าวบนัทึกในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุนเม่ือไดจ้าํหน่ายหลกัทรัพยน์ั้นออกไป  

ค) เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะครบกาํหนดชาํระในหน่ึงปี รวมทั้งท่ีจะถือจนครบกาํหนดแสดง
มูลค่าตามวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย บริษทัฯตดับญัชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนตํ่ากว่ามูลค่าตราสารหน้ี
ตามอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง ซ่ึงจํานวนท่ีตัดจําหน่าย/รับรู้น้ีจะแสดงเป็นรายการปรับกับ   
ดอกเบ้ียรับ 

ง) เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดงใน
ราคาทุนสุทธิจากค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี)   

จ) เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย  

ฉ) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธี
ราคาทุน  

 มูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดคาํนวณจากราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนั  
ทาํการสุดทา้ยของปี ส่วนมูลค่ายติุธรรมของตราสารหน้ีคาํนวณโดยใชอ้ตัราผลตอบแทนท่ีประกาศ
โดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) ของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย  
ตราสารหน้ีท่ีจะถือไวจ้นครบกาํหนดและเงินลงทุนทัว่ไปในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

ในกรณีท่ีมีการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหน่ึงไปเป็นอีกประเภทหน่ึง บริษทัฯจะปรับ
มูลค่าของเงินลงทุนดังกล่าวใหม่โดยใช้มูลค่ายุติธรรม ณ วันท่ีโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุน             
ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีโอนจะบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุนหรือแสดงเป็นองค์ประกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้นแลว้แต่ประเภทของเงินลงทุนท่ีมีการ  
โอนเปล่ียน 

 เม่ือมีการจาํหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน 
จะถูกบนัทึกเป็นรายไดห้รือค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 
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5.8 ทีด่ินรอการพฒันา 

 ท่ีดินรอการพฒันาแสดงตามราคาทุนสุทธิจากสาํรองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ  
ราคาทุนประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีดิน ค่าถมดิน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใชจ่้ายในการพฒันาโครงการ และ
ตน้ทุนการกูย้มืท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งการพฒันาในอดีต 

5.9 อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

 บริษทัย่อยบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในราคาทุนซ่ึงรวมตน้ทุนการ        
ทาํรายการ หลงัจากนั้น บริษทัย่อยจะบนัทึกอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยราคาทุนหักค่าเส่ือม
ราคาสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนคาํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณ 5 - 40 ปี ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนรวมอยู่ในการ
คาํนวณผลการดาํเนินงาน 

 บริษทัยอ่ยรับรู้ผลต่างระหวา่งจาํนวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงวดท่ีตดัรายการอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนออกจากบญัชี 

5.10 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์/ค่าเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและ
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

 ค่าเส่ือมราคาของสโมสรและสระวา่ยนํ้าคาํนวณตามเกณฑพ์ื้นท่ีท่ีขายของโครงการ ส่วนค่าเส่ือมราคา
ของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของสินทรัพยด์งัน้ี 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร   20     ปี 
เคร่ืองใชส้าํนกังาน   3 - 10  ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์   5 ปี 
ยานพาหนะ   5  ปี 
อ่ืน ๆ   2 - 20 ปี  

 ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 
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 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เม่ือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือ
คาดว่าจะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใชห้รือการจาํหน่ายสินทรัพย ์รายการผล
กาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเม่ือบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

5.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม    
(ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จาํกดัอย่างมีระบบ
ตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย์
ดงักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนระยะเวลาการ
ตัดจําหน่ายและวิ ธีการตัดจําหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกส้ินปีเป็นอย่างน้อย                  
ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 ค่าตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนคาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณดงัน้ี 

   คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์       5 และ 10 ปี 

 บริษทัยอ่ยตดัจาํหน่ายค่าสิทธิการใชพ้ื้นท่ีทางเช่ือมระหว่างระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครกบั
ศูนยก์ารคา้เทอร์มินอล 21 เท่ากบัระยะเวลาสัมปทานท่ีเหลือท่ีบริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
จาํกดั (มหาชน) ไดรั้บจากกรุงเทพมหานคร 

5.12 สัญญาเช่าระยะยาว 

สญัญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ไม่ได้
โอนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

5.13 สิทธิการเช่า 

 สิทธิการเช่าแสดงตามราคาทุนสุทธิจากค่าตดัจาํหน่ายสะสม บริษทัยอ่ยตดัจาํหน่ายสิทธิการเช่าตามวิธี
เสน้ตรงตามอายสุญัญาเช่า 

 ค่าตดัจาํหน่ายรวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 
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5.14 ค่าความนิยม 

 บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนท่ีสูงกว่า
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าสูงกว่าตน้ทุน
การรวมธุรกิจ บริษทัฯจะรับรู้ส่วนท่ีสูงกวา่น้ีเป็นกาํไรในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัที 

 บริษทัฯแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม และจะทดสอบการดอ้ยค่าของ      
ค่าความนิยมทุกปีหรือเม่ือใดกต็ามท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 

 เพื่อวตัถุประสงค์ในการทดสอบการดอ้ยค่า บริษทัฯจะปันส่วนค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนจากการรวม
กิจการให้กบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด)       
ท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์เพิ่มข้ึนจากการรวมกิจการ และบริษทัฯจะทาํการประเมินมูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพยท่ี์
ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดตํ่ากว่า
มูลค่าตามบญัชี บริษทัฯจะรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน และบริษทัฯ       
ไม่สามารถกลบับญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่าไดใ้นอนาคต 

5.15 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯหรือ
ถูกบริษัทฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับ   
บริษทัฯ 

 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางออ้ม ซ่ึงทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสําคญั กรรมการ
หรือพนกังานของบริษทัฯท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

5.16 เงินตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ยสกุลเงิน
ท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละกิจการนั้น  

 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนได้รวมอยู่ในการคาํนวณผลการ
ดาํเนินงาน 
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5.17 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคาร
และอุปกรณ์ ท่ีดินรอการพฒันา อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน สิทธิการเช่า เงินลงทุน หรือสินทรัพย์
ไม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยหากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า และจะทาํการ
ประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมเป็นรายปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือ
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ี
คาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใช้
สินทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์บริษทัฯและบริษทัยอ่ย
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละคาํนวณคิดลดเป็น
มูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบนั
ของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ี์กาํลงัพิจารณาอยู ่ในการ
ประเมินมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชแ้บบจาํลองการประเมินมูลค่าท่ี
ดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจาํนวนเงินท่ีกิจการสามารถจะไดม้าจากการจาํหน่าย
สินทรัพยห์ักดว้ยตน้ทุนในการจาํหน่าย โดยการจาํหน่ายนั้นผูซ้ื้อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเตม็ใจใน
การแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากันได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะของผู ้ท่ีไม่มีความ        
เก่ียวขอ้งกนั 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

 หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยมี์ขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ
สินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บคืนของสินทรัพยน์ั้น และจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมี
การเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชก้าํหนดมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่าคร้ังล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจากการกลบัรายการผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่าตอ้งไม่สูงกว่ามูลค่าตามบญัชีท่ีควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการ 
ดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงวดก่อนๆ บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัที 
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5.18 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้าย
เม่ือเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน  

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้ งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบด้วยเงินท่ี
พนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุน
สาํรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัยอ่ย เงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่าย
สมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชน์ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระสาํหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงาน ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจาก
งานสาํหรับพนกังาน  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน       
โดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระ
ไดท้าํการประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 ในการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงานเป็นคร้ังแรกในปี 
2554 บริษทัฯเลือกรับรู้หน้ีสินในช่วงการเปล่ียนแปลงท่ีมากกว่าหน้ีสินท่ีรับรู้ ณ วนัเดียวกนัตาม
นโยบายการบญัชีเดิม โดยบนัทึกปรับกาํไรสะสม ณ วนัตน้งวดของปี 2554 

5.19 ประมาณการหนีสิ้น 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจาก
เหตุการณ์ในอดีตไดเ้กิดข้ึน และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยจะเสีย
ทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผกูพนันั้น และบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสามารถประมาณ
มูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 
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5.20 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บ
ภาษีของรัฐ โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชี
ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ี
เก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุก
รายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้งผล
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะ
มีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและผลขาดทุน
ทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่า
บริษทัฯและบริษทัย่อยจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
ทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษี      
ท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

5.21 ตราสารอนุพนัธ์ 

 สัญญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ 

 บริษทัฯรับรู้จาํนวนสุทธิของดอกเบ้ียท่ีได้รับจาก/จ่ายให้แก่คู่สัญญาตามสัญญาแลกเปล่ียนอตัรา
ดอกเบ้ียเป็นรายได/้ค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง  

 สัญญาแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ 

 ลูกหน้ีและเจา้หน้ีตามสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศจะถูกแปลงค่าตามอตัราแลกเปล่ียน         
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน กาํไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ดงักล่าวจะถูกบนัทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  
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6. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีสํ่าคญั 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ
การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ี
ส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการท่ี
สาํคญัมีดงัน้ี 

 สัญญาเช่า  

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงิน ฝ่ายบริหาร
ได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯและ      
บริษทัยอ่ยไดโ้อนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

 ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

 ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณ
การผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต 
อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีไม่มีการซ้ือขายในตลาดและไม่สามารถหา
ราคาไดใ้นตลาดซ้ือขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือ
ทางการเงินดงักล่าว โดยใชเ้ทคนิคและแบบจาํลองการประเมินมูลค่า ซ่ึงตวัแปรท่ีใชใ้นแบบจาํลอง
ไดม้าจากการเทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยูใ่นตลาด โดยคาํนึงถึงสภาพคล่อง ขอ้มูลความสัมพนัธ์ และ
การเปล่ียนแปลงของมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว 

 ค่าเผือ่การด้อยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยจะตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายและเงินลงทุนทัว่ไป 
เม่ือมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอย่างมีสาระสําคญัและเป็นระยะเวลานานหรือเม่ือมี    
ขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่า การท่ีจะสรุปว่าเงินลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอยา่งเป็นสาระสาํคญัหรือเป็นระยะ
เวลานานหรือไม่นั้นจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจของฝ่ายบริหาร 

 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์/อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน/สิทธิการเช่าและค่าเส่ือมราคา 

 ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ฝ่ายบริหาร
จาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของอาคารและ
อุปกรณ์และอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน และตอ้งทบทวนอายกุารให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ
ใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 
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 นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ อสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุนและสิทธิการเช่าในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ี
คาดว่าจะไดรั้บคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืน่ 

 ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของค่าความนิยมและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน ณ วนัท่ีไดม้า ตลอดจนการ
ทดสอบการดอ้ยค่าในภายหลงั ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะไดรั้บใน
อนาคตจากสินทรัพย  ์หรือ หน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ี
เหมาะสมในการคาํนวณหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้นๆ 

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย จะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กั
ภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยจะมี
กาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น ในการน้ี   
ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการว่าบริษทัฯควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีเป็น
จาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีท่ีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์   

 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึน
เงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

 คดีฟ้องร้อง 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารไดใ้ช้
ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องแล้วและบันทึกประมาณการหน้ีสินดังกล่าว               
ณ วันส้ินรอบระยะเวลารายงาน อย่างไรก็ตาม ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากท่ีได้มีการ             
ประมาณไว ้

 ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าของทีด่ิน งานระหว่างก่อสร้างและงานสาธารณูปโภค และทีด่ินรอการพฒันา 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยพิจารณาการลดลงของมูลค่าของท่ีดิน งานระหวา่งก่อสร้างและงานสาธารณูปโภค        
และท่ีดินรอการพฒันา เม่ือพบว่าโครงการมีมูลค่ายุติธรรมลดลงอย่างเป็นสาระสําคญั ฝ่ายบริหาร
พิจารณาปรับลดมูลค่าของท่ีดิน งานระหว่างก่อสร้างและงานสาธารณูปโภค และท่ีดินรอการพฒันา 
เท่ากบัมูลค่าสุทธิท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืน อยา่งไรก็ตาม ความมีสาระสาํคญั และการปรับลดมูลค่าดงักล่าว
ข้ึนกบัดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร 
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 การประมาณต้นทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

 ในการคาํนวณตน้ทุนขายบา้นพร้อมท่ีดินและหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตอ้ง
ประมาณตน้ทุนทั้งหมดท่ีจะใชใ้นการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย ์ซ่ึงตน้ทุนดงักล่าวประกอบดว้ย 
ตน้ทุนท่ีดินและการปรับปรุงท่ีดิน ตน้ทุนค่าออกแบบและก่อสร้าง ตน้ทุนงานสาธารณูปโภค ตน้ทุน
การกูย้มืเพื่อใชใ้นการก่อสร้างโครงการ และค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารไดป้ระมาณการ
ตน้ทุนดังกล่าวข้ึนจากประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจโดยจะมีการทบทวนการประมาณการ
ดงักล่าวเป็นระยะ ๆ หรือ เม่ือตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงแตกต่างจากประมาณการตน้ทุนอยา่งมีสาระสาํคญั 

 ประมาณการค่าซ่อมแซมบ้านหลงัการขาย 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยประมาณการค่าซ่อมแซมบา้นหลงัการขายโดยพิจารณาจากขอ้มูลค่าใชจ่้ายใน
การซ่อมแซมบา้นหลงัการขายท่ีเกิดข้ึนจริงในอดีต และ/หรือขอ้มูลท่ีมีอยู่ในปัจจุบนัเก่ียวกับงาน
ซ่อมแซมประเภทต่าง ๆ 

 ประมาณการค่าซ่อมแซมสาธารณูปโภค 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีการประมาณการค่าซ่อมแซมสาธารณูปโภคโดยฝ่ายบริหารพิจารณาจาก
ประสบการณ์ในอดีต และ/หรือขอ้มูลท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัเก่ียวกบังานซ่อมแซมประเภทต่าง ๆ 

 เงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้าน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บา้นโดยใชอ้ตัราตามท่ีกฎหมาย
กาํหนดและใชมู้ลค่าประมาณการของงานสาธารณูปโภคเป็นฐานในการคาํนวณ 

 สํารองผลเสียหายจากการรับประกนัรายได้ของกองทุน 

 ในการบนัทึกสํารองผลเสียหายจากการรับประกนัรายได้ของกองทุน ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจ       
ในการประเมินความสามารถในการทาํกาํไรของกองทุน และบนัทึกประมาณการหน้ีสินตามสัดส่วน
การคํ้าประกนัของบริษทัฯ 

7. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ลกัษณะความสมัพนัธ์ของบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 

ช่ือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสมัพนัธ์ 
บริษทั แอตแลนติก เรียลเอสเตท จาํกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั แปซิฟิค เรียลเอสเตท จาํกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์นอร์ธ จาํกดั บริษทัยอ่ย 
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ช่ือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสมัพนัธ์ 
บริษทั แลนด ์แอนด ์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 ภูเกต็ ฟิวเจอร์แพลน จาํกดั บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทั แอล. เอช. 

เมืองใหม่ จาํกดั ร้อยละ 99.99) 
บริษทั ดบัเบ้ิลทรี จาํกดั บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทั แอล. เอช. 

เมืองใหม่ จาํกดั ร้อยละ 99.99) 
บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั แอล แอนด ์เอช สาทร จาํกดั บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทั แอล แอนด ์

เอช พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั ร้อยละ 99.99) 
บริษทั แอล แอนด ์เอช รีเทล แมเนจเมนท ์จาํกดั บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทั แอล แอนด ์

เอช พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั ร้อยละ 99.95) 
บริษทั แอล แอนด ์เอช โฮเทล แมเนจเมนท ์จาํกดั บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทั แอล แอนด ์

เอช พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั ร้อยละ 99.97) 
Land and Houses U.S.A., Inc. บริษทัยอ่ย 
บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  บริษทัร่วม 

ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) บริษทัร่วม (ถือหุน้โดยบริษทั แอล เอช 
ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)       
ร้อยละ 99.99) 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ 
จาํกดั 

บริษทัร่วม (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยของบริษทั 
แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จาํกดั 
(มหาชน) ร้อยละ 99.99) 

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) 
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ บริษทัร่วม 

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้อง  
แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์-II 

บริษทัร่วม 
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ช่ือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสมัพนัธ์ 
บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) บริษทัร่วม 
บริษทั คิว.เอช.อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั บริษทัร่วม (ถือหุน้โดยบริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ 

จาํกดั (มหาชน) ร้อยละ 99.99) 
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยค์วอลิต้ี เฮา้ส์ บริษทัร่วมของบริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จาํกดั 

(มหาชน) 
Starmalls, Inc.  บริษทัร่วม (บริษทัฯไดเ้ปล่ียนประเภท       

เงินลงทุนในบริษทัร่วมเป็นเงินลงทุน       
ในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายในเดือนมิถุนายน 
2555) 

บริษทั เมืองใหม่ พร๊อพเพอร์ต้ี จาํกดั ผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 
Reco Resorts Pte Ltd. ผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 
บริษทั สยาม รีเทล ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์จาํกดั มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า แลนด ์
แอนด ์เฮา้ส์  

มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จาํกดั  มีกรรมการร่วมกนั 

 ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและ
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2556 2555 2556 2555  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ดอกเบ้ียรับ - - 90.2 48.8 ร้อยละ MLR - 1.5 และ                      

ร้อยละ 5.00 - 7.50 ต่อปี   
ค่าธรรมเนียมการจดัการรับ - - 13.5 12.5 ใกลเ้คียงราคาทุน 
เงินปันผลรับ - - 325.5 300.0 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ขายท่ีดิน - - 56.8 1.4 ใกลเ้คียงราคาทุน 
ค่าตอบแทนสาํหรับการใชท่ี้ดิน - - 81.0 5.2 ใกลเ้คียงราคาทุน 
ซ้ือท่ีดิน - - 9.0 0.5 ใกลเ้คียงราคาทุน 
ดอกเบ้ียจ่าย   - - 3.3 4.1 ร้อยละ 3.00 ต่อปี 
ค่าเช่าและบริการจ่าย - - 1.7 1.8 1,030 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2556 2555 2556 2555  

รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
ดอกเบ้ียรับ 16.7 22.7 13.7 21.5 อตัราตลาด 
เงินปันผลรับ 708.5 662.0 708.5 662.0 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ซ้ือสินคา้ 107.0 134.7 101.0 127.9 ราคาตลาด 
ค่านายหนา้ 4.4 - - - อตัราตลาด 
ค่าบริการจ่าย 0.5 3.4 - - ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
ค่าบริการจดัทาํบญัชี - 1.0 - - ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
ค่าบริหารโครงการ 107.6 116.2 - - ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
เงินปันผลรับ 55.9 31.4 55.9 31.4 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 42.1 39.3 42.1 39.3 500 - 800 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน 
ดอกเบ้ียจ่าย 21.3 29.8 - - ร้อยละ MLR - 1.5 และ                        

ร้อยละ 5.50 - 7.50 ต่อปี 
ค่านายหนา้จ่าย 14.6 11.3 - 0.4 ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
ค่าบริหารโครงการ 23.7 22.0 - - ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
ขายโครงการ - 628.0 - - ราคาตลาด 
สาํรองผลเสียหายจากการ      
   รับประกนัรายไดข้องกองทุน 33.3 80.6 33.3 80.6 ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
รายการธุรกิจกบักรรมการของบริษทัยอ่ย     
ดอกเบ้ียจ่าย 2.2 2.2 - - ร้อยละ 5.50 - 7.50 ต่อปี 

 บริษทัฯและ Reco Plaza Pte Ltd. ตกลงท่ีจะรับประกนัรายไดข้องกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละ
สิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ ภายใตส้ัญญาตกลงกระทาํการกบักองทุนดงักล่าว โดยรับประกนั
ผลต่างระหว่างจาํนวน 179.88 ลา้นบาทกบัผลกาํไรท่ีเกิดข้ึนจริงสาํหรับปี 2555 และจาํนวน 243.16 
ลา้นบาทกบัผลกาํไรท่ีเกิดข้ึนจริงสาํหรับปี 2556 - 2558 โดยบริษทัฯและ Reco Plaza Pte Ltd.              
คํ้าประกนัในสัดส่วนร้อยละ 52 และร้อยละ 48 ของผลต่างดงักล่าว ตามลาํดบั อยา่งไรก็ตาม จาํนวน
เงินท่ีรับประกนัจะตอ้งไม่เกินร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิของกองทุนท่ีเกิดข้ึนจริงก่อนการสนบัสนุน
รายไดจ้ากผูรั้บประกันรายได้ในปีดังกล่าว ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 ยอดคงเหลือของสํารองผล
เสียหายจากการรับประกนัรายไดข้องกองทุนดงักล่าวมีจาํนวนเท่ากบั 67 ลา้นบาท โดยแยกแสดงเป็น
ประมาณการหน้ีสินระยะสั้นจาํนวน 47 ลา้นบาท และประมาณการหน้ีสินระยะยาวจาํนวน 20 ลา้น
บาท ในงบแสดงฐานะการเงิน  
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 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 
มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

เงนิฝากสถาบันการเงนิ 
   (แสดงภายใต้เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด) 

   

บริษทัร่วม     
ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 651.9 919.0 499.5 722.4 

เงนิลงทุนช่ัวคราว (หมายเหตุ 9)     
บริษทัร่วม     
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์     
 จาํกดั  50.0 50.0 50.0 50.0 

เงนิทดรองจ่ายและลูกหนีก้จิการท่ีเกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 10)   
บริษทัยอ่ย     
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
บริษทั แอลเอช แอสเซท จาํกดั - - 0.1 1.1 
บริษทั แอตแลนติก เรียลเอสเตท จาํกดั - - 0.1 0.8 
บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ นอร์ธอีส จาํกดั - - 0.5 - 
บริษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จาํกดั - - 0.2 - 

 - - 0.9 1.9 

บริษทัร่วม     
บริษทั คิว.เอช.อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 3.3 - - - 
บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) - 0.2 - - 
ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) - 0.1 - - 

 3.3 0.3 - - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละ     
   สิทธิการเช่า แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ - 3.5 - - 

รวม 3.3 3.8 0.9 1.9 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับจากกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั  
บริษทัยอ่ย     
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ นอร์ธอีส จาํกดั - - 282.7 50.1 
บริษทั แอลเอช แอสเซท จาํกดั - - 35.4 60.1 
บริษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จาํกดั - - 99.9 68.8 
บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั - - 590.8 745.5 
บริษทั แปซิฟิค เรียลเอสเตท จาํกดั - - 75.9 - 

 - - 1,084.7 924.5 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 

บริษทัร่วม     
ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 0.1 0.1 0.1 0.1 
รวม 0.1 0.1 1,084.8 924.6 

เงนิให้กู้ยมืระยะยาวและดอกเบีย้ค้างรับจากกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย     
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
Land and Houses U.S.A., Inc. - - 3,141.2 - 

เงนิมัดจําแก่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย     
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั - - - 0.4 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์     
   ควอลิต้ี เฮา้ส์ 9.3 8.6 9.3 8.6 
รวม 9.3 8.6 9.3 9.0 

เจ้าหนีก้ารค้ากจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 22)    
บริษทัร่วม     
บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่ โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน) 14.2 9.9 14.2 9.9 
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 0.8 0.8 0.6 0.3 
บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 10.3 16.8 - - 
 25.3 27.5 14.8 10.2 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า     
   แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ 2.7 2.4 - - 
บริษทั สยาม รีเทล ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์จาํกดั 3.3 7.6 - - 
 6.0 10.0 - - 
รวม 31.3 37.5 14.8 10.2 

เจ้าหนีอ้ืน่กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 22)    
บริษทัร่วม     
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 0.1 4.5 0.1 4.6 
บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 10.6 5.7 - - 
 10.7 10.2 0.1 4.6 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทั สยาม รีเทล ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์จาํกดั 9.6 4.3 - - 
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ควอลิต้ีเฮา้ส์ 0.3 - 0.3 - 
 9.9 4.3 0.3 - 
รวม 20.6 14.5 0.4 4.6 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

เงนิกู้ยมืระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างจ่ายจากกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั   
บริษทัยอ่ย     
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
บริษทั แอล เอช เรียลเอสเตท จาํกดั - - 16.6 - 
บริษทั แปซิฟิค เรียลเอสเตท จาํกดั - - - 42.6 
บริษทั สยามธานี พร๊อบเพอร์ต้ี จาํกดั - - 90.4 9.0 
บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์นอร์ธ จาํกดั - - 22.2 22.1 

 - - 129.2 73.7 

บริษทั/บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทั เมืองใหม่ พร๊อพเพอร์ต้ี จาํกดั 13.1 12.5 - - 
Reco Resorts Pte Ltd. 393.7 496.9 - - 
กรรมการของบริษทัยอ่ย 53.4 45.2 - - 

 460.2 554.6 - - 

รวม 460.2 554.6 129.2 73.7 

สํารองผลเสียหายจากการรับประกนัรายได้ของกองทุน (หมายเหตุ 25)   
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า 
   แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ 67.3 72.8 67.3 72.8 

 เงินกูย้มื/เงินใหกู้ย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นการกูย้มืในรูปของตัว๋สัญญาใชเ้งินปลอดหลกัทรัพย ์    
คํ้าประกนัและครบกาํหนดจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 

 ในระหว่างปี 2556 เงินกูย้ืม/ให้กูย้ืมระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายการ
เคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 1 มกราคม 2556 เพิ่มข้ึน ลดลง 31 ธนัวาคม 2556 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับจากกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั   
บริษทัร่วม     
ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 0.1 16.7 (16.7) 0.1 
เงนิกู้ยมืระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างจ่ายจากกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั   
บริษทั/บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทั เมืองใหม่ พร๊อพเพอร์ต้ี จาํกดั 12.5 0.6 - 13.1 
Reco Resorts Pte Ltd. 496.9 20.7 (123.9) 393.7 
กรรมการของบริษทัยอ่ย 45.2 8.2 - 53.4 

รวม 554.6 29.5 (123.9) 460.2 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 1 มกราคม 2556 เพิ่มข้ึน ลดลง 31 ธนัวาคม 2556 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับจากกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั   
บริษทัยอ่ย     
บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ นอร์ธอีส จาํกดั 50.1 275.8 (43.2) 282.7 
บริษทั แอลเอช แอสเซท จาํกดั 60.1 48.2 (72.9) 35.4 
บริษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จาํกดั 68.8 31.1 - 99.9 
บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั 745.5 31.1 (185.8) 590.8 
บริษทั แอตแลนติก เรียลเอสเตท จาํกดั - 75.9 (75.9) - 
บริษทั แปซิฟิค เรียลเอสเตท จาํกดั - 80.9 (5.0) 75.9 
 924.5 543.0 (382.8) 1,084.7 
บริษทัร่วม     
ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 0.1 13.7 (13.7) 0.1 
รวม 924.6 556.7 (396.5) 1,084.8 

เงนิให้กู้ยมืระยะยาวและดอกเบีย้ค้างรับจากกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั   
บริษทัยอ่ย     
Land and Houses U.S.A., Inc. - 3,170.9 (29.7) 3,141.2 

เงนิกู้ยมืระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างจ่ายจากกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั   
บริษทัยอ่ย     
บริษทั แปซิฟิค เรียลเอสเตท จาํกดั 42.6 120.6 (163.2) - 
บริษทั สยามธานี พร๊อบเพอร์ต้ี จาํกดั 9.0 111.7 (30.3) 90.4 
บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์นอร์ธ จาํกดั 22.1 45.6 (45.5) 22.2 
บริษทั แอตแลนติก เรียลเอสเตท จาํกดั - 231.3 (231.3) - 
บริษทั แอล เอช เรียลเอสเตท จาํกดั - 48.7 (32.1) 16.6 
รวม 73.7 557.9 (502.4) 129.2 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ในระหว่างปี 2556 และ 2555 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานท่ีให้แก่
กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและ              

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 83,620 90,985 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 3,180 3,194 
รวม 86,800 94,179 
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 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการโครงการ การจดัหาผูเ้ช่าพื้นท่ี 
การให้คาํปรึกษา สัญญาเช่าดาํเนินงานและสัญญาบริการ และสัญญาซ้ือขายผลิตภัณฑ์กับบริษทั          
ท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 35 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระจากการคํ้ าประกันให้กับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันตามท่ีกล่าวไว้ใน         
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 35.3 

8. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
เงินสด 4,776 5,271 2,050 1,798 
เงินฝากธนาคาร 695,888 1,028,121 380,799 761,615 
เช็คฝากระหวา่งทาง 264,875 278,704 244,984 268,039 
ตัว๋แลกเงิน 200,000 - 200,000 - 
ตัว๋เงินคลงั - 149,989 - 149,989 
รวม 1,165,539 1,462,085 827,833 1,181,441 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 เงินฝากธนาคาร ตัว๋แลกเงิน และตัว๋เงินคลงัมีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 
0.50 - 2.25 ต่อปี (2555: ร้อยละ 0.625 - 3.00 ต่อปี) 

9. เงินลงทุนช่ัวคราว 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและ               
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 
เงินลงทุนในกองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน - ราคาทุน 50,000 - 
บวก: กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 25 - 
มูลค่ายติุธรรม 50,025 - 
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10. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
ลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     

คา้งชาํระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  94,960 78,743 - - 
 3 - 6 เดือน 3,918 10,186 - - 
 6 - 9 เดือน 2,706 553 - - 
    9 - 12 เดือน 2,480 - - - 
 มากกวา่ 12 เดือน 188 567 - - 
รวม 104,252 90,049 - - 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (105) - - - 
รวมลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ี 
 ไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 104,147 90,049 - - 
ลกูหน้ีอ่ืน     
เงินทดรองจ่ายและลกูหน้ีกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 3,251 3,776 887 1,876 

อ่ืน ๆ 28,850 26,421 28,087 25,879 

รวมลกูหน้ีอ่ืน 32,101 30,197 28,974 27,755 

รวมลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน - สุทธิ 136,248 120,246 28,974 27,755 

11. ทีด่ิน งานระหว่างก่อสร้างและงานสาธารณูปโภค (สินค้าคงเหลอื) 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 

ท่ีดิน 23,564,974 20,514,921 22,636,503 19,591,173 
ค่าถมดิน 1,931,679 1,296,652 1,824,428 1,234,153 
งานระหวา่งก่อสร้าง 8,952,298 7,114,711 8,428,246 6,770,099 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,520,064 1,515,468 1,443,111 1,462,351 
ค่าสาธารณูปโภค 2,652,358 2,147,214 2,364,445 1,996,344 
ค่าใชจ่้ายพฒันาโครงการรอตดับญัชี 832 1,091 414 500 
บา้นรอการขาย 41,430 60,204 - - 
รวม 38,663,635 32,650,261 36,697,147 31,054,620 
หกั: สาํรองเผือ่การปรับลดเป็น     
 มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (167,552) (113,626) (69,129) (78,952) 
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 38,496,083 32,536,635 36,628,018 30,975,668 
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 ในระหว่างปี 2555 บริษทัฯไดจ้ดัให้ผูป้ระเมินราคาอิสระทาํการประเมินมูลค่ายติุธรรมของท่ีดินและ
งานระหว่างก่อสร้างบางส่วนของบริษทัฯและบริษทัย่อย โดยใชว้ิธีเปรียบเทียบมูลค่าตลาด (Market 
Comparison Approach) และวิธีสมมติการพฒันาหรือการหาส่วนท่ีเหลือ (The Hypothetical 
development or residual valuation) เป็นเกณฑใ์นการพิจารณากาํหนดมูลค่าทรัพยสิ์น โดยผูป้ระเมิน
ราคาอิสระไดป้ระเมินมูลค่ายติุธรรมของท่ีดินและงานระหว่างก่อสร้างดงักล่าวสูงกว่ามูลค่าสุทธิตาม
บญัชีของโครงการ 

 ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดร้วมตน้ทุนการกูย้ืมเขา้เป็นตน้ทุนของท่ีดินและงานระหว่าง
ก่อสร้าง โดยคาํนวณจากอตัราการตั้งข้ึนเป็นทุนซ่ึงเป็นอตัราถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของเงินกูด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 

ตน้ทุนการกูย้มืส่วนท่ีรวมเป็นตน้ทุน 
   ของท่ีดินและงานระหวา่งก่อสร้าง 
   (ลา้นบาท) 

 
 

696 

 
 

695 

 
 

650 

 
 

671 
อตัราการตั้งข้ึนเป็นทุน (ร้อยละ) 3.8 4.0 3.8 4.0 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้าํท่ีดินบางส่วนพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมี
อยูบ่นท่ีดินไปจดจาํนองคํ้าประกนัเงินกูย้มืและเงินเบิกเกินบญัชีของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ซ่ึงมีมูลค่า
สุทธิตามบญัชีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีของท่ีดินพร้อม 
   ส่ิงปลูกสร้างท่ีติดภาระคํ้าประกนั 

 
5,559 

 
9,571 

 
4,576 

 
8,762 
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 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสาํรองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการสาํหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
                     

งบการเงินรวม 
งบการเงิน             

เฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 113,626 78,952 
บวก: ตั้งเพิ่ม 43,274 - 
   โอนจากท่ีดินรอการพฒันา 26,692 - 
หกั:  โอนกลบัเน่ืองจากการขาย      (16,040) (9,823) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 167,552 69,129 

 ในระหวา่งปีปัจจุบนั บริษทัยอ่ยไดโ้อนสินคา้คงเหลือซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวน 31 ลา้นบาทไป
เป็นท่ีดินรอการพฒันา และรับโอนท่ีดินรอการพฒันาซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวน 25 ลา้นบาทมา
เป็นสินคา้คงเหลือ 

12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

12.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อยทีแ่สดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกจิการ มีรายละเอยีดดังต่อไปนี ้
 (หน่วย: พนับาท) 

  สัดส่วน  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า มูลค่าตามบญัชีตาม 
ช่ือบริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ เงินลงทุน ราคาทุน ของเงินลงทุน วธีิราคาทุน - สุทธิ 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

   (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 ์แอนด ์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)              (ก) 100.00 100.00 616,427 346,466 - - 616,427 346,466 

     3,004,327 2,734,366 (50,000) (50,000) 2,954,327 2,684,366 

(ก)  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 Land and Houses U.S.A., Inc. มีทุนชาํระแลว้จาํนวน 20.0 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (2555: 11.3 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 
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 ในระหวา่งปี 2556 และ 2555 บริษทัฯไดรั้บเงินปันผลจากบริษทัยอ่ยดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

ช่ือบริษทั 2556 2555 
บริษทั แอตแลนติก เรียลเอสเตท จาํกดั 325,454 299,958 
รวม 325,454 299,958 

12.2 บริษัท แอล. เอช. เมืองใหม่ จํากดั และบริษัทย่อย 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จาํกดั ไดน้าํหุ้นสามญัของบริษทั 
ภูเก็ต ฟิวเจอร์แพลน จาํกัด และบริษทั ดับเบ้ิลทรี จาํกัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยไปวางเป็นหลกัทรัพย ์       
คํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาว 

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

 เม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2556 Land and Houses U.S.A., Inc. ไดเ้รียกทุนชาํระเพิ่มจาํนวน 8.7 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกา โดยบริษทัฯไดจ่้ายชาํระแลว้ทั้งจาํนวน 

13. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

13.1 รายละเอยีดของเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

(หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม 
  จดัตั้งข้ึน     

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน มูลค่าตามบญัชีตามวธีิส่วนไดเ้สีย 
   31 

ธนัวาคม 
31 

ธนัวาคม  
1          

มกราคม  
31 

ธนัวาคม 
31 

ธนัวาคม  
1     

มกราคม  
31 

ธนัวาคม 
31            

ธนัวาคม      
 1       

มกราคม  
   2556 2555 2555 2556 2555 2555 2556 2555 2555 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)     (ปรับปรุงใหม่)  

บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล  ลงทุนในบริษทัต่าง ๆ ไทย 34.14 35.07 35.43 4,394,026 4,254,008 4,254,008 5,137,099 4,976,725 4,726,552 
   กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)            
บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่ ผลิตวสัดุก่อสร้าง ไทย 21.16 21.16 21.16 179,178 179,178 179,178 419,878 397,458 320,149 
   โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน)            
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์  คา้ปลีกวสัดุก่อสร้าง ไทย 30.23 30.11 30.07 1,489,020 1,337,231 1,175,060 4,463,111 3,470,119 2,801,956 
   จาํกดั (มหาชน)            
บริษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี  
   จาํกดั 

ท่ีปรึกษาลงทุน ไทย 40.00 40.00 40.00 2,000 2,000 2,000 9,042 5,142 2,623 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์
   แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ 

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

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 49.99 49.99 49.99 785,330 785,330 1,512,269 537,126 542,334 1,260,648 
   สิทธิเรียกร้องแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์-II            
บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 24.98 24.86 24.86 3,282,682 3,252,802 3,252,802 5,179,520 4,780,100 4,187,038 
Starmalls, Inc. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ ฟิลิปปินส์ -          - 25.00 - - 866,849 - - 1,148,654 
      10,152,928 9,831,241 11,262,858 15,778,178 14,204,280 14,480,022 
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(หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
     จดัตั้งข้ึน    

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
   31 ธนัวาคม

2556 
31 ธนัวาคม 

2555 
1 มกราคม 

2555 
31 ธนัวาคม

2556 
31 ธนัวาคม 

2555 
1 มกราคม 

2555 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ)    

บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล  ลงทุนในบริษทัต่าง ๆ ไทย 34.14 35.07 35.43 4,394,026 4,254,008 4,254,008 
   กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)         
บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่ ผลิตวสัดุก่อสร้าง ไทย 21.16 21.16 21.16 179,178 179,178 179,178 
   โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน)         
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์  คา้ปลีกวสัดุก่อสร้าง ไทย 30.23 30.11 30.07 1,489,020 1,337,231 1,175,060 
   จาํกดั (มหาชน)         
บริษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี  
   จาํกดั 

ท่ีปรึกษาลงทุน ไทย 40.00 40.00 40.00 2,000 2,000 2,000 

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์
   แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ 

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

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละ ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 49.99 49.99 49.99 785,330 785,330 1,512,269 
   สิทธิเรียกร้องแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์-II         
บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จาํกดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 24.98 24.86 24.86 3,282,682 3,252,802 3,252,802 
    (มหาชน)         
Starmalls, Inc. ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ฟิลิปปินส์ -               - 25.00 - - 866,849 
      10,152,928 9,831,241 11,262,858 

13.2 การเปลีย่นแปลงทีสํ่าคญัของเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

13.2.1 บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)   

 ในระหว่างปี 2556 มีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล 
กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ใชสิ้ทธิแปลงเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 330 ลา้นหุ้น ทาํให้สัดส่วนการถือหุน้ของ
บริษทัฯเปล่ียนแปลงจากร้อยละ 35.07 เป็นร้อยละ 34.14 

 เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2556 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จาํกดั 
(มหาชน) ไดมี้มติอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนจาํนวนหุ้นท่ี       
ผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู ่ในอตัราส่วน 30 หุน้สามญัเดิมมีสิทธิซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนได ้1 หุน้ ในราคา
หุ้นละ 1 บาท โดยบริษทัฯไดล้งทุนในหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป 
จาํกดั (มหาชน) ตามสิทธิท่ีไดรั้บเป็นจาํนวน 140 ลา้นหุน้ รวมเป็นเงิน 140 ลา้นบาท โดยบริษทัฯได้
ชาํระค่าหุน้เพิ่มทุนดงักล่าวแลว้ในเดือนพฤษภาคม 2556  

13.2.2 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากดั (มหาชน) 

 ในระหว่างปี 2556 บริษทัฯซ้ือเงินลงทุนในบริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) เพิ่ม
จาํนวน 10 ลา้นหุ้น คิดเป็นเงิน 152 ลา้นบาท และมีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) ใชสิ้ทธิแปลงเป็นหุน้สามญัจาํนวน 5 ลา้นหุน้ ทาํให้
สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯเปล่ียนแปลงจากร้อยละ 30.11 เป็นร้อยละ 30.23 
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 เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2556 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั 
(มหาชน) ไดมี้มติอนุมติัจ่ายปันผลโดยจ่ายเป็นหุน้สามญัในอตัรา 6 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล หรือคิด
เป็นอตัราการจ่ายปันผล 0.1667 บาทต่อหุ้นและจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.0186 บาท 
โดยบริษทัฯไดรั้บหุน้ปันผลจาํนวน 355 ลา้นหุน้ และเงินปันผลจาํนวน 40 ลา้นบาทแลว้ในวนัท่ี 30 
เมษายน 2556 บริษทัฯไดน้าํหุ้นปันผลท่ีไดรั้บไปเฉล่ียตน้ทุนเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าวโดยใช้
จาํนวนหุน้ทั้งหมดท่ีมีภายหลงัจากไดรั้บหุน้ปันผลในระหวา่งงวดปัจจุบนั 

 เม่ือวนัท่ี 22 ตุลาคม 2556 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั 
(มหาชน) ไดมี้มติอนุมติัจ่ายปันผลโดยจ่ายเป็นหุน้สามญัในอตัรา 6 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล หรือคิด
เป็นอตัราการจ่ายปันผล 0.1667 บาทต่อหุ้นและจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.0186 บาท 
โดยบริษทัฯไดรั้บหุน้ปันผลจาํนวน 414 ลา้นหุน้ และเงินปันผลจาํนวน 46 ลา้นบาทแลว้ในวนัท่ี        
15 พฤศจิกายน 2556 บริษทัฯไดน้าํหุน้ปันผลท่ีไดรั้บไปเฉล่ียตน้ทุนเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าวโดย
ใชจ้าํนวนหุน้ทั้งหมดท่ีมีภายหลงัจากไดรั้บหุน้ปันผลในระหวา่งงวดปัจจุบนั 

13.2.3 บริษัท ควอลติี ้เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 

 ในระหว่างปี 2556 บริษทัฯซ้ือเงินลงทุนในบริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) เพิ่มจาํนวน 10.5 
ลา้นหุน้ คิดเป็นเงิน 30 ลา้นบาท ทาํใหส้ดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯเปล่ียนแปลงจากร้อยละ 24.86 
เป็นร้อยละ 24.98 

13.3 ส่วนแบ่งกาํไรและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่างปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมและรับรู้     
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน            
ในบริษทัร่วมในระหวา่งปี 

ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ
อ่ืนในบริษทัร่วมในระหวา่งปี 

เงินปันผลท่ีบริษทัฯ          
รับระหวา่งปี 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

  (ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่) 
บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จาํกดั     
   (มหาชน) 288,222 234,354 (127,989) 30,861 139,878 15,041 
บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน) 49,501 84,216 - (137) 27,081 6,770 
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั  (มหาชน) 927,113 803,143 (105) 7,141 85,805 304,292 
บริษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี  จาํกดั 3,900 3,305 - (785) - - 
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ (1) - - - - - - 
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้อง       

แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์-II 
 

15,963 
 

524,621 
 

- 
 

- 
 

21,171 
 

316,335 
บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 824,061 609,746 (19,984) 2,832 434,537 19,516 
Starmalls, Inc. (2) - 25,344 - (2,344) - - 

รวม 2,108,760 2,284,729 (148,078) 37,568 708,472 661,954 

 (1) จดทะเบียนยกเลิกกองทุนในวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2550 

 (2) บริษทัฯไดเ้ปล่ียนประเภทจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมเป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายในเดือนมิถุนายน 2555 
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13.4 มูลค่ายุติธรรมของบริษัทร่วมทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนใน               
ตลาดหลกัทรัพยมี์มูลค่ายติุธรรมดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

ช่ือบริษทั 

จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศ มูลค่ายติุธรรม 

  2556 2555 

บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ไทย 5,296 5,713 
บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน) ไทย 804 1,244 
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั  (มหาชน) ไทย 26,961 26,715 
บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) ไทย 6,009 4,886 
รวม  39,070 38,558 

13.5 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วม 

ขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วม (ภายหลงัการปรับปรุงผลกระทบจากการใช้นโยบายการบญัชีท่ี
แตกต่างกนั) 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 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

    (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป 12,716 11,979 149,099 122,369 134,078 108,202 7,115 5,252 893 683 
   จาํกดั (มหาชน)           
บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ 400 400 2,402 2,219 418 340 2,282 2,176 234 398 
   จาํกดั (มหาชน)           
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั  9,590 7,041 35,942 25,868 23,225 15,941 42,830 36,969 3,068 2,671 
   (มหาชน)           
บริษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี   5 5 44 37 25 25 68 71 8 6 
   จาํกดั           
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละ 1,569 1,569 2,193 1,092 6 7 84 143 29 1,197 
   สิทธิเรียกร้องแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์-II           
บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 9,184 9,184 41,652 41,871 24,374 26,076 19,999 14,409 3,307 2,450 
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13.6 งบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธี       
ส่วนไดเ้สีย และส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียของบริษทัร่วมดงักล่าวโดยคาํนวณจาก
งบการเงินท่ีตรวจสอบแลว้หรือท่ียงัมิไดผ้า่นการตรวจสอบดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 
เงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย       

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

ส่วนแบ่งกาํไรตามวธีิส่วนไดเ้สีย
สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี            

31 ธนัวาคม 

 2556 2555 2556 2555 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบญัชีและผู้สอบบญัชีอืน่ในสํานักงานเดยีวกนั    
บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 5,137,099 4,976,725 288,222 234,354 
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 4,463,111 3,470,119 927,113 803,143 
บริษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกดั 9,042 5,142 3,900 3,305 
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ (1) 32,402 32,402 - - 
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้องแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์-II 537,126 542,334 15,963 524,621 
บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 5,179,520 4,780,100 824,061 609,746 
ตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบญัชีอืน่     
บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน) 419,878 397,458 49,501 84,216 
ไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี     
Starmalls, Inc.(2) - - - 25,344 

รวม 15,778,178 14,204,280 2,108,760 2,284,729 

 (1) จดทะเบียนยกเลิกกองทุนในวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2550 
 (2) บริษทัฯไดเ้ปล่ียนแปลงประเภทเงินลงทุนในบริษทัร่วมเป็นเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อขายในเดือนมิถุนายน 2555 

14. เงินลงทุนระยะยาวอืน่ 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 

หลกัทรัพย์เผือ่ขาย     
ตราสารทุน - ในประเทศ  783,568 783,568 783,568 783,568 
ตราสารทุน - ต่างประเทศ  2,368,704 2,368,704 2,368,704 2,368,704 
หกั: ค่าเผือ่การปรับมูลค่า (406,590) (156,740) (406,590) (156,740) 
หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - สุทธิ 2,745,682 2,995,532 2,745,682 2,995,532 
เงนิลงทุนทัว่ไป     
ตราสารทุน - ในประเทศ 204,437 250,089 26,000 26,000 
หกั: ค่าเผือ่ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (100,500) (37,064) (16,000) (16,000) 
เงินลงทุนทัว่ไป - สุทธิ 103,937 213,025 10,000 10,000 
รวม 2,849,619 3,208,557 2,755,682 3,005,532 
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15. ทีด่ินรอการพฒันา 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 

ท่ีดินรอการพฒันา 4,929,075 4,957,913 3,741,556 3,755,806 
หกั: ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่า (802,862) (792,850) (691,869) (691,869) 
ท่ีดินรอการพฒันา - สุทธิ 4,126,213 4,165,063 3,049,687 3,063,937 

 ในระหว่างปี 2555 บริษทัฯได้จัดให้ผูป้ระเมินราคาอิสระทาํการประเมินมูลค่ายุติธรรมของท่ีดิน       
รอการพัฒนาบางส่วนของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยใช้วิธีเปรียบเทียบมูลค่าตลาด (Market 
Comparison Approach) เป็นเกณฑใ์นการพิจารณากาํหนดมูลค่าทรัพยสิ์น โดยผูป้ระเมินราคาอิสระได้
ประเมินมูลค่ายติุธรรมของท่ีดินรอการพฒันาดงักล่าวสูงกวา่มูลค่าสุทธิตามบญัชีของโครงการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษทัฯและบริษทัย่อยได้นาํท่ีดินรอการพฒันาบางส่วนไป        
จดจาํนองคํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีของท่ีดิน 
   รอการพฒันาท่ีติดภาระคํ้าประกนั 

 
3,496 

 
2,116 

 
2,551 

 
1,171 

 ในระหวา่งปีปัจจุบนั บริษทัยอ่ยรับโอนสินคา้คงเหลือซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวน 31 ลา้นบาทมา
เป็นท่ีดินรอการพฒันา และโอนท่ีดินรอการพฒันาซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวน 25 ลา้นบาทไป
เป็นสินคา้คงเหลือ 

 การเปล่ียนแปลงของค่าเผือ่การลดมูลค่าของท่ีดินรอการพฒันาสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 792,850 691,869 
บวก: ตั้งเพิ่ม 36,703 - 
หกั:  โอนเป็นสินคา้คงเหลือ (26,691) - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 802,862 691,869 
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16. อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

 อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนไดแ้ก่อพาร์ทเมน้ทใ์หเ้ช่าของ Land and Houses U.S.A., Inc. ซ่ึงมีมูลค่า
ตามบญัชีรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 ดงัน้ี    

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 2556 2555 

ราคาทุน 3,788,852 313,974 
หกั: ค่าเส่ือมราคาสะสม (30,138) (291) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี  3,758,714 313,683 

 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนสาํหรับปี 2556 และ 2555 แสดงได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 2556 2555 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีตน้ปี 313,683 386,513 
ซ้ือสินทรัพย ์ 3,452,512 313,974 
ค่าเส่ือมราคา (28,049) (6,012) 
จาํหน่าย - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจาํหน่าย - (380,792) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 20,568 - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชีปลายปี 3,758,714 313,683 

 ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสําหรับปี  2556 จํานวน  28 ล้านบาท  (2555:                 
6 ลา้นบาท) แสดงรวมอยูใ่นตน้ทุนการเช่าและบริการ 

 มูลค่ายติุธรรมของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2556 2555 
อพาร์ทเมน้ทใ์หเ้ช่าของ Land and Houses U.S.A., Inc. 3,603(1) 314(2) 
(1)  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มูลค่ายติุธรรมเท่ากบั 110.25 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ   
(2)  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 มูลค่ายติุธรรมเท่ากบั 10.25 ลา้นเหรียญสหรัฐฯ   
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดงักล่าว ใชเ้กณฑก์าร
ประเมินราคาสินทรัพยด์งัน้ี 

- อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนท่ีบริษทัฯซ้ือในปี 2556 ถือตามราคาท่ีซ้ือมา ฝ่ายบริหารเช่ือว่า
มูลค่ายติุธรรมไม่มีผลแตกต่างอยา่งเป็นสาระสาํคญักบัราคาซ้ือ 

- อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนท่ีบริษทัฯซ้ือในปี 2555 ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินอิสระในปี 
2556 โดยใชว้ิธีเปรียบเทียบมูลค่าตลาด (Market Comparison Approach) 

 ในระหว่างปี 2556 และ 2555 บริษทัยอ่ยมีรายไดค่้าเช่าและค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานทางตรงท่ีเกิด
จากโครงการอพาร์ทเมน้ทใ์หเ้ช่าของ Land and Houses U.S.A., Inc. ซ่ึงประกอบดว้ยอสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุนและสิทธิการเช่าท่ีดินท่ีรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 2556 2555 
รายไดค่้าเช่า 92 20 
ค่าใชจ่้ายในการดาํเนินงานทางตรง 66 16 

17. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
  อาคารและ  เคร่ืองตกแต่ง    สินทรัพย ์  
  ส่วนปรับปรุง เคร่ืองใช ้ ติดตั้งและ  สโมสรและ  ระหวา่ง  
 ท่ีดิน อาคาร สาํนกังาน อุปกรณ์ ยานพาหนะ สระวา่ยนํ้า อ่ืน ๆ ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน          

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 26,997 63,212 154,490 465,568 64,976 788,221 235,236 36,538 1,835,238 
ซ้ือเพิ่ม - - 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 
ซ้ือเพิ่ม - - 8,548 2,061 5,758 133,985 19,076 26,897 196,325 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย - (1,891) (1,136) (14,339) (5,856) (98,850) (18,223) - (140,295) 
โอนเขา้ (ออก) - 4,835 - 20,454 - 5,740 - (31,029) - 
ผลต่างจากการแปลงค่า          
   งบการเงิน - - 6 24 - - - - 30 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 26,997 67,336 167,783 421,732 113,553 875,278 250,811 34,001 1,957,491 
ค่าเส่ือมราคาสะสม          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 - 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 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 2,304 20,407 31,257 18,154 105,977 32,820 - 210,919 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับ          
   ส่วนท่ีจาํหน่าย - (472) (1,126) (13,273) (5,855) (98,850) (591) - (120,167) 
ผลต่างจากการแปลงค่า          
   งบการเงิน - - 3 7 - - - - 10 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 - 41,849 126,474 330,746 61,229 599,024 180,703 - 1,340,025 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่า          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 - 1,178 - - - - - - 1,178 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 - 1,178 - - - - - - 1,178 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
  อาคารและ  เคร่ืองตกแต่ง    สินทรัพย ์  
  ส่วนปรับปรุง เคร่ืองใช ้ ติดตั้งและ  สโมสรและ  ระหวา่ง  
 ท่ีดิน อาคาร สาํนกังาน อุปกรณ์ ยานพาหนะ สระวา่ยนํ้า อ่ืน ๆ ก่อสร้าง รวม 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี          
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 26,997 23,197 53,175 100,777 64,721 242,506 101,484 38,133 650,990 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 26,997 24,309 41,309 90,986 52,324 276,254 70,108 34,001 616,288 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี      
2555 (164 ลา้นบาทรวมอยูใ่นตน้ทุนขายและตน้ทุนการเช่าและบริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร)  217,671 
2556 (151 ลา้นบาทรวมอยูใ่นตน้ทุนขายและตน้ทุนการเช่าและบริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร)  210,919 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อาคารและ  เคร่ืองตกแต่ง    สินทรัพย ์  
 ส่วนปรับปรุง เคร่ืองใช ้ ติดตั้งและ  สโมสรและ  ระหวา่ง  
 อาคาร สาํนกังาน อุปกรณ์ ยานพาหนะ สระวา่ยนํ้า อ่ืน ๆ ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 45,508 110,047 171,388 55,372 673,767 48,662 35,965 1,140,709 
ซ้ือเพิ่ม - 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 
ซ้ือเพิ่ม - 5,534 - 5,710 131,653 8,380 13,730 165,007 
จาํหน่าย/ตดัจาํหน่าย (1,891) (18) (11,714) (2,975) (86,146) (203) - (102,947) 
โอนเขา้ (ออก) 4,835 - 18,769 - - - (23,604) - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 49,632 117,140 190,825 108,623 766,026 59,621 23,694 1,315,561 

ค่าเส่ือมราคาสะสม         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 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 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 2,304 12,942 13,347 17,565 97,676 4,638 - 148,472 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ีจาํหน่าย (472) (18) (10,649) (2,974) (86,146) (97) - (100,356) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 25,325 97,043 149,703 57,772 493,546 46,364 - 869,753 

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

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 24,307 20,097 41,122 50,851 272,480 13,257 23,694 445,808 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี      
2555 (92 ลา้นบาทรวมอยูใ่นตน้ทุนขาย ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร)  136,566 

2556 (98 ลา้นบาทรวมอยูใ่นตน้ทุนขาย ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร)  148,472 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จาํนวนหน่ึงซ่ึงตดั    
ค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใช้งานอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผื่อการ      
ดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 

อาคารและอุปกรณ์ท่ีตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้   
แต่ยงัใชง้านอยู ่

548 536 264 261 
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18. สิทธิการเช่า 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

    จาํหน่าย -   
 อายกุาร   มูลค่าสุทธิ   
 ตดัจาํหน่าย 1 มกราคม  ตามบญัชี ณ   31 ธนัวาคม 

โครงการ คงเหลือ (ปี) 2556 เพิ่มข้ึน วนัท่ีจาํหน่าย ตดัจาํหน่าย 2556 

โรงแรม แกรนด ์เซนเตอร์ พอยต ์ 24 1,856,398 3,019 - (90,360) 1,769,057 
   ราชดาํริ       
ศูนยก์ารคา้เทอร์มินอล 21 และ 
   โรงแรม แกรนด ์เซนเตอร์ พอยต ์
   เทอร์มินลั 21  

27 4,563,155 6,290 - (165,439) 4,404,006 

ท่ีดินเปล่า 13 และ 33 517 106,710 - (37) 107,190 

รวม  6,420,070 116,019 - (255,836) 6,280,253 

 ค่าตดัจาํหน่ายสิทธิการเช่าสาํหรับปี 2556 จาํนวน 256 ลา้นบาท (2555: 257 ลา้นบาท) แสดงรวมอยูใ่น
ตน้ทุนการเช่าและบริการ 

 สิทธิการเช่าของโครงการโรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต ์ราชดาํริ รวมมูลค่าของส่ิงปลูกสร้างบน
สิทธิการเช่า เน่ืองจากบริษทัยอ่ยตอ้งโอนส่ิงปลูกสร้างบนสิทธิการเช่าใหก้บัผูใ้หเ้ช่าเม่ือสร้างเสร็จตาม
เง่ือนไขท่ีระบุในสญัญา 

 บริษทัย่อยไดน้าํสิทธิการเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2556 จาํนวนรวม 1,769 ลา้นบาท (2555: 1,856 ลา้นบาท) ไปคํ้าประกนัเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืม
ระยะยาว 

19. เงินมัดจําค่าซ้ือทีด่ิน 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและ             
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 
เงินมดัจาํค่าซ้ือท่ีดิน - 282,450 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า - (84,735) 
เงินมดัจาํค่าซ้ือท่ีดิน - สุทธิ - 197,715 
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 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษทัฯมีสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินกบับริษทัแห่งหน่ึงซ่ึงไดจ่้ายชาํระเงิน
ครบถว้นแลว้จาํนวน 282 ลา้นบาท โดยในสัญญาระบุว่าจะโอนกรรมสิทธ์ิหลงัจากมีการดาํเนินการ
ก่อสร้างบางส่วนให้แลว้เสร็จภายใน 36 เดือนนับจากวนัทาํสัญญา ในกรณีท่ีบริษทัฯไม่สามารถ
ดาํเนินการไดบ้ริษทัแห่งนั้นสามารถบอกเลิกสัญญาและคืนเงินจาํนวนร้อยละ 70 ของราคาซ้ือ โดย
บริษทัฯยงัไม่ไดด้าํเนินการก่อสร้างดงักล่าว ดงันั้น บริษทัฯจึงตั้งค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินมดัจาํค่าซ้ือ
ท่ีดินขา้งตน้จาํนวน 85 ลา้นบาท 

 อยา่งไรก็ตามในระหว่างปี 2556 บริษทัฯขายสิทธิการซ้ือท่ีดินขา้งตน้ทั้งจาํนวนและรับรู้กาํไรจากการ
ขายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

20. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอืน่ 

 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 แสดงไดด้งัน้ี 

    (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สิทธิการใช้

พ้ืนท่ีทางเช่ือม 
คอมพิวเตอร์
ซอฟทแ์วร์ 

 
รวม 

คอมพิวเตอร์
ซอฟทแ์วร์ 

 
รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556:      
ราคาทุน 80,803 66,491 147,294 39,415 39,415 
หกั: ค่าตดัจาํหน่ายสะสม (16,807) (25,862) (42,669) (18,750) (18,750) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี  63,996 40,629 104,625 20,665 20,665 

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 

 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนสาํหรับปี 2556 และ 2555 แสดงไดด้งัน้ี 
   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 117,447 105,880 23,100 6,394 
ซ้ือคอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ 1,576 25,494 611 19,486 
จาํหน่ายและตดัจาํหน่ายระหวา่งปี - มูลค่า     
   สุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจาํหน่าย (605) (27) - - 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับปี (13,793) (13,900) (3,046) (2,780) 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 104,625 117,447 20,665 23,100 
ค่าตดัจาํหน่ายรวมอยูใ่น     
   ตน้ทุนการเช่าและบริการ 7,689 8,269 - - 
   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 6,104 5,631 3,046 2,780 



 41

 ค่าสิทธิการใช้พืน้ทีท่างเช่ือม 

 เม่ือวนัท่ี 1 กมุภาพนัธ์ 2554 บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ
ได้ทาํสัญญาต่อเช่ือมพื้นท่ีกับบริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) ภายใตส้ัญญา
ดงักล่าว บริษทั แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั เป็นผูรั้บผิดชอบในการก่อสร้างทางเช่ือมพื้นท่ี
ระหว่างระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานครกบัศูนยก์ารคา้เทอร์มินอล 21 และจ่ายค่าตอบแทนการ
ใชพ้ื้นท่ีดงักล่าวให้กบับริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ทั้งน้ีบริษทั แอล แอนด ์
เอช พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั จะไดสิ้ทธิการใชพ้ื้นท่ีทางเช่ือมขา้งตน้เท่ากบัระยะเวลาสัมปทานท่ีเหลือท่ี
บริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ไดรั้บจากกรุงเทพมหานคร ทางเช่ือมท่ีสร้างข้ึน
ตามสญัญาน้ีถือเป็นส่วนหน่ึงของระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร 

21. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยมืระยะส้ัน 

(หน่วย: พนับาท) 
 อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

เงนิเบกิเกนิบญัชีและเงนิกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบนัการเงนิ 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR MOR 21,669 15,061 180 - 
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน MOR - 1.5 3.20 และ     
   MOR - 1.5 400,000 310,000 300,000 300,000 

รวมเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื       
   ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน   421,669 325,061 300,180 300,000 

เงนิกู้ยมืระยะส้ัน       
ตัว๋แลกเงิน 2.75 - 2.99 2.90 - 2.99 2,360,000 900,000 2,360,000 900,000 
หกั: ดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้   (5,482) (6,018) (5,482) (6,018) 

รวมเงินกูย้มืระยะสั้น   2,354,518 893,982 2,354,518 893,982 

 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินคํ้าประกนัโดยการจาํนาํสิทธิการเช่าท่ีดิน
และจดจาํนองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของโครงการของบริษทัยอ่ย  
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22. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,799,037 1,318,789 1,635,094 1,111,370 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 31,283 37,455 14,815 10,195 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 20,604 14,481 420 4,578 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 933,882 753,302 741,866 617,979 
อ่ืน ๆ 21,044 21,825 20,117 19,812 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 2,805,850 2,145,852 2,412,312 1,763,934 

23. เงินกู้ยมืระยะยาว 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 

เงินกูย้มืระยะยาว 13,374,637 10,707,662 9,507,486 6,552,345 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (1,870,427) (1,545,010) (1,000,000) (1,000,000) 
สุทธิ 11,504,210 9,162,652 8,507,486 5,552,345 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 เงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีไดรั้บจากสถาบนั
การเงินในประเทศ มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท)  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ อตัราดอกเบ้ียต่อปี การชาํระคืนเงินตน้ หลกัประกนั 

 2556 2555 2556 2555    

บริษทัฯ 2,000 2,000 2,000 2,000 ปีท่ี 1 - 2 ร้อยละ 4.11  ภายใน 4 ปี นบัแต่วนัเบิก - 
     ปีถดัไป MLR - 1.75  เงินกูง้วดแรก  
 1,000 2,000 1,000 2,000 ปีท่ี 1 - 3 ร้อยละ 5  

ปีท่ี 4 - 5 ร้อยละ 4.05 
จ่ายชาํระคืนภายใน 5 ปี โดย
ตอ้งชาํระอยา่งนอ้ยปีละ 
1,000 ลา้นบาท ตั้งแต่        
ส้ินปีท่ี 3 

- 

 1 1,391 1 1,391 ปีท่ี 1 - 3 ร้อยละ 4 
ปีท่ี 4 MLR - 1.75  

ภายใน 4 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ีเบิก
เงินกูง้วดแรก 

ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของ
โครงการ 

        
 815 815 815 815 ปีท่ี 1 - 2 ร้อยละ 3.95       

ปีถดัไป MLR - 1.75 
ภายใน 4 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ีเบิก
เงินกูง้วดแรก 

ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของ
โครงการ 

        
 361 346 361 346 ปีท่ี 1 -5 MLR - 2.25 ภายใน 5 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ีเบิก

เงินกูง้วดแรก 
ท่ีดิน 
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(หน่วย: ลา้นบาท)  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ อตัราดอกเบ้ียต่อปี การชาํระคืนเงินตน้ หลกัประกนั 

 2556 2555 2556 2555    

 1,000 - 1,000 - ร้อยละ 3.63 ภายใน 2 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ี
เบิกเงินกูง้วดแรก 

- 

        
 1,000 - 1,000 - ร้อยละ 3.62 ภายใน 18 เดือนนบัตั้งแต่

วนัท่ีเบิกเงินกูง้วดแรก 
- 

        
 3,330 - 3,330 - ปีท่ี 1 - 4 ร้อยละ MLR - 

2.25 
ภายใน 4 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ี
เบิกเงินกูง้วดแรก 

ท่ีดิน 

        
บริษทัยอ่ย        
บริษทั แอล  
   แอนด ์เอช  
   พร็อพเพอร์ต้ี 
   จาํกดั  

668 813 - - ปีท่ี 1 - 3 MLR - 1.5  
ปีถดัไป MLR - 1.0 หรือ

อตัราดอกเบ้ียเงินฝาก
ประจาํบวกร้อยละ 2.5 
แลว้แต่อตัราใดสูงกวา่ 

จ่ายชาํระคืนภายในเดือน
ธนัวาคม 2560 

สิทธิการเช่าท่ีดินพร้อม
อาคารในโครงการท่ี   
เสนอกู ้

        
 2,377 2,547 - - ปีท่ี 1 - 4 MLR - 1.5  

ปีท่ี 5 - 8 MLR - 1.0  
ปีถดัไป MLR - 0.75  

ภายใน 12 ปี นบัแต่วนัท่ีเบิก
เงินกูง้วดแรก ชาํระคืนคร้ัง
แรกในเดือนมกราคม 2556

คาํรับรองของผูถื้อหุน้ก) 

        
บริษทั  
   แอล. เอช.  
   เมืองใหม่  
   จาํกดั 

226 247 - - MLR -1.5  ชาํระคืนร้อยละ 60 ของราคา
ขายบา้นพร้อมท่ีดิน และ
กาํหนดชาํระคืนเงินตน้
ภายใน 5 ปี นบัจากวนัท่ี
เบิกเงินกูง้วดแรก 

ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของ
โครงการ 

 

        
 385 334 - - MLR - 2 ชาํระคืนร้อยละ 60 ของราคา

ขายบา้นพร้อมท่ีดิน และ
กาํหนดชาํระคืนเงินตน้
ภายใน 5 ปี นบัจากวนัท่ี
เบิกเงินกูง้วดแรก 

ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของ
โครงการ 

 

        
บริษทั 211 214 - - ปีท่ี 1 MLR - 1.5  ชาํระคืนร้อยละ 70 ของ ท่ีดินในโครงการ 
  ดบัเบ้ิลทรี         ปีท่ี 2 - 4 MLR - 1    ราคาขายท่ีดิน หุน้ของบริษทัและบริษทั 
 จาํกดั     ปีท่ี 5 MLR - 1.25       ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
รวม 13,374 10,707 9,507 6,552    
หกั: ส่วนท่ีถึง        
        กาํหนด 
        ชาํระ 

       

       ภายใน        
   หน่ึงปี (1,870) (1,545) (1,000) (1,000)    
สุทธิ 11,504 9,162 8,507 5,552    

 ก) บริษทัฯและ Reco Resorts Pte Ltd. ในฐานะผูถื้อหุ้นของบริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี 
จาํกดั ไดต้กลงให้คาํรับรองกบัธนาคารผูใ้ห้สินเช่ือแก่บริษทั แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั 
ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยโดยมีขอ้ปฏิบติับางประการ เช่น การดาํรงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัย่อย การ
ให้การสนบัสนุนทางการเงินในกรณีจาํเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าบริษทัยอ่ยมีความสามารถในการชาํระ
หน้ีในวงเงินดงักล่าวกบัผูใ้หสิ้นเช่ือได ้และบริษทัฯตอ้งไดรั้บการยนิยอมจากผูใ้หสิ้นเช่ืออยา่งเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรหากมีการขาย โอนหรือจาํนาํหุน้ของบริษทัยอ่ยดงักล่าว 
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 สัญญากูย้ืมเงินส่วนใหญ่ไดร้ะบุขอ้ปฏิบติัและขอ้จาํกดับางประการ เช่น อตัราส่วนการถือหุ้นของ         
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ การเปล่ียนแปลงกรรมการบริษทั การคํ้าประกนัหน้ีสินหรือเขา้รับอาวลัตัว๋สัญญา     
ใช้เงินแก่บุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ การจ่ายเงินปันผล การรวมหรือควบบริษัทเขา้กับบริษัทอ่ืน        
การดาํรงอตัราส่วนทางการเงินบางประการ และการแจง้ให้ผูใ้ห้กูท้ราบอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรเม่ือ
มีคดีความท่ีมีผลกระทบต่อความสามารถในการชาํระคืนเงินกู ้เป็นตน้ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยคงเหลือจาํนวนเงินท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชข้อง
วงเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 

วงเงินกูย้มืท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช ้ 1,183 2,633 86 1,254 

24. หุ้นกู้ 

 รายละเอียดการอนุมติัการออกจาํหน่ายหุน้กูข้องบริษทัฯมีดงัน้ี 

อนุมติัโดย ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2554 
จาํนวน วงเงินหมุนเวียนไม่เกิน 20,000 ลา้นบาทหรือเทียบเท่าในเงินสกลุอ่ืน  
อาย ุ ไม่เกิน 10 ปี  
ประเภท ด้อยสิทธิ  และ /หรือ  ไม่ด้อยสิทธิ  มีหลักประกัน  และ /หรือไม่มี

หลกัประกนั มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้และ/หรือ ไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ 
วิธีเสนอขาย เสนอขายต่อผูล้งทุนในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯมีจาํนวนหุน้กูท่ี้ยงัไม่ไดอ้อกตามการอนุมติัดงักล่าวขา้งตน้จาํนวน
รวม 2,000 ลา้นบาท (2555: 5,000 ลา้นบาท) 

 ยอดคงเหลือของหุน้กู ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีดงัน้ี 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 จาํนวนหุน้ (หุน้) จาํนวนเงิน (พนับาท) 

คร้ังท่ี อตัราดอกเบ้ียต่อปี อาย ุ คืนเงินตน้ ครบกาํหนด 2556 2555 2556 2555 
หุน้กูป้ระเภทไม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิ     
 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 
 คร้ังท่ี 2/2553 คงท่ีร้อยละ 3 3 ปี เม่ือครบกาํหนด 29 มีนาคม 2556 - 2,000,000 - 2,000,000 
 คร้ังท่ี 3/2553 คงท่ีร้อยละ 2.89 3 ปี เม่ือครบกาํหนด 27 กรกฎาคม 2556 - 1,000,000 - 1,000,000 
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 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 จาํนวนหุน้ (หุน้) จาํนวนเงิน (พนับาท) 

คร้ังท่ี อตัราดอกเบ้ียต่อปี อาย ุ คืนเงินตน้ ครบกาํหนด 2556 2555 2556 2555 
 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 900,000 900,000 900,000 900,000 
 คร้ังท่ี 1/2555 ชุดท่ี 2 คงท่ีร้อยละ 3.99 3 ปี เม่ือครบกาํหนด 30 มีนาคม 2558 3,100,000 3,100,000 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 2,500,000 2,500,000 
 คร้ังท่ี 1/2556 คงท่ีร้อยละ 3.59 3 ปี เม่ือครบกาํหนด 31 มีนาคม 2559 3,500,000 - 3,500,000 - 
 คร้ังท่ี 2/2556 คงท่ีร้อยละ 4.03 3 ปี เม่ือครบกาํหนด 30 กนัยายน 2559 3,500,000 - 3,500,000 - 
รวม     18,000,000 15,000,000 18,000,000 15,000,000 
หกั: หุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี    (3,400,000) (4,000,000) 
สุทธิ     14,600,000 11,000,000 

 หนงัสือช้ีชวนการออกหุน้กูไ้ดร้ะบุถึงขอ้ปฏิบติัและขอ้จาํกดับางประการ เช่น การดาํรงอตัราส่วนทาง
การเงิน การจ่ายเงินปันผล และการจดัส่งรายงานเม่ือมีเหตุการณ์สาํคญั เช่น การถูกฟ้องร้อง เป็นตน้ 

25. ประมาณการหนีสิ้น 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ประมาณการหน้ีสินระยะส้ัน ประมาณการหน้ีสินระยะยาว 

 

ค่าซ่อมแซมบา้น
หลงัการขาย 

                
คดีฟ้องร้อง 

รับประกนั
รายไดก้องทุน 

                
รวม 

เงินสมทบกองทุน
นิติบุคคลหมู่บา้น 

ค่าซ่อมแซม
สาธารณูปโภค 

รับประกนั
รายไดก้องทุน 

                 
รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 42,710 36,569 - 79,279 147,078 164,676 - 311,754 
เพิ่มข้ึนในระหวา่งปี 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 
เพิ่มข้ึนในระหวา่งปี 55,127 10,511 18,605 84,243 34,440 85,237 14,699 134,376 
โอนเขา้ (ออก) - - 17,423 17,423 - - (17,423) (17,423) 
ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง (46,310) (657) (38,835) (85,802) (32,835) (149,272) - (182,107) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 60,322 220,900 47,513 328,735 152,083 142,307 19,798 314,188 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ประมาณการหน้ีสินระยะส้ัน ประมาณการหน้ีสินระยะยาว 

 

ค่าซ่อมแซมบา้น
หลงัการขาย 

                
คดีฟ้องร้อง 

รับประกนั
รายไดก้องทุน 

                
รวม 

เงินสมทบกองทุน
นิติบุคคลหมู่บา้น 

ค่าซ่อมแซม
สาธารณูปโภค 

รับประกนั
รายไดก้องทุน 

                 
รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 37,975 36,569 - 74,544 133,223 154,674 - 287,897 
เพิ่มข้ึนในระหวา่งปี 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 
เพิ่มข้ึนในระหวา่งปี 47,357 10,511 18,605 76,473 32,190 79,019 14,699 125,908 
โอนเขา้ (ออก) - - 17,423 17,423 - - (17,423) (17,423) 
ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง (41,208) (657) (38,835) (80,700) (28,119) (145,632) - (173,751) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 54,525 220,900 47,513 322,938 139,015 131,444 19,798 290,257 
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26. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 จาํนวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงาน            
แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ตน้ปี 181,829 131,651 172,115 126,190 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  14,226 8,486 9,987 6,971 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 6,549 5,954 6,196 5,774 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี (477) (7,163) (477) (7,163) 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์     
   ประกนัภยั - 42,901 - 40,342 

ภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์ปลายปี 202,127 181,829 187,821 172,114 

 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานรวมอยู่ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนแสดงได้
ดงัน้ี  

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั  14,226 8,486 9,987 6,971 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 6,549 5,954 6,196 5,774 

รวมค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 20,775 14,440 16,183 12,745 

ค่าใชจ่้ายดงักล่าวรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน    
   ตน้ทุนขายและตน้ทุนการเช่าและบริการ 7,899 3,598 4,066 2,359 
   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 12,876 10,842 12,117 10,386 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสะสม 
(สุทธิจากภาษีเงินได)้ ของบริษทัฯและบริษทัย่อยท่ีรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนและรับรู้เป็น    
ส่วนหน่ึงของกาํไรสะสม มีจาํนวนประมาณ 34 ลา้นบาท (2556: ไม่มี) (เฉพาะของบริษทัฯ: 32        
ลา้นบาท 2556: ไม่มี) 
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 สมมติฐานท่ีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 

 (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) (ร้อยละต่อปี) 
อตัราคิดลด 3.6 - 3.7 3.6 - 3.7 3.6 3.6 
อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต  6.0 - 7.5 6.0 - 7.5 6.5 6.5 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน   0 - 20 0 - 20 0 - 20 0 - 20 

     (ข้ึนกบัช่วงอาย)ุ     

 จํานวนเงินภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์และภาระผูกพันท่ีถูกปรับปรุงจากผลของ
ประสบการณ์สาํหรับปีปัจจุบนัและส่ีปียอ้นหลงัแสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
                             

จาํนวนภาระผกูพนัตาม
โครงการผลประโยชน ์

จาํนวนภาระผกูพนัท่ีถูก
ปรับปรุงจากผลของ

ประสบการณ์ 
                 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

               
งบการเงินรวม 

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

ปี 2556  202,127 187,821 - - 
ปี 2555 181,829 172,114 (68,972) (64,317) 
ปี 2554 131,651 126,190 - - 
ปี 2553 120,256 116,132 - - 
ปี 2552 116,713 113,199 - - 

27. ส่วนตํ่ากว่าทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผือ่ขาย 

 ในระหวา่งปี 2556 และ 2555 ส่วนตํ่ากวา่ทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายมีรายการ
เปล่ียนแปลงดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและ              
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 
  (ปรับปรุงใหม่) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้ปี (125,392) (36,641) 
เปล่ียนแปลงระหวา่งปี   
   -  จากการตีราคา (249,850) (110,939) 
   -  ภาษีเงินได ้ 49,970 22,188 
ยอดคงเหลือ ณ วนัปลายปี (325,272) (125,392) 
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28. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง
จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี      
หักดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ       
ทุนจดทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้

29. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯและพนกังานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยและพนกังานของบริษทัยอ่ยไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุน
สาํรองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯ บริษทัย่อยและ
พนักงานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 5 - 7 ของเงินเดือน กองทุนสํารอง    
เล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จาํกดั และจะจ่ายให้แก่
พนกังานเม่ือพนกังานนั้นออกจากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุน ในระหวา่งปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ย
ไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

เงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 32 29 28 26 

30. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ซ้ือท่ีดินและท่ีดินรอการพฒันา และจ่ายค่างานก่อสร้าง 19,770 14,423 18,509 13,051 
   ระหวา่งปี     
การเปล่ียนแปลงในท่ีดิน งานระหวา่งก่อสร้างและ (5,921) (746) (5,638) (212) 
   ท่ีดินรอการพฒันา     
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 1,070 807 861 761 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 509 494 152 139 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 63 - - - 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยอ่ื์น 20 - 20 - 
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ 43 54 - 52 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าท่ีดินรอการพฒันา 37 27 - - 
ขาดทุนจากการแลกเปล่ียนท่ีดิน - 2 - - 
ขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2 - 1 1 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน - - 69 - 
ค่าเช่าจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน 89 84 49 48 
ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตุการณ์อุทกภยั 5 89 4 69 

31. ภาษีเงินได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ภาษเีงนิได้ปัจจุบนั:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 1,129,827 1,149,794 1,024,542 1,067,109 
ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผล
แตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ
ผลแตกต่างชัว่คราว (28,253) (46,580) (41,287) (73,709) 

ผลกระทบต่อภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี
จากการเปล่ียนแปลงอตัราภาษี - 15,911 - 10,000 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ทีแ่สดงอยู่ใน                 
งบกาํไรขาดทุน 1,101,574 1,119,125 983,255 1,003,400 
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จาํนวนภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวขอ้งกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

ขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน     
ในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย (49,970) (22,188) (49,970) (22,188) 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั - (8,580) - (8,068) 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนใน
บริษทัร่วม 26,782 (4,091) - - 

 (23,188) (34,859) (49,970) (30,256) 

รายการกระทบยอดจาํนวนเงินระหวา่งค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดก้บัผลคูณของกาํไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีท่ี
ใชส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

 กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 7,689,140 6,836,342 5,941,676 5,283,372 

     
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  20%  23%  20%  23% 
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลคูณอตัราภาษี  1,537,828  1,572,359  1,188,335  1,215,176 
ผลกระทบต่อภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเปล่ียนแปลง     
อตัราภาษี  -  15,911  -  10,000 

รายการท่ียงัไม่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได ้     
รอการตดับญัชีในปีก่อนท่ีรับรู้ในระหวา่งปี (34,000) - - - 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:        
การเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย  (280,058) (373,238) - - 
เงินปันผลท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษี  (152,689)  (159,076)  (217,780)  (228,045) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม  21,245  66,837  12,558  10,606 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่มข้ึน (375) (8,223) (368) (7,296) 

อ่ืน ๆ 9,623 4,555 510 2,959 

รวม (402,254) (469,145) (205,080) (221,776) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุน 1,101,574 1,119,125 983,255 1,003,400 
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ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบแสดงฐานะการเงิน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัท่ี          
31 ธนัวาคม 

2556 

ณ วนัท่ี          
31 ธนัวาคม 

2555 

ณ วนัท่ี          
1 มกราคม 

2555 

ณ วนัท่ี           
31 ธนัวาคม 

2556 

ณ วนัท่ี          
31 ธนัวาคม 

2555 

ณ วนัท่ี          
1 มกราคม 

2555 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี       
ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือและ 194,073 179,323       167,940  152,200      154,164  145,958  
   ท่ีดินรอการพฒันา       
ขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลง 81,313   45,272  9,160  81,313         45,272  9,160  
   มูลค่าเงินลงทุน       
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของหลกัทรัพย ์ 54,100 7,413  7,413  3,200          3,200   3,200  
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 4,236     17,182    17,183     4,000         16,947   16,947  
ค่าเส่ือมราคาสะสม - สโมสร และสระวา่ยนํ้ า 76,376 76,285  73,072  69,220         68,035  64,136  
ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น 64,691 61,981    14,965   64,588         61,949  14,909  
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 50,263 26,346   27,346   49,508         26,014  26,856  
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 31,845 27,786 26,238  29,496 26,355  25,453  
ขาดทุนจากการประมาณการตาม       
   หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 8,580 8,580 - 8,068 8,068 - 
ประมาณการหน้ีสินระยะยาว 31,745 5,185  1,109  30,248           4,504  - 

ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 35,385 113,525 149,750 - - - 

รวม 632,607 568,878 494,176 491,841 414,508 306,619 

หนีสิ้นภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี       

กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลง           - (13,924) - - (13,924) - 

   มูลค่าเงินลงทุน       

ค่าเส่ือมราคาสะสม - สิทธิการเช่า (14,928) (15,499) (16,158) - - - 

รวม (14,928)       (29,423) (16,158) - (13,924) - 

สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี - สุทธิ 617,679 539,455 478,018 491,841 400,584 306,619 

ในเดือนตุลาคม 2554 คณะรัฐมนตรีไดมี้มติให้ปรับลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลจากอตัราร้อยละ 30     
เป็นร้อยละ 23 ในปี 2555 และเป็นร้อยละ 20 ตั้งแต่ปี 2556 เป็นตน้ไป และในเดือนธนัวาคม 2554 ได้
มีพระราชกฤษฎีกาประกาศลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดงักล่าว
สาํหรับปี 2555 - 2557 บริษทัฯไดส้ะทอ้นผลกระทบของการเปล่ียนแปลงอตัราภาษีดงักล่าวในการ
คาํนวณภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตามท่ีแสดงไวข้า้งตน้แลว้  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและขาดทุน
ทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้จาํนวน 538 ลา้นบาท (2555: 763 ลา้นบาท) (เฉพาะของบริษทัฯ: 90 ลา้นบาท 
2555: 90 ลา้นบาท) ไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  เน่ืองจากพิจารณาแลว้เห็นว่า
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยอาจไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนทางภาษีขา้งตน้ 

 

 



 52

32. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2556 2555 2556 2555 
  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

กาํไรสาํหรับปี (พนับาท) 6,478,400 5,681,824 4,958,421 4,279,972 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุน้) 10,025,922 10,025,922 10,025,922 10,025,922 
กาํไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.65 0.57 0.49 0.43 

33. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานดาํเนินงานท่ีนาํเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจ
สูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอย่างสมํ่าเสมอเพ่ือใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรร
ทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ีผูมี้อาํนาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการดาํเนินงานของบริษทัฯ คือ คณะกรรมการบริษทั 

เพื่อวตัถุประสงคใ์นการบริหารงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตาม
ประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 2 ส่วนงาน ดงัน้ี  

 ส่วนงานธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์เป็นส่วนงานท่ีดาํเนินธุรกิจขายบา้น ทาวน์เฮา้ส์ และคอนโดมิเนียม 
 ส่วนงานธุรกิจให้เช่าพื้นท่ีและบริการ  เป็นส่วนงานท่ีดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัการให้เช่าพื้นท่ี      ใน

ศูนยก์ารคา้ โรงแรม และอพาร์ทเมน้ท ์

ผู ้มีอ ํานาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการดําเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อ
วตัถุประสงคใ์นการตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน บริษทัฯ
และบริษทัย่อยประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุนจากการ
ดาํเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใชเ้กณฑเ์ดียวกบัท่ีใชใ้นการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการดาํเนินงานและ
สินทรัพยร์วมในงบการเงิน อยา่งไรก็ตามบริษทัฯและบริษทัยอ่ยบริหารงานดา้นการลงทุนในบริษทั
ร่วมและภาษีเงินไดข้องทั้งกลุ่มโดยไม่มีการปันส่วนใหแ้ต่ละส่วนงานดาํเนินงาน 

การบนัทึกบญัชีสาํหรับรายการระหว่างส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชี
สาํหรับรายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 

ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อยสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2556 และ 2555 มีดงัต่อไปน้ี  
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

  ส่วนงานธุรกิจ  รายการปรับปรุง  
 ส่วนงานธุรกิจ ใหเ้ช่าพื้นท่ี รวมส่วนงาน และตดัรายการ  
 อสังหาริมทรัพย ์ และบริการ ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอก 23,166 2,136 25,302 - 25,302 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 62 2 64 (64) - 
ดอกเบ้ียรับ 110 2 112 (94) 18 
ดอกเบ้ียจ่าย (390) (272) (662) 92 (570) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (162) (347) (509) - (509) 
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ (43) - (43) - (43) 
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าท่ีดิน      
   รอการพฒันา (37) - (37) - (37) 
ขาดทุนจากการจาํหน่ายท่ีดิน อาคาร      
 และอุปกรณ์ (1) (1) (2) - (2) 
กาํไรของส่วนงาน 5,055 252 5,307 (66) 5,241 

รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:      
 รายไดอ่ื้น     422 
 ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม     2,109 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืน     (83) 
 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (1,102) 
 กาํไรสุทธิของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย     (109) 

กาํไรสําหรับปี     6,478 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
  ส่วนงานธุรกิจ  รายการปรับปรุง  
 ส่วนงานธุรกิจ ใหเ้ช่าพื้นท่ี รวมส่วนงาน และตดัรายการ  
 อสังหาริมทรัพย ์ และบริการ ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากลกูคา้ภายนอก 22,493 1,797 24,290 - 24,290 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - 2 2 (2) - 
ดอกเบ้ียรับ 77 2 79 (53) 26 
ดอกเบ้ียจ่าย (268) (273) (541) 53 (488) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (125) (369) (494) - (494) 
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ (54) - (54) - (54) 
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าท่ีดิน      
   รอการพฒันา (27) - (27) - (27) 
ขาดทุนจากการแลกเปล่ียนท่ีดิน (2) - (2) - (2) 
กาํไรของส่วนงาน 4,347 90 4,437 (2) 4,435 

รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:      
 รายไดอ่ื้น     116 
 ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม     2,285 
 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (1,119) 
 กาํไรสุทธิของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย     (35) 

กาํไรสําหรับปี     5,682 
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สินทรัพยข์องส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีดงัต่อไปน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

  ส่วนงานธุรกิจ    
 ส่วนงานธุรกิจ ใหเ้ช่าพื้นท่ี รวมส่วนงาน สินทรัพยท่ี์ไม่ได ้  

สินทรัพย์ของส่วนงาน อสังหาริมทรัพย ์ และบริการ ท่ีรายงาน ปันส่วน งบการเงินรวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 43,194 10,083 53,277 22,092 75,369 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 37,147 6,940 44,087 20,953 65,040 

 ข้อมูลเกีย่วกบัเขตภูมิศาสตร์ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยดาํเนินธุรกิจหลกัในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือประเทศไทย ดงันั้นรายไดแ้ละ
สินทรัพยท่ี์แสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้  

 ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่ 

 ในปี 2556 และ 2555 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกว่า
ร้อยละ 10 ของรายไดข้องกิจการ  

34. เงินปันผล 
   

 
เงินปันผลท่ี
อนุมติัจ่าย 

 
เงินปันผล

ระหวา่งกาลท่ี
จ่ายไปแลว้ 

 
 

เงินปันผล  
ท่ีจ่ายเพ่ิม 

 
 

จาํนวน     
เงินปันผล 

จาํนวน          
เงินปันผลส่วน    

ท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ 
ซ่ึงไม่มีสิทธิ 

 
 

จาํนวน 
เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย ต่อหุน้ ต่อหุน้ ต่อหุน้ ท่ีจ่ายเพ่ิม รับเงินปันผล ท่ีจ่ายไปจริง 

  (บาท) (บาท) (บาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) 
เงินปันผลประจาํปี 2554 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้                 

เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2555 
0.40 0.17 0.23 2,306 20 2,286 

เงินปันผลระหวา่งกาล    
สาํหรับปี 2555 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ    
เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2555 

0.20 - 0.20 2,005 18 1,987 

เงินปันผลระหวา่งกาล    
สาํหรับปี 2555 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ   
เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2555 

0.10 
 

- 0.10 1,002 9 993 
 

       5,266 

        
เงินปันผลประจาํปี 2555 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้                 

เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2556 
0.45 0.30 0.15 1,504 14 1,490 

เงินปันผลระหวา่งกาล
สาํหรับปี 2556 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ   
เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2556 

0.25 - 0.25 2,506 20 2,486 

       3,976 
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35. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

35.1 ภาระผูกพนั 

 35.1.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตามสัญญาก่อสร้าง
ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 

ภาระผกูพนัตามสญัญาก่อสร้าง 4,316 2,904 4,206 2,772 

 35.1.2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั มีภาระ
ผกูพนัตามสญัญาเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง และสญัญาเช่าท่ีดินดงัน้ี 

  ก) สญัญาเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 
วนัท่ีทาํสัญญา อายสุัญญา วนัส้ินสุดสัญญา อตัราค่าเช่า 

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

      

 ปีท่ี 1 - 5 ค่าเช่ารวม 33.15 ลา้นบาท 
 (2556: ชาํระแลว้รวม 33.15 
ลา้นบาท (2555: ชาํระแลว้
รวม 30.12 ลา้นบาท)) 

      

 ปีท่ี 6 - 10 ค่าเช่ารวม 42.31 ลา้นบาท 
   (2556: ชาํระแลว้รวม 4.47 

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 2556 และ 2555 บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี 
จาํกดั มีภาระผูกพนัเก่ียวกบัค่าดูแลรักษาความปลอดภยัเดือนละ 11,160 บาท ตลอด
ระยะเวลาการปลูกสร้างและตลอดอายสุญัญาเช่า 
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  ข) สญัญาเช่าท่ีดิน 
วนัท่ีทาํสัญญา อายสุัญญา อตัราค่าเช่า 

10 มีนาคม 2549 30 ปี* ค่าเช่าท่ีดินจ่ายเป็นรายเดือนดงัน้ี 

    

  ปีท่ี 1 - 5 ค่าเช่ารวม 20.16 ลา้นบาท  
         (2556: ชาํระแลว้รวม 13.44 ลา้นบาท  
           (2555: ชาํระแลว้รวม 9.41 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 

 * อายสุัญญาเช่านบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2553 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2583 

 35.1.3 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัส่วนของเงินลงทุนท่ียงัไม่เรียกชาํระ
ในบริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั จาํนวนเงิน 90 ลา้นบาท (2555: 90 ลา้นบาท) 

  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯไม่มีภาระผกูพนัเก่ียวกบัส่วนของเงินลงทุนท่ียงัไม่เรียก
ชาํระใน Land and Houses U.S.A., Inc. (2555: 8.7 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

 35.1.4 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัยอ่ย 2 แห่งมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัค่าบริหารจดัการท่ีตอ้งจ่าย
ใหก้บับริษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของบริษทัฯเป็นจาํนวนเงิน 
57.4 ลา้นบาท (2555: 66.8 ลา้นบาท) 

 35.1.5 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษทั แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั ไม่มีภาระผูกพนั
เก่ียวกบัค่าปรึกษาท่ีตอ้งจ่ายใหก้บับริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของ
บริษทัฯ (2555: 1 ลา้นบาท) 

 35.1.6 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั มีภาระ
ผกูพนัเก่ียวกบัค่าบริหารจดัการโครงการท่ีตอ้งจ่ายใหก้บับริษทัร่วมของบริษทัฯดงัต่อไปน้ี 

บริษทัร่วม โครงการ อตัราค่าบริการ ระยะเวลาในสัญญา 
บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จาํกดั   
 (มหาชน) 

โรงแรม แกรนด ์         
เซนเตอร์ พอยต ์
ราชดาํริ  

คิดจากร้อยละ 2 ของรายได้
รวมบวกส่วนเพ่ิมเท่ากบั
ร้อยละ 4 ของรายไดสุ้ทธิ 

  (2555: คิดจากร้อยละ 2 
ของรายไดร้วมบวกส่วน
เพ่ิมเท่ากบัร้อยละ 5.5 
ของผลกาํไรจากการ
ดาํเนินงาน และค่าบริการ
เก่ียวกบัโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เดือนละ 
100,000 บาท) 

วนัท่ี 1 ตุลาคม 2553  
   ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2556 
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บริษทัร่วม โครงการ อตัราค่าบริการ ระยะเวลาในสัญญา 

บริษทั คิว.เอช.อินเตอร์
เนชัน่ แนล จาํกดั 

โรงแรม แกรนด ์         
เซนเตอร์ พอยต ์
ราชดาํริ  

คิดจากร้อยละ 2 ของรายได้
รวมบวกส่วนเพ่ิมเท่ากบั
ร้อยละ 4 ของรายไดสุ้ทธิ 

วนัท่ี 1 มกราคม 2557  
   ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2557 

บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จาํกดั   
 (มหาชน) 

โรงแรม แกรนด ์    
เซนเตอร์ พอยต ์     
เทอร์มินลั 21 

คิดจากร้อยละ 2 ของรายได้
รวมบวกส่วนเพ่ิมเท่ากบั
ร้อยละ 4 ของรายไดสุ้ทธิ
(2555: คิดจากร้อยละ 2 
ของรายไดร้วมบวกส่วน
เพ่ิมเท่ากบัร้อยละ 5.5 
ของรายไดสุ้ทธิ 

วนัท่ี 1 พฤศจิกายน  
   2554 ถึงวนัท่ี         
   31 ธนัวาคม 2556 

บริษทั คิว.เอช.อินเตอร์
เนชัน่ แนล จาํกดั 

โรงแรม แกรนด ์    
เซนเตอร์ พอยต ์     
เทอร์มินลั 21 

คิดจากร้อยละ 2 ของรายได้
รวมบวกส่วนเพ่ิมเท่ากบั
ร้อยละ 4 ของรายไดสุ้ทธิ 

วนัท่ี 1 มกราคม 2557  
   ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2557 

 

 35.1.7 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทั แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั มีภาระ
ผูกพนัเก่ียวกบัค่านายหน้าในการจดัหาผูเ้ช่าพื้นท่ีในศูนยก์ารคา้เทอร์มินอล 21 ท่ีตอ้งจ่าย
ใหก้บับริษทั สยาม รีเทล ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัของบริษทัฯตาม
เง่ือนไขท่ีระบุในสญัญา 

  35.1.8 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทัฯมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัการซ้ือท่ีดินดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

  งบการเงินรวมและ         
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   2556 2555 
ภาระผกูพนัเก่ียวกบัการซ้ือท่ีดิน   2,836 2,490 

 35.1.9 ภาระผกูพนัจากการพฒันาโครงการท่ีดาํเนินการอยู ่

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 

จาํนวนโครงการท่ีดาํเนินการอยูต่น้ปี 54 53 46 46 
จาํนวนโครงการท่ีปิดแลว้ระหวา่งปี (16) (13) (13) (12) 
จาํนวนโครงการท่ีเปิดใหม่ระหวา่งปี 17 14 13 12 
จาํนวนโครงการท่ีดาํเนินการอยูป่ลายปี 55 54 46 46 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 

มูลค่าซ้ือขายท่ีไดท้าํสัญญาแลว้สะสม     
 ทั้งส้ิน (ลา้นบาท) 91,684 88,773 81,231 75,955 
คิดเป็นร้อยละของยอดขายรวมของ     
 โครงการท่ีเปิดดาํเนินการอยู ่ 66 66 65 63 
มูลค่าซ้ือขายท่ีไดท้าํสัญญาแลว้ใน     
 ระหวา่งปี (ลา้นบาท) 22,857 22,225 21,327 20,874 
คิดเป็นร้อยละของยอดขายรวมของ     
 โครงการท่ีเปิดดาํเนินการอยู ่ 17 16 17 17 
ภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งทาํการพฒันา     
 สาธารณูปโภคส่วนกลางของโครงการ 
 ท่ีดาํเนินงานอยู ่(ลา้นบาท) 

 
1,268 

 
1,393 

 
1,195 

 
1,309 

 35.1.10 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทย่อยมีท่ีดินในโครงการท่ีติดภาระจาํยอมรวมจาํนวน
ประมาณ 88 ไร่ (2555: 85 ไร่) ซ่ึงมูลค่าของท่ีดินท่ีติดภาระจาํยอมดงักล่าวไดร้วมเป็นตน้ทุน
โครงการแลว้ 

 35.1.11 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาเช่าดาํเนินงาน 

บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานและสัญญาบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพื้นท่ีในอาคาร 
โดยสญัญามีอาย ุ3 ปี  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทัฯมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ิน
ภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานและสญัญาบริการท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 

จ่ายชาํระ:     
     ภายใน 1 ปี 35 31 35 33 
     มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 10 29 10 32 

 35.1.12 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 Land and Houses U.S.A., Inc. มีภาระผกูพนัเก่ียวกบัค่าบริการท่ี
ตอ้งจ่ายใหแ้ก่ผูรั้บเหมาของโครงการสาํหรับการปรับปรุงพื้นท่ีโครงการโดยมีอตัราค่าบริการ
ร้อยละ 20 ของค่าปรับปรุงพื้นท่ีทั้งหมด (2555: ไม่มี) 

 

 



 59

35.2 หนังสือคํา้ประกนัธนาคาร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหนงัสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคาร
ในนามบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผกูพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของ
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยคงเหลือดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 

หนงัสือคํ้าประกนัการจดัหาและบาํรุงสาธารณูปโภค 2,261 2,014 2,054 1,871 
หนงัสือคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 42 51 33 41 
หนงัสือคํ้าประกนัอ่ืน ๆ 30 30 22 22 
 2,333 2,095 2,109 1,934 

35.3 การคํา้ประกนั 

35.3.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากภาระ
การคํ้าประกนัเงินกูย้มืดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

         ผูค้ ํ้าประกนั ผูถ้กูค ํ้าประกนั 2556 2555 

บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) ลกูคา้ 7 7 

35.3.2 บริษทัฯมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัการสนบัสนุนการเงิน (Letter of Comfort) 
ให้กบับริษทัย่อยแห่งหน่ึงสําหรับเงินกูย้ืมจากธนาคารและการออกหนังสือคํ้าประกนัโดย
ธนาคารเพ่ือใชใ้นโครงการของบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษทัย่อยดงักล่าวมี
ยอดหน้ีคงคา้งตามสัดส่วนการคํ้าประกนัของบริษทัฯท่ีกาํหนดในคาํรับรองท่ีให้กบัธนาคาร
จาํนวน 1,832 ลา้นบาท (2555: 2,021 ลา้นบาท) 
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35.4 คดีความ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดถู้กฟ้องร้องในคดีต่าง ๆ ท่ีสาํคญัดงัน้ี 

 ก) ในปี 2549 นิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรรสองแห่งฟ้องร้องบริษทัฯและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงเก่ียวกบั
ทางออกสู่ทางสาธารณะโดยมีทุนทรัพยจ์าํนวน 1,013 ลา้นบาท ต่อมาในเดือนมิถุนายน 2552 
โจทกไ์ดข้อลดทุนทรัพยบ์างส่วนทาํให้ทุนทรัพยเ์ปล่ียนเป็นจาํนวน 800 ลา้นบาท และในเดือน
กมุภาพนัธ์ 2552 บริษทัฯไดถู้กฟ้องร้องเพ่ิมเติมจาํนวน 2 คดีซ่ึงมีทุนทรัพยจ์าํนวน 310 ลา้นบาท
และ 102 ลา้นบาท ตามพระราชบญัญติัการจดัสรรท่ีดินและพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค 
อยา่งไรกต็าม บริษทัฯไดบ้นัทึกสาํรองค่าเผือ่หน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากคดีความดงักล่าวจาํนวน 
25 ลา้นบาท (2555: 25 ลา้นบาท) 

  ต่อมาเม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม 2555 ศาลชั้ นต้นได้ตัดสินคดีแพ่งซ่ึงมีทุนทรัพย์จ ํานวน 102        
ลา้นบาทระหว่างบริษทัฯกบันิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรร 2 แห่งและพวก โดยพิพากษาใหบ้ริษทัฯ
ชดใช้ค่าเสียหายจาํนวน 104 ล้านบาทพร้อมดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วนัท่ี                  
8 ธนัวาคม 2551 เป็นตน้ไปจนกว่าจะชาํระเสร็จ บริษทัฯไดบ้นัทึกสาํรองค่าเผือ่หน้ีสินท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนจากคดีความดังกล่าวรวมดอกเบ้ียตามความเห็นของฝ่ายกฎหมายของบริษทัฯ และ          
ท่ีปรึกษากฎหมายรวมจาํนวน 144 ลา้นบาท (2555: 136 ลา้นบาท) อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯได ้    
ทาํเร่ืองอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์แลว้เพื่อใหเ้กิดความชดัเจนต่อไป 

 ข) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดถู้กฟ้องร้องในคดีอ่ืน ๆ ซ่ึงมีทุนทรัพยร์วม
จาํนวน 534 ลา้นบาท (2555: 524 ลา้นบาท) ปัจจุบนัศาลชั้นตน้และศาลอุทธรณ์ไดมี้คาํพิพากษา
ใหบ้ริษทัฯและบริษทัยอ่ยชดใชค่้าเสียหายพร้อมดอกเบ้ียรวม 52 ลา้นบาท (2555: 50 ลา้นบาท) 
บริษทัฯไดบ้นัทึกสาํรองค่าเผื่อหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากคดีความดงักล่าวตามความเห็นของ
ฝ่ายกฎหมายของบริษทัฯรวมจาํนวน 52 ลา้นบาท (2555: 50 ลา้นบาท) 

 บริษทัร่วม 

 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ลนด์แอนดเ์ฮา้ส์ (“กองทุนฯ”) ถูกยื่นฟ้องร้องเป็นจาํเลยท่ี 2 ในคดีแพ่ง
โดยโจทกก์ล่าวหาว่า กองทุนฯรับโอนท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างโครงการอาคารชุดหลงัสวน วิลล ์จาก
บริษทั เวฟ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั ซ่ึงเป็นลูกหน้ีของโจทกโ์ดยฉอ้ฉล โดยศาลชั้นตน้และศาลอุทธรณ์มี
คาํพิพากษาให้ยกฟ้อง และในปี 2551 โจทยย์ืน่ฎีกาต่อศาลฎีกา ปัจจุบนัคดียงัอยูใ่นการพิจารณาของ
ศาลฎีกา อย่างไรก็ตาม ทนายความท่ีปรึกษาของกองทุนฯเช่ือว่าผลของคดีจะไม่เป็นผลเสียหายต่อ
กองทุนฯ ทั้งน้ี เน่ืองจากกองทุนฯเป็นเจา้หน้ีบุริมสิทธิในทรัพยจ์าํนอง ซ่ึงมีสิทธิไดรั้บชาํระหน้ีจาก
ทรัพยจ์าํนองก่อนเจ้าหน้ีอ่ืน รวมทั้ งราคาทรัพยสิ์นท่ีตีโอนชาํระหน้ีถือเป็นราคาท่ีสมเหตุสมผล 
เน่ืองจากไดมี้การประเมินราคาโดยบริษทัประเมินราคาอิสระแลว้ 
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36. เคร่ืองมือทางการเงิน 

36.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชี          
ฉบบัท่ี 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบด้วย     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน เงินกูย้ืม 
และหุ้นกู้ บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกับเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าว และมี
นโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงดา้นการใหสิ้นเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน และ     
เงินให้กูย้ืมระยะสั้น ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการกาํหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการ
ควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้นบริษทัฯและบริษทัย่อยจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็น
สาระสําคญัจากการให้สินเช่ือ จาํนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยอาจตอ้งสูญเสียจากการให้
สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน และเงินให้กู้ยืมระยะสั้ นท่ีแสดงอยู่ใน       
งบแสดงฐานะการเงิน 

 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสาํคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น เงินเบิกเกินบญัชี เงินกูย้มื และหุน้กูท่ี้มีดอกเบ้ีย อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพย์
และหน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ี
ซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงอยูใ่น
ระดบัตํ่า 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสาํคญัสามารถจดัตามประเภท
อตัราดอกเบ้ีย และสาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ี
ครบกาํหนด หรือ วนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่      
ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

  ภายใน  มากกวา่ ปรับข้ึนลงตาม ไม่มีอตัรา  อตัรา 
 เม่ือทวงถาม 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี อตัราตลาด ดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 

    (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 200 - - - 582 383 1,165 0.50 - 2.25 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - - 136 136 - 
หนีสิ้นทางการเงนิ         
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื         
   ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - - - - 422 - 422 หมายเหตุ 21 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - - 2,806 2,806 - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการ          
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 376 - - - - - 376 MLR - 1.5, 5.50 
เงินกูย้มืระยะสั้น - 2,360 - - - - 2,360 หมายเหตุ 21 
เงินกูย้มืระยะยาว - 3,815 2,000 - 7,559 - 13,374 หมายเหตุ 23 
หุน้กู ้ - 3,400 14,600 - - - 18,000 หมายเหตุ 24 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    
  ภายใน  มากกวา่ ปรับข้ึนลงตาม ไม่มีอตัรา  อตัรา 
 เม่ือทวงถาม 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี อตัราตลาด ดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 
   (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 200 - - - 343 285 828 0.50 - 2.25 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - - 29 29 - 
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  955 - 3,131 - - - 4,086 4.00 - 5.50 
หนีสิ้นทางการเงนิ         
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื         
   ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - - - - 300 - 300 หมายเหตุ 21 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - - 2,412 2,412 - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการ                    
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 129 - - - - - 129 3.00 
เงินกูย้มืระยะสั้น - 2,360 - - - - 2,360 หมายเหตุ 21 
เงินกูย้มืระยะยาว - 3,815 2,000 - 3,692 - 9,507 หมายเหตุ 23 
หุน้กู ้ - 3,400 14,600 - - - 18,000 หมายเหตุ 24 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    
  ภายใน  มากกวา่ ปรับข้ึนลงตาม ไม่มีอตัรา  อตัรา 
 เม่ือทวงถาม 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี อตัราตลาด ดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 
   (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 300 150 - - 664 348 1,462 0.625 - 3.00 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - - 120 120 - 
หนีสิ้นทางการเงนิ         
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื         
   ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - 300 - - 25 - 325 หมายเหตุ 21 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - - 2,146 2,146 - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการ          
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 40 - - - 436 - 476 MLR - 1.5 และ 

7.00 - 7.50 
เงินกูย้มืระยะสั้น - 900 - - - - 900 หมายเหตุ 21 
เงินกูย้มืระยะยาว - 1,391 4,815 - 4,501 - 10,707 หมายเหตุ 23 
หุน้กู ้ - 4,000 11,000 - - - 15,000 หมายเหตุ 24 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    
  ภายใน  มากกวา่ ปรับข้ึนลงตาม ไม่มีอตัรา  อตัรา 
 เม่ือทวงถาม 1 ปี 1 ถึง 5 ปี 5 ปี อตัราตลาด ดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 
    (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 280 150 - - 473 278 1,181 0.625 - 3.00 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - - 28 28 - 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการ             MLR - 1.5 และ  
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 158 - - - 654 - 812 5.00 - 7.50 
หนีสิ้นทางการเงนิ         
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื         
   ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน - 300 - - - - 300 หมายเหตุ 21 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - - 1,764 1,764 - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจาก         
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 74 - - - - - 74 3.00 
เงินกูย้มืระยะสั้น - 900 - - - - 900 หมายเหตุ 21 
เงินกูย้มืระยะยาว - 1,391 4,815 - 346 - 6,552 หมายเหตุ 23 
หุน้กู ้ - 4,000 11,000 - - - 15,000 หมายเหตุ 24 
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 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

 บริษทัฯมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสาํคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการลงทุนและการให้กูย้ืมเงินเป็น
เงินตราต่างประเทศ  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยท์างการเงินท่ีเป็นสกุล
เงินตราต่างประเทศดงัน้ี 

สกลุเงิน สินทรัพยท์างการเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2556 2555 2556 2555 

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เปโซฟิลิปปินส์ 2,926 2,926 0.73975 0.74525 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 20 11 32.8136 30.6316 

บริษทัฯไดต้กลงทาํสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ียเพื่อเป็นเคร่ืองมือบริหารความเส่ียง
เก่ียวเน่ืองกบัหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด รายละเอียดของเงินกูย้มื
ระยะยาวจากสถาบนัการเงินแสดงไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 23 รายละเอียดของสัญญา
แลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย (Cross Currency and Interest Rate Swap agreement) ท่ียงัคงมี
ผลบงัคบั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 มีดงัน้ี 

 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  

สกลุเงินและอตัราดอกเบ้ียรับตามสญัญา สกลุเงินและอตัราดอกเบ้ียจ่ายตามสญัญา  
วนัส้ินสุดสญัญา จาํนวนเงินตน้ อตัราดอกเบ้ีย จาํนวนเงินตน้ อตัราดอกเบ้ีย 

346.0 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ีย
ลอยตวัร้อยละ 
MLR - 2.25 

11.3 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 
LIBOR 6 เดือนบวกร้อยละ 
3.25 

8 ธนัวาคม 2560 

3,075.0 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ีย
ลอยตวัร้อยละ 
MLR - 2.25 

95.8 ลา้นเหรียญ 
สหรัฐอเมริกา 

อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 
LIBOR 6 เดือนบวกร้อยละ 
3.19 

8 ธนัวาคม 2560 

15.5 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ีย
ลอยตวัร้อยละ 
MLR - 2.25 

0.5 ลา้นเหรียญ 
สหรัฐอเมริกา 

อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 
LIBOR 6 เดือนบวกร้อยละ 
3.19 

8 ธนัวาคม 2560 

254.4 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ีย
ลอยตวัร้อยละ 
MLR - 2.25 

8.2 ลา้นเหรียญ 
สหรัฐอเมริกา 

อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 
LIBOR 6 เดือนบวกร้อยละ 
3.19 

8 ธนัวาคม 2560 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 
สกลุเงินและอตัราดอกเบ้ียรับตามสญัญา สกลุเงินและอตัราดอกเบ้ียจ่ายตามสญัญา  

วนัส้ินสุดสญัญา จาํนวนเงินตน้ อตัราดอกเบ้ีย จาํนวนเงินตน้ อตัราดอกเบ้ีย 
346.0 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ีย

ลอยตวัร้อยละ 
MLR - 2.25 

11.3 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 
LIBOR 6 เดือนบวกร้อยละ 
3.25 

8 ธนัวาคม 2560 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯมีผลขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนของสัญญาขา้งตน้ หากบริษทัฯบนัทึก
ตามมูลค่ายติุธรรมเป็นจาํนวนเงินรวมประมาณ 271.6 ลา้นบาท (2555: 16.9 ลา้นบาท) 

36.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 ตารางต่อไปน้ีเป็นการสรุปเปรียบเทียบมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

สินทรัพยท์างการเงิน 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,165 1,462 1,165 1,462 828 1,181 828 1,181 
ลกูหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 136 120 136 120 29 28 29 28 
เงินใหกู้ย้มืแก่กิจการ         
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - - 4,086 812 4,086 812 
หน้ีสินทางการเงิน         
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื         
   ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 422 325 422 325 300 300 300 300 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 2,806 2,146 2,806 2,146 2,412 1,764 2,412 1,764 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการ 
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 
376 

 
476 

 
376 

 
476 

 
129 

 
74 

 
129 

 
74 

เงินกูย้มืระยะสั้น 2,360 900 2,360 900 2,360 900 2,360 900 
เงินกูย้มืระยะยาว 13,374 10,707 13,129 10,421 9,507 6,552 9,262 6,266 
หุน้กู ้ 18,000 15,000 16,919 14,244 18,000 15,000 16,919 14,244 

 มูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ มีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี           
31 ธนัวาคม 2556 

ณ วนัท่ี           
31 ธนัวาคม 2555 

 มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม 
 กาํไร (ขาดทุน) กาํไร (ขาดทุน) 
สญัญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศและดอกเบ้ีย (271.6) (16.9) 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
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ก) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั้น ไดแ้ก่ เงินสดและเงินฝาก
สถาบนัการเงิน ลูกหน้ีและเจา้หน้ีแสดงมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดง
ในงบแสดงฐานะการเงิน 

ข) หุน้กูแ้ละเงินกูย้มืระยะยาวท่ีจ่ายดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีแสดงมูลค่ายติุธรรมโดยการคาํนวณมูลค่า
ปัจจุบนัของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียโดยประมาณในตลาดปัจจุบนั 
สาํหรับเงินกูย้มืท่ีมีเง่ือนไขใกลเ้คียงกนั 

ค) เงินให้กู้ยืมและเงินกูย้ืมท่ีมีดอกเบ้ียในอตัราใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาดแสดงมูลค่า
ยติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

ง) ตราสารอนุพนัธ์ แสดงมูลค่ายุติธรรมตามราคาตลาด หรือคาํนวณตามหลกัเกณฑ์การประเมิน
มูลค่าท่ีเป็นท่ียอมรับทัว่ไป หากกรณีท่ีไม่มีราคาตลาด 

37. การบริหารจัดการทุน 

วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีสาํคญัของบริษทัฯ คือการจดัใหมี้ซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสม
เพื่อสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุน้ใหก้บัผูถื้อหุน้ โดย ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2556 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 1.16:1 (2555: 0.99:1) และเฉพาะ   
บริษทัฯมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 1.28:1 (2555: 1.01:1) 

38. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

38.1  เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2557 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั แปซิฟิค เรียลเอสเตท จาํกดั ซ่ึงเป็น
บริษทัยอ่ยของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจาํนวน 614.19 ลา้นบาท โดยการออกหุน้
สามญัใหม่จาํนวน 6,141,900 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท และมีมติอนุมติัให้เรียกชาํระ       
ค่าหุ้นเพิ่มทุนบางส่วนจากบริษทัฯเป็นจาํนวน 6,141,900 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 25 บาท รวมเป็นเงิน 
153.55 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯไดจ่้ายชาํระค่าหุน้เรียบร้อยแลว้ 

38.2 เม่ือวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั 
ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ มีมติอนุมติัการจดทะเบียนเลิกบริษทั แอล แอนด ์เอช สาทร จาํกดั ซ่ึงเป็น
บริษทัยอ่ยของบริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั ปัจจุบนับริษทัยอ่ยดงักล่าวอยูใ่นระหว่างการ
ดาํเนินการตามขั้นตอนการปิดบริษทั 

38.3  เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2557 บริษทัฯไดอ้อกหุน้กูป้ระเภทไม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิ อาย ุ3 ปี 
นบัแต่วนัท่ีออก เพื่อขายต่อบุคคลในวงจาํกดั หุน้กูมี้จาํนวน 500,000 หน่วย ราคาหน่วยละ 1,000 บาท 
รวมเป็นเงิน 500 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.63 ต่อปี 

38.4  เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัเพื่อนาํเสนอต่อท่ีประชุมผู ้
ถือหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติัเร่ืองดงัต่อไปน้ี 
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1. อนุมติัการจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2556 ในอตัรา 0.40 บาทต่อหุ้น ทั้งน้ี 
คณะกรรมการบริษทัฯไดอ้นุมติัจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสาํหรับผลการดาํเนินงานปี 2556 ไปแลว้
ในอตัรา 0.25 บาทต่อหุ้น คงเหลือสาํหรับเงินปันผลท่ีจะจ่ายอีกจาํนวน 0.15 บาทต่อหุ้น คิดเป็น
จาํนวนเงิน 1,504 ลา้นบาท โดยมีกาํหนดจ่ายเงินปันผลจาํนวนดงักล่าวภายในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 
2557 

2. อนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกูเ้พิ่มเติมภายในวงเงินไม่เกิน 20,000 ลา้นบาท หรือเทียบเท่าใน
เงินสกุลอ่ืน จากวงเงินเดิมซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมใหญ่ผูถื้อหุ้นเม่ือปี 2554 จาํนวน 20,000 
ลา้นบาท รวมเป็นวงเงินไม่เกิน 40,000 ลา้นบาท 

3. อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนโดยการตดัหุน้ท่ียงัไม่ไดจ้าํหน่ายจาํนวน 328,347,147 หุน้ 

4. อนุมติัการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิเพื่อซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมโดยไม่มี
ราคาเสนอขาย โดยผูถื้อหุ้นเดิมจะไดรั้บจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิในอตัรา 5 หุ้นสามญัเดิมต่อ        
1 ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงไดจ้ดัสรรไปจาํนวน 2,005,184,305 หน่วย ใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าว
มีอายุ 3 ปีนบัแต่วนัท่ีออก โดยมีอตัราการใชสิ้ทธิคือใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมีสิทธิซ้ือหุ้น
สามญัได ้1 หุน้ ในราคาใชสิ้ทธิ 3.50 บาทต่อ 1 หุน้สามญั 

5. อนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพ่ิมเติมจาํนวน 2,005,184,305 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิของ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิเพื่อซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ 

39. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2557 


