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บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2552 และ 2551 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

 บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัมหาชนและมีภูมิลาํเนาใน
ประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์โดยมีท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนคือ    
เลขท่ี 1 ถนนสาทรใต ้ชั้น 37-38 อาคารคิวเฮา้ส์ ลุมพินี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 และ
การแสดงรายการในงบการเงินไดท้าํข้ึนเพื่อให้เป็นไปตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ลงวนัท่ี 30 มกราคม 2552 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักล่าว 

 งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบายการ
บญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

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

     ร้อยละของสินทรัพย ์ ร้อยละของรายได ้
     ท่ีรวมอยูใ่น ท่ีรวมอยูใ่นรายไดร้วม 
  จดัตั้งข้ึนใน อตัราร้อยละ สินทรัพยร์วม สาํหรับปีส้ินสุด 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

   2552 2551 2552 2551 2552 2551 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
ถือหุน้โดยบริษทัฯ         
บริษทั แอตแลนติก เรียลเอสเตท จาํกดั ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 99.99 99.99 1.0 0.7 3.1 - 
บริษทั แปซิฟิค เรียลเอสเตท จาํกดั ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 99.99 99.99 1.0 1.0 2.3 7.7 
บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์นอร์ธ จาํกดั ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 99.99 99.99 - - - - 
บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ นอร์ธอีส จาํกดั ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 99.99 99.99 0.5 0.6 0.6 0.7 
บริษทั สยามธานี พร๊อบเพอร์ต้ี จาํกดั และบริษทัยอ่ย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 99.99 99.99 0.6 0.6 - - 
บริษทั แอล เอช เรียลเอสเตท จาํกดั ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 99.99 99.99 0.2 0.2 0.2 0.3 
บริษทั แอลเอช แอสเซท จาํกดั ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 99.99 99.99 1.3 2.7 5.3 13.7 
บริษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จาํกดั และบริษทัยอ่ย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 55.00 55.00 3.0 3.3 1.5 3.4 
บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั ธุรกิจใหเ้ช่าอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 60.00 60.00 9.4 8.9 2.1 2.3 
   และบริษทัยอ่ย         
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  จดัตั้งข้ึน อตัราร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ ของการถือหุน้ (โดยทางออ้ม) 

   2552 2551 
ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
บริษทั สยามธานี เรียลเอสเตท จาํกดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 99.99 99.99 
   (ถือหุน้โดยบริษทั สยามธานี พร๊อบเพอร์
ต้ี จาํกดั ร้อยละ 99.99) 

    

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

    

บริษทั ดบัเบ้ิลทรี จาํกดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 55.00 55.00 
   (ถือหุน้โดยบริษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ 
จาํกดั ร้อยละ 99.99) 

    

บริษทั แอล แอนด ์เอช สาทร จาํกดั ธุรกิจใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 60.00 60.00 
   (ถือหุน้โดยบริษทั แอล แอนด ์เอช   
พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั ร้อยละ 99.99) 

     

 ข) บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีไดม้า (วนัท่ี
บริษทัฯมีอาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ย) จนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

 ค) งบการเงินของบริษทัยอ่ยไดจ้ดัทาํข้ึนโดยมีรอบระยะเวลาบญัชีและใชน้โยบายการบญัชีท่ีสาํคญั
เช่นเดียวกนักบัของบริษทัฯ 

 ง) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อย รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระสาํคญัไดถู้กตดัออก
จากงบการเงินรวมน้ีแลว้ 

 จ) ส่วนของผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัยอ่ยส่วน
ท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกาํไรขาดทุนรวมและส่วนของ  
ผูถื้อหุน้ในงบดุลรวม 

2.3 บริษทัฯไดจ้ดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการเพ่ือประโยชน์ต่อสาธารณะ ซ่ึงแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย
และบริษทัร่วมตามวิธีราคาทุน 

3. การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ 

 ในเดือนมิถุนายน 2552 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศสภาวิชาชีพบญัชีฉบบัท่ี 12/2552 เร่ือง การ
จดัเลขระบุฉบบัมาตรฐานการบญัชีของไทยใหต้รงตามมาตรฐานการบญัชีระหว่างประเทศ การอา้งอิง
เลขมาตรฐานการบญัชีในงบการเงินน้ีไดถื้อปฏิบติัตามประกาศสภาวิชาชีพบญัชีฉบบัดงักล่าว 
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 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศสภาวิชาชีพบญัชีฉบบัท่ี 86/2551 และ 16/2552 ให้ใชม้าตรฐานการ
บญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบติัทางการบญัชีใหม่ดงัต่อไปน้ี 

3.1 มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีทีมี่ผลบังคบัใช้ใน
ปีปัจจุบัน 

แม่บทการบญัชี (ปรับปรุง 2550)  
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2550) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2550) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขาย 
       และการดาํเนินงานท่ียกเลิก 
แนวปฏิบติัทางการบญัชีสาํหรับการบนัทึกสิทธิการเช่า 
แนวปฏิบติัทางการบญัชีสาํหรับการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั 

 มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบติัทางการบญัชีขา้งตน้ถือปฏิบติั
กบังบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2552 เป็นตน้ไป ฝ่าย
บริหารของบริษทัฯไดป้ระเมินแลว้เห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2550) 
และแนวปฏิบติัทางการบญัชีสาํหรับการรวมธุรกิจภายใตก้ารควบคุมเดียวกนั ไม่เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจ
ของบริษทัฯ ส่วนแม่บทการบญัชี (ปรับปรุง 2550) มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2550) และ
แนวปฏิบติัทางการบญัชีสําหรับการบนัทึกสิทธิการเช่าไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบ
การเงินสาํหรับปีปัจจุบนั  

3.2 มาตรฐานการบัญชีทีย่งัไม่มีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

  วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20 การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจาก 1 มกราคม 2555 
    รัฐบาลและการเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั  
    ความช่วยเหลือจากรัฐบาล  
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24  
   (ปรับปรุง 2550) 

การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือ  
   กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 40 อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 1 มกราคม 2554 

 อย่างไรก็ตาม กิจการสามารถนาํมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2550) และมาตรฐานการ
บญัชี ฉบบัท่ี 40 มาถือปฏิบติัก่อนกาํหนดได ้ 



 4

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯไดป้ระเมินแลว้เห็นว่ามาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20 ไม่เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของ
บริษทัฯ ส่วนมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2550) และมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 40 จะไม่มี
ผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินสาํหรับปีท่ีเร่ิมใชม้าตรฐานการบญัชีดงักล่าว 

4. รายการปรับปรุงงบการเงินปีก่อน 

 ในระหว่างไตรมาสท่ี 1 ปี 2552 บริษทัฯไดรั้บงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 ของ
บริษทั โพลาร์ พร๊อบเพอร์ต้ี โฮลด้ิง คอร์ปอเรชั่น จาํกัดซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของบริษทัฯท่ีผ่านการ
ตรวจสอบแลว้โดยผูส้อบบญัชี บริษทัร่วมดงักล่าวไดป้รับปรุงงบการเงินปีก่อนเน่ืองจากรายการขาย
เงินลงทุน บริษทัฯไดป้รับยอ้นหลงังบการเงินรวมปีก่อนท่ีนาํมาแสดงเปรียบเทียบ และผลสะสมของ
การปรับปรุงจากเหตุการณ์ขา้งตน้จากอดีตถึงตน้ปี 2551 ไดแ้สดงไวใ้นงบแสดงการเปล่ียนแปลง    
ส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และได้ปรับปรุงกาํไรสะสมและบญัชีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงินรวมด้วย
เช่นกนั 

 รายการบญัชีในงบดุลรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 ท่ีไดรั้บผลกระทบจากรายการปรับปรุงตามท่ี
กล่าวขา้งตน้มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ตามท่ีปรับปรุงใหม่ ตามท่ีเคยรายงานไว ้

เงินลงทุนในบริษทัร่วม - สุทธิ 10,278,579,588 10,332,332,058 
กาํไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 3,859,932,514 3,913,684,984 

5. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

5.1 การรับรู้รายได้ 

 ก) รายได้จากการขายบ้านพร้อมทีด่ินและรายได้จากการขายหน่วยในอาคารชุดพกัอาศัย 

  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้รายไดจ้ากการขายบา้นพร้อมท่ีดินและรายไดจ้ากการขายหน่วยใน
อาคารชุดพกัอาศยัเม่ืองานก่อสร้างเสร็จตามสัญญาและมีการโอนกรรมสิทธ์ิให้ผูซ้ื้อหลงัจาก
ไดรั้บชาํระจากผูซ้ื้อครบถว้นแลว้ 

 ข) รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 

   รายไดค่้าเช่าพื้นท่ีในอาคารพกัอาศยัและค่าบริการท่ีเก่ียวขอ้งจะรับรู้เป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้ง
ตลอดอายสุญัญาเช่า 

   รายไดค่้าบริการรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้โดยพิจารณาถึงขั้นความสาํเร็จของงาน 
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 ค) ดอกเบีย้รับ 

  ดอกเบ้ียถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

 ง) เงินปันผลรับ 

  เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

5.2 ต้นทุนการขายบ้านพร้อมทีด่ินและหน่วยในอาคารชุดพกัอาศัย 

 ต้นทุนการพัฒนาแสดงตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะตํ่ ากว่า  ซ่ึง
ประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีดิน ค่าออกแบบ ค่าสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้าง ตน้ทุนการกูย้มืและค่าใชจ่้ายอ่ืน    
ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ในการคาํนวณหาตน้ทุนขายบา้นพร้อมท่ีดินและหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยั บริษทัฯและบริษทัย่อย
ไดท้าํการแบ่งสรรตน้ทุนการพฒันาทั้งหมดท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน (โดยคาํนึงถึงตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงดว้ย) 
ตามเกณฑพ์ื้นท่ีท่ีขาย 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) ไวใ้นงบกาํไรขาดทุน 

 ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขาย เช่น ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิ บนัทึกเป็น
ค่าใชจ่้ายเม่ือมีการขาย 

5.3 ต้นทุนการกู้ยมื 

 ตน้ทุนการกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใชใ้นการจดัหาหรือก่อสร้างสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการแปลง
สภาพให้พร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กนาํไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกว่าสินทรัพยน์ั้นจะอยู่ใน
สภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามท่ีมุ่งประสงค ์ ส่วนตน้ทุนการกูย้มือ่ืนถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิดรายการ 
ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้มืนั้น 

5.4 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดหมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะส้ันท่ีมี
สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัท่ีได้มาและไม่มี
ขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้
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5.5 ลูกหนีก้ารค้าและค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญ 

 ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัย่อยบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
สาํหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณาจาก
ประสบการณ์การเกบ็เงินและการวิเคราะห์อายหุน้ี 

5.6 สินค้าคงเหลอื 

 ท่ีดินและงานระหวา่งก่อสร้างแสดงตามราคาทุนสุทธิจากสาํรองเผือ่ผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่า
โครงการ โดยมีรายละเอียดการคาํนวณราคาทุนดงัน้ี 

ท่ีดิน   - ราคาทุนของท่ีดินบนัทึกโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักโดยแยกท่ีดินตาม    
แต่ละโครงการ 

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

5.7 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายแสดงตามมูลค่ายุติธรรม บริษทัฯบนัทึกการเปล่ียนแปลงมูลค่า
หลกัทรัพยด์งักล่าวเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของผูถื้อหุ้นจนกระทัง่จาํหน่ายหลกัทรัพย์
ดงักล่าวออกไป จึงบนัทึกการเปล่ียนแปลงมูลค่านั้นในงบกาํไรขาดทุน  

ข) เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะครบกาํหนดชาํระในหน่ึงปี และท่ีจะถือจนครบกาํหนดแสดงมูลค่า
ตามวิธีราคาทุนตดัจาํหน่าย บริษทัฯตดับญัชีส่วนเกิน/ส่วนตํ่ากว่ามูลค่าตราสารหน้ีตามอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ซ่ึงจาํนวนท่ีตดัจาํหน่ายน้ีจะแสดงเป็นรายการปรับกบัดอกเบ้ียรับ  

ค) เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดงใน 
ราคาทุนสุทธิจากค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี)   

ง) เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

จ) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธี
ราคาทุน 
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 มูลค่ายติุธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดคาํนวณจากราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนัทาํ
การสุดทา้ยของปีของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มูลค่ายติุธรรมของตราสารหน้ีถือพื้นฐานจาก
การคาํนวณอตัราผลตอบแทนหรือราคาจากสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทยแลว้แต่กรณี 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่า (ถา้มี) ของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย  
ตราสารหน้ีท่ีจะถือไวจ้นครบกาํหนดและเงินลงทุนทัว่ไปในงบกาํไรขาดทุน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชว้ิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัในการคาํนวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

5.8 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์/ค่าเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสมและ
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

 ค่าเส่ือมราคาของสโมสร สระว่ายนํ้ าและสนามเทนนิสคาํนวณตามเกณฑ์พื้นท่ีท่ีขายของโครงการ    
ค่าเส่ือมราคาของอาคารและสโมสรของโครงการบา้นพกัอาศยัเพื่อให้เช่าคาํนวณตามระยะเวลาใน
สัญญาเช่าช่วง ส่วนค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธี
เสน้ตรงตามอายกุารใชง้านโดยประมาณของสินทรัพยด์งัน้ี 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร   20     ปี 
เคร่ืองใชส้าํนกังาน   3 - 10  ปี 
เคร่ืองตกแต่งสาํนกังานและสโมสร   5 ปี 
ยานพาหนะ   5  ปี 
อ่ืน ๆ   5 - 20 ปี  

 ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้ง 

 ลินิน เคร่ืองถว้ยชาม เคร่ืองแกว้ และเคร่ืองใชบ้างชนิดท่ีใชใ้นการดาํเนินกิจการโรงแรมของบริษทั
ยอ่ย ซ่ึงบนัทึกเป็นมูลค่าของทรัพยสิ์นดว้ยมูลค่าท่ีซ้ือมาในจาํนวนเท่าท่ีจาํเป็นสาํหรับการดาํเนินงาน
โดยปกติ ไดถื้อเป็นมูลค่าหลกัของสินทรัพยน้ี์ การซ้ือเพิ่มเติมในภายหลงัในลกัษณะเปล่ียนแทนจะ
บนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือมีรายการซ้ือเกิดข้ึน 
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5.9 สัญญาเช่าระยะยาว 

 สัญญาระยะยาวเพ่ือเช่าสินทรัพยโ์ดยท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่
ยงัคงอยูก่บัผูใ้หเ้ช่าจะจดัเป็นสญัญาเช่าดาํเนินงาน เงินท่ีตอ้งจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงาน (สุทธิจาก      
ส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดรั้บจากผูใ้ห้เช่า) จะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนโดยใชว้ิธีเส้นตรงตลอดอายุของ
สญัญาเช่านั้น 

 ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการยกเลิกสัญญาเช่าดาํเนินงานก่อนหมดอายุการเช่า เช่น เบ้ียปรับท่ีตอ้งจ่าย
ใหแ้ก่ผูใ้หเ้ช่าจะบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในรอบระยะเวลาบญัชีท่ีการยกเลิกนั้นเกิดข้ึน 

5.10 สิทธิการเช่า 

 สิทธิการเช่าแสดงตามราคาทุนสุทธิจากค่าตดัจาํหน่ายสะสม บริษทัยอ่ยตดัจาํหน่ายสิทธิการเช่าตามวิธี
เสน้ตรงตามอายสุญัญาเช่า 

 ค่าตดัจาํหน่ายรวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

5.11 ค่าความนิยม 

 ณ วนัท่ีไดม้า บริษทัฯบนัทึกค่าความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนท่ีสูงกว่า   
ส่วนไดเ้สียของบริษทัฯในมูลค่ายติุธรรมสุทธิของสินทรัพย ์หน้ีสิน และหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีระบุได้
ของกิจการท่ีได้มา หากส่วนได้เสียของบริษทัฯในมูลค่ายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย  ์หน้ีสิน และ
หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนท่ีระบุไดข้องกิจการท่ีไดม้าสูงกว่าตน้ทุนการรวมธุรกิจ บริษทัฯจะรับรู้ส่วนเกินน้ี
ในงบกาํไรขาดทุนทนัที 

 บริษทัฯแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม และจะทดสอบการดอ้ยค่าของ      
ค่าความนิยมทุกปีหรือเม่ือใดกต็ามท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 

 เพื่อวตัถุประสงค์ในการทดสอบการดอ้ยค่า บริษทัฯจะปันส่วนค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนจากการรวม
กิจการให้กบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด)       
ท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์เพิ่มข้ึนจากการรวมกิจการ และบริษทัฯจะทาํการประเมินมูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพยท่ี์
ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดนอ้ยกว่า
มูลค่าตามบญัชี บริษทัฯจะรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบกาํไรขาดทุน และบริษทัฯไม่สามารถกลบั
บญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่าไดใ้นอนาคต 
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5.12 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯหรือ
ถูกควบคุมโดยบริษทัฯไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยู่ภายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบั
บริษทัฯ 

 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลซ่ึงมีอิทธิพลอยา่งเป็น
สาระสาํคญักบับริษทัฯ ผูบ้ริหารสาํคญั กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯท่ีมีอาํนาจในการวางแผน
และควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

5.13 เงินตราต่างประเทศ 

 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในงบดุล 

 กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนได้รวมอยู่ในการคาํนวณผลการ
ดาํเนินงาน 

5.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัท่ีในงบดุล บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์
หรือสินทรัพยอ่ื์นของบริษทัฯและบริษทัย่อยหากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า และจะทาํ
การประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมเป็นรายปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่า
เม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่า
ท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใช้
สินทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์บริษทัฯประมาณการ
กระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละคาํนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั
โดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตาม
ระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ี์กาํลงัพิจารณาอยู ่ในการประเมินมูลค่า
ยุติธรรมหักตน้ทุนในการขาย บริษทัฯและบริษทัย่อยใช้แบบจาํลองการประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึง
เหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจาํนวนเงินท่ีกิจการสามารถจะไดม้าจากการจาํหน่ายสินทรัพย์
หักด้วยต้นทุนในการจาํหน่าย โดยการจาํหน่ายนั้นผูซ้ื้อกับผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการ
แลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบกาํไรขาดทุน 
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5.15 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมและกองทุน
สาํรองเล้ียงชีพเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

 บริษทัฯไดอ้อกใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ย ซ่ึงจะบนัทึกรายการในงบการเงินเม่ือมีการใชสิ้ทธิ 

5.16 ประมาณการหนีสิ้น 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจาก
เหตุการณ์ในอดีตไดเ้กิดข้ึน และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยจะเสีย
ทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผกูพนันั้น และบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสามารถประมาณ
มูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

5.17 ภาษีเงินได้ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดโ้ดยคาํนวณจากกาํไรสุทธิทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากร 

5.18 ทีด่ินรอการพฒันา 

 ท่ีดินรอการพฒันาแสดงตามราคาทุนสุทธิจากสาํรองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ  
ราคาทุนประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีดิน ค่าถมดิน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใชจ่้ายในการพฒันาโครงการ และ
ตน้ทุนการกูย้มืท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งการพฒันาในอดีต 

6. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีสํ่าคญั 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจและ
การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใชดุ้ลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ี
ส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้ การใชดุ้ลยพินิจและการ
ประมาณการท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

 ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

 ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณ
การผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต 
อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 
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ค่าเผือ่การด้อยค่าของทีด่ิน งานระหว่างก่อสร้างและงานสาธารณูปโภค และทีด่ินรอการพฒันา 

บริษทัฯและบริษทัย่อยพิจารณาการดอ้ยค่าของท่ีดิน งานระหว่างก่อสร้างและงานสาธารณูปโภค และ
ท่ีดินรอการพฒันา เม่ือพบว่าโครงการมีมูลค่ายุติธรรมลดลงอย่างเป็นสาระสาํคญั ฝ่ายบริหารพิจารณา
ปรับลดมูลค่าของท่ีดิน งานระหว่างก่อสร้างและงานสาธารณูปโภค และท่ีดินรอการพฒันาเท่ากบัมูล
ค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนสุทธิ อยา่งไรก็ตาม ความมีสาระสาํคญั และการปรับลดมูลค่าดงักล่าวข้ึนกบัดุลย
พินิจของฝ่ายบริหาร 

          การประมาณต้นทุนการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย์ 

 ในการคาํนวณตน้ทุนขายบา้นพร้อมท่ีดิน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตอ้งประมาณตน้ทุนทั้งหมดท่ีจะใช้
ในการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย ์ซ่ึงตน้ทุนดงักล่าวประกอบดว้ย ตน้ทุนท่ีดินและการปรับปรุง
ท่ีดิน ตน้ทุนค่าออกแบบและก่อสร้าง ตน้ทุนงานสาธารณูปโภค ตน้ทุนการกูย้มืเพื่อใชใ้นการก่อสร้าง
โครงการ และค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ทั้ งน้ี ฝ่ายบริหารได้ประมาณการต้นทุนดังกล่าวข้ึนจาก
ประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจโดยจะมีการทบทวนการประมาณการดงักล่าวเป็นระยะ ๆ หรือ 
เม่ือตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงแตกต่างจากประมาณการตน้ทุนอยา่งมีสาระสาํคญั 

ค่าเผือ่การด้อยค่าของเงินลงทุน 

บริษทัฯพิจารณาค่าเผือ่การดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วม และเงินลงทุนอ่ืน เม่ือพบว่า
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดังกล่าวได้ลดลงอย่างมีสาระสําคญัเป็นระยะเวลานาน ฝ่ายบริหารจะ
พิจารณาว่าเงินลงทุนไดล้ดลงอยา่งเป็นสาระสาํคญัหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่ข้ึนอยูก่บัดุลยพินิจ
ของฝ่ายบริหาร อยา่งไรก็ตาม การใชป้ระมาณการและขอ้สมมติท่ีแตกต่างกนัอาจมีผลต่อจาํนวนค่าเผื่อ
การดอ้ยค่า ดงันั้น การปรับปรุงค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย บริษทัร่วมและเงินลงทุน
อ่ืนดงักล่าวอาจมีข้ึนไดใ้นอนาคต 

 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

 ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายุการ    
ใชง้านและมูลค่าซากเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายกุารใชง้านและมูลค่า
ซากใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเช่นนั้นเกิดข้ึน 
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 นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา
และบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของ
สินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกับการคาดการณ์รายได้และ
ค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 ค่าความนิยม 

 ในการบนัทึกและวดัมูลค่าของค่าความนิยม ณ วนัท่ีไดม้า ตลอดจนการทดสอบการดอ้ยค่าในภายหลงั 
ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการกระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะได้รับในอนาคตจากสินทรัพย  ์หรือ   
หน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอตัราคิดลดท่ีเหมาะสมในการคาํนวณหามูลค่า
ปัจจุบนัของกระแสเงินสดนั้นๆ 

 ประมาณการค่าซ่อมแซมบ้านหลงัการขาย 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยประมาณการค่าซ่อมบา้นหลงัการขายโดยพิจารณาจากขอ้มูลค่าใชจ่้ายในการ
ซ่อมแซมบา้นหลงัการขายท่ีเกิดข้ึนจริงในอดีต 

 ประมาณการค่าซ่อมแซมสาธารณูปโภค 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีการประมาณการค่าซ่อมแซมสาธารณูปโภคโดยฝ่ายบริหารพิจารณาจาก
ประสบการณ์ในอดีต 

 เงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้าน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บา้นโดยใชอ้ตัราตามท่ีกฎหมาย
กาํหนดและใชมู้ลค่าประมาณการของงานสาธารณูปโภคเป็นฐานในการคาํนวณ 

 สัญญาเช่า  

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงิน ฝ่ายบริหาร
ได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯและ      
บริษทัยอ่ยไดโ้อนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 
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 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีไม่มีการซ้ือขายในตลาดและไม่สามารถหา
ราคาไดใ้นตลาดซ้ือขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือ
ทางการเงินดงักล่าว โดยใชเ้ทคนิคและแบบจาํลองการประเมินมูลค่า ซ่ึงตวัแปรท่ีใชใ้นแบบจาํลอง
ไดม้าจากการเทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยูใ่นตลาด โดยคาํนึงถึงสภาพคล่อง ขอ้มูลความสัมพนัธ์ และ
การเปล่ียนแปลงของมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว 

 คดีฟ้องร้อง 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารไดใ้ช้
ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องแลว้และบนัทึกประมาณการหน้ีสินดงักล่าว ณ วนัท่ี
ในงบการเงิน อยา่งไรกต็าม ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากท่ีไดมี้การประมาณไว ้

7. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและ
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2552 2551 2552 2551  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ดอกเบ้ียรับ - - 41.3 51.5 ร้อยละ 4.35 - 7.5 ต่อปี 

 (2551: ร้อยละ 5.25 - 7.5 ต่อปี) 
ค่าธรรมเนียมการจดัการรับ - - 15.0 24.1 ใกลเ้คียงราคาทุน 
เงินปันผลรับ - - 1,326.3 549.3 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ค่าธรรมเนียมการคํ้าประกนัรับ - - 0.9 1.9 ร้อยละ 0.50 ต่อปี 
ขายท่ีดิน - - 9.8 - ใกลเ้คียงราคาทุน 
ค่าตอบแทนสาํหรับการใชท่ี้ดิน - - 2.2 6.2 ใกลเ้คียงราคาทุน 
ค่าธรรมเนียมการจดัการจ่าย - - - 4.9 ใกลเ้คียงราคาทุน 
ซ้ือท่ีดิน - - 19.0 - ใกลเ้คียงราคาทุน 
ดอกเบ้ียจ่าย   - - 10.1 12.2 ร้อยละ 3.0 - 5.5 ต่อปี 

 (2551: ร้อยละ 5.5 ต่อปี) 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2552 2551 2552 2551  
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
ดอกเบ้ียรับ 9.9 21.8 7.9 19.3 อตัราตลาด 
เงินปันผลรับ 636.0 402.0 636.0 402.0 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ซ้ือสินคา้ 81.8 113.1 74.0 97.7 ราคาตลาด 
ค่าส่งเสริมการขาย 7.3 2.9 7.1 1.7 อตัราตลาด 
ค่าบริการจ่าย 0.6 0.6 - - ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
ค่าบริการจดัทาํบญัชี 1.9 1.6 - - ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
ค่าบริหารโครงการ 73.3 85.9 - - ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
ค่านายหนา้ 0.8 0.5 - - ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
เงินปันผลรับ 23.3 22.1 23.3 22.1 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 39.8 30.8 39.8 30.8 700 - 798 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน

(2551: 675 - 725 บาทต่อตารางเมตร
ต่อเดือน) 

ค่าธรรมเนียมการคํ้าประกนัจ่าย 0.8 1.5 - - ร้อยละ 0.50 ต่อปี 
ดอกเบ้ียจ่าย 14.5 8.1 - - ร้อยละ 4.35 - 7.5 ต่อปี              

(2551: ร้อยละ 5.25 - 7.5 ต่อปี) 

 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 
มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552 2551 2552 2551 
ตัว๋แลกเงนิระยะส้ันและเงนิฝากสถาบนัการเงนิ 
   (แสดงภายใต้เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด) 

   

บริษทัร่วม     
ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์     
   เพื่อรายยอ่ย จาํกดั (มหาชน) 1,746.2 679.0 1,290.9 367.8 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552 2551 2552 2551 
เงนิทดรองจ่ายและลูกหนีก้จิการทีเ่กีย่วข้องกนั    
บริษทัยอ่ย     
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
บริษทั แปซิฟิค เรียลเอสเตท จาํกดั - - 0.1 2.1 
บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ นอร์ธอีส  - - 0.1 0.4 
   จาํกดั     
บริษทั แอลเอช แอสเซท จาํกดั - - 3.5 4.6 
บริษทั แอตแลนติก เรียลเอสเตท จาํกดั - - 1.6 - 
บริษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จาํกดั - - 0.1 0.2 

 - - 5.4 7.3 

บริษทัร่วม     
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั 0.1 0.1 0.1 0.1 
   (มหาชน)     
บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ - 0.5 - 0.5 
   จาํกดั (มหาชน)     

 0.1 0.6 0.1 0.6 

รวม 0.1 0.6 5.5 7.9 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  
บริษทัยอ่ย     
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
บริษทั แอตแลนติก เรียลเอสเตท จาํกดั - - 190.1 298.0 
บริษทั สยามธานี พร๊อบเพอร์ต้ี จาํกดั - - 22.3 25.1 
บริษทั แอลเอช แอสเซท จาํกดั - - 330.1 - 
บริษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จาํกดั - - 58.4 54.9 
บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี - - 574.6 314.7 
   จาํกดั     

 - - 1,175.5 692.7 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552 2551 2552 2551 
บริษทัร่วม     
ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์     
   เพื่อรายยอ่ย จาํกดั (มหาชน) 0.3 0.1 0.2 0.1 

รวม 0.3 0.1 1,175.7 692.8 

เงนิมัดจําแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยค์วอลิต้ี 
เฮา้ส์ 

8.5 7.8 8.5 7.8 

เจ้าหนีก้ารค้ากจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัร่วม     
บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่  8.2 17.6 8.2 17.6 
   โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน)     
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั 0.3 1.9 0.1 0.4 
   (มหาชน)     

รวม 8.5 19.5 8.3 18.0 

เจ้าหนีอ้ืน่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัร่วม     
ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ 
   เพื่อรายยอ่ย จาํกดั (มหาชน) 

- 1.1 - - 

บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั 1.6 0.4 1.4 0.3 
   (มหาชน)     
บริษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี 3.1 - - - 
   จาํกดั     
บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 9.3 5.7 - - 
บริษทั แอล แอนด ์เอช แมเนจเมนท ์ - 2.3 - - 
   จาํกดั     

 14.0 9.5 1.4 0.3 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552 2551 2552 2551 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยค์วอลิต้ี 
เฮา้ส์ 

0.3 0.3 0.3 0.3 

รวม 14.3 9.8 1.7 0.6 

เงนิกู้ยมืระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างจ่ายจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั   
บริษทัยอ่ย     
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
บริษทั แปซิฟิค เรียลเอสเตท จาํกดั - - 100.6 110.5 
บริษทั แอลเอช แอสเซท จาํกดั - - - 100.1 

 - - 100.6 210.6 

บริษทั/บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทั เมืองใหม่ พร๊อพเพอร์ต้ี จาํกดั 10.6 10.0 - - 
บริษทั รีโค รีสอร์ท พีทีอี ลิมิเตด็ 382.9 209.7 - - 
กรรมการของบริษทัยอ่ย 38.5 36.2 - - 

รวม 432.0 255.9 100.6 210.6 

 เงินกูย้ืม/เงินใหกู้ย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นการกูย้มืในรูปของตัว๋สัญญาใชเ้งินปลอดหลกัทรัพย ์    
คํ้าประกนัและครบกาํหนดจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 

 ในระหว่างปี 2552 เงินกูย้ืม/ให้กูย้ืมระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายการ
เคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2551 เพ่ิมข้ึน ลดลง 31 ธนัวาคม 2552 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั   
บริษทัร่วม     
ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ เพ่ือรายยอ่ย     
   จาํกดั (มหาชน) 0.1 9.5 (9.3) 0.3 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2551 เพ่ิมข้ึน ลดลง 31 ธนัวาคม 2552 

เงนิกู้ยมืระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างจ่ายจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั   
บริษทั/บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทั เมืองใหม่ พร๊อพเพอร์ต้ี จาํกดั 10.0 0.6 - 10.6 
บริษทั รีโค รีสอร์ท พีทีอี ลิมิเตด็ 209.7 173.2 - 382.9 
กรรมการของบริษทัยอ่ย 36.2 2.3 - 38.5 

รวม 255.9 176.1 - 432.0 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2551 เพ่ิมข้ึน ลดลง 31 ธนัวาคม 2552 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั   
บริษทัยอ่ย     
บริษทั แอตแลนติก เรียลเอสเตท จาํกดั 298.0 227.3 (335.2) 190.1 
บริษทั สยามธานี พร๊อบเพอร์ต้ี จาํกดั 25.1 1.2 (4.0) 22.3 
บริษทั แอลเอช แอสเซท จาํกดั - 428.8 (98.7) 330.1 
บริษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จาํกดั 54.9 3.5 - 58.4 
บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี     
   จาํกดั 314.7 259.9 - 574.6 

 692.7 920.7 (437.9) 1,175.5 

บริษทัร่วม     
ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ เพ่ือรายยอ่ย     
   จาํกดั (มหาชน) 0.1 7.5 (7.4) 0.2 
บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป  
   จาํกดั (มหาชน) - 3.1 (3.1) - 

รวม 692.8 931.3 (448.4) 1,175.7 

เงนิกู้ยมืระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างจ่ายจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั   
บริษทัยอ่ย     
บริษทั แปซิฟิค เรียลเอสเตท จาํกดั 110.5 981.4 (991.3) 100.6 
บริษทั แอล เอช เรียลเอสเตท จาํกดั - 160.7 (160.7) - 
บริษทั แอลเอช แอสเซท จาํกดั 100.1 517.5 (617.6) - 

รวม 210.6 1,659.6 (1,769.6) 100.6 
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 ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

 ในระหวา่งปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดจ่้ายเงินเดือน โบนสั ค่าเบ้ียประชุม เงินบาํเหน็จและเงินกองทุน
สาํรองเล้ียงชีพใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552 2551 
ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 57.4 45.4 

 ภาระคํา้ประกนักบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระจากการคํ้าประกนัใหก้บักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 
31.3 โดยคิดค่าธรรมเนียมการคํ้าประกนั 

8. ลูกหนีก้ารค้า 

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 แยกตามอายหุน้ีท่ีคงคา้งนบัจาก
วนัท่ีถึงกาํหนดชาํระไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552 2551 2552 2551 
อายหุน้ีคา้งชาํระ     
 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 472 423 - - 
 คา้งชาํระ     
  ไม่เกิน 3 เดือน 12,433 8,717 - - 
  3 - 6 เดือน 506 360 - - 
  6 - 9 เดือน - 205 - - 
  9 - 12 เดือน 46 - - - 
  มากกวา่ 12 เดือน 183 189 - - 

รวม 13,640 9,894 - - 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (173) (189) - - 

สุทธิ 13,467 9,705 - - 
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9. ทีด่ิน งานระหว่างก่อสร้างและงานสาธารณูปโภค (สินค้าคงเหลอื) 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552 2551 2552 2551 
ท่ีดิน 14,034,800 12,838,726 13,565,233 12,141,090 
ค่าถมดิน 1,076,657 1,103,202 990,578 997,109 
งานระหวา่งก่อสร้าง 4,932,832 7,110,645 4,541,111 6,374,108 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,331,711 1,541,807 1,206,016 1,365,768 
ค่าสาธารณูปโภค 1,652,775 1,829,812 1,415,211 1,563,303 
ค่าใชจ่้ายพฒันาโครงการรอตดับญัชี 4,868 6,375 681 762 
บา้นรอการขาย 72,334 77,258 - - 

รวม 23,105,977 24,507,825 21,718,830 22,442,140 
หกั: สาํรองเผือ่ผลขาดทุนจากการ     
 ลดลงของมูลค่าโครงการ (107,191) (204,407) (59,218) (128,116) 
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 22,998,786 24,303,418 21,659,612 22,314,024 

 ในระหวา่งปีปัจจุบนั บริษทัฯไดจ้ดัใหผู้ป้ระเมินราคาอิสระทาํการประเมินมูลค่ายติุธรรมของท่ีดินและ
งานระหว่างก่อสร้างของบริษัทฯและบริษัทย่อย  โดยใช้วิ ธีเปรียบเทียบมูลค่าตลาด (Market 
Comparison Approach) วิธีสมมติการพฒันาหรือการหาส่วนท่ีเหลือ (The Hypothetical development 
or residual valuation) และวิธีตน้ทุนทดแทน (Cost Approach) เป็นเกณฑใ์นการพิจารณากาํหนดมูลค่า
ทรัพยสิ์น โดยผูป้ระเมินราคาอิสระได้ประเมินมูลค่ายุติธรรมของท่ีดินและงานระหว่างก่อสร้าง
ดงักล่าวสูงกวา่มูลค่าสุทธิตามบญัชีของโครงการ 

 ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดร้วมตน้ทุนการกูย้ืมเขา้เป็นตน้ทุนของท่ีดินและงานระหว่าง
ก่อสร้าง โดยคาํนวณจากอตัราการตั้งข้ึนเป็นทุนซ่ึงเป็นอตัราถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของเงินกูด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552 2551 2552 2551 
ตน้ทุนการกูย้มืส่วนท่ีรวมเป็นตน้ทุน 
   ของท่ีดินและงานระหวา่งก่อสร้าง 
   (ลา้นบาท) 521.8 512.5 506.9 477.9 
อตัราการตั้งข้ึนเป็นทุน (ร้อยละ) 4.7 4.7 4.9 4.8 
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 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้าํท่ีดินบางส่วนพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยูบ่นท่ีดินไปจดจาํนองคํ้าประกนั
เงินกูย้มืและเงินเบิกเกินบญัชีของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2552 2551 2552 2551 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีของท่ีดินพร้อม 
   ส่ิงปลูกสร้างท่ีติดภาระคํ้าประกนั 5,733 5,922 5,543 5,635 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสาํรองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการสาํหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะ

กิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2552 204,407 128,116 
เพิ่มข้ึนเน่ืองจากตั้งค่าเผือ่การลดมูลค่าของ 
 สินคา้คงเหลือ 

1,031 - 

ลดลงเน่ืองจาก 
- โอนไปเป็นท่ีดินรอการพฒันา 

 
(62,307) 

 
(62,307) 

- โอนกลบัค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ   
  เน่ืองจากการขาย (20,276) (6,591) 
- โอนกลบัค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ   
  เน่ืองจากเปล่ียนผงัโครงการ (15,664) - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 107,191 59,218 

10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

  สัดส่วน  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า มูลค่าตามบญัชีตาม เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ 
ช่ือบริษทั ทุนชาํระแลว้ เงินลงทุน ราคาทุน ของเงินลงทุน วธีิราคาทุน - สุทธิ ระหวา่งปี 

 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 
   (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 371,617 371,617 99.99 99.99 371,614 371,614 - - 371,614 371,614 126,348 520,259 
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 

270,000 270,000 99.99 99.99 269,999 269,999 (25,000) (25,000) 244,999 244,999 - - 

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 116,000 116,000 99.99 99.99 50,000 50,000 - - 50,000 50,000 - 29,000 
บริษทั แอลเอช แอสเซท จาํกดั 100,000 100,000 99.99 99.99 52,734 52,734 - - 52,734 52,734 1,199,993 - 
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 2,170,000 2,170,000 60.00 60.00 1,398,000 1,398,000 - - 1,398,000 1,398,000 - - 
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   จาํกดั และบริษทัยอ่ย             

     2,730,704 2,730,704 (25,000) (25,000) 2,705,704 2,705,704 1,326,341 549,259 

 บริษัท แอล. เอช. เมืองใหม่ จํากดั และบริษัทย่อย 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จาํกดั ไดน้าํหุ้นสามญัของบริษทั 
ภูเก็ต ฟิวเจอร์แพลน จาํกัด และบริษทั ดับเบ้ิลทรี จาํกัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยไปวางเป็นหลกัทรัพย ์       
คํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาว 

11. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

11.1 รายละเอยีดของบริษัทร่วม 

(หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม 

  จดัตั้งข้ึนใน สัดส่วน   มูลค่าตามบญัชีตาม 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ เงินลงทุน ทุนชาํระแลว้ ราคาทุน วธีิส่วนไดเ้สีย 

   2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)      (ปรับปรุงใหม่) 

บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป ลงทุนในบริษทัต่าง ๆ ไทย 40.95 - 2,757,785 - 1,318,140 - 1,265,599 - 
   จาํกดั (มหาชน)           
ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ เพื่อรายยอ่ย ธนาคารเพื่อรายยอ่ย ไทย - 42.12 - 2,654,500 - 1,306,960 - 1,167,596 
   จาํกดั (มหาชน)           
บริษทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จาํกดั โรงพยาบาล ไทย 28.73 28.73 1,662,499 950,000 674,557 674,557 924,295 827,057 
   (มหาชน)           
บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ ผลิตวสัดุก่อสร้าง ไทย 31.41 31.41 400,000 400,000 265,980 265,980 401,635 394,923 
   จาํกดั (มหาชน)           
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั  คา้ปลีกวสัดุก่อสร้าง ไทย 29.99 30.23 3,703,926 1,933,611 1,076,676 1,076,676 1,844,976 1,762,010 
   (มหาชน)           
บริษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี ท่ีปรึกษาลงทุน ไทย 40.00 40.00 5,000 5,000 2,000 2,000 6,074 9,665 
   จาํกดั           
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ลนด ์ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 49.94 49.94 40,316 40,316 20,692 20,692 32,402 32,402 
   แอนดเ์ฮา้ส์           
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 49.99 49.99 3,020,570 3,020,570 1,512,269 1,512,269 1,327,564 1,368,224 
   สิทธิเรียกร้องแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์-II           
บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 24.86 24.86 8,477,340 8,477,340 3,252,802 3,252,802 3,961,767 3,711,480 
บริษทั โพลาร์ พร๊อบเพอร์ต้ี โฮลด้ิง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ ฟิลิปปินส์ 25.00 25.00 4,892,411 4,892,411 866,849 866,849 977,130 1,005,223 
   คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั   (พนัเปโซ) (พนัเปโซ)     

       8,989,965 8,978,785 10,741,442 10,278,580 
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 (หน่วย: พนับาท) 
   งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  จดัตั้งข้ึนใน สัดส่วน   ค่าเผือ่การดอ้ยค่า มูลค่าตามบญัชีตาม 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ เงินลงทุน ทุนชาํระแลว้ ราคาทุน ของเงินลงทุน วธีิราคาทุน - สุทธิ 
   2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)         

บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป ลงทุนในบริษทัต่าง ๆ ไทย 40.95 - 2,757,785 - 1,318,140 - (344,744) - 973,396 - 
   จาํกดั (มหาชน)             
ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ เพื่อรายยอ่ย ธนาคารเพื่อรายยอ่ย ไทย - 42.12 - 2,654,500 - 1,306,960 - (344,744) - 962,216 
   จาํกดั (มหาชน)             
บริษทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จาํกดั โรงพยาบาล ไทย 28.73 28.73 1,662,499 950,000 674,557 674,557 - - 674,557 674,557 
   (มหาชน)             
บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ ผลิตวสัดุก่อสร้าง ไทย 31.41 31.41 400,000 400,000 265,980 265,980 - - 265,980 265,980 
   จาํกดั (มหาชน)             
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั  คา้ปลีกวสัดุก่อสร้าง ไทย 29.99 30.23 3,703,926 1,933,611 1,076,676 1,076,676 - - 1,076,676 1,076,676 
   (มหาชน)             
บริษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี ท่ีปรึกษาลงทุน ไทย 40.00 40.00 5,000 5,000 2,000 2,000 - - 2,000 2,000 
   จาํกดั             
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ลนด ์ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 49.94 49.94 40,316 40,316 20,692 20,692 - - 20,692 20,692 
   แอนดเ์ฮา้ส์             
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 49.99 49.99 3,020,570 3,020,570 1,512,269 1,512,269 - - 1,512,269 1,512,269 
   สิทธิเรียกร้องแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์-II             
บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 24.86 24.86 8,477,340 8,477,340 3,252,802 3,252,802 - - 3,252,802 3,252,802 
บริษทั โพลาร์ พร๊อบเพอร์ต้ี โฮลด้ิง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ ฟิลิปปินส์ 25.00 25.00 4,892,411 4,892,411 866,849 866,849 - - 866,849 866,849 
   คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั   (พนัเปโซ) (พนัเปโซ)       
       8,989,965 8,978,785 (344,744) (344,744) 8,645,221 8,634,041 

11.2 ส่วนแบ่งกาํไร/ขาดทุนและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่างปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไร/ขาดทุนจากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมและ
รับรู้เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
                                    

ช่ือบริษทั 
ส่วนแบ่งกาํไร/ขาดทุนจาก          

เงินลงทุนในบริษทัร่วมในระหวา่งปี 
เงินปันผลท่ีบริษทัฯ              

รับระหวา่งปี 
 2552 2551 2552 2551 

บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป 148,954* - - - 
   จาํกดั (มหาชน)     
ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ เพ่ือรายยอ่ย 
จาํกดั (มหาชน) 

-* 103,679 11,180 - 

บริษทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จาํกดั 
(มหาชน) 

192,755 175,936 95,517 95,179 

บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ 
จาํกดั (มหาชน) 

6,712 (9,530) - - 

บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั  
(มหาชน) 

346,033 285,543 263,067 102,936 

บริษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี  จาํกดั 409 2,811 4,000 4,000 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ลนดแ์อนด์
เฮา้ส์ 

- - - - 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละ          
สิทธิเรียกร้องแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์-II 

52,957 60,569 93,617 81,537 

บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 426,588 353,499 168,603 116,842 
บริษทั โพลาร์ พร๊อบเพอร์ต้ี โฮลด้ิง (191) 51,085 - 1,524 
 คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั     
รวม 1,174,217 1,023,592 635,984 402,018 

 * ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จาํกัด (มหาชน) สําหรับปี 2552 ได้รวมแสดงใน             
บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) เน่ืองจากในระหวา่งปี 2552 มีการปรับโครงสร้างการถือหุน้ของบริษทัดงักล่าว 
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11.3 มูลค่ายุติธรรมของบริษัทร่วมทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

 เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยมี์มูลค่ายติุธรรมดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

ช่ือบริษทั 

จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศ มูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

  2552 2551 
บริษทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จาํกดั (มหาชน)    ไทย 2,722 1,924 
บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน) ไทย 354 117 
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั  (มหาชน) ไทย 5,087 1,777 
บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) ไทย 5,564 1,981 
บริษทั โพลาร์ พร๊อบเพอร์ต้ี โฮลด้ิง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั ฟิลิปปินส์ 2,202 1,771 
รวม  15,929 7,570 

11.4 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วม 

 ขอ้มูลทางการเงินตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินของบริษทัร่วมโดยสรุปมีดงัน้ี 

                (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ทุนชาํระแลว้ สินทรัพยร์วม  หน้ีสินรวม รายไดร้วมสาํหรับปี กาํไร (ขาดทุน) สุทธิสาํหรับปี 
ช่ือบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 
บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป 2,758 - 49,660 - 46,592 - 2,129 - 362 - 
   จาํกดั (มหาชน)           
ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ เพื่อรายยอ่ย - 2,655 - 44,216 - 41,466 - 2,138 - 240 
   จาํกดั (มหาชน)           
บริษทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จาํกดั (มหาชน) 1,662 950 4,781 4,427 1,390 1,436 4,721 4,268 810 712 
บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ 400 400 2,019 2,139 740 881 883 1,036 21 (30) 
   จาํกดั (มหาชน)           
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 3,704 1,934 13,866 13,369 8,593 8,413 21,799 19,824 1,143 959 
บริษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี  จาํกดั 5 5 34 42 19 14 78 85 2 7 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์* - - - - - - - - - - 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละ 3,021 3,021 4,484 4,561 30 51 277 301 131 130 
   สิทธิเรียกร้องแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์-II           
บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 8,477 8,477 28,258 28,811 15,754 17,314 11,547 10,716 1,716 1,558 
 * กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์จดทะเบียนยกเลิกกองทุนในวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2550 

                (หน่วย: ลา้นเปโซ) 

ช่ือบริษทั 
ทุนชาํระแลว้ ณ วนัท่ี       

30 กนัยายน 
สินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี        

30 กนัยายน 
หน้ีสินรวม ณ วนัท่ี        

30 กนัยายน 
รายไดร้วมสาํหรับงวดเกา้เดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
กาํไรสุทธิสาํหรับงวดเกา้เดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 
บริษทั โพลาร์ พร๊อบเพอร์ต้ี โฮลด้ิง 4,892 4,892 6,553 6,417 1,257 821 494 252 36 139 
   คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั           
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11.5 งบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธี       
ส่วนไดเ้สีย และส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียของบริษทัร่วมดงักล่าวโดย
คาํนวณจากงบการเงินท่ีตรวจสอบแลว้หรือท่ียงัมิไดผ้า่นการตรวจสอบดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 
เงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สีย   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) ตาม 
วธีิส่วนไดเ้สียสาํหรับปี     
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2552 2551 2552 2551 
  (ปรับปรุงใหม่)   
ตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบญัชีและผู้สอบบญัชีอืน่ในสํานักงานเดยีวกนั   
บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 1,265,599 - 148,954 - 
ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ เพื่อรายยอ่ย จาํกดั (มหาชน) - 1,167,596 - 103,679 
บริษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกดั 6,074 9,665 409 2,811 
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ 32,402 32,402 - - 
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้องแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์-II 1,327,564 1,368,224 52,957 60,569 
บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 3,961,767 3,711,480 426,588 353,499 
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 1,844,976 1,762,010 346,033 285,543 
ตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบญัชีอืน่     
บริษทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จาํกดั (มหาชน) 924,295 827,057 192,755 175,936 
บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน) 401,635 394,923 6,712 (9,530) 
ไม่ได้ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี     
บริษทั โพลาร์ พร๊อบเพอร์ต้ี โฮลด้ิง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 977,130 1,005,223 (191) 51,085 

 บริษัท โพลาร์ พร๊อบเพอร์ตี ้โฮลดิง้ คอร์ปอเรช่ัน จํากดั 

 ในระหว่างปี 2551 บริษทัฯไม่ไดรั้บงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 ของบริษทั      
โพลาร์ พร๊อบเพอร์ต้ี โฮลด้ิง คอร์ปอเรชั่น จาํกัด มูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่าวตามวิธี        
ส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 จาํนวน 1,059 ลา้นบาท (ก่อนปรับปรุงใหม่) 
และส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนดงักล่าวตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดเดียวกนั
จาํนวน 51 ลา้นบาท คาํนวณข้ึนจากงบการเงินสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2551 ท่ี
จดัทาํโดยฝ่ายบริหารของบริษทัดงักล่าวซ่ึงไม่มีการสอบทานโดยผูส้อบบญัชี นอกจากนั้น บริษทัฯ
ไม่ไดป้รับปรุงผลแตกต่างจากการใชน้โยบายบญัชีท่ีต่างจากกลุ่มบริษทัเน่ืองจากไม่สามารถคาํนวณ
ผลกระทบได ้
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 ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัฯได้รับงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 ท่ีผ่านการ
ตรวจสอบแลว้โดยผูส้อบบญัชีของบริษทั โพลาร์ พร๊อบเพอร์ต้ี โฮลด้ิง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั ซ่ึงแสดง
ความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไข งบการเงินดงักล่าวไม่มีผลแตกต่างอย่างเป็นสาระสาํคญัจากงบการเงินท่ี
ใชใ้นการคาํนวณส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2551 ขา้งตน้ บริษทัฯจึงปรับผลแตกต่างดงักล่าวเขา้งบกาํไรขาดทุนรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2552 บริษทัฯไม่ไดป้รับปรุงผลแตกต่างจากการใชน้โยบายการบญัชีท่ีแตกต่างกนั เน่ืองจาก
ไม่สามารถคาํนวณผลกระทบได ้ 

 จากงบการเงินท่ีบริษทัฯได้รับขา้งตน้ บริษทัร่วมดังกล่าวได้ปรับปรุงงบการเงินปีก่อนเน่ืองจาก
รายการขายเงินลงทุน ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่องบการเงินเฉพาะกิจการและงบกาํไรขาดทุนรวมสาํหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 บริษทัฯไดป้รับปรุงรายการท่ีเก่ียวขอ้งในงบดุลรวมตามท่ี
กล่าวในหมายเหตุ 4 

 ในระหว่างปี 2552 บริษทัฯบนัทึกเงินลงทุนและส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทั โพลาร์       
พร๊อบเพอร์ต้ี โฮลด้ิง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดัตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2552 โดยคาํนวณจากงบการเงินสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2552 ท่ีจดัทาํ
โดยฝ่ายบริหารซ่ึงไม่มีการสอบทานโดยผูส้อบบญัชี และบริษทัฯไม่ไดป้รับปรุงผลต่างจากการใช้
นโยบายการบญัชีท่ีต่างจากกลุ่มบริษทั เน่ืองจากไม่สามารถคาํนวณผลกระทบได ้

11.6 การเปลีย่นแปลงของเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากดั (มหาชน) 

 ในระหว่างปี 2552 มีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 
จาํกดั (มหาชน) ใชสิ้ทธิแปลงเป็นหุน้สามญัจาํนวน 18 ลา้นหุน้ ทาํใหส้ัดส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯ
เปล่ียนแปลงจากร้อยละ 30.23 เป็นร้อยละ 29.99 

 เม่ือวนัท่ี 29 กันยายน 2552 ท่ีประชุมวิสามัญผูถื้อหุ้นของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จาํกัด 
(มหาชน) ไดมี้มติอนุมติัใหจ่้ายปันผลในอตัราหุน้ละ 1 บาท โดยจ่ายเป็นหุน้สามญัในอตัรา 10 หุน้เดิม
ต่อ 9 หุ้นปันผล และจ่ายเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท โดยกาํหนดวนัปิดสมุดทะเบียนในวนัท่ี 
15 ตุลาคม 2552 และกาํหนดจ่ายในวนัท่ี 27 ตุลาคม 2552 บริษทัฯไดรั้บเงินปันผลจาํนวน 58 ลา้นบาท 
และบนัทึกรายการดังกล่าวในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2552 และบริษทัฯได้รับหุ้นปันผลจาํนวน 526     
ลา้นหุ้น โดยบริษทัฯไดน้าํไปเฉล่ียตน้ทุนเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าวโดยใชจ้าํนวนหุ้นทั้งหมดท่ีมี
ภายหลงัไดรั้บหุน้ปันผลในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2552 
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 บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จํากดั (มหาชน) 

 เม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2552 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จาํกดั 
(มหาชน)  ได้มีมติอนุมติัให้จ่ายปันผลในอตัราหุ้นละ 0.85 บาท โดยจ่ายเป็นหุ้นสามญัในอตัรา            
4 หุน้เดิมต่อ 3 หุน้ปันผล และจ่ายเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท โดยกาํหนดวนัปิดสมุดทะเบียน
ในวนัท่ี 15 ตุลาคม 2552 และกาํหนดจ่ายในวนัท่ี 27 ตุลาคม 2552 บริษทัฯไดรั้บเงินปันผลจาํนวน 27 
ลา้นบาท และบนัทึกรายการดงักล่าวในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2552 และบริษทัฯไดรั้บหุน้ปันผลจาํนวน 
205 ลา้นหุ้น โดยบริษทัฯไดน้าํไปเฉล่ียตน้ทุนเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าวโดยใชจ้าํนวนหุน้ทั้งหมดท่ี
มีภายหลงัไดรั้บหุน้ปันผลในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2552 

 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพือ่รายย่อย จํากดั (มหาชน) / บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จํากัด 
(มหาชน) 

 บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ไดจ้ดทะเบียนจดัตั้งบริษทัเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 
2552 และได้เสนอขายหุ้นเพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้น โดยการเสนอขายหุ้นสามญัของบริษทั      
แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 265.5 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท 
เพื่อแลกเปล่ียนกบัหุน้สามญัของธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ เพื่อรายยอ่ย จาํกดั (มหาชน) กบัผูถื้อหุ้น
เดิมของธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ เพื่อรายยอ่ย จาํกดั (มหาชน) ในราคาเสนอขาย คือ หุ้นของบริษทั     
แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 1 หุ้น ต่อ หุ้นของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ เพื่อราย
ย่อย จาํกดั (มหาชน) 1 หุ้น การเสนอขายและแลกเปล่ียนหุ้นดงักล่าวไดเ้สร็จส้ินในวนัท่ี 1 ธนัวาคม 
2552  โดยบริษทัฯไดน้าํหุ้นสามญัของธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ เพื่อรายยอ่ย จาํกดั (มหาชน)         
ไปแลกเปล่ียนจาํนวน 111.8 ลา้นหุน้ 

 ในเดือนธนัวาคม 2552 บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ไดจ้ดัสรรหุน้สามญัเพิ่ม
ทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราส่วน 100 หุ้นมีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนได ้1 หุ้น ในราคา   
หุ้นละ 10 บาท บริษทัฯไดรั้บการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวน  1.1  ลา้นหุ้น คิดเป็นจาํนวนเงิน 
11.2 ลา้นบาท โดยบริษทัฯไดช้าํระค่าหุน้แลว้ในวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2552 

 นอกจากน้ี ในระหว่างปี 2552 มีผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั แอล เอช 
ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัจาํนวน 7.6 ลา้นหุ้น ทาํให้
สดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯเปล่ียนแปลงจากร้อยละ 42.12 เป็นร้อยละ 40.95 
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12. เงินลงทุนระยะยาวอืน่ 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552 2551 2552 2551 
หลกัทรัพย์เผือ่ขาย     
ตราสารทุน 292,490 292,490 292,490 292,490 
หกั: ค่าเผือ่การปรับมูลค่า (55,573) (125,771) (55,573) (125,771) 

หลกัทรัพยเ์ผือ่ขายสุทธิ 236,917 166,719 236,917 166,719 

เงนิลงทุนทัว่ไป     
ตราสารทุน 2,212,883 2,213,505 1,988,616 1,989,239 
หกั: ค่าเผือ่ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (1,377,671) (1,377,670) (1,356,607) (1,356,607) 

เงินลงทุนทัว่ไป - สุทธิ 835,212 835,835 632,009 632,632 

รวม 1,072,129 1,002,554 868,926 799,351 

13. ทีด่ินรอการพฒันา 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552 2551 2552 2551 
ท่ีดินรอการพฒันา 5,264,587 4,926,741 3,876,355 3,530,204 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (845,930) (768,053) (697,566) (619,689) 

ท่ีดินรอการพฒันา - สุทธิ 4,418,657 4,158,688 3,178,789 2,910,515 

 ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัฯไดจ้ดัให้ผูป้ระเมินราคาอิสระทาํการประเมินมูลค่ายติุธรรมของท่ีดินรอ
การพฒันาของบริษทัฯและบริษทัย่อย โดยใช้วิธีเปรียบเทียบมูลค่าตลาด (Market Comparison 
Approach) เป็นเกณฑใ์นการพิจารณากาํหนดมูลค่าทรัพยสิ์น โดยราคาประเมินท่ีตํ่ากว่ามูลค่าสุทธิตาม
บญัชีของโครงการไดถู้กบนัทึกเป็นค่าเผือ่การลดมูลค่าของท่ีดินรอการพฒันาในระหวา่งปี 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้ําท่ีดินรอการพฒันาบางส่วนไป        
จดจาํนองคํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552 2551 2552 2551 
มูลค่าสุทธิตามบญัชีของท่ีดิน 
   รอการพฒันาท่ีติดภาระคํ้าประกนั 

 
1,053 

 
1,189 

 
- 

 
- 
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 การเปล่ียนแปลงของค่าเผือ่การลดมูลค่าของท่ีดินรอการพฒันาสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินรวม 

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2552 768,053 619,689 
เพิ่มข้ึนเน่ืองจาก 
 -  ตั้งค่าเผือ่การลดมูลค่า 

 
15,570 

 
15,570 

 -  รับโอนสินคา้คงเหลือเป็นท่ีดินรอการพฒันา 62,307 62,307 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552  845,930 697,566 

14. เงินมัดจําค่าซ้ือทีด่ิน 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและ            
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552 2551 
เงินมดัจาํค่าซ้ือท่ีดิน 282,450 282,450 
หกั: ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (84,735) (84,735) 

เงินมดัจาํค่าซ้ือท่ีดิน - สุทธิ 197,715 197,715 

 ในปี 2535 บริษทัฯไดท้าํสญัญาจะซ้ือจะขายท่ีดินกบับริษทัแห่งหน่ึงและไดจ่้ายชาํระเงินครบถว้นแลว้
จาํนวน 282.5 ลา้นบาท โดยในสัญญาระบุว่าจะโอนกรรมสิทธ์ิหลงัจากมีการดาํเนินการก่อสร้าง
บางส่วนใหแ้ลว้เสร็จภายใน 36 เดือนนบัจากวนัทาํสญัญา หากบริษทัฯไม่สามารถดาํเนินการไดบ้ริษทั
แห่งนั้นสามารถบอกเลิกสัญญาและคืนเงินจาํนวนร้อยละ 70 ของราคาซ้ือ อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนั
บริษทัฯยงัไม่ไดด้าํเนินการก่อสร้างดงักล่าว บริษทัฯไดต้ั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินมดัจาํค่าซ้ือท่ีดิน
ขา้งตน้จาํนวน 84.7 ลา้นบาท (2551: 84.7 ลา้นบาท) 
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15. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

  อาคารและ  เคร่ืองตกแต่ง  สโมสร   ทรัพยสิ์น  
  ส่วนปรับปรุง เคร่ืองใช ้ สาํนกังานและ  สระวา่ยนํ้าและ  ระหวา่ง  
 ท่ีดิน อาคาร สาํนกังาน สโมสร ยานพาหนะ สนามเทนนิส อ่ืน ๆ ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน          
31 ธนัวาคม 2551 26,997 484,843 126,385 421,067 50,611 770,441 169,146 562,001 2,611,491 
ซ้ือเพิ่ม - 1,684 10,473 1,803 1,475 63,632 2,724 315,605 397,396 
จาํหน่าย - (603) (6,191) (14,939) (64) (110,133) (2,863) - (134,793) 
ตดัจาํหน่าย - - - - - - (70) (18) (88) 
โอนเขา้ (ออก) - 7,235 310 10,423 - - 22 (17,990) - 

31 ธนัวาคม 2552 26,997 493,159 130,977 418,354 52,022 723,940 168,959 859,598 2,874,006 

ค่าเส่ือมราคาสะสม          
31 ธนัวาคม 2551 - 55,584 95,811 175,798 41,476 536,104 65,636 - 970,409 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 18,056 13,688 74,870 5,700 86,875 24,672 - 223,861 
จาํหน่าย - (598) (6,121) (12,531) (47) (110,135) (2,768) - (132,200) 

31 ธนัวาคม 2552 - 73,042 103,378 238,137 47,129 512,844 87,540 - 1,062,070 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่า          
31 ธนัวาคม 2551 - 1,178 - - - - - - 1,178 

31 ธนัวาคม 2552 - 1,178 - - - - - - 1,178 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี          
31 ธนัวาคม 2551 26,997 428,081 30,574 245,269 9,135 234,337 103,510 562,001 1,639,904 

31 ธนัวาคม 2552 26,997 418,939 27,599 180,217 4,893 211,096 81,419 859,598 1,810,758 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี      
2551 (162 ลา้นบาทรวมอยูใ่นตน้ทุนขายและตน้ทุนการเช่าและบริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร)  221,019 

2552 (170 ลา้นบาทรวมอยูใ่นตน้ทุนขายและตน้ทุนการเช่าและบริการ ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร)  223,861 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อาคารและ  เคร่ืองตกแต่ง  สโมสร     
 ส่วนปรับปรุง เคร่ืองใช ้ สาํนกังานและ  สระวา่ยนํ้าและ  ทรัพยสิ์นระหวา่ง  
 อาคาร สาํนกังาน สโมสร ยานพาหนะ สนามเทนนิส อ่ืน ๆ ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน         
31 ธนัวาคม 2551 37,528 106,724 152,844 41,731 542,277 37,881 21,115 940,100 
ซ้ือเพิ่ม - 9,663 - 1,473 54,751 1,428 9,089 76,404 
จาํหน่าย (54) (5,104) (4,768) (33) (44,497) (782) - (55,238) 
ตดัจาํหน่าย - - - - - - (18) (18) 
โอนเขา้ (ออก) - 310 10,423 - - - (10,733) - 

31 ธนัวาคม 2552 37,474 111,593 158,499 43,171 552,531 38,527 19,453 961,248 

ค่าเส่ือมราคาสะสม         
31 ธนัวาคม 2551 16,193 84,139 86,879 35,326 352,955 28,835 - 604,327 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี 1,876 11,148 25,018 4,218 75,182 3,439 - 120,881 
จาํหน่าย (50) (5,085) (3,816) (16) (44,497) (750) - (54,214) 

31 ธนัวาคม 2552 18,019 90,202 108,081 39,528 383,640 31,524 - 670,994 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี         
31 ธนัวาคม 2551 21,335 22,585 65,965 6,405 189,322 9,046 21,115 335,773 

31 ธนัวาคม 2552 19,455 21,391 50,418 3,643 168,891 7,003 19,453 290,254 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี      
2551 (64 ลา้นบาทรวมอยูใ่นตน้ทุนขาย ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร)    114,171 

2552 (75 ลา้นบาทรวมอยูใ่นตน้ทุนขาย ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร)    120,881 
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอุปกรณ์จาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือมราคา
หมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่ราคาทุนของสินทรัพยด์งักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552 2551 2552 2551 
อุปกรณ์ท่ีตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่ 376 367 292 233 

 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดน้าํอาคาร สโมสร เคร่ืองตกแต่งซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2552 จาํนวน 436 ลา้นบาท (2551: 459 ลา้นบาท) ซ่ึงตั้งอยูบ่นสิทธิการเช่าช่วงท่ีดินของบริษทัยอ่ยไป
คํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาว 

 ในระหว่างปี 2552 บริษทัยอ่ยไดร้วมตน้ทุนการกูย้ืมเขา้เป็นตน้ทุนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์จาํนวน 
24.5 ลา้นบาท (2551: 10.2 ลา้นบาท) โดยมีอตัราการตั้งเป็นทุนเท่ากบัร้อยละ 4.5 (2551: ร้อยละ 5.6) 

16. สิทธิการเช่า 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 อายกุาร     
 ตดัจาํหน่าย 31 ธนัวาคม  31 ธนัวาคม 

โครงการ คงเหลือ 2551 เพิ่มข้ึน ตดัจาํหน่าย 2552 

โรงแรม แกรนด ์เซนเตอร์ พอยต ์ 28.4 ปี 2,201,586 813 (89,287) 2,113,112 
   โฮเทล แอนด ์เรซิเดนซ์      
แอล แอนด ์เอช วิลล่า สาทร 28.6 ปี 178,065 - (6,018) 172,047 
แอล แอนด ์เอช สุขมุวิท 30.7 ปี 483,556 - (15,260) 468,296 
ท่ีดินเปล่า 16.8 ปี 667 - (37) 630 

รวม  2,863,874 813 (110,602) 2,754,085 
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 ค่าตดัจาํหน่ายสิทธิการเช่าสาํหรับปี 2552 จาํนวน 111 ลา้นบาท (2551: 110 ลา้นบาท) แสดงรวมอยูใ่น
ตน้ทุนค่าเช่าและบริการ 

 สิทธิการเช่าของโครงการโรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ รวมมูลค่าของ         
ส่ิงปลูกสร้างบนสิทธิการเช่า เน่ืองจากบริษทัยอ่ยตอ้งโอนส่ิงปลูกสร้างบนสิทธิการเช่าให้กบัผูใ้ห้เช่า
เม่ือสร้างเสร็จตามเง่ือนไขท่ีระบุในสญัญา 

 บริษทัยอ่ยสองแห่งไดน้าํสิทธิการเช่าท่ีดินและสิทธิการเช่าช่วงท่ีดินซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2552 จาํนวนรวม 2,285 ลา้นบาท (2551: 2,380 ลา้นบาท) ไปคํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาว 

17. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552 2551 2552 2551 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 15,202 20,509 - - 
ตัว๋แลกเงิน 320,000 1,925,000 320,000 1,925,000 
หกั: ดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้ (690) (22,119) (690) (22,119) 

สุทธิ 334,512 1,923,390 319,310 1,902,881 

 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินคํ้าประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดินบางส่วน
ในโครงการ การจาํนาํสิทธิการเช่าท่ีดิน สิทธิการเช่าช่วงท่ีดิน และจดจาํนองส่ิงปลูกสร้างของบริษทั
ยอ่ย 

18. เงินกู้ยมืระยะยาว 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552 2551 2552 2551 
เงินกูย้มืระยะยาว 7,018,120 5,462,803 5,197,088 3,470,019 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (2,208,695) (753,703) (2,000,000) (305,810) 

สุทธิ 4,809,425 4,709,100 3,197,088 3,164,209 
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 เงินกูย้มืระยะยาวของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีไดรั้บจากสถาบนั
การเงินในประเทศ มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท)  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ อตัราดอกเบ้ีย การชาํระคืนเงินตน้ หลกัประกนั 

 2552 2551 2552 2551    
บริษทัฯ        
 เงินกูย้มื 
  ระยะยาว 

- 613.9 - 613.9 3 ปีแรก MLR - 1.5 
ปีถดัไป MLR - 1.5 

จ่ายชาํระคืนภายใน 5 ปี  
 นบัแต่วนัเบิกเงินกูง้วด
แรก 

ท่ีดินของโครงการ 

      หรืออตัราดอกเบ้ีย
เงินฝากประจาํบวก
ร้อยละ 2 แลว้แต่
อตัราใดจะสูงกวา่ 

  

 138.3 856.1 138.3 856.1 MLR - 1.5 จ่ายชาํระคืนภายใน 3 ปี  ท่ีดินของโครงการ 
       นบัแต่วนัเบิกเงินกูง้วด

แรก 
 

 58.8 - 58.8 - MLR - 1.5 จ่ายชาํระคืนภายใน 5 ปี  ท่ีดินของโครงการ 
       นบัแต่วนัเบิกเงินกูง้วด

แรก 
 

 3,000.0 - 3,000.0 - 3 ปีแรกร้อยละ 5 
ปีท่ี 4 และ 5 MLR - 1 

จ่ายชาํระคืนภายใน 5 ปี โดย
ตอ้งชาํระอยา่งนอ้ยปีละ 
1,000 ลา้นตั้งแต่ส้ินปีท่ี 3 

- 

 ตัว๋แลกเงิน 
  ระยะยาว 

2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 ร้อยละ 4.375 ต่อปี จ่ายชาํระคืนทั้งจาํนวนใน
วนัท่ี 6 กรกฎาคม 2553 

- 

เงินกูย้มืระยะยาว        
บริษทั แอล  
   แอนด ์เอช 
   พร็อพเพอร์ต้ี  
   จาํกดั  

1,198.0 1,248.0 - - 3 ปีแรก MLR - 1.5 
ปีถดัไป MLR - 1.0

หรืออตัราดอกเบ้ีย
เงินฝากประจาํบวก
ร้อยละ 2.5 แลว้แต่
อตัราใดสูงกวา่ 

จ่ายชาํระคืนภายในเดือน
ธนัวาคม 2560 

สิทธิการเช่าท่ีดินพร้อมอาคารใน
โครงการท่ีเสนอกู ้

บริษทั แอล 
   แอนด ์เอช  
   สาทร จาํกดั  

328.0 350.0 - - 3 ปีแรก MLR - 1.5 
ปีถดัไป MLR - 1.0

หรืออตัราดอกเบ้ีย
เงินฝากประจาํบวก
ร้อยละ 2.5 แลว้แต่
อตัราใดสูงกวา่ 

จ่ายชาํระคืนภายในเดือน
ธนัวาคม 2560 

 

สิทธิการเช่าช่วงท่ีดินและส่ิง    
ปลูกสร้างในโครงการท่ีเสนอกู ้

คํ้าประกนัโดยบริษทั แอล แอนด ์
เอช พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั ใน
วงเงิน 390 ลา้นบาท 

บริษทั  
   แอล. เอช.  
   เมืองใหม่  
   จาํกดั 

- 37.9 - - ปีแรก  MLR -1.5 
ปีท่ี 2   MLR - 1 
ปีถดัไป MLR 

ชาํระคืนภายใน 60 เดือนๆ 
 ละ 1.6 ลา้นบาท เร่ิมชาํระ 
 งวดแรกเดือนมิถุนายน 2549 

ท่ีดินของโครงการ 
 

บริษทั ภูเกต็ 
   ฟิวเจอร์ 
   แพลน  
   จาํกดั 

25.0 86.9 - - ปีแรก MLR - 1.5 
ปีถดัไป MLR - 1 
 

ชาํระคืนร้อยละ 70 ของราคา
ขายท่ีดิน 

ท่ีดินของโครงการ 
คํ้าประกนัโดยบริษทัฯ บริษทั 
แอล.เอช. เมืองใหม่ จาํกดั 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและ
กรรมการของบริษทั แอล.เอช. 
เมืองใหม่ จาํกดั ในวงเงินรวม 
468 ลา้นบาท 

หุน้ของบริษทัและบริษทัท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 



 34

(หน่วย: ลา้นบาท)  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ อตัราดอกเบ้ีย การชาํระคืนเงินตน้ หลกัประกนั 

 2552 2551 2552 2551    
บริษทั 
   ดบัเบ้ิลทรี  
   จาํกดั 

270.0 270.0 - - ปีแรก MLR – 1.5 
ปีถดัไป MLR - 1 

ชาํระคืนร้อยละ 70 ของราคา
ขายท่ีดิน 

ท่ีดินในโครงการ 
คํ้าประกนัโดยบริษทัฯ บริษทั 
แอล.เอช. เมืองใหม่ จาํกดั 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัและ
กรรมการของบริษทั แอล. เอช. 
เมืองใหม่ จาํกดั ในวงเงิน 540 
ลา้นบาท 

หุน้ของบริษทัและบริษทั 
        ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

รวม 7,018.1 5,462.8 5,197.1 3,470.0    
หกั: ส่วนท่ีถึง        
        กาํหนด 
        ชาํระ 

       

       ภายใน        
   หน่ึงปี (2,208.7) (753.7) (2,000.0) (305.8)    
สุทธิ 4,809.4 4,709.1 3,197.1 3,164.2    

 ในระหวา่งปีปัจจุบนับริษทัฯไดท้าํสญัญาเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึงในประเทศใน
วงเงิน 2,705 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ีย MLR-1.5 ต่อปี โดยมีกาํหนดชาํระคืนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 50 
ของราคาขายท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง และมีกาํหนดชาํระคืนภายใน 4 ปีนบัแต่วนัท่ีเบิกเงินกูง้วดแรก 
บริษทัฯใชท่ี้ดินในโครงการเป็นหลกัประกนั อยา่งไรกต็าม บริษทัฯไดป้ลอดจาํนองท่ีดินบางส่วนท่ีใช้
เป็นหลกัประกนั ส่งผลให้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 วงเงินกูย้ืมดงักล่าวคงเหลือจาํนวน 2,583 ลา้น
บาท 

 สัญญากูย้ืมเงินส่วนใหญ่ไดร้ะบุขอ้ปฏิบติัและขอ้จาํกดับางประการ เช่น อตัราส่วนการถือหุ้นของ         
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ การเปล่ียนแปลงกรรมการบริษทั การคํ้าประกนัหน้ีสินหรือเขา้รับอาวลัตัว๋สัญญา     
ใช้เงินแก่บุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ การจ่ายเงินปันผล การรวมหรือควบบริษัทเขา้กับบริษัทอ่ืน        
การดาํรงอตัราส่วนทางการเงินบางประการ และการแจง้ให้ผูใ้ห้กูท้ราบอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรเม่ือ
มีคดีความท่ีมีผลกระทบต่อความสามารถในการชาํระคืนเงินกู ้เป็นตน้ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยคงเหลือจาํนวนเงินท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชข้องวงเงินกูย้ืม
จากสถาบนัการเงินเป็นจาํนวนรวม 4,549.7 ลา้นบาท (รวมวงเงิน 2,583 ลา้นบาท ตามท่ีกล่าวขา้งตน้
แลว้) (2551: 3,434.2 ลา้นบาท) 

 นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีจาํนวนเงินท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชต้ามสัญญา
กูย้ืมเงินจากผูถื้อหุ้น (ไม่รวมวงเงินกูจ้ากบริษทัฯ) จาํนวนประมาณ 514 ลา้นบาท (2551: 676 ลา้น
บาท) 
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19. หุ้นกู้ 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 จาํนวนหุน้ (หุน้) จาํนวนเงิน (พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย อาย ุ คืนเงินตน้ ครบกาํหนด 2552 2551 2552 2551 

หุน้กูป้ระเภทไม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิ       
 - คร้ังท่ี 1/2548         
   - ชุดท่ี 2 ปีท่ี 1 - 3 คงท่ีร้อยละ 4.25 

ปีท่ี 4 คงท่ีร้อยละ 5.5 
4 ปี เม่ือครบกาํหนด 1 เมษายน 2552 - 1,500,000 - 1,500,000 

   - ชุดท่ี 3 ปีท่ี 1 - 3 คงท่ีร้อยละ 4.25 5 ปี เม่ือครบกาํหนด 1 เมษายน 2553 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 
 ปีท่ี 4 คงท่ีร้อยละ 5.5        
 ปีท่ี 5 คงท่ีร้อยละ 6.5        
 - คร้ังท่ี 1/2550 คงท่ีร้อยละ 4.60 4 ปี เม่ือครบกาํหนด 13 กนัยายน 2554 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 
 - คร้ังท่ี 1/2551 ปีท่ี 1 - 2 คงท่ีร้อยละ 5.33 4 ปี เม่ือครบกาํหนด 24 กรกฎาคม 

2555 
3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 

 ปีท่ี 3 - 4 คงท่ีร้อยละ 6.5        
 - คร้ังท่ี 1/2552 คงท่ีร้อยละ 4.5 5.5 ปี เม่ือครบกาํหนด 19 มิถุนายน 2558 2,000,000 - 2,000,000 - 

รวม     9,000,000 8,500,000 9,000,000 8,500,000 

หกั: หุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี    (2,000,000) (1,500,000) 

สุทธิ      7,000,000 7,000,000 

 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2552 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้บริษทัฯออกหุ้นกู ้โดยมีรายละเอียด
ดงัน้ี 

จาํนวน ไม่เกิน 10,000 ลา้นบาทหรือเทียบเท่าในสกลุเงินอ่ืน 
อาย ุ ไม่เกิน 10 ปี 
ประเภท หุน้กูป้ระเภทใดๆ เช่น หุน้กูด้อ้ยสิทธิ และ/หรือ ไม่ดอ้ยสิทธิ มีประกนั 

และ/หรือไม่มีประกนั มีผูแ้ทน และ/หรือ ไม่มีตวัแทนถือหุน้กู ้
วิธีเสนอขาย เสนอขายต่อผูล้งทุนในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ 

 ในเดือนธนัวาคม 2552 บริษทัฯไดจ้าํหน่ายหุน้กูด้งักล่าวแลว้จาํนวน 2,000 ลา้นบาท 

 การเปล่ียนแปลงของหุน้กูส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและ  
งบการเงิน          

เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2552 8,500,000 
บวก: ออกหุน้กู ้ 2,000,000 
หกั: ชาํระคืน (1,500,000) 
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ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 9,000,000 
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 หนงัสือช้ีชวนการออกหุน้กูไ้ดร้ะบุถึงขอ้ปฏิบติัและขอ้จาํกดับางประการ เช่น การดาํรงอตัราส่วนทาง
การเงิน การจ่ายเงินปันผล และการจดัส่งรายงานเม่ือมีเหตุการณ์สาํคญั เช่น การถูกฟ้องร้อง เป็นตน้ 

20. ประมาณการหนีสิ้น 

 ยอดคงเหลือของประมาณการหน้ีสินมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552 2551 2552 2551 
ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น:     
ค่าซ่อมแซมบา้นหลงัการขาย 24,931 18,184 20,320 13,407 
คดีฟ้องร้อง 37,344 27,535 37,344 27,535 

 62,275 45,719 57,664 40,942 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552 2551 2552 2551 
ประมาณการหน้ีสินระยะยาว:     
ค่าซ่อมแซมสาธารณูปโภค 61,141 35,388 52,018 29,297 
เงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บา้น 127,987 124,861 110,526 100,363 

 189,128 160,249 162,544 129,660 

21. ทุนเรือนหุ้น 

 การเพิ่มทุนของบริษทัฯในระหว่างปีปัจจุบนัเน่ืองจากการใช้สิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สามญัมีรายละเอียดดงัน้ี 

วนัท่ีใชสิ้ทธิ 
ชนิดใบสาํคญั
แสดงสิทธิ 

จาํนวน         
ท่ีใชสิ้ทธิ 

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออก
เน่ืองจากการใชสิ้ทธิ 

ราคาใช้
สิทธิ 

วนัท่ีจดทะเบียนกบั
กระทรวงพาณิชย ์

วนัท่ีตลาดหลกัทรัพยรั์บเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

  (หน่วย) (หุน้) (บาทต่อหุน้)   

30 ธนัวาคม 2551 ESOP-5 15,400 154,000* 1.0 12 มกราคม 2552 14 มกราคม 2552 

6 มีนาคม 2552 ESOP-5 6,500 65,000 1.0 11 มีนาคม 2552 16 มีนาคม 2552 

รวม   219,000    

 * ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 บริษทัฯบนัทึกเงินรับจากการใชสิ้ทธิดงักล่าวจาํนวนรวม 0.2 ลา้นบาท ไวเ้ป็นรายการแยกต่างหากในงบดุลภายใตบ้ญัชี 
“เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้” 
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 รายการกระทบยอดจาํนวนหุน้สามญั 

(หน่วย: หุน้) 

 งบการเงินรวมและ                
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552 2551 
หุน้สามญัจดทะเบียน 10,354,268,670 10,354,268,670 

หุน้สามญัท่ีออกและชาํระแลว้   
จาํนวนหุน้สามญั ณ วนัตน้ปี 10,025,702,523 8,673,061,416 
เพิ่มข้ึนจากการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ 219,000 1,352,641,107 

จาํนวนหุน้สามญั ณ วนัปลายปี 10,025,921,523 10,025,702,523 

22. ใบสําคญัแสดงสิทธิ 

 ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯมีรายละเอียดดงัน้ี 

  อตัราการ จาํนวนใบสาํคญั จาํนวนใบสาํคญั จาํนวนใบสาํคญั 
ประเภท  ใชสิ้ทธิต่อ แสดงสิทธิคงเหลือ แสดงสิทธิท่ีมี แสดงสิทธิคงเหลือ 
ใบสาํคญั ราคาใชสิ้ทธิ 1 หน่วยใบสาํคญั ณ วนัท่ี การใชสิ้ทธิ ณ วนัท่ี 
แสดงสิทธิ ต่อ 1 หุน้สามญั แสดงสิทธิ 31 ธนัวาคม 2551 ในระหวา่งปี 31 ธนัวาคม 2552 

 (บาท)  (หน่วย) (หน่วย) (หน่วย) 
ESOP-5 1.0 1: 10 6,500 (6,500) - 

23. ส่วนเกนิ (ตํ่ากว่า) ทุนจากการเปลีย่นแปลงมูลค่าเงินลงทุน 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552 2551 2552 2551 
เงินลงทุนของบริษทัร่วม 9,913 70,721 - - 
เงินลงทุนของบริษทัฯ (55,573) (125,771) (55,573) (125,771) 

รวม (45,660) (55,050) (55,573) (125,771) 
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 ในระหว่างปี 2552 ส่วนเกิน (ตํ่ากว่า) ทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนมีรายการเปล่ียนแปลง
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินรวม 

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2552 (55,050) (125,771) 
เปล่ียนแปลงระหวา่งปี   
 - จากการตีราคา 70,198 70,198 
 - จากวิธีส่วนไดเ้สีย (60,808) - 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 (45,660) (55,573) 

24. สํารองตามกฎหมาย 

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

25. กาํไรจากเงินลงทุน 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552 2551 2552 2551 
กาํไรจากการลดทุนของเงินลงทุนในบริษทั
ร่วม 

- - - 50,196 

กาํไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 416 3,292 416 3,292 
อ่ืน ๆ - 10 - - 

รวม 416 3,302 416 53,488 
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 ในระหวา่งปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดรั้บเงินจากการขายเงินลงทุนแยกตามประเภทดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552 2551 2552 2551 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 1,039 33 1,039 - 

26. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯและพนกังานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยและพนกังานของบริษทัยอ่ยไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุน
สาํรองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯ บริษทัย่อยและ
พนักงานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 3-5 ของเงินเดือน กองทุนสํารอง      
เล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ทิสโก ้จาํกดั และจะจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือ
พนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ยกองทุน ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัย่อยได้จ่าย      
เงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552 2551 2552 2551 
เงินสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพ 15.2 14.1 15.2 13.8 

27. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552 2551 2552 2551 
ซ้ือท่ีดินและท่ีดินรอการพฒันา และจ่ายค่างานก่อสร้าง     
   ระหวา่งปี 10,131,909 12,841,185 9,440,579 11,344,737 
การเปล่ียนแปลงในท่ีดิน งานระหวา่งก่อสร้างและ     
   ท่ีดินรอการพฒันา 1,029,093 (3,106,260) 370,568 (4,159,535) 
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืนของพนกังาน 545,947 486,153 519,226 464,727 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 319,292 316,163 120,900 114,171 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - 25,000 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของโครงการ 1,031 22,721 - - 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของท่ีดินรอการพฒันา 15,570 76,037 15,570 - 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยอ่ื์น 11,821 28,285 - 28,285 
ค่าเช่าจ่าย 55,112 54,977 41,956 46,183 
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28. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสุทธิสําหรับปีด้วยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของ        
หุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี 

 กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยหารกาํไรสุทธิสําหรับปีดว้ยผลรวมของจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ีย          
ถ่วงนํ้ าหนกัท่ีออกอยูใ่นระหว่างปีกบัจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุน้สามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออก
เพื่อแปลงหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินใหเ้ป็นหุน้สามญั โดยสมมติวา่ไดมี้การแปลงเป็นหุน้สามญั 
ณ วนัตน้ปีหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 

 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานและกาํไรต่อหุน้ปรับลดแสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 
 งบการเงินรวม 

  จาํนวนหุน้สามญั  
 กาํไรสุทธิ ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2552 2551 2552 2551 2552 2551 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       
 กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 3,908,466 3,427,551 10,025,910 9,653,362* 0.39 0.36 
ผลกระทบของหุ้นสามญัเทยีบเท่าปรับลด       
 ESOP-4 - - - 17   
 ESOP-5 - - 9 2,673   
 LH-W2 - - - 266,322   

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       
 กาํไรสุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั สมมติวา่มี       
    การใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัจากใบสาํคญัแสดงสิทธิ 3,908,466 3,427,551 10,025,919 9,922,374 0.39 0.35 

 *รวมหุน้สามญัท่ีเกิดจากเงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  จาํนวนหุน้สามญั  
 กาํไรสุทธิ ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2552 2551 2552 2551 2552 2551 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       
 กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 4,329,958 2,605,460 10,025,910 9,653,362* 0.43 0.27 
ผลกระทบของหุ้นสามญัเทยีบเท่าปรับลด       
 ESOP-4 - - - 17   
 ESOP-5 - - 9 2,673   
 LH-W2 - - - 266,322   

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       
 กาํไรสุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั สมมติวา่มี       
    การใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัจากใบสาํคญัแสดงสิทธิ 4,329,958 2,605,460 10,025,919 9,922,374 0.43 0.26 
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 *รวมหุน้สามญัท่ีเกิดจากเงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ 

29. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยดําเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจคือธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย์ ซ่ึง
ประกอบดว้ยโครงการจดัสรรท่ีดินขายพร้อมบา้นและโครงการอาคารชุดพกัอาศยั และธุรกิจให้เช่า
อสงัหาริมทรัพย ์และมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์เพียงส่วนงานเดียวคือประเทศไทยเท่านั้น อยา่งไรก็ตาม 
เน่ืองจากในปัจจุบนัขอ้มูลทางการเงินของส่วนงานธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพยย์งัไม่เป็นสาระสาํคญั
ต่องบการเงินรวม ดงันั้น บริษทัฯจึงไม่แยกนาํเสนอขอ้มูลของหน่วยงานทางธุรกิจขา้งตน้ 

30. เงินปันผล 
   

 
เงินปันผลท่ี
อนุมติัจ่าย 

 
เงินปันผล

ระหวา่งกาลท่ี
จ่ายไปแลว้ 

 
 

เงินปันผล
ท่ีจ่ายเพ่ิม 

 
 

จาํนวน     
เงินปันผล 

จาํนวนเงินปันผล
ส่วนท่ีเป็นของ    
ผูถื้อหุน้ซ่ึง 
ไม่มีสิทธิ 

 
 

จาํนวน 
เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย ต่อหุน้ ต่อหุน้ ต่อหุน้ ท่ีจ่ายเพ่ิม รับเงินปันผล ท่ีจ่ายไปจริง 

  (บาท) (บาท) (บาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) 
เงินปันผลประจาํปี 2550 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือ

วนัท่ี 29 เมษายน 2551 
0.37 0.12 0.25 2,480 14 2,466 

เงินปันผลระหวา่งกาล ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 0.15 - 0.15 1,490 10 1,480 
 สาํหรับปี 2551  เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2551       

       3,946 

        
เงินปันผลประจาํปี 2551 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือ

วนัท่ี 28 เมษายน 2552 
0.27 0.15 0.12  1,203 4 1,199 

เงินปันผลระหวา่งกาล ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 0.16 - 0.16 1,604 11 1,593 
 สาํหรับปี 2552  เม่ือวนัท่ี 11 สิงหาคม 2552       
เงินปันผลระหวา่งกาล ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 0.08 - 0.08 802 6 796 
 สาํหรับปี 2552  เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2552       

       3,588 

31. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ในภายหน้า 

31.1 ภาระผูกพนั 

 31.1.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตามสัญญาก่อสร้าง
ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552 2551 2552 2551 
ภาระผกูพนัตามสญัญาก่อสร้าง 2,988.9 1,539.3 996.0 1,136.2 



 43

 31.1.2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั และบริษทัยอ่ยมีภาระ
ผกูพนัตามสญัญาเช่าท่ีดิน สญัญาเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและสญัญาเช่าช่วงท่ีดินดงัน้ี 

  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 

(ชาํระแลว้ 9.68 ลา้นบาท) 
          ปีท่ี 6-10 ค่าเช่ารวม 42.31 ลา้นบาท 
          ปีท่ี 11-15 ค่าเช่ารวม 54.00 ลา้นบาท 
          ปีท่ี 16-20 ค่าเช่ารวม 68.92 ลา้นบาท 
          ปีท่ี 21-25 ค่าเช่ารวม 87.97 ลา้นบาท 
             ปีท่ี 26-30 ค่าเช่ารวม 112.27 ลา้นบาท 

 * อายสุญัญาเช่านบัจากวนัท่ี 1 มิถุนายน 2551 (ภายหลงัระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี) 

 นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 บริษทั แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั มี
ภาระผกูพนัเก่ียวกบัค่าดูแลรักษาความปลอดภยัเดือนละ 11,160 บาท ตลอดระยะเวลา
การปลูกสร้างและตลอดอายสุญัญาเช่า 

  ข) สญัญาเช่าช่วงท่ีดิน 

วนัท่ีทาํสัญญา อายสุัญญา   วนัส้ินสุดสัญญา   อตัราค่าเช่า 

28 กรกฎาคม 2548 33 ปี  28 กรกฎาคม 2581   ปีท่ี 1-3 3.00 ลา้นบาท ชาํระแลว้ 
         ปีท่ี 4-8 ค่าเช่ารวม 25.00 ลา้นบาท 
       (ชาํระแลว้ 10.00 ลา้นบาท) 
         ปีท่ี 9-13 ค่าเช่ารวม 30.00 ลา้นบาท 
         ปีท่ี 14-18 ค่าเช่ารวม 36.00 ลา้นบาท 
         ปีท่ี 19-23 ค่าเช่ารวม 43.20 ลา้นบาท 
         ปีท่ี 24-28 ค่าเช่ารวม 51.84 ลา้นบาท 
            ปีท่ี 29-33 ค่าเช่ารวม 62.21 ลา้นบาท 
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  ค) สญัญาเช่าท่ีดิน 

วนัท่ีทาํสัญญา อายสุัญญา อตัราค่าเช่า 

10 มีนาคม 2549 30 ปี* ค่าเช่าท่ีดินจ่ายเป็นรายเดือนดงัน้ี 
      ปีท่ี 1 - 5 ค่าเช่ารวม 20.16 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 อยา่งไรกต็าม ผูใ้หเ้ช่ายนิยอมให้
บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั เขา้ไปพฒันาและก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างในท่ีดินท่ีเช่าไดต้ั้งแต่
วนัท่ี 1 กนัยายน 2550 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2553 โดยบริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั ตกลง
จะชาํระค่าหนา้ดินเพ่ิมเติมในอตัราเดือนละ 160,000 บาท 

 31.1.3 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 บริษทัฯมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัส่วนของเงินลงทุนท่ียงัไม่เรียกชาํระ
ในบริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั จาํนวนเงิน 258 ลา้นบาท 

 31.1.4 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั และบริษทัยอ่ยมีภาระ
ผกูพนัเก่ียวกบัค่าบริหารจดัการท่ีตอ้งจ่ายใหก้บับริษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกดั ซ่ึง
เป็นบริษทัร่วมของบริษทัฯดงัน้ี 

  - โครงการท่ียงัไม่ไดเ้ร่ิมเปิดดาํเนินการ: อตัราปีละ 24.9 ลา้นบาท 

  - โครงการท่ีเปิดดาํเนินการแลว้: อตัราปีละ 11.7 ลา้นบาท 
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 31.1.5 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั มีภาระผกูพนัเก่ียวกบั
ค่าบริหารจดัการโครงการท่ีตอ้งจ่ายใหก้บับริษทัร่วมของบริษทัฯดงัต่อไปน้ี 

บริษทัร่วม อตัราค่าบริการ ระยะเวลาในสัญญา 

บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) คิดจากร้อยละ 2 ของรายไดร้วม บวก   
ส่วนเพ่ิมเท่ากบัร้อยละ 5.5 ของผลกาํไร
จากการดาํเนินงาน 

ค่าบริการเก่ียวกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เดือนละ 50,000 บาท 

ค่าบริหารจดัการโครงการคิดจากค่าใชจ่้าย
ท่ีเกิดข้ึนจริงบวกเพ่ิมร้อยละ 15 

3 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ี     
1 ตุลาคม 2550 

 31.1.6 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั มีภาระผกูพนัเก่ียวกบั
ค่าบริการจดัทาํและดูแลบญัชีท่ีตอ้งจ่ายใหก้บับริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 2.9 
ลา้นบาท 

 31.1.7 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษทั แอล แอนด์ เอช สาทร จาํกดั มีภาระผูกพนัเก่ียวกบั            
ค่าบริหารจดัการโครงการท่ีตอ้งจ่ายให้กบับริษทั คิว.เอช.อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั จาํนวน 
0.8 ลา้นบาท 

 31.1.8 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษทั แอล แอนด์ เอช สาทร จาํกัด มีภาระผูกพนัเก่ียวกับ             
ค่านายหนา้ในการจดัหาผูเ้ช่าบา้นของโครงการแอล แอนด ์เอช วิลล่า สาทร ท่ีตอ้งจ่ายให้กบั
บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของบริษทัฯตามเง่ือนไขท่ีระบุใน
สญัญา 

 31.1.9 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัการซ้ือ
ท่ีดินดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2552 2551 2552 2551 

ภาระผกูพนัเก่ียวกบัการซ้ือท่ีดิน 1,027.8 206.8 1,027.8 206.8 
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 31.1.10 ภาระจากการพฒันาโครงการท่ีดาํเนินการอยู ่

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552 2551 2552 2551 
จาํนวนโครงการท่ีดาํเนินการอยูต่น้ปี 45 47 36 35 
จาํนวนโครงการท่ีปิดแลว้ระหวา่งปี (12) (16) (8) (12) 
จาํนวนโครงการท่ีเปิดใหม่ระหวา่งปี 12 14 11 13 

จาํนวนโครงการท่ีดาํเนินการอยูส้ิ่นปี 45 45 39 36 

มูลค่าซ้ือขายท่ีไดท้าํสญัญาแลว้สะสม     
 ทั้งส้ิน (ลา้นบาท) 77,033 87,119 60,849 68,058 
คิดเป็นร้อยละของยอดขายรวมของ     
 โครงการท่ีเปิดดาํเนินการอยู ่ 68.9 73.1 65.9 70.2 
มูลค่าซ้ือขายท่ีไดท้าํสญัญาแลว้ใน     
 ระหวา่งปี (ลา้นบาท) 17,153 15,140 14,991 11,157 
คิดเป็นร้อยละของยอดขายรวมของ     
 โครงการท่ีเปิดดาํเนินการอยู ่ 15.4 12.7 16.2 11.5 
ภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งทาํการพฒันา 
 สาธารณูปโภคส่วนกลางของโครงการ 
 ท่ีดาํเนินงานอยู ่(ลา้นบาท) 

 
 

636.0 

 
 

418.8 

 
 

558.5 

 
 

387.7 

 31.1.11 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษทัย่อยมีท่ีดินในโครงการท่ีติดภาระจาํยอมรวมจาํนวนประมาณ        
60 ไร่ ซ่ึงมูลค่าของท่ีดินท่ีติดภาระจาํยอมดงักล่าวไดร้วมเป็นตน้ทุนโครงการแลว้ 

 31.1.12 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาเช่าดาํเนินงาน 

บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานและสัญญาบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพื้นท่ีในอาคาร 
โดยสญัญามีอาย ุ3 ปี  

บริษทัฯมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินงานและสัญญา
บริการท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

 
จ่ายชาํระภายใน 

ลา้นบาท 

ภายใน 1 ปี 30.8 
1 ถึง 5 ปี 28.9 
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 31.1.13 บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาบริการอ่ืนท่ียกเลิกไม่ไดจ้าํนวนรวม 19 ลา้นบาท ซ่ึงมี
กาํหนดตอ้งจ่ายชาํระภายใน 1 ปี 

31.2 หนังสือคํา้ประกนัธนาคาร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหนงัสือคํ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนาม
บริษทัฯและบริษทัย่อย ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยคงเหลือดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552 2551 2552 2551 
หนงัสือคํ้าประกนัการจดัหาและบาํรุงสาธารณูปโภค 1,122.6 1,385.0 950.0 1,281.0 
หนงัสือคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 25.6 25.3 14.3 11.2 
หนงัสือคํ้าประกนัอ่ืน ๆ 22.0 50.0 22.0 50.0 

 1,170.2 1,460.3 986.3 1,342.2 

31.3 การคํา้ประกนั 

  ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากภาระการคํ้าประกนั
เงินกูย้มืดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

         ผูค้ ํ้าประกนั ผูถ้กูค ํ้าประกนั 2552 2551 

บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) บริษทั ภเูกต็ ฟิวเจอร์แพลน จาํกดั 13.8 47.8 
 บริษทั ดบัเบ้ิลทรี จาํกดั 148.5 148.5 
 ลกูคา้ 1.0 1.0 

รวม  163.3 197.3 

    
บริษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จาํกดั  บริษทั ดบัเบ้ิลทรี จาํกดั 270.0 270.0 
 บริษทั ภเูกต็ ฟิวเจอร์แพลน จาํกดั 25.0 86.9 

รวม  295.0 356.9 

    
บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั บริษทั แอล แอนด ์เอช สาทร จาํกดั 390.0 390.0 
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31.4 คดีความ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดถู้กฟ้องร้องในคดีต่าง ๆ ท่ีสาํคญัดงัน้ี 

 ก) ในปี 2549 นิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรรสองแห่งฟ้องร้องบริษทัฯและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงเก่ียวกบั
ทางออกสู่ทางสาธารณะโดยมีทุนทรัพยจ์าํนวน 1,013.5 ลา้นบาท ต่อมาในเดือนมิถุนายน 2552 
โจทกไ์ดข้อลดทุนทรัพยบ์างส่วนทาํให้ทุนทรัพยเ์ปล่ียนเป็นจาํนวน 800 ลา้นบาท และในเดือน
กมุภาพนัธ์ 2552 บริษทัฯไดถู้กฟ้องร้องเพ่ิมเติมจาํนวน 412.3 ลา้นบาท ตามพระราชบญัญติัการ
จดัสรรท่ีดินและพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค ขณะน้ีอยู่ในระหว่างการไต่สวนของศาล 
อยา่งไรกต็าม บริษทัฯไดบ้นัทึกสาํรองค่าเผือ่หน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากคดีความดงักล่าวจาํนวน 
25 ลา้นบาท 

 ข) บริษัทฯได้ถูกนิติบุคคลอาคารชุดแห่งหน่ึงฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจาํนวน 133 ล้านบาท        
ศาลแพง่มีคาํพิพากษายกฟ้องคดีดงักล่าวแลว้ในเดือนกนัยายน 2552 

 ค) บริษทัฯและบริษทัย่อยไดถู้กฟ้องร้องในคดีอ่ืน ๆ ซ่ึงมีทุนทรัพยร์วมจาํนวน 133.9 ลา้นบาท 
ปัจจุบนัศาลชั้นตน้และศาลอุทธรณ์ไดมี้คาํพิพากษาให้บริษทัฯและบริษทัย่อยชดใชค่้าเสียหาย
พร้อมดอกเบ้ียรวม 12.3 ลา้นบาท บริษทัฯและบริษทัย่อยไดบ้นัทึกสาํรองเผื่อหน้ีสินท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนจากคดีความดังกล่าวตามความเห็นของฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯรวมจาํนวน 12.3         
ลา้นบาท  

 บริษทัร่วม 

 บริษทัร่วมไดถู้กฟ้องร้องในคดีต่าง ๆ ท่ีสาํคญัดงัน้ี 

 ก) กองทุนอสงัหาริมทรัพยแ์ลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ (“กองทุนฯ”) ถูกยืน่ฟ้องร้องเป็นจาํเลยท่ี 2 ในคดีแพ่ง
โดยโจทก์กล่าวหาว่า กองทุนฯรับโอนท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างโครงการอาคารชุดหลงัสวน 
วิลล์ จากบริษทั เวฟ ดีเวลลอปเมน้ท์ จาํกัด ซ่ึงเป็นลูกหน้ีของโจทก์โดยฉ้อฉล เม่ือวนัท่ี 27 
กรกฎาคม 2547 ศาลชั้นตน้มีคาํพิพากษาให้ยกฟ้องและเม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2551 ศาล
อุทธรณ์มี         คาํพิพากษาให้ยกฟ้อง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 คดียงัอยู่ในระหว่างการ
พิจารณาของศาลฎีกา อย่างไรก็ตาม ทนายความท่ีปรึกษาของกองทุนฯเช่ือว่าผลของคดีจะไม่
เป็นผลเสียหายต่อกองทุนฯ ทั้งน้ี เน่ืองจากกองทุนฯเป็นเจา้หน้ีบุริมสิทธิในทรัพยจ์าํนอง ซ่ึงมี
สิทธิไดรั้บชาํระหน้ีจากทรัพยจ์าํนองก่อนเจา้หน้ีอ่ืน รวมทั้งราคาทรัพยสิ์นท่ีตีโอนชาํระหน้ีถือ
เป็นราคาท่ีสมเหตุสมผล เน่ืองจากไดมี้การประเมินราคาโดยบริษทัประเมินราคาอิสระแลว้ 
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 ข) กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้องแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์-II (“กองทุนฯ”) ถูกยืน่ฟ้องร้อง
เป็นจาํเลยในคดีแพ่งโดยโจทกก์ล่าวหาว่า กองทุนฯรุกลํ้าท่ีดินของโจทกเ์พื่อใชเ้ป็นทางเขา้ออก
สู่ถนนสุขมุวิท 55 เม่ือวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2549 ศาลแพ่งกรุงเทพใตมี้คาํพิพากษาใหย้กฟ้อง 
เน่ืองจากท่ีดินพิพาทอยู่ในถนนสาธารณะ โจทก์ไม่มีอาํนาจฟ้องห้ามจาํเลยยุ่งเก่ียวกบัท่ีดิน
พิพาทและไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย ต่อมาโจทกไ์ดย้ืน่อุทธรณ์เม่ือวนัท่ี 13 กนัยายน 2549 
และกองทุนฯยืน่คาํแกอุ้ทธรณ์ในวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2549 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 คดีอยูใ่น
ระหวา่งการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ 

32. เคร่ืองมือทางการเงิน 

32.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชี          
ฉบบัท่ี 32 “การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้ เงินทดรองจ่าย เงินให้กูย้ืมระยะสั้น เจา้หน้ีการคา้ เงินกูย้ืม
และหุ้นกู้ บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกับเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าว และมี
นโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบั เงินทดรองจ่าย ลูกหน้ี และเงิน
ให้กู้ยืมระยะสั้ น ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการกาํหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการ
ควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้นบริษทัฯและบริษทัย่อยจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็น
สาระสําคญัจากการให้สินเช่ือ จาํนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยอาจตอ้งสูญเสียจากการให้
สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของเงินทดรองจ่าย ลูกหน้ี และเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นท่ีแสดงอยูใ่นงบดุล 

 ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสาํคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน หุน้กูแ้ละเงินกูย้มืระยะ
ยาวท่ีมีดอกเบ้ีย  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสาํคญัสามารถจดัตามประเภท
อตัราดอกเบ้ีย และสาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ี
ครบกาํหนด หรือ วนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่      
ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 
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 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

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

 (ลา้นบาท) (ร้อยละต่อ
ปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 1,360 - - 546 262 2,168 0.25 - 1.10 
ลูกหน้ีการคา้ - - - - - 13 13 - 
หนีสิ้นทางการเงนิ         
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื
ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 

- 319 - - 15 - 334 1.42 - 4.07 และ 
10.45 - 11.25 

เจา้หน้ีการคา้ - - - - - 882 882 - 
เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - - - 9 9 - 
เจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - - - 14 14 - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการ  
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

406 - - - - - 406 4.35 - 7.50 

เงินกูย้มืระยะยาว - 2,000 3,000 - 2,018 - 7,018 ตามท่ีระบุใน
หมายเหตุ 18 

หุน้กู ้ - 2,000 7,000 - - - 9,000 ตามท่ีระบุใน
หมายเหตุ 19 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

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

 (ลา้นบาท) (ร้อยละต่อ
ปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 960 - - 406 151 1,517 0.25 - 1.10 
เงินทดรองจ่ายและลูกหน้ีกิจการท่ี   
เก่ียวขอ้งกนั 

- - - - - 5 5 - 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 

1,139 - - - - - 1,139 4.35 - 7.50 

หนีสิ้นทางการเงนิ         
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื
ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 

- 319 - - - - 319 1.42 - 4.07 

เจา้หน้ีการคา้ - - - - - 706 706 - 
เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - - - 8 8 - 
เจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - - - 2 2 - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการ 
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

100 - - - - - 100 3.00 - 5.50 

เงินกูย้มืระยะยาว - 2,000 3,000 - 197 - 5,197 ตามท่ีระบุใน
หมายเหตุ 18 

หุน้กู ้ - 2,000 7,000 - - - 9,000 ตามท่ีระบุใน
หมายเหตุ 19 
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 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

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

         
         

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

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

 (ลา้นบาท) (ร้อยละต่อ
ปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 350 - - 347 536 1,233 0.75 - 2.65 
ลูกหน้ีการคา้ - - - - - 10 10 - 
เงินทดรองจ่ายและลูกหน้ีกิจการ 
 ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

- - - - - 1 1 - 

หนีสิ้นทางการเงนิ         
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื    
ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 

- 1,903 - - 20 - 1,923 3.68 - 4.08 และ 
11.25 - 11.75 

เจา้หน้ีการคา้ - - - - - 1,324 1,324 - 
เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - - - 19 19 - 
เจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - - - 10 10 - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการ            
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

220 - - - - - 220 5.25 - 7.50 

เงินกูย้มืระยะยาว - - 2,000 - 3,463 - 5,463 ตามท่ีระบุใน
หมายเหตุ 18 

หุน้กู ้ - 1,500 7,000 - - - 8,500 ตามท่ีระบุใน
หมายเหตุ 19 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

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

 (ลา้นบาท) (ร้อยละต่อ
ปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 350 - - 18 195 563 0.75 - 2.65 
เงินทดรองจ่ายและลูกหน้ีกิจการท่ี   
เก่ียวขอ้งกนั 

- - - - - 8 8 - 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 

669 - - - - - 669 5.25 - 7.50 

หนีสิ้นทางการเงนิ         
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื
ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 

- 1,903 - - - - 1,903 3.68 - 4.08 

เจา้หน้ีการคา้ - - - - - 1,145 1,145 - 
เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - - - 18 18 - 
เจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - - - 1 1 - 
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 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

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

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการ 
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

210 - - - - - 210 5.50 

เงินกูย้มืระยะยาว - - 2,000 - 1,470 - 3,470 ตามท่ีระบุใน
หมายเหตุ 18 

หุน้กู ้ - 1,500 7,000 - - - 8,500 ตามท่ีระบุใน
หมายเหตุ 19 
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 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

 บริษทัฯมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสาํคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการลงทุนเป็นเงินตราต่างประเทศ 
บริษทัฯไม่ไดท้าํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารความ
เส่ียง 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษทัฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยท์างการเงินท่ีเป็นสกุล
เงินตราต่างประเทศดงัน้ี 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

   อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย  
สกลุเงิน สินทรัพยท์างการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
 2552 2551 2552 2551 
เปโซฟิลิปปินส์ 1,223 1,223 0.7184 0.7389 
รูเปียอินโดนีเซีย 345,956 345,956 3.5471 (ต่อ 1,000 รูเปีย) 3.1874  (ต่อ 1,000 รูเปีย) 

32.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 ตารางต่อไปน้ีเป็นการสรุปเปรียบเทียบมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน     
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 และ 2551 

(หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 
สินทรัพยท์างการเงิน 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,168 1,233 2,168 1,233 1,517 563 1,517 563 
ลกูหน้ีการคา้ 13 10 13 10 - - - - 
เงินทดรองจ่ายและลกูหน้ีกิจการ 
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

- 1 - 1 5 8 5 8 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการ 
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

- - - - 1,139 669 1,139 669 
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(หน่วย : ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายติุธรรม 

 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 
หน้ีสินทางการเงิน         
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มื 334 1,923 332 1,915 319 1,903 317 1,895 
   ระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน         
เจา้หน้ีการคา้ 882 1,324 882 1,324 706 1,145 706 1,145 
เจา้หน้ีการคา้กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 9 19 9 19 8 18 8 18 
เจา้หน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 14 10 14 10 2 1 2 1 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการ 
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

406 220 406 220 100 210 100 210 

เงินกูย้มืระยะยาว 7,018 5,463 6,853 5,388 5,197 3,470 5,032 3,395 
หุน้กู ้ 9,000 8,500 8,528 8,239 9,000 8,500 8,528 8,239 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

ก) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบกาํหนดในระยะเวลาอนัสั้น ไดแ้ก่ เงินสดและเงินฝาก
สถาบนัการเงิน ลูกหน้ีและเจา้หน้ีแสดงมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดง
ในงบดุล 

ข) หุน้กูแ้ละเงินกูย้มืระยะยาวท่ีจ่ายดอกเบ้ียในอตัราคงท่ี แสดงมูลค่ายติุธรรมโดยการคาํนวณมูลค่า
ปัจจุบนัของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียโดยประมาณในตลาดปัจจุบนั 
สาํหรับเงินกูย้มืท่ีมีเง่ือนไขใกลเ้คียงกนั 

ค) หุน้กูแ้ละเงินกูย้มืระยะยาวท่ีจ่ายดอกเบ้ียในอตัราใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาดแสดงมูลค่า
ยติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบดุล 

33. การบริหารจัดการทุน 

 วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีสาํคญัของบริษทัฯ คือ การจดัใหมี้ซ่ึงโครงสร้างทางการเงินท่ี
เหมาะสมและการดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 

 ตามงบดุล ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 กลุ่มบริษทัฯมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 0.72:1 (2551: 
0.70:1) และบริษทัฯมีอตัราส่วนเท่ากบั 0.71:1 (2551: 0.71:1) 
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34. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 

 บริษทัฯไดมี้การจดัประเภทรายการบญัชีบางรายการในงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม 
2551 ใหม่เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบญัชีในปีปัจจุบนั ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อกาํไร
สุทธิหรือส่วนของผูถื้อหุน้ตามท่ีไดร้ายงานไวแ้ลว้ การจดัประเภทรายการใหม่มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ตามท่ีจดั
ประเภทใหม่ 

ตามท่ีเคย
รายงานไว ้

ตามท่ีจดั
ประเภทใหม่ 

ตามท่ีเคย
รายงานไว ้

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 980,515,389 1,025,893,679 770,028,319 815,406,609 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 45,378,290 - 45,378,290 - 

35. เหตุการณ์ภายหลงัวนัทีใ่นงบการเงิน 

 เม่ือวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2553 กลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ จาํกดั 
(มหาชน) คือ บริษัทฯ บริษัท ควอลิต้ี เฮ้าส์ จาํกัด (มหาชน) และ บริษัท เอเช่ียน พร็อพเพอร์ต้ี              
ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั (มหาชน) ไดท้าํบนัทึกขอ้ตกลงขายหุ้นบริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ 
จาํกดั (มหาชน) ในจาํนวนรวม 204 ลา้นหุ้นคิดเป็นร้อยละ 51 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมด
ของบริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน) ให้กบั บริษทั เอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสร้าง 
จาํกดั ซ่ึงถือหุน้ร้อยละ 100 โดยบริษทั ปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) โดยเป็นส่วนท่ีบริษทัฯจะขาย
จาํนวน 40,997,300 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 10.25 ซ่ึงภายหลงัการขายแลว้บริษทัฯจะถือหุ้นในบริษทั     
ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 84,627,680 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 21.16 โดยการ
ซ้ือขายหุน้ดงักล่าวจะเกิดข้ึนเม่ือเง่ือนไขดงัต่อไปน้ีบรรลุผลครบทุกขอ้แลว้ 

1) กลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน) ตอ้งเสนอขาย
หุน้ใหบ้ริษทั เอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสร้าง จาํกดั ในสดัส่วนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 51 ของจาํนวนหุน้
ท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน) โดยตอ้งโอน
หุน้ทั้งหมดพร้อมกนัในคราวเดียว 

2) คณะกรรมการของบริษทั เอสซีจี ผลิตภณัฑก่์อสร้าง จาํกดั และคณะกรรมการของกลุ่มผูถื้อหุน้
รายใหญ่ของบริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน) มีมติอนุมติัการซ้ือขายหุ้น
บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน) 

3) บริษทั เอสซีจี ผลิตภณัฑ์ก่อสร้าง จาํกดั ได้ลงนามในสัญญาซ้ือขายหุ้นและสัญญาอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบักลุ่มผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ จาํกดั 
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  อยา่งไรก็ตาม บนัทึกขอ้ตกลงดงักล่าวอาจถูกยกเลิกไดห้ากเง่ือนไข 3 ขอ้ขา้งตน้ไม่บรรลุผลภายใน 1 
เดือนนับแต่วนัท่ีทาํบนัทึกขอ้ตกลง หรือบริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชั่นโปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน) มี
มูลค่าลดลงหรือมีการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจอยา่งมีนยัสาํคญั    

 เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2553 บริษทัฯ บริษทั ควอลิต้ี เฮ้าส์ จาํกัด (มหาชน) และบริษทั เอเช่ียน     
พร็อพเพอร์ต้ี ดีเวลลอปเมน้ท์ จาํกดั (มหาชน) ไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายหุ้นแลว้โดยบริษทัฯได ้     
ทําการโอนหุ้นของบริษัทดังกล่าวให้กับบริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด ในวันท่ี 24 
กมุภาพนัธ์ 2553 แลว้ 

36. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2553 


