(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป

1.1 ข้ อมูลบริษัทฯ
บริ ษทั แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนซึ่ งจัดตั้งและมีภูมิลาํ เนาใน
ประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯคือการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ที่อยูต่ ามที่จดทะเบียนของบริ ษทั ฯ
อยู่ ที่ เ ลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ ชั้ น 37-38 อาคารคิ ว เฮ้ า ส์ ลุ ม พิ นี แขวงทุ่ ง มหาเมฆ เขตสาทร
กรุ งเทพมหานคร
1.2 เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินระหว่ างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2552) เรื่ อง งบการเงิน
ระหว่างกาลโดยบริ ษทั ฯเลือกนําเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯได้แสดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ และงบกระแสเงินสดในรู ปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจําปี
งบการเงิ นระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้นเพื่อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปี ที่นาํ เสนอครั้งล่าสุ ด
ดังนั้น งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ
เพื่อไม่ให้ขอ้ มูลที่ นาํ เสนอซํ้าซ้อนกับข้อมูลที่ ได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ ช้งบการเงิ นควรใช้งบการเงิ น
ระหว่างกาลนี้ควบคู่ไปกับงบการเงินประจําปี ล่าสุ ด
งบการเงิ นระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงิ นฉบับที่ บริ ษทั ฯใช้เ ป็ นทางการตามกฎหมาย
งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
1.3 เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2554 โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเกี่ยวกับบริ ษทั ย่อยในระหว่างงวด
1.4 มาตรฐานการบัญชีใหม่ ทยี่ งั ไม่ มีผลบังคับใช้
ในระหว่า งงวด สภาวิ ชาชี พ บัญชี ไ ด้ป ระกาศใช้ม าตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบับที่ 8 เรื่ อ ง
ส่ วนงานดําเนิ นงาน ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาํ หรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่
1 มกราคม 2556
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯเชื่ อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็ น
สาระสําคัญต่องบการเงินเมื่อนํามาถือปฏิบตั ิ
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
1.5 นโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ
งบการเงิ นระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชี และวิธีการคํานวณเช่ นเดี ยวกับที่ ใช้ใน
งบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
2.

รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ลักษณะความสัมพันธ์ของบริ ษทั ฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดงั นี้
ชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั แอตแลนติก เรี ยลเอสเตท จํากัด
บริ ษทั แปซิฟิค เรี ยลเอสเตท จํากัด
บริ ษทั แลนด์แอนด์เฮ้าส์นอร์ธ จํากัด
บริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นอร์ธอีส จํากัด
บริ ษทั สยามธานี พร๊ อบเพอร์ต้ ี จํากัด
บริ ษทั สยามธานี เรี ยลเอสเตท จํากัด
บริ ษทั แอล เอช เรี ยลเอสเตท จํากัด
บริ ษทั แอลเอช แอสเซท จํากัด
บริ ษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จํากัด
บริ ษทั ภูเก็ต ฟิ วเจอร์แพลน จํากัด
บริ ษทั ดับเบิ้ลทรี จํากัด
บริ ษทั แอล แอนด์ เอช พร็ อพเพอร์ต้ ี จํากัด
บริ ษทั แอล แอนด์ เอช สาทร จํากัด
บริ ษทั แอล แอนด์ เอช รี เทล แมเนจเม้นท์ จํากัด
บริ ษทั แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเม้นท์ จํากัด
บริ ษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย (ถือหุ น้ โดยบริ ษทั สยามธานี
พร๊ อบเพอร์ต้ ี จํากัด ร้อยละ 99.99)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย (ถือหุน้ โดยบริ ษทั แอล. เอช.
เมืองใหม่ จํากัด ร้อยละ 99.99)
บริ ษทั ย่อย (ถือหุ น้ โดยบริ ษทั แอล. เอช.
เมืองใหม่ จํากัด ร้อยละ 99.99)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย (ถือหุน้ โดยบริ ษทั แอล แอนด์
เอช พร็ อพเพอร์ต้ ี จํากัด ร้อยละ 99.99)
บริ ษทั ย่อย (ถือหุ น้ โดยบริ ษทั แอล แอนด์
เอช พร็ อพเพอร์ต้ ี จํากัด ร้อยละ 99.99)
บริ ษทั ย่อย (ถือหุน้ โดยบริ ษทั แอล แอนด์
เอช พร็ อพเพอร์ต้ ี จํากัด ร้อยละ 99.99)
บริ ษทั ร่ วม
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
จํากัด
บริ ษทั บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ควอลิต้ ีคอนสตรัคชัน่ โปรดัคส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด
บริ ษทั แอล แอนด์ เอช แมเนจเมนท์ จํากัด
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์แลนด์แอนด์เฮ้าส์
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิเรี ยกร้องแลนด์
แอนด์เฮ้าส์-II
บริ ษทั ควอลิต้ ี เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั คิว.เอช.อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด
กองทุนรวมสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ควอลิต้ ี เฮ้าส์
บริ ษทั โพลาร์ พร๊ อบเพอร์ต้ ี โฮลดิ้ง คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
บริ ษทั เมืองใหม่ พร๊ อพเพอร์ต้ ี จํากัด
บริ ษทั รี โค รี สอร์ท พีทีอี ลิมิเต็ด
บริ ษทั สยาม รี เทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จํากัด
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่า แลนด์
แอนด์ เฮ้าส์

ความสัมพันธ์
บริ ษทั ร่ วม (ถือหุ น้ โดยบริ ษทั แอล เอช
ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
ร้อยละ 99.99)
บริ ษทั ร่ วม (ถือหุ น้ โดยธนาคาร แลนด์ แอนด์
เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) ร้อยละ 99.99)
บริ ษทั ร่ วม (บริ ษทั ฯได้ขายเงินลงทุนดังกล่าว
ทั้งหมดแล้วในเดือนมีนาคม 2554)
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ร่ วม (ถือหุ น้ โดยบริ ษทั เอเชีย แอสเซท
แอดไวเซอรี่ จํากัด ร้อยละ 99.99)
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ร่ วม (ถือหุ น้ โดยบริ ษทั ควอลิต้ ี เฮ้าส์
จํากัด (มหาชน) ร้อยละ 99.99)
บริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ควอลิต้ ี เฮ้าส์ จํากัด
(มหาชน)
บริ ษทั ร่ วม
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ย่อย
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ย่อย
มีผถู ้ ือหุน้ ร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุน้ ร่ วมกัน

ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรายการธุ รกิ จที่ สําคัญกับบุคคลหรื อกิ จการที่เกี่ ยวข้องกัน
รายการธุ รกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯและ
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: ล้านบาท)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
2555
2554
2555
2554
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย
(ได้ตดั ออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
ดอกเบี้ยรับ

-

-

14.0

-

-

2.9
3.7
0.5
1.4

11.4
225.7
35.2
0.7
0.5
28.7

2.5
45.3
36.5
0.3
0.5
16.5

11.4
225.7
34.8
-

5.4
9.9

1.7
9.9

5.4
9.9

8.8

5.0

-

ค่านายหน้า
ค่าบริ หารอาคาร
5.6
ขายโครงการ
628.0
รายการธุรกิจกับกรรมการของบริ ษทั ย่อย
ดอกเบี้ยจ่าย
0.6

9.0
-

-

0.6

-

ค่าธรรมเนียมการจัดการรับ
ขายที่ดิน
ค่าตอบแทนการใช้ที่ดิน
ซื้อที่ดิน
ดอกเบี้ยจ่าย
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ร่ วม
ดอกเบี้ยรับ
เงินปั นผลรับ
ซื้อสิ นค้า
ค่าบริ การจ่าย
ค่าบริ การจัดทําบัญชี
ค่าบริ หารโครงการ
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินปั นผลรับ
ค่าเช่าและค่าบริ การจ่าย
ดอกเบี้ยจ่าย

นโยบายการกําหนดราคา

8.4 ร้อยละ MLR-1.5 และ ร้อยละ 7.00
- 7.5 ต่อปี
2.9 ใกล้เคียงราคาทุน
2.8 ใกล้เคียงราคาทุน
2.8 ใกล้เคียงราคาทุน
- ใกล้เคียงราคาทุน
0.9 ร้อยละ 3.00 ต่อปี
2.5
45.3
33.1
-

อัตราตลาด
ตามที่ประกาศจ่าย
ราคาตลาด
ตามอัตราที่ระบุในสัญญา
ตามอัตราที่ระบุในสัญญา
ตามอัตราที่ระบุในสัญญา

1.7 ตามที่ประกาศจ่าย
9.9 500 - 798 บาทต่อตารางเมตร
ต่อเดือน
- ร้อยละ MLR-1.5 และร้อยละ 7.00
- 7.50 ต่อปี
- ตามอัตราที่ระบุในสัญญา
- ตามอัตราที่ระบุในสัญญา
- หมายเหตุ 9
- ร้อยละ 7.00 - 7.50 ต่อปี

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ฯได้มีมติอนุ มตั ิให้บริ ษทั ฯเข้าร่ วมจัดตั้ง
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ร่ วมกับ Government of Singapore
Investment Corporation Pte Ltd. (GIC) โดยบริ ษทั ฯถือหุ น้ ในอัตราร้อยละ 15 และ GIC ถือหุ น้ ใน
อัตราร้อยละ 15 ส่ วนที่เหลืออีกร้อยละ 70 ถือโดยผูล้ งทุนทัว่ ไป โดยกองทุนที่จดั ตั้งขึ้นมาใหม่ได้ซ้ื อ
โครงการ แอล แอนด์ เอช วิลล่า สาทร จากบริ ษทั แอล แอนด์ เอช สาทร จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยของ
บริ ษทั ฯ และซื้อโครงการเซนเตอร์ พอยท์ สุ ขมุ วิท - ทองหล่อ และโครงการเซนเตอร์ พอยท์ เรซิเดนซ์
พร้อมพงษ์จากกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ เรี ยกร้องแลนด์แอนด์เฮ้าส์-II ซึ่งเป็ นบริ ษทั ร่ วม
ของบริ ษทั ฯ นอกจากนี้ บริ ษทั ฯและ Reco Plaza Pte Ltd. ร่ วมกันเข้ารับประกันกําไรของกองทุน
4

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ดังกล่าว โดยรับประกันผลต่างระหว่างจํานวน 179.88 ล้านบาทสําหรับปี 2555 และ จํานวน 243.16
ล้านบาท ต่อปี สําหรับปี 2556-2558 กับผลกําไรที่เกิดขึ้นจริ ง โดยบริ ษทั ฯจะเข้าคํ้าประกันในสัดส่ วน
ร้อยละ 52 ของผลต่างดังกล่าว และ Reco Plaza Pte Ltd. จะเข้าคํ้าประกันในสัดส่ วนร้อยละ 48
อย่างไรก็ตาม จํานวนเงินที่รับประกันจะต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของกําไรสุ ทธิ ของกองทุนที่เกิดขึ้นจริ ง
ก่อนการสนับสนุ นรายได้จากผูร้ ับประกันรายได้ในปี ดังกล่าว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 บริ ษทั ฯได้
คํานวณสํารองเผือ่ ผลเสี ยหายจากการรับประกันดังกล่าวข้างต้นจํานวน 57.3 ล้านบาท โดยบริ ษทั ฯได้
บันทึกรายการดังกล่าวเป็ นประมาณการหนี้ สินระยะสั้นจํานวน 18.7 และประมาณการหนี้ สินระยะ
ยาวจํานวน 38.6 ล้านบาท ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555
ยอดคงค้า งระหว่ า งบริ ษ ัท ฯและบุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน ณ วัน ที่ 31 มี น าคม 2555 และ
31 ธันวาคม 2554 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2555
2554

งบการเงินรวม
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2555
2554
ตัว๋ แลกเงินระยะสั้ นและเงินฝากสถาบันการเงิน
(แสดงภายใต้ เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด)
บริ ษทั ร่ วม
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
2,053.9
เงินทดรองจ่ ายและลูกหนีก้ จิ การทีเ่ กีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 3)
บริ ษทั ย่อย
(ได้ตดั ออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
บริ ษทั แอลเอช แอสเซท จํากัด
บริ ษทั แอตแลนติก เรี ยลเอสเตท จํากัด
บริ ษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จํากัด
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด
(มหาชน)
0.1
บริ ษทั ควอลิต้ ี เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ
เรี ยกร้องแลนด์แอนด์เฮ้าส์-II
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
0.1

661.2

1,855.6

530.3

-

0.1
0.3
0.1
0.5

0.1
0.1
0.2

0.1
0.4

0.1
-

0.1
-

2.9
0.2
3.6

0.1

0.1
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2555
2554

งบการเงินรวม
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2555
2554
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และ
สิ ทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
รวม

2.4
2.5

3.6

0.6

0.3

-

20.0
2.0
66.2

3.1
2.0
65.3

เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้ นและดอกเบีย้ ค้ างรับจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
(ได้ตดั ออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
บริ ษทั สยามธานี พร๊ อบเพอร์ต้ ี จํากัด
บริ ษทั แอลเอช แอสเซท จํากัด
บริ ษทั แลนด์แอนด์เฮ้าส์นอร์ธ จํากัด
บริ ษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จํากัด
บริ ษทั แอล แอนด์ เอช พร็ อพเพอร์ต้ ี
จํากัด
บริ ษทั ร่ วม
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
1.3
รวม
1.3

-

892.9
981.1

1,024.5
1,094.9

0.3
0.3

1.3
982.4

1,094.9

เงินมัดจําแก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
กองทุนรวมสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
ควอลิต้ ี เฮ้าส์

8.5

8.5

8.5

8.5
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2555
2554

งบการเงินรวม
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2555
2554
เจ้ าหนีก้ ารค้ ากิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ควอลิต้ ีคอนสตรัคชัน่
โปรดัคส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด
(มหาชน)
รวม
เจ้ าหนีอ้ นื่ กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
(ได้ตดั ออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
บริ ษทั แอล แอนด์ เอช พร็ อพเพอร์ต้ ี จํากัด
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด
บริ ษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด
(มหาชน)
บริ ษทั ควอลิต้ ี เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั คิว.เอช. อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่า
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
บริ ษทั สยาม รี เทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จํากัด
รวม

19.5

2.4

19.5

2.4

0.5
20.0

0.7
3.1

0.3
19.8

0.6
3.0

-

-

-

4.2

10.1

1.6

-

-

4.4
16.8
0.2
31.5

1.0
16.5
19.1

4.1
4.1

0.8
0.8

17.8
7.1
24.9
56.4

3.3
3.3
22.4

4.1

5.0
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2555
2554
2555
2554
เงินกู้ยมื ระยะสั้นและดอกเบีย้ ค้ างจ่ ายจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
(ได้ตดั ออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
123.8
บร◌ิษทั แอตแลนติก เรี ยลเอสเตท จํากัด
บริ ษทั แปซิฟิค เรี ยลเอสเตท จํากัด
40.8
บริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นอร์ธอีส จํากัด
25.1
189.7
บริ ษทั /บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั เมืองใหม่ พร๊ อพเพอร์ต้ ี จํากัด
12.0
11.8
บริ ษทั รี โค รี สอร์ท พีทีอี ลิมิเต็ด
595.1
682.9
กรรมการของบริ ษทั ย่อย
43.0
43.6
737.7
650.7
รวม
737.7
189.7
650.7
สํ ารองผลเสียหายจากการรับประกันรายได้ ของกองทุน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่า
57.3
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

-

57.3

-

เงินกูย้ มื /เงินให้กยู้ มื จากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็ นการกูย้ มื ในรู ปของตัว๋ สัญญาใช้เงินปลอดหลักทรัพย์
คํ้าประกันและครบกําหนดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ในระหว่างงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2555 เงินกูย้ มื /ให้กยู้ มื ระหว่างบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อยและ
กิจการที่เกี่ยวข้องกันมีรายการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
31 ธันวาคม 2554
เงินให้ ก้ยู มื ระยะสั้ นและดอกเบีย้ ค้ างรับจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ร่ วม
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
0.3

งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น
ลดลง

11.5

(10.5)

31 มีนาคม 2555

1.3
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: ล้านบาท)
31 ธันวาคม 2554
เงินกู้ยมื ระยะสั้ นและดอกเบีย้ ค้ างจ่ ายจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั /บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั เมืองใหม่ พร๊ อพเพอร์ ต้ ี จํากัด
11.8
บริ ษทั รี โค รี สอร์ท พีทีอี ลิมิเต็ด
682.9
กรรมการของบริ ษทั ย่อย
43.0
รวม
737.7

งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น
ลดลง

0.2
8.6
0.6
9.4

(96.4)
(96.4)

31 มีนาคม 2555

12.0
595.1
43.6
650.7
(หน่วย: ล้านบาท)

31 ธันวาคม 2554
เงินให้ ก้ยู มื ระยะสั้ นและดอกเบีย้ ค้ างรับจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั สยามธานี พร๊ อบเพอร์ ต้ ี จํากัด
3.1
บริ ษทั แอลเอช แอสเซท จํากัด
บริ ษทั แลนด์แอนด์เฮ้าส์นอร์ธ จํากัด
2.0
บริ ษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จํากัด
65.3
บริ ษทั แอล แอนด์ เอช พร็ อพเพอร์ต้ ี
จํากัด
1,024.5
1,094.9
บริ ษทั ร่ วม
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
รวม
1,094.9
เงินกู้ยมื ระยะสั้ นและดอกเบีย้ ค้ างจ่ ายจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั แอตแลนติก เรี ยลเอสเตท จํากัด
บริ ษทั แปซิ ฟิค เรี ยลเอสเตท จํากัด
บริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นอร์ ธอีส จํากัด
บริ ษทั แอลเอช แอสเซท จํากัด
บริ ษทั แอล เอช เรี ยลเอสเตท จํากัด
รวม
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
ลดลง

31 มีนาคม 2555

22.0
0.9

(3.1)
(2.0)
-

20.0
2.0
66.2

13.0
35.9

(144.6)
(149.7)

892.9
981.1

14.0
49.9

(12.7)
(162.4)

1.3
982.4

143.8
40.8
55.7
30.0
14.6
284.9

(20.0)
(30.6)
(30.0)
(14.6)
(95.2)

123.8
40.8
25.1
189.7
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผบู ้ ริ หารสําคัญ
ในระหว่างงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554 บริ ษทั ฯมีค่าใช้จ่ายสําหรับเงินเดือน
กองทุนสํารองเลี้ ยงชี พ เบี้ ยประชุ ม เงิ นบําเหน็ จ โบนัส และเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงานระดับผูบ้ ริ หารดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผบู ้ ริ หารสําคัญ

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2555
2554
19,457
17,929

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันที่เกี่ ยวข้องกับการบริ หารจัดการโครงการ การจัดหาผูเ้ ช่าพื้นที่
การให้คาํ ปรึ กษา สัญญาเช่ าดําเนิ นงานและสัญญาบริ การ และสัญญาซื้ อขายผลิตภัณฑ์กบั บริ ษทั ที่
เกี่ยวข้องกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 18
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภาระจากการคํ้าประกันให้กบั กิจการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ
18.3
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
3.

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ นื่
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2555
2554
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
อายุหนี้คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 9 เดือน
9 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนี้ การค้า - กิจการที่
ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุ ทธิ
ลูกหนี้อื่น
เงินทดรองจ่ายและลูกหนี้กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
อื่น ๆ
รวมลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุ ทธิ

4.

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2555
2554

20,633

13,835

-

-

45,979
1,729
321
430
63
69,155
-

49,350
3,084
1,670
6
230
68,175
(173)

-

-

69,155

68,002

-

-

2,507
32,634
35,141
104,296

3,607
32,902
36,509
104,511

612
31,332
31,944
31,944

281
31,696
31,977
31,977

ทีด่ ิน งานระหว่ างก่อสร้ างและงานสาธารณูปโภค (สิ นค้ าคงเหลือ)
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้นาํ ที่ดินบางส่ วนพร้อมสิ่ งปลูกสร้างที่มีอยูบ่ นที่ดินไปจดจํานองคํ้าประกัน
เงินกูย้ มื และเงินเบิกเกินบัญชีของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ซึ่งมีมูลค่าสุ ทธิตามบัญชีดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2555
2554
2555
2554
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชีของที่ดินพร้อม
6,333
6,345
5,937
5,938
สิ่ งปลูกสร้างที่ติดภาระคํ้าประกัน
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รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสํา รองเผื่อ ผลขาดทุ น จากการลดลงของมู ล ค่ า โครงการสํา หรั บ งวด
สามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2555 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
74,216
(2,607)
71,609

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
หัก: โอนกลับเนื่องจากการขาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555
5.

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ
37,286
(2,341)
34,945

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย

5.1 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)

ทุนเรี ยกชําระแล้ว

ชื่อบริ ษทั

31
มีนาคม
2555

บริ ษทั แอตแลนติก เรี ยลเอสเตท จํากัด
15,000
บริ ษทั แปซิฟิค เรี ยลเอสเตท จํากัด
5,810
บริ ษทั แลนด์แอนด์เฮ้าส์นอร์ธ จํากัด
13,500
บริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นอร์ธอีส จํากัด 150,000
บริ ษทั สยามธานี พร๊ อบเพอร์ต้ ี จํากัด
100,000
และบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั แอล เอช เรี ยลเอสเตท จํากัด
58,000
บริ ษทั แอลเอช แอสเซท จํากัด
100,000
บริ ษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จํากัด
900,000
และบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ต้ ี
2,450,000
จํากัด และบริ ษทั ย่อย

31
ธันวาคม
2554

สัดส่วน
เงินลงทุน

มูลค่าตามบัญชีตาม
วิธีราคาทุน - สุทธิ

ค่าเผื่อการด้อยค่า
ของเงินลงทุน

ราคาทุน

31
มีนาคม
2555

31
ธันวาคม
2554

31
มีนาคม
2555

31
ธันวาคม
2554

31
มีนาคม
2555

31
ธันวาคม
2554

31
มีนาคม
2555

31
ธันวาคม
2554

15,000
5,810
13,500
150,000
100,000

(ร้อยละ)
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99

(ร้อยละ)
99.99
99.99
99.99
99.99
99.99

14,998
5,810
13,500
149,999
64,859

14,998
5,810
13,500
149,999
64,859

(50,000)
-

(50,000)
-

14,998
5,810
13,500
99,999
64,859

14,998
5,810
13,500
99,999
64,859

58,000
100,000
900,000

99.99
99.99
55.00

99.99
99.99
55.00

25,000
52,734
495,000

25,000
52,734
495,000

-

-

25,000
52,734
495,000

25,000
52,734
495,000

2,450,000

60.00

60.00

1,566,000

1,566,000

-

-

1,566,000

1,566,000

2,387,900

2,387,900

(50,000)

(50,000)

2,337,900

2,337,900

ในระหว่างงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มี นาคม 2555 และ 2554 บริ ษทั ฯไม่ได้รับเงิ นปั นผลจาก
บริ ษทั ย่อย
5.2 บริษัท แอล. เอช. เมืองใหม่ จํากัด และบริษัทย่ อย
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จํากัด ได้นาํ หุ ้นสามัญ
ของบริ ษทั ภู เก็ต ฟิ วเจอร์ แพลน จํากัด และบริ ษทั ดับเบิ้ ลทรี จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยไปวางเป็ น
หลักทรัพย์ค้ าํ ประกันเงินกูย้ มื ระยะยาว
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5.3 บริษัท แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ ตี้ จํากัด
บริ ษทั แอล แอนด์ เอช พร็ อพเพอร์ต้ ี จํากัด ได้จดั ตั้งบริ ษทั ย่อยขึ้นใหม่จาํ นวน 2 บริ ษทั ดังนี้

6.

1.

บริ ษทั แอล แอนด์ เอช รี เทล แมเนจเม้นท์ จํากัด จัดตั้งเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2555 เพื่อประกอบ
ธุรกิจรับจ้างบริ หารกิจการศูนย์การค้าต่าง ๆ โดยมีทุนจดทะเบียนจํานวน 100,000 บาท แบ่งเป็ น
หุ ้นสามัญจํานวน 10,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท บริ ษทั แอล แอนด์ เอช
พร็ อพเพอร์ต้ ี จํากัด ถือหุน้ ในอัตราร้อยละ 99.99 บริ ษทั แอล แอนด์ เอช พร็ อพเพอร์ ต้ ี จํากัด ได้
จ่ายชําระค่าหุ น้ แล้วทั้งจํานวน

2.

บริ ษทั แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเม้นท์ จํากัด จัดตั้งเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 เพื่อ
ประกอบธุรกิจรับจ้างบริ หารกิจการโรงแรม โดยมีทุนจดทะเบียนจํานวน 100,000 บาท แบ่งเป็ น
หุ ้นสามัญจํานวน 10,000 หุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท บริ ษทั แอล แอนด์ เอช
พร็ อพเพอร์ต้ ี จํากัด ถือหุน้ ในอัตราร้อยละ 99.99 บริ ษทั แอล แอนด์ เอช พร็ อพเพอร์ต้ ี จํากัด ได้
จ่ายชําระค่าหุ น้ แล้วทั้งจํานวน

เงินลงทุนในบริษัทร่ วม

6.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทร่ วม
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
สัดส่ วน
เงินลงทุน

ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ ป
จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ควอลิต้ ีคอนสตรัคชัน่ โปรดัคส์
จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์แลนด์แอนด์เฮ้าส์
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และ
สิ ทธิเรี ยกร้องแลนด์แอนด์เฮ้าส์-II
บริ ษทั ควอลิต้ ี เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั โพลาร์ พร๊ อบเพอร์ต้ ี โฮลดิ้ง
คอร์ปอเรชัน่ จํากัด

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

31
31
มีนาคม ธันวาคม
2555
2554
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
35.40
35.43

มูลค่าตามบัญชีตาม
วิธีส่วนได้เสี ย

ราคาทุน
31
มีนาคม
2555

31
ธันวาคม
2554

31
มีนาคม
2555

31
ธันวาคม
2554

4,254,008

4,254,008

4,726,209

4,726,443

ลงทุนในบริ ษทั ต่าง ๆ

ไทย

ผลิตวัสดุก่อสร้าง

ไทย

21.16

21.16

179,178

179,178

338,489

304,873

ค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง
ที่ปรึ กษาลงทุน
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

30.18
40.00
49.94
49.99

30.07
40.00
49.94
49.99

1,267,960
2,000
20,692
1,512,269

1,175,060
2,000
20,692
1,512,269

3,054,708
2,006
32,402
1,615,105

2,777,661
1,387
32,402
1,260,648

ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์

ไทย
ฟิ ลิปปิ นส์

24.86
25.00

24.86
25.00

3,252,802
866,849

3,252,802
866,849

4,194,036
1,154,712

4,126,857
1,148,654

11,355,758

11,262,858

15,117,667

14,378,925
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สัดส่วน
เงินลงทุน
ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ควอลิต้ ีคอนสตรัคชัน่ โปรดัคส์
จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์แลนด์แอนด์เฮ้าส์
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และ
สิ ทธิเรี ยกร้องแลนด์แอนด์เฮ้าส์-II
บริ ษทั ควอลิต้ ี เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั โพลาร์ พร๊ อบเพอร์ต้ ี โฮลดิ้ง
คอร์ปอเรชัน่ จํากัด

จัดตั้งขึ้นใน 31 มีนาคม
ประเทศ
2555

ลักษณะธุรกิจ

ราคาทุน

31 ธันวาคม
2554

31 มีนาคม
2555

31 ธันวาคม
2554

ลงทุนในบริ ษทั ต่าง ๆ
ผลิตวัสดุก่อสร้าง

ไทย
ไทย

(ร้อยละ)
35.40
21.16

(ร้อยละ)
35.43
21.16

4,254,008
179,178

4,254,008
179,178

ค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง
ที่ปรึ กษาลงทุน
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

30.18
40.00
49.94
49.99

30.07
40.00
49.94
49.99

1,267,960
2,000
20,692
1,512,269

1,175,060
2,000
20,692
1,512,269

ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์

ไทย
ฟิ ลิปปิ นส์

24.86
25.00

24.86
25.00

3,252,802
866,849

3,252,802
866,849

11,355,758

11,262,858

6.2 ส่ วนแบ่ งกําไร (ขาดทุน) และเงินปันผลรับ
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯรับรู ้ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินรวม
และรับรู ้เงินปันผลรับจากบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินเฉพาะกิจการดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ

ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ ป จํากัด
(มหาชน)
บริ ษทั บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ควอลิต้ ีคอนสตรัคชัน่ โปรดัคส์ จํากัด
(มหาชน)
บริ ษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์แลนด์แอนด์เฮ้าส์*
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิเรี ยกร้อง
แลนด์แอนด์เฮ้าส์-II
บริ ษทั ควอลิต้ ี เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั โพลาร์ พร๊ อบเพอร์ต้ ี โฮลดิ้ง
คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
รวม

งบการเงินรวม
ส่ วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จาก
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมสําหรับ
เงินปั นผลรับระหว่างงวดสามเดือน
งวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2555
2554
2555
2554
54,167
-

39,440
29,886

-

-

33,616
184,154
618
-

9,965
123,497
(346)
-

-

-

523,503
75,657

9,959
39,208

225,738
-

45,299
-

10,206
881,921

13,405
265,014

225,738

45,299

* จดทะเบียนยกเลิกกองทุนในวันที่ 11 ธันวาคม 2550
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6.3 มูลค่ ายุติธรรมของบริษัทร่ วมทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีมูลค่ายุติธรรมดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ควอลิต้ ีคอนสตรัคชัน่ โปรดัคส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ควอลิต้ ี เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั โพลาร์ พร๊ อบเพอร์ต้ ี โฮลดิ้ง คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
รวม

จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศ
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ฟิ ลิปปิ นส์

มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2555
2554
5,813
5,650
533
504
24,312
19,303
3,794
3,140
2,734
2,034
37,186
30,631

6.4 งบการเงิ น รวมระหว่ า งกาลของบริ ษัท ฯสํ า หรั บ งวดสามเดื อ นสิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 มี น าคม 2555
รวมเงิ นลงทุนในบริ ษทั ร่ วมตามวิธีส่วนได้เสี ย และส่ วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธี
ส่ วนได้เสี ยของบริ ษทั ร่ วมดังกล่าว โดยคํานวณจากงบการเงินที่สอบทานแล้วหรื อที่ยงั มิได้ผ่านการ
สอบทานดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
ส่ วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) ตามวิธี
เงินลงทุนตามวิธี ส่ วนได้เสี ยสําหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
ส่ วนได้เสี ย ณ วันที่
31 มีนาคม 2555
2555
2554
สอบทานแล้ วโดยผู้สอบบัญชีและผู้สอบบัญชีอนื่ ในสํ านักงานเดียวกัน
บริ ษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
39,440
บริ ษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด
2,006
618
(346)
(1)
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์แลนด์แอนด์เฮ้าส์
32,402
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิเรี ยกร้องแลนด์แอนด์เฮ้าส์-II
1,615,105
523,503
9,959
บริ ษทั ควอลิต้ ี เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
4,194,036
75,657
39,208
บริ ษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
3,054,708
184,154
123,497
สอบทานแล้ วโดยผู้สอบบัญชีอนื่
บริ ษทั บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จํากัด (มหาชน)
29,886
บริ ษทั ควอลิต้ ีคอนสตรัคชัน่ โปรดัคส์ จํากัด (มหาชน)
338,489
33,616
9,965
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(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
ส่ วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) ตามวิธี
เงินลงทุนตามวิธี ส่ วนได้เสี ยสําหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
ส่ วนได้เสี ย ณ วันที่
31 มีนาคม 2555
2555
2554
ไม่ ได้ สอบทานโดยผู้สอบบัญชี
บริ ษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั โพลาร์ พร๊ อบเพอร์ต้ ี โฮลดิ้ง คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
รวม

4,726,209
1,154,712
15,117,667

54,167(2)
10,206(3)
881,921

13,405(4)
265,014

(1)

จดทะเบียนยกเลิกกองทุนในวันที่ 11 ธันวาคม 2550
คํานวณจากงบการเงินสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2555 ที่จดั ทําขึ้นโดยฝ่ ายบริ หาร
(3)
คํานวณจากงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
(4)
คํานวณจากงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
(2)

บริษัท โพลาร์ พร๊ อบเพอร์ ตี้ โฮลดิง้ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด
ในระหว่างปี 2554 บริ ษทั ฯไม่ได้รับงบการเงินสําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ของบริ ษทั
โพลาร์ พร๊ อ บเพอร์ ต้ ี โฮลดิ้ ง คอร์ ป อเรชั่น จํา กัด มู ล ค่ า เงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ัท ร่ ว มดัง กล่ า วตามวิ ธี
ส่ วนได้เสี ยในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 จํานวน 1,149 ล้านบาท และส่ วนแบ่งกําไร
จากเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธีส่วนได้เสี ยในงบการเงินรวมสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันจํานวน 49 ล้าน
บาท คํานวณขึ้นจากงบการเงินสําหรับงวดเก้าเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2554 ที่จดั ทําโดยฝ่ าย
บริ หารของบริ ษทั ดังกล่าวซึ่งไม่มีการสอบทานโดยผูส้ อบบัญชี และบริ ษทั ฯไม่ได้ปรับปรุ งผลแตกต่าง
จากการใช้นโยบายการบัญชีที่ต่างจากกลุ่มบริ ษทั
ในระหว่างปี ปั จจุ บนั บริ ษทั ฯได้รับงบการเงิ นสําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่ ผ่านการ
ตรวจสอบแล้วโดยผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั โพลาร์ พร๊ อบเพอร์ ต้ ี โฮลดิ้ง คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด ซึ่ งแสดง
ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข บริ ษทั ฯใช้งบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ดังกล่าวใน
การคํานวณส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยในงบการเงินรวมสําหรั บงวดสามเดื อน
สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 มี น าคม 2555 เนื่ อ งจากระยะเวลาในการนํา ส่ ง งบการเงิ น ของบริ ษัท โพลาร์
พร๊ อบเพอร์ ต้ ี โฮลดิ้ง คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด ให้กบั ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศฟิ ลิปปิ นส์มีกาํ หนดช้า
กว่า ระยะเวลาในการจัด ทํา งบการเงิ น รวมของบริ ษ ัท ฯ นอกจากนี้ งบการเงิ น ของบริ ษ ัท โพลาร์
พร๊ อบเพอร์ ต้ ี โฮลดิ้ง คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด จัดทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีบางรายการที่แตกต่างจาก
กลุ่มบริ ษทั อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายบริ หารเชื่อว่าผลของความแตกต่างจากรอบระยะเวลาบัญชีที่แตกต่างกัน
และนโยบายการบัญชีที่แตกต่างกันดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญสําหรับงบการเงิน
รวมของบริ ษทั ฯ
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6.5 บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์ เชียล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
ในระหว่างงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2555 มีผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญ
ของบริ ษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ใช้สิทธิ แปลงเป็ นหุ น้ สามัญจํานวน 12 ล้าน
หุน้ ทําให้สดั ส่ วนการถือหุน้ ของบริ ษทั ฯเปลี่ยนแปลงจากร้อยละ 35.43 เป็ นร้อยละ 35.40
6.6 บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จํากัด (มหาชน)
ในเดื อนมีนาคม 2554 บริ ษทั ฯได้ขายเงิ นลงทุนทั้งหมดในบริ ษทั บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จํากัด
(มหาชน) จํานวนรวม 416.6 ล้านหุ ้น ในราคาหุ ้นละ 8.5 บาท บริ ษทั ฯได้รับผลตอบแทนสุ ทธิ จากการ
ขายเงินลงทุนดังกล่าวจํานวน 3,501 ล้านบาท ส่ งผลให้เกิดกําไรจากการขายเงินลงทุนดังกล่าวดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

กําไรจากการขายเงินลงทุน

สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2554
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2,765,536*
2,912,262

* รวมส่ วนเกิ นทุ นจากส่ วนเกิ นมูลค่าหุ ้นของบริ ษทั ร่ วมที่ โอนไปเป็ นกําไรจํานวน 144 ล้านบาท
เนื่องจากการขายเงินลงทุน
ในระหว่างงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2554 บริ ษทั ฯได้คาํ นวณส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุน
ในบริ ษทั ร่ วมดังกล่าวตั้งแต่วนั ต้นปี จนถึงวันที่บริ ษทั ฯขายเงินลงทุนดังกล่าวคิดเป็ นจํานวน 29.9 ล้าน
บาท
6.7 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
ในระหว่างงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2555 บริ ษทั ฯซื้ อเงินลงทุนในบริ ษทั โฮม โปรดักส์
เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) เพิ่มจํานวน 6.9 ล้านหุน้ คิดเป็ นเงิน 92.9 ล้านบาท และมีผถู ้ ือใบสําคัญแสดง
สิ ทธิที่จะซื้อหุ น้ สามัญของบริ ษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) ใช้สิทธิแปลงเป็ นหุน้ สามัญ
จํานวน 1 ล้านหุ ้น ทําให้สัดส่ วนการถือหุ ้นของบริ ษทั ฯเปลี่ยนแปลงจากร้อยละ 30.07 เป็ นร้อยละ
30.18
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7.

เงินลงทุนระยะยาวอืน่

7.1 รายละเอียดของเงินลงทุนระยะยาวอืน่
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2555
2554
หลักทรัพย์ เผือ่ ขาย
ตราสารทุน
หัก: ค่าเผือ่ การปรับมูลค่า
หลักทรัพย์เผือ่ ขาย - สุ ทธิ
เงินลงทุนทัว่ ไป
ตราสารทุน
หัก: ค่าเผือ่ ขาดทุนจากการด้อยค่า
เงินลงทุนทัว่ ไป - สุ ทธิ
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2555
2554

783,568
(32,639)
750,929

288,568
(45,801)
242,767

783,568
(32,639)
750,929

288,568
(45,801)
242,767

250,267
(37,064)
213,203
964,132

250,267
(37,064)
213,203
455,970

26,000
(16,000)
10,000
760,929

26,000
(16,000)
10,000
252,767

7.2 ในระหว่างงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2554 บริ ษทั ฯได้ต้ งั ค่าเผือ่ ขาดทุนจากการด้อยค่าของ
เงินลงทุนในบริ ษทั ที่จดทะเบียนในประเทศอินโดนี เซี ยจํานวนรวม 622 ล้านบาท เนื่ องจากบริ ษทั
ดังกล่าวยังมี ขาดทุนสะสมจํานวนมาก ขณะที่มีความสามารถในการทํากําไรในแต่ละปี ตํ่า บริ ษทั
ดังกล่าวยังต้องใช้เวลานานในการฟื้ นตัวซึ่งขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยต่าง ๆ ในอนาคตซึ่งมีความไม่แน่นอน
ในเดื อ นธั น วาคม 2554 บริ ษัท ฯได้ข ายเงิ น ลงทุ น ในหุ ้ น สามัญ และหุ ้ น บุ ริ มสิ ท ธิ ข องบริ ษัท ที่
จดทะเบี ย นในประเทศอิ น โดนี เ ซี ย จํา นวน 5 บริ ษ ทั บริ ษ ทั ฯได้รับผลตอบแทนสุ ทธิ จ ากการขาย
เงินลงทุนดังกล่าวจํานวน 347 ล้านบาท ส่ งผลให้เกิดกําไรจากการขายเงินลงทุนดังกล่าวจํานวน 347
ล้านบาทในไตรมาสที่ 4 ของปี 2554
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7.3 ในระหว่ า งงวดสามเดื อ นสิ้ นสุ ดวัน ที่ 31 มี น าคม 2555 บริ ษั ท ฯได้ ล งทุ น ในกองทุ น รวม
อสั ง หาริ มทรั พ ย์แ ละสิ ท ธิ ก ารเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้า ส์ จํา นวน 495 ล้า นบาทตามที่ ก ล่ า วไว้ใ น
หมายเหตุ 2
8.

ทีด่ ินรอการพัฒนา
ณ วัน ที่ 31 มี น าคม 2555 และ 31 ธัน วาคม 2554 บริ ษ ัท ย่อ ยได้นํา ที่ ดิ น รอการพัฒ นาบางส่ ว น
ไปจดจํานองคํ้าประกันเงินกูย้ มื ระยะยาวซึ่งมีมูลค่าสุ ทธิตามบัญชีดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชีของที่ดิน
รอการพัฒนาที่ติดภาระคํ้าประกัน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2555
2554
2555
2554
945
945
-

ในระหว่ า งงวดปั จ จุ บ ัน บริ ษ ัท ฯได้โ อนที่ ดิ น รอการพัฒ นาซึ่ งมี มู ล ค่ า สุ ท ธิ ต ามบัญ ชี จ าํ นวน 12
ล้านบาท ไปเป็ นสิ นค้าคงเหลือ
การเปลี่ยนแปลงของค่าเผื่อการลดมูลค่าของที่ดินรอการพัฒนาสําหรั บงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนาคม 2555 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
หัก: โอนกลับเนื่องจากการขาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555

งบการเงิน
งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ
774,022
692,504
(7,320)
766,702
692,504
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
9.

อสั งหาริมทรัพย์ เพือ่ การลงทุน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนของบริ ษทั ย่อยได้แก่บา้ นพักอาศัยให้เช่าในโครงการ แอล แอนด์ เอช
วิลล่า สาทร ซึ่งมีมูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 ดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

ราคาทุน
หัก: ค่าเสื่ อมราคาสะสม
มูลค่าตามบัญชี - สุ ทธิ

งบการเงินรวม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2555
2554
496,905
(110,392)
386,513

การกระทบยอดมูลค่าตามบัญชี ของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนาคม 2555 แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
ค่าเสื่ อมราคา
จําหน่าย - มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่จาํ หน่าย
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555

งบการเงินรวม
386,513
(5,721)
(380,792)
-

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่ งประเมินโดยผูป้ ระเมิน
ราคาอิ ส ระโดยใช้เ กณฑ์วิ ธี พิ จ ารณารายได้ (Income Approach) มี มู ล ค่ า ประมาณ 644 ล้า นบาท
ข้อสมมติ ฐานหลักที่ ใช้ในการประเมิ นราคาอาคารดังกล่าวประกอบด้วยอัตราผลตอบแทน อัตรา
เงินเฟ้ อ อัตราพื้นที่ว่างระยะยาว และอัตราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่ า มูลค่ายุติธรรมข้างต้นได้
ประเมินราคาโดยรวมสิ ทธิการเช่าที่ดินซึ่งมีมูลค่าสุ ทธิตามบัญชีจาํ นวน 160 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั แอล แอนด์ เอช สาทร จํากัด ซึ่ งเป็ น
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯได้มีมติอนุ มตั ิขายโครงการ แอล แอนด์ เอช วิลล่า สาทร ให้กบั กองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิเรี ยกร้อง แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ในราคา 628 ล้านบาท (รวมสิ ทธิ การเช่าที่ดินที่
เป็ นที่ ต้ ัง ของโครงการและเฟอร์ นิ เ จอร์ แ ละอุ ป กรณ์ ) ส่ ง ผลให้ เ กิ ด กํา ไรจากการขายโครงการ
แอล แอนด์ เอช วิลล่า สาทร จํานวน 21 ล้านบาท (สุ ทธิ จากค่าใช้จ่ายในการขายที่เกี่ยวข้อง) บริ ษทั ฯ
รับรู ้รายการดังกล่าวในกําไรหรื อขาดทุนรวมสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2555
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
10. ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชี ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สาํ หรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2555 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
638,422
363,449
ซื้อเพิ่มระหว่างงวด - ราคาทุน
85,044
74,002
จําหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่
จําหน่าย
(7,626)
(945)
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับงวด
(53,903)
(29,524)
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555
661,937
406,982
11. สิ ทธิการเช่ า

โครงการ
โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์
โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์
แอล แอนด์ เอช วิลล่า สาทร
ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 และ
โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์
โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์ สุ ขมุ วิท
เทอร์มินอล 21
ที่ดินเปล่า

อายุคงเหลือ
ของสิ ทธิการเช่า (ปี )

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
31 มีนาคม 2555 31 ธันวาคม 2554

26.2
-

1,924,693
-

1,946,802
160,011

28.4
14.5

4,727,197
546
6,652,436

4,763,345
556
6,870,714

ในระหว่างงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2555 บริ ษทั แอล แอนด์ เอช วิลล่า สาทร จํากัด ซึ่ ง
เป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯได้จาํ หน่ ายสิ ทธิ การเช่ าซึ่ งเป็ นที่ต้ งั ของโครงการ แอล แอนด์ เอช วิลล่า
สาทร ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 9 สิ ทธิการเช่าดังกล่าวมีมูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันจําหน่ายเท่ากับ
159 ล้านบาท
บริ ษทั ย่อยได้นาํ สิ ทธิ การเช่ าที่ ดินพร้ อมสิ่ งปลูกสร้ างซึ่ งมีมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม
2555 จํานวน 1,925 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2554: สิ ทธิการเช่าที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างและสิ ทธิการเช่า
ช่วงที่ดิน 2,107 ล้านบาท) ไปคํ้าประกันเงินกูย้ มื ระยะยาว
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
12. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสั้ น
(หน่วย: พันบาท)
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี )
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2555
2554
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
เงินกู้ยมื ระยะสั้ น
ตัว๋ แลกเงิน
หัก: ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า
รวมเงินกูย้ มื ระยะสั้น

3.1 - 4.05

MOR
3.4 - 4.05

งบการเงินรวม
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2555
2554

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2555
2554

-

22,951

-

-

2,124,000
(8,201)
2,115,799

4,463,000
(34,932)
4,428,068

2,124,000
(8,201)
2,115,799

4,463,000
(34,932)
4,428,068

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เงินเบิกเกินบัญชีค้ าํ ประกันโดยการจํานําสิ ทธิ การเช่าที่ดิน สิ ทธิ การเช่าช่วง
ที่ดิน และจดจํานองสิ่ งปลูกสร้างของบริ ษทั ย่อย
13. เงินกู้ยมื ระยะยาว
(หน่วย: พันบาท)

เงินกูย้ มื ระยะยาว
หัก: ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
สุ ทธิ

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2555
2554
2555
2554
8,729,469 10,014,290 4,923,000 5,923,000
(1,577,273) (573,031) (1,000,000)
7,152,196 9,441,259 3,923,000 5,923,000

การเปลี่ ย นแปลงของเงิ น กู้ยื ม ระยะยาวสํ า หรั บ งวดสามเดื อ นสิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 มี น าคม 2555 มี
รายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
บวก: เบิกเงินกูเ้ พิม่ ตามสัญญากูเ้ ดิม
หัก: ชําระคืน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555

งบการเงินรวม
10,014,290
27,000
(1,311,821)
8,729,469

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
5,923,000
(1,000,000)
4,923,000
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริ ษัท ฯและบริ ษัท รี โค รี สอร์ ท พี ที อี ลิ มิ เ ต็ ด ในฐานะผู ้ถื อ หุ ้ น ของบริ ษัท แอล แอนด์ เอช
พร็ อ พเพอร์ ต้ ี จํา กัด ได้ต กลงให้ ค ํา รั บ รองกับ ธนาคารผู ้ใ ห้ สิ น เชื่ อ แก่ บ ริ ษัท แอล แอนด์ เอช
พร็ อพเพอร์ ต้ ี จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯโดยมีขอ้ ปฏิบตั ิบางประการ เช่น การดํารงสัดส่ วน
การถือหุ ้นในบริ ษทั ย่อย การให้การสนับสนุ นทางการเงินในกรณี จาํ เป็ นเพื่อให้แน่ ใจว่าบริ ษทั ย่อยมี
ความสามารถในการชําระหนี้ ในวงเงินดังกล่าวกับผูใ้ ห้สินเชื่อได้ และบริ ษทั ฯต้องได้รับการยินยอม
จากผูใ้ ห้สินเชื่ออย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหากมีการขาย โอนหรื อจํานําหุน้ ของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว
สัญญากูย้ ืมเงิ นส่ วนใหญ่ได้ระบุขอ้ ปฏิบตั ิ และข้อจํากัดบางประการ เช่ น อัตราส่ วนการถือหุ ้นของ
ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริ ษทั การคํ้าประกันหนี้ สินหรื อเข้ารับอาวัลตัว๋ สัญญา
ใช้เ งิ น แก่ บุ ค คลหรื อ นิ ติบุ ค คลใด ๆ การจ่ า ยเงิ น ปั น ผล การรวมหรื อ ควบบริ ษ ัท เข้า กับ บริ ษ ัท อื่ น
การดํารงอัตราส่ วนทางการเงินบางประการ และการแจ้งให้ผใู ้ ห้กทู้ ราบอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเมื่อ
มีคดีความที่มีผลกระทบต่อความสามารถในการชําระคืนเงินกู้ เป็ นต้น
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยคงเหลือจํานวนเงินที่ยงั ไม่ได้
เบิกใช้ของวงเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

วงเงินกูย้ มื ที่ยงั ไม่ได้เบิกใช้

งบการเงินรวม
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2555
2554
1,011
1,038

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2555
2554
-

นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งมีจาํ นวนเงิ นที่ ยงั ไม่ได้เบิกใช้ตามสัญญา
กูย้ มื เงินจากผูถ้ ือหุ น้ (ไม่รวมวงเงินกูจ้ ากบริ ษทั ฯ) จํานวนประมาณ 260 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2554:
260 ล้านบาท)
14. หุ้นกู้
รายละเอียดการอนุมตั ิการออกจําหน่ายหุน้ กูข้ องบริ ษทั ฯมีดงั นี้
อนุมตั ิโดย
จํานวน
อายุ
ประเภท
วิธีเสนอขาย

ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554
วงเงินหมุนเวียนไม่เกิน 20,000 ล้านบาทหรื อเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น
ไม่เกิน 10 ปี
ด้อ ยสิ ท ธิ และ/หรื อ ไม่ ด้อ ยสิ ท ธิ มี ป ระกัน และ/หรื อ ไม่ มี ป ระกัน
มีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ และ/หรื อ ไม่มีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุ น้ กู้
เสนอขายต่อผูล้ งทุนในประเทศ และ/หรื อ ต่างประเทศ
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 บริ ษทั ฯมีจาํ นวนหุ ้นกูท้ ี่ยงั ไม่ได้ออกตามการอนุมตั ิดงั กล่าวข้างต้นจํานวน
รวม 4,500 ล้านบาท
ยอดคงเหลือของหุ น้ กู้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 มีดงั นี้

ครั้งที่
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
หุน้ กูป้ ระเภทไม่มีหลักประกันและไม่ดอ้ ยสิ ทธิ
ครั้งที่ 1/2551
ปี ที่ 1 - 2 คงที่ร้อยละ 5.33
ปี ที่ 3 - 4 คงที่ร้อยละ 6.5
ครั้งที่ 1/2552
คงที่ร้อยละ 4.5
ครั้งที่ 1/2553
คงที่ร้อยละ 3.4
ครั้งที่ 2/2553
คงที่ร้อยละ 3
ครั้งที่ 3/2553
คงที่ร้อยละ 2.89
ครั้งที่ 1/2554
คงที่ร้อยละ 3.54
ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 1 คงที่ร้อยละ 3.85
ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 2 คงที่ร้อยละ 3.99
รวม

อายุ

คืนเงินต้น

ครบกําหนด

4 ปี

เมื่อครบกําหนด 24 กรกฎาคม 2555

5.5 ปี
3.5 ปี
3 ปี
3 ปี
3 ปี
2.5 ปี
3 ปี

เมื่อครบกําหนด
เมื่อครบกําหนด
เมื่อครบกําหนด
เมื่อครบกําหนด
เมื่อครบกําหนด
เมื่อครบกําหนด
เมื่อครบกําหนด

หัก: หุน้ กูท้ ี่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ปี
สุทธิ

19 มิถุนายน 2558
30 กันยายน 2556
29 มีนาคม 2556
27 กรกฎาคม 2556
20 มกราคม 2557
30 กันยายน 2557
30 มีนาคม 2558

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
จํานวนเงิน (พันบาท)
จํานวนหุน้ (หุน้ )
31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2555
2554
2555
2554
3,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

2,000,000
1,000,000
2,000,000
1,000,000
2,500,000
900,000
3,100,000
15,500,000

2,000,000
1,000,000
2,000,000
1,000,000
2,500,000
11,500,000

2,000,000
1,000,000
2,000,000
1,000,000
2,500,000
900,000
3,100,000
15,500,000

2,000,000
1,000,000
2,000,000
1,000,000
2,500,000
11,500,000

(5,000,000)
10,500,000

(3,000,000)
8,500,000

การเปลี่ยนแปลงของหุน้ กูส้ าํ หรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2555 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
บวก: ออกหุ น้ กู้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555

งบการเงินรวมและ
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
11,500,000
4,000,000
15,500,000

หนังสื อชี้ชวนการออกหุ น้ กูไ้ ด้ระบุถึงข้อปฏิบตั ิและข้อจํากัดบางประการ เช่น การดํารงอัตราส่ วนทาง
การเงิน การจ่ายเงินปั นผล และการจัดส่ งรายงานเมื่อมีเหตุการณ์สาํ คัญ เช่น การถูกฟ้ องร้อง เป็ นต้น
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15. ส่ วนเกิน (ตํ่ากว่ า) ทุนจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่ าเงินลงทุน
(หน่วย: พันบาท)

เงินลงทุนของบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนของบริ ษทั ฯ
รวม

งบการเงินรวม
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2555
2554
40,481
102,355
(32,639)
(45,801)
7,842
56,554

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2555
2554
(32,639)
(45,801)
(32,639)
(45,801)

ในระหว่างงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2555 ส่ วนเกิน (ตํ่ากว่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าเงินลงทุนมีรายการเปลี่ยนแปลงดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2555
เปลี่ยนแปลงระหว่างงวด
- จากการตีราคา
- จากวิธีส่วนได้เสี ย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555

งบการเงิน
งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ
56,554
(45,801)
13,162
(61,874)
7,842

13,162
(32,639)

16. กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับงวดที่เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ น้ สามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างงวด
17. การเสนอข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยประกอบธุ รกิ จหลักประเภทพัฒนาอสังหาริ มทรั พย์เพื่อขายและให้เช่ า ซึ่ ง
ประกอบด้วยโครงการจัดสรรที่ดินขายพร้อมบ้าน โครงการอาคารชุ ดพักอาศัย โครงการอาคาร
พัก อาศัย ให้เ ช่ า และโครงการให้เ ช่ า พื้ น ที่ ใ นศู น ย์ก ารค้า บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยมี ส่ ว นงานทาง
ภูมิศาสตร์เพียงส่ วนงานเดียว เนื่องจากบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยดําเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั้น
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ข้อมูลทางการเงิ นจําแนกตามส่ วนงานธุ รกิ จอสังหาริ มทรั พย์และธุ รกิ จให้เช่ าพื้นที่ และบริ การใน
งบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 2554 เป็ นดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

ธุรกิจ
อสังหาริ มทรัพย์
2555
4,257
รายได้จากภายนอก
4,257
รายได้ท้ งั สิ้ น
ขาดทุนจากการด้อยค่า
765
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานตามส่ วน
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่ วน:
รายได้อื่น
กําไรจากการขายเงินลงทุน
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไรสําหรับงวด

2554

ธุรกิจให้เช่าพื้นที่
และบริ การ

งบการเงินรวม

2555

2555

2554

2554

3,699

435

102

4,692

3,801

3,699

435

102

4,692

3,801

(7)

-

-

-

(7)

703

86

(14)

851

689

63

36

-

2,766

882

265

-

(622)

(134)

(80)

(176)

(1,041)

1,486

2,013

18. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้
18.1 ภาระผูกพัน
18.1.1 ณ วันที่ 31 มี นาคม 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันตาม
สัญญาก่อสร้างดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

ภาระผูกพันตามสัญญาก่อสร้าง

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2555
2554
2555
2554
2,422
1,744
2,369
1,690
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18.1.2 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 บริ ษทั แอล แอนด์ เอช พร็ อพเพอร์ต้ ี จํากัด มีภาระผูกพันตามสัญญา
เช่าที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง และสัญญาเช่าที่ดินดังนี้
ก)

สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง

วันที่ทาํ สัญญา
7 มิถุนายน 2548

อายุสัญญา วันสิ้ นสุ ดสัญญา
30 ปี *
31 พฤษภาคม 2581

อัตราค่าเช่า
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2551 โดยจ่ายค่าเช่า
เป็ นรายเดือนในอัตราดังนี้
ปี ที่ 1-5 ค่าเช่ารวม 33.15 ล้านบาท
(ชําระแล้ว 24.70 ล้านบาท)
ปี ที่ 6-10 ค่าเช่ารวม 42.31 ล้านบาท
ปี ที่ 11-15 ค่าเช่ารวม 54.00 ล้านบาท
ปี ที่ 16-20 ค่าเช่ารวม 68.92 ล้านบาท
ปี ที่ 21-25 ค่าเช่ารวม 87.97 ล้านบาท
ปี ที่ 26-30 ค่าเช่ารวม 112.27 ล้านบาท

* อายุสญ
ั ญาเช่านับจากวันที่ 1 มิถุนายน 2551 (ภายหลังระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี )

นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 บริ ษทั แอล แอนด์ เอช พร็ อพเพอร์ ต้ ี จํากัด มีภาระ
ผูกพันเกี่ ยวกับค่าดูแลรักษาความปลอดภัยเดือนละ 11,160 บาท ตลอดระยะเวลาการ
ปลูกสร้างและตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
ข)

สัญญาเช่าที่ดิน

วันที่ทาํ สัญญา
10 มีนาคม 2549

อายุสัญญา
อัตราค่าเช่า
30 ปี *
ค่าเช่าที่ดินจ่ายเป็ นรายเดือนดังนี้
ปี ที่ 1 - 5 ค่าเช่ารวม 20.16 ล้านบาท (ชําระแล้ว 6.38 ล้านบาท)
ปี ที่ 6 - 10 ค่าเช่ารวม 23.18 ล้านบาท
ปี ที่ 11 - 15 ค่าเช่ารวม 26.66 ล้านบาท
ปี ที่ 16 - 20 ค่าเช่ารวม 30.66 ล้านบาท
ปี ที่ 21 - 25 ค่าเช่ารวม 35.25 ล้านบาท
ปี ที่ 26 - 30 ค่าเช่ารวม 40.54 ล้านบาท

* อายุสัญญาเช่านับตั้งแต่วนั ที่ 1 กันยายน 2553 ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม 2583

18.1.3 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับส่ วนของเงินลงทุนที่ยงั ไม่เรี ยกชําระ
ในบริ ษทั แอล แอนด์ เอช พร็ อพเพอร์ต้ ี จํากัด จํานวนเงิน 90 ล้านบาท
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18.1.4 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 บริ ษทั แอล แอนด์ เอช พร็ อพเพอร์ ต้ ี จํากัด และบริ ษทั ย่อยมีภาระ
ผูกพันเกี่ยวกับค่าบริ หารจัดการที่ตอ้ งจ่ายให้กบั บริ ษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด ซึ่ ง
เป็ นบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ฯจํานวน 42 ล้านบาท
18.1.5 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 บริ ษทั แอล แอนด์ เอช พร็ อพเพอร์ ต้ ี จํากัด มีภาระผูกพันเกี่ยวกับ
ค่าปรึ กษาที่ตอ้ งจ่ายให้กบั บริ ษทั ควอลิต้ ี เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ร่ วมของ
บริ ษทั ฯเป็ นจํานวนเงิน 0.7 ล้านบาท
18.1.6 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 บริ ษทั แอล แอนด์ เอช พร็ อพเพอร์ ต้ ี จํากัด มีภาระผูกพันเกี่ยวกับ
ค่าบริ หารจัดการโครงการที่ตอ้ งจ่ายให้กบั บริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ฯดังต่อไปนี้
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ควอลิต้ ี เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)

อัตราค่าบริ การ
ระยะเวลาในสัญญา
3 ปี นับตั้งแต่วนั ที่
คิดจากร้อยละ 2 ของรายได้รวม บวก
ส่ วนเพิ่มเท่ากับร้อยละ 5.5 ของผลกําไร 1 ตุลาคม 2553
จากการดําเนินงาน
ค่าบริ การเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เดือนละ 100,000 บาท
ค่าบริ หารจัดการโครงการคิดจากค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นจริ งบวกเพิ่มร้อยละ 15

18.1.7 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 บริ ษทั แอล แอนด์ เอช พร็ อพเพอร์ ต้ ี จํากัด มีภาระผูกพันเกี่ ยวกับ
ค่านายหน้าในการจัดหาผูเ้ ช่าพื้นที่ในศูนย์การค้าเทอร์ มินอล 21 ที่ตอ้ งจ่ายให้กบั บริ ษทั สยาม
รี เทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่เกี่ ยวข้องกันของบริ ษทั ฯตามเงื่อนไขที่ระบุใน
สัญญา
18.1.8 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับ
การซื้อที่ดินดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

ภาระผูกพันเกี่ยวกับการซื้อที่ดิน

งบการเงินรวม
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2555
2554
749
69

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2555
2554
479
69
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18.1.9 ภาระผูกพันจากการพัฒนาโครงการที่ดาํ เนินการอยู่
งบการเงินรวม
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2555
2554
จํานวนโครงการที่ดาํ เนินการอยูต่ น้ งวด/ปี
53
45
จํานวนโครงการที่ปิดแล้วระหว่างงวด/ปี
(1)
(9)
จํานวนโครงการที่เปิ ดใหม่ระหว่างงวด/ปี
4
17
จํานวนโครงการที่ดาํ เนินการอยูป่ ลายงวด/ปี
56
53
มูลค่าซื้ อขายที่ได้ทาํ สัญญาแล้วสะสม
ทั้งสิ้ น (ล้านบาท)
คิดเป็ นร้อยละของยอดขายรวมของ
โครงการที่เปิ ดดําเนินการอยู่
มูลค่าซื้ อขายที่ได้ทาํ สัญญาแล้วใน
ระหว่างงวด/ปี (ล้านบาท)
คิดเป็ นร้อยละของยอดขายรวมของ
โครงการที่เปิ ดดําเนินการอยู่
ภาระผูกพันที่จะต้องทําการพัฒนา
สาธารณูปโภคส่ วนกลางของโครงการ
ที่ดาํ เนินงานอยู่ (ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2555
2554
46
39
(1)
(8)
4
15
49
46

70,984

74,250

59,051

61,887

61

63

58

59

4,194

18,433

3,970

16,824

4

16

4

16

1,099

1,122

1,086

1,100

18.1.10 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 บริ ษทั ย่อยมีที่ดินในโครงการที่ติดภาระจํายอมรวมจํานวนประมาณ
86 ไร่ ซึ่งมูลค่าของที่ดินที่ติดภาระจํายอมดังกล่าวได้รวมเป็ นต้นทุนโครงการแล้ว
18.1.11 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดําเนินงาน
บริ ษทั ฯได้เข้าทําสัญญาเช่าดําเนิ นงานและสัญญาบริ การที่เกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่ในอาคาร
กับกองทุนรวมสิ ทธิ การเช่ าอสังหาริ มทรัพย์ควอลิต้ ี เฮ้าส์ ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน โดย
สัญญามีอายุ 3 ปี
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 บริ ษทั ฯมีจาํ นวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตทั้งสิ้ นภายใต้สัญญา
เช่าดําเนินงานและสัญญาบริ การที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
จ่ายชําระ
ล้านบาท
ภายใน 1 ปี
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มากกว่า 1 แต่ไม่เกิน 5 ปี
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

18.1.12 เมื่ อวันที่ 2 มี นาคม 2553 บริ ษทั ฯได้ลงนามในสัญญาซื้ อขายผลิตภัณฑ์กบั บริ ษทั ควอลิ ต้ ี
คอนสตรั คชัน่ โปรดัคส์ จํากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ร่ วม สัญญาดังกล่าวมีอายุ 3 ปี โดย
บริ ษทั ฯตกลงซื้ ออิฐมวลเบาชนิ ดก้อนกับบริ ษทั ดังกล่าวในปริ มาณซื้ อขั้นตํ่าและราคาตามที่
กําหนดไว้ในสัญญา
18.2 หนังสื อคํา้ ประกันธนาคาร
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีหนังสื อคํ้าประกันซึ่ งออก
โดยธนาคารในนามบริ ษ ัทฯและบริ ษ ทั ย่อ ย ซึ่ ง เกี่ ย วเนื่ องกับ ภาระผูก พันทางปฏิ บตั ิ บ างประการ
ตามปกติธุรกิจของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยคงเหลือดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2555
2554
2555
2554
หนังสื อคํ้าประกันการจัดหาและบํารุ ง
สาธารณูปโภค
หนังสื อคํ้าประกันการใช้ไฟฟ้ า
หนังสื อคํ้าประกันอื่น ๆ

1,683
55
40
1,778

1,543
55
40
1,638

1,583
41
22
1,646

1,442
41
22
1,505

18.3 การคํา้ ประกัน
18.3.1 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีหนี้ สินที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากภาระการคํ้าประกันเงินกูย้ มื ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ผูค้ ้ าํ ประกัน
บริ ษทั แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)

ผูถ้ กู คํ้าประกัน
ลูกค้า

บริ ษทั แอล แอนด์ เอช พร็ อพเพอร์ต้ ี จํากัด บริ ษทั แอล แอนด์ เอช สาทร จํากัด

31 มีนาคม
2555
7

31 ธันวาคม
2554
7

-
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18.3.2 บริ ษทั ฯมีหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้นซึ่ งเกี่ยวเนื่ องกับการสนับสนุนการเงิน (Letter of Comfort)
ให้กับบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งสําหรั บเงิ นกู้ยืมจากธนาคารเพื่อใช้ในโครงการของบริ ษทั ย่อย
30

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 บริ ษทั ย่อยดังกล่าวมียอดหนี้ คงค้างตามสัดส่ วนการคํ้าประกันของ
บริ ษทั ฯที่กาํ หนดในคํารับรองที่ให้กบั ธนาคารจํานวน 2,031 ล้านบาท
18.4 คดีความ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้ถูกฟ้ องร้องในคดีต่าง ๆ ที่สาํ คัญดังนี้
ก)

ในปี 2549 นิ ติบุคคลหมู่บา้ นจัดสรรสองแห่ งฟ้ องร้องบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่งเกี่ยวกับ
ทางออกสู่ ทางสาธารณะโดยมีทุนทรัพย์จาํ นวน 1,013 ล้านบาท ต่อมาในเดือนมิถุนายน 2552
โจทก์ได้ขอลดทุนทรัพย์บางส่ วนทําให้ทุนทรัพย์เปลี่ยนเป็ นจํานวน 800 ล้านบาท และในเดือน
กุมภาพันธ์ 2552 บริ ษทั ฯได้ถูกฟ้ องร้องเพิ่มเติมจํานวน 412 ล้านบาท ตามพระราชบัญญัติการ
จัดสรรที่ดินและพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ขณะนี้ อยู่ในระหว่างการไต่สวนของศาล
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯได้บนั ทึกสํารองค่าเผือ่ หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากคดีความดังกล่าวจํานวน
25 ล้านบาท

ข)

บริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ยได้ถู ก ฟ้ องร้ อ งในคดี อื่ น ๆ ซึ่ ง มี ทุ น ทรั พ ย์ร วมจํา นวน 60 ล้า นบาท
ปั จจุบนั ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ได้มีคาํ พิพากษาให้บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยชดใช้ค่าเสี ยหาย
พร้อมดอกเบี้ยรวม 12 ล้านบาท บริ ษทั ฯได้บนั ทึกสํารองเผือ่ หนี้ สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากคดีความ
ดังกล่าวตามความเห็นของฝ่ ายกฎหมายของบริ ษทั ฯรวมจํานวน 12 ล้านบาท

บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ร่ วมได้ถูกฟ้ องร้องในคดีต่าง ๆ ที่สาํ คัญดังนี้
ก)

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (“กองทุนฯ”) ถูกยืน่ ฟ้ องร้องเป็ นจําเลยที่ 2 ในคดี
แพ่งโดยโจทก์กล่าวหาว่า กองทุนฯรับโอนที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างโครงการอาคารชุดหลังสวน
วิลล์ จากบริ ษทั เวฟ ดี เวลลอปเม้นท์ จํากัด ซึ่ งเป็ นลูกหนี้ ของโจทก์โดยฉ้อฉล เมื่ อวันที่ 27
กรกฎาคม 2547 ศาลชั้น ต้น มี ค ํา พิ พ ากษาให้ ย กฟ้ องและเมื่ อ วัน ที่ 27 กุ ม ภาพัน ธ์ 2551
ศาลอุทธรณ์มีคาํ พิพากษาให้ยกฟ้ อง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 คดียงั อยูใ่ นระหว่างการพิจารณา
ของศาลฎี ก า อย่า งไรก็ ต าม ทนายความที่ ป รึ ก ษาของกองทุ น ฯเชื่ อ ว่า ผลของคดี จ ะไม่ เ ป็ น
ผลเสี ยหายต่อกองทุนฯ ทั้งนี้ เนื่ องจากกองทุนฯเป็ นเจ้าหนี้ บุริมสิ ทธิ ในทรัพย์จาํ นอง ซึ่ งมีสิทธิ
ได้รับชําระหนี้ จากทรัพย์จาํ นองก่อนเจ้าหนี้ อื่น รวมทั้งราคาทรัพย์สินที่ตีโอนชําระหนี้ ถือเป็ น
ราคาที่สมเหตุสมผล เนื่องจากได้มีการประเมินราคาโดยบริ ษทั ประเมินราคาอิสระแล้ว

ข)

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ เรี ยกร้องแลนด์แอนด์เฮ้าส์-II (“กองทุนฯ”) ได้ถูกนิ ติ
บุคคลอาคารชุ ดแห่ งหนึ่ งฟ้ องร้ องในคดี เกี่ ยวกับทรัพย์ส่วนกลางที่ชาํ รุ ดโดยเรี ยกค่าเสี ยหาย
จํานวน 51.6 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วนั ฟ้ อง
31

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 ศาลแพ่งกรุ งเทพใต้มีคาํ พิพากษาให้ยกฟ้ องคดีดงั กล่าว ขณะนี้ คดี
ดังกล่าวอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ อย่างไรก็ตาม ทนายความที่ปรึ กษาของ
กองทุนฯเชื่อว่าผลของคดีจะไม่เป็ นผลเสี ยหายต่อกองทุนฯ
19. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯมีมติอนุ มตั ิให้จ่ายเงินปั นผลสําหรับ
ผลการดําเนิ นงานประจําปี 2554 ในอัตรา 0.40 บาทต่อหุ ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั ฯได้อนุ มตั ิ
จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2554 ไปแล้วในอัตรา 0.17 บาทต่อหุ น้ คงเหลือ
สําหรั บ เงิ น ปั น ผลที่ จ ะจ่ ายอี ก จํา นวน 0.23 บาทต่ อ หุ ้น คิ ด เป็ นจํา นวนเงิ น 2,306 ล้า นบาท โดยมี
กําหนดจ่ายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2555
20. การอนุมัติงบการเงิน
งบการเงินนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2555
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