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บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2555 และ 2554 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิลาํเนาใน
ประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯ
อยู่ ท่ี เลขท่ี  1  ถนนสาทรใต้ ชั้ น  37-38 อาคารคิวเฮ้าส์  ลุมพิ นี  แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงิน
ระหว่างกาลโดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อยา่งไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การใหข้อ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ     
เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย       
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2554 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่งงวด 

1.4 มาตรฐานการบัญชีใหม่ทีย่งัไม่มีผลบังคบัใช้ 

 ในระหว่างงวด สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 เร่ือง        
ส่วนงานดาํเนินงาน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี                    
1 มกราคม 2556  

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระสาํคญัต่องบการเงินเม่ือนาํมาถือปฏิบติั 
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1.5 นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

  งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน     
งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 

2. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ลกัษณะความสมัพนัธ์ของบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 

ช่ือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสมัพนัธ์ 
บริษทั แอตแลนติก เรียลเอสเตท จาํกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั แปซิฟิค เรียลเอสเตท จาํกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์นอร์ธ จาํกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ นอร์ธอีส จาํกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั สยามธานี พร๊อบเพอร์ต้ี จาํกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั สยามธานี เรียลเอสเตท จาํกดั บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทั สยามธานี    

พร๊อบเพอร์ต้ี จาํกดั ร้อยละ 99.99) 
บริษทั แอล เอช เรียลเอสเตท จาํกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั แอลเอช แอสเซท จาํกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จาํกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ภูเกต็ ฟิวเจอร์แพลน จาํกดั บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทั แอล. เอช. 

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

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

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

เอช พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั ร้อยละ 99.99) 
บริษทั แอล แอนด ์เอช โฮเทล แมเนจเมน้ท ์จาํกดั บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทั แอล แอนด ์

เอช พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั ร้อยละ 99.99) 
บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  บริษทัร่วม 
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ช่ือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสมัพนัธ์ 
ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) บริษทัร่วม (ถือหุน้โดยบริษทั แอล เอช 

ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)       
ร้อยละ 99.99) 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์  
   จาํกดั 

บริษทัร่วม (ถือหุน้โดยธนาคาร แลนด ์แอนด ์
เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) ร้อยละ 99.99) 

บริษทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จาํกดั (มหาชน) บริษทัร่วม (บริษทัฯไดข้ายเงินลงทุนดงักล่าว
ทั้งหมดแลว้ในเดือนมีนาคม 2554) 

บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน) บริษทัร่วม 

บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) บริษทัร่วม 
บริษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกดั บริษทัร่วม 

บริษทั แอล แอนด ์เอช แมเนจเมนท ์จาํกดั บริษทัร่วม (ถือหุน้โดยบริษทั เอเชีย แอสเซท 
แอดไวเซอร่ี จาํกดั ร้อยละ 99.99) 

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ บริษทัร่วม 

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้องแลนด์
แอนดเ์ฮา้ส์-II 

บริษทัร่วม 

บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) บริษทัร่วม 

บริษทั คิว.เอช.อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั บริษทัร่วม (ถือหุน้โดยบริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ 
จาํกดั (มหาชน) ร้อยละ 99.99) 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยค์วอลิต้ี เฮา้ส์ บริษทัร่วมของบริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จาํกดั 
(มหาชน) 

บริษทั โพลาร์ พร๊อบเพอร์ต้ี โฮลด้ิง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั บริษทัร่วม 
บริษทั เมืองใหม่ พร๊อพเพอร์ต้ี จาํกดั ผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 

บริษทั รีโค รีสอร์ท พีทีอี ลิมิเตด็ ผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 
บริษทั สยาม รีเทล ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์จาํกดั มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า แลนด ์
แอนด ์เฮา้ส์  

มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้ และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและ
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 
 2555 2554 2555 2554  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
ดอกเบ้ียรับ - - 14.0 8.4 ร้อยละ MLR-1.5 และ ร้อยละ 7.00 

- 7.5 ต่อปี 
ค่าธรรมเนียมการจดัการรับ - - 2.9 2.9 ใกลเ้คียงราคาทุน 
ขายท่ีดิน - - - 2.8 ใกลเ้คียงราคาทุน 
ค่าตอบแทนการใชท่ี้ดิน - - 3.7 2.8 ใกลเ้คียงราคาทุน 
ซ้ือท่ีดิน - - 0.5 - ใกลเ้คียงราคาทุน 
ดอกเบ้ียจ่าย   - - 1.4 0.9 ร้อยละ 3.00 ต่อปี 
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
ดอกเบ้ียรับ 11.4 2.5 11.4 2.5 อตัราตลาด 
เงินปันผลรับ 225.7 45.3 225.7 45.3 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ซ้ือสินคา้ 35.2 36.5 34.8 33.1 ราคาตลาด 
ค่าบริการจ่าย 0.7 0.3 - - ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
ค่าบริการจดัทาํบญัชี 0.5 0.5 - - ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
ค่าบริหารโครงการ 28.7 16.5 - - ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
เงินปันผลรับ 5.4 1.7 5.4 1.7 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 9.9 9.9 9.9 9.9 500 - 798 บาทต่อตารางเมตร     

ต่อเดือน 
ดอกเบ้ียจ่าย   8.8 5.0 - - ร้อยละ MLR-1.5 และร้อยละ 7.00 

- 7.50 ต่อปี 
ค่านายหนา้ - 9.0 - - ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
ค่าบริหารอาคาร 5.6 - - - ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
ขายโครงการ 628.0 - - - หมายเหตุ 9 
รายการธุรกิจกบักรรมการของบริษทัยอ่ย     
ดอกเบ้ียจ่าย 0.6 0.6 - - ร้อยละ 7.00 - 7.50 ต่อปี 

 เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2555 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัฯเขา้ร่วมจดัตั้ง
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ ร่วมกบั Government of Singapore 
Investment Corporation Pte Ltd. (GIC) โดยบริษทัฯถือหุน้ในอตัราร้อยละ 15 และ GIC ถือหุน้ใน
อตัราร้อยละ 15 ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 70 ถือโดยผูล้งทุนทัว่ไป โดยกองทุนท่ีจดัตั้งข้ึนมาใหม่ไดซ้ื้อ
โครงการ แอล แอนด ์เอช วิลล่า สาทร จากบริษทั แอล แอนด ์เอช สาทร จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของ
บริษทัฯ และซ้ือโครงการเซนเตอร์ พอยท ์สุขมุวิท - ทองหล่อ และโครงการเซนเตอร์ พอยท ์เรซิเดนซ์ 
พร้อมพงษจ์ากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้องแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์-II ซ่ึงเป็นบริษทัร่วม
ของบริษทัฯ นอกจากน้ีบริษทัฯและ Reco Plaza Pte Ltd. ร่วมกนัเขา้รับประกนักาํไรของกองทุน
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ดงักล่าว โดยรับประกนัผลต่างระหว่างจาํนวน 179.88 ลา้นบาทสาํหรับปี 2555 และ จาํนวน 243.16 
ลา้นบาท ต่อปีสาํหรับปี 2556-2558 กบัผลกาํไรท่ีเกิดข้ึนจริง โดยบริษทัฯจะเขา้ค ํ้าประกนัในสัดส่วน
ร้อยละ 52 ของผลต่างดงักล่าว และ Reco Plaza Pte Ltd. จะเขา้ค ํ้าประกนัในสัดส่วนร้อยละ 48 
อยา่งไรกต็าม จาํนวนเงินท่ีรับประกนัจะตอ้งไม่เกินร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิของกองทุนท่ีเกิดข้ึนจริง
ก่อนการสนับสนุนรายไดจ้ากผูรั้บประกนัรายไดใ้นปีดงักล่าว ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 บริษทัฯได้
คาํนวณสาํรองเผือ่ผลเสียหายจากการรับประกนัดงักล่าวขา้งตน้จาํนวน 57.3 ลา้นบาท โดยบริษทัฯได้
บนัทึกรายการดงักล่าวเป็นประมาณการหน้ีสินระยะสั้นจาํนวน 18.7 และประมาณการหน้ีสินระยะ
ยาวจาํนวน 38.6 ลา้นบาท ในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 

 ยอดคงคา้งระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ           
31 ธนัวาคม 2554 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2555 
31 ธนัวาคม 

2554 
31 มีนาคม 

2555 
31 ธนัวาคม 

2554 
ตัว๋แลกเงนิระยะส้ันและเงนิฝากสถาบนัการเงนิ 
   (แสดงภายใต้เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด) 

   

บริษทัร่วม     
ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 2,053.9 661.2 1,855.6 530.3 

เงนิทดรองจ่ายและลูกหนีก้จิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 3)   
บริษทัยอ่ย     
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
บริษทั แอลเอช แอสเซท จาํกดั - - 0.1 0.1 
บริษทั แอตแลนติก เรียลเอสเตท จาํกดั - - 0.3 0.1 
บริษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จาํกดั - - 0.1 - 
 - - 0.5 0.2 
บริษทัร่วม     
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั     
   (มหาชน) 0.1 0.1 0.1 0.1 
บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) - 0.4 - - 
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิ 
   เรียกร้องแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์-II 

 
- 

 
2.9 

 
- 

 
- 

ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) - 0.2 - - 
 0.1 3.6 0.1 0.1 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2555 
31 ธนัวาคม 

2554 
31 มีนาคม 

2555 
31 ธนัวาคม 

2554 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละ     
   สิทธิการเช่า แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ 2.4 - - - 
รวม 2.5 3.6 0.6 0.3 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  
บริษทัยอ่ย     
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
บริษทั สยามธานี พร๊อบเพอร์ต้ี จาํกดั - - - 3.1 
บริษทั แอลเอช แอสเซท จาํกดั - - 20.0 - 
บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์นอร์ธ จาํกดั - - 2.0 2.0 
บริษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จาํกดั - - 66.2 65.3 
บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี     
   จาํกดั - - 892.9 1,024.5 
 - - 981.1 1,094.9 
บริษทัร่วม     
ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 1.3 0.3 1.3 - 
รวม 1.3 0.3 982.4 1,094.9 

เงนิมัดจําแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์     
   ควอลิต้ี เฮา้ส์ 8.5 8.5 8.5 8.5 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2555 
31 ธนัวาคม 

2554 
31 มีนาคม 

2555 
31 ธนัวาคม 

2554 

เจ้าหนีก้ารค้ากจิการทีเ่กีย่วข้องกนั    
บริษทัร่วม     
บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่      
   โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน) 19.5 2.4 19.5 2.4 
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั     
   (มหาชน) 0.5 0.7 0.3 0.6 
รวม 20.0 3.1 19.8 3.0 

เจ้าหนีอ้ืน่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั    
บริษทัยอ่ย     
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั - - - 4.2 
บริษทัร่วม     
บริษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกดั 10.1 1.6 - - 
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั     
   (มหาชน) 4.4 1.0 4.1 0.8 
บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 16.8 16.5 - - 
บริษทั คิว.เอช. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 0.2 - - - 
 31.5 19.1 4.1 0.8 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า
   แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ 17.8 - - - 
บริษทั สยาม รีเทล ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์จาํกดั 7.1 3.3 - - 
 24.9 3.3 - - 
รวม 56.4 22.4 4.1 5.0 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2555 
31 ธนัวาคม 

2554 
31 มีนาคม 

2555 
31 ธนัวาคม 

2554 

เงนิกู้ยมืระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างจ่ายจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั   
บริษทัยอ่ย     
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
บร◌ิษทั แอตแลนติก เรียลเอสเตท จาํกดั - - 123.8 - 
บริษทั แปซิฟิค เรียลเอสเตท จาํกดั - - 40.8 - 
บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ นอร์ธอีส จาํกดั - - 25.1 - 
 - - 189.7 - 
บริษทั/บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทั เมืองใหม่ พร๊อพเพอร์ต้ี จาํกดั 12.0 11.8 - - 
บริษทั รีโค รีสอร์ท พีทีอี ลิมิเตด็ 595.1 682.9 - - 
กรรมการของบริษทัยอ่ย 43.6 43.0 - - 
 650.7 737.7 - - 
รวม 650.7 737.7 189.7 - 

สํารองผลเสียหายจากการรับประกนัรายได้ของกองทุน   
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า
   แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ 57.3 - 57.3 - 

 เงินกูย้มื/เงินใหกู้ย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นการกูย้มืในรูปของตัว๋สัญญาใชเ้งินปลอดหลกัทรัพย ์    
คํ้าประกนัและครบกาํหนดจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 

 ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 เงินกูย้มื/ใหกู้ย้มืระหวา่งบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายการเคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2554 เพ่ิมข้ึน ลดลง 31 มีนาคม 2555 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั   
บริษทัร่วม     
ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 0.3 11.5 (10.5) 1.3 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2554 เพ่ิมข้ึน ลดลง 31 มีนาคม 2555 

เงนิกู้ยมืระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างจ่ายจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั   
บริษทั/บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทั เมืองใหม่ พร๊อพเพอร์ต้ี จาํกดั 11.8 0.2 - 12.0 
บริษทั รีโค รีสอร์ท พีทีอี ลิมิเตด็ 682.9 8.6 (96.4) 595.1 
กรรมการของบริษทัยอ่ย 43.0 0.6 - 43.6 

รวม 737.7 9.4 (96.4) 650.7 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2554 เพ่ิมข้ึน ลดลง 31 มีนาคม 2555 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั   
บริษทัยอ่ย     
บริษทั สยามธานี พร๊อบเพอร์ต้ี จาํกดั 3.1 - (3.1) - 
บริษทั แอลเอช แอสเซท จาํกดั - 22.0 (2.0) 20.0 
บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์นอร์ธ จาํกดั 2.0 - - 2.0 
บริษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จาํกดั 65.3 0.9 - 66.2 
บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี     
   จาํกดั 1,024.5 13.0 (144.6) 892.9 

 1,094.9 35.9 (149.7) 981.1 

บริษทัร่วม     
ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) - 14.0 (12.7) 1.3 

รวม 1,094.9 49.9 (162.4) 982.4 

เงนิกู้ยมืระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างจ่ายจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั   
บริษทัยอ่ย     
บริษทั แอตแลนติก เรียลเอสเตท จาํกดั - 143.8 (20.0) 123.8 
บริษทั แปซิฟิค เรียลเอสเตท จาํกดั - 40.8 - 40.8 
บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ นอร์ธอีส จาํกดั - 55.7 (30.6) 25.1 
บริษทั แอลเอช แอสเซท จาํกดั - 30.0 (30.0) - 
บริษทั แอล เอช เรียลเอสเตท จาํกดั - 14.6 (14.6) - 

รวม - 284.9 (95.2) 189.7 
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 ค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหผู้บ้ริหารสาํคญั 

 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 2554 บริษทัฯมีค่าใชจ่้ายสาํหรับเงินเดือน 
กองทุนสํารองเล้ียงชีพ เบ้ียประชุม เงินบาํเหน็จ โบนัส และเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนกังานระดบัผูบ้ริหารดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและ         
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2555 2554 

ค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหผู้บ้ริหารสาํคญั 19,457 17,929 

 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการโครงการ การจดัหาผูเ้ช่าพื้นท่ี 
การให้คาํปรึกษา สัญญาเช่าดาํเนินงานและสัญญาบริการ และสัญญาซ้ือขายผลิตภณัฑ์กบับริษทัท่ี
เก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 18 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระจากการคํ้าประกนัใหก้บักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 
18.3 
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3. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2555 
31 ธนัวาคม 

2554 
31 มีนาคม 

2555 
31 ธนัวาคม 

2554 
ลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
อายหุน้ีคงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 20,633 13,835 - - 
คา้งชาํระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  45,979 49,350 - - 
 3 - 6 เดือน 1,729 3,084 - - 
 6 - 9 เดือน 321 1,670 - - 
    9 - 12 เดือน 430 6 - - 
 มากกวา่ 12 เดือน 63 230 - - 

รวม 69,155 68,175 - - 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - (173) - - 

รวมลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ี 
 ไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 69,155 68,002 - - 

ลกูหน้ีอ่ืน     
เงินทดรองจ่ายและลกูหน้ีกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 2,507 3,607 612 281 

อ่ืน ๆ 32,634 32,902 31,332 31,696 

รวมลกูหน้ีอ่ืน 35,141 36,509 31,944 31,977 

รวมลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน - สุทธิ 104,296 104,511 31,944 31,977 

4. ทีด่ิน งานระหว่างก่อสร้างและงานสาธารณูปโภค (สินค้าคงเหลอื) 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้าํท่ีดินบางส่วนพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยูบ่นท่ีดินไปจดจาํนองคํ้าประกนั
เงินกูย้มืและเงินเบิกเกินบญัชีของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2555 
31 ธนัวาคม 

2554 
31 มีนาคม 

2555 
31 ธนัวาคม 

2554 
มูลค่าสุทธิตามบญัชีของท่ีดินพร้อม 
   ส่ิงปลูกสร้างท่ีติดภาระคํ้าประกนั 

6,333 6,345 5,937 5,938 
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 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสํารองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการสําหรับงวด    
สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

                     
งบการเงินรวม 

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 74,216 37,286 
หกั:  โอนกลบัเน่ืองจากการขาย (2,607) (2,341) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 71,609 34,945 

5. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

5.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

   
สดัส่วน 

  
ค่าเผื่อการดอ้ยค่า 

 
มูลค่าตามบญัชีตาม 

 ทุนเรียกชาํระแลว้ เงินลงทุน ราคาทุน ของเงินลงทุน วิธีราคาทุน - สุทธิ 

ช่ือบริษทั 

31 
มีนาคม 

2555 

31 
ธนัวาคม 

2554 

31 
มีนาคม 

2555 

31 
ธนัวาคม 

2554 

31    
มีนาคม 

2555 

31   
ธนัวาคม 

2554 

31   
มีนาคม 

2555 

31 
ธนัวาคม 

2554 

31    
มีนาคม 

2555 

31   
ธนัวาคม 

2554 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)       
บริษทั แอตแลนติก เรียลเอสเตท จาํกดั 15,000 15,000 99.99 99.99 14,998 14,998 - - 14,998 14,998 
บริษทั แปซิฟิค เรียลเอสเตท จาํกดั 5,810 5,810 99.99 99.99 5,810 5,810 - - 5,810 5,810 
บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์นอร์ธ จาํกดั 13,500 13,500 99.99 99.99 13,500 13,500 - - 13,500 13,500 
บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ นอร์ธอีส จาํกดั 150,000 150,000 99.99 99.99 149,999 149,999 (50,000) (50,000) 99,999 99,999 
บริษทั สยามธานี พร๊อบเพอร์ต้ี จาํกดั 100,000 100,000 99.99 99.99 64,859 64,859 - - 64,859 64,859 
   และบริษทัยอ่ย           
บริษทั แอล เอช เรียลเอสเตท จาํกดั 58,000 58,000 99.99 99.99 25,000 25,000 - - 25,000 25,000 
บริษทั แอลเอช แอสเซท จาํกดั 100,000 100,000 99.99 99.99 52,734 52,734 - - 52,734 52,734 
บริษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จาํกดั 900,000 900,000 55.00 55.00 495,000 495,000 - - 495,000 495,000 
   และบริษทัยอ่ย           
บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี 2,450,000 2,450,000 60.00 60.00 1,566,000 1,566,000 - - 1,566,000 1,566,000 
   จาํกดั และบริษทัยอ่ย           

     2,387,900 2,387,900 (50,000) (50,000) 2,337,900 2,337,900 

 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 2554 บริษทัฯไม่ไดรั้บเงินปันผลจาก
บริษทัยอ่ย 

5.2 บริษัท แอล. เอช. เมืองใหม่ จํากดั และบริษัทย่อย 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 บริษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จาํกดั ไดน้าํหุ้นสามญั
ของบริษทั ภูเก็ต ฟิวเจอร์แพลน จาํกัด และบริษทั ดับเบ้ิลทรี จาํกัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยไปวางเป็น
หลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาว 
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5.3 บริษัท แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั  

 บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั ไดจ้ดัตั้งบริษทัยอ่ยข้ึนใหม่จาํนวน 2 บริษทัดงัน้ี 

1. บริษทั แอล แอนด ์เอช รีเทล แมเนจเมน้ท ์จาํกดั จดัตั้งเม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2555 เพื่อประกอบ
ธุรกิจรับจา้งบริหารกิจการศูนยก์ารคา้ต่าง ๆ โดยมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 100,000 บาท แบ่งเป็น
หุ้นสามญัจาํนวน 10,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท บริษทั แอล แอนด์ เอช                    
พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั ถือหุน้ในอตัราร้อยละ 99.99 บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั ได้
จ่ายชาํระค่าหุน้แลว้ทั้งจาํนวน 

2. บริษทั แอล แอนด ์ เอช โฮเทล แมเนจเมน้ท ์ จาํกดั จดัตั้งเม่ือวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2555 เพื่อ
ประกอบธุรกิจรับจา้งบริหารกิจการโรงแรม โดยมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 100,000 บาท แบ่งเป็น
หุ้นสามญัจาํนวน 10,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท บริษทั แอล แอนด์ เอช            
พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั ถือหุน้ในอตัราร้อยละ 99.99 บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั ได้
จ่ายชาํระค่าหุน้แลว้ทั้งจาํนวน 

6. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

6.1 รายละเอยีดของเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
(หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม 

   สัดส่วน  มูลค่าตามบญัชีตาม 
   เงินลงทุน ราคาทุน วธีิส่วนไดเ้สีย 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึน
ในประเทศ 

31 
มีนาคม 

2555 

31 
ธนัวาคม 

2554 

31   
มีนาคม 

2555 

31 
ธนัวาคม 

2554 

31   
มีนาคม 

2555 

31 
ธนัวาคม 

2554 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป ลงทุนในบริษทัต่าง ๆ ไทย 35.40 35.43 4,254,008 4,254,008 4,726,209 4,726,443 
   จาํกดั (มหาชน)         
บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ ผลิตวสัดุก่อสร้าง ไทย 21.16 21.16 179,178 179,178 338,489 304,873 
   จาํกดั (มหาชน)         
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) คา้ปลีกวสัดุก่อสร้าง ไทย 30.18 30.07 1,267,960 1,175,060 3,054,708 2,777,661 
บริษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกดั ท่ีปรึกษาลงทุน ไทย 40.00 40.00 2,000 2,000 2,006 1,387 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 49.94 49.94 20,692 20,692 32,402 32,402 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 49.99 49.99 1,512,269 1,512,269 1,615,105 1,260,648 
   สิทธิเรียกร้องแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์-II         
บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 24.86 24.86 3,252,802 3,252,802 4,194,036 4,126,857 
บริษทั โพลาร์ พร๊อบเพอร์ต้ี โฮลด้ิง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ ฟิลิปปินส์ 25.00 25.00 866,849 866,849 1,154,712 1,148,654 
   คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั       

     11,355,758 11,262,858 15,117,667 14,378,925 
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 (หน่วย: พนับาท) 
   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   สดัส่วน  
   เงินลงทุน ราคาทุน 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ 
จดัตั้งข้ึนใน
ประเทศ 

31 มีนาคม 
2555 

31 ธนัวาคม 
2554 

31 มีนาคม 
2555 

31 ธนัวาคม 
2554 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ลงทุนในบริษทัต่าง ๆ ไทย 35.40 35.43 4,254,008 4,254,008 
บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ ผลิตวสัดุก่อสร้าง ไทย 21.16 21.16 179,178 179,178 
   จาํกดั (มหาชน)       
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) คา้ปลีกวสัดุก่อสร้าง ไทย 30.18 30.07 1,267,960 1,175,060 
บริษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกดั ท่ีปรึกษาลงทุน ไทย 40.00 40.00 2,000 2,000 
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 49.94 49.94 20,692 20,692 
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละ ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 49.99 49.99 1,512,269 1,512,269 
   สิทธิเรียกร้องแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์-II       
บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 24.86 24.86 3,252,802 3,252,802 
บริษทั โพลาร์ พร๊อบเพอร์ต้ี โฮลด้ิง ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ฟิลิปปินส์ 25.00 25.00 866,849 866,849 
   คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั       

     11,355,758 11,262,858 

6.2 ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) และเงินปันผลรับ 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม
และรับรู้เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จาก         

เงินลงทุนในบริษทัร่วมสาํหรับ     
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

เงินปันผลรับระหวา่งงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

ช่ือบริษทั 2555 2554 2555 2554 
บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จาํกดั 

(มหาชน) 54,167 39,440 - - 
บริษทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จาํกดั (มหาชน) - 29,886 - - 
บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ จาํกดั 

(มหาชน) 33,616 9,965 - - 
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั  (มหาชน) 184,154 123,497 - - 
บริษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี  จาํกดั 618 (346) - - 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์* - - - - 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้อง
แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์-II 523,503 9,959 225,738 45,299 

บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 75,657 39,208 - - 
บริษทั โพลาร์ พร๊อบเพอร์ต้ี โฮลด้ิง     
 คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 10,206 13,405 - - 

รวม 881,921 265,014 225,738 45,299 

 * จดทะเบียนยกเลิกกองทุนในวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2550 
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6.3 มูลค่ายุติธรรมของบริษัทร่วมทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

 เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยมี์มูลค่ายติุธรรมดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 จดทะเบียนใน มูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 

ช่ือบริษทั 
ตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศ 

31 มีนาคม   
2555 

31 ธนัวาคม
2554 

บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ไทย 5,813 5,650 
บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน) ไทย 533 504 
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั  (มหาชน) ไทย 24,312 19,303 
บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) ไทย 3,794 3,140 
บริษทั โพลาร์ พร๊อบเพอร์ต้ี โฮลด้ิง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั ฟิลิปปินส์ 2,734 2,034 
รวม  37,186 30,631 

6.4 งบการเงินรวมระหว่างกาลของบริษัทฯสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี  31 มีนาคม  2555              
รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย และส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธี          
ส่วนไดเ้สียของบริษทัร่วมดงักล่าว โดยคาํนวณจากงบการเงินท่ีสอบทานแลว้หรือท่ียงัมิไดผ้่านการ
สอบทานดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

เงินลงทุนตามวธีิ
ส่วนไดเ้สีย ณ วนัท่ี 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) ตามวธีิ
ส่วนไดเ้สียสาํหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 31 มีนาคม 2555 2555 2554 

สอบทานแล้วโดยผู้สอบบัญชีและผู้สอบบัญชีอืน่ในสํานักงานเดยีวกนั  
บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) - - 39,440 
บริษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกดั 2,006 618 (346) 
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์(1) 32,402 - - 
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้องแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์-II 1,615,105 523,503 9,959 
บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 4,194,036 75,657 39,208 
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 3,054,708 184,154 123,497 
สอบทานแล้วโดยผู้สอบบัญชีอืน่    
บริษทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จาํกดั (มหาชน) - - 29,886 
บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน) 338,489 33,616 9,965 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

เงินลงทุนตามวธีิ
ส่วนไดเ้สีย ณ วนัท่ี 

ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) ตามวธีิ
ส่วนไดเ้สียสาํหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 31 มีนาคม 2555 2555 2554 

ไม่ได้สอบทานโดยผู้สอบบัญชี    
บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 4,726,209 54,167(2) - 
บริษทั โพลาร์ พร๊อบเพอร์ต้ี โฮลด้ิง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 1,154,712 10,206(3) 13,405(4) 

รวม 15,117,667 881,921 265,014 

 (1) จดทะเบียนยกเลิกกองทุนในวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2550 
 (2) คาํนวณจากงบการเงินสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 ท่ีจดัทาํข้ึนโดยฝ่ายบริหาร 
 (3) คาํนวณจากงบการเงินท่ีตรวจสอบแลว้สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 
 (4) คาํนวณจากงบการเงินท่ีตรวจสอบแลว้สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 

 บริษัท โพลาร์ พร๊อบเพอร์ตี ้โฮลดิง้ คอร์ปอเรช่ัน จํากดั 

 ในระหว่างปี 2554 บริษทัฯไม่ไดรั้บงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 ของบริษทั      
โพลาร์ พร๊อบเพอร์ต้ี โฮลด้ิง คอร์ปอเรชั่น จาํกัด มูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่าวตามวิธี        
ส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 จาํนวน 1,149 ลา้นบาท และส่วนแบ่งกาํไร
จากเงินลงทุนดงักล่าวตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัจาํนวน 49 ลา้น
บาท คาํนวณข้ึนจากงบการเงินสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 ท่ีจดัทาํโดยฝ่าย
บริหารของบริษทัดงักล่าวซ่ึงไม่มีการสอบทานโดยผูส้อบบญัชี และบริษทัฯไม่ไดป้รับปรุงผลแตกต่าง
จากการใชน้โยบายการบญัชีท่ีต่างจากกลุ่มบริษทั 

 ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัฯได้รับงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 ท่ีผ่านการ
ตรวจสอบแลว้โดยผูส้อบบญัชีของบริษทั โพลาร์ พร๊อบเพอร์ต้ี โฮลด้ิง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั ซ่ึงแสดง
ความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไข บริษทัฯใชง้บการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 ดงักล่าวใน
การคาํนวณส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2555 เ น่ืองจากระยะเวลาในการนําส่งงบการเงินของบริษัท โพลาร์               
พร๊อบเพอร์ต้ี โฮลด้ิง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั ให้กบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศฟิลิปปินส์มีกาํหนดชา้
กว่าระยะเวลาในการจัดทาํงบการเงินรวมของบริษัทฯ นอกจากน้ีงบการเงินของบริษัท โพลาร์         
พร๊อบเพอร์ต้ี โฮลด้ิง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั จดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีบางรายการท่ีแตกต่างจาก
กลุ่มบริษทั อยา่งไรกต็าม ฝ่ายบริหารเช่ือวา่ผลของความแตกต่างจากรอบระยะเวลาบญัชีท่ีแตกต่างกนั
และนโยบายการบญัชีท่ีแตกต่างกนัดงักล่าวจะไม่ส่งผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัสาํหรับงบการเงิน
รวมของบริษทัฯ 
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6.5 บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)   

 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 มีผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั
ของบริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ใชสิ้ทธิแปลงเป็นหุน้สามญัจาํนวน 12 ลา้น
หุน้ ทาํใหส้ดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯเปล่ียนแปลงจากร้อยละ 35.43 เป็นร้อยละ 35.40 

6.6 บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จํากดั (มหาชน) 

 ในเดือนมีนาคม 2554 บริษทัฯได้ขายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จาํกัด 
(มหาชน) จาํนวนรวม 416.6 ลา้นหุ้น ในราคาหุ้นละ 8.5 บาท บริษทัฯไดรั้บผลตอบแทนสุทธิจากการ
ขายเงินลงทุนดงักล่าวจาํนวน 3,501 ลา้นบาท ส่งผลใหเ้กิดกาํไรจากการขายเงินลงทุนดงักล่าวดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2554 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 * รวมส่วนเกินทุนจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นของบริษทัร่วมท่ีโอนไปเป็นกาํไรจาํนวน 144 ลา้นบาท 
เน่ืองจากการขายเงินลงทุน 

 ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2554 บริษทัฯไดค้าํนวณส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน
ในบริษทัร่วมดงักล่าวตั้งแต่วนัตน้ปีจนถึงวนัท่ีบริษทัฯขายเงินลงทุนดงักล่าวคิดเป็นจาํนวน 29.9 ลา้น
บาท 

6.7 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากดั (มหาชน) 

 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 บริษทัฯซ้ือเงินลงทุนในบริษทั โฮม โปรดกัส์ 
เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) เพิ่มจาํนวน 6.9 ลา้นหุน้ คิดเป็นเงิน 92.9 ลา้นบาท และมีผูถื้อใบสาํคญัแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) ใชสิ้ทธิแปลงเป็นหุน้สามญั
จาํนวน 1 ลา้นหุ้น ทาํให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯเปล่ียนแปลงจากร้อยละ 30.07 เป็นร้อยละ 
30.18 
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7. เงินลงทุนระยะยาวอืน่ 

7.1 รายละเอยีดของเงินลงทุนระยะยาวอืน่ 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2555 
31 ธนัวาคม

2554 
31 มีนาคม 

2555 
31 ธนัวาคม

2554 

หลกัทรัพย์เผือ่ขาย     
ตราสารทุน 783,568 288,568 783,568 288,568 
หกั: ค่าเผือ่การปรับมูลค่า (32,639) (45,801) (32,639) (45,801) 
หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - สุทธิ 750,929 242,767 750,929 242,767 

เงนิลงทุนทัว่ไป     
ตราสารทุน 250,267 250,267 26,000 26,000 
หกั: ค่าเผือ่ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (37,064) (37,064) (16,000) (16,000) 
เงินลงทุนทัว่ไป - สุทธิ 213,203 213,203 10,000 10,000 
รวม 964,132 455,970 760,929 252,767 

7.2 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2554 บริษทัฯไดต้ั้งค่าเผือ่ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ
เงินลงทุนในบริษทัท่ีจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซียจาํนวนรวม 622 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทั
ดงักล่าวยงัมีขาดทุนสะสมจาํนวนมาก ขณะท่ีมีความสามารถในการทาํกาํไรในแต่ละปีตํ่า บริษทั
ดงักล่าวยงัตอ้งใชเ้วลานานในการฟ้ืนตวัซ่ึงข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่าง ๆ ในอนาคตซ่ึงมีความไม่แน่นอน 

 ในเดือนธันวาคม 2554 บริษัทฯได้ขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิของบริษัทท่ี              
จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซียจาํนวน 5 บริษทั บริษทัฯได้รับผลตอบแทนสุทธิจากการขาย       
เงินลงทุนดงักล่าวจาํนวน 347 ลา้นบาท ส่งผลให้เกิดกาํไรจากการขายเงินลงทุนดงักล่าวจาํนวน 347 
ลา้นบาทในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2554 
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7.3 ในระหว่างงวดสามเ ดือนส้ินสุดวัน ท่ี  31  มีนาคม  2555 บริษัทฯได้ลงทุนในกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํานวน 495 ล้านบาทตามท่ีกล่าวไว้ใน          
หมายเหตุ 2 

8. ทีด่ินรอการพฒันา 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทย่อยได้นําท่ีดินรอการพัฒนาบางส่วน            
ไปจดจาํนองคํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2555 
31 ธนัวาคม 

2554 
31 มีนาคม 

2555 
31 ธนัวาคม 

2554 
มูลค่าสุทธิตามบญัชีของท่ีดิน 
   รอการพฒันาท่ีติดภาระคํ้าประกนั 

945 945 - - 

 ในระหว่างงวดปัจจุบัน บริษัทฯได้โอนท่ีดินรอการพัฒนาซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจาํนวน 12         
ลา้นบาท ไปเป็นสินคา้คงเหลือ 

 การเปล่ียนแปลงของค่าเผื่อการลดมูลค่าของท่ีดินรอการพฒันาสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี       
31 มีนาคม 2555 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินรวม 

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 774,022 692,504 
หกั: โอนกลบัเน่ืองจากการขาย (7,320) - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 766,702 692,504 
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9. อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

 อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนของบริษทัยอ่ยไดแ้ก่บา้นพกัอาศยัให้เช่าในโครงการ แอล แอนด์ เอช 
วิลล่า สาทร ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  2555 และ 31 ธนัวาคม 2554 ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 31 มีนาคม 

2555 
31 ธนัวาคม 

2554 
ราคาทุน - 496,905 
หกั: ค่าเส่ือมราคาสะสม - (110,392) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ - 386,513 

 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
31 มีนาคม 2555 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555  386,513 
ค่าเส่ือมราคา  (5,721) 
จาํหน่าย - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจาํหน่าย  (380,792) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555  - 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนซ่ึงประเมินโดยผูป้ระเมิน
ราคาอิสระโดยใช้เกณฑ์วิธีพิจารณารายได้ (Income Approach) มีมูลค่าประมาณ 644 ล้านบาท           
ขอ้สมมติฐานหลกัท่ีใช้ในการประเมินราคาอาคารดังกล่าวประกอบด้วยอตัราผลตอบแทน อตัรา     
เงินเฟ้อ อตัราพ้ืนท่ีว่างระยะยาว และอตัราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า มูลค่ายุติธรรมขา้งตน้ได้
ประเมินราคาโดยรวมสิทธิการเช่าท่ีดินซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวน 160 ลา้นบาท 

 เม่ือวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2555 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั แอล แอนด์ เอช สาทร จาํกดั ซ่ึงเป็น
บริษทัย่อยของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัขายโครงการ แอล แอนด์ เอช วิลล่า สาทร ให้กบักองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้อง แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ ในราคา 628 ลา้นบาท (รวมสิทธิการเช่าท่ีดินท่ี
เป็นท่ีตั้ งของโครงการและเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์) ส่งผลให้เกิดกําไรจากการขายโครงการ           
แอล แอนด ์เอช วิลล่า สาทร จาํนวน 21 ลา้นบาท (สุทธิจากค่าใชจ่้ายในการขายท่ีเก่ียวขอ้ง) บริษทัฯ
รับรู้รายการดงักล่าวในกาํไรหรือขาดทุนรวมสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 
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10. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2555 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 638,422 363,449 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 85,044 74,002 
จาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี   
   จาํหน่าย (7,626) (945) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (53,903) (29,524) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 661,937 406,982 

11. สิทธิการเช่า 
(หน่วย: พนับาท) 

 อายคุงเหลือ งบการเงินรวม 
โครงการ ของสิทธิการเช่า (ปี) 31 มีนาคม 2555 31 ธนัวาคม 2554 

โรงแรมแกรนด ์เซนเตอร์ พอยต ์    
 โฮเทล แอนด ์เรสซิเดนซ์ 26.2 1,924,693 1,946,802 
แอล แอนด ์เอช วิลล่า สาทร - - 160,011 
ศูนยก์ารคา้เทอร์มินอล 21 และ    
 โรงแรมแกรนด ์เซนเตอร์ พอยต ์    
 โฮเทล แอนด ์เรซิเดนซ์ สุขมุวิท    
 เทอร์มินอล 21 28.4 4,727,197 4,763,345 
ท่ีดินเปล่า 14.5 546 556 
  6,652,436 6,870,714 

 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 บริษทั แอล แอนด ์เอช วิลล่า สาทร จาํกดั ซ่ึง
เป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯไดจ้าํหน่ายสิทธิการเช่าซ่ึงเป็นท่ีตั้งของโครงการ แอล แอนด์ เอช วิลล่า 
สาทร ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 9 สิทธิการเช่าดงักล่าวมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัจาํหน่ายเท่ากบั 
159 ลา้นบาท 

 บริษทัย่อยไดน้าํสิทธิการเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 
2555 จาํนวน 1,925 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2554: สิทธิการเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและสิทธิการเช่า
ช่วงท่ีดิน 2,107 ลา้นบาท) ไปคํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาว 
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12. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยมืระยะส้ัน 

(หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2555 

31 ธนัวาคม 
2554 

31 มีนาคม 
2555 

31 ธนัวาคม 
2554 

31 มีนาคม 
2555 

31 ธนัวาคม 
2554 

เงนิเบกิเกนิบญัชี 
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร - MOR - 22,951 - - 

เงนิกู้ยมืระยะส้ัน       
ตัว๋แลกเงิน 3.1 - 4.05 3.4 - 4.05 2,124,000 4,463,000 2,124,000 4,463,000 
หกั: ดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้   (8,201) (34,932) (8,201) (34,932) 

รวมเงินกูย้มืระยะสั้น   2,115,799 4,428,068 2,115,799 4,428,068 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 เงินเบิกเกินบญัชีคํ้าประกนัโดยการจาํนาํสิทธิการเช่าท่ีดิน สิทธิการเช่าช่วง
ท่ีดิน และจดจาํนองส่ิงปลูกสร้างของบริษทัยอ่ย 

13. เงินกู้ยมืระยะยาว 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2555 
31 ธนัวาคม 

2554 
31 มีนาคม 

2555 
31 ธนัวาคม 

2554 
เงินกูย้มืระยะยาว 8,729,469 10,014,290 4,923,000 5,923,000 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (1,577,273) (573,031) (1,000,000) - 
สุทธิ 7,152,196 9,441,259 3,923,000 5,923,000 

 การเปล่ียนแปลงของเงินกู้ยืมระยะยาวสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี  31 มีนาคม 2555 มี
รายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

                
งบการเงินรวม 

งบการเงิน   
เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 10,014,290 5,923,000 
บวก: เบิกเงินกูเ้พิ่มตามสญัญากูเ้ดิม 27,000 - 
หกั: ชาํระคืน (1,311,821) (1,000,000) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 8,729,469 4,923,000 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

23 

 บริษัทฯและบริษัท  รีโค  รีสอร์ท  พีทีอี  ลิมิเต็ด  ในฐานะผู ้ถือหุ้นของบริษัท  แอล  แอนด์ เอช           
พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด ได้ตกลงให้ค ํารับรองกับธนาคารผู ้ให้สินเช่ือแก่บริษัท แอล แอนด์ เอช          
พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯโดยมีขอ้ปฏิบติับางประการ เช่น การดาํรงสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษทัย่อย การให้การสนบัสนุนทางการเงินในกรณีจาํเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าบริษทัย่อยมี
ความสามารถในการชาํระหน้ีในวงเงินดงักล่าวกบัผูใ้ห้สินเช่ือได ้และบริษทัฯตอ้งไดรั้บการยินยอม
จากผูใ้หสิ้นเช่ืออยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรหากมีการขาย โอนหรือจาํนาํหุน้ของบริษทัยอ่ยดงักล่าว 

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

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยคงเหลือจาํนวนเงินท่ียงัไม่ได้
เบิกใชข้องวงเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2555 
31 ธนัวาคม 

2554 
31 มีนาคม 

2555 
31 ธนัวาคม 

2554 
วงเงินกูย้มืท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช ้ 1,011 1,038 - - 

 นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีจาํนวนเงินท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช้ตามสัญญา   
กูย้มืเงินจากผูถื้อหุน้ (ไม่รวมวงเงินกูจ้ากบริษทัฯ) จาํนวนประมาณ 260 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2554: 
260 ลา้นบาท) 

14. หุ้นกู้ 

 รายละเอียดการอนุมติัการออกจาํหน่ายหุน้กูข้องบริษทัฯมีดงัน้ี 

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

มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้และ/หรือ ไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ 
วิธีเสนอขาย เสนอขายต่อผูล้งทุนในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ 
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 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 บริษทัฯมีจาํนวนหุ้นกูท่ี้ยงัไม่ไดอ้อกตามการอนุมติัดงักล่าวขา้งตน้จาํนวน
รวม 4,500 ลา้นบาท 

 ยอดคงเหลือของหุน้กู ้ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 31 ธนัวาคม 2554 มีดงัน้ี 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 จาํนวนหุน้ (หุน้) จาํนวนเงิน (พนับาท) 

คร้ังท่ี อตัราดอกเบ้ียต่อปี อาย ุ คืนเงินตน้ ครบกาํหนด 
31 มีนาคม 

2555 
31 ธนัวาคม 

2554 
31 มีนาคม 

2555 
31 ธนัวาคม 

2554 

หุน้กูป้ระเภทไม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิ     
 คร้ังท่ี 1/2551 ปีท่ี 1 - 2 คงท่ีร้อยละ 5.33 4 ปี เม่ือครบกาํหนด 24 กรกฎาคม 2555 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 
 ปีท่ี 3 - 4 คงท่ีร้อยละ 6.5        
 คร้ังท่ี 1/2552 คงท่ีร้อยละ 4.5 5.5 ปี เม่ือครบกาํหนด 19 มิถุนายน 2558 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 
 คร้ังท่ี 1/2553 คงท่ีร้อยละ 3.4 3.5 ปี เม่ือครบกาํหนด 30 กนัยายน 2556 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
 คร้ังท่ี 2/2553 คงท่ีร้อยละ 3 3 ปี เม่ือครบกาํหนด 29 มีนาคม 2556 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 
 คร้ังท่ี 3/2553 คงท่ีร้อยละ 2.89 3 ปี เม่ือครบกาํหนด 27 กรกฎาคม 2556 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
 คร้ังท่ี 1/2554 คงท่ีร้อยละ 3.54 3 ปี เม่ือครบกาํหนด 20 มกราคม 2557 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 
 คร้ังท่ี 1/2555 ชุดท่ี 1 คงท่ีร้อยละ 3.85 2.5 ปี เม่ือครบกาํหนด 30 กนัยายน 2557 900,000 - 900,000 - 
 คร้ังท่ี 1/2555 ชุดท่ี 2 คงท่ีร้อยละ 3.99 3 ปี เม่ือครบกาํหนด 30 มีนาคม 2558 3,100,000 - 3,100,000 - 

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

หกั: หุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี    (5,000,000) (3,000,000) 

สุทธิ     10,500,000 8,500,000 

 การเปล่ียนแปลงของหุน้กูส้าํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและ  
งบการเงิน          
เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 11,500,000 
บวก: ออกหุน้กู ้ 4,000,000 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 15,500,000 

 หนงัสือช้ีชวนการออกหุน้กูไ้ดร้ะบุถึงขอ้ปฏิบติัและขอ้จาํกดับางประการ เช่น การดาํรงอตัราส่วนทาง
การเงิน การจ่ายเงินปันผล และการจดัส่งรายงานเม่ือมีเหตุการณ์สาํคญั เช่น การถูกฟ้องร้อง เป็นตน้ 
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15. ส่วนเกนิ (ตํ่ากว่า) ทุนจากการเปลีย่นแปลงมูลค่าเงินลงทุน 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2555 
31 ธนัวาคม 

2554 
31 มีนาคม 

2555 
31 ธนัวาคม 

2554 
เงินลงทุนของบริษทัร่วม 40,481 102,355 - - 
เงินลงทุนของบริษทัฯ (32,639) (45,801) (32,639) (45,801) 
รวม 7,842 56,554 (32,639) (45,801) 

 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 ส่วนเกิน (ตํ่ากว่า) ทุนจากการเปล่ียนแปลง
มูลค่าเงินลงทุนมีรายการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินรวม 

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 56,554 (45,801) 
เปล่ียนแปลงระหวา่งงวด   
 - จากการตีราคา 13,162 13,162 
 - จากวิธีส่วนไดเ้สีย (61,874) - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 7,842 (32,639) 

16. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

17. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยประกอบธุรกิจหลกัประเภทพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขายและให้เช่า ซ่ึง
ประกอบดว้ยโครงการจดัสรรท่ีดินขายพร้อมบา้น โครงการอาคารชุดพกัอาศยั โครงการอาคาร         
พกัอาศัยให้เช่า และโครงการให้เช่าพื้นท่ีในศูนย์การค้า บริษัทฯและบริษัทย่อยมีส่วนงานทาง
ภูมิศาสตร์เพียงส่วนงานเดียว เน่ืองจากบริษทัฯและบริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั้น 
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 ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจอสังหาริมทรัพยแ์ละธุรกิจให้เช่าพื้นท่ีและบริการใน      
งบการเงินรวมสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 2554 เป็นดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

  ธุรกิจใหเ้ช่าพ้ืนท่ี  

 ธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย ์

และบริการ งบการเงินรวม 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

รายไดจ้ากภายนอก 4,257 3,699 435 102 4,692 3,801 

รายไดท้ั้งส้ิน 4,257 3,699 435 102 4,692 3,801 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า - (7) - - - (7) 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานตามส่วน 765 703 86 (14) 851 689 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:       

   รายไดอ่ื้น     63 36 

   กาํไรจากการขายเงินลงทุน     - 2,766 

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม     882 265 

   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน    - (622) 

   ค่าใชจ่้ายทางการเงิน     (134) (80) 

   ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล     (176) (1,041) 

กาํไรสาํหรับงวด     1,486 2,013 

18. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

18.1 ภาระผูกพนั 

 18.1.1 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัตาม
สญัญาก่อสร้างดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2555 
31 ธนัวาคม 

2554 
31 มีนาคม 

2555 
31 ธนัวาคม 

2554 
ภาระผกูพนัตามสญัญาก่อสร้าง 2,422 1,744 2,369 1,690 
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 18.1.2 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั มีภาระผกูพนัตามสัญญา
เช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง และสญัญาเช่าท่ีดินดงัน้ี 

  ก) สญัญาเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 

วนัท่ีทาํสัญญา อายสุัญญา วนัส้ินสุดสัญญา อตัราค่าเช่า 

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

      
 ปีท่ี 1-5 ค่าเช่ารวม 33.15 ลา้นบาท 

(ชาํระแลว้ 24.70 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 มีนาคม 2555 บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั มีภาระ
ผกูพนัเก่ียวกบัค่าดูแลรักษาความปลอดภยัเดือนละ 11,160 บาท ตลอดระยะเวลาการ
ปลูกสร้างและตลอดอายสุญัญาเช่า 

  ข) สญัญาเช่าท่ีดิน 

วนัท่ีทาํสัญญา อายสุัญญา อตัราค่าเช่า 

10 มีนาคม 2549 30 ปี* ค่าเช่าท่ีดินจ่ายเป็นรายเดือนดงัน้ี 
      ปีท่ี 1 - 5 ค่าเช่ารวม 20.16 ลา้นบาท (ชาํระแลว้ 6.38 ลา้นบาท) 
      ปีท่ี 6 - 10 ค่าเช่ารวม 23.18 ลา้นบาท 
      ปีท่ี 11 - 15 ค่าเช่ารวม 26.66 ลา้นบาท 
      ปีท่ี 16 - 20 ค่าเช่ารวม 30.66 ลา้นบาท 
      ปีท่ี 21 - 25 ค่าเช่ารวม 35.25 ลา้นบาท 
        ปีท่ี 26 - 30 ค่าเช่ารวม 40.54 ลา้นบาท 

 * อายสุัญญาเช่านบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2553 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2583 

 18.1.3 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 บริษทัฯมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัส่วนของเงินลงทุนท่ียงัไม่เรียกชาํระ
ในบริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั จาํนวนเงิน 90 ลา้นบาท 
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 18.1.4 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั และบริษทัยอ่ยมีภาระ
ผกูพนัเก่ียวกบัค่าบริหารจดัการท่ีตอ้งจ่ายใหก้บับริษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกดั ซ่ึง
เป็นบริษทัร่วมของบริษทัฯจาํนวน 42 ลา้นบาท 

 18.1.5 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั มีภาระผกูพนัเก่ียวกบั  
ค่าปรึกษาท่ีตอ้งจ่ายให้กบับริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของ
บริษทัฯเป็นจาํนวนเงิน 0.7 ลา้นบาท 

 18.1.6 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 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 100,000 บาท 

ค่าบริหารจดัการโครงการคิดจากค่าใชจ่้าย
ท่ีเกิดข้ึนจริงบวกเพิ่มร้อยละ 15 

3 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ี      
 1 ตุลาคม 2553 

 18.1.7 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 บริษทั แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั มีภาระผกูพนัเก่ียวกบั  
ค่านายหนา้ในการจดัหาผูเ้ช่าพื้นท่ีในศูนยก์ารคา้เทอร์มินอล 21 ท่ีตอ้งจ่ายใหก้บับริษทั สยาม    
รีเทล ดีเวลล็อปเมน้ท์ จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัของบริษทัฯตามเง่ือนไขท่ีระบุใน
สญัญา 

 18.1.8 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัเก่ียวกบั
การซ้ือท่ีดินดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2555 
31 ธนัวาคม 

2554 
31 มีนาคม 

2555 
31 ธนัวาคม 

2554 
ภาระผกูพนัเก่ียวกบัการซ้ือท่ีดิน 749 69 479 69 
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 18.1.9 ภาระผกูพนัจากการพฒันาโครงการท่ีดาํเนินการอยู ่

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2555 

31 ธนัวาคม 
2554 

31 มีนาคม 
2555 

31 ธนัวาคม 
2554 

จาํนวนโครงการท่ีดาํเนินการอยูต่น้งวด/ปี 53 45 46 39 
จาํนวนโครงการท่ีปิดแลว้ระหวา่งงวด/ปี (1) (9) (1) (8) 
จาํนวนโครงการท่ีเปิดใหม่ระหวา่งงวด/ปี 4 17 4 15 

จาํนวนโครงการท่ีดาํเนินการอยูป่ลายงวด/ปี 56 53 49 46 

มูลค่าซ้ือขายท่ีไดท้าํสัญญาแลว้สะสม     
 ทั้งส้ิน (ลา้นบาท) 70,984 74,250 59,051 61,887 
คิดเป็นร้อยละของยอดขายรวมของ 
 โครงการท่ีเปิดดาํเนินการอยู ่ 61 63 58 59 
มูลค่าซ้ือขายท่ีไดท้าํสัญญาแลว้ใน     
 ระหวา่งงวด/ปี (ลา้นบาท) 4,194 18,433 3,970 16,824 
คิดเป็นร้อยละของยอดขายรวมของ     
 โครงการท่ีเปิดดาํเนินการอยู ่ 4 16 4 16 
ภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งทาํการพฒันา 
 สาธารณูปโภคส่วนกลางของโครงการ 
 ท่ีดาํเนินงานอยู ่(ลา้นบาท) 

 
 

1,099 

 
 

1,122 

 
 

1,086 

 
 

1,100 

 18.1.10 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 บริษทัยอ่ยมีท่ีดินในโครงการท่ีติดภาระจาํยอมรวมจาํนวนประมาณ 
86 ไร่ ซ่ึงมูลค่าของท่ีดินท่ีติดภาระจาํยอมดงักล่าวไดร้วมเป็นตน้ทุนโครงการแลว้ 

  18.1.11 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาเช่าดาํเนินงาน 

บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานและสัญญาบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพื้นท่ีในอาคาร
กบักองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยค์วอลิต้ี เฮา้ส์ ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั โดย
สญัญามีอาย ุ3 ปี  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 บริษทัฯมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญา
เช่าดาํเนินงานและสญัญาบริการท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
จ่ายชาํระ ลา้นบาท 

ภายใน 1 ปี 33 
มากกวา่ 1 แต่ไม่เกิน 5 ปี 52 
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18.1.12 เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2553 บริษทัฯได้ลงนามในสัญญาซ้ือขายผลิตภณัฑ์กบับริษทั ควอลิต้ี               
คอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัร่วม สัญญาดงักล่าวมีอายุ 3 ปี โดย
บริษทัฯตกลงซ้ืออิฐมวลเบาชนิดกอ้นกบับริษทัดงักล่าวในปริมาณซ้ือขั้นตํ่าและราคาตามท่ี
กาํหนดไวใ้นสญัญา 

18.2 หนังสือคํา้ประกนัธนาคาร 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหนังสือคํ้าประกนัซ่ึงออก
โดยธนาคารในนามบริษัทฯและบริษทัย่อย ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการ
ตามปกติธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยคงเหลือดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2555 
31 ธนัวาคม 

2554 
31 มีนาคม 

2555 
31 ธนัวาคม 

2554 
หนงัสือคํ้าประกนัการจดัหาและบาํรุง
สาธารณูปโภค 1,683 1,543 1,583 1,442 
หนงัสือคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 55 55 41 41 
หนงัสือคํ้าประกนัอ่ืน ๆ 40 40 22 22 
 1,778 1,638 1,646 1,505 

18.3 การคํา้ประกนั 

18.3.1 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหน้ีสินท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนจากภาระการคํ้าประกนัเงินกูย้มืดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

ผูค้ ํ้าประกนั ผูถ้กูค ํ้าประกนั 
31 มีนาคม 

2555 
31 ธนัวาคม 

2554 

บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) ลกูคา้ 7 7 

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

18.3.2 บริษทัฯมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัการสนบัสนุนการเงิน (Letter of Comfort) 
ให้กับบริษทัย่อยแห่งหน่ึงสําหรับเงินกู้ยืมจากธนาคารเพ่ือใช้ในโครงการของบริษทัย่อย        
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ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 บริษทัย่อยดงักล่าวมียอดหน้ีคงคา้งตามสัดส่วนการคํ้าประกนัของ
บริษทัฯท่ีกาํหนดในคาํรับรองท่ีใหก้บัธนาคารจาํนวน 2,031 ลา้นบาท 

18.4 คดีความ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดถู้กฟ้องร้องในคดีต่าง ๆ ท่ีสาํคญัดงัน้ี 

 ก) ในปี 2549 นิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรรสองแห่งฟ้องร้องบริษทัฯและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงเก่ียวกบั
ทางออกสู่ทางสาธารณะโดยมีทุนทรัพยจ์าํนวน 1,013 ลา้นบาท ต่อมาในเดือนมิถุนายน 2552 
โจทกไ์ดข้อลดทุนทรัพยบ์างส่วนทาํให้ทุนทรัพยเ์ปล่ียนเป็นจาํนวน 800 ลา้นบาท และในเดือน
กุมภาพนัธ์ 2552 บริษทัฯไดถู้กฟ้องร้องเพ่ิมเติมจาํนวน 412 ลา้นบาท ตามพระราชบญัญติัการ
จดัสรรท่ีดินและพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค ขณะน้ีอยู่ในระหว่างการไต่สวนของศาล 
อยา่งไรกต็าม บริษทัฯไดบ้นัทึกสาํรองค่าเผือ่หน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากคดีความดงักล่าวจาํนวน 
25 ลา้นบาท 

 ข) บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ถูกฟ้องร้องในคดีอ่ืน ๆ ซ่ึงมีทุนทรัพย์รวมจาํนวน 60 ล้านบาท 
ปัจจุบนัศาลชั้นตน้และศาลอุทธรณ์ไดมี้คาํพิพากษาให้บริษทัฯและบริษทัย่อยชดใชค่้าเสียหาย
พร้อมดอกเบ้ียรวม 12 ลา้นบาท บริษทัฯไดบ้นัทึกสาํรองเผือ่หน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากคดีความ
ดงักล่าวตามความเห็นของฝ่ายกฎหมายของบริษทัฯรวมจาํนวน 12 ลา้นบาท  

 บริษทัร่วม 

 บริษทัร่วมไดถู้กฟ้องร้องในคดีต่าง ๆ ท่ีสาํคญัดงัน้ี 

 ก) กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ (“กองทุนฯ”) ถูกยืน่ฟ้องร้องเป็นจาํเลยท่ี 2 ในคดี
แพง่โดยโจทกก์ล่าวหาวา่ กองทุนฯรับโอนท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างโครงการอาคารชุดหลงัสวน 
วิลล์ จากบริษทั เวฟ ดีเวลลอปเมน้ท์ จาํกัด ซ่ึงเป็นลูกหน้ีของโจทก์โดยฉ้อฉล เม่ือวนัท่ี 27 
กรกฎาคม 2547 ศาลชั้ นต้นมีคําพิพากษาให้ยกฟ้องและเม่ือวันท่ี  27 กุมภาพันธ์ 2551             
ศาลอุทธรณ์มีคาํพิพากษาใหย้กฟ้อง ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 คดียงัอยูใ่นระหว่างการพิจารณา
ของศาลฎีกา อย่างไรก็ตาม ทนายความท่ีปรึกษาของกองทุนฯเช่ือว่าผลของคดีจะไม่เป็น         
ผลเสียหายต่อกองทุนฯ ทั้งน้ี เน่ืองจากกองทุนฯเป็นเจา้หน้ีบุริมสิทธิในทรัพยจ์าํนอง ซ่ึงมีสิทธิ
ไดรั้บชาํระหน้ีจากทรัพยจ์าํนองก่อนเจา้หน้ีอ่ืน รวมทั้งราคาทรัพยสิ์นท่ีตีโอนชาํระหน้ีถือเป็น
ราคาท่ีสมเหตุสมผล เน่ืองจากไดมี้การประเมินราคาโดยบริษทัประเมินราคาอิสระแลว้ 

 ข) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้องแลนด์แอนดเ์ฮา้ส์-II (“กองทุนฯ”) ไดถู้กนิติ
บุคคลอาคารชุดแห่งหน่ึงฟ้องร้องในคดีเก่ียวกบัทรัพยส่์วนกลางท่ีชาํรุดโดยเรียกค่าเสียหาย
จาํนวน 51.6 ลา้นบาทพร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีของตน้เงินดงักล่าวนบัแต่วนัฟ้อง 
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เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2553 ศาลแพ่งกรุงเทพใตมี้คาํพิพากษาให้ยกฟ้องคดีดงักล่าว ขณะน้ีคดี
ดงักล่าวอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ อย่างไรก็ตาม ทนายความท่ีปรึกษาของ
กองทุนฯเช่ือวา่ผลของคดีจะไม่เป็นผลเสียหายต่อกองทุนฯ 

19. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2555 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯมีมติอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลสาํหรับ         
ผลการดาํเนินงานประจาํปี 2554 ในอตัรา 0.40 บาทต่อหุ้น ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัฯไดอ้นุมติั
จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลสาํหรับผลการดาํเนินงานปี 2554 ไปแลว้ในอตัรา 0.17 บาทต่อหุน้ คงเหลือ
สําหรับเงินปันผลท่ีจะจ่ายอีกจาํนวน 0.23 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจาํนวนเงิน 2,306 ลา้นบาท โดยมี
กาํหนดจ่ายในวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2555 

20. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2555 

 


