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บริษัท แลนดแอนดเฮาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 

1. ขอมูลท่ัวไป 

1.1 ขอมูลบริษัทฯ 

 บริษัท แลนดแอนดเฮาส จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เปนบริษัทมหาชนซึ่งจัดต้ังและมีภูมิลําเนาใน
ประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ท่ีอยูตามที่จดทะเบียนของบริษัทฯ
อยู ท่ี เลขท่ี  1  ถนนสาทรใต  ช้ัน  37-38 อาคารคิวเฮาส  ลุมพินี  แขวงทุงมหาเมฆ  เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 

1.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงิน
ระหวางกาลโดยบริษัทฯเลือกนําเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ อยางไรก็ตาม บริษัทฯไดแสดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลง
สวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเชนเดียวกับงบการเงินประจําป 

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปท่ีนําเสนอคร้ังลาสุด 
ดังนั้น งบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหม ๆ     
เพื่อไมใหขอมูลท่ีนําเสนอซ้ําซอนกับขอมูลท่ีไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงินควรใชงบการเงิน
ระหวางกาลนี้ควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด 

 งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย       
งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ 

1.3 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนโดยใชหลักเกณฑเดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 2554 โดยไมมีการเปล่ียนแปลงโครงสรางเกี่ยวกับบริษัทยอยในระหวางงวด 

1.4 มาตรฐานการบัญชีใหมท่ียังไมมีผลบังคับใช 

 ในระหวางงวด  สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี  8              
เร่ือง สวนงานดําเนินงาน ซ่ึงมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลัง
วันท่ี 1 มกราคม 2556  

 ฝายบริหารของบริษัทฯเช่ือวามาตรฐานการรายงานทางการเงินขางตนจะไมมีผลกระทบอยางเปน
สาระสําคัญตองบการเงินเม่ือนํามาถือปฏิบัติ 
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1.5 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

  งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนโดยใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับท่ีใชใน     
งบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 

2. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

 ลักษณะความสัมพันธของบริษัทฯและกิจการท่ีเกี่ยวของกันมีดังนี้ 

ช่ือกิจการท่ีเกีย่วของกนั ความสัมพันธ 
บริษัท แอตแลนติก เรียลเอสเตท จํากัด บริษัทยอย 
บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํากัด บริษัทยอย 
บริษัท แลนดแอนดเฮาสนอรธ จํากัด บริษัทยอย 
บริษัท แลนด แอนด เฮาส นอรธอีส จํากัด บริษัทยอย 
บริษัท สยามธานี พรอบเพอรต้ี จํากัด บริษัทยอย 
บริษัท สยามธานี เรียลเอสเตท จํากัด บริษัทยอย (ถือหุนโดยบริษทั สยามธานี    

พรอบเพอรต้ี จํากัด รอยละ 99.99) 
บริษัท แอล เอช เรียลเอสเตท จํากัด บริษัทยอย 
บริษัท แอลเอช แอสเซท จํากัด บริษัทยอย 
บริษัท แอล. เอช. เมืองใหม จํากัด บริษัทยอย 
บริษัท ภูเกต็ ฟวเจอรแพลน จํากัด บริษัทยอย (ถือหุนโดยบริษทั แอล. เอช. 

เมืองใหม จํากดั รอยละ 99.99) 
บริษัท ดับเบ้ิลทรี จํากัด บริษัทยอย (ถือหุนโดยบริษทั แอล. เอช. 

เมืองใหม จํากดั รอยละ 99.99) 
บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรต้ี จํากดั บริษัทยอย 
บริษัท แอล แอนด เอช สาทร จํากัด บริษัทยอย (ถือหุนโดยบริษทั แอล แอนด 

เอช พร็อพเพอรต้ี จํากัด รอยละ 99.99) 
บริษัท แอล แอนด เอช รีเทล แมเนจเมนท จํากัด บริษัทยอย (ถือหุนโดยบริษทั แอล แอนด 

เอช พร็อพเพอรต้ี จํากัด รอยละ 99.99) 
บริษัท แอล แอนด เอช โฮเทล แมเนจเมนท จํากัด บริษัทยอย (ถือหุนโดยบริษทั แอล แอนด 

เอช พร็อพเพอรต้ี จํากัด รอยละ 99.99) 
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากดั (มหาชน)  บริษัทรวม 
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ช่ือกิจการท่ีเกีย่วของกนั ความสัมพันธ 
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จาํกัด (มหาชน) บริษัทรวม (ถือหุนโดยบริษทั แอล เอช 

ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน)       
รอยละ 99.99) 

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน แลนด แอนด เฮาส  
   จํากัด 

บริษัทรวม (ถือหุนโดยธนาคาร แลนด แอนด 
เฮาส จํากัด (มหาชน) รอยละ 99.99) 

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปทอล จํากัด (มหาชน) บริษัทรวม (บริษัทฯไดขายเงินลงทุนดังกลาว
ท้ังหมดแลวในเดือนมีนาคม 2554) 

บริษัท ควอลิต้ีคอนสตรัคช่ันโปรดัคส จํากัด (มหาชน) บริษัทรวม 

บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) บริษัทรวม 
บริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี จํากดั บริษัทรวม 

บริษัท แอล แอนด เอช แมเนจเมนท จํากดั บริษัทรวม (ถือหุนโดยบริษทั เอเชีย แอสเซท 
แอดไวเซอร่ี จาํกัด รอยละ 99.99) 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแลนดแอนดเฮาส บริษัทรวม 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิเรียกรอง  
แลนดแอนดเฮาส-II 

บริษัทรวม 

บริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) บริษัทรวม 

บริษัท คิว.เอช.อินเตอรเนช่ันแนล จํากดั บริษัทรวม (ถือหุนโดยบริษทั ควอลิต้ี เฮาส 
จํากัด (มหาชน) รอยละ 99.99) 

กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพยควอลิต้ี เฮาส บริษัทรวมของบริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด 
(มหาชน) 

Starmalls, Inc. (เดิมช่ือ “บริษัท โพลาร พรอบเพอรต้ี หมายเหตุ 6.2 
   โฮลดิ้ง คอรปอเรช่ัน จํากัด”)  

บริษัท เมืองใหม พรอพเพอรต้ี จํากัด ผูถือหุนของบริษัทยอย 
บริษัท รีโค รีสอรท พีทีอี ลิมิเต็ด ผูถือหุนของบริษัทยอย 

บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเมนท จํากดั มีผูถือหุนรวมกัน 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา แลนด 
แอนด เฮาส  

มีผูถือหุนรวมกัน 

 ในระหวางงวด บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเง่ือนไขทางการคา และเกณฑตามท่ีตกลงกันระหวางบริษัทฯและ
บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันซ่ึงเปนไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดดังนี้ 
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(หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 

 2555 2554 2555 2554  

รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      
(ไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)     
ดอกเบี้ยรับ - - 12.4 10.8 รอยละ MLR-1.5 และรอยละ 5.00 

- 7.50 ตอป 
คาธรรมเนียมการจัดการรับ - - 1.0 3.9 ใกลเคียงราคาทุน 
เงินปนผลรับ - - 180.0 257.7 ตามที่ประกาศจาย 
ขายที่ดิน - - 1.5 - ใกลเคียงราคาทุน 
คาตอบแทนการใชที่ดิน - - 1.5 - ใกลเคียงราคาทุน 
ดอกเบี้ยจาย   - - 0.9 0.2 รอยละ 3.00 ตอป 
คาเชาและบริการจาย - - 0.4 - 1,030 บาทตอตารางเมตรตอเดือน 
รายการธุรกิจกับบริษัทรวม      
ดอกเบี้ยรับ 4.3 4.8 3.9 4.3 อัตราตลาด 
เงินปนผลรับ 397.0 317.3 397.0 317.3 ตามที่ประกาศจาย 
ซ้ือสินคา 27.1 29.8 25.6 25.3 ราคาตลาด 
คาสงเสริมการขาย - 1.4 - 1.4 อัตราตลาด 
คาบริการจาย 1.1 0.3 - - ตามอัตราที่ระบุในสัญญา 
คาบริการจัดทําบญัชี 0.6 0.5 - - ตามอัตราที่ระบุในสัญญา 
คาบริหารโครงการ 27.2 15.8 - - ตามอัตราที่ระบุในสัญญา 
คานายหนา - 0.4 - - ตามอัตราที่ระบุในสัญญา 
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน     
เงินปนผลรับ 5.8 5.4 5.8 5.4 ตามที่ประกาศจาย 
คาเชาและคาบริการจาย 10.0 10.2 10.0 10.2 500 - 800 บาทตอตารางเมตร     

ตอเดือน 
ดอกเบี้ยจาย   7.5 6.5 - - รอยละ MLR-1.5 และรอยละ 7.00 

- 7.50 ตอป 
คานายหนา 3.4 11.3 - - ตามอัตราที่ระบุในสัญญา 
คาบริหารอาคาร 5.4 2.5 - - ตามอัตราที่ระบุในสัญญา 
รายการธุรกิจกับกรรมการของบริษทัยอย     
ดอกเบี้ยจาย 0.5 0.5 - - รอยละ 7.00 - 7.50 ตอป 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

5 

 (หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 

 2555 2554 2555 2554  

รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      
(ไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)     
ดอกเบี้ยรับ - - 26.4 19.2 รอยละ MLR-1.5 และรอยละ 5.00 

- 7.50 ตอป 
คาธรรมเนียมการจัดการรับ - - 3.9 6.7 ใกลเคียงราคาทุน 
เงินปนผลรับ - - 180.0 257.7 ตามที่ประกาศจาย 
ขายที่ดิน - - 1.5 2.8 ใกลเคียงราคาทุน 
คาตอบแทนการใชที่ดิน - - 5.2 2.8 ใกลเคียงราคาทุน 
ซ้ือที่ดนิ - - 0.5 - ใกลเคียงราคาทุน 
ดอกเบี้ยจาย   - - 2.3 1.1 รอยละ 3.00 ตอป 
คาเชาและบริการจาย - - 0.4 - 1,030 บาทตอตารางเมตรตอเดือน 
รายการธุรกิจกับบริษัทรวม      
ดอกเบี้ยรับ 15.7 7.3 15.3 6.8 อัตราตลาด 
เงินปนผลรับ 622.7 362.6 622.7 362.6 ตามที่ประกาศจาย 
ซ้ือสินคา 62.3 66.3 60.4 58.4 ราคาตลาด 
คาสงเสริมการขาย - 1.4 - 1.4 อัตราตลาด 
คาบริการจาย 1.8 0.6 - - ตามอัตราที่ระบุในสัญญา 
คาบริการจัดทําบญัชี 1.1 1.0 - - ตามอัตราที่ระบุในสัญญา 
คาบริหารโครงการ 55.9 32.3 - - ตามอัตราที่ระบุในสัญญา 
คานายหนา - 0.4 - - ตามอัตราที่ระบุในสัญญา 
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน     
เงินปนผลรับ 11.2 7.1 11.2 7.1 ตามที่ประกาศจาย 
คาเชาและคาบริการจาย 19.9 20.1 19.9 20.1 500 - 800 บาทตอตารางเมตร        

ตอเดือน  
ดอกเบี้ยจาย   16.3 11.5 - - รอยละ MLR-1.5 และรอยละ 7.00 

- 7.50 ตอป 
คานายหนา 3.4 20.3 - - ตามอัตราที่ระบุในสัญญา 
คาบริหารอาคาร 11.0 2.5 - - ตามอัตราที่ระบุใบสัญญา 
ขายโครงการ 628.0 - - - หมายเหตุ 9 
รายการธุรกิจกับกรรมการของบริษทัยอย     
ดอกเบี้ยจาย 1.1 1.1 - - รอยละ 7.00 - 7.50 ตอป 
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 เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2555 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯเขารวมจัดต้ัง
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา แลนด แอนด เฮาส รวมกับ Government of Singapore 
Investment Corporation Pte Ltd. (GIC) โดยบริษัทฯถือหุนในอัตรารอยละ 15 และ GIC ถือหุน         
ในอัตรารอยละ 15 สวนท่ีเหลืออีกรอยละ 70 ถือโดยผูลงทุนท่ัวไป โดยกองทุนท่ีจัดต้ังข้ึนมาใหม      
ไดซ้ือโครงการ แอล แอนด เอช วิลลา สาทร จากบริษัท แอล แอนด เอช สาทร จํากัด ซ่ึงเปนบริษัท
ยอยของบริษัทฯ และซ้ือโครงการเซนเตอร พอยท สุขุมวิท - ทองหลอ และโครงการเซนเตอร พอยท 
เรซิเดนซ พรอมพงษ จากกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิเรียกรองแลนดแอนดเฮาส-II ซ่ึงเปน
บริษัทรวมของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯและ Reco Plaza Pte Ltd. รวมกันเขารับประกันกําไรของ
กองทุนดังกลาว โดยรับประกันผลตางระหวางจํานวน 179.88 ลานบาทสําหรับป 2555 และ จํานวน 
243.16 ลานบาทตอปสําหรับป 2556-2558 กับผลกําไรท่ีเกิดข้ึนจริง โดยบริษัทฯจะเขาคํ้าประกันใน
สัดสวนรอยละ 52 ของผลตางดังกลาว และ Reco Plaza Pte Ltd. จะเขาคํ้าประกันในสัดสวนรอยละ 48 
อยางไรก็ตาม จํานวนเงินท่ีรับประกันจะตองไมเกินรอยละ 50 ของกําไรสุทธิของกองทุนท่ีเกิดข้ึนจริง
กอนการสนับสนุนรายไดจากผูรับประกันรายไดในปดังกลาว ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 บริษัทฯได
คํานวณสํารองเผ่ือผลเสียหายจากการรับประกันดังกลาวขางตนจํานวน 57.3 ลานบาท โดยบริษัทฯได
บันทึกรายการดังกลาวเปนประมาณการหน้ีสินระยะส้ันจํานวน 18.7 ลานบาท และประมาณการ
หนี้สินระยะยาวจํานวน 38.6 ลานบาทในงบแสดงฐานะการเงิน  

 ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 และ           
31 ธันวาคม 2554 มีรายละเอียดดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2555 
31 ธันวาคม 

2554 
30 มิถุนายน 

2555 
31 ธันวาคม 

2554 
ต๋ัวแลกเงินระยะส้ันและเงินฝากสถาบันการเงิน 
   (แสดงภายใตเงินสดและรายการเทียบเทาเงนิสด) 

   

บริษัทรวม     
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) 310.4 661.2 268.8 530.3 

เงินทดรองจายและลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกนั (หมายเหตุ 3)   
บริษัทยอย     
(ไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)     
บริษัท แอลเอช แอสเซท จํากัด - - 0.8 0.1 
บริษัท แอตแลนติก เรียลเอสเตท จํากัด - - 0.5 0.1 
 - - 1.3 0.2 
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(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2555 
31 ธันวาคม 

2554 
30 มิถุนายน 

2555 
31 ธันวาคม 

2554 
บริษัทรวม     
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด     
   (มหาชน) 0.1 0.1 0.1 0.1 
บริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) - 0.4 - - 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิ 
   เรียกรองแลนดแอนดเฮาส-II 

 
- 

 
2.9 

 
- 

 
- 

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) - 0.2 - - 
 0.1 3.6 0.1 0.1 
บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน     
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและ     
   สิทธิการเชา แลนด แอนด เฮาส 2.4 - - - 
บริษัท สยามรีเทล ดีเวลล็อปเมนท จํากัด 0.4 - - - 
 2.8 - - - 
รวม 2.9 3.6 1.4 0.3 

เงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบ้ียคางรับจากกิจการที่เกี่ยวของกัน  
บริษัทยอย     
(ไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)     
บริษัท สยามธานี พรอบเพอรต้ี จํากัด - - - 3.1 
บริษัท แอลเอช แอสเซท จํากัด - - 70.4 - 
บริษัท แลนดแอนดเฮาสนอรธ จํากัด - - 4.1 2.0 
บริษัท แอล. เอช. เมืองใหม จํากัด - - 67.1 65.3 
บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรต้ี     
   จํากัด - - 833.7 1,024.5 
 - - 975.3 1,094.9 
บริษัทรวม     
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) - 0.3 - - 
รวม - 0.3 975.3 1,094.9 
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(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2555 
31 ธันวาคม 

2554 
30 มิถุนายน 

2555 
31 ธันวาคม 

2554 
เงินมัดจําแกกิจการที่เกี่ยวของกัน     
บริษัทยอย     
(ไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)     
บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรต้ี     
   จํากัด 0.5 0.5 0.5 0.5 
บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน     
กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย     
   ควอลิต้ี เฮาส 8.6 8.5 8.6 8.5 
 9.1 9.0 9.1 9.0 
เจาหน้ีการคากิจการที่เกี่ยวของกัน    
บริษัทรวม     
บริษัท ควอลิต้ีคอนสตรัคช่ัน      
   โปรดัคส จํากัด (มหาชน) 7.7 2.4 7.7 2.4 
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด     
   (มหาชน) 0.3 0.7 0.2 0.6 
รวม 8.0 3.1 7.9 3.0 
เจาหน้ีอื่นกิจการที่เกี่ยวของกัน    
บริษัทยอย     
(ไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)     
บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรต้ี จํากัด - - - 4.2 
บริษัทรวม     
บริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด - 1.6 - - 
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด     
   (มหาชน) 2.2 1.0 2.2 0.8 
บริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) 19.7 16.5 - - 
 21.9 19.1 2.2 0.8 
บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน     
กองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย     
   ควอลิต้ีเฮาส 0.5 - 0.5 - 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา
   แลนด แอนด เฮาส 2.1 - - - 
บริษัท สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเมนท จํากัด 5.8 3.3 - - 
 8.4 3.3 0.5 - 
รวม 30.3 22.4 2.7 5.0 
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(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2555 
31 ธันวาคม 

2554 
30 มิถุนายน 

2555 
31 ธันวาคม 

2554 

เงินกูยืมระยะส้ันและดอกเบ้ียคางจายจากกิจการที่เกี่ยวของกัน   
บริษัทยอย     
(ไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)     
บริษัท แอตแลนติก เรียลเอสเตท จํากัด - - 30.0 - 
บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จาํกัด - - 40.1 - 
 - - 70.1 - 
บริษัท/บุคคลท่ีเกี่ยวของกัน     
บริษัท เมืองใหม พรอพเพอรต้ี จํากัด 12.1 11.8 - - 
บริษัท รีโค รีสอรท พีทีอี ลิมิเต็ด 555.7 682.9 - - 
กรรมการของบริษัทยอย 44.1 43.0 - - 
 611.9 737.7 - - 
รวม 611.9 737.7 70.1 - 

สํารองผลเสียหายจากการรับประกันรายไดของกองทุน   
บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน     
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา
   แลนด แอนด เฮาส 57.3 - 57.3 - 

 เงินกูยืม/เงินใหกูยืมจากกิจการท่ีเกี่ยวของกันเปนการกูยืมในรูปของต๋ัวสัญญาใชเงินปลอดหลักทรัพย     
คํ้าประกันและครบกําหนดจายคืนเม่ือทวงถาม 

 ในระหวางงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 เงินกูยืม/ใหกูยืมระหวางบริษัทฯ บริษัทยอย
และกิจการท่ีเกี่ยวของกันมีรายการเคล่ือนไหวดังตอไปนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2554 เพ่ิมขึ้น ลดลง 30 มิถุนายน 2555 

เงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางรับจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน   
บริษัทรวม     
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) 0.3 15.7 (16.0) - 
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(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2554 เพ่ิมขึ้น ลดลง 30 มิถุนายน 2555 

เงินกูยืมระยะส้ันและดอกเบี้ยคางจายจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน   
บริษัท/บุคคลที่เก่ียวของกัน     
บริษัท เมืองใหม พรอพเพอรต้ี จํากัด 11.8 0.3 - 12.1 
บริษัท รีโค รีสอรท พีทีอี ลิมิเต็ด 682.9 15.9 (143.1) 555.7 
กรรมการของบริษัทยอย 43.0 1.1 - 44.1 

รวม 737.7 17.3 (143.1) 611.9 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2554 เพ่ิมขึ้น ลดลง 30 มิถุนายน 2555 

เงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางรับจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน   
บริษัทยอย     
บริษัท แอตแลนติก เรียลเอสเตท จํากัด - 10.0 (10.0) - 
บริษัท สยามธานี พรอบเพอรต้ี จํากัด 3.1 - (3.1) - 
บริษัท แอลเอช แอสเซท จํากัด - 92.7 (22.3) 70.4 

บริษัท แลนดแอนดเฮาสนอรธ จํากัด 2.0 2.1 - 4.1 
บริษัท แอล. เอช. เมืองใหม จํากัด 65.3 1.8 - 67.1 

บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรต้ี     

   จํากัด 1,024.5 23.9 (214.7) 833.7 
 1,094.9 130.5 (250.1) 975.3 

บริษัทรวม     
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จํากัด     
   (มหาชน) - 15.3 (15.3) - 

รวม 1,094.9 145.8 (265.4) 975.3 

เงินกูยืมระยะส้ันและดอกเบี้ยคางจายจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน   
บริษัทยอย     
บริษัท แอตแลนติก เรียลเอสเตท จํากัด - 224.5 (194.5) 30.0 

บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํากัด - 81.0 (40.9) 40.1 
บริษัท แลนด แอนด เฮาส นอรธอีส     
   จํากัด - 75.8 (75.8) - 
บริษัท แอลเอช แอสเซท จํากัด - 30.0 (30.0) - 
บริษัท แอล เอช เรียลเอสเตท จํากัด - 14.6 (14.6) - 

รวม - 425.9 (355.8) 70.1 
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 คาตอบแทนจายใหผูบริหารคนสําคัญ 

 ในระหวางงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 บริษัทฯมีคาใชจาย
สําหรับเงินเดือน กองทุนสํารองเล้ียงชีพ เบ้ียประชุม เงินบําเหน็จ โบนัส และเงินสํารองผลประโยชน
ระยะยาวของพนักงานระดับผูบริหารดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 

สําหรับงวดหกเดือน 
ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 

 2555 2554 2555 2554 

คาตอบแทนท่ีจายใหผูบริหารสําคัญ 22,398 19,143 41,855 37,072 

 ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนของกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการโครงการ การจัดหาผูเชาพื้นท่ี 
การใหคําปรึกษา สัญญาเชาดําเนินงานและสัญญาบริการ และสัญญาซ้ือขายผลิตภัณฑกับบริษัท          
ท่ีเกี่ยวของกันตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุ 19 

 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระจากการคํ้าประกันใหกับกิจการท่ีเกี่ยวของกันตามท่ีกลาวไวใน         
หมายเหตุ 19.3 

3. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน 
 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2555 
31 ธันวาคม 

2554 
30 มิถุนายน 

2555 
31 ธันวาคม 

2554 
ลูกหน้ีการคา - กิจการที่ไมเก่ียวของกัน     

อายุหน้ีคงคางนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระ     
ยังไมถึงกําหนดชําระ 22,177 13,835 - - 
คางชําระ     
 ไมเกิน 3 เดือน  36,845 49,350 - - 
 3 - 6 เดือน 1,270 3,084 - - 
 6 - 9 เดือน 517 1,670 - - 
    9 - 12 เดือน 292 6 - - 
 มากกวา 12 เดือน 209 230 - - 
รวม 61,310 68,175 - - 
หัก: คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ - (173) - - 
รวมลูกหน้ีการคา - กิจการที่ 
 ไมเก่ียวของกัน - สุทธ ิ 61,310 68,002 - - 
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(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2555 
31 ธันวาคม 

2554 
30 มิถุนายน 

2555 
31 ธันวาคม 

2554 
ลูกหน้ีอื่น     
เงินทดรองจายและลูกหน้ีกิจการที่
เก่ียวของกัน 2,994 3,607 1,381 281 

อื่น ๆ 28,012 32,902 26,791 31,696 

รวมลูกหน้ีอื่น 31,006 36,509 28,172 31,977 

รวมลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอื่น - สุทธ ิ 92,316 104,511 28,172 31,977 

4. ท่ีดิน งานระหวางกอสรางและงานสาธารณูปโภค (สินคาคงเหลือ) 

 บริษัทฯและบริษัทยอยไดนําท่ีดินบางสวนพรอมส่ิงปลูกสรางท่ีมีอยูบนท่ีดินไปจดจํานองคํ้าประกัน
เงินกูยืมและเงินเบิกเกินบัญชีของบริษัทฯและบริษัทยอย ซ่ึงมีมูลคาสุทธิตามบัญชีดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2555 
31 ธันวาคม 

2554 
30 มิถุนายน 

2555 
31 ธันวาคม 

2554 
มูลคาสุทธิตามบัญชีของท่ีดินพรอม 
   ส่ิงปลูกสรางท่ีติดภาระคํ้าประกัน 

8,661 6,345 7,956 5,938 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีสํารองเผ่ือผลขาดทุนจากการลดลงของมูลคาโครงการสําหรับงวด     
หกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 สรุปไดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

                     
งบการเงินรวม 

งบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 74,216 37,286 
หัก:  โอนกลับเนื่องจากการขาย (6,520) (4,643) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 67,696 32,643 
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5. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

5.1 เงินลงทุนในบริษัทยอยท่ีแสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 (หนวย: พันบาท) 

  สัดสวน  คาเผื่อการดอยคา มูลคาตามบัญชีตาม 
 ทุนเรียกชําระแลว เงินลงทุน ราคาทุน ของเงินลงทุน วิธีราคาทุน - สุทธิ 

ชื่อบริษัท 

30 
มิถุนายน 

2555 

31 
ธันวาคม 

2554 

30 
มิถุนายน 

2555 

31 
ธันวาคม 

2554 

30      
มิถุนายน 

2555 

31   
ธันวาคม 

2554 

30 
มิถุนายน 

2555 

31 
ธันวาคม 

2554 

30      
มิถุนายน 

2555 

31   
ธันวาคม 

2554 

   (รอยละ) (รอยละ)       
บริษัท แอตแลนติก เรียลเอสเตท จํากัด 15,000 15,000 99.99 99.99 14,998 14,998 - - 14,998 14,998 
บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํากัด 5,810 5,810 99.99 99.99 5,810 5,810 - - 5,810 5,810 
บริษัท แลนดแอนดเฮาสนอรธ จํากัด 13,500 13,500 99.99 99.99 13,500 13,500 - - 13,500 13,500 
บริษัท แลนด แอนด เฮาส นอรธอีส 
จํากัด 

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

บริษัท สยามธานี พรอบเพอรต้ี จํากัด 100,000 100,000 99.99 99.99 64,859 64,859 - - 64,859 64,859 
   และบริษัทยอย           
บริษัท แอล เอช เรียลเอสเตท จํากัด 58,000 58,000 99.99 99.99 25,000 25,000 - - 25,000 25,000 
บริษัท แอลเอช แอสเซท จํากัด 100,000 100,000 99.99 99.99 52,734 52,734 - - 52,734 52,734 
บริษัท แอล. เอช. เมืองใหม จํากัด 900,000 900,000 55.00 55.00 495,000 495,000 - - 495,000 495,000 
   และบริษัทยอย           
บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรต้ี 2,450,000 2,450,000 60.00 60.00 1,566,000 1,566,000 - - 1,566,000 1,566,000 
   จํากัด และบริษัทยอย           

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

 ในระหวางงวด บริษัทฯไดรับเงินปนผลจากบริษัทยอยดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วันท่ี 30 มิถุนายน 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วันท่ี 30 มิถุนายน 

ช่ือบริษัท 2555 2554 2555 2554 
บริษัท แอตแลนติก เรียลเอสเตท จํากัด 179,975 149,979 179,975 149,979 
บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํากัด - 7,756 - 7,756 
บริษัท แอลเอช แอสเซท จํากัด - 99,999 - 99,999 

รวม 179,975 257,734 179,975 257,734 

5.2 บริษัท แอล. เอช. เมืองใหม จํากัด และบริษัทยอย 

 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 บริษัท แอล. เอช. เมืองใหม จํากัด ไดนําหุนสามัญ
ของบริษัท ภูเก็ต ฟวเจอรแพลน จํากัด และบริษัท ดับเบ้ิลทรี จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยไปวางเปน
หลักทรัพยคํ้าประกันเงินกูยืมระยะยาว 
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5.3 บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรตี้ จํากัด  

 บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรต้ี จํากัด ไดจัดต้ังบริษัทยอยข้ึนใหมจํานวน 2 บริษัทดังนี้ 

1. บริษัท แอล แอนด เอช รีเทล แมเนจเมนท จํากัด จัดต้ังเม่ือวันท่ี 30 มกราคม 2555 เพื่อประกอบ
ธุรกิจรับจางบริหารกิจการศูนยการคาตาง ๆ โดยมีทุนจดทะเบียนจํานวน 100,000 บาท แบงเปน
หุนสามัญจํานวน 10,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท บริษัท แอล แอนด เอช                    
พร็อพเพอรต้ี จํากัด ถือหุนในอัตรารอยละ 99.99 และไดจายชําระคาหุนแลวท้ังจํานวน 

2. บริษัท แอล แอนด เอช โฮเทล แมเนจเมนท จํากัด จัดต้ังเม่ือวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2555               
เพื่อประกอบธุรกิจรับจางบริหารกิจการโรงแรม โดยมีทุนจดทะเบียนจํานวน 100,000 บาท 
แบงเปนหุนสามัญจํานวน 10,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10 บาท บริษัท แอล แอนด เอช            
พร็อพเพอรต้ี จํากัด ถือหุนในอัตรารอยละ 99.99 และไดจายชําระคาหุนแลวท้ังจํานวน 

6. เงินลงทุนในบริษัทรวม 

6.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทรวม 
(หนวย: พันบาท) 

   งบการเงินรวม 

   สัดสวน  มูลคาตามบัญชีตาม 
   เงินลงทุน ราคาทุน วิธีสวนไดเสีย 

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ 
จัดต้ังขึ้น
ในประเทศ 

30 
มิถุนายน 

2555 

31 
ธันวาคม 

2554 

30 
มิถุนายน 

2555 

31 
ธันวาคม 

2554 

30 
มิถุนายน 

2555 

31 
ธันวาคม 

2554 

   (รอยละ) (รอยละ)     
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป ลงทุนในบริษัทตาง ๆ ไทย 35.39 35.43 4,254,008 4,254,008 4,773,998 4,726,443 
   จํากัด (มหาชน)         
บริษัท ควอลิต้ีคอนสตรัคชั่นโปรดัคส ผลิตวัสดุกอสราง ไทย 21.16 21.16 179,178 179,178 350,451 304,873 
   จํากัด (มหาชน)         
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) คาปลีกวัสดุกอสราง ไทย 30.12 30.07 1,337,230 1,175,060 3,036,967 2,777,661 
บริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี จํากัด ท่ีปรึกษาลงทุน ไทย 40.00 40.00 2,000 2,000 3,475 1,387 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแลนดแอนดเฮาส ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ไทย 49.94 49.94 20,692 20,692 32,402 32,402 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ไทย 49.99 49.99 1,512,269 1,512,269 1,531,025 1,260,648 
   สิทธิเรียกรองแลนดแอนดเฮาส-II         
บริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ไทย 24.86 24.86 3,252,802 3,252,802 4,258,753 4,126,857 
Starmalls, Inc. (เดิมชื่อ “บริษัท โพลาร พรอบเพอรต้ี ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ฟลิปปนส          - 25.00 - 866,849 - 1,148,654 
   โฮลดิ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด”)         

     10,558,179 11,262,858 13,987,071 14,378,925 
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(หนวย: พันบาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   สัดสวน  
   เงินลงทุน ราคาทุน 

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ 
จัดตั้งข้ึนใน
ประเทศ 

30 มิถุนายน 
2555 

31 ธันวาคม 
2554 

30 มิถุนายน 
2555 

31 ธันวาคม 
2554 

   (รอยละ) (รอยละ)   
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป ลงทุนในบริษัทตาง ๆ ไทย 35.39 35.43 4,254,008 4,254,008 
   จํากัด (มหาชน)       
บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส ผลิตวัสดุกอสราง ไทย 21.16 21.16 179,178 179,178 
   จํากัด (มหาชน)       
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) คาปลีกวัสดุกอสราง ไทย 30.12 30.07 1,337,230 1,175,060 
บริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี จํากัด ท่ีปรึกษาลงทุน ไทย 40.00 40.00 2,000 2,000 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแลนดแอนดเฮาส ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ไทย 49.94 49.94 20,692 20,692 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ไทย 49.99 49.99 1,512,269 1,512,269 
   สิทธิเรียกรองแลนดแอนดเฮาส-II       
บริษัท ควอลิตี ้เฮาส จํากัด (มหาชน) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ไทย 24.86 24.86 3,252,802 3,252,802 
Starmalls, Inc. (เดิมชือ่ “บริษัท โพลาร  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ฟลิปปนส            - 25.00 - 866,849 
   พรอบเพอรตี ้โฮลดิ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด”)       

     10,558,179 11,262,858 

6.2 การเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญของเงินลงทุนในบริษัทรวม 

 บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน)   

 ในเดือนพฤษภาคม 2554 บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน) ไดจัดสรรหุนสามัญให
ประชาชนท่ัวไปเปนคร้ังแรก (IPO) เปนจํานวน 1,443 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท ในราคา   
หุนละ 1.40 บาท บริษัทฯมิไดเพิ่มการลงทุนในบริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน) 
ดังนั้น สัดสวนการถือหุนในบริษัทรวมดังกลาวจึงลดลงจากรอยละ  40.95 เปนรอยละ 35.75                  
การเพิ่มทุนของบริษัทรวมดังกลาวทําใหมูลคาเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสียเพิ่มข้ึน
จํานวน 136.1 ลานบาท บริษัทฯไดรับรูมูลคาเงินลงทุนท่ีเพิ่มข้ึนดังกลาวโดยแสดงเปนรายไดอ่ืนใน     
งบกําไรขาดทุนรวมสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2554 

 เม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2555 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด 
(มหาชน) ไดมีมติอนุมัติจายปนผล โดยจายเปนหุนสามัญในอัตรา 30 หุนเดิมตอ 1 หุนปนผล หรือ     
คิดเปนอัตราการจายปนผล 0.0333 บาทตอหุน และจายปนผลเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.0037 บาท 
โดยบริษัทฯไดรับหุนปนผลจํานวน 136 ลานหุนและเงินปนผลจํานวน 15 ลานบาทในเดือนพฤษภาคม 
2555 บริษัทฯไดนําหุนปนผลที่ไดรับไปเฉล่ียตนทุนเงินลงทุนในบริษัทดังกลาวโดยใชจํานวนหุน
ท้ังหมดท่ีมีภายหลังจากไดรับหุนปนผลในระหวางงวดปจจุบัน 

 นอกจากนี้ ในระหวางงวดปจจุบัน มีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัท แอล เอช                   
ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน) ใชสิทธิจองซ้ือหุนสามัญใหมจํานวน 15 ลานหนวย แปลงเปน
หุนสามัญจํานวน 15 ลานหุน ทําใหสัดสวนการถือหุนของบริษัทเปล่ียนแปลงจากรอยละ 35.43 เปน
รอยละ 35.39 
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 บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 

 ในระหวางงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 บริษัทฯซ้ือเงินลงทุนในบริษัท โฮม โปรดักส 
เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) เพิ่มจํานวน 12 ลานหุน คิดเปนเงิน 162 ลานบาท และมีผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) ใชสิทธิแปลงเปนหุนสามัญ
จํานวน 29 ลานหุน ทําใหสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯเปล่ียนแปลงจากรอยละ 30.07 เปนรอยละ 
30.12 

 บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน) 

 เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2555 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) ไดมีมติ
อนุมัติจายปนผล โดยจายเปนหุนสามัญในอัตรา 12 หุนเดิมตอ 1 หุนปนผลหรือคิดเปนอัตราการ      
จายปนผล 0.08333 บาทตอหุน และจายปนผลเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.00926 บาท โดยบริษัทฯ
ไดรับหุนปนผลจํานวน 176 ลานหุนและเงินปนผลจํานวน 20 ลานบาทในเดือนพฤษภาคม 2555 
บริษัทฯไดนําหุนปนผลที่ไดรับไปเฉล่ียตนทุนเงินลงทุนในบริษัทดังกลาวโดยใชจํานวนหุนท้ังหมด   
ท่ีมีภายหลังจากไดรับหุนปนผลในระหวางงวดปจจุบัน 

 Starmalls, Inc. (เดิมชื่อ “บริษัท โพลาร พรอบเพอรตี้ โฮลดิ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด”) 

 ในเดือนมิถุนายน 2555 บริษัท โพลาร พร็อพเพอรต้ี โฮลดิ้ง คอรปอเรช่ัน จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทรวมของ
บริษัทฯไดปรับโครงสรางการถือหุนและมีการเพิ่มทุนเพื่อเขาซ้ือหุนรอยละ 99 ของทุนชําระแลวของ 
Manuela Corporation ซ่ึงทําธุรกิจศูนยการคาในประเทศฟลิปปนส และไดเปล่ียนช่ือบริษัทจาก บริษัท 
โพลาร พร็อพเพอรต้ี โฮลดิ้ง คอรปอเรช่ัน จํากัด เปน Starmalls, Inc. การปรับโครงสรางการถือหุน
ดังกลาว   ทําใหจํานวนหุนท่ีบริษัทฯถืออยูเดิมจํานวน 1,223 ลานหุนหรือคิดเปนรอยละ 25 ของทุน
ชําระแลวท้ังหมดเปล่ียนเปนจํานวน 808 ลานหุนหรือคิดเปนรอยละ 9.6 ของทุนชําระแลว บริษัทฯได
โอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนดังกลาวจากเงินลงทุนในบริษัทรวมเปนเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย 
บริษัทฯถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 105 เร่ือง การบัญชีสําหรับเงินลงทุนในตราสารหนี้
และตราสารทุนซ่ึงกําหนดใหรับรูผลตางระหวางราคาตามบัญชีกับมูลคายุติธรรม ณ วันท่ีโอนในสวน
ของผูถือหุน บริษัทฯจึงรับรูผลกําไรจากการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนในบริษัทรวมเปนเงินลงทุน
ในหลักทรัพยเผ่ือขายในสวนของผูถือหุนในงบการเงินรวมจํานวนเงิน 1,228 ลานบาท (งบการเงิน
เฉพาะกิจการ: จํานวนเงิน 1,502 ลานบาท) โดยไดแสดงเปนสวนหนึ่งของบัญชี “สวนเกินทุนอ่ืน”  

 บริษัท บางกอก เชน ฮอสปทอล จํากัด (มหาชน) 

 ในเดือนมีนาคม 2554 บริษัทฯไดขายเงินลงทุนท้ังหมดในบริษัท บางกอก เชน ฮอสปทอล จํากัด 
(มหาชน) จํานวนรวม 416.6 ลานหุน ในราคาหุนละ 8.5 บาท บริษัทฯไดรับผลตอบแทนสุทธิจากการ
ขายเงินลงทุนดังกลาวจํานวน 3,501 ลานบาท สงผลใหเกิดกําไรจากการขายเงินลงทุนดังกลาวดังนี้ 
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 (หนวย: พันบาท) 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี  
30 มิถุนายน 2554 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี  
30 มิถุนายน 2554 

                
งบการเงินรวม 

งบการเงิน   
เฉพาะกิจการ 

               
งบการเงินรวม 

งบการเงิน   
เฉพาะกิจการ 

กําไรจากการขายเงินลงทุน - - 2,765,536* 2,912,262 

 * รวมสวนเกินทุนจากสวนเกินมูลคาหุนของบริษัทรวมท่ีโอนไปเปนกําไรจํานวน 144 ลานบาท 
เนื่องจากการขายเงินลงทุน 

 ในระหวางงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2554 บริษัทฯไดคํานวณสวนแบงกําไรจากเงินลงทุน
ในบริษัทรวมดังกลาวต้ังแตวันตนปจนถึงวันท่ีบริษัทฯขายเงินลงทุนดังกลาวคิดเปนจํานวน              
30 ลานบาท 

6.3 สวนแบงกําไร (ขาดทุน) และเงินปนผลรับ 

 ในระหวางงวด บริษัทฯรับรูสวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวม
และรับรูเงินปนผลรับจากบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชื่อบริษัท สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทรวม เงินปนผลรับ 

 สําหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

สําหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

สําหรับงวดสามเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

สําหรับงวดหกเดือน
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป 
 จํากัด (มหาชน) 60,423 42,729 114,590 82,169 15,041 - 15,041 - 
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปทอล    
 จํากัด (มหาชน) - - - 29,886 - - - - 
บริษัท ควอลิต้ีคอนสตรัคชั่นโปรดัคส  
   จํากัด (มหาชน) 18,733 6,586 52,349 16,551 6,770 4,231 6,770 4,231 
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด 
 (มหาชน) 177,992 145,486 362,146 268,983 265,027 25,402 265,027 25,402 
บริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี   
 จํากัด 1,469 (290) 2,087 (636) - - - - 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแลนด 
 แอนดเฮาส* - - - - - - - - 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและ    
 สิทธิเรียกรองแลนดแอนดเฮาส-II 6,516 9,641 530,019 19,600 90,597 34,728 316,335 80,027 
บริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) 83,853 91,400 159,510 130,608 19,516 252,905 19,516 252,905 
Starmalls, Inc. (เดิมชื่อ “บริษัท          
 โพลาร พรอบเพอรต้ี โฮลดิ้ง      

คอรปอเรชั่น จํากัด”) 15,138 15,672 25,344 29,077 - - - - 

รวม 364,124 311,224 1,246,045 576,238 396,951 317,266 622,689 362,565 
 * จดทะเบียนยกเลิกกองทุนในวันที่ 11 ธันวาคม 2550 
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6.4 มูลคายุติธรรมของบริษัทรวมท่ีเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

 เงินลงทุนในบริษัทรวมท่ีเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยมีมูลคายุติธรรมดังตอไปนี้ 
 (หนวย: ลานบาท) 

 จดทะเบียนใน มูลคายุติธรรม ณ วันที่ 

ช่ือบริษัท 

ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศ 

30 มิถุนายน   
2555 

31 ธันวาคม
2554 

บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน) ไทย 5,587 5,650 
บริษัท ควอลิต้ีคอนสตรัคช่ันโปรดัคส จํากัด (มหาชน) ไทย 834 504 
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด  (มหาชน) ไทย 21,909 19,303 
บริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) ไทย 3,927 3,140 
Starmalls, Inc. (เดิมช่ือ “บริษัท โพลาร พรอบเพอรต้ี    
   โฮลด้ิง คอรปอเรช่ัน จํากัด”) ฟลิปปนส - 2,034 
รวม  32,257 30,631 

6.5 งบการเงินรวมระหวางกาลของบริษัทฯสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555              
รวมเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย และสวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธี          
สวนไดเสียของบริษัทรวมดังกลาว โดยคํานวณจากงบการเงินท่ีสอบทานแลวหรือท่ียังมิไดผานการ
สอบทานดังตอไปนี้ 

           (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 เงินลงทุนตามวิธี สวนแบงกําไร (ขาดทุน) ตามวิธีสวนไดเสีย 

 สวนไดเสีย สําหรับงวดสามเดือน สําหรับงวดหกเดือน 

 ณ วันที่ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

 30 มิถุนายน 2555 2555 2554 2555 2554 

สอบทานแลวโดยผูสอบบัญชีและผูสอบบัญชีอ่ืนในสํานักงานเดียวกัน  
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน) - - 42,729 - 82,169 
บริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี จํากัด 3,475 1,469 (290) 2,087 (636) 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแลนดแอนดเฮาส(1) 32,402 - - - - 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิเรียกรอง      
   แลนดแอนดเฮาส-II 1,531,025 6,516 9,641 530,019 19,600 
บริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) 4,258,753 83,853 91,400 159,510 130,608 
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 3,036,967 177,992 145,486 362,146 268,983 
สอบทานแลวโดยผูสอบบัญชีอ่ืน      
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปทอล จํากัด (มหาชน) - - - - 29,886 
บริษัท ควอลิต้ีคอนสตรัคชั่นโปรดัคส จํากัด (มหาชน) 350,451 18,733 6,586 52,349 16,551 
ไมไดสอบทานโดยผูสอบบัญชี      
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน) 4,773,998 60,423 - 114,590(2) - 
Starmalls, Inc. (เดิมชื่อ “บริษัท โพลาร พรอบเพอรต้ี โฮลดิ้ง      
   คอรปอเรชั่น จํากัด”) - 15,138 15,672 25,344(3) 29,077(4) 

รวม 13,987,071 364,124 311,224 1,246,045 576,238 
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 (1) จดทะเบียนยกเลิกกองทุนในวันที่ 11 ธันวาคม 2550 
 (2) คํานวณจากงบการเงินสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555 ที่จัดทําข้ึนโดยฝายบริหาร 
 (3) คํานวณจากงบการเงินสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2555 ที่จัดทําข้ึนโดยฝายบริหาร 
 (4) คํานวณจากงบการเงินสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 ที่จัดทําข้ึนโดยฝายบริหาร 

 ในระหวางป 2554 บริษัทฯไมไดรับงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ของ Starmalls, 
Inc. มูลคาเงินลงทุนในบริษัทรวมดังกลาวตามวิธีสวนไดเสียในงบการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2554 จํานวน 1,149 ลานบาท และสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนดังกลาวตามวิธีสวนไดเสียในงบการเงิน
รวมสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันจํานวน 49 ลานบาท คํานวณข้ึนจากงบการเงินสําหรับงวดเกาเดือน
ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2554 ท่ีจัดทําโดยฝายบริหารของบริษัทดังกลาวซ่ึงไมมีการสอบทานโดย
ผูสอบบัญชี และบริษัทฯไมไดปรับปรุงผลแตกตางจากการใชนโยบายการบัญชีท่ีตางจากกลุมบริษัท 

 ในระหวางงวดปจจุบัน บริษัทฯไดรับงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ท่ีผานการ
ตรวจสอบแลวโดยผูสอบบัญชีของ Starmalls, Inc. ซ่ึงแสดงความเห็นอยางไมมีเง่ือนไข นอกจากน้ี 
บริษัทฯไดรับงบการเงินสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2555 ของ Starmalls, Inc. ท่ี
จัดทําข้ึนโดยฝายบริหารของบริษัทดังกลาว บริษัทฯใชงบการเงินสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี   
31 มีนาคม 2555 ดังกลาวในการคํานวณสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียในงบการเงิน
รวมสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 เนื่องจากระยะเวลาในการนําสงงบการเงินของ 
Starmalls, Inc. ใหกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศฟลิปปนสมีกําหนดชากวาระยะเวลาในการจัดทํา
งบการเงินรวมของบริษัทฯ นอกจากนี้งบการเงินของ Starmalls, Inc. จัดทําข้ึนโดยใชนโยบายการ
บัญชีบางรายการท่ีแตกตางจากกลุมบริษัท อยางไรก็ตาม ฝายบริหารเช่ือวาผลของความแตกตางจาก
รอบระยะเวลาบัญชีท่ีแตกตางกันและนโยบายการบัญชีท่ีแตกตางกันดังกลาวจะไมสงผลกระทบอยาง
เปนสาระสําคัญสําหรับงบการเงินรวมของบริษัทฯ 

7. เงินลงทุนระยะยาวอื่น 

7.1 รายละเอียดของเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2555 
31 ธันวาคม

2554 
30 มิถุนายน 

2555 
31 ธันวาคม

2554 

หลักทรัพยเผื่อขาย     
ตราสารทุน - ในประเทศ (หมายเหตุ 7.3) 783,568 288,568 783,568 288,568 
ตราสารทุน - ตางประเทศ (หมายเหตุ 6.2) 2,368,704 - 2,368,704 - 
บวก (หัก): คาเผื่อการปรับมูลคา 224,515 (45,801) 224,515 (45,801) 
หลักทรัพยเผื่อขาย - สุทธิ 3,376,787 242,767 3,376,787 242,767 
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(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2555 
31 ธันวาคม

2554 
30 มิถุนายน 

2555 
31 ธันวาคม

2554 

เงินลงทุนทั่วไป     
ตราสารทุน - ในประเทศ 250,267 250,267 26,000 26,000 
หัก: คาเผื่อขาดทุนจากการดอยคา (37,064) (37,064) (16,000) (16,000) 
เงินลงทุนท่ัวไป - สุทธิ 213,203 213,203 10,000 10,000 
รวม 3,589,990 455,970 3,386,787 252,767 

7.2 ในระหวางงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2554 บริษัทฯไดต้ังคาเผ่ือขาดทุนจากการดอยคาของ
เงินลงทุนในบริษัทท่ีจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซียจํานวนรวม 622 ลานบาท เนื่องจากบริษัท
ดังกลาวยังมีขาดทุนสะสมจํานวนมาก ขณะท่ีมีความสามารถในการทํากําไรในแตละปตํ่า บริษัท
ดังกลาวยังตองใชเวลานานในการฟนตัวซ่ึงข้ึนอยูกับปจจัยตาง ๆ ในอนาคตซ่ึงมีความไมแนนอน 

 ในเดือนธันวาคม 2554 บริษัทฯไดขายเงินลงทุนในหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิของบริษัทท่ี              
จดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซียจํานวน 5 บริษัท บริษัทฯไดรับผลตอบแทนสุทธิจากการขาย       
เงินลงทุนดังกลาวจํานวน 347 ลานบาท สงผลใหเกิดกําไรจากการขายเงินลงทุนดังกลาวจํานวน 347 
ลานบาทในไตรมาสที่ 4 ของป 2554 

7.3 ในระหวางงวดหกเดือนส้ินสุดวัน ท่ี  30  มิ ถุนายน  2555 บริษัทฯไดลงทุนในกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชา แลนด แอนด เฮาส จํานวน 495 ลานบาทตามท่ีกลาวไวใน         
หมายเหตุ 2 

8. ท่ีดินรอการพฒันา 

 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทยอยไดนําท่ีดินรอการพัฒนาบางสวน            
ไปจดจํานองคํ้าประกันเงินกูยืมระยะยาวซ่ึงมีมูลคาสุทธิตามบัญชีดังนี้ 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2555 
31 ธันวาคม 

2554 
30 มิถุนายน 

2555 
31 ธันวาคม 

2554 
มูลคาสุทธิตามบัญชีของท่ีดิน 
   รอการพัฒนาท่ีติดภาระคํ้าประกัน 

945 945 - - 
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 ในระหวางงวดปจจุบัน  บริษัทฯไดโอนท่ีดินรอการพัฒนาซ่ึงมีมูลคาสุทธิตามบัญชีจํานวน                 
12 ลานบาท ไปเปนสินคาคงเหลือ 

 การเปล่ียนแปลงของคาเผ่ือการลดมูลคาของท่ีดินรอการพัฒนาสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี        
30 มิถุนายน 2555 สรุปไดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 
งบการเงินรวม 

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 774,022 692,504 
บวก: ต้ังเพิ่ม 92 - 
หัก: โอนกลับเนื่องจากการขาย (7,320) - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 766,794 692,504 

9. อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนของบริษัทยอยไดแกบานพักอาศัยใหเชาในโครงการ แอล แอนด เอช 
วิลลา สาทร ซ่ึงมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน  2555 และ 31 ธันวาคม 2554 ดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 
 30 มิถุนายน 

2555 
31 ธันวาคม 

2554 
ราคาทุน - 496,905 
หัก: คาเส่ือมราคาสะสม - (110,392) 
มูลคาตามบัญชี - สุทธิ - 386,513 

 การกระทบยอดมูลคาตามบัญชีของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี          
30 มิถุนายน 2555 แสดงไดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 
  งบการเงินรวม 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555  386,513 
คาเส่ือมราคา  (5,721) 
จําหนาย - มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ีจําหนาย  (380,792) 
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555  - 
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 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 มูลคายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนซ่ึงประเมินโดยผูประเมิน
ราคาอิสระโดยใชเกณฑวิธีพิจารณารายได (Income Approach) มีมูลคาประมาณ 644 ลานบาท           
ขอสมมติฐานหลักท่ีใชในการประเมินราคาอาคารดังกลาวประกอบดวยอัตราผลตอบแทน อัตรา     
เงินเฟอ อัตราพ้ืนท่ีวางระยะยาว และอัตราการเติบโตระยะยาวของคาเชา มูลคายุติธรรมขางตนได
ประเมินราคาโดยรวมสิทธิการเชาท่ีดินซ่ึงมีมูลคาสุทธิตามบัญชีจํานวน 160 ลานบาท 

 เม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2555 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท แอล แอนด เอช สาทร จํากัด ซ่ึงเปน
บริษัทยอยของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติขายโครงการ แอล แอนด เอช วิลลา สาทร ใหกับกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยและสิทธิเรียกรอง แลนด แอนด เฮาส ในราคา 628 ลานบาท (รวมสิทธิการเชาท่ีดินท่ี
เปนท่ีต้ังของโครงการ เฟอรนิเจอร และอุปกรณ) สงผลใหเกิดกําไรจากการขายโครงการ แอล แอนด 
เอช วิลลา สาทร จํานวน 21 ลานบาท (สุทธิจากคาใชจายในการขายที่เกี่ยวของ) บริษัทฯรับรูรายการ
ดังกลาวในกําไรหรือขาดทุนรวมสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 

10. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 
2555 สรุปไดดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555 638,422 363,449 
ซ้ือเพิ่มระหวางงวด - ราคาทุน 132,027 115,820 
จําหนายระหวางงวด - มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี   
   จําหนาย (7,996) (1,096) 
คาเส่ือมราคาสําหรับงวด (108,790) (62,669) 
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 653,663 415,504 
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11. สิทธิการเชา 

(หนวย: พันบาท) 

 อายุคงเหลือ งบการเงินรวม 
โครงการ ของสิทธิการเชา (ป) 30 มิถุนายน 2555 31 ธันวาคม 2554 

โรงแรมแกรนด เซนเตอร พอยต     
 โฮเทล แอนด เรสซิเดนซ 25.9 1,902,065 1,946,802 
แอล แอนด เอช วิลลา สาทร - - 160,011 
ศูนยการคาเทอรมินอล 21 และ    
 โรงแรมแกรนด เซนเตอร พอยต    
 โฮเทล แอนด เรซิเดนซ สุขุมวิท    
 เทอรมินอล 21 28.1 4,689,555 4,763,345 
ท่ีดินเปลา 14.2 536 556 
  6,592,156 6,870,714 

 ในระหวางงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 บริษัท แอล แอนด เอช วิลลา สาทร จํากัด       
ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัทฯไดจําหนายสิทธิการเชาซ่ึงเปนท่ีต้ังของโครงการ แอล แอนด เอช วิลลา 
สาทร ตามรายละเอียดในหมายเหตุ 9 สิทธิการเชาดังกลาวมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันจําหนายเทากับ 
159 ลานบาท 

 บริษัทยอยไดนําสิทธิการเชาท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางซ่ึงมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 
2555 จํานวน 1,902 ลานบาท (31 ธันวาคม 2554: สิทธิการเชาท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางและสิทธิการเชา
ชวงท่ีดินจํานวน 2,107 ลานบาท) ไปค้ําประกันเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะยาว 

12. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น 

(หนวย: พันบาท) 

 อัตราดอกเบ้ีย (รอยละตอป) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2555 

31 ธันวาคม 
2554 

30 มิถุนายน 
2555 

31 ธันวาคม 
2554 

30 มิถุนายน 
2555 

31 ธันวาคม 
2554 

เงินเบิกเกินบัญชี 
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร MOR MOR 11,713 22,951 - - 

เงินกูยืมระยะส้ัน       
ต๋ัวแลกเงิน 3.30 - 3.31 3.40 - 4.05 200,000 4,463,000 200,000 4,463,000 
หัก: ดอกเบ้ียจายลวงหนา   (312) (34,932) (312) (34,932) 

รวมเงินกูยืมระยะส้ัน   199,688 4,428,068 199,688 4,428,068 
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 เงินเบิกเกินบัญชีคํ้าประกันโดยการจํานําสิทธิการเชาท่ีดิน สิทธิการเชาชวงท่ีดิน และจดจํานอง          
ส่ิงปลูกสรางของบริษัทยอย 

13. เงินกูยืมระยะยาว 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2555 
31 ธันวาคม 

2554 
30 มิถุนายน 

2555 
31 ธันวาคม 

2554 
เงินกูยืมระยะยาว 10,456,586 10,014,290 6,317,250 5,923,000 
หัก: สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป (1,573,564) (573,031) (1,000,000) - 
สุทธิ 8,883,022 9,441,259 5,317,250 5,923,000 

 การเปล่ียนแปลงของเงินกูยืมระยะยาวสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 มี
รายละเอียดดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 

                
งบการเงินรวม 

งบการเงิน   
เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 10,014,290 5,923,000 
บวก: เบิกเงินกูเพิ่ม 2,485,500 2,000,000 
หัก: ชําระคืน (2,043,204) (1,605,750) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 10,456,586 6,317,250 

 ในระหวางงวดปจจุบันบริษัทฯไดทําสัญญาเงินกูยืมระยะยาวกับธนาคารพาณิชยแหงหนึ่งจํานวน 
2,000 ลานบาท โดยมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีเทากับรอยละ 4.11 ตอปในปท่ี 1 และ 2 จากนั้นคิดดอกเบ้ียใน
อัตรารอยละ MLR-1.75 ตอป และมีกําหนดชําระคืนเงินตนภายใน 4 ป ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 
บริษัทฯไดเบิกใชวงเงินดังกลาวแลวท้ังจํานวน 

 นอกจากนั้น ในระหวางงวดปจจุบันบริษัทยอยแหงหนึ่งไดทําสัญญาเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคาร
พาณิชยแหงหนึ่งจํานวน 950 ลานบาท โดยมีอัตราดอกเบ้ียรอยละ MLR-2 ตอป บริษัทยอยตองชําระ
คืนเงินตนรอยละ 60 ของราคาขายบานพรอมท่ีดิน และมีกําหนดชําระคืนเงินตนภายใน 5 ปนับแต
วันท่ีเบิกเงินกูงวดแรก ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 บริษัทยอยดังกลาวไดเบิกใชวงเงินดังกลาวแลว
จํานวน 324 ลานบาท 
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 บริษัทฯและบริษัท  รีโค  รีสอรท  พีทีอี  ลิมิเต็ด  ในฐานะผู ถือหุนของบริษัท  แอล  แอนด  เอช           
พร็อพเพอร ต้ี จํากัด ไดตกลงใหคํารับรองกับธนาคารผูใหสินเช่ือแกบริษัท แอล แอนด เอช          
พร็อพเพอรต้ี จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัทฯโดยมีขอปฏิบัติบางประการ เชน การดํารงสัดสวน
การถือหุนในบริษัทยอย การใหการสนับสนุนทางการเงินในกรณีจําเปนเพื่อใหแนใจวาบริษัทยอยมี
ความสามารถในการชําระหนี้ในวงเงินดังกลาวกับผูใหสินเช่ือได และบริษัทฯตองไดรับการยินยอม
จากผูใหสินเช่ืออยางเปนลายลักษณอักษรหากมีการขาย โอนหรือจํานําหุนของบริษัทยอยดังกลาว 

 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 เงินกูยืมระยะยาวคํ้าประกันโดยการจดจํานองท่ีดินและส่ิงปลูกสรางของ
โครงการ ท่ีดินรอการพัฒนา สิทธิการเชาท่ีดิน และหุนของบริษัทยอย (31 ธันวาคม 2554: คํ้าประกัน
โดยท่ีดินและส่ิงปลูกสรางของโครงการ ท่ีดินรอการพัฒนา สิทธิการเชาท่ีดิน สิทธิการเชาชวงท่ีดิน
และหุนของบริษัทยอย) 

 สัญญากูยืมเงินสวนใหญไดระบุขอปฏิบัติและขอจํากัดบางประการ เชน อัตราสวนการถือหุนของ         
ผูถือหุนรายใหญ การเปล่ียนแปลงกรรมการบริษัท การคํ้าประกันหนี้สินหรือเขารับอาวัลต๋ัวสัญญา     
ใชเงินแกบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ การจายเงินปนผล การรวมหรือควบบริษัทเขากับบริษัทอ่ืน        
การดํารงอัตราสวนทางการเงินบางประการ และการแจงใหผูใหกูทราบอยางเปนลายลักษณอักษรเม่ือ
มีคดีความท่ีมีผลกระทบตอความสามารถในการชําระคืนเงินกู เปนตน 

 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯและบริษัทยอยคงเหลือจํานวนเงินท่ียังไมได
เบิกใชของวงเงินกูยืมจากสถาบันการเงินดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2555 
31 ธันวาคม 

2554 
30 มิถุนายน 

2555 
31 ธันวาคม 

2554 
วงเงินกูยืมท่ียงัไมไดเบิกใช 3,367 1,038 1,815 - 

 นอกจากนี้ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 บริษัทยอยแหงหนึ่งมีจํานวนเงินท่ียังไมไดเบิกใชตามสัญญา   
กูยืมเงินจากผูถือหุน (ไมรวมวงเงินกูจากบริษัทฯ) จํานวน 260 ลานบาท (31 ธันวาคม 2554: 260 ลาน
บาท) 
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14. หุนกู 

 รายละเอียดการอนุมัติการออกจําหนายหุนกูของบริษัทฯมีดังนี ้

อนุมัติโดย ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนเม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2554 
จํานวน วงเงินหมุนเวียนไมเกิน 20,000 ลานบาทหรือเทียบเทาในเงินสกุลอ่ืน  
อายุ ไมเกิน 10 ป  
ประเภท ดอยสิทธิ และ/หรือ ไมดอยสิทธิ มีประกัน และ/หรือไมมีประกัน  

มีผูแทนผูถือหุนกู และ/หรือ ไมมีผูแทนผูถือหุนกู  
วิธีเสนอขาย เสนอขายตอผูลงทุนในประเทศ และ/หรือ ตางประเทศ 

 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 บริษัทฯมีจํานวนหุนกูท่ียังไมไดออกตามการอนุมัติดังกลาวขางตนจํานวน
รวม 4,500 ลานบาท 

 ยอดคงเหลือของหุนกู ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 มีดังนี้ 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 จํานวนหุน (หุน) จํานวนเงิน (พนับาท) 

คร้ังท่ี อัตราดอกเบ้ียตอป อายุ คืนเงินตน ครบกําหนด 
30 มิถุนายน 

2555 
31 ธันวาคม 

2554 
30 มิถุนายน 

2555 
31 ธันวาคม 

2554 
หุนกูประเภทไมมีหลักประกันและไมดอยสิทธิ     
 คร้ังท่ี 1/2551 ปท่ี 1 - 2 คงท่ีรอยละ 5.33 4 ป เม่ือครบกําหนด 24 กรกฎาคม 2555 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 
 ปท่ี 3 - 4 คงท่ีรอยละ 6.5        
 คร้ังท่ี 1/2552 คงท่ีรอยละ 4.5 5.5 ป เม่ือครบกําหนด 19 มิถุนายน 2558 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 
 คร้ังท่ี 1/2553 คงท่ีรอยละ 3.4 3.5 ป เม่ือครบกําหนด 30 กันยายน 2556 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
 คร้ังท่ี 2/2553 คงท่ีรอยละ 3 3 ป เม่ือครบกําหนด 29 มีนาคม 2556 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 
 คร้ังท่ี 3/2553 คงท่ีรอยละ 2.89 3 ป เม่ือครบกําหนด 27 กรกฎาคม 2556 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
 คร้ังท่ี 1/2554 คงท่ีรอยละ 3.54 3 ป เม่ือครบกําหนด 20 มกราคม 2557 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 
 คร้ังท่ี 1/2555 ชุดท่ี 1 คงท่ีรอยละ 3.85 2.5 ป เม่ือครบกําหนด 30 กันยายน 2557 900,000 - 900,000 - 
 คร้ังท่ี 1/2555 ชุดท่ี 2 คงท่ีรอยละ 3.99 3 ป เม่ือครบกําหนด 30 มีนาคม 2558 3,100,000 - 3,100,000 - 
รวม     15,500,000 11,500,000 15,500,000 11,500,000 
หัก: หุนกูท่ีถึงกําหนดชาํระภายใน 1 ป    (5,000,000) (3,000,000) 
สุทธิ     10,500,000 8,500,000 

 การเปล่ียนแปลงของหุนกูสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 มีรายละเอียดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวมและ  
งบการเงิน          
เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 11,500,000 
บวก: ออกหุนกู 4,000,000 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 15,500,000 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

27 

 หนังสือช้ีชวนการออกหุนกูไดระบุถึงขอปฏิบัติและขอจํากัดบางประการ เชน การดํารงอัตราสวนทาง
การเงิน การจายเงินปนผล และการจัดสงรายงานเม่ือมีเหตุการณสําคัญ เชน การถูกฟองรอง เปนตน 

15. สวนเกิน (ต่ํากวา) ทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลคาเงินลงทุน 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2555 
31 ธันวาคม 

2554 
30 มิถุนายน 

2555 
31 ธันวาคม 

2554 
เงินลงทุนของบริษัทรวม 39,918 102,355 - - 
เงินลงทุนของบริษัทฯ 224,515 (45,801) 224,515 (45,801) 
รวม 264,433 56,554 224,515 (45,801) 

16. กําไรตอหุน 

 กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับงวดท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (ไมรวมกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดวยจํานวนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนสามัญท่ีออกอยูในระหวางงวด 

17. เงินปนผล 

   
 

เงินปนผลท่ี
อนุมัติจาย 

 
เงินปนผล

ระหวางกาลท่ี
จายไปแลว 

 
 

เงินปนผล  
ท่ีจายเพ่ิม 

 
 

จํานวน     
เงินปนผล 

จํานวน            
เงินปนผลสวน      

ท่ีเปนของผูถือหุน    
ซึ่งไมมีสิทธ ิ

 
 

จํานวน 
เงินปนผล 

เงินปนผล อนุมัติโดย ตอหุน ตอหุน ตอหุน ท่ีจายเพ่ิม รับเงินปนผล ท่ีจายไปจริง 
  (บาท) (บาท) (บาท) (ลานบาท) (ลานบาท) (ลานบาท) 

เงินปนผลประจําป 2553 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อ
วันท่ี 26 เมษายน 2554 

0.34 0.16 0.18 1,805 12 1,793 

เงินปนผลประจําป 2554 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อ
วันท่ี 26 เมษายน 2555 

0.40 0.17 0.23 2,306 20 2,286 

18. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยประกอบธุรกิจหลักประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อขายและใหเชา ซ่ึง
ประกอบดวยโครงการจัดสรรท่ีดินขายพรอมบาน โครงการอาคารชุดพักอาศัย โครงการอาคาร         
พักอาศัยใหเชา และโครงการใหเชาพื้นท่ีในศูนยการคา บริษัทฯและบริษัทยอยมีสวนงานทาง
ภูมิศาสตรเพียงสวนงานเดียว เนื่องจากบริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเทานั้น 

 ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย และธุรกิจใหเชาพื้นท่ีและบริการ           
ในงบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 และ 2554          
เปนดังนี้ 
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 (หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 
 ธุรกิจ ธุรกิจใหเชาพื้นที ่  
 อสังหาริมทรัพย และบริการ งบการเงินรวม 
 2555 2554 2555 2554 2555 2554 
รายไดจากภายนอก 5,422 4,670 415 102 5,837 4,772 
รายไดทั้งส้ิน 5,422 4,670 415 102 5,837 4,772 

กําไร (ขาดทนุ) จากการดําเนนิงาน       
   ตามสวนงาน 1,037 908 70 (7) 1,107 901 

รายไดและคาใชจายที่ไมไดปนสวน:       
   รายไดอื่น     29 29 
   กําไรจากการเปลี่ยนแปลงสวนของ       
      ผูถอืหุนของบริษัทรวม     - 136 
   สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม    364 311 
   คาใชจายอืน่     (1) - 
   คาใชจายทางการเงิน     (113) (63) 
   ภาษีเงินไดนิติบคุคล     (252) (296) 
กําไรสําหรับงวด     1,134 1,018 

(หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับงวดหกเดอืนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 
 ธุรกิจ ธุรกิจใหเชาพื้นที ่  
 อสังหาริมทรัพย และบริการ งบการเงินรวม 
 2555 2554 2555 2554 2555 2554 
รายไดจากภายนอก 9,680 8,368 851 204 10,531 8,572 
รายไดทั้งส้ิน 9,680 8,368 851 204 10,531 8,572 

ขาดทุนจากการดอยคาของโครงการ - (7) - - - (7) 

กําไร (ขาดทนุ) จากการดําเนนิงาน       
   ตามสวนงาน 1,802 1,611 156 (22) 1,958 1,589 

รายไดและคาใชจายที่ไมไดปนสวน:       
   รายไดอื่น     91 66 
   กําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทรวม     - 2,766 
   กําไรจากการเปลี่ยนแปลงสวนของ       
      ผูถอืหุนของบริษัทรวม     - 136 
   สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม    1,246 576 
   คาใชจายอืน่     (1) - 
   ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนระยะยาวอืน่    - (622) 
   คาใชจายทางการเงิน     (246) (143) 
   ภาษีเงินไดนิติบคุคล     (428) (1,337) 
กําไรสําหรับงวด     2,620 3,031 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

29 

19. ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 

19.1 ภาระผูกพัน 

 19.1.1 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันตาม
สัญญากอสรางดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2555 
31 ธันวาคม 

2554 
30 มิถุนายน 

2555 
31 ธันวาคม 

2554 
ภาระผูกพนัตามสัญญากอสราง 2,561 1,744 2,497 1,690 

 19.1.2 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรต้ี จํากัด มีภาระผูกพันตาม
สัญญาเชาท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสราง และสัญญาเชาท่ีดินดังนี้ 

  ก) สัญญาเชาท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสราง 

วันที่ทําสัญญา อายุสัญญา วันสิ้นสุดสัญญา อัตราคาเชา 

7 มิถุนายน 2548 30 ป* 31 พฤษภาคม 2581  ต้ังแตวันที่ 1 มิถุนายน 2551 โดยจายคาเชา 
       เปนรายเดือนในอัตราดังน้ี 

      
 ปที่ 1-5 คาเชารวม 33.15 ลานบาท 

(ชําระแลว 26.47 ลานบาท) 
       ปที่ 6-10 คาเชารวม 42.31 ลานบาท 
       ปที่ 11-15 คาเชารวม 54.00 ลานบาท 
       ปที่ 16-20 คาเชารวม 68.92 ลานบาท 
       ปที่ 21-25 คาเชารวม 87.97 ลานบาท 
         ปที่ 26-30 คาเชารวม 112.27 ลานบาท 

 * อายุสัญญาเชานับจากวันที่ 1 มิถุนายน 2551 (ภายหลังระยะเวลากอสราง 3 ป) 

 นอกจากนี้ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรต้ี จํากัด          
มีภาระผูกพันเกี่ยวกับคาดูแลรักษาความปลอดภัยเดือนละ 11,160 บาท ตลอดระยะเวลา
การปลูกสรางและตลอดอายุสัญญาเชา 
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  ข) สัญญาเชาท่ีดิน 

วันที่ทําสัญญา อายุสัญญา อัตราคาเชา 

10 มีนาคม 2549 30 ป* คาเชาที่ดินจายเปนรายเดือนดังน้ี 
      ปที่ 1 - 5 คาเชารวม 20.16 ลานบาท (ชําระแลว 7.39 ลานบาท) 
      ปที่ 6 - 10 คาเชารวม 23.18 ลานบาท 
      ปที่ 11 - 15 คาเชารวม 26.66 ลานบาท 
      ปที่ 16 - 20 คาเชารวม 30.66 ลานบาท 
      ปที่ 21 - 25 คาเชารวม 35.25 ลานบาท 
        ปที่ 26 - 30 คาเชารวม 40.54 ลานบาท 

 * อายุสัญญาเชานับต้ังแตวันที่ 1 กันยายน 2553 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2583 

 19.1.3 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 บริษัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสวนของเงินลงทุนท่ียังไมเรียกชําระ
ในบริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรต้ี จํากัด จํานวนเงิน 90 ลานบาท 

 19.1.4 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรต้ี จํากัด และบริษัทยอยมีภาระ
ผูกพันเกี่ยวกับคาบริหารจัดการท่ีตองจายใหกับบริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี จํากัด      
ซ่ึงเปนบริษัทรวมของบริษัทฯจํานวน 28 ลานบาท 

 19.1.5 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรต้ี จํากัด มีภาระผูกพันเกี่ยวกับ  
คาปรึกษาท่ีตองจายใหกับบริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทรวมของ
บริษัทฯเปนจํานวนเงิน 0.9 ลานบาท 

 19.1.6 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรต้ี จํากัด มีภาระผูกพันเกี่ยวกับ  
คาบริหารจัดการโครงการท่ีตองจายใหกับบริษัทรวมของบริษัทฯดังตอไปนี้ 

บริษัทรวม อัตราคาบริการ ระยะเวลาในสัญญา 

บริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) คิดจากรอยละ 2 ของรายไดรวม            
บวกสวนเพิ่มเทากับรอยละ 5.5 ของ     
ผลกําไรจากการดําเนินงาน 

คาบริการเก่ียวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร
เดือนละ 100,000 บาท 

คาบริหารจัดการโครงการคิดจากคาใชจาย
ที่เกิดขึ้นจริงบวกเพิ่มรอยละ 15 

3 ปนับต้ังแตวันที่      
 1 ตุลาคม 2553 

 19.1.7 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรต้ี จํากัด มีภาระผูกพันเกี่ยวกับ  
คานายหนาในการจัดหาผูเชาพื้นท่ีในศูนยการคาเทอรมินอล 21 ท่ีตองจายใหกับบริษัท   
สยาม รีเทล ดเีวลล็อปเมนท จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทท่ีเกี่ยวของกันของบริษัทฯตามเง่ือนไขท่ีระบุ
ในสัญญา 
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 19.1.8 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการซ้ือท่ีดิน
ดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2555 
31 ธันวาคม 

2554 
30 มิถุนายน 

2555 
31 ธันวาคม 

2554 
ภาระผูกพันเกี่ยวกับการซ้ือท่ีดิน 1,132 69 1,132 69 

 19.1.9 ภาระผูกพันจากการพัฒนาโครงการท่ีดําเนินการอยู 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2555 

31 ธันวาคม 
2554 

30 มิถุนายน 
2555 

31 ธันวาคม 
2554 

จํานวนโครงการท่ีดําเนินการอยูตนงวด/ป 53 45 46 39 
จํานวนโครงการท่ีปดแลวระหวางงวด/ป (7) (9) (6) (8) 
จํานวนโครงการท่ีเปดใหมระหวางงวด/ป 7 17 7 15 

จํานวนโครงการท่ีดําเนินการอยูปลายงวด/ป 53 53 47 46 

มูลคาซื้อขายที่ไดทําสัญญาแลวสะสม     
 ทั้งสิ้น (ลานบาท) 76,352 74,250 64,082 61,887 
คิดเปนรอยละของยอดขายรวมของ 

 โครงการท่ีเปดดําเนินการอยู 61 63 57 59 
มูลคาซื้อขายที่ไดทําสัญญาแลวใน     
 ระหวางงวด/ป (ลานบาท) 9,563 18,433 9,001 16,824 
คิดเปนรอยละของยอดขายรวมของ     
 โครงการท่ีเปดดําเนินการอยู 8 16 8 16 
ภาระผูกพันที่จะตองทําการพัฒนา 
 สาธารณูปโภคสวนกลางของโครงการ 
 ที่ดําเนินงานอยู (ลานบาท) 

 
 

1,423 

 
 

1,122 

 
 

1,409 

 
 

1,100 

 19.1.10 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 บริษัทยอยมีท่ีดินในโครงการท่ีติดภาระจํายอมรวมจํานวน
ประมาณ 86 ไร ซ่ึงมูลคาของท่ีดินท่ีติดภาระจํายอมดังกลาวไดรวมเปนตนทุนโครงการแลว 

  19.1.11 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาดําเนินงาน 

บริษัทฯไดเขาทําสัญญาเชาดําเนินงานและสัญญาบริการท่ีเกี่ยวของกับการเชาพื้นท่ีในอาคาร
กับบริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรต้ี จํากัด และกองทุนรวมสิทธิการเชาอสังหาริมทรัพย 
ควอลิต้ี เฮาส ซ่ึงเปนบริษัทยอยและบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน ตามลําดับ โดยสัญญามีอายุ 3 ป  
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ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 บริษัทฯมีจํานวนเงินข้ันตํ่าท่ีตองจายในอนาคตท้ังส้ินภายใตสัญญา
เชาดําเนินงานและสัญญาบริการที่บอกเลิกไมได ดังนี้ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
จายชําระ ลานบาท 

ภายใน 1 ป 35 
มากกวา 1 แตไมเกิน 5 ป 48 

19.1.12 เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2553 บริษัทฯไดลงนามในสัญญาซ้ือขายผลิตภัณฑกับบริษัท ควอลิต้ี               
คอนสตรัคช่ันโปรดัคส จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนบริษัทรวม สัญญาดังกลาวมีอายุ 3 ป โดย
บริษัทฯตกลงซ้ืออิฐมวลเบาชนิดกอนกับบริษัทดังกลาวในปริมาณซ้ือข้ันตํ่าและราคาตามท่ี
กําหนดไวในสัญญา 

19.2 หนังสือค้ําประกันธนาคาร 

 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯและบริษัทยอยมีหนังสือคํ้าประกันซ่ึงออก
โดยธนาคารในนามบริษัทฯและบริษัทยอย ซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการ
ตามปกติธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอยคงเหลือดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2555 
31 ธันวาคม 

2554 
30 มิถุนายน 

2555 
31 ธันวาคม 

2554 
หนังสือคํ้าประกันการจัดหาและบํารุง
สาธารณูปโภค 1,656 1,543 1,520 1,442 
หนังสือคํ้าประกันการใชไฟฟา 55 55 41 41 
หนังสือคํ้าประกันอื่น ๆ 40 40 22 22 
 1,751 1,638 1,583 1,505 
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19.3 การค้ําประกัน 

19.3.1 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯและบริษัทยอยมีหนี้สินท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนจากภาระการค้ําประกันเงินกูยืมดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

ผูค้ําประกัน ผูถูกค้ําประกัน 
30 มิถุนายน 

2555 
31 ธันวาคม 

2554 

บริษัท แลนดแอนดเฮาส จํากัด (มหาชน) ลูกคา 7 7 

    
บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรต้ี จํากัด บริษัท แอล แอนด เอช สาทร จํากัด - 390 

19.3.2 บริษัทฯมีหนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึนซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับการสนับสนุนการเงิน (Letter of Comfort) 
ใหกับบริษัทยอยแหงหนึ่งสําหรับเงินกูยืมจากธนาคารเพ่ือใชในโครงการของบริษัทยอย        
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 บริษัทยอยดังกลาวมียอดหนี้คงคางตามสัดสวนการค้ําประกันของ
บริษัทฯท่ีกําหนดในคํารับรองท่ีใหกับธนาคารจํานวน 2,031 ลานบาท 

19.4 คดีความ 

 บริษัทฯและบริษัทยอย 

 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2555 บริษัทฯและบริษัทยอยไดถูกฟองรองในคดีตาง ๆ ท่ีสําคัญดังนี้ 

 ก) ในป 2549 นิติบุคคลหมูบานจัดสรรสองแหงฟองรองบริษัทฯและบริษัทยอยแหงหนึ่งเกี่ยวกับ
ทางออกสูทางสาธารณะโดยมีทุนทรัพยจํานวน 1,013 ลานบาท ตอมาในเดือนมิถุนายน 2552 
โจทกไดขอลดทุนทรัพยบางสวนทําใหทุนทรัพยเปล่ียนเปนจํานวน 800 ลานบาท และในเดือน
กุมภาพันธ 2552 บริษัทฯไดถูกฟองรองเพ่ิมเติมจํานวน 412 ลานบาท ตามพระราชบัญญัติการ
จัดสรรท่ีดินและพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค ขณะนี้อยูในระหวางการไตสวนของศาล 
อยางไรก็ตาม บริษัทฯไดบันทึกสํารองคาเผ่ือหนี้สินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากคดีความดังกลาวจํานวน 
25 ลานบาท 

 ข) บริษัทฯและบริษัทยอยไดถูกฟองรองในคดีอ่ืน ๆ ซ่ึงมีทุนทรัพยรวมจํานวน 386 ลานบาท 
ปจจุบันศาลช้ันตนและศาลอุทธรณไดมีคําพิพากษาใหบริษัทฯและบริษัทยอยชดใชคาเสียหาย
พรอมดอกเบ้ียรวม 48 ลานบาท บริษัทฯไดบันทึกสํารองเผ่ือหนี้สินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากคดีความ
ดังกลาวตามความเห็นของฝายกฎหมายของบริษัทฯรวมจํานวน 48 ลานบาท  
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 บริษัทรวม 

 บริษัทรวมไดถูกฟองรองในคดีตาง ๆ ท่ีสําคัญดังนี้ 

 ก) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแลนดแอนดเฮาส (“กองทุนฯ”) ถูกยื่นฟองรองเปนจําเลยท่ี 2 ในคดี
แพงโดยโจทกกลาวหาวา กองทุนฯรับโอนท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางโครงการอาคารชุดหลังสวน 
วิลล จากบริษัท เวฟ ดีเวลลอปเมนท จํากัด ซ่ึงเปนลูกหนี้ของโจทกโดยฉอฉล โดยศาลชั้นตน
และศาลอุทธรณมีคําพิพากษาใหยกฟองและโจทกยื่นฎีกาตอศาลฎีกาในวันท่ี 5 กันยายน 2551 
ปจจุบันคดียังอยูในระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา อยางไรก็ตาม ทนายความท่ีปรึกษาของ
กองทุนฯเช่ือวาผลของคดีจะไมเปนผลเสียหายตอกองทุนฯ ท้ังนี้ เนื่องจากกองทุนฯเปนเจาหนี้
บุริมสิทธิในทรัพยจํานอง ซ่ึงมีสิทธิไดรับชําระหนี้จากทรัพยจํานองกอนเจาหนี้อ่ืน รวมท้ังราคา
ทรัพยสินท่ีตีโอนชําระหนี้ถือเปนราคาท่ีสมเหตุสมผล เนื่องจากไดมีการประเมินราคาโดย
บริษัทประเมินราคาอิสระแลว 

 ข) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิเรียกรองแลนดแอนดเฮาส-II (“กองทุนฯ”) ไดถูก            
นิติบุคคลอาคารชุดแหงหนึ่งฟองรองในคดีเกี่ยวกับทรัพยสวนกลางท่ีชํารุดโดยเรียกคาเสียหาย
จํานวน 51.6 ลานบาทพรอมดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 7.5 ตอปของตนเงินดังกลาวนับแตวันฟอง 
เม่ือวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2553 ศาลแพงกรุงเทพใตมีคําพิพากษาใหยกฟองคดีดังกลาว ขณะนี้คดี
ดังกลาวอยูในระหวางการพิจารณาของศาลอุทธรณ อยางไรก็ตาม ทนายความที่ปรึกษาของ
กองทุนฯเช่ือวาผลของคดีจะไมเปนผลเสียหายตอกองทุนฯ 

20. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

20.1 เม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม 2555 บริษัทฯไดรับเงินจากการออกจําหนายหุนกูไมดอยสิทธิและไมมีประกัน
ของบริษัทฯครั้งท่ี 2/2555 จํานวน 2,500 ลานบาท หุนกูดังกลาวครบกําหนดไถถอนป 2558 และ       
มีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีรอยละ 4.10 ตอป 

20.2 เม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม 2555 ศาลช้ันตนไดตัดสินคดีแพง ระหวางบริษัทฯกับนิติบุคคลหมูบานจัดสรร 
2 แหงและพวก ซ่ึงมีทุนทรัพยจํานวน 102 ลานบาท โดยพิพากษาใหบริษัทฯชดใชคาเสียหายจํานวน 
104 ลานบาทพรอมดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 7.5 ตอปนับแตวันท่ี 8 ธันวาคม 2551 เปนตนไปจนกวา
จะชําระเสร็จ ผูบริหารและท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัทฯมีความเห็นวา บริษัทฯมีทางสูคดีในช้ันศาล
อุทธรณได ดังนั้น บริษัทฯจึงยังไมต้ังสํารองคาเผ่ือความเสียหายจากกรณีดังกลาวเพิ่มเติม  ณ วันท่ี 30 
มิถุนายน 2555 อยางไรก็ตาม บริษัทฯจะพิจารณาขอความคิดเห็นเพิ่มเติมจากผูเช่ียวชาญอื่นตอไป 

20.3 เม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม 2555 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯจายเงินปนผล
ระหวางกาลสําหรับผลการดําเนินงานสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 ในอัตรา 
0.20 บาทตอหุน รวมเปนเงินจํานวน 2,005.2 ลานบาท เงินปนผลดังกลาวมีกําหนดจายในเดือน
กันยายน 2555 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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21. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเม่ือวันท่ี 14 สิงหาคม 2555 

 


