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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

บริษทั แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันที่ 31 มนีาคม 2553 และ 2552 

1. ข้อมูลทั่วไป 

1.1 ข้อมูลบริษทัฯ 

 บริษทั แลนด์แอนด์เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน ) (“บริษทัฯ ”) จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัมหาชนและมีภูมิล าเนาใน
ประเทศไทย ธุรกจิหลกัของบริษทัฯคือการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์โดยมีท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนคือเลขท่ี 
1 ถนนสาทรใต ้ชั้น 37-38 อาคารคิวเฮา้ส์ ลุมพินี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

1.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงนิระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2550 ) เร่ือง งบการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ อยา่งไรกต็าม บริษทัฯไดแ้สดง
รายการในงบดุล งบก  าไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น และงบกร ะแสเงินสดใน
รูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก ีย่วกบักจิกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ      
เพ่ือไม่ให้ขอ้มูลท่ี น าเสนอซ ้ าซอ้นกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงิน
ระหว่างกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย        งบ
การเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักล่าว 

1.3 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงนิรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุด           
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก ีย่วกบับริษทัยอ่ยในระหว่างงวด 

1.4 นโยบายการบญัชีที่ส าคัญ 

 งบการเงินระหว่ างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดย ใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้น               
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

2. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 ในระหว่าง งวด  บริษทัฯ และบริษั ทยอ่ย มีรายการธุรกจิท่ีส าคญักบั บุคคลหรือกจิก ารท่ีเก ีย่วขอ้งกนั 
รายการธุรกจิดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขท างการคา้และเกณฑต์าม ท่ีตกลงกนั ระหว่างบริษทัฯและ
บุคคลหรือกจิการท่ีเก ีย่วขอ้งกนั ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกจิโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ นโยบายการก  าหนดราคา 

 2553 2552 2553 2552  
รายการธุรกจิกบับริษทัยอ่ย      
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
ดอกเบ้ียรับ - - 13.9 9.6 ร้อยละ 4.35 - 7.50 ต่อปี (2552: 

ร้อยละ 4.75 - 7.50 ต่อปี) 
ค่าธรรมเนียมการจดัการรับ - - 2.9 2.8 ใกลเ้คียงราคาทุน 
เงินปันผลรับ - - - 455.7 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ค่าธรรมเนียมการค ้าประกนัรับ - - 0.2 0.2 ร้อยละ 0.50 ต่อปี 
ขายท่ีดิน - - 50.2 - ใกลเ้คียงราคาทุน 
ค่าตอบแทนการใช้ท่ีดิน - - 76.2 - ใกลเ้คียงราคาทุน 
ดอกเบ้ียจ่าย   - - 1.4 3.7 ร้อยละ 3.00 ต่อปี (2552: ร้อยละ 

3.00 - 5.50 ต่อปี) 
รายการธุรกจิกบับริษทัร่วม      
ดอกเบ้ียรับ 2.0 3.8 1.3 3.5 อตัราตลาด 
เงินปันผลรับ 24.2 18.1 24.2 18.1 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ซ้ือสินคา้ 21.2 22.2 19.0 20.5 ราคาตลาด 
ค่าส่งเสริมการขาย 0.1 0.1 - 0.1 อตัราตลาด 
ค่าบริการจ่าย 0.2 0.2 - - ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 
ค่าบริการจดัท าบญัชี 0.5 0.5 - - ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 
ค่าบริหารโครงการ 16.4 21.5 - - ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 
ค่านายหน้า 0.3 - - - ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 
รายการธุรกจิกบับริษทัท่ีเกีย่วขอ้งกนั     
เงินปันผลรับ 5.6 6.1 5.6 6.1 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 9.8 9.6 9.8 9.6 700 - 798 บาทต่อตารางเมตร     

ต่อเดือน 
ค่าธรรมเนียมการค ้าประกนัจ่าย 0.1 0.2 - - ร้อยละ 0.50 ต่อปี 
ดอกเบ้ียจ่าย   1.0 1.0 - - ร้อยละ 4.35 - 7.50 ต่อปี (2552: 

ร้อยละ 4.75 - 7.50 ต่อปี) 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 ยอดคงคา้ง ระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือ กจิการท่ีเก ีย่วขอ้งก ั น ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2553 และ           
31 ธนัวาคม 2552 ไดแ้สดงเป็นส่วนหน่ึงของรายการในงบดุลภายใตร้ายการดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม 

2553 
31 ธนัวาคม 

2552 
31 มีนาคม 

2553 
31 ธนัวาคม 

2552 
ตั๋วแลกเงินระยะส้ันและเงินฝากสถาบันการเงิน 
   (แสดงภายใต้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด) 

   

บริษทัร่วม     
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส์     
   เพื่อรายยอ่ย จ  ากดั (มหาชน) 2,672.1 1,746.2 2,072.6 1,290.9 

เงินทดรองจ่ายและลูกหนีก้จิการที่เกีย่วข้องกนั    
บริษทัยอ่ย     
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
บริษทั แปซิฟิค เรียลเอสเตท จ  ากดั - - - 0.1 
บริษทั แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ นอร์ธอีส  - - 0.2 0.1 
   จ ากดั     
บริษทั แอลเอช แอสเซท จ  ากดั - - 3.4 3.5 
บริษทั แอตแลนติก เรียลเอสเตท 
จ  ากดั 

- - 2.2 1.6 

บริษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จ  ากดั - - 0.1 0.1 
 - - 5.9 5.4 
บริษทัร่วม     
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั 0.1 0.1 0.1 0.1 
   (มหาชน)     
 0.1 0.1 0.1 0.1 
รวม 0.1 0.1 6.0 5.5 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม 

2553 
31 ธนัวาคม 

2552 
31 มีนาคม 

2553 
31 ธนัวาคม 

2552 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับจากกจิการที่เกีย่วข้องกนั  
บริษทัยอ่ย     
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
บริษทั แอตแลนติก เรียลเอสเตท จ  ากดั - - 130.0 190.1 
บริษทั สยามธานี พร๊อบเพอร์ตี้  จ  ากดั - - 22.6 22.3 
บริษทั แอลเอช แอสเซท จ  ากดั - - 180.0 330.1 
บริษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จ  ากดั - - 59.2 58.4 
บริษทั แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้      
   จ ากดั - - 601.6 574.6 
 - - 993.4 1,175.5 
บริษทัร่วม     
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส์     
   เพื่อรายยอ่ย จ  ากดั (มหาชน) 0.3 0.3 0.2 0.2 
รวม 0.3 0.3 993.6 1,175.7 

เงินมดัจ าแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทัที่เก ีย่วขอ้งกนั     
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยค์วอลิตี้  เฮา้ส์ 8.5 8.5 8.5 8.5 

เจ้าหนีก้ารค้ากจิการที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทัร่วม     
บริษทั ควอลิตี้คอนสตรัคชัน่      
   โปรดคัส์ จ  ากดั (มหาชน) 8.6 8.2 8.6 8.2 
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั     
   (มหาชน) 0.3 0.3 0.1 0.1 
รวม 8.9 8.5 8.7 8.3 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม 

2553 
31 ธนัวาคม 

2552 
31 มีนาคม 

2553 
31 ธนัวาคม 

2552 
เจ้าหนีอ้ืน่กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทัร่วม     
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ 
   เพื่อรายยอ่ย จ  ากดั (มหาชน) 

0.1 - - - 

บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั     
   (มหาชน) 7.5 1.6 5.8 1.4 
บริษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี     
   จ ากดั - 3.1 - - 
บริษทั ควอลิตี้  เฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) 4.2 9.3 - - 
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละ     
   สิทธิเรียกร้องแลนด์แอนด์เฮา้ส์-II 0.3 - - - 
 12.1 14.0 5.8 1.4 
บริษทัที่เก ีย่วขอ้งกนั     
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยค์วอลิตี้  
เฮา้ส์ 

0.4 0.3 0.4 0.3 

รวม 12.5 14.3 6.2 1.7 

เงินกู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างจ่ายจากกจิการที่เกีย่วข้องกนั   
บริษทัยอ่ย     
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
บริษทั แปซิฟิค เรียลเอสเตท จ  ากดั - - - 100.6 
 - - - 100.6 
บริษทั/บุคคลที่เก ีย่วขอ้งกนั     
บริษทั เมืองใหม่ พร๊อพเพอร์ตี้  จ  ากดั 10.8 10.6 - - 
บริษทั รีโค รีสอร์ท พีทีอี ลิมิเตด็ 401.0 382.9 - - 
กรรมการของบริษทัยอ่ย 39.0 38.5 - - 
 450.8 432.0 - - 
รวม 450.8 432.0 - 100.6 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 เงินกูย้มื/เงินให้กูย้มืจากกจิการท่ีเก ีย่วขอ้งกนัเป็นการกูย้มืในรูปของตัว๋สญัญาใชเ้งินปลอดหลกัทรัพย์      
ค ้ าประกนัและครบก  าหนดจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 

 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2553 เงินกูย้มื/เงินให้กูย้มืระหว่างบริษทัฯ บริษทัยอ่ย
และกจิการท่ีเก ีย่วขอ้งกนัมีรายการเคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 31 ธันวาคม 2552 เพ่ิมขึ้น ลดลง 31 มีนาคม 2553 

เงินให้กู้ยมืระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั   
บริษทัร่วม     
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส์      
   เพื่อรายยอ่ย จ  ากดั (มหาชน) 0.3 2.0 (2.0) 0.3 

เงินกู้ยมืระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างจ่ายจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั   
บริษทั/บุคคลท่ีเกีย่วขอ้งกนั     
บริษทั เมืองใหม่ พร๊อพเพอร์ตี้  จ  ากดั 10.6 0.2 - 10.8 
บริษทั รีโค รีสอร์ท พีทีอี ลิมิเตด็ 382.9 18.1 - 401.0 

กรรมการของบริษทัยอ่ย 38.5 0.5 - 39.0 
รวม 432.0 18.8 - 450.8 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 ธันวาคม 2552 เพ่ิมขึ้น ลดลง 31 มีนาคม 2553 

เงินให้กู้ยมืระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั   
บริษทัยอ่ย     
บริษทั แอตแลนติก เรียลเอสเตท จ  ากดั 190.1 2.3 (62.4) 130.0 
บริษทั สยามธานี พร๊อบเพอร์ตี้  จ  ากดั 22.3 0.3 - 22.6 
บริษทั แอลเอช แอสเซท จ  ากดั 330.1 49.4 (199.5) 180.0 
บริษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จ  ากดั 58.4 0.8 - 59.2 
บริษทั แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้      
   จ  ากดั 574.6 27.0 - 601.6 
 1,175.5 79.8 (261.9) 993.4 
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 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 ธันวาคม 2552 เพ่ิมขึ้น ลดลง 31 มีนาคม 2553 

บริษทัร่วม     
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ เพื่อรายยอ่ย     
   จ  ากดั (มหาชน) 0.2 1.2 (1.2) 0.2 
รวม 1,175.7 81.0 (263.1) 993.6 
เงินกู้ยมืระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างจ่ายจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั   
บริษทัยอ่ย     
บริษทั แปซิฟิค เรียลเอสเตท จ  ากดั 100.6 240.8 (341.4) - 
บริษทั แอล เอช เรียลเอสเตท จ  ากดั - 60.3 (60.3) - 
บริษทั แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ นอร์ธอีส  
   จ  ากดั - 90.3 (90.3) - 
รวม 100.6 391.4 (492.0) - 

 ภาระค า้ประกันกับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระจากการค ้ าประกนัให้กบักจิการท่ีเก ีย่วขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 
17.3 โดยคิดค่าธรรมเนียมการค ้ าประกนั 

3. ลูกหนีก้ารค้า 

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2553 และ 31 ธนัวาคม 2552 แยกตามอายหุน้ีท่ี     คง
คา้งนบัจากวนัท่ีถึงก  าหนดช าระไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม 

2553 
31 ธนัวาคม 

2552 
31 มีนาคม 

2553 
31 ธนัวาคม 

2552 
อายหุน้ีคา้งช าระ     
 ยงัไม่ถึงก  าหนดช าระ 551 472 - - 
 คา้งช าระ     
  ไม่เกนิ 3 เดือน 14,339 12,433 - - 
  3 - 6 เดือน 418 506 - - 
  6 - 9 เดือน 24 - - - 
  9 - 12 เดือน - 46 - - 
  มากกว่า 12 เดือน 228 183 - - 
รวม 15,560 13,640 - - 
หัก: ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (173) (173) - - 
สุทธิ 15,387 13,467 - - 
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 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

4. ที่ดนิ งานระหว่างก่อสร้างและงานสาธารณูปโภค (สินค้าคงเหลือ) 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้ าท่ีดินบางส่วนพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยูบ่นท่ีดินไปจดจ านองค ้ าประกนัเงิน
กูย้มืของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม 

2553 
31 ธนัวาคม 

2552 
31 มีนาคม 

2553 
31 ธนัวาคม 

2552 
มูลค่าสุทธิตามบญัชีของที่ดินพร้อม     
   ส่ิงปลูกสร้างที่ติดภาระค ้าประกนั 5,535 5,733 5,122 5,543 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีส ารองเผ่ือผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ ส าหรับงวด      
สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2553 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

                                
งบการเงินรวม 

งบการเงิน   
เฉพาะกจิการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 107,191 59,218 
บวก:  รับโอนจากท่ีดินรอการพฒันา 5,062 5,062 
       :  ตั้งเพ่ิม 976 - 
หัก: โอนกลบัค่าเผ่ือการลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ   
    เน่ืองจากการขาย (7,219) (2,381) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2553 106,010 61,899 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

5. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกจิการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (หนว่ย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   
สัดส่วน 

  
คา่เผื่อการดอ้ยคา่ 

 
มูลคา่ตามบญัชตีาม 

เงินปันผลรับระหวา่ง 
งวดสามเดือน 

ช ือ่บริษทั ทุนช  าระแลว้ เงินลงทุน ราคาทุน ของเงินลงทุน วิธีราคาทุน - สุทธิ ส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 

 31 มีนาคม 
2553 

31 ธนัวาคม 
2552 

31 มีนาคม 
2553 

31 ธนัวาคม 
2552 

31 มีนาคม 
2553 

31 ธนัวาคม 
2552 

31 มีนาคม 
2553 

31 ธนัวาคม 
2552 

31 มีนาคม 
2553 

31 ธนัวาคม 
2552 

2553 2552 

   (ร้อย
ละ) 

(ร้อย
ละ) 

        

บริษทั แอตแลนติก เรียลเอสเตท 
จ ากดั 

15,000 15,000 99.99 99.99 14,998 14,998 - - 14,998 14,998 - - 

บริษทั แปซิฟิค เรียลเอสเตท จ ากดั 371,617 371,617 99.99 99.99 371,614 371,614 - - 371,614 371,614 - 55,742 
บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์นอร์ธ จ ากดั 13,500 13,500 99.99 99.99 13,500 13,500 - - 13,500 13,500 - - 
บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ นอร์ธอีส 
จ ากดั 

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

บริษทั สยามธานี พร๊อบเพอร์ตี้  จ ากดั 100,000 100,000 99.99 99.99 64,859 64,859 - - 64,859 64,859 - - 
   และบริษทัยอ่ย             
บริษทั แอล เอช เรียลเอสเตท จ ากดั 116,000 116,000 99.99 99.99 50,000 50,000 - - 50,000 50,000 - - 
บริษทั แอลเอช แอสเซท จ ากดั 100,000 100,000 99.99 99.99 52,734 52,734 - - 52,734 52,734 - 399,998 
บริษทั แอล. เอช. เมืองใหม ่จ ากดั 900,000 900,000 55.00 55.00 495,000 495,000 - - 495,000 495,000 - - 
   และบริษทัยอ่ย             
บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ตี้  2,170,000 2,170,000 60.00 60.00 1,398,000 1,398,000 - - 1,398,000 1,398,000 - - 
   จ ากดั และบริษทัยอ่ย             

     2,730,704 2,730,704 (25,000) (25,000) 2,705,704 2,705,704 - 455,740 

 บริษทั แอล. เอช. เมอืงใหม่ จ ากัด และบริษทัย่อย 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2553 และ 31 ธนัวาคม 2552 บริษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จ ากดั ไดน้ าหุ้นสามญัของ
บริษทั ภูเกต็ ฟิวเจอร์แพลน จ ากดั และบริษทั ดบัเบ้ิลทรี จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยไปวางเป็นหลกัทรัพย์
ค ้ าประกนัเงินกูย้มืระยะยาว 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

6. เงนิลงทุนในบริษทัร่วม 

6.1 รายละเอียดของบริษทัร่วม 

(หน่วย: พันบาท) 

   งบการเงินรวม 

  จัดตั้งขึ้นใน สัดส่วน   มูลคา่ตามบญัชีตาม 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ เงินลงทุน ทุนช าระแลว้ ราคาทุน วิธีส่วนไดเ้สีย 

   31 มีนาคม 
2553 

31 ธันวาคม 
2552 

31 มีนาคม 
2553 

31 ธันวาคม 
2552 

31 มีนาคม 
2553 

31 ธันวาคม 
2552 

31 มีนาคม 
2553 

31 ธันวาคม 
2552 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)       
บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป ลงทุนในบริษทัตา่ง ๆ ไทย 40.95 40.95 2,757,785 2,757,785 1,318,140 1,318,140 1,302,498 1,265,599 
   จ ากดั (มหาชน)           
บริษทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั โรงพยาบาล ไทย 28.73 28.73 1,662,499 1,662,499 674,557 674,557 972,431 924,295 
   (มหาชน)           
บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ ผลิตวสัดุกอ่สร้าง ไทย 21.16 31.41 400,000 400,000 179,178 265,980 266,563 401,635 
   จ ากดั (มหาชน)           
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั  คา้ปลีกวสัดุกอ่สร้าง ไทย 30.05 29.99 3,708,810 3,703,926 1,098,176 1,076,676 1,969,277 1,844,976 
   (มหาชน)           
บริษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี ท่ีปรึกษาลงทุน ไทย 40.00 40.00 5,000 5,000 2,000 2,000 6,174 6,074 
   จ ากดั           
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ลนด ์ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 49.94 49.94 40,316 40,316 20,692 20,692 32,402 32,402 
   แอนดเ์ฮา้ส์           
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 49.99 49.99 3,020,570 3,020,570 1,512,269 1,512,269 1,317,325 1,327,564 
   สิทธิเรียกร้องแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์-II           
บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 24.86 24.86 8,477,340 8,477,340 3,252,802 3,252,802 4,182,634 3,961,767 
บริษทั โพลาร์ พร๊อบเพอร์ต้ี โฮลดิ้ง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ ฟิลิปปินส์ 25.00 25.00 4,892,411 4,892,411 866,849 866,849 1,054,865 977,130 
   คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั     (พันเปโซ) (พันเปโซ)     

       8,924,663 8,989,965 11,104,169 10,741,442 

(หนว่ย: พนับาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  จัดต ั้งขึ้นใน สัดส่วน   คา่เผื่อการดอ้ยคา่ มูลคา่ตามบญัชตีาม 
ช ือ่บริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ เงินลงทุน ทุนช  าระแลว้ ราคาทุน ของเงินลงทุน วิธีราคาทุน - สุทธิ 

   31 มีนาคม 
2553 

31 ธนัวาคม 
2552 

31 มีนาคม 
2553 

31 ธนัวาคม 
2552 

31 มีนาคม 
2553 

31 ธนัวาคม 
2552 

31 มีนาคม 
2553 

31 ธนัวาคม 
2552 

31 มีนาคม 
2553 

31 ธนัวาคม 
2552 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)         
บริษทั แอล เอช ไฟแนนซเ์ชยีล กรุ๊ป ลงทุนในบริษทัตา่ง ๆ ไทย 40.95 40.95 2,757,785 2,757,785 1,318,140 1,318,140 (344,744) (344,744) 973,396 973,396 
   จ ากดั (มหาชน)             
บริษทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั โรงพยาบาล ไทย 28.73 28.73 1,662,499 1,662,499 674,557 674,557 - - 674,557 674,557 
   (มหาชน)             
บริษทั ควอลิตี้คอนสตรัคช ัน่โปรดคัส์ ผลิตวสัดุกอ่สร้าง ไทย 21.16 31.41 400,000 400,000 179,178 265,980 - - 179,178 265,980 
   จ ากดั (มหาชน)             
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั  คา้ปลีกวสัดุกอ่สร้าง ไทย 30.05 29.99 3,708,810 3,703,926 1,098,176 1,076,676 - - 1,098,176 1,076,676 
   (มหาชน)             
บริษทั เอเชยี แอสเซท แอดไวเซอร่ี ที่ปรึกษาลงทุน ไทย 40.00 40.00 5,000 5,000 2,000 2,000 - - 2,000 2,000 
   จ ากดั             
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ลนด  ์ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 49.94 49.94 40,316 40,316 20,692 20,692 - - 20,692 20,692 
   แอนดเ์ฮา้ส์             
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 49.99 49.99 3,020,570 3,020,570 1,512,269 1,512,269 - - 1,512,269 1,512,269 
   สิทธิเรียกร้องแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์-II             
บริษทั ควอลิตี้  เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 24.86 24.86 8,477,340 8,477,340 3,252,802 3,252,802 - - 3,252,802 3,252,802 
บริษทั โพลาร์ พร๊อบเพอร์ตี้  โฮลดิ้ง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ ฟิลิปปินส์ 25.00 25.00 4,892,411 4,892,411 866,849 866,849 - - 866,849 866,849 
   คอร์ปอเรช ัน่ จ ากดั     (พนัเปโซ) (พนัเปโซ)       

       8,924,663 8,989,965 (344,744) (344,744) 8,579,919 8,645,221 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

6.2 ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) และเงนิปันผลรับ 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก  าไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมและ
รับรู้เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกจิการดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั 

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จาก          
เงินลงทุนในบริษทัร่วมส าหรับ     

งวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 
เงินปันผลรับระหวา่งงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัที่ 31 มีนาคม 
 2553 2552 2553 2552 

บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) 36,311 - - - 

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ เพือ่รายยอ่ย จ ากดั 
(มหาชน) - 16,193 - - 

บริษทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั (มหาชน) 48,136 51,563 - - 
บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ จ ากดั 

(มหาชน) (3,999) 6,382 - - 
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั  (มหาชน) 102,801 73,158 - - 
บริษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี  จ ากดั 100 64 - - 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ลนด์แอนด์เฮา้ส์* - - - - 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้อง
แลนด์แอนด์เฮา้ส์-II 13,920 12,735 24,159 18,119 

บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) 220,776 72,608 - - 
บริษทั โพลาร์ พร๊อบเพอร์ต้ี โฮลดิ้ง     
 คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั 82,293 (6,953) - - 

รวม 500,338 225,750 24,159 18,119 

 * จดทะเบียนยกเลิกกองทุนในวนัที่ 11 ธนัวาคม 2550 
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 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

6.3 มูลค่ายุตธิรรมของบริษทัร่วมที่เป็นบริษทัจดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย์ 

 เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยมี์มูลค่ายติุธรรมดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

ช่ือบริษทั 

ประเทศท่ีจดทะเบียน
เป็นหลกัทรัพย ์       
จดทะเบียน มูลค่ายตุิธรรม ณ วนัท่ี 

  31 มีนาคม 2553 31 ธันวาคม 2552 
บริษทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ  ากดั (มหาชน)    ไทย 2,555 2,722 
บริษทั ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จ  ากดั (มหาชน) ไทย 335 354 
บริษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั  (มหาชน) ไทย 6,353 5,087 
บริษทั ควอลิตี้  เฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) ไทย 5,100 5,564 
บริษทั โพลาร์ พร๊อบเพอร์ตี้  โฮลด้ิง คอร์ปอเรชั่น จ  ากดั ฟิลิปปินส์ 3,740 2,202 
รวม  18,083 15,929 

6.4 ข้อมูลทางการเงนิโดยสรุปของบริษทัร่วม 

 ขอ้มูลทางการเงินตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินของบริษทัร่วมโดยสรุปมีดงัน้ี 

                (หน่วย: ลา้นบาท) 

    รายไดร้วมส าหรับ           
งวดสามเดือน 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิส าหรับ
งวดสามเดือน 

ช่ือบริษทั ทุนเรียกช าระ ณ วนัท่ี สินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี หน้ีสินรวม ณ วนัท่ี ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 31 มีนาคม 
2553 

31 ธันวาคม 
2552 

31 มีนาคม 
2553 

31 ธันวาคม 
2552 

31 มีนาคม 
2553 

31 ธันวาคม 
2552 

2553 2552 2553 2552 

บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป 2,758 2,758 53,109 49,660 49,875 46,592 553 - 89 - 
   จ ากดั (มหาชน)           
ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ เพ่ือรายยอ่ย - - - - - - - 573 - 38 
   จ ากดั (มหาชน)           
บริษทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ ากดั  
   (มหาชน) 

1,662 1,662 5,042 4,781 1,472 1,390 1,164 1,146 165 179 

บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ 400 400 1,993 2,019 674 740 210 258 (19) 20 
   จ ากดั (มหาชน)           
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั  
   (มหาชน) 

3,709 3,704 14,718 13,866 9,095 8,593 6,056 5,240 340 242 

บริษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี  จ ากดั 5 5 20 34 5 19 20 21 - 0.2 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละ 3,021 3,021 4,480 4,484 24 30 66 70 51 50 
   สิทธิเรียกร้องแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์-II           
บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) 8,477 8,477 28,017 28,258 14,625 15,754 5,040 2,232 1,002 292 
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                (หน่วย: ลา้นเปโซ) 

    รายไดร้วมส าหรับงวด ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ ส าหรับงวด 

ช่ือบริษทั ทุนเรียกช าระ ณ วนัท่ี  สินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี หน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 
สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี        

31 ธันวาคม 
สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี           

31 ธันวาคม 

 31 ธันวาคม 
2552 

30 กนัยายน 
2552 

31 ธันวาคม 
2552 

30 กนัยายน  
2552 

31 ธันวาคม 
2552 

30 กนัยายน 
2552 

2552 2551 2552 2551 

บริษทั โพลาร์ พร๊อบเพอร์ต้ี โฮลดิ้ง 4,892 4,892 5,850 6,553 98 1,257 591 148 461 (36) 
   คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั           

6.5 งบการเงินรวมระหว่างกาลของบริษทัฯส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2553              รวม
เงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย และส่วนแบ่งก  าไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธี   ส่วนได้
เสียของบริษทัร่วมดงักล่าว โดยค านวณจากงบการเงินท่ีสอบทานแลว้หรือท่ียงัมิไดผ่้านการสอบ ทาน
ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 เงินลงทุนตามวิธี

ส่วนไดเ้สีย ณ วนัท่ี 
31 มีนาคม 2553 

ส่วนแบ่งก  าไร (ขาดทุน) ตามวิธี
ส่วนไดเ้สียส าหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
  2553 2552 
สอบทานแล้วโดยผู้สอบบัญชีและผู้สอบบัญชีอื่นในส านักงานเดียวกัน    
บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ  ากดั (มหาชน) 1,302,498 36,311 - 
ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ เพื่อรายยอ่ย จ  ากดั (มหาชน) - - 16,193 
บริษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี จ  ากดั 6,174 100 64 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์(1) 32,402 - - 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้องแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์-II 1,317,325 13,920 12,735 
บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) 4,182,634 220,776 72,608 
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั (มหาชน) 1,969,277 102,801 73,158 
สอบทานแล้วโดยผู้สอบบัญชีอื่น    
บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชั่นโปรดคัส์ จ  ากดั (มหาชน) 266,563 (3,999) 6,382 
ไม่ได้สอบทานโดยผู้สอบบัญชี    
บริษทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จ  ากดั (มหาชน) 972,431 48,136(2) 51,563(3) 
บริษทั โพลาร์ พร๊อบเพอร์ต้ี โฮลด้ิง คอร์ปอเรชั่น จ  ากดั 1,054,865 82,293(4) (6,953)(5) 
รวม 11,104,169 500,338 225,750 

 (1) จดทะเบียนยกเลิกกองทุนในวนัท่ี 11 ธันวาคม 2550 
 (2) ค านวณจากงบการเงินส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2553 ท่ีจดัท าข้ึนโดยฝ่ายบริหาร 
 (3) ค านวณจากงบการเงินส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2552 ท่ีจดัท าข้ึนโดยฝ่ายบริหาร 
 (4) ค านวณจากงบการเงินท่ีตรวจสอบแลว้ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 
 (5) ค านวณจากงบการเงินท่ีตรวจสอบแลว้ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 
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 บริษทั โพลาร์ พร๊อบเพอร์ตี ้โฮลดิง้ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 

 ในระหว่างปี  2552 บริษทัฯไม่ไดรั้บงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 ของบริษทั      
โพลาร์ พร๊อบเพอร์ต้ี โฮลด้ิง คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั มูลค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วมดงักล่าวตามวิธี         ส่วน
ไดเ้สียในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 จ านวน 977 ลา้นบาท และส่วนแบ่งขาดทุนจากเงิน
ลงทุนดงักล่าวตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุด วนัเดียวกนัจ านวน  0.2 ลา้นบาท  
ค านวณข้ึนจากงบการเงินส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2552 ท่ีจดัท าโดยฝ่ายบริหา ร
ของบริษทัดงักล่าว  นอกจากนั้น บริษทัฯไม่ ไดป้รับปรุง ผลแตกต่างจากการใชน้โยบาย การบญัชีท่ี
แตกต่างจากกลุ่มบริษทัเน่ืองจากไม่สามารถค านวณผลกระทบได้ 

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯไดรั้บงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม  2552 ท่ีผ่านการ
ตรวจสอบแลว้โดยผูส้อบบญัชีของบริษทั โพลาร์ พร๊อบเพอร์ต้ี โฮลด้ิง คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ซ่ึงแสดง
ความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไข งบการเงินดงักล่าวไม่มีผลแตกต่างอยา่งเป็นสาระส าคญัจากงบการเงินท่ีใช้
ในการค านวณส่วนแบ่ง ขาดทุน จากเงินลงทุนตามวิธี ส่วนไดเ้สียส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี  31 ธนัวาคม  
2552 ขา้งตน้ บริษทัฯจึงปรับผลแตกต่างดงักล่าวเขา้งบก  าไรขาดทุน รวมส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 31 มีนาคม 2553 บริษทัฯไม่ไดป้รับปรุงผลแตกต่างจากการใชน้โยบายการบญัชีท่ีแตกต่างกนั
เน่ืองจากไม่สามารถค านวณผลกระทบได ้จนถึงวนัท่ีในรายงาน บริษทัฯยงัไม่ไดร้ับงบการเงินส าหรับ
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2553 ของบริษทัร่วมดงักล่าว  

6.6 บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) 

 ในระหว่างงวดปัจจุบนัมีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์  
จ ากดั (มหาชน ) ใชสิ้ทธิแปลงเป็นหุ้นสามญัจ านวน 4.88 ลา้นหุ้น และบริษทัฯไดซ้ื้อหุ้นเพ่ิมเติมอีก
จ านวน 3.9 ลา้นหุ้น ท าให้สดัส่วนการถือหุ้นของบริษทัฯเปล่ียนแปลง จากร้อยละ 29.99 เป็นร้อยละ 
30.05 
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6.7 บริษทั ควอลิตีค้อนสตรัคช่ันโปรดคัส์ จ ากัด (มหาชน) 

 เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2553 บริษทัฯ และกลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั คว อลิต้ีคอนสตรัคชัน่
โปรดคัส์ จ ากดั (มหาชน) ไดล้งนามในสญัญาซ้ือขายหุ้นของบริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ 
จ ากดั (มหาชน) กบับริษทั เอสซีจี ผลิตภณัฑก์อ่สร้าง จ ากดั ซ่ึงถือหุ้นร้อยละ 100 โดยบริษทั            ปูน
ซิเมนต์ไทย จ ากดั (มหาชน) โดยบริษทัฯตกลงขายหุ้นใน บริษทัดงักล่าวจ านวน 40 ,997 ,300 หุ้น  คิด
เป็นร้อยละ 10.25  ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ 
จ ากดั (มหาชน) ในราคาหุ้นละ 4 บาท คิดเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 164 ลา้นบาท โดยมีการช าระและโอน
หุ้นในวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2553 ซ่ึงภายหลงัการขายแลว้บริษทัฯจะถือหุ้นในบริษทั ควอลิต้ี            คอน
สตรัคชัน่โปรดคัส์ จ ากดั (มหาชน ) จ านวน 84 ,627 ,680 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 21.16 การขาย           เงิน
ลงทุนดงักล่าวท าให้เกดิก  าไรจากการขายเงินลงทุนในงบการเงินรวมจ านวน 77.0 ลา้นบาท (รวม
ส่วนเกนิทุนจากส่วนเกนิมูลค่าหุ้นของบริษทัร่วมท่ีโอนไปเป็นก  าไรเน่ืองจากการขายเงินลงทุนจ านวน 
44 ลา้นบาท) ซ่ึงแสดงไวเ้ป็นก  าไรจากเงินลงทุนในงบก  าไรขาดทุนรวมส าหรับงวดปัจจุบนั  นอกจากน้ี 
การขายเงินลงทุนดงักล่าวส่งผลให้เกดิก  าไรจากการขายเงินลงทุนในงบ ก  าไรขาดทุน เฉพาะกจิการ
ส าหรับงวดปัจจุบนัจ านวน 77.2 ลา้นบาท 

นอกจากน้ี เมื่อวนัท่ี 2 มีนาคม 2553 บริษทัฯไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายผลิตภณัฑ์กบับริษทั ควอลิต้ี  คอน
สตรัคชัน่โปรดคัส์ จ ากดั (มหาชน) สัญญาดงักล่าวมีอายุ  3 ปี โดยบริษทัฯตกลง ซ้ืออิฐมวลเบาชนิดกอ้น
กบับริษทัดงักล่าวในปริมาณซ้ือขั้นต ่าและราคาตามท่ีก  าหนดไวใ้นสัญญา 

6.8 บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)   

 เมื่อวันท่ี 22 มกราคม  2553 ท่ีประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้ของบริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) ไดม้ีมติอนุมติัการเปลี่ยนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัของบริษทัจากเดิมมูลค่าท่ีตราไว ้หุน้
ละ 10 บาท เป็นมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท บริษทัดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้อง
หุน้สามญัในวนัท่ี 27 มกราคม 2553 การเปลี่ยนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้ดงักล่าวมีผลท าใหจ้ านวนหุน้
สามญัของบริษทัดงักล่าวท่ีถือโดยบริษทัฯเพิ่มข้ึนจาก 112.9 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท เป็น  1,129 ลา้น
หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 

 ในเดือนมีนาคม 2553 บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน ) ไดจ้ดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุน
เพื่อเสนอขายใหแ้กผู่ถ้ือหุน้ในอตัราส่วน 1 หุน้เดิมมีสิทธิซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนได ้ 1 หุ้น ในราคาหุน้ละ     
1 บาท บริษทัฯไดรั้บการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนจ านวน 1,129 ลา้นหุน้ คิดเป็นจ านวนเงิน 1,129 ลา้น
บาท โดยบริษทัฯไดช้ าระค่าหุน้ดงักล่าวในวนัท่ี 1 เมษายน 2553 
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 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

7. เงนิลงทุนระยะยาวอื่น 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม 

2553 
31 ธนัวาคม

2552 
31 มีนาคม 

2553 
31 ธนัวาคม

2552 
หลักทรัพย์เผือ่ขาย     
ตราสารทุน 292,490 292,490 292,490 292,490 
หัก: ค่าเผ่ือการปรับมูลค่า (49,723) (55,573) (49,723) (55,573) 
หลกัทรัพยเ์ผ่ือขายสุทธิ 242,767 236,917 242,767 236,917 
เงนิลงทุนทั่วไป     
ตราสารทุน 2,212,883 2,212,883 1,988,616 1,988,616 
หัก: ค่าเผ่ือขาดทุนจากการดอ้ยค่า (1,377,671) (1,377,671) (1,356,607) (1,356,607) 
เงินลงทุนทัว่ไป - สุทธิ 835,212 835,212 632,009 632,009 
รวม 1,077,979 1,072,129 874,776 868,926 

8. ที่ดนิรอการพัฒนา 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2553 และ 31 ธนัวาคม 2552 บริษทัยอ่ยไดน้ าท่ีดินรอการพฒันาบางส่วนไป       จด
จ านองค ้ าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม 

2553 
31 ธนัวาคม

2552 
31 มีนาคม 

2553 
31 ธนัวาคม

2552 
มูลค่าสุทธิตามบญัชีของที่ดิน             
รอการพฒันาที่ติดภาระค ้าประกนั 

 
1,053 

 
1,053 

 
- 

 
- 
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 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

9. ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าห รับงวดสาม เดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2553 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2553 1,810,758 290,254 
ซ้ือเพ่ิมระหว่างงวด - ราคาทุน 250,528 29,694 
โอนเป็นสิทธิการเช่าระหว่างงวด - มูลค่าสุทธิ   
   ตามบญัชี ณ วนัท่ีโอน (4,322) - 
จ าหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี   
   จ าหน่าย (1,910) (1,550) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (55,415) (29,421) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วันที่ 31 มนีาคม 2553 1,999,639 288,977 

 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดน้ าอาคาร สโมสรและเคร่ืองตกแต่งซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 
2553 จ านวน 430 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2552: 436 ลา้นบาท) ซ่ึงตั้งอยูบ่น สิทธิการเช่าช่วงท่ีดิน ของ
บริษทัยอ่ยไปค ้ าประกนัเงินกูย้มืระยะยาว 

10. สิทธิการเช่า 

 บริษทัยอ่ยสองแห่งไดน้ าสิทธิการเช่าท่ีดินและสิทธิการเช่าช่วงท่ีดินซ่ึงมี มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี      
31 มีนาคม 2553 จ านวน 2,266 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2552: 2,285 ลา้นบาท ) ไปค ้ าประกนัเงินกูย้มื
ระยะยาว 
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 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

11. เงนิเบกิเกินบญัชีและเงนิกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบนัการเงนิ 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม 

2553 
31 ธนัวาคม

2552 
31 มีนาคม 

2553 
31 ธนัวาคม

2552 
เงินเบิกเกนิบญัชีธนาคาร 24,523 15,202 - - 
ตัว๋แลกเงิน - 320,000 - 320,000 
หัก: ดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้ - (690) - (690) 
สุทธิ 24,523 334,512 - 319,310 

 เงินเบิกเกนิบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน ค ้ าประกนัโดยการ จ าน า สิทธิการเช่าท่ีดิน 
สิทธิการเช่าช่วงท่ีดินและจดจ านองส่ิงปลูกสร้างของบริษทัยอ่ย 

12. เงนิกู้ยมืระยะยาว 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม 

2553 
31 ธนัวาคม

2552 
31 มีนาคม 

2553 
31 ธนัวาคม

2552 
เงินกูย้มืระยะยาว 7,296,165 7,018,120 5,145,665 5,197,088 
หัก: ส่วนที่ถึงก  าหนดช าระภายในหน่ึงปี (2,214,852) (2,208,695) (2,000,000) (2,000,000) 
สุทธิ 5,081,313 4,809,425 3,145,665 3,197,088 

 การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาวส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2553 มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

                                
งบการเงินรวม 

งบการเงิน   
เฉพาะกจิการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 7,018,120 5,197,088 
บวก: กูเ้พ่ิมตามสญัญากูใ้หม่ 392,000 - 
หัก: ช าระคืน (113,955) (51,423) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2553 7,296,165 5,145,665 
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 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดท้ าสญัญาเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารพาณิชยแ์ห่งหน่ึง
ในประเทศในวงเงิน 3,062 ลา้นบาท เพ่ือใชใ้นการพฒันาโครงการของบริษทัยอ่ย  โดยมีอตัราดอกเบ้ีย
เท่ากบัอตัรา MLR ลบดว้ยร้อยละ 1.5 ต่อปี ส าหรับการกูย้มืในปีท่ี 1-4 และ MLR-1 ต่อปีส าหรับปีท่ี 5-
8 และ MLR-0.75 ส าหรับการกูย้มืในปีถดัไป และมีก  าหนดช าระคืนภายใน 12 ปีนบัแต่วนัท่ีเบิกเงินกู ้
งวดแรก โดยมีก  าหนดช าระคืนเงินตน้คร้ังแรกในเดือนมีนาคม 2556 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2553 บริษทั
ยอ่ยดงักล่าวไดเ้บิกใชว้งเงินดงักล่าวแลว้จ านวน 115 ลา้นบาท 

 นอกจากน้ี ในระหว่างงวดปัจจุบนับริษทัยอ่ยอีกแห่งหน่ึงไดท้ าสญัญาเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคาร
พาณิชย์แห่งหน่ึงในประเทศในวงเงิน  747 ลา้นบาท เพ่ือใชใ้นการพฒันาโครงการของบริษทัยอ่ย     
โดยมีอตัราดอกเบ้ียเท่ากบั MLR-1.5 ต่อปี บริษทัยอ่ยตอ้งช าระคืนเงินตน้ร้อยละ 60 ของราคาขายบา้น
พร้อมท่ีดิน และมีก  าหนดช าระคืนเงินตน้ภายใน 5 ปีนบัแต่วนัท่ีเบิกเงินกูง้วดแรก  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 
2553 บริษทัยอ่ยดงักล่าวไดเ้บิกใชว้งเงินดงักล่าวแลว้จ านวน 277 ลา้นบาท 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2553 และ 31 ธนัวาคม 2552 เงินกูย้มืระยะยาวค ้ าประกนัโดยการจดจ านองท่ีดิน
และงานระหว่างกอ่สร้าง ท่ีดินรอการพฒันา สิทธิการเช่าท่ีดิน สิทธิการเช่าช่วงท่ีดินและอาคารสโมสร 
และเคร่ืองตกแต่งซ่ึงตั้งอยูบ่นสิทธิการเช่าช่วงท่ีดินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 สญัญากูย้มืเงินส่วนใหญ่ไดร้ะบุขอ้ปฏิบติัและขอ้จ ากดับางประการ เช่น อั ตราส่วนการถือหุ้นของ          
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ การเปล่ียนแปลงกรรมการบริษทั การค ้ าประกนัหน้ีสินหรือเขา้รับอาวลัตัว๋สญัญา      
ใชเ้งินแกบุ่คคลหรือนิติบุคคลใด ๆ การจ่ายเงินปันผล และการรวมหรือควบบริษทัเขา้กบับริษทัอ่ืนและ
การด ารงอตัราส่วนทางการเงินบางประการ เป็นตน้ 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2553 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยคงเหลือจ านวนเงินท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชข้องวงเงินกูย้มืจาก
สถาบนัการเงินเป็นจ านวนรวมประมาณ 7,454 ลา้นบาท (รวมวงเงิน 3,809 ลา้นบาทตามท่ีกล่าวขา้งตน้
แลว้) (31 ธนัวาคม 2552: 4,550 ลา้นบาท) 

 นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2553 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงมีจ านวนเงินท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชต้ามสญัญากูย้มื
เงินจากผูถื้อหุ้น (ไม่รวมวงเงินกูจ้ากบริษทัฯ) จ านวนประมาณ 500 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม  2552: 514 
ลา้นบาท) 
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 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

13. หุ้นกู้ 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 จ านวนหุ้น (หุ้น) จ านวนเงิน (พนับาท) 

     31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
หุ้นกู ้ อตัราดอกเบ้ีย อายุ การคืนเงินตน้ ครบก  าหนด 2553 2552 2553 2552 

หุ้นกูป้ระเภทไม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิ        
 - คร้ังท่ี 1/2548         
   - ชุดท่ี 3 ปีท่ี 1 - 3 คงท่ีร้อยละ 4.25 5 ปี เม่ือครบก  าหนด 1 เมษายน 2553 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 
 ปีท่ี 4 คงท่ีร้อยละ 5.5        
 ปีท่ี 5 คงท่ีร้อยละ 6.5        
 - คร้ังท่ี 1/2550 คงท่ีร้อยละ 4.60 4 ปี เม่ือครบก  าหนด 13 กนัยายน 2554 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 
 - คร้ังท่ี 1/2551 ปีท่ี 1 - 2 คงท่ีร้อยละ 5.33 4 ปี เม่ือครบก  าหนด 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 เม่ือครบก  าหนด 19 มิถุนายน 2558 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 
 - คร้ังท่ี 1/2553 คงท่ีร้อยละ 3.4 3.5 ปี เม่ือครบก  าหนด 30 กนัยายน 2556 1,000,000 - 1,000,000 - 
 - คร้ังท่ี 2/2553 คงท่ีร้อยละ 3 3 ปี เม่ือครบก  าหนด 29 มีนาคม 2556 2,000,000 - 2,000,000 - 
รวม     12,000,000 9,000,000 12,000,000 9,000,000 

หัก: หุ้นกูท่ี้ถึงก  าหนดช าระภายใน 1 ปี     (2,000,000) (2,000,000) 
สุทธิ       10,000,000 7,000,000 

 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2552 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้บริษทัฯออกหุ้นกู ้โดยมีรายละเอียด
ดงัน้ี 

จ านวน ไม่เกนิ 10,000 ลา้นบาทหรือเทียบเท่าในสกุลเงินอ่ืน 
อาย ุ ไม่เกนิ 10 ปี 
ประเภท หุ้นกูป้ระเภทใดๆ เช่น หุ้นกูด้อ้ยสิทธิ และ/หรือ ไม่ดอ้ยสิทธิ มีประกนั 

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

 บริษทัฯไดอ้อกหุ้นกูต้ามการอนุมติัขา้งตน้แลว้ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและ  
งบการเงิน          

เฉพาะกจิการ 
ไตรมาสท่ี 4 ปี 2552 2,000,000 
ไตรมาสท่ี 1 ปี 2553 3,000,000 
รวม 5,000,000 
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 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 การเปล่ียนแปลงของหุ้นกูส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2553 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและ  
งบการเงิน          

เฉพาะกจิการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 9,000,000 
บวก: ออกหุ้นกู ้ 3,000,000 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2553 12,000,000 

 หนงัสือช้ีชวนการออกหุ้นกูไ้ดร้ะบุถึงขอ้ปฏิบติัและขอ้จ ากดับางประการ เช่น การด ารงอตัราส่วนทาง
การเงิน การจ่ายเงินปันผล และการจดัส่งรายงานเม่ือมีเหตุการณ์ส าคญั เช่น การถูกฟ้องร้อง เป็นตน้ 

14. ส่วนต า่กว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงนิลงทุน 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม 

2553 
31 ธนัวาคม 

2552 
31 มีนาคม 

2553 
31 ธนัวาคม 

2552 
เงินลงทุนของบริษทัร่วม 11,424 9,913 - - 
เงินลงทุนของบริษทัฯ (49,723) (55,573) (49,723) (55,573) 
รวม (38,299) (45,660) (49,723) (55,573) 

15. ก าไรต่อหุ้น 

 ก  าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานค านวณโดยหารก  าไรสุทธิส าหรับ งวดดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของ         
หุ้นสามญัท่ีออกอยูใ่นระหว่างงวด 

 ก  าไรต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยหารก  าไรสุทธิส าหรับ งวดดว้ยผลรวมของจ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ีย          
ถ่วงน ้ าหนกัท่ีออกอยูใ่นระหว่างงวดกบัจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้ง
ออกเพ่ือแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินให้เป็นหุ้นสามญั โดยสมมติว่าไดมี้การแปลงเป็น     หุ้น
สามญั ณ วนัตน้งวดหรือ ณ วนัออกหุ้นสามญัเทียบเท่า 
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 ก  าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานและก  าไรต่อหุ้นปรับลดแสดงการค านวณไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

  จ านวนหุน้สามญั  
 ก าไรสุทธิ ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั ก าไรต่อหุน้ 

 2553 2552 2553 2552 2553 2552 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 

ก าไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน       
ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 1,170,407 643,911 10,025,922 10,025,875 0.12 0.06 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
 ESOP-5  -  32   

ก าไรต่อหุ้นปรับลด       
 ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั สมมติว่ามี       
    การใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัจากใบส าคญัแสดงสิทธิ  643,911  10,025,907  0.06 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

  จ านวนหุน้สามญั  
 ก าไรสุทธิ ถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั ก าไรต่อหุน้ 

 2553 2552 2553 2552 2553 2552 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 

ก าไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐาน       
ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 621,225 791,088 10,025,922 10,025,875 0.06 0.08 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
 ESOP-5  -  32   

ก าไรต่อหุ้นปรับลด       
 ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั สมมติว่ามี       
    การใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัจากใบส าคญัแสดงสิทธิ  791,088  10,025,907  0.08 

16. การเสนอข้อมูลทางการเงนิจ าแนกตามส่วนงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยด าเนินกจิการในส่วนงานทางธุรกจิคือธุรกจิพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ซ่ึง
ประกอบดว้ยโครงการจดัสรรท่ีดินขายพร้อมบา้นและโครงการอาคารชุดพกัอาศยั และธุรกจิให้เช่า
อสงัหาริมทรัพย ์และมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์เพียงส่วนงานเดียวคือประเทศไทยเท่านั้น อยา่งไรกต็ าม 
เน่ืองจากในปัจจุบนัขอ้มูลทางการเงินของส่วนงานธุรกจิให้เช่าอสงัหาริมทรัพยย์งัไม่เป็นสาระส าคญั
ต่องบการเงินรวม ดงันั้น บริษทัฯจึงไม่แยกน าเสนอขอ้มูลของหน่วยงานทางธุรกจิขา้งตน้ 
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17. ภาระผูกพันและหนีสิ้นที่อาจเกิดขึน้ในภายหน้า 

17.1 ภาระผูกพัน 

 17.1.1 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนัตามสญัญากอ่สร้างดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม 

2553 
31 ธนัวาคม 

2552 
31 มีนาคม 

2553 
31 ธนัวาคม 

2552 
ภาระผกูพนัตามสญัญากอ่สร้าง 2,697.4 2,988.9 897.9 996.0 

 17.1.2 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2553 บริษทั  แอล แอนด์ เอช พร็ อพเพอร์ต้ี จ ากดั  และบริษทัยอ่ยมีภาระ
ผูกพนัตามสญัญาเช่าท่ีดิน สญัญาเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและสญัญาเช่าช่วงท่ีดินดงัน้ี 

  ก) สญัญาเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 

วนัท่ีท าสัญญา อายสัุญญา   วนัส้ินสุดสัญญา   อตัราค่าเช่า 
7 มิถุนายน 2548 30 ปี*  31 พฤษภาคม 2581   ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2551 โดยจ่ายค่าเช่า 
         เป็นรายเดือนในอตัราดังน้ี 
         ปีท่ี 1-5 ค่าเช่ารวม 33.15 ลา้นบาท 
           (ช าระแลว้ 11.25 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 

 * อายสุัญญาเช่านับจากวนัท่ี 1 มิถุนายน 2551 (ภายหลงัระยะเวลากอ่สร้าง 3 ปี) 

 นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2553 บริษทั แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั ยงัมี ภาระ
ผูกพนัเก ีย่วกบัค่าดูแลรักษาความปลอดภยัเดือนละ 11,160 บาท ตลอดระยะเวลาการ      
ปลูกสร้างและตลอดอายสุญัญาเช่า 
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  ข) สญัญาเช่าช่วงท่ีดิน 

วนัท่ีท าสัญญา อายสัุญญา   วนัส้ินสุดสัญญา   อตัราค่าเช่า 
28 กรกฎาคม 2548 33 ปี  28 กรกฎาคม 2581   ปีท่ี 1-3 3.00 ลา้นบาท ช าระแลว้ 
         ปีท่ี 4-8 ค่าเช่ารวม 25.00 ลา้นบาท 
          (ช าระแลว้ 10 ลา้นบาท) 
         ปีท่ี 9-13 ค่าเช่ารวม 30.00 ลา้นบาท 
         ปีท่ี 14-18 ค่าเช่ารวม 36.00 ลา้นบาท 
         ปีท่ี 19-23 ค่าเช่ารวม 43.20 ลา้นบาท 
         ปีท่ี 24-28 ค่าเช่ารวม 51.84 ลา้นบาท 
            ปีท่ี 29-33 ค่าเช่ารวม 62.21 ลา้นบาท 

  ค) สญัญาเช่าท่ีดิน 

วนัท่ีท าสัญญา อายสัุญญา อตัราค่าเช่า 
10 มีนาคม 2549 30 ปี* ค่าเช่าท่ีดินจ่ายเป็นรายเดือนดังน้ี 

     ปีท่ี 1-5 ค่าเช่ารวม 20.16 ลา้นบาท 
     ปีท่ี 6-10 ค่าเช่ารวม 23.18 ลา้นบาท 
     ปีท่ี 11-15 ค่าเช่ารวม 26.66 ลา้นบาท 
     ปีท่ี 16-20 ค่าเช่ารวม 30.66 ลา้นบาท 
     ปีท่ี 21-25 ค่าเช่ารวม 35.25 ลา้นบาท 
       ปีท่ี 26-30 ค่าเช่ารวม 40.54 ลา้นบาท 

 * อายสุัญญาเช่านับตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 255 3 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2583 อยา่งไรกต็าม ผูใ้ห้ เช่ายนิยอมให้
บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั เขา้ไปพฒันาและกอ่สร้างส่ิงปลูกสร้างในท่ีดินท่ีเช่าไดต้ั้งแต่วนัท่ี            
1 กนัยายน 2550 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2553 โดยบริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั ตกลงจะช าระค่า
หน้าดินเพิ่มเติมในอตัราเดือนละ 160,000 บาท 

 17.1.3 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2553 บริษทัฯมีภาระผูกพนัเก ีย่วกบัส่วนของเงินลงทุนท่ียงัไม่เรียกช าระใน
บริษทั แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั จ านวนเงิน 258 ลา้นบาท  

 17.1.4 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2553 บริษทั แอล แอนด์ เอช พร็ อพเพอร์ต้ี จ ากดั และบริษทัยอ่ยมีภาระ
ผูกพนัเก ีย่วกบัค่าบริหารจดัการท่ีตอ้งจ่ายให้กบับริษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซ อร่ี จ ากดั ซ่ึง
เป็นบริษทัร่วมของบริษทัฯดงัน้ี 

  - โครงการท่ียงัไม่ไดเ้ร่ิมเปิดด าเนินการ: อตัราปีละ 24.9 ลา้นบาท  

  - โครงการท่ีเปิดด าเนินการแลว้: อตัราปีละ 11.7 ลา้นบาท  
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 17.1.5 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2553 บริษทั แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั มีภาระผูกพนัเก ีย่วกบัค่า
บริหารจดัการโครงการท่ีตอ้งจ่ายให้กบับริษทัร่วมของบริษทัฯดงัต่อไปน้ี 

บริษทัร่วม อตัราค่าบริการ ระยะเวลาในสัญญา 

บริษทั ควอลิตี้  เฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) คิดจากร้อยละ 2 ของรายได้รวม บวก   
ส่วนเพ่ิมเท่ากบัร้อยละ 5.5 ของผลก  าไร
จากการด าเนินงาน 

ค่าบริการเกีย่วกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เดือนละ 50,000 บาท 

ค่าบริหารจดัการโครงการคิดจากค่าใช้จ่าย
ท่ีเกดิขึ้นจริงบวกเพ่ิมร้อยละ 15 

3 ปีนับตั้งแต่วนัท่ี     
1 ตุลาคม 2550 

 17.1.6 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2553 บริษทั แอล แอนด์ เอช พร็ อพเพอร์ต้ี  จ ากดั มีภาระผูกพนัเก ีย่วกบั
ค่าบริการจดัท าและดูแลบญัชีท่ีตอ้งจ่ายให้กบับริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) จ านวน  2.4 
ลา้นบาท  

 17.1.7 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2553 บริษทั แอล แอนด์ เอช สาทร จ ากดั มีภาระผูกพนัเก ีย่วกบัค่าบริหาร
จดัการโครงการท่ีตอ้งจ่ายให้กบับริษทั คิว.เอช.อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั จ านวน 0.2 ลา้นบาท  

 17.1.8 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2553 บริษทั แอล แอนด์ เอช สาทร จ ากดั มีภาระผูกพนัเก ีย่วกบั               ค่า
นายหนา้ในการจดัหาผูเ้ช่าบา้นของโครงการแอล แอนด์ เอช วิลล่า สาทร ท่ีตอ้งจ่ายให้กบั
บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ ส์ จ ากดั (มหาชน ) ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของบริษทัฯตามเง่ือนไขท่ีระบุใน
สญัญา 

 17.1.9 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2553 และ 31 ธนัวาคม 2552 บริษทัฯมีภาระผูกพนัเก ีย่วกบัการซ้ือท่ีดิน
ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกจิการ 

 31 มีนาคม 
2553 

31 ธนัวาคม 
2552 

ภาระผูกพนัเก ีย่วกบัการซ้ือท่ีดิน 557.4 1,027.8 
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 17.1.10 ภาระจากการพฒันาโครงการท่ีด าเนินการอยู ่

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 2553 2552 2553 2552 

จ านวนโครงการที่ด าเนินการอยูต่น้งวด/ปี 45 45 39 36 
จ านวนโครงการที่ปิดแลว้ระหว่างงวด/ปี (4) (12) (3) (8) 
จ านวนโครงการที่เปิดใหม่ระหว่างงวด/ปี 2 12 1 11 
จ านวนโครงการที่ด าเนินการอยูส้ิ่นงวด/ปี 43 45 37 39 

มูลค่าซ้ือขายที่ไดท้  าสญัญาแลว้สะสม     
 ทั้งส้ิน (ลา้นบาท) 67,003 77,033 53,926 60,849 
คิดเป็นร้อยละของยอดขายรวมของ     
 โครงการที่เปิดด าเนินการอยู ่ 65.5 68.9 62.8 65.9 
มูลค่าซ้ือขายที่ไดท้  าสญัญาแลว้ใน     
 ระหว่างงวด/ปี (ลา้นบาท) 4,155 17,153 3,598 14,991 
คิดเป็นร้อยละของยอดขายรวมของ     
 โครงการที่เปิดด าเนินการอยู ่ 4.0 15.4 4.2 16.2 
ภาระผกูพนัที่จะตอ้งท าการพฒันา 
 สาธารณูปโภคส่วนกลางของโครงการ 
 ที่ด าเนินงานอยู ่(ลา้นบาท) 

 
 

790.7 

 
 

636.0 

 
 

706.3 

 
 

558.5 

 17.1.11 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2553 บริษทัยอ่ยมีท่ีดินในโครงการท่ีติดภาระจ ายอมรวมจ านวนประมาณ      
87 ไร่ ซ่ึงมูลค่าของท่ีดินท่ีติดภาระจ ายอมดงักล่าวไดร้วมเป็นตน้ทุนโครงการแลว้ 

 17.1.12 ภาระผูกพนัเก ีย่วกบัสญัญาเช่าด าเนินงาน 

บริษทัฯไดเ้ขา้ท าสญัญาเช่าด าเนินงานและสญัญาบริการท่ีเก ีย่วขอ้งกบัการเช่าพ้ืนท่ีในอาคาร  
โดยสญัญามีอาย ุ3 ปี  
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ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2553 บริษทัฯมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญา
เช่าด าเนินงานและสญัญาบริการท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวมและ           งบ
การเงินเฉพาะกจิการ 

จ่ายช าระภายใน  
ภายใน 1 ปี 30.0 
1 ถึง 5 ปี 21.7 

 17.1.13 บริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนัเก ี่ยวกบัสญัญาบริการอ่ืนท่ียกเลิก ไม่ไดจ้ านวน 23.8 ลา้นบาท ซ่ึงมี
ก  าหนดตอ้งจ่ายช าระภายใน 1 ปี 

17.2 หนังสือค า้ประกันธนาคาร 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2553 และ 31 ธนัวาคม 2552 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีหนงัสือค ้ าประกนัซ่ึงออก
โดยธนาคารในนามบริษทัฯและบริษทัย่ อย ซ่ึงเก ีย่วเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการ
ตามปกติธุรกจิของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยคงเหลือดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 31 มีนาคม 

2553 
31 ธนัวาคม 

2552 
31 มีนาคม 

2553 
31 ธนัวาคม 

2552 
หนงัสือค ้าประกนัการจดัหาและ
บ ารุงสาธารณูปโภค 

 
1,202.5 

 
1,122.6 

 
1,006.5 

 
950.0 

หนงัสือค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 28.3 25.6 16.9 14.3 
หนงัสือค ้าประกนัอ่ืน ๆ 22.0 22.0 22.0 22.0 
 1,252.8 1,170.2 1,045.4 986.3 
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17.3 การค า้ประกัน 

 ณ วนัท่ี  31 มีนาคม 2553 และ 31 ธนัวาคม 2552 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกดิข้ึนจาก
ภาระการค ้ าประกนัเงินกูย้มืดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

ผูค้  ้าประกนั ผูถู้กค  ้าประกนั 
31 มีนาคม 

2553 
31 ธันวาคม 

2552 
บริษทั แลนด์แอนด์เฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) บริษทั ภูเกต็ ฟิวเจอร์แพลน จ  ากดั - 13.8 
 บริษทั ดับเบ้ิลทรี จ  ากดั - 148.5 
 ลูกคา้ 1.0 1.0 
รวม  1.0 163.3 

    
บริษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จ  ากดั  บริษทั ดับเบ้ิลทรี จ  ากดั - 270.0 
 บริษทั ภูเกต็ ฟิวเจอร์แพลน จ  ากดั - 25.0 
รวม  - 295.0 

    
บริษทั แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี้  จ  ากดั บริษทั แอล แอนด์ เอช สาทร จ  ากดั 390.0 390.0 

17.4 คดคีวาม 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2553 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดถู้กฟ้องร้องในคดีต่าง ๆ ท่ีส าคญัดงัน้ี 

 ก) ในปี 2549 นิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรรสองแห่งฟ้องร้องบริษทัฯและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงเก ีย่วกบั
ทางออกสู่ทางสาธารณะโดยมีทุนทรัพยจ์ านวน 1,013.5 ลา้นบาท ต่อมาในเดือนมิถุนายน  2552 
โจทกไ์ดข้อลดทุนทรัพยบ์างส่วนท าให้ทุนทรัพยเ์ปล่ียนเป็นจ านวน 800 ลา้นบาท และในเดือน
กุมภาพนัธ์ 2552 บริษทัฯไดถู้กฟ้องร้องเพ่ิมเติมจ านวน 412.3 ลา้นบาท ตามพระราชบญัญติัการ
จดัสรรท่ีดินและพระราชบญัญติัคุ้ มครองผูบ้ริโภค ขณะน้ีอยูใ่นระหว่างการไต่สวน ของศาล  
อยา่งไรกต็าม บริษทัฯไดบ้นัทึกส ารองค่าเผ่ือหน้ีสินท่ีอาจจะเกดิข้ึนจากคดีความดงักล่าวจ านวน 
25 ลา้นบาท 
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 ข) บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดถู้กฟ้องร้องในคดีอ่ืน ๆ ซ่ึงมีทุนทรัพยร์วมจ าน วน 115 .0 ลา้นบาท 
ปัจจุบนัศาลชั้นตน้และศาลอุทธรณ์ไดมี้ค าพิพากษาให้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยชดใชค่้าเสียหาย
พร้อมดอกเบ้ียรวม 12.5 ลา้นบาท บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกส ารองเผ่ือหน้ีสินท่ีอาจจะ
เกดิข้ึนจากคดีความดงักล่าวตามความเห็นของฝ่ายกฎหมายของบริษทัฯรวมจ านวน 12.5 ลา้น
บาท  

 บริษทัร่วม 

 บริษทัร่วมไดถู้กฟ้องร้องในคดีต่าง ๆ ท่ีส าคญัดงัน้ี 

 ก) กองทุนอสงัหาริมทรัพยแ์ลนด์แอนด์เฮา้ส์ (“กองทุนฯ”) ถูกยืน่ฟ้องร้องเป็นจ าเลยท่ี 2 ในคดีแพ่ง
โดยโจทกก์ล่าวหาว่า กองทุนฯรับโอนท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างโครงการอาคารชุดหลงัสวน วิลล ์
จากบริษทั เวฟ ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากดั ซ่ึงเป็นลูกหน้ีของโจทกโ์ดยฉ้อฉล เม่ือวนัท่ี 27 กรกฎาคม 
2547 ศาลชั้นตน้มีค าพิพากษาให้ยกฟ้องและเม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2551 ศาลอุทธรณ์มี         ค า
พิพากษาให้ยกฟ้อง ณ วนัท่ี 31 มีนาคม  2553 คดียงัอยูใ่นระหว่างการพิจารณาของศาลฎี กา 
อยา่งไรกต็าม ทนายความท่ีปรึกษาของกองทุนฯเช่ือว่าผลของคดีจะไม่เป็นผลเสียหายต่อกองทุน
ฯ ทั้งน้ี เน่ืองจากกองทุนฯเป็นเจา้หน้ีบุริมสิทธิในทรัพยจ์ านอง ซ่ึงมีสิทธิไดรั้บช าระหน้ีจาก
ทรัพยจ์ านองกอ่นเจา้หน้ีอ่ืน รวมทั้งราคาทรัพยสิ์นท่ีตีโอนช าระหน้ีถือเป็นราคาท่ีส มเหตุสมผล 
เน่ืองจากไดมี้การประเมินราคาโดยบริษทัประเมินราคาอิสระแลว้ 

 ข) กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้องแลนด์แอนด์เฮา้ส์-II (“กองทุนฯ”) ถูกยืน่ฟ้องร้อง
เป็นจ าเลยในคดีแพ่งโดยโจทกก์ล่าวหาว่า กองทุนฯรุกล ้าท่ีดินของโจทกเ์พ่ือใชเ้ป็นทางเขา้ออกสู่
ถนนสุขุ มวิท  55 เม่ือวนัท่ี  18 กรกฎาคม  2549 ศาลแพ่งกรุงเทพใตมี้ค าพิพากษาให้ยกฟ้อง  
เน่ืองจากท่ีดินพิพาทอยูใ่นถนนสาธารณะ โจทกไ์ม่มีอ านาจฟ้องห้ามจ าเลยยุง่เก ีย่วกบัท่ีดินพิพาท
และไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย  ต่อมาโจทกไ์ดย้ืน่อุทธรณ์เม่ือวนัท่ี  13 กนัยายน  2549 และ
กองทุนฯยืน่ค าแกอุ้ทธรณ์ในวนัท่ี  8 พฤศจิกายน  2549 อยา่งไรกต็าม ศาลอุทธรณ์มี            ค า
พิพากษายกฟ้องคดีดงักล่าวแลว้เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2553 

 ค) กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้องแลนด์แอนด์เฮา้ส์-II (“กองทุนฯ”) ไดถู้ก          นิติ
บุคคลอาคารชุดแห่งหน่ึง ฟ้องร้องในคดีเก ีย่วกบัทรัพยส่์วนกลางท่ีช ารุดโดยเรียกค่าเสียหาย
จ านวน 51.6 ลา้นบาทพร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีของตน้เงินดงักล่าวนบัแต่วนัฟ้อง 
ขณะน้ีคดีดงักล่าวอยูใ่นระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่งกรุงเทพใต ้อยา่งไรกต็าม ทนายความท่ี
ปรึกษาของกองทุนฯเช่ือว่าผลของคดีจะไม่เป็นผลเสียหายต่อกองทุนฯ 
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18. เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในงบการเงนิ 

  เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2553 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นมีมติ อนุมติัให้จ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.10 
บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 1,002.6 ลา้นบาท โดยมีก  าหนดจ่ายในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2553 

19. การอนุมตังิบการเงนิระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 13 พฤษภาคม 
2553 


