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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

บริษัท แลนดแอนดเฮาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2553 และ 2552 

1. ขอมูลท่ัวไป 

1.1 ขอมูลบริษัทฯ 

 บริษัท แลนดแอนดเฮาส จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดต้ังข้ึนเปนบริษัทมหาชนและมีภูมิลําเนาใน
ประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย โดยมีท่ีอยูตามท่ีจดทะเบียนคือ
เลขท่ี 1 ถนนสาทรใต ช้ัน 37-38 อาคารคิวเฮาส ลุมพินี แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

1.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง งบการเงิน
ระหวางกาล โดยบริษัทฯเลือกนําเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ อยางไรก็ตาม บริษัทฯไดแสดง
รายการในงบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสดใน
รูปแบบเชนเดียวกับงบการเงินประจําป 

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปท่ีนําเสนอคร้ังลาสุด 
ดังนั้น งบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหม ๆ     
เพื่อไมใหขอมูลท่ีนําเสนอซํ้าซอนกับขอมูลท่ีไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงินควรใชงบการเงิน
ระหวางกาลนี้ควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด 

 งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย       
งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกลาว 

1.3 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนโดยใชหลักเกณฑเดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปส้ินสุด           
วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 โดยไมมีการเปล่ียนแปลงโครงสรางเกี่ยวกับบริษัทยอยในระหวางงวด 

1.4 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนโดยใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับท่ีใชใน              
งบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

2. การประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหม 

 ในระหวางงวดปจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการ
บัญชีใหมตามท่ีระบุขางลางนี้ มาตรฐานการบัญชีดังกลาวยังไมมีผลบังคับใชในปปจจุบัน เวนแตแมบท
การบัญชีซ่ึงมีผลบังคับใชทันที 
   วันท่ีมีผลบังคับใช 
แมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2552)  มีผลบังคับใชทันที 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) การนําเสนองบการเงิน 1 มกราคม 2554 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2552) สินคาคงเหลือ 1 มกราคม 2554 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด 1 มกราคม 2554 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบัญชี                    

การเปล่ียนแปลงประมาณการ
ทางบัญชี และขอผิดพลาด 

1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณภายหลังรอบ
ระยะเวลารายงาน 

1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2552) สัญญากอสราง 1 มกราคม 2554 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 12  ภาษีเงินได 1 มกราคม 2556 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2552) สัญญาเชา 1 มกราคม 2554 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุน

จากรัฐบาล และการเปดเผย
ขอมูลเกี่ยวกับความชวยเหลือ
จากรัฐบาล 

1 มกราคม 2556 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2552) ตนทุนการกูยืม 1 มกราคม 2554 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2552) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคล

หรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทุนในบริษัทรวม 1 มกราคม 2554 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

   วันท่ีมีผลบังคับใช 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 29  การรายงานทางการเงินในสภาพ

เศรษฐกิจท่ีเงินเฟอรุนแรง 
1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2552) สวนไดเสียในการรวมคา 1 มกราคม 2554 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2552) กําไรตอหุน 1 มกราคม 2554 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหวางกาล 1 มกราคม 2554 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2552) การดอยคาของสินทรัพย 1 มกราคม 2554 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินท่ี

อาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี
อาจเกิดข้ึน 

1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไมมีตัวตน 1 มกราคม 2554 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 1 มกราคม 2554 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 5 

(ปรับปรุง 2552) 
สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไว
เพื่อขายและการดําเนินงานท่ี
ยกเลิก 

1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 6 การสํารวจและประเมินคาแหลง
ทรัพยากรแร 

1 มกราคม 2554 

 ฝายบริหารของบริษัทฯไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินขางตนจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปท่ีเร่ิมใชมาตรฐานการ
บัญชีดังกลาว ยกเวนมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 12 และมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) 
ซ่ึงฝายบริหารของบริษัทฯอยูระหวางการประเมินผลกระทบตองบการเงินในปท่ีเร่ิมใชมาตรฐานการ
บัญชีดังกลาวและยังไมสามารถสรุปผลไดในขณะน้ี  
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

3. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

 ในระหวางงวด บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเง่ือนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯและ
บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ซ่ึงเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 
 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 

 2553 2552 2553 2552  
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      
(ไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)     
ดอกเบี้ยรับ - - 11.4 11.0 รอยละ 4.35 - 7.50 ตอป  
คาธรรมเนียมการจัดการรับ - - 2.9 5.6 ใกลเคียงราคาทุน 
เงินปนผลรับ - - - 300.0 ตามที่ประกาศจาย 
คาธรรมเนียมการคํ้าประกันรับ - - - 0.3 รอยละ 0.50 ตอป 
ดอกเบี้ยจาย   - - 2.4 1.6 รอยละ 3.00 ตอป  
ซ้ือที่ดิน - - - 19.0 ใกลเคียงราคาทุน 
รายการธุรกิจกับบริษัทรวม      
ดอกเบี้ยรับ 1.8 2.2 0.9 1.3 อัตราตลาด 
เงินปนผลรับ 520.0 480.2 520.0 480.2 ตามที่ประกาศจาย 
ซ้ือสินคา 26.7 19.2 23.8 17.7 ราคาตลาด 
คาสงเสริมการขาย 11.1 3.1 9.5 3.1 อัตราตลาด 
คาบริการจาย 0.1 0.1 - - ตามอัตราที่ระบุในสัญญา 
คาบริการจัดทําบัญชี 0.5 0.4 - - ตามอัตราที่ระบุในสัญญา 
คาบริหารโครงการ 12.7 17.2 - - ตามอัตราที่ระบุในสัญญา 
คานายหนา 0.1 0.2 - - ตามอัตราที่ระบุในสัญญา 
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน     
เงินปนผลรับ 5.5 5.7 5.5 5.7 ตามที่ประกาศจาย 
คาเชาและคาบริการจาย 9.8 9.9 9.8 9.9 500 - 798 บาทตอตารางเมตร       

ตอเดือน  
คาธรรมเนียมการคํ้าประกันจาย - 0.2 - - รอยละ 0.50 ตอป  
ดอกเบี้ยจาย   0.9 0.8 - - รอยละ 4.35 - 7.50 ตอป  
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 

 2553 2552 2553 2552  
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      
(ไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)     
ดอกเบี้ยรับ - - 25.3 20.6 รอยละ 4.35 - 7.50 ตอป  
คาธรรมเนียมการจัดการรับ - - 5.8 8.4 ใกลเคียงราคาทุน 
เงินปนผลรับ - - - 755.7 ตามที่ประกาศจาย 
คาธรรมเนียมการคํ้าประกันรับ - - 0.2 0.5 รอยละ 0.50 ตอป  
ดอกเบี้ยจาย   - - 3.8 5.3 รอยละ 3.00 ตอป (2552: รอยละ 

3.00 - 5.50 ตอป) 
ซ้ือที่ดิน - - - 19.0 ใกลเคียงราคาทุน 
ขายที่ดิน - - 50.2 - ใกลเคียงราคาทุน 
คาตอบแทนการใชที่ดิน - - 76.2 - ใกลเคียงราคาทุน 
รายการธุรกิจกับบริษัทรวม      
ดอกเบี้ยรับ 3.8 6.0 2.2 4.8 อัตราตลาด 
เงินปนผลรับ 544.2 498.3 544.2 498.3 ตามที่ประกาศจาย 
ซ้ือสินคา 47.9 41.4 42.8 38.2 ราคาตลาด 
คาสงเสริมการขาย 11.2 3.2 9.5 3.2 อัตราตลาด 
คาบริการจาย 0.3 0.3 - - ตามอัตราที่ระบุในสัญญา 
คาบริการจัดทําบัญชี 1.0 0.9 - - ตามอัตราที่ระบุในสัญญา 
คาบริหารโครงการ 29.1 38.7 - - ตามอัตราที่ระบุในสัญญา 
คานายหนา 0.1 0.2 - - ตามอัตราที่ระบุในสัญญา 
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน     
เงินปนผลรับ 11.1 11.8 11.1 11.8 ตามที่ประกาศจาย 
คาเชาและคาบริการจาย 19.6 19.5 19.6 19.5 500 - 798 บาทตอตารางเมตร        

ตอเดือน  
คาธรรมเนียมการคํ้าประกันจาย 0.1 0.4 - - รอยละ 0.50 ตอป  
ดอกเบี้ยจาย   1.9 1.8 - - รอยละ 4.35 - 7.50 ตอป            
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2553 และ           
31 ธันวาคม 2552 ไดแสดงเปนสวนหนึ่งของรายการในงบดุลภายใตรายการดังตอไปนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2553 

31 ธันวาคม 
2552 

30 มิถุนายน 
2553 

31 ธันวาคม 
2552 

ต๋ัวแลกเงินระยะส้ันและเงินฝากสถาบันการเงิน 
   (แสดงภายใตเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด) 

   

บริษัทรวม     
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส     
   เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) 1,004.6 1,746.2 659.3 1,290.9 

เงินทดรองจายและลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน    
บริษัทยอย     
(ไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)     
บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํากัด - - - 0.1 
บริษัท แลนด แอนด เฮาส นอรธอีส  - - - 0.1 
   จํากัด     
บริษัท แอลเอช แอสเซท จํากัด - - 6.1 3.5 
บริษัท แอตแลนติก เรียลเอสเตท จํากัด - - 6.0 1.6 
บริษัท แอล. เอช. เมืองใหม จํากัด - - 0.1 0.1 

 - - 12.2 5.4 

บริษัทรวม     
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด 0.1 0.1 0.1 0.1 
   (มหาชน)     

รวม 0.1 0.1 12.3 5.5 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2553 

31 ธันวาคม 
2552 

30 มิถุนายน 
2553 

31 ธันวาคม 
2552 

เงินใหกูยืมระยะส้ันและดอกเบ้ียคางรับจากกิจการที่เกี่ยวของกัน  
บริษัทยอย     
(ไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)     
บริษัท แอตแลนติก เรียลเอสเตท จํากัด - - 135.6 190.1 
บริษัท สยามธานี พรอบเพอรต้ี จํากัด - - 22.9 22.3 
บริษัท แอลเอช แอสเซท จํากัด - - 100.0 330.1 
บริษัท แอล. เอช. เมืองใหม จํากัด - - 60.1 58.4 
บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรต้ี     
   จํากัด - - 625.8 574.6 

 - - 944.4 1,175.5 

บริษัทรวม     
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส     
   เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) 0.1 0.3 - 0.2 

รวม 0.1 0.3 944.4 1,175.7 

เงินมัดจําแกกิจการที่เกี่ยวของกัน     
บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน     
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยควอลิต้ี เฮาส 8.5 8.5 8.5 8.5 

เจาหน้ีการคากิจการที่เกี่ยวของกัน     
บริษัทรวม     
บริษัท ควอลิต้ีคอนสตรัคช่ัน      
   โปรดัคส จํากัด (มหาชน) 9.9 8.2 9.9 8.2 
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด     
   (มหาชน) 0.3 0.3 0.2 0.1 
บริษัท ควอลิต้ีเฮาส จํากัด (มหาชน) 4.2 - - - 
บริษัท คิว.เอช.อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 4.3 - - - 

รวม 18.7 8.5 10.1 8.3 



 8

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2553 

31 ธันวาคม 
2552 

30 มิถุนายน 
2553 

31 ธันวาคม 
2552 

เจาหน้ีอื่นกิจการที่เกี่ยวของกัน     
บริษัทรวม     
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส 
   เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) 

 
0.1 

 
- 

 
- 

 
- 

บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด     
   (มหาชน) 5.8 1.6 4.8 1.4 
บริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่     
   จํากัด - 3.1 - - 
บริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) 4.1 9.3 - - 
บริษัท คิว.เอช.อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 0.4 - - - 

 10.4 14.0 4.8 1.4 

บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน     
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยควอลิต้ี เฮาส 0.5 0.3 0.5 0.3 

รวม 10.9 14.3 5.3 1.7 

เงินกูยืมระยะส้ันและดอกเบ้ียคางจายจากกิจการที่เกี่ยวของกัน   
บริษัทยอย     
(ไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)     
บริษัท แลนด แอนด เฮาส นอรธอีส จํากัด - - 120.4 - 
บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํากัด - - 220.5 100.6 

 - - 340.9 100.6 

บริษัท/บุคคลท่ีเกี่ยวของกัน     
บริษัท เมืองใหม พรอพเพอรต้ี จํากัด 10.9 10.6 - - 
บริษัท รีโค รีสอรท พีทีอี ลิมิเต็ด 417.1 382.9 - - 
กรรมการของบริษัทยอย 39.6 38.5 - - 

 467.6 432.0 - - 

รวม 467.6 432.0 340.9 100.6 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 เงินกูยืม/เงินใหกูยืมจากกิจการท่ีเกี่ยวของกันเปนการกูยืมในรูปของต๋ัวสัญญาใชเงินปลอดหลักทรัพย     
คํ้าประกันและครบกําหนดจายคืนเม่ือทวงถาม 

 ในระหวางงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2553 เงินกูยืม/เงินใหกูยืมระหวางบริษัทฯ บริษัทยอย
และกิจการท่ีเกี่ยวของกันมีรายการเคล่ือนไหวดังตอไปนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม   
2552 เพ่ิมขึ้น ลดลง 

30 มิถุนายน 
2553 

เงินใหกูยืมระยะส้ันและดอกเบี้ยคางรับจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน   
บริษัทรวม     
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส      
   เพ่ือรายยอย จํากัด (มหาชน) 0.3 3.8 (4.0) 0.1 

เงินกูยืมระยะส้ันและดอกเบี้ยคางจายจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน   
บริษัท/บุคคลที่เก่ียวของกัน     
บริษัท เมืองใหม พรอพเพอรต้ี จํากัด 10.6 0.3 - 10.9 

บริษัท รีโค รีสอรท พีทีอี ลิมิเต็ด 382.9 34.2 - 417.1 

กรรมการของบริษัทยอย 38.5 1.1 - 39.6 

รวม 432.0 35.6 - 467.6 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม  
2552 เพ่ิมขึ้น ลดลง 

30 มิถุนายน 
2553 

เงินใหกูยืมระยะส้ันและดอกเบี้ยคางรับจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน   
บริษัทยอย     
บริษัท แอตแลนติก เรียลเอสเตท จํากัด 190.1 39.1 (93.6) 135.6 
บริษัท สยามธานี พรอบเพอรต้ี จํากัด 22.3 0.6 - 22.9 
บริษัท แอลเอช แอสเซท จํากัด 330.1 161.7 (391.8) 100.0 
บริษัท แอล. เอช. เมืองใหม จํากัด 58.4 1.7 - 60.1 
บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรต้ี     
   จํากัด 574.6 51.2 - 625.8 
บริษัท แอล เอช เรียลเอสเตท จํากัด - 15.0 (15.0) - 

 1,175.5 269.3 (500.4) 944.4 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธันวาคม 2552 เพ่ิมขึ้น ลดลง 30 มิถุนายน 2553 

บริษัทรวม     
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพ่ือรายยอย     
   จํากัด (มหาชน) 0.2 2.1 (2.3) - 
รวม 1,175.7 271.4 (502.7) 944.4 
เงินกูยืมระยะส้ันและดอกเบี้ยคางจายจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน   
บริษัทยอย     
บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํากัด 100.6 692.6 (572.7) 220.5 
บริษัท แอล เอช เรียลเอสเตท จํากัด - 140.5 (140.5) - 
บริษัท แลนด แอนด เฮาส นอรธอีส  
   จํากัด - 225.7 (105.3) 120.4 
รวม 100.6 1,058.8 (818.5) 340.9 

 ภาระค้ําประกันกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระจากการคํ้าประกัน
ใหกับกิจการท่ีเกี่ยวของกันตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุ 19.3 โดยคิดคาธรรมเนียมการค้ําประกัน 

4. ลูกหนี้การคา 

 ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคา ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 แยกตามอายุหนี้ท่ี     
คงคางนับจากวันท่ีถึงกําหนดชําระไดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2553 
31 ธันวาคม 

2552 
30 มิถุนายน 

2553 
31 ธันวาคม 

2552 
อายุหนี้คางชําระ     
 ยังไมถึงกําหนดชําระ 1,149 472 - - 
 คางชําระ     
  ไมเกิน 3 เดือน 9,498 12,433 - - 
  3 - 6 เดือน 1,908 506 - - 
  6 - 9 เดือน 171 - - - 
  9 - 12 เดือน 24 46 - - 
  มากกวา 12 เดือน 229 183 - - 
รวม 12,979 13,640 - - 
หัก: คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (173) (173) - - 
สุทธิ 12,806 13,467 - - 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

5. ท่ีดิน งานระหวางกอสรางและงานสาธารณูปโภค (สินคาคงเหลือ) 

 บริษัทฯและบริษัทยอยไดนําท่ีดินบางสวนพรอมส่ิงปลูกสรางท่ีมีอยูบนท่ีดินไปจดจํานองคํ้าประกัน
เงินกูยืมของบริษัทฯและบริษัทยอย ซ่ึงมีมูลคาสุทธิตามบัญชีดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2553 

31 ธันวาคม 
2552 

30 มิถุนายน 
2553 

31 ธันวาคม 
2552 

มูลคาสุทธิตามบัญชีของท่ีดินพรอม     
   สิ่งปลูกสรางท่ีติดภาระคํ้าประกัน 5,040 5,733 4,649 5,543 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีสํารองเผ่ือผลขาดทุนจากการลดลงของมูลคาโครงการสําหรับงวด       
หกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2553 สรุปไดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

                 
งบการเงินรวม 

งบการเงิน   
เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2553 107,191 59,218 
บวก:  รับโอนจากท่ีดินรอการพัฒนา 5,062 5,062 
       :  ต้ังเพิ่ม 976 - 
หัก: โอนกลับคาเผ่ือการลดมูลคาของสินคาคงเหลือ   
    เนื่องจากการขาย (8,637) (2,800) 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2553 104,592 61,480 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

6. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

 เงินลงทุนในบริษัทยอยท่ีแสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   
สัดสวน 

  
คาเผ่ือการดอยคา 

 
มูลคาตามบัญชีตาม 

เงินปนผลรับระหวาง 
งวดหกเดือน 

ชื่อบริษัท ทุนชําระแลว เงินลงทุน ราคาทุน ของเงินลงทุน วิธีราคาทุน - สุทธิ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

 30 มิถุนายน 
2553 

31 ธันวาคม 
2552 

30 มิถุนายน 
2553 

31 ธันวาคม 
2552 

30 มิถุนายน 
2553 

31 ธันวาคม 
2552 

30 มิถุนายน 
2553 

31 ธันวาคม 
2552 

30 มิถุนายน 
2553 

31 ธันวาคม 
2552 

2553 2552 

   (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 371,617 371,617 99.99 99.99 371,614 371,614 - - 371,614 371,614 - 55,742 
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 

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

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 116,000 116,000 99.99 99.99 50,000 50,000 - - 50,000 50,000 - - 
บริษัท แอลเอช แอสเซท จํากัด 100,000 100,000 99.99 99.99 52,734 52,734 - - 52,734 52,734 - 699,996 
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 2,170,000 2,170,000 60.00 60.00 1,398,000 1,398,000 - - 1,398,000 1,398,000 - - 
   จํากัด และบริษัทยอย             

     2,730,704 2,730,704 (25,000) (25,000) 2,705,704 2,705,704 - 755,738 

 บริษัท แอล. เอช. เมืองใหม จํากัด และบริษัทยอย 

 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 บริษัท แอล. เอช. เมืองใหม จํากัด ไดนําหุนสามัญ
ของบริษัท ภูเก็ต ฟวเจอรแพลน จํากัด และบริษัท ดับเบ้ิลทรี จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยไปวางเปน
หลักทรัพยคํ้าประกันเงินกูยืมระยะยาว 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

7. เงินลงทุนในบริษัทรวม 

7.1 รายละเอียดของบริษัทรวม 

(หนวย: พันบาท) 

   งบการเงินรวม 

  จัดต้ังขึ้นใน สัดสวน   มูลคาตามบัญชีตาม 
ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ประเทศ เงินลงทุน ทุนชําระแลว ราคาทุน วิธีสวนไดเสีย 

   30 มิถุนายน 
2553 

31 ธันวาคม 
2552 

30 มิถุนายน 
2553 

31 ธันวาคม 
2552 

30 มิถุนายน 
2553 

31 ธันวาคม 
2552 

30 มิถุนายน 
2553 

31 ธันวาคม 
2552 

   (รอยละ) (รอยละ)       
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป ลงทุนในบริษัทตาง ๆ ไทย 40.95 40.95 5,515,570 2,757,785 2,447,320 1,318,140 2,456,244 1,265,599 
   จํากัด (มหาชน)           
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปทอล จํากัด โรงพยาบาล ไทย 28.73 28.73 1,662,499 1,662,499 674,557 674,557 940,751 924,295 
   (มหาชน)           
บริษัท ควอลิต้ีคอนสตรัคชั่นโปรดัคส ผลิตวัสดุกอสราง ไทย 21.16 31.41 400,000 400,000 179,178 265,980 271,479 401,635 
   จํากัด (มหาชน)           
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด  คาปลีกวัสดุกอสราง ไทย 30.30 29.99 3,722,660 3,703,926 1,175,060 1,076,676 1,983,293 1,844,976 
   (มหาชน)           
บริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี ท่ีปรึกษาลงทุน ไทย 40.00 40.00 5,000 5,000 2,000 2,000 6,477 6,074 
   จํากัด           
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแลนด ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ไทย 49.94 49.94 40,316 40,316 20,692 20,692 32,402 32,402 
   แอนดเฮาส           
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ไทย 49.99 49.99 3,020,570 3,020,570 1,512,269 1,512,269 1,326,385 1,327,564 
   สิทธิเรียกรองแลนดแอนดเฮาส-II           
บริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ไทย 24.86 24.86 8,477,340 8,477,340 3,252,802 3,252,802 4,025,820 3,961,767 
บริษัท โพลาร พรอบเพอรต้ี โฮลดิ้ง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ฟลิปปนส 25.00 25.00 4,892,411 4,892,411 866,849 866,849 1,043,961 977,130 
   คอรปอเรชั่น จํากัด   (พันเปโซ) (พันเปโซ)     

       10,130,727 8,989,965 12,086,812 10,741,442 

(หนวย: พันบาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  จัดต้ังขึ้นใน สัดสวน   คาเผ่ือการดอยคา มูลคาตามบัญชีตาม 
ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ประเทศ เงินลงทุน ทุนชําระแลว ราคาทุน ของเงินลงทุน วิธีราคาทุน - สุทธิ 

   30 มิถุนายน 
2553 

31 ธันวาคม 
2552 

30 มิถุนายน 
2553 

31 ธันวาคม 
2552 

30 มิถุนายน 
2553 

31 ธันวาคม 
2552 

30 มิถุนายน 
2553 

31 ธันวาคม 
2552 

30 มิถุนายน 
2553 

31 ธันวาคม 
2552 

   (รอยละ) (รอยละ)         
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป ลงทุนในบริษัทตาง ๆ ไทย 40.95 40.95 5,515,570 2,757,785 2,447,320 1,318,140 (344,744) (344,744) 2,102,576 973,396 
   จํากัด (มหาชน)             
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปทอล จํากัด โรงพยาบาล ไทย 28.73 28.73 1,662,499 1,662,499 674,557 674,557 - - 674,557 674,557 
   (มหาชน)             
บริษัท ควอลิต้ีคอนสตรัคชั่นโปรดัคส ผลิตวัสดุกอสราง ไทย 21.16 31.41 400,000 400,000 179,178 265,980 - - 179,178 265,980 
   จํากัด (มหาชน)             
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด  คาปลีกวัสดุกอสราง ไทย 30.30 29.99 3,722,660 3,703,926 1,175,060 1,076,676 - - 1,175,060 1,076,676 
   (มหาชน)             
บริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี ที่ปรึกษาลงทุน ไทย 40.00 40.00 5,000 5,000 2,000 2,000 - - 2,000 2,000 
   จํากัด             
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแลนด ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ไทย 49.94 49.94 40,316 40,316 20,692 20,692 - - 20,692 20,692 
   แอนดเฮาส             
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ไทย 49.99 49.99 3,020,570 3,020,570 1,512,269 1,512,269 - - 1,512,269 1,512,269 
   สิทธิเรียกรองแลนดแอนดเฮาส-II             
บริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (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 
บริษัท โพลาร พรอบเพอรต้ี โฮลด้ิง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ฟลิปปนส 25.00 25.00 4,892,411 4,892,411 866,849 866,849 - - 866,849 866,849 
   คอรปอเรชั่น จํากัด   (พันเปโซ) (พันเปโซ)       

       10,130,727 8,989,965 (344,744) (344,744) 9,785,983 8,645,221 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

7.2 สวนแบงกําไร (ขาดทุน) และเงินปนผลรับ 

 ในระหวางงวด บริษัทฯรับรูสวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากการลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวม
และรับรูเงินปนผลรับจากบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษัท 

สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จาก         
เงินลงทุนในบริษัทรวมสําหรับ     

งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 
เงินปนผลรับระหวางงวดหกเดือน

สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

 2553 2552 2553 2552 
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด 

(มหาชน) 76,427 - 16,938 - 
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด 

(มหาชน) - 58,442 - - 
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปทอล จํากัด (มหาชน) 88,093 98,818 71,638 68,227 
บริษัท ควอลิต้ีคอนสตรัคช่ันโปรดัคส จํากัด 

(มหาชน) 917 4,066 - - 
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด  (มหาชน) 218,482 148,244 178,549 204,608 
บริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี  จํากัด 403 382 - 4,000 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแลนดแอนดเฮาส* - - - - 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิเรียกรอง
แลนดแอนดเฮาส-II 22,980 27,551 24,159 52,848 

บริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) 316,649 190,340 252,905 168,603 
บริษัท โพลาร พรอบเพอรต้ี โฮลด้ิง     

 คอรปอเรช่ัน จํากัด 93,180 (2,132) - - 

รวม 817,131 525,711 544,189 498,286 

 * จดทะเบียนยกเลิกกองทุนในวันที่ 11 ธันวาคม 2550 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

7.3 มูลคายุติธรรมของบริษัทรวมท่ีเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

 เงินลงทุนในบริษัทรวมท่ีเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยมีมูลคายุติธรรมดังตอไปนี้ 

 (หนวย: ลานบาท) 

ช่ือบริษัท 

ประเทศท่ีจดทะเบียน
เปนหลักทรัพย        
จดทะเบียน มูลคายุติธรรม ณ วันที่ 

  30 มิถุนายน 
2553 

31 ธันวาคม     
2552 

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปทอล จํากัด (มหาชน)    ไทย 2,369 2,722 
บริษัท ควอลิต้ีคอนสตรัคช่ันโปรดัคส จํากัด (มหาชน) ไทย 330 354 
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด  (มหาชน) ไทย 7,953 5,087 
บริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) ไทย 4,257 5,564 
บริษัท โพลาร พรอบเพอรต้ี โฮลด้ิง คอรปอเรช่ัน จํากัด ฟลิปปนส 2,285 2,202 
รวม  17,194 15,929 

7.4 ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทรวม 

 ขอมูลทางการเงินตามท่ีแสดงอยูในงบการเงินของบริษัทรวมโดยสรุปมีดังนี้ 

                (หนวย: ลานบาท) 

    รายไดรวมสําหรับ       
งวดหกเดือนสิ้นสุด 

กําไรสุทธิสําหรับงวด        
หกเดือน 

ชื่อบริษัท ทุนเรียกชําระ ณ วันท่ี สินทรัพยรวม ณ วันท่ี หนี้สินรวม ณ วันท่ี วันท่ี 30 มิถุนายน สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 

 30 มิถุนายน 
2553 

31 ธันวาคม 
2552 

30 มิถุนายน 
2553 

31 ธันวาคม 
2552 

30 มิถุนายน 
2553 

31 ธันวาคม 
2552 

2553 2552 2553 2552 

บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป 5,516 2,758 54,448 49,660 48,472 46,592 1,132 - 187 - 
   จํากัด (มหาชน)           
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย - - - - - - - 1,113 - 139 
   จํากัด (มหาชน)           
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปทอล จํากัด  
   (มหาชน) 

1,662 1,662 5,104 4,781 1,632 1,390 2,192 2,307 378 344 

บริษัท ควอลิต้ีคอนสตรัคชั่นโปรดัคส 400 400 1,907 2,019 624 740 498 456 4 13 
   จํากัด (มหาชน)           
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด  
   (มหาชน) 

3,723 3,704 15,247 13,866 9,811 8,593 12,261 10,337 718 494 

บริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี  จํากัด 5 5 25 34 9 19 39 38 1 1 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและ 3,021 3,021 4,522 4,484 26 30 127 141 94 105 
   สิทธิเรียกรองแลนดแอนดเฮาส-II           
บริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) 8,477 8,477 29,253 28,258 16,492 15,754 8,252 5,433 1,387 766 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

                (หนวย: ลานเปโซ) 

ชื่อบริษัท ทุนเรียกชําระ ณ วันที่  สินทรัพยรวม ณ วันที่ หน้ีสินรวม ณ วันที่ รายไดรวม กําไรสุทธิ 

       สําหรับงวด สําหรับงวด สําหรับงวด สําหรับงวด 
       สามเดือน หกเดือน สามเดือน หกเดือน 
       ส้ินสุดวันที่ ส้ินสุดวันที่ ส้ินสุดวันที่ ส้ินสุดวันที่ 
 31 มีนาคม 30 กันยายน 31 มีนาคม 30 กันยายน 31 มีนาคม 30 กันยายน 31 มีนาคม 30 มิถุนายน 31 มีนาคม 30 มิถุนายน 
 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 
บริษัท โพลาร พรอบเพอรตี้  4,892 4,892 5,917 6,553 104 1,257 654 329 522 26 
   โฮลดิ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด           

7.5 งบการเงินรวมระหวางกาลของบริษัทฯสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี  30 มิถุนายน 2553              
รวมเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย และสวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธี  
สวนไดเสียของบริษัทรวมดังกลาว โดยคํานวณจากงบการเงินท่ีสอบทานแลวหรือท่ียังมิไดผานการ
สอบทานดังตอไปนี้ 

           (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 เงินลงทุนตามวิธี สวนแบงกําไร (ขาดทุน) ตามวิธีสวนไดเสีย 

 สวนไดเสีย          
ณ วันที่ 

 
สําหรับงวดสามเดือน 

 
สําหรับงวดหกเดือน 

 30 มิถุนายน 2553 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

  2553 2552 2553 2552 
สอบทานแลวโดยผูสอบบัญชีและผูสอบบัญชีอ่ืนในสํานักงานเดียวกัน  
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน) 2,456,244 40,116 - 76,427 - 
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพ่ือรายยอย จํากัด (มหาชน) - - 42,249 - 58,442 
บริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี จํากัด 6,477 303 318 403 382 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแลนดแอนดเฮาส(1) 32,402 - - - - 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิเรียกรอง      
   แลนดแอนดเฮาส-II 1,326,385 9,060 14,816 22,980 27,551 
บริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) 4,025,820 95,873 117,732 316,649 190,340 
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 1,983,293 115,681 75,086 218,482 148,244 
สอบทานแลวโดยผูสอบบัญชีอ่ืน      
บริษัท ควอลิต้ีคอนสตรัคชั่นโปรดัคส จํากัด (มหาชน) 271,479 4,916 (2,316) 917 4,066 
ไมไดสอบทานโดยผูสอบบัญชี      
บริษัท บางกอก เชน ฮอสปทอล จํากัด (มหาชน) 940,751 39,957 47,255 88,093(2) 98,818(3) 

บริษัท โพลาร พรอบเพอรต้ี โฮลดิ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด 1,043,961 10,887 4,821 93,180(4) (2,132)(5) 

รวม 12,086,812 316,793 299,961 817,131 525,711 

 (1) จดทะเบียนยกเลิกกองทุนในวันที่ 11 ธันวาคม 2550 
 (2) คํานวณจากงบการเงินสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 ที่จัดทําข้ึนโดยฝายบริหาร 
 (3) คํานวณจากงบการเงินสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ที่จัดทําข้ึนโดยฝายบริหาร 
 (4) คํานวณจากงบการเงินสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 ที่จัดทําข้ึนโดยฝายบริหาร 
 (5) คํานวณจากงบการเงินสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ที่จัดทําข้ึนโดยฝายบริหาร 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 บริษัท โพลาร พรอบเพอรตี้ โฮลดิ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด 

 ในระหวางป 2552 บริษัทฯไมไดรับงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 ของบริษัท      
โพลาร พรอบเพอรต้ี โฮลดิ้ง คอรปอเรช่ัน จํากัด มูลคาเงินลงทุนในบริษัทรวมดังกลาวตามวิธี        
สวนไดเสียในงบการเงินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 จํานวน 977 ลานบาท และสวนแบงขาดทุน
จากเงินลงทุนดังกลาวตามวิธีสวนไดเสียในงบการเงินรวมสําหรับปส้ินสุดวันเดียวกันจํานวน 0.2 ลาน
บาท คํานวณข้ึนจากงบการเงินสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2552 ท่ีจัดทําโดยฝาย
บริหารของบริษัทดังกลาว นอกจากนั้น บริษัทฯไมไดปรับปรุงผลแตกตางจากการใชนโยบายการ
บัญชีท่ีแตกตางจากกลุมบริษัทเนื่องจากไมสามารถคํานวณผลกระทบได 

 ในระหวางงวดปจจุบัน บริษัทฯไดรับงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 ท่ีผานการ
ตรวจสอบแลวโดยผูสอบบัญชีของบริษัท โพลาร พรอบเพอรต้ี โฮลดิ้ง คอรปอเรช่ัน จํากัด ซ่ึงแสดง
ความเห็นอยางไมมีเง่ือนไข งบการเงินดังกลาวไมมีผลแตกตางอยางเปนสาระสําคัญจากงบการเงินท่ี
ใชในการคํานวณสวนแบงขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2552 ขางตน บริษัทฯจึงปรับผลแตกตางดังกลาวเขางบกําไรขาดทุนรวมสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด
วันท่ี 30 มิถุนายน 2553 บริษัทฯไมไดปรับปรุงผลแตกตางจากการใชนโยบายการบัญชีท่ีแตกตางกัน
เนื่องจากไมสามารถคํานวณผลกระทบได จนถึงวันท่ีในรายงาน บริษัทฯยังไมไดรับงบการเงินสําหรับ
งวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2553 ของบริษัทรวมดังกลาว  

7.6 บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 

 ในระหวางงวดปจจุบัน มีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัท โฮม โปรดักส         
เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) ใชสิทธิแปลงเปนหุนสามัญจํานวน 18.7 ลานหุน และบริษัทฯไดซ้ือหุน
เพิ่มเติมอีกจํานวน 17.4 ลานหุน ทําใหสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯเปล่ียนแปลงจากรอยละ 29.99 
เปนรอยละ 30.30 
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7.7 บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส จํากัด (มหาชน) 

 เม่ือวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2553 บริษัทฯ และกลุมผูถือหุนรายใหญของบริษัท ควอลิต้ีคอนสตรัคช่ัน
โปรดัคส จํากัด (มหาชน) ไดลงนามในสัญญาซ้ือขายหุนของบริษัท ควอลิต้ีคอนสตรัคช่ันโปรดัคส 
จํากัด (มหาชน) กับบริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑกอสราง จํากัด ซ่ึงถือหุนรอยละ 100 โดยบริษัท            
ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) โดยบริษัทฯตกลงขายหุนในบริษัทดังกลาวจํานวน 40,997,300 หุน  
คิดเปนรอยละ 10.25 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมดของบริษัท ควอลิต้ีคอนสตรัคช่ันโปรดัคส 
จํากัด (มหาชน) ในราคาหุนละ 4 บาท คิดเปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 164 ลานบาท โดยมีการชําระและโอน
หุนในวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2553 ซ่ึงภายหลังการขายแลวบริษัทฯจะถือหุนในบริษัท ควอลิต้ี            
คอนสตรัคช่ันโปรดัคส จํากัด (มหาชน) จํานวน 84,627,680 หุนคิดเปนรอยละ 21.16 การขาย          
เงินลงทุนดังกลาวทําใหเกิดกําไรจากการขายเงินลงทุนในงบการเงินรวมจํานวน 77.0 ลานบาท (รวม
สวนเกินทุนจากสวนเกินมูลคาหุนของบริษัทรวมท่ีโอนไปเปนกําไรเนื่องจากการขายเงินลงทุนจํานวน 
44 ลานบาท) ซ่ึงแสดงไวเปนกําไรจากเงินลงทุนในงบกําไรขาดทุนรวมสําหรับงวดปจจุบัน นอกจากนี้ 
การขายเงินลงทุนดังกลาวสงผลใหเกิดกําไรจากการขายเงินลงทุนในงบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดปจจุบันจํานวน 77.2 ลานบาท 

นอกจากนี้ เม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2553 บริษัทฯไดลงนามในสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑกับบริษัท ควอลิต้ี  
คอนสตรัคช่ันโปรดัคส จํากัด (มหาชน) สัญญาดังกลาวมีอายุ 3 ป โดยบริษัทฯตกลงซื้ออิฐมวลเบาชนิด
กอนกับบริษัทดังกลาวในปริมาณซื้อขั้นตํ่าและราคาตามที่กําหนดไวในสัญญา 

7.8 บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน)   

 เม่ือวันท่ี 22 มกราคม 2553 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด 
(มหาชน) ไดมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลคาท่ีตราไวของหุนสามัญของบริษัทจากเดิมมูลคาท่ีตราไว 
หุนละ 10 บาท เปนมูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท บริษัทดังกลาวไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลคาท่ีตราไว
ของหุนสามัญในวันท่ี 27 มกราคม 2553 การเปลี่ยนแปลงมูลคาท่ีตราไวของหุนดังกลาวมีผลทําใหจํานวน
หุนสามัญของบริษัทดังกลาวท่ีถือโดยบริษัทฯเพิ่มขึ้นจาก 112.9 ลานหุน มูลคาหุนละ 10 บาท เปน 1,129 
ลานหุน มูลคาหุนละ 1 บาท 

 ในเดือนมีนาคม 2553 บริษัท แอล เอช ไฟแนนซเชียล กรุป จํากัด (มหาชน) ไดจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน
เพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนในอัตราสวน 1 หุนเดิมมีสิทธิซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนได 1 หุน ในราคาหุนละ     
1 บาท บริษัทฯไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 1,129 ลานหุน คิดเปนจํานวนเงิน 1,129 ลาน
บาท โดยบริษัทฯไดชําระคาหุนดังกลาวในวันท่ี 1 เมษายน 2553 
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8. เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2553 

31 ธันวาคม
2552 

30 มิถุนายน 
2553 

31 ธันวาคม
2552 

หลักทรัพยเผื่อขาย     
ตราสารทุน 292,490 292,490 292,490 292,490 
หัก: คาเผ่ือการปรับมูลคา (33,636) (55,573) (33,636) (55,573) 

หลักทรัพยเผ่ือขายสุทธิ 258,854 236,917 258,854 236,917 

เงินลงทุนท่ัวไป     
ตราสารทุน 2,212,883 2,212,883 1,988,616 1,988,616 
หัก: คาเผ่ือขาดทุนจากการดอยคา (1,377,671) (1,377,671) (1,356,607) (1,356,607) 

เงินลงทุนท่ัวไป - สุทธิ 835,212 835,212 632,009 632,009 

รวม 1,094,066 1,072,129 890,863 868,926 

9. ท่ีดินรอการพัฒนา 

 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทยอยไดนําท่ีดินรอการพัฒนาบางสวนไป       
จดจํานองคํ้าประกันเงินกูยืมระยะยาวซ่ึงมีมูลคาสุทธิตามบัญชีดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2553 

31 ธันวาคม
2552 

30 มิถุนายน 
2553 

31 ธันวาคม
2552 

มูลคาสุทธิตามบัญชีของท่ีดิน             
รอการพัฒนาท่ีติดภาระคํ้าประกัน 

 
1,053 

 
1,053 

 
- 

 
- 

 ในระหวางงวดปจจุบัน บริษัทฯไดโอนท่ีดินรอการพัฒนาซ่ึงมีมูลคาตามบัญชีสุทธิจํานวน 114.6 ลาน
บาทไปเปนสินคาคงเหลือ 
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 การเปล่ียนแปลงของคาเผ่ือการลดมูลคาของท่ีดินรอการพัฒนาสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี           
30 มิถุนายน 2553 สรุปไดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 
งบการเงินรวม 

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2553 845,930 697,566 
ลดลงเน่ืองจากโอนเปนสินคาคงเหลือ (5,062) (5,062) 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2553  840,868 692,504 

10. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 
2553 สรุปไดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2553 1,810,758 290,254 
ซ้ือเพิ่มระหวางงวด - ราคาทุน 491,897 63,311 
โอนเปนสิทธิการเชาระหวางงวด - มูลคาสุทธิ   
   ตามบัญชี ณ วันท่ีโอน (4,322) - 
ตัดจําหนาย - มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี   
   ตัดจําหนาย (975) (975) 
จําหนายระหวางงวด - มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี   
   จําหนาย (2,293) (1,614) 
คาเส่ือมราคาสําหรับงวด (110,412) (58,299) 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2553 2,184,653 292,677 

 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดนําอาคาร สโมสรและเคร่ืองตกแตงซ่ึงมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ  วันท่ี               
30 มิถุนายน 2553 จํานวน 424 ลานบาท (31 ธันวาคม 2552: 436 ลานบาท) ซ่ึงต้ังอยูบนสิทธิการ      
เชาชวงท่ีดินของบริษัทยอยไปคํ้าประกันเงินกูยืมระยะยาว 
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11. สิทธิการเชา 

 บริษัทยอยสองแหงไดนําสิทธิการเชาท่ีดินและสิทธิการเชาชวงท่ีดินซ่ึงมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี      
30 มิถุนายน 2553 จํานวน 2,243 ลานบาท (31 ธันวาคม 2552: 2,285 ลานบาท) ไปค้ําประกันเงินกูยืม
ระยะยาว 

12. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2553 

31 ธันวาคม
2552 

30 มิถุนายน 
2553 

31 ธันวาคม
2552 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 15,465 15,202 - - 
ต๋ัวแลกเงิน - 320,000 - 320,000 
หัก: ดอกเบ้ียจายลวงหนา - (690) - (690) 

สุทธิ 15,465 334,512 - 319,310 

 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินคํ้าประกันโดยการจํานําสิทธิการเชาท่ีดิน 
สิทธิการเชาชวงท่ีดินและจดจํานองส่ิงปลูกสรางของบริษัทยอย 

13. เงินกูยืมระยะยาว 
(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2553 

31 ธันวาคม
2552 

30 มิถุนายน 
2553 

31 ธันวาคม
2552 

เงินกูยืมระยะยาว 8,127,688 7,018,120 5,845,665 5,197,088 
หัก: สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป (2,350,080) (2,208,695) (2,138,260) (2,000,000) 

สุทธิ 5,777,608 4,809,425 3,707,405 3,197,088 
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 การเปล่ียนแปลงของเงินกูยืมระยะยาวสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2553 มี
รายละเอียดดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 

                 
งบการเงินรวม 

งบการเงิน   
เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2553 7,018,120 5,197,088 
บวก: กูเพิ่มตามสัญญากูใหม 1,279,500 700,000 
หัก: ชําระคืน (169,932) (51,423) 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2553 8,127,688 5,845,665 

 ในระหวางงวดปจจุบัน บริษัทฯและบริษัทยอยไดทําสัญญาเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชยใน
ประเทศเพ่ือใชในการพัฒนาโครงการมีรายละเอียดดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 
  จํานวนเงินท่ีเบิกใช    
  ในระหวางงวดหกเดือนส้ินสุด    
 วงเงิน วันท่ี 30 มิถุนายน 2553 อัตราดอกเบ้ีย การชําระคืน หลักประกัน 

บริษัทฯ 700.0 700.0 ปท่ี 1-2 รอยละ 2.86 ตอป ภายใน 4 ป นับแตวันท่ี ท่ีดินของโครงการ 
  ปถัดไป MLR-1.5 ตอป    เบิกเงินกูงวดแรก  
     
บริษัท แอล แอนด 3,062.0 302.5 ปท่ี 1-4 MLR-1.5 ตอป ภายใน 12 ป นับแตวันท่ี สิทธิการเชาท่ีดินพรอม 
   เอช พร็อพเพอรตี้   ปท่ี 5-8 MLR-1 ตอป    เบิกเงินกูงวดแรก     อาคารในโครงการท่ี 
   จํากัด   ปถัดไป MLR-0.75 ตอป    ชําระคืนคร้ังแรก    เสนอกู 
       ในเดือนมกราคม 2556  
     
บริษัท แอล. เอช. 747.0 277.0 MLR-1.5 ตอป ชําระคืนรอยละ 60 ของ ท่ีดินของโครงการ 
   เมืองใหม จํากัด       ราคาขายบานพรอมท่ีดิน  
       และกําหนดชําระคืน  
       เงินตนภายใน 5 ป นับจาก  
       วันท่ีเบิกเงินกูงวดแรก  

รวม 4,509.0 1,279.5    

 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 เงินกูยืมระยะยาวคํ้าประกันโดยการจดจํานองท่ีดิน
และงานระหวางกอสราง ท่ีดินรอการพัฒนา สิทธิการเชาท่ีดิน สิทธิการเชาชวงท่ีดินและอาคารสโมสร 
และเคร่ืองตกแตงซ่ึงต้ังอยูบนสิทธิการเชาชวงท่ีดินของบริษัทฯและบริษัทยอย 
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  (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 สัญญากูยืมเงินสวนใหญไดระบุขอปฏิบัติและขอจํากัดบางประการ เชน อัตราสวนการถือหุนของ         
ผูถือหุนรายใหญ การเปล่ียนแปลงกรรมการบริษัท การคํ้าประกันหนี้สินหรือเขารับอาวัลต๋ัวสัญญา     
ใชเงินแกบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ การจายเงินปนผล และการรวมหรือควบบริษัทเขากับบริษัทอ่ืน
และการดํารงอัตราสวนทางการเงินบางประการ เปนตน 

 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2553 บริษัทฯและบริษัทยอยคงเหลือจํานวนเงินท่ียังไมไดเบิกใชของวงเงินกูยืม
จากสถาบันการเงินเปนจํานวนรวมประมาณ 5,196 ลานบาท (รวมวงเงิน 4,509 ลานบาทตามท่ีกลาว
ขางตนแลว) (31 ธันวาคม 2552: 4,550 ลานบาท) 

 นอกจากนี้ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2553 บริษัทยอยแหงหนึ่งมีจํานวนเงินท่ียังไมไดเบิกใชตามสัญญา
กูยืมเงินจากผูถือหุน (ไมรวมวงเงินกูจากบริษัทฯ) จํานวนประมาณ 488 ลานบาท (31 ธันวาคม 2552: 
514 ลานบาท) 

14. หุนกู 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 จํานวนหุน (หุน) จํานวนเงิน (พันบาท) 

     30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 
มิถุนายน 

31 ธันวาคม 

หุนกู อัตราดอกเบ้ีย อายุ การคืนเงินตน ครบกําหนด 2553 2552 2553 2552 

หุนกูประเภทไมมีหลักประกันและไมดอยสิทธิ       
 - คร้ังท่ี 1/2548       
   - ชุดท่ี 3 ปท่ี 1 - 3 คงท่ีรอยละ 4.25 5 ป เม่ือครบกําหนด 1 เมษายน 2553 - 2,000,000 - 2,000,000 
 ปท่ี 4 คงท่ีรอยละ 5.5        
 ปท่ี 5 คงท่ีรอยละ 6.5        
 - คร้ังท่ี 1/2550 คงท่ีรอยละ 4.60 4 ป เม่ือครบกําหนด 13 กันยายน 2554 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 
 - 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 - 
 - คร้ังท่ี 2/2553 คงท่ีรอยละ 3 3 ป เม่ือครบกําหนด 29 มีนาคม 2556 2,000,000 - 2,000,000 - 

รวม     10,000,000 9,000,000 10,000,000 9,000,000 

หัก: หุนกูท่ีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป    - (2,000,000) 

สุทธิ      10,000,000 7,000,000 
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  (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 เม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2552 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนมีมติอนุมัติใหบริษัทฯออกหุนกู โดยมีรายละเอียด
ดังนี้ 

จํานวน ไมเกิน 10,000 ลานบาทหรือเทียบเทาในสกุลเงินอ่ืน 
อายุ ไมเกิน 10 ป 
ประเภท หุนกูประเภทใดๆ เชน หุนกูดอยสิทธิ และ/หรือ ไมดอยสิทธิ มีประกัน 

และ/หรือไมมีประกัน มีผูแทน และ/หรือ ไมมีตัวแทนถือหุนกู 
วิธีเสนอขาย เสนอขายตอผูลงทุนในประเทศ และ/หรือ ตางประเทศ 

 บริษัทฯไดออกหุนกูตามการอนุมัติขางตนแลวดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวมและ  
งบการเงิน          

เฉพาะกิจการ 

ไตรมาสท่ี 4 ป 2552 2,000,000 
ไตรมาสท่ี 1 ป 2553 3,000,000 
รวม 5,000,000 

 การเปล่ียนแปลงของหุนกูสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2553 มีรายละเอียดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวมและ  
งบการเงิน          

เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2553 9,000,000 
บวก: ออกหุนกู 3,000,000 
หัก: ชําระคืน (2,000,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2553 10,000,000 

 หนังสือช้ีชวนการออกหุนกูไดระบุถึงขอปฏิบัติและขอจํากัดบางประการ เชน การดํารงอัตราสวนทาง
การเงิน การจายเงินปนผล และการจัดสงรายงานเม่ือมีเหตุการณสําคัญ เชน การถูกฟองรอง เปนตน 
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  (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

15. สวนต่ํากวาทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลคาเงินลงทุน 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2553 

31 ธันวาคม 
2552 

30 มิถุนายน 
2553 

31 ธันวาคม 
2552 

เงินลงทุนของบริษัทรวม 13,029 9,913 - - 
เงินลงทุนของบริษัทฯ (33,636) (55,573) (33,636) (55,573) 

รวม (20,607) (45,660) (33,636) (55,573) 

16. กําไรตอหุน 

 กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสุทธิสําหรับงวดดวยจํานวนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของ        
หุนสามัญท่ีออกอยูในระหวางงวด 

 กําไรตอหุนปรับลดคํานวณโดยหารกําไรสุทธิสําหรับงวดดวยผลรวมของจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ีย          
ถวงน้ําหนักท่ีออกอยูในระหวางงวดกับจํานวนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนสามัญท่ีบริษัทฯอาจตอง
ออกเพื่อแปลงหุนสามัญเทียบเทาปรับลดท้ังส้ินใหเปนหุนสามัญ  โดยสมมติวาไดมีการแปลงเปน     
หุนสามัญ ณ วันตนงวดหรือ ณ วันออกหุนสามัญเทียบเทา 

 กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลดสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2553 
และ 2552 แสดงการคํานวณไดดังนี้ 

 งบการเงินรวม 

 สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

  จํานวนหุนสามัญ  
 กําไรสุทธิ ถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก กําไรตอหุน 

 2553 2552 2553 2552 2553 2552 
 (พันบาท) (พันบาท) (พันหุน) (พันหุน) (บาท) (บาท) 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน       
 กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 1,963,220 1,746,763 10,025,922 10,025,899 0.20 0.17 

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       
 ESOP-5  -  17   

กําไรตอหุนปรับลด       
 กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญ สมมติวามี       
    การใชสิทธิซื้อหุนสามัญจากใบสําคัญแสดงสิทธิ  1,746,763  10,025,916  0.17 
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  (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

  จํานวนหุนสามัญ  
 กําไรสุทธิ ถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก กําไรตอหุน 

 2553 2552 2553 2552 2553 2552 
 (พันบาท) (พันบาท) (พันหุน) (พันหุน) (บาท) (บาท) 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน       
 กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 1,535,913 2,252,360 10,025,922 10,025,899 0.15 0.22 

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       
 ESOP-5  -  17   

กําไรตอหุนปรับลด       
 กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญ สมมติวามี       
    การใชสิทธิซื้อหุนสามัญจากใบสําคัญแสดงสิทธิ  2,252,360  10,025,916  0.22 

 ไมมีการแสดงกําไรตอหุนปรับลดสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2552 เนื่องจาก 
ESOP-5 ไดมีการใชสิทธิคร้ังสุดทายในเดือนมีนาคม 2552 

17. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการในสวนงานทางธุรกิจคือธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ซ่ึง
ประกอบดวยโครงการจัดสรรท่ีดินขายพรอมบานและโครงการอาคารชุดพักอาศัย และธุรกิจใหเชา
อสังหาริมทรัพย และมีสวนงานทางภูมิศาสตรเพียงสวนงานเดียวคือประเทศไทยเทานั้น อยางไรก็ตาม 
เนื่องจากในปจจุบันขอมูลทางการเงินของสวนงานธุรกิจใหเชาอสังหาริมทรัพยยังไมเปนสาระสําคัญ
ตองบการเงินรวม ดังนั้น บริษัทฯจึงไมแยกนําเสนอขอมูลของสวนงานทางธุรกิจขางตน 

18. เงินปนผล 

   
 

เงินปนผลท่ี
อนุมัติจาย 

 
เงินปนผล

ระหวางกาลท่ี
จายไปแลว 

 
 

เงินปนผล
ท่ีจายเพ่ิม 

 
 

จํานวน     
เงินปนผล 

จํานวนเงิน      
ปนผลสวนท่ีเปน
ของผูถือหุนซึ่ง 

ไมมีสิทธิ 

 
 

จํานวน 
เงินปนผล 

เงินปนผล อนุมัติโดย ตอหุน ตอหุน ตอหุน ท่ีจายเพ่ิม รับเงินปนผล ท่ีจายไปจริง 

  (บาท) (บาท) (บาท) (ลานบาท) (ลานบาท) (ลานบาท) 
เงินปนผลประจําป 2551 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อ

วันท่ี 28 เมษายน 2552 
 

0.27 
 

0.15 
 

0.12 
 

 1,203 
 

4 1,199 

       1,199 

        
เงินปนผลประจําป 2552 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนเมื่อ

วันท่ี 28 เมษายน 2553 
 

0.34 
 

0.24 
 

0.10 
 

1,003 
 

8 995 

       995 
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  (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

19. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้นในภายหนา 

19.1 ภาระผูกพัน 

 19.1.1 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันตามสัญญากอสรางดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2553 

31 ธันวาคม 
2552 

30 มิถุนายน 
2553 

31 ธันวาคม 
2552 

ภาระผูกพันตามสัญญากอสราง 2,437.1 2,988.9 780.2 996.0 

 19.1.2 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2553 บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรต้ี จํากัด และบริษัทยอยมีภาระ
ผูกพันตามสัญญาเชาท่ีดิน สัญญาเชาท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางและสัญญาเชาชวงท่ีดินดังนี้ 

  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 12.85 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 2553 บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรต้ี จํากัด ยังมี
ภาระผูกพันเกี่ยวกับคาดูแลรักษาความปลอดภัยเดือนละ 11,160 บาท ตลอดระยะเวลา
การ     ปลูกสรางและตลอดอายุสัญญาเชา 
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  (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

  ข) สัญญาเชาชวงท่ีดิน 

วันที่ทําสัญญา อายุสัญญา   วันสิ้นสุดสัญญา   อัตราคาเชา 

28 กรกฎาคม 2548 33 ป  28 กรกฎาคม 2581   คาเชาที่ดินจายเปนรายปดังน้ี 
      ปที่ 1-3 3.00 ลานบาท ชําระแลว 
         ปที่ 4-8 คาเชารวม 25.00 ลานบาท 
          (ชําระแลว 10 ลานบาท) 
         ปที่ 9-13 คาเชารวม 30.00 ลานบาท 
         ปที่ 14-18 คาเชารวม 36.00 ลานบาท 
         ปที่ 19-23 คาเชารวม 43.20 ลานบาท 
         ปที่ 24-28 คาเชารวม 51.84 ลานบาท 
            ปที่ 29-33 คาเชารวม 62.21 ลานบาท 

  ค) สัญญาเชาท่ีดิน 

วันที่ทําสัญญา อายุสัญญา อัตราคาเชา 

10 มีนาคม 2549 30 ป* คาเชาที่ดินจายเปนรายเดือนดังน้ี 
     ปที่ 1-5 คาเชารวม 20.16 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 อยางไรก็ตาม ผูใหเชายินยอมให
บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรต้ี จํากัด เขาไปพัฒนาและกอสรางส่ิงปลูกสรางในที่ดินที่เชาไดต้ังแตวันที่            
1 กันยายน 2550 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2553 โดยบริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรต้ี จํากัด ตกลงจะชําระคา
หนาดินเพิ่มเติมในอัตราเดือนละ 160,000 บาท 

 19.1.3 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2553 บริษัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสวนของเงินลงทุนท่ียังไมเรียกชําระ
ในบริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรต้ี จํากัด จํานวน 258 ลานบาท  

 19.1.4 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2553 บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรตี้ จํากัด และบริษัทยอยมีภาระ
ผูกพันเกี่ยวกับคาบริหารจัดการท่ีตองจายใหกับบริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี จํากัด ซ่ึง
เปนบริษัทรวมของบริษัทฯดังนี้ 

  - โครงการที่ยังไมไดเร่ิมเปดดําเนินการ: อัตราปละ 24.9 ลานบาท  
  - โครงการที่เปดดําเนินการแลว: อัตราปละ 11.7 ลานบาท  



 29

   (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 19.1.5 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2553 บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรต้ี จํากัด มีภาระผูกพันเกี่ยวกับ
คาบริหารจัดการโครงการท่ีตองจายใหกับบริษัทรวมของบริษัทฯดังตอไปนี้ 

บริษัทรวม อัตราคาบริการ ระยะเวลาในสัญญา 

บริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) คิดจากรอยละ 2 ของรายไดรวม บวก   
สวนเพ่ิมเทากับรอยละ 5.5 ของผลกําไร
จากการดําเนินงาน 

คาบริการเก่ียวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร
เดือนละ 50,000 บาท 

คาบริหารจัดการโครงการคิดจากคาใชจาย
ที่เกิดขึ้นจริงบวกเพ่ิมรอยละ 15 

3 ปนับต้ังแตวันที่      
   1 ตุลาคม 2550 

 19.1.6 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2553 บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรต้ี จํากัด มีภาระผูกพันเกี่ยวกับ
คาบริการจัดทําและดูแลบัญชีท่ีตองจายใหกับบริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) จํานวน 1.9 
ลานบาท  

 19.1.7 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2553 บริษัท แอล แอนด เอช สาทร จํากัด มีภาระผูกพันเกี่ยวกับ              
คานายหนาในการจัดหาผูเชาบานของโครงการแอล แอนด เอช วิลลา สาทร ท่ีตองจายใหกับ
บริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนบริษัทรวมของบริษัทฯตามเง่ือนไขท่ีระบุใน
สัญญา 

 19.1.8 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการซ้ือท่ีดิน
ดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2553 

31 ธันวาคม 
2552 

ภาระผูกพันเกี่ยวกับการซ้ือท่ีดิน 1,198.6 1,027.8 
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 19.1.9 ภาระผูกพันจากการพัฒนาโครงการท่ีดําเนินการอยู 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 
 2553 2552 2553 2552 

จํานวนโครงการท่ีดําเนินการอยูตนงวด/ป 45 45 39 36 
จํานวนโครงการท่ีปดแลวระหวางงวด/ป (8) (12) (7) (8) 
จํานวนโครงการท่ีเปดใหมระหวางงวด/ป 2 12 1 11 

จํานวนโครงการท่ีดําเนินการอยูสิ้นงวด/ป 39 45 33 39 

มูลคาซ้ือขายท่ีไดทําสัญญาแลวสะสม     
 ท้ังส้ิน (ลานบาท) 70,450 77,033 57,083 60,849 
คิดเปนรอยละของยอดขายรวมของ     
 โครงการท่ีเปดดําเนินการอยู 68.8 68.9 66.5 65.9 
มูลคาซ้ือขายท่ีไดทําสัญญาแลวใน     
 ระหวางงวด/ป (ลานบาท) 7,602 17,153 6,755 14,991 
คิดเปนรอยละของยอดขายรวมของ     
 โครงการท่ีเปดดําเนินการอยู 7.4 15.4 7.9 16.2 
ภาระผูกพันท่ีจะตองทําการพัฒนา 
 สาธารณูปโภคสวนกลางของโครงการ 
 ท่ีดําเนินงานอยู (ลานบาท) 

 
 

656.1 

 
 

636.0 

 
 

598.5 

 
 

558.5 

 19.1.10 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2553 บริษัทยอยมีท่ีดินในโครงการท่ีติดภาระจํายอมรวมจํานวน
ประมาณ 87 ไร ซ่ึงมูลคาของท่ีดินท่ีติดภาระจํายอมดังกลาวไดรวมเปนตนทุนโครงการแลว 

 19.1.11 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาดําเนินงาน 

บริษัทฯไดเขาทําสัญญาเชาดําเนินงานและสัญญาบริการท่ีเกี่ยวของกับการเชาพื้นท่ีในอาคาร 
โดยสัญญามีอายุ 3 ป  

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2553 บริษัทฯมีจํานวนเงินข้ันตํ่าท่ีตองจายในอนาคตท้ังส้ินภายใตสัญญา
เชาดําเนินงานและสัญญาบริการที่บอกเลิกไมได ดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวมและ         

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
จายชําระภายใน  

ภายใน 1 ป 29.2 
1 ถึง 5 ป 14.5 
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 19.1.12 บริษัทยอยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาบริการอ่ืนท่ียกเลิกไมไดจํานวน 17.9 ลานบาท ซ่ึงมี
กําหนดตองจายชําระภายใน 1 ป 

19.2 หนังสือค้ําประกันธนาคาร 

 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯและบริษัทยอยมีหนังสือคํ้าประกันซ่ึงออก
โดยธนาคารในนามบริษัทฯและบริษัทยอย ซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการ
ตามปกติธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอยคงเหลือดังนี้ 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2553 

31 ธันวาคม 
2552 

30 มิถุนายน 
2553 

31 ธันวาคม 
2552 

หนังสือคํ้าประกันการจัดหาและบํารุง
สาธารณูปโภค 

 
1,300.7 

 
1,122.6 

 
1,105.7 

 
950.0 

หนังสือคํ้าประกันการใชไฟฟา 28.5 25.6 17.6 14.3 
หนังสือคํ้าประกันอื่น ๆ 22.0 22.0 22.0 22.0 

 1,351.2 1,170.2 1,145.3 986.3 

19.3 การค้ําประกัน 

 ณ วันท่ี  30 มิถุนายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯและบริษัทยอยมีหนี้สินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจาก
ภาระการค้ําประกันเงินกูยืมดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

ผูค้ําประกัน ผูถูกค้ําประกัน 
30 มิถุนายน 

2553 
31 ธันวาคม 

2552 

บริษัท แลนดแอนดเฮาส จํากัด (มหาชน) บริษัท ภูเก็ต ฟวเจอรแพลน จํากัด - 13.8 
 บริษัท ดับเบิ้ลทรี จํากัด - 148.5 
 ลูกคา 1.0 1.0 

รวม  1.0 163.3 

    



 32

  (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

(หนวย: ลานบาท) 

ผูค้ําประกัน ผูถูกค้ําประกัน 
30 มิถุนายน 

2553 
31 ธันวาคม 

2552 

บริษัท แอล. เอช. เมืองใหม จํากัด  บริษัท ดับเบิ้ลทรี จํากัด - 270.0 
 บริษัท ภูเก็ต ฟวเจอรแพลน จํากัด - 25.0 

รวม  - 295.0 

    
บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรต้ี จํากัด บริษัท แอล แอนด เอช สาทร จํากัด 390.0 390.0 

19.4 คดีความ 

 บริษัทฯและบริษัทยอย 

 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2553 บริษัทฯและบริษัทยอยไดถูกฟองรองในคดีตาง ๆ ท่ีสําคัญดังนี้ 

 ก) ในป 2549 นิติบุคคลหมูบานจัดสรรสองแหงฟองรองบริษัทฯและบริษัทยอยแหงหนึ่งเกี่ยวกับ
ทางออกสูทางสาธารณะโดยมีทุนทรัพยจํานวน 1,013.5 ลานบาท ตอมาในเดือนมิถุนายน 2552 
โจทกไดขอลดทุนทรัพยบางสวนทําใหทุนทรัพยเปล่ียนเปนจํานวน 800 ลานบาท และในเดือน
กุมภาพันธ 2552 บริษัทฯไดถูกฟองรองเพ่ิมเติมจํานวน 412.3 ลานบาท ตามพระราชบัญญัติการ
จัดสรรท่ีดินและพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภค ขณะนี้อยูในระหวางการไตสวนของศาล 
อยางไรก็ตาม บริษัทฯไดบันทึกสํารองคาเผ่ือหนี้สินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากคดีความดังกลาวจํานวน 
25 ลานบาท 

 ข) บริษัทฯและบริษัทยอยไดถูกฟองรองในคดีอ่ืน ๆ ซ่ึงมีทุนทรัพยรวมจํานวน 60 ลานบาท 
ปจจุบันศาลช้ันตนและศาลอุทธรณไดมีคําพิพากษาใหบริษัทฯและบริษัทยอยชดใชคาเสียหาย
พรอมดอกเบ้ียรวม 12.7 ลานบาท บริษัทฯและบริษัทยอยไดบันทึกสํารองเผ่ือหนี้สินท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนจากคดีความดังกลาวตามความเห็นของฝายกฎหมายของบริษัทฯรวมจํานวน 12.7 ลาน
บาท  



 33

  (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 บริษัทรวม 

 บริษัทรวมไดถูกฟองรองในคดีตาง ๆ ท่ีสําคัญดังนี้ 

 ก) กองทุนอสังหาริมทรัพยแลนดแอนดเฮาส (“กองทุนฯ”) ถูกยื่นฟองรองเปนจําเลยท่ี 2 ในคดีแพง
โดยโจทกกลาวหาวา กองทุนฯรับโอนท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางโครงการอาคารชุดหลังสวน 
วิลล จากบริษัท เวฟ ดีเวลลอปเมนท จํากัด ซ่ึงเปนลูกหนี้ของโจทกโดยฉอฉล เม่ือวันท่ี 27 
กรกฎาคม 2547 ศาลช้ันตนมีคําพิพากษาใหยกฟองและเม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2551 ศาล
อุทธรณมี          คําพิพากษาใหยกฟอง ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2553 คดียังอยูในระหวางการ
พิจารณาของศาลฎีกา อยางไรก็ตาม ทนายความท่ีปรึกษาของกองทุนฯเช่ือวาผลของคดีจะไม
เปนผลเสียหายตอกองทุนฯ ท้ังนี้ เนื่องจากกองทุนฯเปนเจาหนี้บุริมสิทธิในทรัพยจํานอง ซ่ึงมี
สิทธิไดรับชําระหน้ีจากทรัพยจํานองกอนเจาหนี้อ่ืน รวมทั้งราคาทรัพยสินท่ีตีโอนชําระหนี้ถือ
เปนราคาท่ีสมเหตุสมผล เนื่องจากไดมีการประเมินราคาโดยบริษัทประเมินราคาอิสระแลว 

 ข) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิเรียกรองแลนดแอนดเฮาส-II (“กองทุนฯ”) ไดถูกฟองรอง
ในคดีแพงเกี่ยวกับการรุกลํ้าท่ีดินเพื่อใชเปนทางเขาออกสูถนนสุขุมวิท 55 ปจจุบันคดีอยูระหวาง
การพิจารณาของศาลฎีกา อยางไรก็ตาม ทนายความท่ีปรึกษาของกองทุนฯเช่ือวาผลของคดีจะ     
ไมเปนผลเสียหายตอกองทุนฯเน่ืองจากที่ดินพิพาทอยูในถนนสาธารณะ โจทกไมมีอํานาจฟอง
หามจําเลยยุงเกี่ยวกับท่ีดินพิพาทและไมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหาย 

 ค) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิเรียกรองแลนดแอนดเฮาส-II (“กองทุนฯ”) ไดถูกนิติบุคคล
อาคารชุดแหงหนึ่งฟองรองในคดีเกี่ยวกับทรัพยสวนกลางท่ีชํารุดโดยเรียกคาเสียหายจํานวน 51.6 
ลานบาทพรอมดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 7.5 ตอป ของตนเงินดังกลาวนับแตวันฟอง ขณะนี้คดี
ดังกลาวอยูในระหวางการพิจารณาของศาลแพงกรุงเทพใต อยางไรก็ตาม ทนายความท่ีปรึกษา
ของกองทุนฯเช่ือวาผลของคดีจะไมเปนผลเสียหายตอกองทุนฯ 

20. เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบการเงิน 

 เม่ือวันท่ี 11 สิงหาคม 2553 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯจายเงินปนผล
ระหวางกาลสําหรับผลการดําเนินงานสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2553 ในอัตรา 
0.16 บาทตอหุน รวมเปนเงินจํานวน 1,604 ลานบาท เงินปนผลดังกลาวมีกําหนดจายในเดือนกันยายน 
2553 

21. การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล 

 งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับการอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯเม่ือวันท่ี 11 สิงหาคม 
2553 


