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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2553 และ 2552 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัมหาชนและมีภูมิลาํเนาใน
ประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์โดยมีท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนคือ
เลขท่ี 1 ถนนสาทรใต ้ชั้น 37-38 อาคารคิวเฮา้ส์ ลุมพินี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง งบการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดง
รายการในงบดุล งบกาํไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดใน
รูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การใหข้อ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ     
เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีนําเสนอซํ้ าซ้อนกับขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย       
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักล่าว 

1.3 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวมระหว่างกาล 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจัดทาํข้ึนโดยใช้หลกัเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุด           
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่งงวด 

1.4 นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน              
งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

2. การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ 

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐานการ
บญัชีใหม่ตามท่ีระบุขา้งล่างน้ี  

ก) มาตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2554 (เวน้แต่แม่บทการบญัชีซ่ึงมีผลบงัคบัใชท้นัที) 

แม่บทการบญัชี (ปรับปรุง 2552)  
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) การนาํเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2552) สินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณ

การทางบญัชี และขอ้ผดิพลาด 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2552) สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2552) สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2552) ตน้ทุนการกูย้มื 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2552) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ี  

เงินเฟ้อรุนแรง 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2552) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2552) กาํไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2552) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และ

สินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 
(ปรับปรุง 2552) 

การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 
(ปรับปรุง 2552) 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขายและการ
ดาํเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 6 การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

ข) มาตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2556 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12  ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบญัชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และ

การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือจาก
รัฐบาล 

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่ามาตรฐานการบญัชีขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่อ   
งบการเงินสําหรับปีท่ีเร่ิมใช้มาตรฐานการบญัชีดงักล่าว ยกเวน้มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 และ
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) ซ่ึงฝ่ายบริหารยงัไม่เสร็จส้ินการประเมินผลกระทบท่ี
อาจมีต่องบการเงินในปีท่ีนาํมาตรฐานการบญัชีดงักล่าวมาถือปฏิบติั  

3. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและ
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2553 2552 2553 2552  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
ดอกเบ้ียรับ - - 10.0 9.6 ร้อยละ MLR-1.5 และร้อยละ 5.00 

- 7.50 ต่อปี  
ค่าธรรมเนียมการจดัการรับ - - 2.9 3.8 ใกลเ้คียงราคาทุน 
เงินปันผลรับ - - 24.8 70.6 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ค่าธรรมเนียมการคํ้าประกนัรับ - - - 0.2 ร้อยละ 0.50 ต่อปี 
ดอกเบ้ียจ่าย   - - 4.1 1.6 ร้อยละ 3.00 ต่อปี  
ขายท่ีดิน - - 69.8 - ใกลเ้คียงราคาทุน 
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
ดอกเบ้ียรับ 0.4 1.5 0.2 1.1 อตัราตลาด 
เงินปันผลรับ 47.7 29.3 47.7 29.3 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ซ้ือสินคา้ 22.9 20.8 19.5 17.6 ราคาตลาด 
ค่าส่งเสริมการขาย 3.3 1.6 3.1 1.5 อตัราตลาด 
ค่าบริการจ่าย 0.2 0.2 - - ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
ค่าบริการจดัทาํบญัชี 0.4 0.5 - - ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
ค่าบริหารโครงการ 15.3 15.4 - - ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
ค่านายหนา้ 0.1 - - - ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
เงินปันผลรับ 5.3 5.7 5.3 5.7 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 9.8 10.9 9.8 10.9 500 - 798 บาทต่อตารางเมตร       

ต่อเดือน  
ค่าธรรมเนียมการคํ้าประกนัจ่าย - 0.2 - - ร้อยละ 0.50 ต่อปี  
ดอกเบ้ียจ่าย   5.2 3.6 - - ร้อยละ MLR-1.5 และร้อยละ 7.00 

- 7.50 ต่อปี  



 5

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2553 2552 2553 2552  
รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
ดอกเบ้ียรับ - - 35.3 30.2 ร้อยละ MLR-1.5 และร้อยละ 5.00 

- 7.50 ต่อปี  
ค่าธรรมเนียมการจดัการรับ - - 8.7 12.2 ใกลเ้คียงราคาทุน 
เงินปันผลรับ - - 24.8 826.3 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ค่าธรรมเนียมการคํ้าประกนัรับ - - 0.2 0.7 ร้อยละ 0.50 ต่อปี  
ดอกเบ้ียจ่าย   - - 7.9 6.9 ร้อยละ 3.00 ต่อปี (2552: ร้อยละ 

3.00 - 5.50 ต่อปี) 
ซ้ือท่ีดิน - - - 19.0 ใกลเ้คียงราคาทุน 
ขายท่ีดิน - - 120.0 - ใกลเ้คียงราคาทุน 
ค่าตอบแทนการใชท่ี้ดิน - - 76.2 - ใกลเ้คียงราคาทุน 
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
ดอกเบ้ียรับ 4.2 7.5 2.4 5.9 อตัราตลาด 
เงินปันผลรับ 591.9 527.6 591.9 527.6 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ซ้ือสินคา้ 70.8 62.2 62.3 55.8 ราคาตลาด 
ค่าส่งเสริมการขาย 14.5 4.8 12.6 4.7 อตัราตลาด 
ค่าบริการจ่าย 0.5 0.5 - - ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
ค่าบริการจดัทาํบญัชี 1.4 1.4 - - ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
ค่าบริหารโครงการ 44.4 54.1 - - ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
ค่านายหนา้ 0.2 0.2 - - ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
เงินปันผลรับ 16.4 17.5 16.4 17.5 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 29.4 30.4 29.4 30.4 500 - 798 บาทต่อตารางเมตร        

ต่อเดือน  
ค่าธรรมเนียมการคํ้าประกนัจ่าย 0.1 0.6 - - ร้อยละ 0.50 ต่อปี  
ดอกเบ้ียจ่าย   14.8 10.3 - - ร้อยละ MLR-1.5 และร้อยละ 7.00 

- 7.50 ต่อปี  
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 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2553 และ           
31 ธนัวาคม 2552 ไดแ้สดงเป็นส่วนหน่ึงของรายการในงบดุลภายใตร้ายการดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2553 

31 ธนัวาคม 
2552 

30 กนัยายน 
2553 

31 ธนัวาคม 
2552 

ตัว๋แลกเงนิระยะส้ันและเงนิฝากสถาบนัการเงนิ 
   (แสดงภายใต้เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด) 

   

บริษทัร่วม     
ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์     
   เพื่อรายยอ่ย จาํกดั (มหาชน) 539.2 1,746.2 445.7 1,290.9 

เงนิทดรองจ่ายและลูกหนีก้จิการทีเ่กีย่วข้องกนั    
บริษทัยอ่ย     
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
บริษทั แปซิฟิค เรียลเอสเตท จาํกดั - - 24.8 0.1 
บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ นอร์ธอีส  - - - 0.1 
   จาํกดั     
บริษทั แอลเอช แอสเซท จาํกดั - - 2.2 3.5 
บริษทั แอตแลนติก เรียลเอสเตท จาํกดั - - 2.3 1.6 
บริษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จาํกดั - - - 0.1 

 - - 29.3 5.4 

บริษทัร่วม     
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั 0.1 0.1 0.1 0.1 
   (มหาชน)     

รวม 0.1 0.1 29.4 5.5 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2553 

31 ธนัวาคม 
2552 

30 กนัยายน 
2553 

31 ธนัวาคม 
2552 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  
บริษทัยอ่ย     
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
บริษทั แอตแลนติก เรียลเอสเตท จาํกดั - - 70.0 190.1 
บริษทั สยามธานี พร๊อบเพอร์ต้ี จาํกดั - - 23.1 22.3 
บริษทั แอลเอช แอสเซท จาํกดั - - 80.1 330.1 
บริษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จาํกดั - - 61.0 58.4 
บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี     
   จาํกดั - - 645.0 574.6 

 - - 879.2 1,175.5 

บริษทัร่วม     
ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์     
   เพื่อรายยอ่ย จาํกดั (มหาชน) - 0.3 - 0.2 

รวม - 0.3 879.2 1,175.7 

เงนิมัดจําแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยค์วอลิต้ี  
   เฮา้ส์(1) 8.5 8.5 8.5 8.5 

เจ้าหนีก้ารค้ากจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัร่วม     
บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่      
   โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน) 8.6 8.2 8.6 8.2 
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั     
   (มหาชน) 1.6 0.3 0.7 0.1 

รวม 10.2 8.5 9.3 8.3 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2553 

31 ธนัวาคม 
2552 

30 กนัยายน 
2553 

31 ธนัวาคม 
2552 

เจ้าหนีอ้ืน่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัร่วม     
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั     
   (มหาชน) - 1.6 - 1.4 
บริษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี     
   จาํกดั - 3.1 - - 
บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 3.5 9.3 - - 

 3.5 14.0 - 1.4 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยค์วอลิต้ี เฮา้ส์(1) 0.2 0.3 0.2 0.3 

รวม 3.7 14.3 0.2 1.7 

เงนิกู้ยมืระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างจ่ายจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั   
บริษทัยอ่ย     
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
บริษทั แปซิฟิค เรียลเอสเตท จาํกดั - - 150.1 100.6 

 - - 150.1 100.6 

บริษทั/บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทั เมืองใหม่ พร๊อพเพอร์ต้ี จาํกดั(2) 11.0 10.6 - - 
บริษทั รีโค รีสอร์ท พีทีอี ลิมิเตด็(2) 429.9 382.9 - - 
กรรมการของบริษทัยอ่ย 40.2 38.5 - - 

 481.1 432.0 - - 

รวม 481.1 432.0 150.1 100.6 

 ลกัษณะความสมัพนัธ์ของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
 (1) บริษทัร่วมของบร◌ิษทัร่วม 
 (2) เป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 เงินกูย้มื/เงินใหกู้ย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นการกูย้มืในรูปของตัว๋สัญญาใชเ้งินปลอดหลกัทรัพย ์    
คํ้าประกนัและครบกาํหนดจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 

 ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2553 เงินกูย้มื/เงินใหกู้ย้มืระหว่างบริษทัฯ บริษทัยอ่ย
และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายการเคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม   
2552 เพ่ิมข้ึน ลดลง 

30 กนัยายน 
2553 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั   
บริษทัร่วม     
ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์      
   เพ่ือรายยอ่ย จาํกดั (มหาชน) 0.3 4.2 (4.5) - 

เงนิกู้ยมืระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างจ่ายจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั   
บริษทั/บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทั เมืองใหม่ พร๊อพเพอร์ต้ี จาํกดั 10.6 0.4 - 11.0 

บริษทั รีโค รีสอร์ท พีทีอี ลิมิเตด็ 382.9 47.0 - 429.9 

กรรมการของบริษทัยอ่ย 38.5 1.7 - 40.2 

รวม 432.0 49.1 - 481.1 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม  
2552 เพ่ิมข้ึน ลดลง 

30 กนัยายน 
2553 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั   
บริษทัยอ่ย     
บริษทั แอตแลนติก เรียลเอสเตท จาํกดั 190.1 50.5 (170.6) 70.0 
บริษทั สยามธานี พร๊อบเพอร์ต้ี จาํกดั 22.3 0.8 - 23.1 
บริษทั แอลเอช แอสเซท จาํกดั 330.1 167.6 (417.6) 80.1 
บริษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จาํกดั 58.4 2.6 - 61.0 
บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี     
   จาํกดั 574.6 70.4 - 645.0 
บริษทั แอล เอช เรียลเอสเตท จาํกดั - 15.0 (15.0) - 

 1,175.5 306.9 (603.2) 879.2 
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 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 2552 เพ่ิมข้ึน ลดลง 30 กนัยายน 2553 

บริษทัร่วม     
ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ เพ่ือรายยอ่ย     
   จาํกดั (มหาชน) 0.2 2.4 (2.6) - 
รวม 1,175.7 309.3 (605.8) 879.2 
เงนิกู้ยมืระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างจ่ายจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั   
บริษทัยอ่ย     
บริษทั แปซิฟิค เรียลเอสเตท จาํกดั 100.6 905.5 (856.0) 150.1 
บริษทั แอล เอช เรียลเอสเตท จาํกดั - 204.9 (204.9) - 
บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ นอร์ธอีส  
   จาํกดั - 226.5 (226.5) - 
รวม 100.6 1,336.9 (1,287.4) 150.1 

 ภาระคํา้ประกนักบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 และ 31 ธนัวาคม 2552 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระจากการคํ้าประกนั
ใหก้บักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 19.3 โดยคิดค่าธรรมเนียมการคํ้าประกนั 

4. ลูกหนีก้ารค้า 

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 แยกตามอายุหน้ีท่ี     
คงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2553 
31 ธนัวาคม 

2552 
30 กนัยายน 

2553 
31 ธนัวาคม 

2552 
อายหุน้ีคา้งชาํระ     
 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 1,446 472 - - 
 คา้งชาํระ     
  ไม่เกิน 3 เดือน 13,259 12,433 - - 
  3 - 6 เดือน 835 506 - - 
  6 - 9 เดือน 164 - - - 
  9 - 12 เดือน 90 46 - - 
  มากกวา่ 12 เดือน 381 183 - - 
รวม 16,175 13,640 - - 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (173) (173) - - 
สุทธิ 16,002 13,467 - - 
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 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

5. ทีด่ิน งานระหว่างก่อสร้างและงานสาธารณูปโภค (สินค้าคงเหลอื) 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้าํท่ีดินบางส่วนพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยูบ่นท่ีดินไปจดจาํนองคํ้าประกนั
เงินกูย้มืของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2553 

31 ธนัวาคม 
2552 

30 กนัยายน 
2553 

31 ธนัวาคม 
2552 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีของท่ีดินพร้อม     
   ส่ิงปลูกสร้างท่ีติดภาระคํ้าประกนั 7,602 5,733 7,230 5,543 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสํารองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการสําหรับงวด       
เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2553 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

                 
งบการเงินรวม 

งบการเงิน   
เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 107,191 59,218 
บวก:  รับโอนจากท่ีดินรอการพฒันา 5,061 5,061 
       :  ตั้งเพิ่ม 6,035 - 
หกั: โอนกลบัค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ   
    เน่ืองจากการขายและตดัจาํหน่าย (20,327) (6,787) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 97,960 57,492 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

6. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

      เงินปันผลรับ 

  สดัส่วน  ค่าเผื่อการดอ้ยค่า มูลค่าตามบญัชีตาม สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดเกา้เดือน 
ช่ือบริษทั ทุนชาํระแลว้ เงินลงทุน ราคาทุน ของเงินลงทุน วธีิราคาทุน - สุทธิ ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 30 กนัยายน 
2553 

31 ธนัวาคม 
2552 

30 กนัยายน 
2553 

31 ธนัวาคม 
2552 

30 กนัยายน 
2553 

31 ธนัวาคม 
2552 

30 กนัยายน 
2553 

31 ธนัวาคม 
2552 

30 กนัยายน 
2553 

31 ธนัวาคม 
2552 

2553 2552 2553 2552 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)           
บริษทั แอตแลนติก เรียลเอสเตท จาํกดั 15,000 15,000 99.99 99.99 14,998 14,998 - - 14,998 14,998 - - - - 
บริษทั แปซิฟิค เรียลเอสเตท จาํกดั 92,904 371,617 99.99 99.99 92,904 371,614 - - 92,904 371,614 24,787 70,607 24,787 126,349 
บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์นอร์ธ จาํกดั 13,500 13,500 99.99 99.99 13,500 13,500 - - 13,500 13,500 - - - - 
บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ นอร์ธอีส จาํกดั 150,000 270,000 99.99 99.99 149,999 269,999 (25,000) (25,000) 124,999 244,999 - - - - 
บริษทั สยามธานี พร๊อบเพอร์ต้ี จาํกดั 100,000 100,000 99.99 99.99 64,859 64,859 - - 64,859 64,859 - - - - 
   และบริษทัยอ่ย               
บริษทั แอล เอช เรียลเอสเตท จาํกดั 58,000 116,000 99.99 99.99 25,000 50,000 - - 25,000 50,000 - - - - 
บริษทั แอลเอช แอสเซท จาํกดั 100,000 100,000 99.99 99.99 52,734 52,734 - - 52,734 52,734 - - - 699,996 
บริษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จาํกดั 900,000 900,000 55.00 55.00 495,000 495,000 - - 495,000 495,000 - - - - 
   และบริษทัยอ่ย               
บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี 2,170,000 2,170,000 60.00 60.00 1,398,000 1,398,000 - - 1,398,000 1,398,000 - - - - 
   จาํกดั และบริษทัยอ่ย               

     2,306,994 2,730,704 (25,000) (25,000) 2,281,994 2,705,704 24,787 70,607 24,787 826,345 

 บริษัท แอล. เอช. เมืองใหม่ จํากดั และบริษัทย่อย 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 และ 31 ธนัวาคม 2552 บริษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จาํกดั ไดน้าํหุ้นสามญั
ของบริษทั ภูเก็ต ฟิวเจอร์แพลน จาํกัด และบริษทั ดบัเบ้ิลทรี จาํกัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยไปวางเป็น
หลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาว 

 การลดทุนของบริษัทย่อย 

 ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2553 บริษทัยอ่ยมีการลดทุนโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 วนัท่ีท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของ  
วนัท่ีจดทะเบียน   

ลดทุนกบั ทุนชาํระแลว้ 

ช่ือบริษทั บริษทัยอ่ยมีมติอนุมติัการลดทุน กระทรวงพาณิชย ์ ทุนเดิม ลดลง ทุนใหม่ 

บริษทั แปซิฟิค เรียลเอสเตท จาํกดั 9 สิงหาคม 2553 22 กนัยายน 2553 371.6 (278.7) 92.9 
บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ นอร์ธอีส 

จาํกดั 9 สิงหาคม 2553 27 กนัยายน 2553 270.0 (120.0) 150.0 
บริษทั แอล เอช เรียลเอสเตท จาํกดั 9 สิงหาคม 2553 22 กนัยายน 2553 116.0 (58.0) 58.0 

 การลดทุนของบริษทั แอล เอช เรียลเอสเตท จาํกดั ทาํให้เกิดกาํไรเป็นจาํนวนเงิน 33.0 ลา้นบาท 
เน่ืองจากตน้ทุนท่ีไดม้าตํ่ากวา่มูลค่าท่ีตราไว ้
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

7. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

7.1 รายละเอยีดของบริษัทร่วม 

(หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม 

  จดัตั้งข้ึนใน สัดส่วน  มูลค่าตามบญัชีตาม 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ เงินลงทุน ราคาทุน วธีิส่วนไดเ้สีย 

   30 กนัยายน 
2553 

31 ธนัวาคม 
2552 

30 กนัยายน 
2553 

31 ธนัวาคม 
2552 

30 กนัยายน 
2553 

31 ธนัวาคม 
2552 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป ลงทุนในบริษทัต่าง ๆ ไทย 40.95 40.95 2,447,320 1,318,140 2,502,152 1,265,599 
   จาํกดั (มหาชน)         
บริษทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จาํกดั โรงพยาบาล ไทย 25.06 28.73 588,399 674,557 824,638 924,295 
   (มหาชน)         
บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ ผลิตวสัดุก่อสร้าง ไทย 21.16 31.41 179,178 265,980 276,626 401,635 
   จาํกดั (มหาชน)         
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั  คา้ปลีกวสัดุก่อสร้าง ไทย 30.26 29.99 1,175,060 1,076,676 2,102,593 1,844,976 
   (มหาชน)         
บริษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี ท่ีปรึกษาลงทุน ไทย 40.00 40.00 2,000 2,000 6,821 6,074 
   จาํกดั         
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ลนด ์ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 49.94 49.94 20,692 20,692 32,402 32,402 
   แอนดเ์ฮา้ส์         
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 49.99 49.99 1,512,269 1,512,269 1,333,644 1,327,564 
   สิทธิเรียกร้องแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์-II         
บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 24.86 24.86 3,252,802 3,252,802 4,076,701 3,961,767 
บริษทั โพลาร์ พร๊อบเพอร์ต้ี โฮลด้ิง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ ฟิลิปปินส์ 25.00 25.00 866,849 866,849 1,044,091 977,130 
   คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั       

     10,044,569 8,989,965 12,199,668 10,741,442 

(หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  จดัตั้งข้ึนใน สัดส่วน  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า มูลค่าตามบญัชีตาม 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ เงินลงทุน ราคาทุน ของเงินลงทุน วธีิราคาทุน - สุทธิ 

   30 กนัยายน 
2553 

31 ธนัวาคม 
2552 

30 กนัยายน 
2553 

31 ธนัวาคม 
2552 

30 กนัยายน 
2553 

31 ธนัวาคม 
2552 

30 กนัยายน 
2553 

31 ธนัวาคม 
2552 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)       
บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป ลงทุนในบริษทัต่าง ๆ ไทย 40.95 40.95 2,447,320 1,318,140 - (344,744) 2,447,320 973,396 
   จาํกดั (มหาชน)           
บริษทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จาํกดั โรงพยาบาล ไทย 25.06 28.73 588,399 674,557 - - 588,399 674,557 
   (มหาชน)           
บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ ผลิตวสัดุก่อสร้าง ไทย 21.16 31.41 179,178 265,980 - - 179,178 265,980 
   จาํกดั (มหาชน)           
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั  คา้ปลีกวสัดุก่อสร้าง ไทย 30.26 29.99 1,175,060 1,076,676 - - 1,175,060 1,076,676 
   (มหาชน)           
บริษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี ท่ีปรึกษาลงทุน ไทย 40.00 40.00 2,000 2,000 - - 2,000 2,000 
   จาํกดั           
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ลนด ์ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 49.94 49.94 20,692 20,692 - - 20,692 20,692 
   แอนดเ์ฮา้ส์           
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 49.99 49.99 1,512,269 1,512,269 - - 1,512,269 1,512,269 
   สิทธิเรียกร้องแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์-II           
บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 24.86 24.86 3,252,802 3,252,802 - - 3,252,802 3,252,802 
บริษทั โพลาร์ พร๊อบเพอร์ต้ี โฮลด้ิง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ ฟิลิปปินส์ 25.00 25.00 866,849 866,849 - - 866,849 866,849 
   คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั         

     10,044,569 8,989,965 - (344,744) 10,044,569 8,645,221 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

7.2 ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) และเงินปันผลรับ 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม
และรับรู้เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม เงินปันผลรับ 

ช่ือบริษทั 
สาํหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 
บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป 

จาํกดั (มหาชน) 45,729 - 122,156 - - - 16,938 - 
ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์               

เพ่ือรายยอ่ย จาํกดั (มหาชน) - 53,529 - 111,971 - 11,180 - 11,180 
บริษทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จาํกดั 

(มหาชน) 51,805 51,545 139,898 150,362 47,758 - 119,396 68,226 
บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ 

จาํกดั (มหาชน) 5,146 1,168 6,063 5,234 - - - - 
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั  

(มหาชน) 119,300 78,947 337,782 227,191 - - 178,549 204,608 
บริษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี  

จาํกดั 344 186 747 568 - - - 4,000 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ลนด์

แอนดเ์ฮา้ส์* - - - - - - - - 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิ

เรียกร้องแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์-II 7,259 12,806 30,239 40,358 - 18,119 24,159 70,968 
บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 50,854 125,683 367,503 316,023 - - 252,905 168,603 
บริษทั โพลาร์ พร๊อบเพอร์ต้ี โฮลด้ิง         

 คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 8,781 1,941 101,961 (191) - - - - 

รวม 289,218 325,805 1,106,349 851,516 47,758 29,299 591,947 527,585 

 * จดทะเบียนยกเลิกกองทุนในวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2550 
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 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

7.3 มูลค่ายุติธรรมของบริษัทร่วมทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

 เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยมี์มูลค่ายติุธรรมดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

ช่ือบริษทั 

ประเทศท่ีจดทะเบียน
เป็นหลกัทรัพย ์       
จดทะเบียน มูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 

  30 กนัยายน 
2553 

31 ธนัวาคม     
2552 

บริษทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จาํกดั (มหาชน)    ไทย 2,687 2,722 
บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน) ไทย 345 354 
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั  (มหาชน) ไทย 12,297 5,087 
บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) ไทย 5,564 5,564 
บริษทั โพลาร์ พร๊อบเพอร์ต้ี โฮลด้ิง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั ฟิลิปปินส์ 2,383 2,202 
รวม  23,276 15,929 

7.4 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วม 

 ก) ขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วมในประเทศ (ภายหลงัการปรับปรุงผลกระทบจากการใชน้โยบาย
การบญัชีท่ีแตกต่างกนั) โดยสรุปมีดงัน้ี 

                (หน่วย: ลา้นบาท) 

    รายไดร้วมสาํหรับ       
งวดเกา้เดือนส้ินสุด 

กาํไรสุทธิสาํหรับงวด        
เกา้เดือน 

ช่ือบริษทั ทุนชาํระแลว้ ณ วนัท่ี สินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี หน้ีสินรวม ณ วนัท่ี วนัท่ี 30 กนัยายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 30 กนัยายน 
2553 

31 ธนัวาคม 
2552 

30 กนัยายน 
2553 

31 ธนัวาคม 
2552 

30 กนัยายน 
2553 

31 ธนัวาคม 
2552 

2553 2552 2553 2552 

บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป 5,516 2,758 59,459 49,660 53,371 46,592 1,762 - 298 - 
   จาํกดั (มหาชน)           
ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ เพื่อรายยอ่ย - - - - - - - 1,607 - 266 
   จาํกดั (มหาชน)           
บริษทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จาํกดั  
   (มหาชน) 

1,662 1,662 5,108 4,781 1,618 1,390 3,415 3,570 613 628 

บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ 400 400 1,809 2,019 501 740 847 681 29 17 
   จาํกดั (มหาชน)           
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั  
   (มหาชน) 

3,729 3,704 15,848 13,866 10,081 8,593 18,509 15,513 1,109 750 

บริษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี  จาํกดั 5 5 30 34 13 19 59 57 2 2 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละ 3,021 3,021 2,696 2,710 28 30 187 209 60 81 
   สิทธิเรียกร้องแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์-II           
บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 8,477 8,477 30,622 28,258 17,656 15,754 10,673 8,751 1,478 1,271 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 ข) ขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วมในต่างประเทศโดยสรุปมีดงัน้ี 

   (หน่วย: ลา้นเปโซ) 

ช่ือบริษทั ทุนเรียกชาํระ ณ วนัท่ี สินทรัพยร์วม ณ วนัท่ี หน้ีสินรวม ณ วนัท่ี รายไดร้วม กาํไรสุทธิ 

    สาํหรับงวด สาํหรับงวด สาํหรับงวด สาํหรับงวด 
    หกเดือนส้ินสุด เกา้เดือนส้ินสุด หกเดือนส้ินสุด เกา้เดือนส้ินสุด 

 30 มิถุนายน 
2553 

30 กนัยายน 
2552 

30 มิถุนายน 
2553 

30 กนัยายน 
2552 

30 มิถุนายน 
2553 

30 กนัยายน 
2552 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 
2553 

วนัท่ี 30 กนัยายน   
2552 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 
2553 

วนัท่ี 30 กนัยายน   
2552 

บริษทั โพลาร์ พร๊อบเพอร์ต้ี  4,892 4,892 5,963 6,553 100 1,257 122 494 111 36 
   โฮลด้ิง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั           

7.5 งบการเงินรวมระหว่างกาลของบริษทัฯสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2553 และ 2552 รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย และส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงิน
ลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียของบริษทัร่วมดงักล่าว โดยคาํนวณจากงบการเงินท่ีสอบทานแลว้หรือท่ียงั
มิไดผ้า่นการสอบทานดงัต่อไปน้ี 

           (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 เงินลงทุนตามวธีิ ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) ตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

 ส่วนไดเ้สีย ณ วนัท่ี สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดเกา้เดือน 
 30 กนัยายน 2553 ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

  2553 2552 2553 2552 
สอบทานแล้วโดยผู้สอบบัญชีและผู้สอบบัญชีอืน่ในสํานักงานเดยีวกนั  
บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 2,502,152 45,729 - 122,156 - 
ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ เพ่ือรายยอ่ย จาํกดั (มหาชน) - - 53,529 - 111,971 
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 2,102,593 119,300 78,947 337,782 227,191 
บริษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกดั 6,821 344 186 747 568 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์(1) 32,402 - - - - 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้อง      
   แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์-II 1,333,644 7,259 12,806 30,239 40,358 
บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 4,076,701 50,854 125,683 367,503 316,023 
สอบทานแล้วโดยผู้สอบบัญชีอืน่      
บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน) 276,626 5,146 1,168 6,063 5,234 
ไม่ได้สอบทานโดยผู้สอบบัญชี      

บริษทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จาํกดั (มหาชน) 824,638(2) 51,805(2) 51,545(3) 139,898(2) 150,362(3) 

บริษทั โพลาร์ พร๊อบเพอร์ต้ี โฮลด้ิง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 1,044,091(4) 8,781(4) 1,941(5) 101,961(4) (191)(5) 

รวม 12,199,668 289,218 325,805 1,106,349 851,516 

 (1) จดทะเบียนยกเลิกกองทุนในวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2550 
 (2) คาํนวณจากงบการเงินสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2553 ท่ีจดัทาํข้ึนโดยฝ่ายบริหาร 
 (3) คาํนวณจากงบการเงินสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2552 ท่ีจดัทาํข้ึนโดยฝ่ายบริหาร 
 (4) คาํนวณจากงบการเงินสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 ท่ีจดัทาํข้ึนโดยฝ่ายบริหาร 
 (5) คาํนวณจากงบการเงินสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2552 ท่ีจดัทาํข้ึนโดยฝ่ายบริหาร 
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 บริษัท โพลาร์ พร๊อบเพอร์ตี ้โฮลดิง้ คอร์ปอเรช่ัน จํากดั 

 ในระหว่างปี 2552 บริษทัฯไม่ไดรั้บงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2552 ของบริษทั      
โพลาร์ พร๊อบเพอร์ต้ี โฮลด้ิง คอร์ปอเรชั่น จาํกัด มูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่าวตามวิธี        
ส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 จาํนวน 977 ลา้นบาท และส่วนแบ่งขาดทุน
จากเงินลงทุนดงักล่าวตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัจาํนวน 0.2 ลา้น
บาท คาํนวณข้ึนจากงบการเงินสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2552 ท่ีจดัทาํโดยฝ่าย
บริหารของบริษทัดงักล่าว นอกจากนั้น บริษทัฯไม่ไดป้รับปรุงผลแตกต่างจากการใชน้โยบายการ
บญัชีท่ีแตกต่างจากกลุ่มบริษทัเน่ืองจากไม่สามารถคาํนวณผลกระทบได ้

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯไดรั้บงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 ท่ีผา่นการ
ตรวจสอบแลว้โดยผูส้อบบญัชีของบริษทั โพลาร์ พร๊อบเพอร์ต้ี โฮลด้ิง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั ซ่ึงแสดง
ความเห็นอยา่งไม่มีเง่ือนไข งบการเงินดงักล่าวไม่มีผลแตกต่างอย่างเป็นสาระสาํคญัจากงบการเงินท่ี
ใชใ้นการคาํนวณส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2552 ขา้งตน้ บริษทัฯจึงปรับผลแตกต่างดงักล่าวเขา้งบกาํไรขาดทุนรวมสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 บริษทัฯไม่ไดป้รับปรุงผลแตกต่างจากการใชน้โยบายการบญัชีท่ีแตกต่างกนั
เน่ืองจากไม่สามารถคาํนวณผลกระทบได ้จนถึงวนัท่ีในรายงาน บริษทัฯยงัไม่ไดรั้บงบการเงินสาํหรับ
งวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2553 ของบริษทัร่วมดงักล่าว  

7.6 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากดั (มหาชน) 

 ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2553 มีผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั
ของบริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) ใชสิ้ทธิแปลงเป็นหุน้สามญัจาํนวน 24.6 ลา้นหุน้ 
และบริษัทฯได้ซ้ือหุ้นเพิ่มเติมอีกจํานวน 17.4 ล้านหุ้น  ทําให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทฯ
เปล่ียนแปลงจากร้อยละ 29.99 เป็นร้อยละ 30.26 

 เม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม 2553 ท่ีประชุมของคณะกรรมการบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จาํกัด 
(มหาชน) มีมติเสนอให้ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติัให้จ่ายปันผล และเม่ือวนัท่ี 4 ตุลาคม 2553 ท่ี
ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัดังกล่าวได้มีมติอนุมติัให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 
0.0193 บาท และจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัในอตัรา 6 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผลหรือคิดเป็นอตัราการจ่าย
ปันผลหุ้นละ 0.1667 บาท  รวมเป็นการจ่ายปันผลในอตัราหุ้นละ 0.186 บาท โดยกาํหนดวนัปิดสมุด
ทะเบียนในวนัท่ี 15 ตุลาคม 2553 และกาํหนดจ่ายในวนัท่ี 29 ตุลาคม 2553 บริษทัฯไดรั้บเงินปันผล
จาํนวน 21.8 ลา้นบาท และบนัทึกรายการดงักล่าวในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2553 และบริษทัฯไดรั้บหุ้น
ปันผลจาํนวน 188.0 ลา้นหุ้น บริษทัฯไดน้าํไปเฉล่ียตน้ทุนเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าวโดยใชจ้าํนวน
หุน้ทั้งหมดท่ีมีภายหลงัไดรั้บหุน้ปันผลในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2553 
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7.7 บริษัท ควอลติีค้อนสตรัคช่ันโปรดัคส์ จํากดั (มหาชน) 

 เม่ือวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2553 บริษทัฯ และกลุ่มผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของบริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชั่น
โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน) ไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายหุ้นของบริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ 
จํากัด (มหาชน) กับบริษัท เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จํากัด ซ่ึงถือหุ้นร้อยละ 100 โดยบริษัท            
ปูนซิเมนตไ์ทย จาํกดั (มหาชน) โดยบริษทัฯตกลงขายหุ้นในบริษทัดงักล่าวจาํนวน 40,997,300 หุ้น  
คิดเป็นร้อยละ 10.25 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ 
จาํกดั (มหาชน) ในราคาหุน้ละ 4 บาท คิดเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน 164 ลา้นบาท โดยมีการชาํระและโอน
หุ้นในวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2553 ซ่ึงภายหลังการขายแล้วบริษัทฯจะถือหุ้นในบริษัท ควอลิต้ี            
คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จาํกัด (มหาชน) จาํนวน 84,627,680 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 21.16 การขาย          
เงินลงทุนดงักล่าวทาํให้เกิดกาํไรจากการขายเงินลงทุนในงบการเงินรวมจาํนวน 77.0 ลา้นบาท (รวม
ส่วนเกินทุนจากส่วนเกินมูลค่าหุน้ของบริษทัร่วมท่ีโอนไปเป็นกาํไรเน่ืองจากการขายเงินลงทุนจาํนวน 
44 ลา้นบาท) ซ่ึงแสดงไวเ้ป็นกาํไรจากเงินลงทุนในงบกาํไรขาดทุนรวมสาํหรับงวดปัจจุบนั นอกจากน้ี 
การขายเงินลงทุนดงักล่าวส่งผลให้เกิดกาํไรจากการขายเงินลงทุนในงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการ
สาํหรับงวดปัจจุบนัจาํนวน 77.2 ลา้นบาท 

นอกจากน้ี เม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม 2553 บริษทัฯไดล้งนามในสัญญาซ้ือขายผลิตภณัฑก์บับริษทั ควอลิต้ี  
คอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน) สัญญาดงักล่าวมีอายุ 3 ปี โดยบริษทัฯตกลงซ้ืออิฐมวลเบา
ชนิดกอ้นกบับริษทัดงักล่าวในปริมาณซ้ือขั้นตํ่าและราคาตามท่ีกาํหนดไวใ้นสญัญา 

7.8 บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)   

 เม่ือวนัท่ี 22 มกราคม 2553 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จาํกดั 
(มหาชน) ไดมี้มติอนุมติัการเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัของบริษทัจากเดิมมูลค่าท่ีตราไว ้
หุน้ละ 10 บาท เป็นมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท บริษทัดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตรา
ไวข้องหุน้สามญัในวนัท่ี 27 มกราคม 2553 การเปล่ียนแปลงมูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้ดงักล่าวมีผลทาํให้
จาํนวนหุน้สามญัของบริษทัดงักล่าวท่ีถือโดยบริษทัฯเพิ่มข้ึนจาก 112.9 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท 
เป็น 1,129 ลา้นหุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 

 ในเดือนมีนาคม 2553 บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ไดจ้ดัสรรหุ้นสามญัเพิ่ม
ทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราส่วน 1 หุ้นเดิมมีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนได ้1 หุ้น ในราคา
หุ้นละ 1 บาท บริษทัฯไดรั้บการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจาํนวน 1,129 ลา้นหุ้น คิดเป็นจาํนวนเงิน 
1,129 ลา้นบาท โดยบริษทัฯไดช้าํระค่าหุน้ดงักล่าวในวนัท่ี 1 เมษายน 2553 
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 ในระหว่างงวดปัจจุบัน บริษัทฯได้ทบทวนมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของเงินลงทุนในบริษัท         
แอล เอช ไฟแนนช์เชียล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงบนัทึกตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ    
อีกทั้งในปี 2550 - 2552 บริษทัดงักล่าวมีกาํไรสุทธิจากการดาํเนินงานและจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูล้งทุน 
ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเห็นว่าขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงใหเ้ห็นว่าเงินลงทุนดงักล่าวดอ้ยค่านั้นไดห้มดไป ดงันั้น
บริษทัฯจึงไดก้ลบัรายการค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนจาํนวน 344.7 ลา้นบาท โดยรับรู้ในงบกาํไร
ขาดทุนเฉพาะกิจการสาํหรับงวดปัจจุบนั 

7.9 บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จํากดั (มหาชน) 

 ในเดือนกนัยายน 2553 บริษทัฯไดข้ายเงินลงทุนในบริษทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จาํกดั (มหาชน) 
จาํนวนรวม 61 ลา้นหุน้ ทาํใหส้ดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯในบริษทัดงักล่าวเปล่ียนแปลงจากร้อยละ 
28.73 เป็นร้อยละ 25.06 การขายเงินลงทุนดงักล่าวทาํใหเ้กิดกาํไรจากการขายเงินลงทุนในงบการเงิน
รวมจาํนวน 280.8 ลา้นบาท (รวมส่วนเกินทุนจากส่วนเกินมูลค่าหุน้ของบริษทัร่วมท่ีโอนไปเป็นกาํไร
เน่ืองจากการขายเงินลงทุนจาํนวน 21 ลา้นบาท) ซ่ึงแสดงไวเ้ป็นกาํไรจากเงินลงทุนในงบกาํไรขาดทุน
รวมสาํหรับงวดปัจจุบนั นอกจากน้ี การขายเงินลงทุนดงักล่าวส่งผลใหเ้กิดกาํไรจากการขายเงินลงทุน
ในงบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการสาํหรับงวดปัจจุบนัจาํนวน 293.6 ลา้นบาท 

8. เงินลงทุนระยะยาวอืน่ 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2553 

31 ธนัวาคม
2552 

30 กนัยายน 
2553 

31 ธนัวาคม
2552 

หลกัทรัพย์เผือ่ขาย     
ตราสารทุน 292,490 292,490 292,490 292,490 
หกั: ค่าเผือ่การปรับมูลค่า (14,625) (55,573) (14,625) (55,573) 

หลกัทรัพยเ์ผือ่ขายสุทธิ 277,865 236,917 277,865 236,917 

เงินลงทุนทัว่ไป     
ตราสารทุน 2,212,883 2,212,883 1,988,616 1,988,616 
หกั: ค่าเผือ่ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (1,377,671) (1,377,671) (1,356,607) (1,356,607) 

เงินลงทุนทัว่ไป - สุทธิ 835,212 835,212 632,009 632,009 

รวม 1,113,077 1,072,129 909,874 868,926 
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 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

9. ทีด่ินรอการพฒันา 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้าํท่ีดินรอการพฒันา
บางส่วนไปจดจาํนองคํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2553 

31 ธนัวาคม
2552 

30 กนัยายน 
2553 

31 ธนัวาคม
2552 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีของท่ีดิน             
รอการพฒันาท่ีติดภาระคํ้าประกนั 

 
1,343 

 
1,053 

 
290 

 
            -   

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯไดโ้อนท่ีดินรอการพฒันาซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีสุทธิจาํนวน 114.6 ลา้น
บาทไปเป็นสินคา้คงเหลือ และรับโอนสินคา้คงเหลือซ่ึงมีมูลค่าตามบญัชีสุทธิจาํนวน 290.3 ลา้นบาท 
มาเป็นท่ีดินรอการพฒันา 

 การเปล่ียนแปลงของค่าเผื่อการลดมูลค่าของท่ีดินรอการพฒันาสําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี           
30 กนัยายน 2553 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 
งบการเงินรวม 

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 845,930 697,566 
ลดลงเน่ืองจากโอนเป็นสินคา้คงเหลือ (5,061) (5,061) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553  840,869 692,505 
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 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
10. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2553 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2553 1,810,758 290,254 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 891,992 88,546 
โอนงานระหวา่งก่อสร้างเป็นสิทธิการเช่า   
   ระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีโอน (13,031) - 
โอนสิทธิการเช่าเป็นงานระหวา่งก่อสร้าง   
   ระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีโอน 11,414 - 
ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี    
   ณ วนัท่ีตดัจาํหน่าย (975) (975) 
จาํหน่ายระหวา่งงวดระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิ   
   ตามบญัชี ณ วนัท่ีจาํหน่าย (2,466) (1,690) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (162,812) (84,009) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่30 กนัยายน 2553 2,534,880 292,126 

 บริษัทย่อยแห่งหน่ึงได้นําอาคาร สโมสรและเคร่ืองตกแต่งซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ  วันท่ี               
30 กันยายน 2553 จํานวน 418 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2552: 436 ล้านบาท) ซ่ึงตั้ งอยู่บนสิทธิ              
การเช่าช่วงท่ีดินของบริษทัยอ่ยไปคํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาว 

11. สิทธิการเช่า 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสิทธิการเช่าสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2553 สรุปได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่1 มกราคม 2553 2,754,085 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 1,289 
โอนงานระหวา่งก่อสร้างเป็นสิทธิการเช่าระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี 
   ณ วนัท่ีโอน 

 
13,031 

โอนสิทธิการเช่าเป็นงานระหวา่งก่อสร้างระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี 
   ณ วนัท่ีโอน 

(11,414) 

ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (72,056) 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัที ่30 กนัยายน 2553 2,684,935 
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 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 บริษทัยอ่ยสองแห่งไดน้าํสิทธิการเช่าท่ีดินและสิทธิการเช่าช่วงท่ีดินซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี      
30 กนัยายน 2553 จาํนวน 2,228 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2552: 2,285 ลา้นบาท) ไปคํ้าประกนัเงินกูย้มื
ระยะยาว 

12. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2553 

31 ธนัวาคม
2552 

30 กนัยายน 
2553 

31 ธนัวาคม
2552 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 20,082 15,202 - - 
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 500,000 - 500,000 - 
ตัว๋แลกเงิน 3,015,000 320,000 3,015,000 320,000 
หกั: ดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้ (35,549) (690) (35,549) (690) 

สุทธิ 3,499,533 334,512 3,479,451 319,310 

 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินคํ้าประกนัโดยการจาํนาํสิทธิการเช่าท่ีดิน 
สิทธิการเช่าช่วงท่ีดินและจดจาํนองส่ิงปลูกสร้างของบริษทัยอ่ย 

13. เงินกู้ยมืระยะยาว 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2553 

31 ธนัวาคม
2552 

30 กนัยายน 
2553 

31 ธนัวาคม
2552 

เงินกูย้มืระยะยาว 7,133,575 7,018,120 4,677,665 5,197,088 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (390,641) (2,208,695) (138,260) (2,000,000) 

สุทธิ 6,742,934 4,809,425 4,539,405 3,197,088 
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 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 การเปล่ียนแปลงของเงินกู้ยืมระยะยาวสําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2553 มี
รายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

                 
งบการเงินรวม 

งบการเงิน   
เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 7,018,120 5,197,088 
บวก: กูเ้พิ่มตามสญัญากูใ้หม่ 2,331,500 1,532,000 
หกั: ชาํระคืน (2,216,045) (2,051,423) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 7,133,575 4,677,665 

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัย่อยไดท้าํสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชยใ์น
ประเทศเพ่ือใชใ้นการพฒันาโครงการโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
  จาํนวนเงินท่ีเบิกใช ้    
  ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุด    

บริษทั วงเงิน วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 อตัราดอกเบ้ีย การชาํระคืน หลกัประกนั 

บริษทัฯ 700.0 700.0 ปีท่ี 1-2 ร้อยละ 2.86 ต่อปี ภายใน 4 ปี นบัแต่วนัท่ี ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
  ปีถดัไป MLR-1.5 ต่อปี    เบิกเงินกูง้วดแรก    ของโครงการ 
     
 832.0 832.0 ปีท่ี 1-2 ร้อยละ 2.83 ต่อปี ภายในวนัท่ี 1 มิถุนายน 2557 ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
   ปีถดัไป MLR-1.5 ต่อปี     ของโครงการ 

 1,532.0 1,532.0    
     
บริษทั แอล แอนด ์ 3,062.0 522.5 ปีท่ี 1-4 MLR-1.5 ต่อปี ภายใน 12 ปี นบัแต่วนัท่ี สิทธิการเช่าท่ีดินพร้อม 
   เอช พร็อพเพอร์ต้ี   ปีท่ี 5-8 MLR-1 ต่อปี    เบิกเงินกูง้วดแรก     อาคารในโครงการท่ี 
   จาํกดั   ปีถดัไป MLR-0.75 ต่อปี    ชาํระคืนคร้ังแรก    เสนอกู ้
       ในเดือนมกราคม 2556  
     
บริษทั แอล. เอช. 747.0 277.0 MLR-1.5 ต่อปี ชาํระคืนร้อยละ 60 ของ ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
   เมืองใหม่ จาํกดั       ราคาขายบา้นพร้อมท่ีดิน    ของโครงการ 
       และกาํหนดชาํระคืน  
       เงินตน้ภายใน 5 ปี นบัจาก  
       วนัท่ีเบิกเงินกูง้วดแรก  

รวม 5,341.0 2,331.5    

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 และ 31 ธนัวาคม 2552 เงินกูย้มืระยะยาวคํ้าประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดิน
และงานระหวา่งก่อสร้าง ท่ีดินรอการพฒันา สิทธิการเช่าท่ีดิน สิทธิการเช่าช่วงท่ีดินและอาคารสโมสร 
และเคร่ืองตกแต่งซ่ึงตั้งอยูบ่นสิทธิการเช่าช่วงท่ีดินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
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  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 สัญญากูย้ืมเงินส่วนใหญ่ไดร้ะบุขอ้ปฏิบติัและขอ้จาํกดับางประการ เช่น อตัราส่วนการถือหุ้นของ         
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ การเปล่ียนแปลงกรรมการบริษทั การคํ้าประกนัหน้ีสินหรือเขา้รับอาวลัตัว๋สัญญา     
ใชเ้งินแก่บุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ การจ่ายเงินปันผล และการรวมหรือควบบริษทัเขา้กบับริษทัอ่ืน
และการดาํรงอตัราส่วนทางการเงินบางประการ เป็นตน้ 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยคงเหลือจาํนวนเงินท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชข้องวงเงินกูย้ืม
จากสถาบนัการเงินเป็นจาํนวนรวมประมาณ 5,832 ลา้นบาท (รวมวงเงิน 5,341 ลา้นบาทตามท่ีกล่าว
ขา้งตน้แลว้) (31 ธนัวาคม 2552: 4,550 ลา้นบาท) 

 นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีจาํนวนเงินท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชต้ามสัญญา
กูย้มืเงินจากผูถื้อหุน้ (ไม่รวมวงเงินกูจ้ากบริษทัฯ) จาํนวนประมาณ 480 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2552: 
514 ลา้นบาท) 

14. หุ้นกู้ 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 จาํนวนหุน้ (หุน้) จาํนวนเงิน (พนับาท) 

     30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
หุน้กู ้ อตัราดอกเบ้ีย อาย ุ การคืนเงินตน้ ครบกาํหนด 2553 2552 2553 2552 

หุน้กูป้ระเภทไม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิ       
 - คร้ังท่ี 1/2548       
   - ชุดท่ี 3 ปีท่ี 1 - 3 คงท่ีร้อยละ 4.25 5 ปี เม่ือครบกาํหนด 1 เมษายน 2553 - 2,000,000 - 2,000,000 
 ปีท่ี 4 คงท่ีร้อยละ 5.5        
 ปีท่ี 5 คงท่ีร้อยละ 6.5        
 - คร้ังท่ี 1/2550 คงท่ีร้อยละ 4.60 4 ปี เม่ือครบกาํหนด 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 เม่ือครบกาํหนด 24 กรกฎาคม 

2555 
3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 

 ปีท่ี 3 - 4 คงท่ีร้อยละ 6.5        
 - คร้ังท่ี 1/2552 คงท่ีร้อยละ 4.5 5.5 ปี เม่ือครบกาํหนด 19 มิถุนายน 2558 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 
 - คร้ังท่ี 1/2553 คงท่ีร้อยละ 3.4 3.5 ปี เม่ือครบกาํหนด 30 กนัยายน 2556 1,000,000 - 1,000,000 - 
 - คร้ังท่ี 2/2553 คงท่ีร้อยละ 3 3 ปี เม่ือครบกาํหนด 29 มีนาคม 2556 2,000,000 - 2,000,000 - 
 - คร้ังท่ี 3/2553 คงท่ีร้อยละ 2.89 3 ปี เม่ือครบกาํหนด 27 กรกฎาคม 

2556 
1,000,000 - 1,000,000 - 

รวม     11,000,000 9,000,000 11,000,000 9,000,000 

หกั: หุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี    (2,000,000) (2,000,000) 

สุทธิ      9,000,000 7,000,000 
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  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2552 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัให้บริษทัฯออกหุ้นกู ้โดยมีรายละเอียด
ดงัน้ี 

จาํนวน ไม่เกิน 10,000 ลา้นบาทหรือเทียบเท่าในสกลุเงินอ่ืน 
อาย ุ ไม่เกิน 10 ปี 
ประเภท หุน้กูป้ระเภทใดๆ เช่น หุน้กูด้อ้ยสิทธิ และ/หรือ ไม่ดอ้ยสิทธิ มีประกนั     

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

 บริษทัฯไดอ้อกหุน้กูต้ามการอนุมติัขา้งตน้แลว้ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและ  
งบการเงิน          

เฉพาะกิจการ 

ไตรมาสท่ี 4 ปี 2552 2,000,000 
ไตรมาสท่ี 1 ปี 2553 3,000,000 
ไตรมาสท่ี 3 ปี 2553 1,000,000 
รวม 6,000,000 

 การเปล่ียนแปลงของหุน้กูส้าํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2553 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและ  
งบการเงิน          

เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 9,000,000 
บวก: ออกหุน้กู ้ 4,000,000 
หกั: ชาํระคืน (2,000,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 11,000,000 

 หนงัสือช้ีชวนการออกหุน้กูไ้ดร้ะบุถึงขอ้ปฏิบติัและขอ้จาํกดับางประการ เช่น การดาํรงอตัราส่วนทาง
การเงิน การจ่ายเงินปันผล และการจดัส่งรายงานเม่ือมีเหตุการณ์สาํคญั เช่น การถูกฟ้องร้อง เป็นตน้ 
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  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

15. ส่วนตํ่ากว่าทุนจากการเปลีย่นแปลงมูลค่าเงินลงทุน 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2553 

31 ธนัวาคม 
2552 

30 กนัยายน 
2553 

31 ธนัวาคม 
2552 

เงินลงทุนของบริษทัร่วม 13,236 9,913 - - 
เงินลงทุนของบริษทัฯ (14,625) (55,573) (14,625) (55,573) 

รวม (1,389) (45,660) (14,625) (55,573) 

16. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสุทธิสําหรับงวดดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของ        
หุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

 กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยหารกาํไรสุทธิสาํหรับงวดดว้ยผลรวมของจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ีย          
ถ่วงนํ้ าหนกัท่ีออกอยู่ในระหว่างงวดกบัจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้ง
ออกเพื่อแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินให้เป็นหุ้นสามญั  โดยสมมติว่าไดมี้การแปลงเป็น     
หุน้สามญั ณ วนัตน้งวดหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานและกาํไรต่อหุ้นปรับลดสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2553 
และ 2552 แสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

  จาํนวนหุน้สามญั  
 กาํไรสุทธิ ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

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

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       
 กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 2,756,395 2,906,245 10,025,922 10,025,906 0.27 0.29 

ผลกระทบของหุ้นสามญัเทยีบเท่าปรับลด       
 ESOP-5  -  12   

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       
 กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั สมมติวา่มี       
    การใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัจากใบสาํคญัแสดงสิทธิ  2,906,245  10,025,918  0.29 
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  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

  จาํนวนหุน้สามญั  
 กาํไรสุทธิ ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

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

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       
 กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 2,430,923 3,081,377 10,025,922 10,025,906 0.24 0.31 

ผลกระทบของหุ้นสามญัเทยีบเท่าปรับลด       
 ESOP-5  -  12   

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       
 กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั สมมติวา่มี       
    การใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัจากใบสาํคญัแสดงสิทธิ  3,081,377  10,025,918  0.31 

 ไม่มีการแสดงกาํไรต่อหุ้นปรับลดสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2552 เน่ืองจาก 
ESOP-5 ไดมี้การใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยในเดือนมีนาคม 2552 

17. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยดาํเนินกิจการในส่วนงานทางธุรกิจคือธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย์ ซ่ึง
ประกอบดว้ยโครงการจดัสรรท่ีดินขายพร้อมบา้นและโครงการอาคารชุดพกัอาศยั และธุรกิจให้เช่า
อสงัหาริมทรัพย ์และมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์เพียงส่วนงานเดียวคือประเทศไทยเท่านั้น อยา่งไรก็ตาม 
เน่ืองจากในปัจจุบนัขอ้มูลทางการเงินของส่วนงานธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพยย์งัไม่เป็นสาระสาํคญั
ต่องบการเงินรวม ดงันั้น บริษทัฯจึงไม่แยกนาํเสนอขอ้มูลของส่วนงานทางธุรกิจขา้งตน้ 

18. เงินปันผล 

   
 

เงินปันผลท่ี
อนุมติัจ่าย 

 
เงินปันผล

ระหวา่งกาลท่ี
จ่ายไปแลว้ 

 
 

เงินปันผล
ท่ีจ่ายเพ่ิม 

 
 

จาํนวน     
เงินปันผล 

จาํนวนเงิน      
ปันผลส่วนท่ีเป็น
ของผูถื้อหุน้ซ่ึง 

ไม่มีสิทธิ 

 
 

จาํนวน 
เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย ต่อหุน้ ต่อหุน้ ต่อหุน้ ท่ีจ่ายเพ่ิม รับเงินปันผล ท่ีจ่ายไปจริง 

  (บาท) (บาท) (บาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) 
เงินปันผลประจาํปี 2551 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือ

วนัท่ี 28 เมษายน 2552 
 

0.27 
 

0.15 
 

0.12 
 

 1,203 
 

4 1,199 
เงินปันผลระหวา่งกาล 
   สาํหรับปี 2552 

ท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯเม่ือวนัท่ี 11 
สิงหาคม 2552 

 
 

0.16 

 
 
- 

 
 

0.16 

 
 

 1,604 

 
 

12 1,592 

       2,791 
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  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

   
 

เงินปันผลท่ี
อนุมติัจ่าย 

 
เงินปันผล

ระหวา่งกาลท่ี
จ่ายไปแลว้ 

 
 

เงินปันผล
ท่ีจ่ายเพ่ิม 

 
 

จาํนวน     
เงินปันผล 

จาํนวนเงิน      
ปันผลส่วนท่ีเป็น
ของผูถื้อหุน้ซ่ึง 

ไม่มีสิทธิ 

 
 

จาํนวน 
เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย ต่อหุน้ ต่อหุน้ ต่อหุน้ ท่ีจ่ายเพ่ิม รับเงินปันผล ท่ีจ่ายไปจริง 
  (บาท) (บาท) (บาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) 
เงินปันผลประจาํปี 2552 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือ

วนัท่ี 28 เมษายน 2553 
 

0.34 
 

0.24 
 

0.10 
 

1,003 
 

8 995 
เงินปันผลระหวา่งกาล

สาํหรับปี 2553 
ท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัฯเม่ือวนัท่ี 11 
สิงหาคม 2553 

 
 

0.16 

 
 
- 

 
 

0.16 

 
 

 1,604 

 
 

14 1,590 
       2,585 

19. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ในภายหน้า 

19.1 ภาระผูกพนั 

 19.1.1 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตามสญัญาก่อสร้างดงัน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2553 

31 ธนัวาคม 
2552 

30 กนัยายน 
2553 

31 ธนัวาคม 
2552 

ภาระผกูพนัตามสญัญาก่อสร้าง 3,784.5 2,988.9 2,414.2 996.0 

 19.1.2 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั และบริษทัยอ่ยมีภาระ
ผกูพนัตามสญัญาเช่าท่ีดิน สญัญาเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและสญัญาเช่าช่วงท่ีดินดงัน้ี 

  ก) สญัญาเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 

วนัท่ีทาํสัญญา อายสุัญญา   วนัส้ินสุดสัญญา   อตัราค่าเช่า 

7 มิถุนายน 2548 30 ปี*  31 พฤษภาคม 2581   ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2551 โดยจ่ายค่าเช่า 
         เป็นรายเดือนในอตัราดงัน้ี 
         ปีท่ี 1-5 ค่าเช่ารวม 33.15 ลา้นบาท 
           (ชาํระแลว้ 14.51 ลา้นบาท) 
         ปีท่ี 6-10 ค่าเช่ารวม 42.31 ลา้นบาท 
         ปีท่ี 11-15 ค่าเช่ารวม 54.00 ลา้นบาท 
         ปีท่ี 16-20 ค่าเช่ารวม 68.92 ลา้นบาท 
         ปีท่ี 21-25 ค่าเช่ารวม 87.97 ลา้นบาท 
            ปีท่ี 26-30 ค่าเช่ารวม 112.27 ลา้นบาท 

 * อายสุญัญาเช่านบัจากวนัท่ี 1 มิถุนายน 2551 (ภายหลงัระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี) 
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  (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 บริษทั แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั ยงัมี
ภาระผูกพนัเก่ียวกบัค่าดูแลรักษาความปลอดภยัเดือนละ 11,160 บาท ตลอดระยะเวลา
การปลูกสร้างและตลอดอายสุญัญาเช่า 

  ข) สญัญาเช่าช่วงท่ีดิน 

วนัท่ีทาํสัญญา อายสุัญญา   วนัส้ินสุดสัญญา   อตัราค่าเช่า 

28 กรกฎาคม 2548 33 ปี  28 กรกฎาคม 2581   ค่าเช่าท่ีดินจ่ายเป็นรายปีดงัน้ี 
      ปีท่ี 1-3 3.00 ลา้นบาท ชาํระแลว้ 
         ปีท่ี 4-8 ค่าเช่ารวม 25.00 ลา้นบาท 
          (ชาํระแลว้ 15 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 

วนัท่ีทาํสัญญา อายสุัญญา อตัราค่าเช่า 

10 มีนาคม 2549 30 ปี* ค่าเช่าท่ีดินจ่ายเป็นรายเดือนดงัน้ี 
     ปีท่ี 1-5 ค่าเช่ารวม 20.16 ลา้นบาท 
         (ชาํระแลว้ 0.3 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 2553 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2583 อย่างไรก็ตาม ผูใ้ห้เช่ายินยอมให้
บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั เขา้ไปพฒันาและก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างในท่ีดินท่ีเช่าไดต้ั้งแต่วนัท่ี            
1 กนัยายน 2550 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2553 โดยบริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั ตกลงจะชาํระค่า
หนา้ดินเพิ่มเติมในอตัราเดือนละ 160,000 บาท 

 19.1.3 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 บริษทัฯมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัส่วนของเงินลงทุนท่ียงัไม่เรียกชาํระ
ในบริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั จาํนวน 258 ลา้นบาท  
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   (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 19.1.4 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั และบริษทัยอ่ยมีภาระ
ผกูพนัเก่ียวกบัค่าบริหารจดัการท่ีตอ้งจ่ายใหก้บับริษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกดั ซ่ึง
เป็นบริษทัร่วมของบริษทัฯดงัน้ี 

  - โครงการท่ียงัไม่ไดเ้ร่ิมเปิดดาํเนินการ: อตัราปีละ 24.9 ลา้นบาท  
  - โครงการท่ีเปิดดาํเนินการแลว้: อตัราปีละ 11.7 ลา้นบาท  

 19.1.5 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั มีภาระผกูพนัเก่ียวกบั
ค่าบริหารจดัการโครงการท่ีตอ้งจ่ายใหก้บับริษทัร่วมของบริษทัฯดงัต่อไปน้ี 

บริษทัร่วม อตัราค่าบริการ ระยะเวลาในสัญญา 

บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) คิดจากร้อยละ 2 ของรายไดร้วม บวก   
ส่วนเพ่ิมเท่ากบัร้อยละ 5.5 ของผลกาํไร
จากการดาํเนินงาน 

ค่าบริการเก่ียวกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เดือนละ 50,000 บาท 

ค่าบริหารจดัการโครงการคิดจากค่าใชจ่้าย
ท่ีเกิดข้ึนจริงบวกเพ่ิมร้อยละ 15 

3 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ี      
   1 ตุลาคม 2550 

 19.1.6 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั มีภาระผกูพนัเก่ียวกบั
ค่าบริการจดัทาํและดูแลบญัชีท่ีตอ้งจ่ายใหก้บับริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 1.4 
ลา้นบาท  

 19.1.7 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2553 บริษัท แอล แอนด์ เอช สาทร จํากัด มีภาระผูกพันเก่ียวกับ              
ค่านายหนา้ในการจดัหาผูเ้ช่าบา้นของโครงการแอล แอนด ์เอช วิลล่า สาทร ท่ีตอ้งจ่ายให้กบั
บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของบริษทัฯตามเง่ือนไขท่ีระบุใน
สญัญา 

 19.1.8 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 และ 31 ธนัวาคม 2552 บริษทัฯมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัการซ้ือท่ีดิน
ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2553 

31 ธนัวาคม 
2552 

ภาระผกูพนัเก่ียวกบัการซ้ือท่ีดิน 1,359.5 1,027.8 
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 19.1.9 ภาระผกูพนัจากการพฒันาโครงการท่ีดาํเนินการอยู ่

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 
 2553 2552 2553 2552 

จาํนวนโครงการท่ีดาํเนินการอยูต่น้งวด/ปี 45 45 39 36 
จาํนวนโครงการท่ีปิดแลว้ระหวา่งงวด/ปี (11) (12) (10) (8) 
จาํนวนโครงการท่ีเปิดใหม่ระหวา่งงวด/ปี 8 12 7 11 

จาํนวนโครงการท่ีดาํเนินการอยูส้ิ่นงวด/ปี 42 45 36 39 

มูลค่าซ้ือขายท่ีไดท้าํสญัญาแลว้สะสม     
 ทั้งส้ิน (ลา้นบาท) 73,411 77,033 59,695 60,849 
คิดเป็นร้อยละของยอดขายรวมของ     
 โครงการท่ีเปิดดาํเนินการอยู ่ 66.2 68.9 63.3 65.9 
มูลค่าซ้ือขายท่ีไดท้าํสญัญาแลว้ใน     
 ระหวา่งงวด/ปี (ลา้นบาท) 10,563 17,153 9,367 14,991 
คิดเป็นร้อยละของยอดขายรวมของ     
 โครงการท่ีเปิดดาํเนินการอยู ่ 9.5 15.4 9.9 16.2 
ภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งทาํการพฒันา 
 สาธารณูปโภคส่วนกลางของโครงการ 
 ท่ีดาํเนินงานอยู ่(ลา้นบาท) 

 
 

944.1 

 
 

636.0 

 
 

892.4 

 
 

558.5 

 19.1.10 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2553 บริษัทย่อยมีท่ีดินในโครงการท่ีติดภาระจาํยอมรวมจาํนวน
ประมาณ 88 ไร่ ซ่ึงมูลค่าของท่ีดินท่ีติดภาระจาํยอมดงักล่าวไดร้วมเป็นตน้ทุนโครงการแลว้ 

 19.1.11 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาเช่าดาํเนินงาน 

บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานและสัญญาบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพื้นท่ีในอาคาร 
โดยสญัญามีอาย ุ3 ปี  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 บริษทัฯมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญา
เช่าดาํเนินงานและสญัญาบริการท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวมและ         

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
จ่ายชาํระภายใน  

ภายใน 1 ปี 32.2 
1 ถึง 5 ปี 13.6 
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19.2 หนังสือคํา้ประกนัธนาคาร 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 และ 31 ธนัวาคม 2552 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหนงัสือคํ้าประกนัซ่ึงออก
โดยธนาคารในนามบริษัทฯและบริษทัย่อย ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการ
ตามปกติธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยคงเหลือดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2553 

31 ธนัวาคม 
2552 

30 กนัยายน 
2553 

31 ธนัวาคม 
2552 

หนงัสือคํ้าประกนัการจดัหาและบาํรุง
สาธารณูปโภค 

 
1,686.5 

 
1,122.6 

 
1,491.6 

 
950.0 

หนงัสือคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 35.3 25.6 23.9 14.3 
หนงัสือคํ้าประกนัอ่ืน ๆ 22.0 22.0 22.0 22.0 

 1,743.8 1,170.2 1,537.5 986.3 

19.3 การคํา้ประกนั 

 ณ วนัท่ี  30 กนัยายน 2553 และ 31 ธันวาคม 2552 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจาก
ภาระการคํ้าประกนัเงินกูย้มืดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

ผูค้ ํ้าประกนั ผูถ้กูค ํ้าประกนั 
30 กนัยายน 

2553 
31 ธนัวาคม 

2552 

บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) บริษทั ภเูกต็ ฟิวเจอร์แพลน จาํกดั - 13.8 
 บริษทั ดบัเบ้ิลทรี จาํกดั - 148.5 
 ลกูคา้ 1.0 1.0 

รวม  1.0 163.3 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

ผูค้ ํ้าประกนั ผูถ้กูค ํ้าประกนั 
30 กนัยายน 

2553 
31 ธนัวาคม 

2552 

บริษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จาํกดั  บริษทั ดบัเบ้ิลทรี จาํกดั - 270.0 
 บริษทั ภเูกต็ ฟิวเจอร์แพลน จาํกดั - 25.0 

รวม  - 295.0 

    
บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั บริษทั แอล แอนด ์เอช สาทร จาํกดั 390.0 390.0 

19.4 คดีความ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดถู้กฟ้องร้องในคดีต่าง ๆ ท่ีสาํคญัดงัน้ี 

 ก) ในปี 2549 นิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรรสองแห่งฟ้องร้องบริษทัฯและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงเก่ียวกบั
ทางออกสู่ทางสาธารณะโดยมีทุนทรัพยจ์าํนวน 1,013.5 ลา้นบาท ต่อมาในเดือนมิถุนายน 2552 
โจทกไ์ดข้อลดทุนทรัพยบ์างส่วนทาํให้ทุนทรัพยเ์ปล่ียนเป็นจาํนวน 800 ลา้นบาท และในเดือน
กมุภาพนัธ์ 2552 บริษทัฯไดถู้กฟ้องร้องเพ่ิมเติมจาํนวน 412.3 ลา้นบาท ตามพระราชบญัญติัการ
จดัสรรท่ีดินและพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค ขณะน้ีอยู่ในระหว่างการไต่สวนของศาล 
อยา่งไรกต็าม บริษทัฯไดบ้นัทึกสาํรองค่าเผือ่หน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากคดีความดงักล่าวจาํนวน 
25 ลา้นบาท 

 ข) บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ถูกฟ้องร้องในคดีอ่ืน ๆ ซ่ึงมีทุนทรัพย์รวมจาํนวน 64 ล้านบาท 
ปัจจุบนัศาลชั้นตน้และศาลอุทธรณ์ไดมี้คาํพิพากษาให้บริษทัฯและบริษทัย่อยชดใชค่้าเสียหาย
พร้อมดอกเบ้ียรวม 10.4 ลา้นบาท บริษทัฯและบริษทัย่อยได้บนัทึกสํารองเผื่อหน้ีสินท่ีอาจ
เกิดข้ึนจากคดีความดงักล่าวตามความเห็นของฝ่ายกฎหมายของบริษทัฯรวมจาํนวน 10.4 ลา้น
บาท  
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 บริษทัร่วม 

 บริษทัร่วมไดถู้กฟ้องร้องในคดีต่าง ๆ ท่ีสาํคญัดงัน้ี 

 ก) กองทุนอสงัหาริมทรัพยแ์ลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ (“กองทุนฯ”) ถูกยืน่ฟ้องร้องเป็นจาํเลยท่ี 2 ในคดีแพ่ง
โดยโจทก์กล่าวหาว่า กองทุนฯรับโอนท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างโครงการอาคารชุดหลงัสวน 
วิลล์ จากบริษทั เวฟ ดีเวลลอปเมน้ท์ จาํกัด ซ่ึงเป็นลูกหน้ีของโจทก์โดยฉ้อฉล เม่ือวนัท่ี 27 
กรกฎาคม 2547 ศาลชั้นตน้มีคาํพิพากษาให้ยกฟ้องและเม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2551 ศาล
อุทธรณ์มีคาํพพิากษาใหย้กฟ้อง ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2553 คดียงัอยูใ่นระหว่างการพิจารณาของ
ศาลฎีกา อยา่งไรก็ตาม ทนายความท่ีปรึกษาของกองทุนฯเช่ือว่าผลของคดีจะไม่เป็นผลเสียหาย
ต่อกองทุนฯ ทั้งน้ี เน่ืองจากกองทุนฯเป็นเจา้หน้ีบุริมสิทธิในทรัพยจ์าํนอง ซ่ึงมีสิทธิไดรั้บชาํระ
หน้ีจากทรัพยจ์าํนองก่อนเจ้าหน้ีอ่ืน รวมทั้ งราคาทรัพยสิ์นท่ีตีโอนชําระหน้ีถือเป็นราคาท่ี
สมเหตุสมผล เน่ืองจากไดมี้การประเมินราคาโดยบริษทัประเมินราคาอิสระแลว้ 

 ข) กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้องแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์-II (“กองทุนฯ”) ไดถู้กฟ้องร้อง
ในคดีแพ่งเก่ียวกับการรุกลํ้ าท่ีดินเพื่อใช้เป็นทางเข้าออกสู่ถนนสุขุมวิท 55 เม่ือวันท่ี 18 
กรกฎาคม 2549 ศาลแพ่งกรุงเทพใตมี้คาํพิพากษาให้ยกฟ้องคดีดงักล่าว ต่อมาโจทก์ไดข้อยื่น
อุทธรณ์และศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นตน้เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2553 ปัจจุบนัคดีอยู่
ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา อย่างไรก็ตาม ทนายความท่ีปรึกษาของกองทุนฯเช่ือว่า        
ผลของคดีจะไม่เป็นผลเสียหายต่อกองทุนฯเน่ืองจากท่ีดินพิพาทอยู่ในถนนสาธารณะ โจทก ์    
ไม่มีอาํนาจฟ้องหา้มจาํเลยยุง่เก่ียวกบัท่ีดินพิพาทและไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย 

 ค) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้องแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์-II (“กองทุนฯ”) ไดถู้กนิติ
บุคคลอาคารชุดแห่งหน่ึงฟ้องร้องในคดีเก่ียวกบัทรัพยส่์วนกลางท่ีชาํรุดโดยเรียกค่าเสียหาย
จาํนวน 51.6 ลา้นบาทพร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของตน้เงินดงักล่าวนบัแต่วนัฟ้อง 
ขณะน้ีคดีดงักล่าวอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาลแพ่งกรุงเทพใต ้อยา่งไรก็ตาม ทนายความ
ท่ีปรึกษาของกองทุนฯเช่ือวา่ผลของคดีจะไม่เป็นผลเสียหายต่อกองทุนฯ 

20. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 

 บริษทัฯไดจ้ดัประเภทรายการบญัชีบางรายการในงบการเงินสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 2552 ใหม่เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบญัชีในงวดปัจจุบนั ซ่ึงไม่มี
ผลกระทบต่อกาํไรสุทธิหรือส่วนของผูถื้อหุน้ การจดัประเภทรายการใหม่มีดงัต่อไปน้ี 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2552 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ตามท่ีจดั 
ประเภทใหม่ 

ตามท่ีเคย 
รายงานไว ้

ตามท่ีจดั 
ประเภทใหม่ 

ตามท่ีเคย 
รายงานไว ้

ค่าใชจ่้ายในการขาย 109,813 112,074 93,986 98,993 
ภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียม
การโอน 

 
2,261 

 
- 

 
5,007 

 
- 

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2552 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ตามท่ีจดั 
ประเภทใหม่ 

ตามท่ีเคย 
รายงานไว ้

ตามท่ีจดั 
ประเภทใหม่ 

ตามท่ีเคย 
รายงานไว ้

ค่าใชจ่้ายในการขาย 341,807 357,364 295,513 307,873 
ภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียม
การโอน 

 
15,557 

 
- 

 
12,360 

 
- 

21. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับการอนุมัติให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯเม่ือวันท่ี 10 
พฤศจิกายน 2553 


