(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2554 และ 2553
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป

1.1 ข้ อมูลบริษัทฯ
บริ ษทั แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) จัดตั้งขึ้นเป็ นบริ ษทั มหาชนและมีภูมิลาํ เนาใน
ประเทศไทย ธุ รกิ จหลักของบริ ษทั ฯคือการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ โดยมีที่อยู่ตามที่จดทะเบียนคือ
เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ ชั้น 37-38 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร
1.2 เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินระหว่ างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2552) เรื่ อง งบการเงิน
ระหว่างกาลโดยบริ ษทั ฯเลือกนําเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯได้แสดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ และงบกระแสเงินสดในรู ปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจําปี
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้นเพื่อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปี ที่นาํ เสนอครั้งล่าสุ ด
ดังนั้น งบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ
เพื่อไม่ให้ขอ้ มูลที่ นําเสนอซํ้าซ้อนกับข้อมูลที่ ได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ ช้งบการเงิ นควรใช้งบการเงิ น
ระหว่างกาลนี้ควบคู่ไปกับงบการเงินประจําปี ล่าสุ ด
งบการเงิ นระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงิ น ฉบับที่ บริ ษทั ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย
งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
1.3 เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงิ น รวมระหว่า งกาลนี้ จัด ทําขึ้ น โดยใช้ห ลัก เกณฑ์เ ดี ย วกับ งบการเงิ น รวมสํา หรั บปี สิ้ น สุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเกี่ยวกับบริ ษทั ย่อยในระหว่างงวด
1.4 การปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ ในระหว่ างงวด
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯได้ปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุ งและมาตรฐานการบัญชี ใหม่ที่
ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีดงั นี้
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มาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 1 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที่ 2 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที่ 7 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที่ 8 (ปรับปรุ ง 2552)

การนําเสนองบการเงิน
สิ นค้าคงเหลือ
งบกระแสเงินสด
นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และ
ข้อผิดพลาด
เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
สัญญาก่อสร้าง
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สัญญาเช่า
รายได้
ผลประโยชน์ของพนักงาน
ต้นทุนการกูย้ มื
การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจที่เงินเฟ้ อรุ นแรง
ส่ วนได้เสี ยในการร่ วมค้า
กําไรต่อหุน้
งบการเงินระหว่างกาล
การด้อยค่าของสิ นทรัพย์
ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสิ นทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น
สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

ฉบับที่ 10 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที่ 11 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที่ 16 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที่ 17 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที่ 18 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที่ 19
ฉบับที่ 23 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที่ 24 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที่ 26
ฉบับที่ 27 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที่ 28 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที่ 29
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที่ 34 (2552ปรับปรุ ง )
ฉบับที่ 36 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที่ 37 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที่ 38 (ปรับปรุ ง 2552)
ฉบับที่ 40 (ปรับปรุ ง 2552)
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 2
การจ่ายโดยใช้หุน้ เป็ นเกณฑ์
ฉบับที่ 3 (ปรับปรุ ง 2552) การรวมธุรกิจ
ฉบับที่ 5 (ปรับปรุ ง 2552) สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก
ฉบับที่ 6
การสํารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบับที่ 15
สัญญาการก่อสร้างอสังหาริ มทรัพย์
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 31
รายได้ - รายการแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับบริ การโฆษณา
มาตรฐานการบัญชีขา้ งต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินสําหรับงวดปั จจุบนั ยกเว้น
มาตรฐานการบัญชีดงั ต่อไปนี้
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ ของพนักงาน
มาตรฐานการบัญชีฉบับนี้กาํ หนดให้กิจการรับรู ้ผลประโยชน์ที่ให้กบั พนักงานเป็ นค่าใช้จ่ายเมื่อกิจการ
ได้รับบริ การจ้างงานจากพนักงานแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิ จการจะต้องประเมินและบันทึกหนี้ สิน
เกี่ ยวกับผลประโยชน์ของพนักงานเนื่ องจากเกษียณอายุ โดยใช้การคํานวณตามหลักคณิ ตศาสตร์
ประกันภัย ซึ่งเดิมบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้ผลประโยชน์ที่ให้กบั พนักงานดังกล่าวเมื่อเกิดรายการ
บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยได้เปลี่ ยนแปลงนโยบายการบัญชี ดังกล่ าวในงวดปั จ จุ บนั และรั บรู ้ ห นี้ สิน
ในช่วงที่เปลี่ยนแปลงโดยบันทึกปรับกับกําไรสะสม ณ วันต้นงวดของงวดปั จจุบนั การเปลี่ยนแปลงนี้
ทําให้บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีกาํ ไรสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2554 ลดลงเป็ น
จํานวน 5.6 ล้านบาท (0.0005 บาทต่อหุ น้ ) (เฉพาะของบริ ษทั ฯ: กําไรลดลงเป็ นจํานวน 3.0 ล้านบาท
กําไรต่อหุ น้ ลดลง 0.0003 บาทต่อหุ น้ ) ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดงั กล่าวแสดง
อยูใ่ นหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยรับรู ้หนี้ สินเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงานดังกล่าวแล้วเป็ นจํานวน 123.4 ล้านบาท (เฉพาะของบริ ษทั ฯ: 119.2 ล้านบาท)
1.5 นโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ
งบการเงิ นระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชี และวิธีการคํานวณเช่ นเดี ยวกับที่ใช้ใน
งบการเงิ น สําหรั บปี สิ้ น สุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ยกเว้นการเปลี่ ยนแปลงนโยบายการบัญชี และ
ประมาณการทางบัญชี ดงั ต่อไปนี้ เนื่ องจากการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุ งและมาตรฐานการ
บัญชีใหม่มาถือปฏิบตั ิ
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ผลประโยชน์ พนักงาน
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน)
บริ ษ ัท ฯ บริ ษ ัท ย่อ ยและพนัก งานได้ร่ ว มกัน จัด ตั้ง กองทุ น สํา รองเลี้ ย งชี พ ซึ่ ง ประกอบด้ว ยเงิ น ที่
พนักงานจ่ายสะสมและเงินที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจ่ายสมทบให้เป็ นรายเดือน สิ นทรัพย์ของกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพได้แยกออกจากสิ นทรัพย์ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย เงินที่บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยจ่าย
สมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพบันทึกเป็ นค่าใช้จ่ายในปี ที่เกิดรายการ
ผลประโยชน์ หลังออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์ )
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยที่ตอ้ งจ่ายให้แก่พนักงานเมื่อออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงาน ซึ่ งบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยถือว่าเงินชดเชยดังกล่าวเป็ นโครงการผลประโยชน์หลังออกจาก
งานสําหรับพนักงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยคํานวณหนี้สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน โดย
ใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระได้ทาํ
การประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัย ซึ่ งหลักการประมาณการดังกล่าว
ต้องใช้ขอ้ สมมติที่หลากหลาย รวมถึงข้อสมมติเกี่ยวกับอัตราคิดลด อัตราการขึ้นเงินเดือนในอนาคต
อัตราการเปลี่ยนแปลงในจํานวนพนักงาน อัตราการมรณะ และอัตราเงินเฟ้ อ
ในการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่ อง ผลประโยชน์ของพนักงาน เป็ นครั้งแรก บริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยเลือกรั บรู ้หนี้ สินในช่ วงการเปลี่ยนแปลงที่มากกว่าหนี้ สินที่รับรู ้ ณ วันเดี ยวกันตาม
นโยบายการบัญชีเดิม โดยบันทึกปรับกับกําไรสะสม ณ วันต้นงวดของงวดปั จจุบนั
อสั งหาริมทรัพย์ เพือ่ การลงทุน
บริ ษทั ย่อยบันทึกมูลค่าเริ่ มแรกของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนในราคาทุนซึ่ งรวมต้นทุนการทํา
รายการ หลังจากนั้น บริ ษทั ย่อยจะบันทึกอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนด้วยราคาทุนหักค่าเสื่ อมราคา
สะสมและค่าเผือ่ การด้อยค่า
ค่าเสื่ อมราคาของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนคํานวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณ 10 - 30 ปี ค่าเสื่ อมราคาของอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนรวมอยูใ่ นการ
คํานวณผลการดําเนินงาน
บริ ษทั ย่อยรับรู ้ผลต่างระหว่างจํานวนเงินที่ได้รับสุ ทธิจากการจําหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของสิ นทรัพย์
ในกําไรหรื อขาดทุนในงวดที่ตดั รายการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนออกจากบัญชี
4

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
2.

ผลสะสมจากการเปลีย่ นแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนํามาตรฐานการบัญชีใหม่ มาถือปฏิบัติ
ในระหว่างงวดปั จจุบนั บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่สาํ คัญตามที่กล่าว
ในหมายเหตุ 1.5 เนื่ องจากบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยนํามาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุ งและมาตรฐาน
การบัญชีใหม่มาถือปฏิบตั ิ ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดงั กล่าวแสดงเป็ นรายการ
แยกต่างหากในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้

3.

มาตรฐานการบัญชีใหม่ ทอี่ อกในระหว่ างงวดแต่ ยงั ไม่ มีผลบังคับใช้
ในระหว่างงวดปั จจุบนั สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชีใหม่ตามที่ระบุขา้ งล่างนี้ มาตรฐาน
การบัญชีดงั กล่าวมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2556
การตีความมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณี ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอย่างเฉพาะเจาะจงกับ
กิจกรรมดําเนินงาน
ฉบับที่ 21 ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสิ นทรัพย์ที่ไม่ได้คิดค่าเสื่ อมราคาที่ตีราคาใหม่
ฉบับที่ 25 ภาษีเงินได้ - การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรื อของผูถ้ ือหุน้

4.

รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ลักษณะความสัมพันธ์ของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั แอตแลนติก เรี ยลเอสเตท จํากัด
บริ ษทั แปซิฟิค เรี ยลเอสเตท จํากัด
บริ ษทั แลนด์แอนด์เฮ้าส์นอร์ธ จํากัด
บริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นอร์ธอีส จํากัด
บริ ษทั สยามธานี พร๊ อบเพอร์ต้ ี จํากัด
บริ ษทั สยามธานี เรี ยลเอสเตท จํากัด
บริ ษทั แอล เอช เรี ยลเอสเตท จํากัด
บริ ษทั แอลเอช แอสเซท จํากัด
บริ ษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จํากัด
บริ ษทั ภูเก็ต ฟิ วเจอร์แพลน จํากัด

ความสัมพันธ์
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย (ถือหุ น้ โดยบริ ษทั สยามธานี
พร๊ อบเพอร์ต้ ี จํากัดร้อยละ 99.99)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย (ถือหุน้ โดยบริ ษทั แอล. เอช.
5

เมืองใหม่ จํากัดร้อยละ 99.99)
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ดับเบิ้ลทรี จํากัด
บริ ษทั แอล แอนด์ เอช พร็ อพเพอร์ต้ ี จํากัด
บริ ษทั แอล แอนด์ เอช สาทร จํากัด

บริ ษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย จํากัด (มหาชน)

บริ ษทั บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จํากัด (มหาชน)

บริ ษทั ควอลิต้ ีคอนสตรัคชัน่ โปรดัคส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด
บริ ษทั แอล แอนด์ เอช แมเนจเมนท์ จํากัด

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์แลนด์แอนด์เฮ้าส์
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิเรี ยกร้องแลนด์
แอนด์เฮ้าส์-II
บริ ษทั ควอลิต้ ี เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั คิว.เอช.อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ควอลิต้ ี เฮ้าส์
บริ ษทั โพลาร์ พร๊ อบเพอร์ต้ ี โฮลดิ้ง คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
บริ ษทั เมืองใหม่ พร๊ อพเพอร์ต้ ี จํากัด

ความสัมพันธ์
บริ ษทั ย่อย (ถือหุน้ โดยบริ ษทั แอล. เอช.
เมืองใหม่ จํากัดร้อยละ 99.99)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย (ถือหุ น้ โดยบริ ษทั แอล
แอนด์ เอช พร็ อพเพอร์ต้ ี จํากัดร้อยละ
99.99)
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ร่ วม (ถือหุ น้ โดยบริ ษทั แอล เอช
ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
ร้อยละ 99.99)
บริ ษทั ร่ วม (บริ ษทั ฯได้ขายเงินลงทุน
ดังกล่าวทั้งหมดแล้วในเดือนมีนาคม
2554)
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ร่ วม (ถือหุ น้ โดยบริ ษทั เอเชีย
แอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัดร้อยละ
99.99)
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ร่ วม (ถือหุน้ โดยบริ ษทั ควอลิต้ ี
เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) ร้อยละ 99.99)
บริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ควอลิต้ ี เฮ้าส์
จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ร่ วม
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ย่อย
7

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั รี โค รี สอร์ท พีทีอี ลิมิเต็ด
บริ ษทั สยาม รี เทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จํากัด

ความสัมพันธ์
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ย่อย
มีผถู ้ ือหุ น้ ร่ วมกัน

ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมี รายการธุ รกิ จที่สําคัญกับบุคคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน
รายการธุ รกิ จดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯและ
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
2554
2553
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย
(ได้ตดั ออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
ดอกเบี้ยรับ

-

-

8.4

ค่าธรรมเนียมการจัดการรับ
ค่าธรรมเนียมการคํ้าประกันรับ
ขายที่ดิน
ค่าตอบแทนการใช้ที่ดิน
ดอกเบี้ยจ่าย
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ร่ วม
ดอกเบี้ยรับ
2.5
เงินปั นผลรับ
45.3
ซื้อสิ นค้า
36.5
ค่าส่ งเสริ มการขาย
ค่าบริ การจ่าย
0.3
ค่าบริ การจัดทําบัญชี
0.5
ค่าบริ หารโครงการ
16.5
ค่านายหน้า
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินปั นผลรับ
1.7
ค่าเช่าและค่าบริ การจ่าย
9.9

-

2.9
2.8
2.8
0.9

2.0
24.2
21.2
0.1
0.2
0.5
16.4
0.3

2.5
45.3
33.1
-

5.6
9.8

1.7
9.9

5.0

0.1
0.4

-

ค่านายหน้า
9.0
รายการธุรกิจกับกรรมการของบริ ษทั ย่อย
ดอกเบี้ยจ่าย
0.6

-

-

0.6

-

ค่าธรรมเนียมการคํ้าประกันจ่าย
ดอกเบี้ยจ่าย

นโยบายการกําหนดราคา

13.9 ร้อยละ 4.62 - 7.50 ต่อปี (2553:
ร้อยละ 4.35 - 7.50 ต่อปี )
2.9 ใกล้เคียงราคาทุน
0.2 ร้อยละ 0.50 ต่อปี
50.2 ใกล้เคียงราคาทุน
76.2 ใกล้เคียงราคาทุน
1.4 ร้อยละ 3.00 ต่อปี
1.3
24.2
19.0
-

อัตราตลาด
ตามที่ประกาศจ่าย
ราคาตลาด
อัตราตลาด
ตามอัตราที่ระบุในสัญญา
ตามอัตราที่ระบุในสัญญา
ตามอัตราที่ระบุในสัญญา
ตามอัตราที่ระบุในสัญญา

5.6 ตามที่ประกาศจ่าย
9.8 500 - 798 บาทต่อตารางเมตร
ต่อเดือน
- ร้อยละ 0.50 ต่อปี
- ร้อยละ 4.62 - 7.00 ต่อปี (2553:
ร้อยละ 4.35 - 7.50 ต่อปี )
- ตามอัตราที่ระบุในสัญญา
- ร้อยละ 7.00 - 7.50 ต่อปี
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ยอดคงค้า งระหว่ า งบริ ษ ัท ฯและบุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน ณ วัน ที่ 31 มี น าคม 2554 และ
31 ธันวาคม 2553 ได้แสดงเป็ นส่ วนหนึ่งของรายการในงบดุลภายใต้รายการดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2554
2553
ตัว๋ แลกเงินระยะสั้ นและเงินฝากสถาบันการเงิน
(แสดงภายใต้ เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด)
บริ ษทั ร่ วม
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
เพื่อรายย่อย จํากัด (มหาชน)
1,601.4
เงินทดรองจ่ ายและลูกหนีก้ จิ การทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
(ได้ตดั ออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
บริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นอร์ธอีส
จํากัด
บริ ษทั แอลเอช แอสเซท จํากัด
บริ ษทั แอตแลนติก เรี ยลเอสเตท จํากัด
บริ ษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จํากัด
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด
(มหาชน)
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2554
2553

1,200.7

1,424.7

1,115.4

-

-

0.1
2.8
1.7
4.6

2.4
1.4
0.1
3.9

0.1
0.1

0.1
0.1

0.1
4.7

0.1
4.0

-

8.0
62.7

23.4
61.8

-

743.2
813.9

651.9
737.1

เงินให้ ก้ ยู มื ระยะสั้ นและดอกเบีย้ ค้ างรับจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
(ได้ตดั ออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
บริ ษทั สยามธานี พร๊ อบเพอร์ต้ ี จํากัด
บริ ษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จํากัด
บริ ษทั แอล แอนด์ เอช พร็ อพเพอร์ต้ ี
จํากัด
-
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2554
2553

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2554
2553

บริ ษทั ร่ วม
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
เพื่อรายย่อย จํากัด (มหาชน)
รวม

0.6
0.6

0.3
0.3

0.6
814.5

0.3
737.4

เงินมัดจําแก่กจิ การทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ควอลิต้ ี เฮ้าส์

8.5

8.5

8.5

8.5

16.1

12.3

16.1

12.3

0.8
16.9

0.7
13.0

0.3
16.4

0.1
12.4

9.9
6.7
0.6
17.2

2.4
10.8
13.2

7.9
7.9

2.0
2.0

0.4
17.6

0.4
13.6

0.4
8.3

0.4
2.4

เจ้ าหนีก้ ารค้ ากิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ควอลิต้ ีคอนสตรัคชัน่
โปรดัคส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด
(มหาชน)
รวม
เจ้ าหนีอ้ นื่ กิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด
(มหาชน)
บริ ษทั ควอลิต้ ี เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั คิว.เอช.อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ควอลิต้ ี เฮ้าส์
รวม
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2554
2553
2554
2553
เงินกู้ยมื ระยะสั้นและดอกเบีย้ ค้ างจ่ ายจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
(ได้ตดั ออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
บริ ษทั แปซิฟิค เรี ยลเอสเตท จํากัด
120.8
บริ ษทั /บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั เมืองใหม่ พร๊ อพเพอร์ต้ ี จํากัด
11.4
11.2
บริ ษทั รี โค รี สอร์ท พีทีอี ลิมิเต็ด
495.3
434.5
กรรมการของบริ ษทั ย่อย
41.3
40.7
รวม
548.0
486.4
120.8

เงินกูย้ มื /เงินให้กยู้ มื จากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็ นการกูย้ มื ในรู ปของตัว๋ สัญญาใช้เงินปลอดหลักทรัพย์
คํ้าประกันและครบกําหนดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
ในระหว่างงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2554 เงินกูย้ มื /เงินให้กยู้ มื ระหว่างบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อย
และกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีรายการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
31 ธันวาคม 2553
เงินให้ ก้ยู มื ระยะสั้ นและดอกเบีย้ ค้ างรับจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ร่ วม
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
เพื่อรายย่อย จํากัด (มหาชน)
0.3
เงินกู้ยมื ระยะสั้ นและดอกเบีย้ ค้ างจ่ ายจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั /บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั เมืองใหม่ พร๊ อพเพอร์ ต้ ี จํากัด
11.2
บริ ษทั รี โค รี สอร์ท พีทีอี ลิมิเต็ด
434.5
กรรมการของบริ ษทั ย่อย
40.7
รวม
486.4

งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น
ลดลง

31 มีนาคม 2554

2.5

(2.2)

0.6

0.2
60.8
0.6
61.6

-

11.4
495.3
41.3
548.0
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: ล้านบาท)
31 ธันวาคม 2553
เงินให้ ก้ยู มื ระยะสั้ นและดอกเบีย้ ค้ างรับจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั สยามธานี พร๊ อบเพอร์ ต้ ี จํากัด
23.4
บริ ษทั แอลเอช แอสเซท จํากัด
บริ ษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จํากัด
61.8
บริ ษทั แอล แอนด์ เอช พร็ อพเพอร์ต้ ี
จํากัด
651.9
737.1
บริ ษทั ร่ วม
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อย
จํากัด (มหาชน)
0.3
รวม
737.4
เงินกู้ยมื ระยะสั้ นและดอกเบีย้ ค้ างจ่ ายจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั แปซิ ฟิค เรี ยลเอสเตท จํากัด
120.8
บริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นอร์ ธอีส
จํากัด
บริ ษทั แอตแลนติก เรี ยลเอสเตท จํากัด
บริ ษทั แอลเอช แอสเซท จํากัด
รวม
120.8

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
ลดลง

31 มีนาคม 2554

0.2
25.1
0.9

(15.6)
(25.1)
-

8.0
62.7

91.3
117.5

(40.7)

743.2
813.9

2.5
120.0

(2.2)
(42.9)

0.6
814.5

6.3

(127.1)

-

10.0
15.0
30.1
61.4

(10.0)
(15.0)
(30.1)
(182.2)

-

ภาระคํา้ ประกันกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภาระจากการคํ้าประกันให้กบั กิจการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ
20.3 โดยคิดค่าธรรมเนียมการคํ้าประกัน
ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผบู ้ ริ หารสําคัญ
ในระหว่างงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2554 และ 2553 บริ ษทั ฯมีค่าใช้จ่ายสําหรับเงินเดือน
กองทุนสํารองเลี้ยงชี พ เบี้ยประชุ ม เงินบําเหน็จ โบนัส และเงิ นสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงานระดับผูบ้ ริ หารดังนี้
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2554
2553
17,648
14,656

ค่าตอบแทนที่จ่ายให้ผบู ้ ริ หารสําคัญ
5.

ลูกหนีก้ ารค้ า
ยอดคงเหลือของลูกหนี้ การค้า ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 แยกตามอายุหนี้ ที่
คงค้างนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2554
2553
อายุหนี้คา้ งชําระ
ยังไม่ถึงกําหนดชําระ
ค้างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 9 เดือน
9 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
สุ ทธิ

6.

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2554
2553

1,557

2,225

-

-

15,992
192
37
40
280
18,098
(173)
17,925

15,726
210
41
3
283
18,488
(173)
18,315

-

-

ทีด่ ิน งานระหว่ างก่ อสร้ างและงานสาธารณูปโภค (สิ นค้ าคงเหลือ)
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้นาํ ที่ดินบางส่ วนพร้อมสิ่ งปลูกสร้างที่มีอยูบ่ นที่ดินไปจดจํานองคํ้าประกัน
เงินกูย้ มื ของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ซึ่งมีมูลค่าสุ ทธิตามบัญชีดงั นี้
13

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2554
2553
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชีของที่ดินพร้อม
สิ่ งปลูกสร้างที่ติดภาระคํ้าประกัน

6,567

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2554
2553

7,056

6,120

6,644

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสํา รองเผื่อ ผลขาดทุ น จากการลดลงของมู ล ค่ า โครงการสํา หรั บ งวด
สามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2554 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
บวก: ตั้งเพิ่ม
หัก: โอนกลับค่าเผือ่ การลดมูลค่าของสิ นค้าคงเหลือ
เนื่องจากการขาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554
7.

งบการเงินรวม
87,168
6,990

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
53,662
-

(7,748)
86,410

(3,503)
50,159

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย
เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)

ชื่อบริ ษทั

ทุนชําระแล้ว

สัดส่ วน
เงินลงทุน

ราคาทุน

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม
2554
2553
2554
2553
2554
บริ ษทั แอตแลนติก เรี ยลเอสเตท จํากัด
15,000
15,000
บริ ษทั แปซิ ฟิค เรี ยลเอสเตท จํากัด
23,230
92,904
บริ ษทั แลนด์แอนด์เฮ้าส์นอร์ ธ จํากัด
13,500
13,500
150,000 150,000
บริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นอร์ ธอีส
จํากัด
บริ ษทั สยามธานี พร๊ อบเพอร์ ต้ ี จํากัด
100,000 100,000
และบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั แอล เอช เรี ยลเอสเตท จํากัด
58,000
58,000
บริ ษทั แอลเอช แอสเซท จํากัด
100,000 100,000
บริ ษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จํากัด
900,000 900,000
และบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั แอล แอนด์ เอช พร็ อพเพอร์ ต้ ี 2,170,000 2,170,000
จํากัด และบริ ษทั ย่อย

ค่าเผือ่ การด้อยค่า
ของเงินลงทุน

31 ธันวาคม
2553

31 มีนาคม
2554

มูลค่าตามบัญชีตาม
วิธีราคาทุน - สุ ทธิ

31 ธันวาคม
2553

31 มีนาคม
2554

31 ธันวาคม
2553

เงินปั นผลรับระหว่าง
งวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2554

2553

(ร้อยละ)
99.99
99.99
99.99
99.99

(ร้อยละ)
99.99
99.99
99.99
99.99

14,998
23,230
13,500
149,999

14,998
92,904
13,500
149,999

(50,000)

(50,000)

14,998
23,230
13,500
99,999

14,998
92,904
13,500
99,999

-

-

99.99

99.99

64,859

64,859

-

-

64,859

64,859

-

-

99.99
99.99
55.00

99.99
99.99
55.00

25,000
52,734
495,000

25,000
52,734
495,000

-

-

25,000
52,734
495,000

25,000
52,734
495,000

-

-

60.00

60.00

1,398,000

1,398,000

-

-

1,398,000

1,398,000

-

-

2,237,320

2,306,994

(50,000)

(50,000)

2,187,320

2,256,994

-

-
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท แอล. เอช. เมืองใหม่ จํากัด และบริษัทย่ อย
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 บริ ษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จํากัด ได้นาํ หุ ้นสามัญ
ของบริ ษทั ภู เก็ต ฟิ วเจอร์ แพลน จํากัด และบริ ษทั ดับเบิ้ลทรี จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยไปวางเป็ น
หลักทรัพย์ค้ าํ ประกันเงินกูย้ มื ระยะยาว
การลดทุนของบบริษัทย่ อย
ในระหว่างไตรมาสที่ 1 ของปี 2554 บริ ษทั ย่อยมีการลดทุนโดยมีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั แปซิ ฟิค เรี ยลเอสเตท จํากัด

วันที่จดทะเบียน
ลดทุนกับ
วันที่ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ของ
บริ ษทั ย่อยมีมติอนุมตั ิการลดทุน กระทรวงพาณิ ชย์
10 มกราคม 2554
11 มีนาคม 2554

ทุนชําระแล้ว
ลดลง
(69.7)

ทุนเดิม
92.9

ทุนใหม่
23.2

บริ ษทั ฯได้รับเงินจากการลดทุนแล้วในเดือนมีนาคม 2554
8.

เงินลงทุนในบริษัทร่ วม

8.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทร่ วม
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
ชื่อบริ ษทั

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

สัดส่ วน
เงินลงทุน

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม
2553
2554
2554
บริ ษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ ป
จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ควอลิต้ ีคอนสตรัคชัน่ โปรดัคส์
จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์แลนด์แอนด์เฮ้าส์
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และ
สิ ทธิเรี ยกร้องแลนด์แอนด์เฮ้าส์-II
บริ ษทั ควอลิต้ ี เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั โพลาร์ พร๊ อบเพอร์ต้ ี โฮลดิ้ง
คอร์ปอเรชัน่ จํากัด

มูลค่าตามบัญชีตาม
วิธีส่วนได้เสี ย

ราคาทุน
31 ธันวาคม
2553

31 มีนาคม
2554

31 ธันวาคม
2553

ลงทุนในบริ ษทั ต่าง ๆ

ไทย

(ร้อยละ)
40.95

(ร้อยละ)
40.95

4,254,008

2,447,320

4,355,105

2,523,759

โรงพยาบาล
ผลิตวัสดุก่อสร้าง

ไทย
ไทย

21.16

25.06
21.16

179,178

588,399
179,178

291,034

862,856
283,968

ค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง
ที่ปรึ กษาลงทุน
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

30.22
40.00
49.94
49.99

30.24
40.00
49.94
49.99

1,175,060
2,000
20,692
1,512,269

1,175,060
2,000
20,692
1,512,269

2,345,582
1,118
32,402
1,311,526

2,245,291
6,421
32,402
1,346,866

ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์

ไทย
ฟิ ลิปปิ นส์

24.86
25.00

24.86
25.00

3,252,802
866,849

3,252,802
866,849

4,193,972
1,075,951

4,177,830
1,045,359

11,262,858

10,044,569

13,606,690

12,524,752
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ชื่อบริ ษทั

จัดตั้งขึ้นใน
ประเทศ

ลักษณะธุรกิจ

บริ ษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ ป
จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ควอลิต้ ีคอนสตรัคชัน่ โปรดัคส์
จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์แลนด์แอนด์เฮ้าส์
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และ
สิ ทธิเรี ยกร้องแลนด์แอนด์เฮ้าส์-II
บริ ษทั ควอลิต้ ี เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั โพลาร์ พร๊ อบเพอร์ต้ ี โฮลดิ้ง
คอร์ปอเรชัน่ จํากัด

สัดส่ วน
เงินลงทุน
ราคาทุน
31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2554
2553
2554
2553

มูลค่าตามบัญชีตาม
วิธีราคาทุน - สุ ทธิ
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2554
2553

ลงทุนในบริ ษทั ต่าง ๆ

ไทย

(ร้อยละ)
40.95

(ร้อยละ)
40.95

4,254,008

2,447,320

4,254,008

2,447,320

โรงพยาบาล
ผลิตวัสดุก่อสร้าง

ไทย
ไทย

21.16

25.06
21.16

179,178

588,399
179,178

179,178

588,399
179,178

ค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง
ที่ปรึ กษาลงทุน
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

30.22
40.00
49.94
49.99

30.24
40.00
49.94
49.99

1,175,060
2,000
20,692
1,512,269

1,175,060
2,000
20,692
1,512,269

1,175,060
2,000
20,692
1,512,269

1,175,060
2,000
20,692
1,512,269

ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์

ไทย
ฟิ ลิปปิ นส์

24.86
25.00

24.86
25.00

3,252,802
866,849

3,252,802
866,849

3,252,802
866,849

3,252,802
866,849

11,262,858

10,044,569

11,262,858

10,044,569

8.2 ส่ วนแบ่ งกําไร (ขาดทุน) และเงินปันผลรับ
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯรับรู ้ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินรวม
และรับรู ้เงินปันผลรับจากบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินเฉพาะกิจการดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

ชื่อบริ ษทั

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
ส่ วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จาก
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมสําหรับ
เงินปั นผลรับระหว่างงวดสามเดือน
งวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2554
2553
2554
2553

บริ ษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ ป จํากัด
(มหาชน)
บริ ษทั บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ควอลิต้ ีคอนสตรัคชัน่ โปรดัคส์ จํากัด
(มหาชน)
บริ ษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์แลนด์แอนด์เฮ้าส์*
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิเรี ยกร้อง
แลนด์แอนด์เฮ้าส์-II
บริ ษทั ควอลิต้ ี เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั โพลาร์ พร๊ อบเพอร์ต้ ี โฮลดิ้ง
คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
รวม

39,440
29,886

36,311
48,136

-

-

9,965
123,497
(346)
-

(3,999)
102,801
100
-

-

-

9,959
39,208

13,920
220,776

45,299
-

24,159
-

13,405
265,014

82,293
500,338

45,299

24,159

* จดทะเบียนยกเลิกกองทุนในวันที่ 11 ธันวาคม 2550
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
8.3 มูลค่ ายุติธรรมของบริษัทร่ วมทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีมูลค่ายุติธรรมดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ประเทศที่จดทะเบียน
เป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียน

ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ควอลิต้ ีคอนสตรัคชัน่ โปรดัคส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ควอลิต้ ี เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั โพลาร์ พร๊ อบเพอร์ต้ ี โฮลดิ้ง คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
รวม

ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ฟิ ลิปปิ นส์

มูลค่ายุติธรรม ณ วันที่
31 มีนาคม 2554 31 ธันวาคม 2553
2,645
354
345
11,977
11,582
4,721
4,426
2,658
4,554
19,710
23,552

8.4 ข้ อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่ วม
ก)

ข้อมูลทางการเงินตามที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินของบริ ษทั ร่ วมในประเทศ (ภายหลังการปรับปรุ ง
ผลกระทบจากการใช้นโยบายการบัญชีที่แตกต่างกัน) โดยสรุ ปมีดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)

ชื่อบริ ษทั

ทุนชําระแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

สิ นทรัพย์รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หนี้สินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2553
2554
2553
2554
2553
2554
บริ ษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ ป
จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ควอลิต้ ีคอนสตรัคชัน่ โปรดัคส์
จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และ
สิ ทธิเรี ยกร้องแลนด์แอนด์เฮ้าส์-II
บริ ษทั ควอลิต้ ี เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)

ข)

รายได้รวมสําหรับ
งวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2554

2553

กําไร (ขาดทุน)
สําหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2554

2553

9,928

5,516

65,383

62,223

54,770

56,083

693

553

96

89

400

1,662
400

1,861

5,493
1,796

506

1,809
454

426

1,164
210

47

165
(19)

4,355
5
3,021

4,353
5
3,021

17,773
22
2,658

16,592
33
2,724

11,124
8
34

10,277
16
30

7,095
19
56

6,056
20
66

408
(1)
20

340
51

8,477

8,477

33,167

30,549

19,730

17,176

2,347

5,161

158

1,002

ข้อมูลทางการเงินของบริ ษทั ร่ วมในต่างประเทศโดยสรุ ปมีดงั นี้
(หน่วย: ล้านเปโซ)

ชื่อบริ ษทั

ทุนชําระแล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2553

บริ ษทั โพลาร์ พร๊ อบเพอร์ต้ ี โฮลดิ้ง

4,892

2552
4,892

สิ นทรัพย์รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

หนี้สินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

2553

2553

6,099

2552
5,850

105

2552
98

รายได้รวมสําหรับ
งวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม
2553
83

2552
591

กําไรสําหรับ
งวดสามเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม
2553

2552

76

461
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คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
8.5 งบการเงิ น รวมระหว่ า งกาลของบริ ษัท ฯสํ า หรั บ งวดสามเดื อ นสิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 มี น าคม 2554
รวมเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมตามวิธีส่วนได้เสี ย และส่ วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงิ นลงทุนตามวิธี
ส่ วนได้เสี ยของบริ ษทั ร่ วมดังกล่าว โดยคํานวณจากงบการเงินที่สอบทานแล้วหรื อที่ยงั มิได้ผ่านการ
สอบทานดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
ส่ วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) ตามวิธี
เงินลงทุนตามวิธี ส่ วนได้เสี ยสําหรับงวดสามเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
ส่ วนได้เสี ย ณ วันที่
31 มีนาคม 2554
2554
2553
สอบทานแล้ วโดยผู้สอบบัญชีและผู้สอบบัญชีอนื่ ในสํ านักงานเดียวกัน
4,355,105
39,440
36,311
บริ ษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด
1,118
(346)
100
(1)
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์แลนด์แอนด์เฮ้าส์
32,402
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิเรี ยกร้องแลนด์แอนด์เฮ้าส์-II
1,311,526
9,959
13,920
บริ ษทั ควอลิต้ ี เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
4,193,972
39,208
220,776
บริ ษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
2,345,582
123,497
102,801
สอบทานแล้ วโดยผู้สอบบัญชีอนื่
บริ ษทั บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จํากัด (มหาชน)
29,886
บริ ษทั ควอลิต้ ีคอนสตรัคชัน่ โปรดัคส์ จํากัด (มหาชน)
291,034
9,965
(3,999)
ไม่ ได้ สอบทานโดยผู้สอบบัญชี
บริ ษทั บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จํากัด (มหาชน)
48,136(2)
บริ ษทั โพลาร์ พร๊ อบเพอร์ต้ ี โฮลดิ้ง คอร์ปอเรชัน่ จํากัด
1,075,951
13,405(3)
82,293(4)
รวม
13,606,690
265,014
500,338
(1)

จดทะเบียนยกเลิกกองทุนในวันที่ 11 ธันวาคม 2550
คํานวณจากงบการเงินสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2553 ที่จดั ทําขึ้นโดยฝ่ ายบริ หาร
(3)
คํานวณจากงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
(4)
คํานวณจากงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
(2)
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท โพลาร์ พร๊ อบเพอร์ ตี้ โฮลดิง้ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด
ในระหว่างปี 2553 บริ ษทั ฯไม่ได้รับงบการเงินสําหรั บปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ของบริ ษทั
โพลาร์ พร๊ อ บเพอร์ ต้ ี โฮลดิ้ ง คอร์ ป อเรชั่น จํา กัด มู ล ค่ า เงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ัท ร่ ว มดัง กล่ า วตามวิ ธี
ส่ วนได้เสี ยในงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 จํานวน 1,045 ล้านบาท และส่ วนแบ่งกําไร
จากเงินลงทุนดังกล่าวตามวิธีส่วนได้เสี ยในงบการเงินรวมสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันเดียวกันจํานวน 111 ล้าน
บาท คํานวณขึ้นจากงบการเงินสําหรับงวดเก้าเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2553 ที่จดั ทําโดยฝ่ าย
บริ หารของบริ ษทั ดังกล่าวซึ่งไม่มีการสอบทานโดยผูส้ อบบัญชี และบริ ษทั ฯไม่ได้ปรับปรุ งผลแตกต่าง
จากการใช้นโยบายการบัญชีที่ต่างจากกลุ่มบริ ษทั
ในระหว่างงวดปั จจุบนั บริ ษทั ฯได้รับงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านการ
ตรวจสอบแล้วโดยผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั โพลาร์ พร๊ อบเพอร์ ต้ ี โฮลดิ้ง คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด ซึ่ งแสดง
ความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข บริ ษทั ฯใช้งบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ดังกล่าวใน
การคํานวณส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยในงบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดื อน
สิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 มี น าคม 2554 เนื่ อ งจากระยะเวลาในการนํา ส่ ง งบการเงิ น ของบริ ษัท โพลาร์
พร๊ อบเพอร์ ต้ ี โฮลดิ้ง คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด ให้กบั ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศฟิ ลิปปิ นส์มีกาํ หนดช้า
กว่ า ระยะเวลาในการจัด ทํา งบการเงิ น รวมของบริ ษ ัท ฯ นอกจากนี้ งบการเงิ น ของบริ ษ ัท โพลาร์
พร๊ อบเพอร์ ต้ ี โฮลดิ้ง คอร์ปอเรชัน่ จํากัด จัดทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชีบางรายการที่แตกต่างจาก
กลุ่มบริ ษทั อย่างไรก็ตาม ฝ่ ายบริ หารเชื่อว่าผลของความแตกต่างจากรอบระยะเวลาบัญชีที่แตกต่างกัน
และนโยบายการบัญชีที่แตกต่างกันดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบอย่างเป็ นสาระสําคัญสําหรับงบการเงิน
รวมของบริ ษทั ฯ
8.6 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
ในระหว่างงวดปั จจุบนั มีผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
จํากัด (มหาชน) ใช้สิทธิ แปลงเป็ นหุ น้ สามัญจํานวน 1.9 ล้านหุ น้ ทําให้สัดส่ วนการถือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ
เปลี่ยนแปลงจากร้อยละ 30.24 เป็ นร้อยละ 30.22
8.7 บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จํากัด (มหาชน)
ในเดือนมีนาคม 2554 บริ ษทั ฯได้ขายเงินลงทุนทั้งหมดในบริ ษทั บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จํากัด
(มหาชน) จํานวนรวม 416.6 ล้านหุ น้ ในราคาหุ น้ ละ 8.5 บาท บริ ษทั ฯได้รับผลตอบแทนสุ ทธิจากการ
ขายเงินลงทุนดังกล่าวจํานวน 3,501 ล้านบาท ส่ งผลให้เกิดกําไรจากการขายเงินลงทุนดังกล่าวดังนี้
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

กําไรจากการขายเงินลงทุน

(หน่วย: พันบาท)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนาคม 2554
งบการเงิน
งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ
2,765,536*
2,912,262

* รวมส่ วนเกินทุนจากส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นของบริ ษทั ร่ วมที่โอนไปเป็ นกําไรจํานวน 144.4 ล้านบาท
เนื่องจากการขายเงินลงทุน
ในระหว่างงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2554 บริ ษทั ฯได้คาํ นวณส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุน
ในบริ ษทั บางกอก เชน ฮอสปิ ทอล จํากัด (มหาชน) ตั้งแต่วนั ต้นงวดจนถึงวันที่บริ ษทั ฯขายเงินลงทุน
ดังกล่าวคิดเป็ นจํานวน 29.9 ล้านบาท ในงบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2554
8.8 บริษัท ควอลิตคี้ อนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จํากัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 บริ ษทั ฯ และกลุ่มผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ของบริ ษทั ควอลิต้ ีคอนสตรัคชั่น
โปรดัคส์ จํากัด (มหาชน) ได้ลงนามในสัญญาซื้ อขายหุ ้นของบริ ษทั ควอลิต้ ีคอนสตรัคชัน่ โปรดัคส์
จํา กัด (มหาชน) กับ บริ ษ ัท เอสซี จี ผลิ ต ภัณ ฑ์ก่ อ สร้ า ง จํา กัด ซึ่ งถื อ หุ ้ น ร้ อ ยละ 100 โดยบริ ษ ัท
ปูนซิ เมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) โดยบริ ษทั ฯตกลงขายหุ ้นในบริ ษทั ดังกล่าวจํานวน 40,997,300 หุ ้น
คิดเป็ นร้อยละ 10.25 ของจํานวนหุ น้ ที่จาํ หน่ายแล้วทั้งหมดของบริ ษทั ควอลิต้ ีคอนสตรัคชัน่ โปรดัคส์
จํากัด (มหาชน) ในราคาหุ ้นละ 4 บาท บริ ษทั ฯรั บผลตอบแทนสุ ทธิ จากการขายเงินลงทุนดังกล่าว
จํานวน 164 ล้านบาท โดยมีการชําระและโอนหุ น้ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 ซึ่งภายหลังการขายแล้ว
บริ ษทั ฯจะถือหุ น้ ในบริ ษทั ควอลิต้ ี คอนสตรัคชัน่ โปรดัคส์ จํากัด (มหาชน) จํานวน 84,627,680 หุน้ คิด
เป็ นร้อยละ 21.16 การขายเงินลงทุนดังกล่าวทําให้เกิดกําไรจากการขายเงินลงทุนดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

กําไรจากการขายเงินลงทุน

สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนาคม 2553
งบการเงิน
งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ
77,022*
77,187

* รวมส่ ว นเกิ น ทุ น จากส่ ว นเกิ น มู ลค่ าหุ ้น ของบริ ษ ทั ร่ ว มที่ โ อนไปเป็ นกํา ไรจํา นวน 44 ล้า นบาท
เนื่องจากการขายเงินลงทุน
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2553 บริ ษทั ฯได้ลงนามในสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์กบั บริ ษทั ควอลิต้ ี
คอนสตรัคชัน่ โปรดัคส์ จํากัด (มหาชน) สัญญาดังกล่าวมีอายุ 3 ปี โดยบริ ษทั ฯตกลงซื้ ออิฐมวลเบา
ชนิดก้อนกับบริ ษทั ดังกล่าวในปริ มาณซื้อขั้นตํ่าและราคาตามที่กาํ หนดไว้ในสัญญา
8.9 บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์ เชียล กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
ในเดือนพฤศจิกายน 2553 บริ ษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ได้จดั สรรหุ น้ สามัญ
เพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นในอัตราส่ วน 5 หุ ้นเดิ มมีสิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 4 หุ ้น
ในราคาหุ น้ ละ 1 บาท ในเดือนกุมภาพันธ์ 2554 บริ ษทั ได้จองซื้อหุ น้ สามัญเพิ่มทุนจํานวน 1,807 ล้าน
หุ น้ คิดเป็ นจํานวนเงิน 1,807 ล้านบาท โดยบริ ษทั ฯได้ชาํ ระค่าหุน้ ดังกล่าวในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554
ในเดือนเมษายน 2554 บริ ษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ได้จดั สรรหุ ้นสามัญให้
ประชาชนทัว่ ไปเป็ นครั้งแรก (IPO) เป็ นจํานวน 1,443 ล้านหุ ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคา
หุน้ ละ 1.40 บาท ส่ งผลให้สดั ส่ วนเงินลงทุนลดลงจากร้อยละ 40.95 เป็ นร้อยละ 35.75
9.

เงินลงทุนระยะยาวอืน่
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2554
2553
หลักทรัพย์ เผือ่ ขาย
ตราสารทุน
หัก: ค่าเผือ่ การปรับมูลค่า
หลักทรัพย์เผือ่ ขายสุ ทธิ
เงินลงทุนทัว่ ไป
ตราสารทุน
หัก: ค่าเผือ่ ขาดทุนจากการด้อยค่า
เงินลงทุนทัว่ ไป - สุ ทธิ
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2554
2553

288,568
(39,951)
248,617

292,490
(19,012)
273,478

288,568
(39,951)
248,617

292,490
(19,012)
273,478

2,212,883
(1,999,680)
213,203
461,820

2,212,883
(1,377,671)
835,212
1,108,690

1,988,616
(1,978,616)
10,000
258,617

1,988,616
(1,356,607)
632,009
905,487

ในระหว่างงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2554 บริ ษทั ฯ ได้ต้ งั ค่าเผือ่ ขาดทุนจากการด้อยค่าของ
เงินลงทุนในประเทศอินโดนี เซี ยจํานวนรวม 622 ล้านบาท เนื่ องจากในปั จจุบนั บริ ษทั ดังกล่าวยังมี
ขาดทุนสะสมจํานวนมาก ขณะที่มีความสามารถในการทํากําไรในแต่ละปี ตํ่า บริ ษทั ดังกล่าวยังต้องใช้
เวลานานในการฟื้ นตัวซึ่งขึ้นอยูก่ บั ปัจจัยต่าง ๆ ในอนาคตซึ่งมีความไม่แน่นอน บริ ษทั ฯจึงได้พิจารณา
ตั้งค่าเผือ่ ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนที่เหลือทั้งหมดในไตรมาสนี้
22
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10. ทีด่ ินรอการพัฒนา
ณ วัน ที่ 31 มี นาคม 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 บริ ษทั ย่อยได้นําที่ ดินรอการพัฒนาบางส่ วนไป
จดจํานองคํ้าประกันเงินกูย้ มื ระยะยาวซึ่งมีมูลค่าสุ ทธิตามบัญชีดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2554
2553
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชีของที่ดิน
รอการพัฒนาที่ติดภาระคํ้าประกัน

1,023

1,313

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2554
2553
-

290

11. อสั งหาริมทรัพย์ เพือ่ การลงทุน
รายการเปลี่ ยนแปลงของบัญชี อสังหาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุนสําหรั บงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 31
มีนาคม 2554 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับงวด
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554

งบการเงินรวม
412,309
(6,368)
405,941

บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งได้นาํ อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุนซึ่ งมีมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม
2554 จํานวน 406 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2553: 412 ล้านบาท) ซึ่ งตั้งอยูบ่ นสิ ทธิ การเช่าช่วงที่ดินของ
บริ ษทั ย่อยไปคํ้าประกันเงินกูย้ มื ระยะยาว
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12. ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สาํ หรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2554 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
ซื้อเพิ่มระหว่างงวด - ราคาทุน
จําหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่
จําหน่าย
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับงวด
มูลค่ าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554

งบการเงินรวม
488,173
66,543

งบการเงินเฉพาะกิจการ
306,236
58,471

(49)
(47,264)
507,403

(49)
(28,234)
336,424

13. สิ ทธิการเช่ า
(หน่วย: พันบาท)
โครงการ
โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์
โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์
แอล แอนด์ เอช วิลล่า สาทร
แอล แอนด์ เอช สุ ขมุ วิท
ที่ดินเปล่า

อายุคงเหลือ
ของสิ ทธิการเช่า (ปี )
27.2
27.3
29.4
15.5

งบการเงินรวม
31 มีนาคม 2554 31 ธันวาคม 2553
2,014,867
164,545
3,442,110
583
5,622,105

2,037,382
166,029
2,731,421
592
4,935,424

บริ ษ ัท ย่อ ยได้นํา สิ ท ธิ ก ารเช่ า ที่ ดิ น และสิ ท ธิ ก ารเช่ า ช่ ว งที่ ดิ น ซึ่ งมี มู ล ค่ า สุ ท ธิ ต ามบัญ ชี ณ วัน ที่
31 มีนาคม 2554 จํานวน 2,179 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2553: 2,203 ล้านบาท) ไปคํ้าประกันเงินกูย้ ืม
ร
ะ
ย
ะ
ย
า
ว
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
14. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมื ระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน
(หน่วย: พันบาท)

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
ตัว๋ แลกเงิน
หัก: ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า
สุ ทธิ

งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2554
2553
2554
2553
16,127
12,422
500,000
500,000
500,000
500,000
2,555,000
2,725,000 2,555,000
2,725,000
(9,795)
(19,836)
(9,795)
(19,836)
3,061,332
3,217,586 3,045,205
3,205,164

เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินคํ้าประกันโดยการจํานําสิ ทธิ การเช่าที่ดิน
สิ ทธิการเช่าช่วงที่ดินและจดจํานองสิ่ งปลูกสร้างของบริ ษทั ย่อย
15. เงินกู้ยมื ระยะยาว
(หน่วย: พันบาท)

เงินกูย้ มื ระยะยาว
หัก: ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
สุ ทธิ

งบการเงินรวม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2554
2553
7,865,807
7,614,046
(328,395)
(477,511)
7,537,412
7,136,535

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2554
2553
4,532,000
4,670,260
(138,260)
4,532,000
4,532,000

การเปลี่ ย นแปลงของเงิ น กู้ยื ม ระยะยาวสํา หรั บ งวดสามเดื อ นสิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 มี น าคม 2554 มี
รายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
บวก: เบิกเงินกูเ้ พิ่มตามสัญญากูเ้ ดิม

งบการเงินรวม
7,614,046
480,000

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
4,670,260
25

หัก: ชําระคืน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554

(228,239)
7,865,807

(138,260)
4,532,000

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 เงินกูย้ ืมระยะยาวคํ้าประกันโดยการจดจํานองที่ดิน
และงานระหว่างก่อสร้าง ที่ดินรอการพัฒนา อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน สิ ทธิการเช่าที่ดิน สิ ทธิการ
เช่าช่วงที่ดินและอาคารสโมสร และเครื่ องตกแต่งซึ่ งตั้งอยู่บนสิ ทธิ การเช่าช่วงที่ดินของบริ ษทั ฯและ
บริ ษทั ย่อย
สัญญากูย้ มื เงินส่ วนใหญ่ได้ระบุขอ้ ปฏิบตั ิและข้อจํากัดบางประการ เช่น อัตราส่ วนการถือหุ น้ ของผูถ้ ือ
หุ ้นรายใหญ่ การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริ ษทั การคํ้าประกันหนี้ สินหรื อเข้ารับอาวัลตัว๋ สัญญาใช้เงิน
แก่บุคคลหรื อนิ ติบุคคลใด ๆ การจ่ายเงินปั นผล การรวมหรื อควบบริ ษทั เข้ากับบริ ษทั อื่น การดํารง
อัตราส่ วนทางการเงินบางประการ และการแจ้งให้ผใู ้ ห้กทู้ ราบอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเมื่อมีคดีความ
ที่มีผลกระทบต่อความสามารถในการชําระคืนเงินกู้ เป็ นต้น
นอกจากนี้ บริ ษัท ฯได้ ต กลงให้ ค ํา รั บ รองกั บ ธนาคารผู ้ใ ห้ สิ น เชื่ อ แก่ บ ริ ษัท แอล แอนด์ เอช
พร็ อพเพอร์ต้ ี จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยโดยมีขอ้ ปฏิบตั ิบางประการ เช่น การดํารงสัดส่ วนการถือหุ น้ ใน
บริ ษทั ย่อย การให้การสนับสนุ นทางการเงินในกรณี จาํ เป็ นเพื่อให้แน่ ใจว่าบริ ษทั ย่อยมีความสามารถ
ในการชําระหนี้ ในวงเงินดังกล่าวกับผูใ้ ห้สินเชื่อได้ และบริ ษทั ฯต้องได้รับการยินยอมจากผูใ้ ห้สินเชื่อ
อย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหากมีการขาย โอนหรื อจํานําหุ น้ ของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยคงเหลือจํานวนเงินที่ยงั ไม่ได้
เบิกใช้ของวงเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

วงเงินกูย้ มื ที่ยงั ไม่ได้เบิกใช้

งบการเงินรวม
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2554
2553
4,440
4,976

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2554
2553
2,401
2,456

นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งมีจาํ นวนเงินที่ยงั ไม่ได้เบิกใช้ตามสัญญากูย้ ืม
เงินจากผูถ้ ือหุ ้น (ไม่รวมวงเงินกูจ้ ากบริ ษทั ฯ) จํานวนประมาณ 424 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2553: 480
ล้านบาท)
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
16. หุ้นกู้

อัตราดอกเบี้ย
หุน้ กูป้ ระเภทไม่มีหลักประกันและไม่ดอ้ ยสิ ทธิ
- ครั้งที่ 1/2550 คงที่ร้อยละ 4.60
- ครั้งที่ 1/2551 ปี ที่ 1 - 2 คงที่ร้อยละ 5.33
ปี ที่ 3 - 4 คงที่ร้อยละ 6.5
- ครั้งที่ 1/2552 คงที่ร้อยละ 4.5
- ครั้งที่ 1/2553 คงที่ร้อยละ 3.4
- ครั้งที่ 2/2553 คงที่ร้อยละ 3
- ครั้งที่ 3/2553 คงที่ร้อยละ 2.89
- ครั้งที่ 1/2554 คงที่ร้อยละ 3.54
รวม

อายุ

คืนเงินต้น

ครบกําหนด

4 ปี
4 ปี

เมื่อครบกําหนด 13 กันยายน 2554
เมื่อครบกําหนด 24 กรกฎาคม 2555

5.5 ปี
3.5 ปี
3 ปี
3 ปี
3 ปี

เมื่อครบกําหนด
เมื่อครบกําหนด
เมื่อครบกําหนด
เมื่อครบกําหนด
เมื่อครบกําหนด

หัก: หุน้ กูท้ ี่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
สุทธิ

19 มิถุนายน 2558
30 กันยายน 2556
29 มีนาคม 2556
27 กรกฎาคม 2556
20 มกราคม 2557

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
จํานวนเงิน (พันบาท)
จํานวนหุน้ (หุน้ )
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2554
2553
2554
2553
2,000,000
3,000,000

2,000,000
3,000,000

2,000,000
3,000,000

2,000,000
3,000,000

2,000,000
1,000,000
2,000,000
1,000,000
2,500,000
13,500,000

2,000,000
1,000,000
2,000,000
1,000,000
11,000,000

2,000,000
1,000,000
2,000,000
1,000,000
2,500,000
13,500,000

2,000,000
1,000,000
2,000,000
1,000,000
11,000,000

(2,000,000)
11,500,000

(2,000,000)
9,000,000

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นมีมติอนุ มตั ิให้บริ ษทั ฯออกหุ ้นกู้ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
จํานวน
อายุ
ประเภท
วิธีเสนอขาย

ไม่เกิน 10,000 ล้านบาทหรื อเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น
ไม่เกิน 10 ปี
หุน้ กูป้ ระเภทใดๆ เช่น หุน้ กูด้ อ้ ยสิ ทธิ และ/หรื อ ไม่ดอ้ ยสิ ทธิ มีประกัน
และ/หรื อไม่มีประกัน มีผแู ้ ทน และ/หรื อ ไม่มีตวั แทนถือหุ น้ กู้
เสนอขายต่อผูล้ งทุนในประเทศ และ/หรื อ ต่างประเทศ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 บริ ษทั ฯได้ออกหุน้ กูต้ ามการอนุมตั ิขา้ งต้นแล้วรวมจํานวน 8,500 ล้านบาท
การเปลี่ยนแปลงของหุน้ กูส้ าํ หรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2554 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2554
บวก: ออกหุ น้ กู้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554

งบการเงินรวมและ
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
11,000,000
2,500,000
13,500,000
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
หนังสื อชี้ชวนการออกหุ น้ กูไ้ ด้ระบุถึงข้อปฏิบตั ิและข้อจํากัดบางประการ เช่น การดํารงอัตราส่ วนทาง
การเงิน การจ่ายเงินปั นผล และการจัดส่ งรายงานเมื่อมีเหตุการณ์สาํ คัญ เช่น การถูกฟ้ องร้อง เป็ นต้น
17. ส่ วนตํ่ากว่ าทุนจากการวัดมูลค่ าเงินลงทุนในหลักทรัพย์ เผือ่ ขาย
(หน่วย: พันบาท)

เงินลงทุนของบริ ษทั ร่ วม
เงินลงทุนของบริ ษทั ฯ
รวม

งบการเงินรวม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2554
2553
5,998
5,820
(19,012)
(39,951)
(33,953)
(13,192)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2554
2553
(39,951)
(19,012)
(39,951)
(19,012)

18. กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับงวดที่เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ น้ สามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างงวด

กําไรสําหรับงวด (พันบาท)
จํานวนหุน้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (พันหุน้ )
กําไรต่อหุน้ (บาท/หุน้ )

สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2554
2553
2554
2553
2,028,157 1,170,407 1,878,149
621,225
10,025,922 10,025,922 10,025,922 10,025,922
0.12
0.19
0.06
0.20

19. การเสนอข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยประกอบธุ รกิ จหลักประเภทพัฒนาอสังหาริ มทรั พย์เพื่อขายและให้เช่ า ซึ่ ง
ประกอบด้วยโครงการจัดสรรที่ดินขายพร้อมบ้าน โครงการอาคารชุ ดพักอาศัยและโครงการอาคาร
พักอาศัยให้เช่า บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์ เพียงส่ วนงานเดียว เนื่ องจากบริ ษทั ฯ
และบริ ษทั ย่อยดําเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั้น
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงานธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์ และธุ รกิจให้เช่ าพื้นที่และบริ การใน
งบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2554 และ 2553 เป็ นดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

ธุรกิจ
อสังหาริ มทรัพย์
2554
3,699
รายได้จากภายนอก
3,699
รายได้ท้ งั สิ้ น
(7)
ขาดทุนจากการด้อยค่า
703
กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงานตามส่ วน
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่ วน:
รายได้อื่น
กําไรจากการขายเงินลงทุน
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ค่าใช้จ่ายอื่น
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
กําไรสําหรับงวด

2553

ธุรกิจให้เช่าพื้นที่
และบริ การ

งบการเงินรวม

2554

2554

2553

2553

4,240

103

107

3,802

4,347

4,240

103

107

3,802

4,347

(1)

-

-

(7)

(1)

983

(14)

(4)

689

979

36

13

2,766

77

265

500

-

(2)

(622)

-

(80)

(86)

(1,041)

(317)

2,013

1,164

20. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้ ในภายหน้ า
20.1 ภาระผูกพัน
20.1.1 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาก่อสร้างดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

ภาระผูกพันตามสัญญาก่อสร้าง

งบการเงินรวม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2554
2553
3,105.6
3,638.5

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2554
2553
2,319.8
2,542.7

20.1.2 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 บริ ษทั แอล แอนด์ เอช พร็ อพเพอร์ต้ ี จํากัด และบริ ษทั ย่อยมีภาระ
ผูกพันตามสัญญาเช่าที่ดิน สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างและสัญญาเช่าช่วงที่ดินดังนี้
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ก)

สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง

วันที่ทาํ สัญญา อายุสัญญา
7 มิถุนายน 2548 30 ปี *

วันสิ้ นสุ ดสัญญา
31 พฤษภาคม 2581

อัตราค่าเช่า
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2551 โดยจ่ายค่าเช่า
เป็ นรายเดือนในอัตราดังนี้
ปี ที่ 1-5
ค่าเช่ารวม 33.15 ล้านบาท
(ชําระแล้ว 17.81 ล้านบาท)
ปี ที่ 6-10 ค่าเช่ารวม 42.31 ล้านบาท
ปี ที่ 11-15 ค่าเช่ารวม 54.00 ล้านบาท
ปี ที่ 16-20 ค่าเช่ารวม 68.92 ล้านบาท
ปี ที่ 21-25 ค่าเช่ารวม 87.97 ล้านบาท
ปี ที่ 26-30 ค่าเช่ารวม 112.27 ล้านบาท

* อายุสญ
ั ญาเช่านับจากวันที่ 1 มิถุนายน 2551 (ภายหลังระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี )

นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 บริ ษทั แอล แอนด์ เอช พร็ อพเพอร์ ต้ ี จํากัด ยังมี
ภาระผูกพันเกี่ ยวกับค่าดูแลรักษาความปลอดภัยเดื อนละ 11,160 บาท ตลอดระยะเวลา
การปลูกสร้างและตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
ข)

สัญญาเช่าช่วงที่ดิน
วันที่ทาํ สัญญา อายุสัญญา
28 กรกฎาคม 2548 33 ปี

วันสิ้ นสุ ดสัญญา
28 กรกฎาคม 2581

ปี ที่ 1-3
ปี ที่ 4-8
ปี ที่ 9-13
ปี ที่ 14-18
ปี ที่ 19-23
ปี ที่ 24-28
ปี ที่ 29-33

อัตราค่าเช่า
3.00 ล้านบาท ชําระแล้ว
ค่าเช่ารวม 25.00 ล้านบาท
(ชําระแล้ว 15.00 ล้านบาท)
ค่าเช่ารวม 30.00 ล้านบาท
ค่าเช่ารวม 36.00 ล้านบาท
ค่าเช่ารวม 43.20 ล้านบาท
ค่าเช่ารวม 51.84 ล้านบาท
ค่าเช่ารวม 62.21 ล้านบาท

30

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ค)

สัญญาเช่าที่ดิน
วันที่ทาํ สัญญา
10 มีนาคม 2549

อายุสัญญา
อัตราค่าเช่า
30 ปี *
ค่าเช่าที่ดินจ่ายเป็ นรายเดือนดังนี้
ปี ที่ 1-5
ค่าเช่ารวม 20.16 ล้านบาท (ชําระแล้ว 2.35 ล้านบาท)
ปี ที่ 6-10
ค่าเช่ารวม 23.18 ล้านบาท
ปี ที่ 11-15 ค่าเช่ารวม 26.66 ล้านบาท
ปี ที่ 16-20 ค่าเช่ารวม 30.66 ล้านบาท
ปี ที่ 21-25 ค่าเช่ารวม 35.25 ล้านบาท
ปี ที่ 26-30 ค่าเช่ารวม 40.54 ล้านบาท

* อายุสัญญาเช่ านับตั้งแต่วนั ที่ 1 กันยายน 2553 ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม 2583 อย่างไรก็ตาม ผูใ้ ห้เช่ายินยอมให้
บริ ษทั แอล แอนด์ เอช พร็ อพเพอร์ ต้ ี จํากัด เข้าไปพัฒนาและก่อสร้างสิ่ งปลูกสร้างในที่ดินที่เช่าได้ต้ งั แต่วนั ที่
1 กันยายน 2550 ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม 2553 โดยบริ ษทั แอล แอนด์ เอช พร็ อพเพอร์ ต้ ี จํากัด ตกลงจะชําระค่า
หน้าดินเพิ่มเติมในอัตราเดือนละ 160,000 บาท

20.1.3 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับส่ วนของเงินลงทุนที่ยงั ไม่เรี ยกชําระ
ในบริ ษทั แอล แอนด์ เอช พร็ อพเพอร์ต้ ี จํากัด จํานวนเงิน 258 ล้านบาท
20.1.4 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 บริ ษทั แอล แอนด์ เอช พร็ อพเพอร์ ต้ ี จํากัด และบริ ษทั ย่อยมีภาระ
ผูกพันเกี่ยวกับค่าบริ หารจัดการที่ตอ้ งจ่ายให้กบั บริ ษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด ซึ่ ง
เป็ นบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ฯดังนี้
-

โครงการที่ยงั ไม่ได้เริ่ มเปิ ดดําเนินการ: อัตราปี ละ 24.9 ล้านบาท

-

โครงการที่เปิ ดดําเนินการแล้ว: อัตราปี ละ 16.6 ล้านบาท

20.1.5 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 บริ ษทั แอล แอนด์ เอช พร็ อพเพอร์ต้ ี จํากัด มีภาระผูกพันเกี่ยวกับค่า
บริ หารจัดการโครงการที่ตอ้ งจ่ายให้กบั บริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ฯดังต่อไปนี้
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ควอลิต้ ี เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)

อัตราค่าบริ การ
ระยะเวลาในสัญญา
3 ปี นับตั้งแต่วนั ที่
คิดจากร้อยละ 2 ของรายได้รวม บวก
ส่ วนเพิ่มเท่ากับร้อยละ 5.5 ของผลกําไร 1 ตุลาคม 2553
จากการดําเนินงาน
ค่าบริ การเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เดือนละ 100,000 บาท
ค่าบริ หารจัดการโครงการคิดจากค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นจริ งบวกเพิ่มร้อยละ 15
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20.1.6 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 บริ ษทั แอล แอนด์ เอช พร็ อพเพอร์ ต้ ี จํากัด มีภาระผูกพันเกี่ยวกับ
ค่าบริ การจัดทําและดูแลบัญชีที่ตอ้ งจ่ายให้กบั บริ ษทั ควอลิต้ ี เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) จํานวน 3.7
ล้านบาท
20.1.7 ณ วัน ที่ 31 มี น าคม 2554 บริ ษ ัท แอล แอนด์ เอช สาทร จํา กัด มี ภ าระผูก พัน เกี่ ย วกับ
ค่านายหน้าในการจัดหาผูเ้ ช่าบ้านของโครงการแอล แอนด์ เอช วิลล่า สาทร ที่ตอ้ งจ่ายให้กบั
บริ ษทั ควอลิ ต้ ี เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ฯตามเงื่ อนไขที่ระบุใน
สัญญา
20.1.8 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการซื้ อที่ดิน
ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2554
2553
ภาระผูกพันเกี่ยวกับการซื้อที่ดิน
622.5
2,117.8
20.1.9 ภาระจากการพัฒนาโครงการที่ดาํ เนินการอยู่

จํานวนโครงการที่ดาํ เนินการอยูต่ น้ ปี /งวด
จํานวนโครงการที่ปิดแล้วระหว่างปี /งวด
จํานวนโครงการที่เปิ ดใหม่ระหว่างปี /งวด
จํานวนโครงการที่ดาํ เนินการอยูส่ ิ้ นปี /งวด
มูลค่าซื้ อขายที่ได้ทาํ สัญญาแล้วสะสม
ทั้งสิ้ น (ล้านบาท)
คิดเป็ นร้อยละของยอดขายรวมของ
โครงการที่เปิ ดดําเนินการอยู่
มูลค่าซื้ อขายที่ได้ทาํ สัญญาแล้วใน
ระหว่างปี /งวด (ล้านบาท)
คิดเป็ นร้อยละของยอดขายรวมของ
โครงการที่เปิ ดดําเนินการอยู่
ภาระผูกพันที่จะต้องทําการพัฒนา
สาธารณูปโภคส่ วนกลางของโครงการ
ที่ดาํ เนินงานอยู่ (ล้านบาท)

งบการเงินรวม
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2553
2554
45
45
(4)
(11)
1
11
42
45

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2554
2553
39
39
(4)
(10)
1
10
36
39

59,416

79,232

48,202

64,807

62.7

68.3

58.7

65.1

3,601

16,384

3,139

14,479

3.8

14.1

3.8

14.6

865.9

926.8

845.0

875.0
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20.1.10 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 บริ ษทั ย่อยมีที่ดินในโครงการที่ติดภาระจํายอมรวมจํานวนประมาณ
90 ไร่ ซึ่งมูลค่าของที่ดินที่ติดภาระจํายอมดังกล่าวได้รวมเป็ นต้นทุนโครงการแล้ว
20.1.11 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดําเนินงาน
บริ ษทั ฯได้เข้าทําสัญญาเช่าดําเนินงานและสัญญาบริ การที่เกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่ในอาคาร
โดยสัญญามีอายุ 3 ปี
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 บริ ษทั ฯมีจาํ นวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตทั้งสิ้ นภายใต้สัญญา
เช่าดําเนินงานและสัญญาบริ การที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
จ่ายชําระภายใน
ภายใน 1 ปี
1 ถึง 5 ปี

25.0
4.7

20.2 หนังสื อคํา้ ประกันธนาคาร
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีหนังสื อคํ้าประกันซึ่ งออก
โดยธนาคารในนามบริ ษ ัท ฯและบริ ษ ทั ย่อ ย ซึ่ ง เกี่ ย วเนื่ องกับ ภาระผูก พันทางปฏิ บตั ิ บ างประการ
ตามปกติธุรกิจของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยคงเหลือดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2554
2553
หนังสื อคํ้าประกันการจัดหาและบํารุ ง
สาธารณูปโภค
หนังสื อคํ้าประกันการใช้ไฟฟ้ า
หนังสื อคํ้าประกันอื่น ๆ

1,498.7
58.5
22.0
1,579.2

1,727.1
36.6
22.0
1,785.7

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2554
2553
\
1,281.9
1,525.9
44.0
22.7
22.0
22.0
1,347.9
1,570.6
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20.3 การคํา้ ประกัน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีหนี้ สินที่อาจจะเกิดขึ้นจาก
ภาระการคํ้าประกันเงินกูย้ มื ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ผูค้ ้ าํ ประกัน
บริ ษทั แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)

ผูถ้ กู คํ้าประกัน
ลูกค้า

บริ ษทั แอล แอนด์ เอช พร็ อพเพอร์ต้ ี จํากัด บริ ษทั แอล แอนด์ เอช สาทร จํากัด

31 มีนาคม
2554
-

31 ธันวาคม
2553
1.0

390.0

390.0

20.4 คดีความ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้ถูกฟ้ องร้องในคดีต่าง ๆ ที่สาํ คัญดังนี้
ก)

ในปี 2549 นิ ติบุคคลหมู่บา้ นจัดสรรสองแห่ งฟ้ องร้องบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่งเกี่ยวกับ
ทางออกสู่ ทางสาธารณะโดยมีทุนทรัพย์จาํ นวน 1,013.5 ล้านบาท ต่อมาในเดือนมิถุนายน 2552
โจทก์ได้ขอลดทุนทรัพย์บางส่ วนทําให้ทุนทรัพย์เปลี่ยนเป็ นจํานวน 800 ล้านบาท และในเดือน
กุมภาพันธ์ 2552 บริ ษทั ฯได้ถูกฟ้ องร้องเพิ่มเติมจํานวน 412.3 ล้านบาท ตามพระราชบัญญัติการ
จัดสรรที่ดินและพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ขณะนี้ อยู่ในระหว่างการไต่สวนของศาล
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯได้บนั ทึกสํารองค่าเผือ่ หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากคดีความดังกล่าวจํานวน
25 ล้านบาท

ข)

บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้ถูกฟ้ องร้ องในคดี อื่น ๆ ซึ่ งมี ทุนทรั พย์รวมจํานวน 60.3 ล้านบาท
ปั จจุบนั ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ได้มีคาํ พิพากษาให้บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยชดใช้ค่าเสี ยหาย
พร้ อมดอกเบี้ยรวม 11.1 ล้านบาท บริ ษทั ฯได้บนั ทึกสํารองเผื่อหนี้ สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากคดี
ความดังกล่าวตามความเห็นของฝ่ ายกฎหมายของบริ ษทั ฯรวมจํานวน 11.1 ล้านบาท
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บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ร่ วมได้ถูกฟ้ องร้องในคดีต่าง ๆ ที่สาํ คัญดังนี้
ก)

กองทุนอสังหาริ มทรัพย์แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (“กองทุนฯ”) ถูกยืน่ ฟ้ องร้องเป็ นจําเลยที่ 2 ในคดีแพ่ง
โดยโจทก์กล่าวหาว่า กองทุนฯรั บโอนที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างโครงการอาคารชุ ดหลังสวน
วิลล์ จากบริ ษทั เวฟ ดี เวลลอปเม้นท์ จํากัด ซึ่ งเป็ นลูกหนี้ ของโจทก์โดยฉ้อฉล เมื่ อวันที่ 27
กรกฎาคม 2547 ศาลชั้น ต้น มี ค ํา พิ พ ากษาให้ ย กฟ้ องและเมื่ อ วัน ที่ 27 กุ ม ภาพัน ธ์ 2551
ศาลอุทธรณ์มีคาํ พิพากษาให้ยกฟ้ อง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 คดียงั อยูใ่ นระหว่างการพิจารณา
ของศาลฎี กา อย่างไรก็ตาม ทนายความที่ปรึ กษาของกองทุนฯเชื่ อว่าผลของคดี จะไม่เป็ นผล
เสี ยหายต่อกองทุนฯ ทั้งนี้ เนื่ องจากกองทุนฯเป็ นเจ้าหนี้ บุริมสิ ทธิ ในทรั พย์จาํ นอง ซึ่ งมีสิทธิ
ได้รับชําระหนี้ จากทรัพย์จาํ นองก่อนเจ้าหนี้ อื่น รวมทั้งราคาทรัพย์สินที่ตีโอนชําระหนี้ ถือเป็ น
ราคาที่สมเหตุสมผล เนื่องจากได้มีการประเมินราคาโดยบริ ษทั ประเมินราคาอิสระแล้ว

ข)

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิเรี ยกร้องแลนด์แอนด์เฮ้าส์-II (“กองทุนฯ”) ได้ถูกฟ้ องร้อง
ในคดี แ พ่ ง เกี่ ย วกับ การรุ ก ลํ้า ที่ ดิ น เพื่ อ ใช้เ ป็ นทางเข้า ออกสู่ ถ นนสุ ขุ ม วิ ท 55 เมื่ อ วัน ที่ 18
กรกฎาคม 2549 ศาลแพ่งกรุ งเทพใต้มีคาํ พิพากษาให้ยกฟ้ องคดีดงั กล่าว ต่อมาโจทก์ได้ขอยื่น
อุทธรณ์และศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553 ปั จจุบนั คดีอยู่
ระหว่า งการพิ จารณาของศาลฎี ก า อย่างไรก็ตาม ทนายความที่ ปรึ ก ษาของกองทุ น ฯเชื่ อว่า
ผลของคดี จ ะไม่ เ ป็ นผลเสี ย หายต่ อ กองทุ น ฯเนื่ อ งจากที่ ดิ น พิ พ าทอยู่ ใ นถนนสาธารณะ
โจทก์ไม่มีอาํ นาจฟ้ องห้ามจําเลยยุง่ เกี่ยวกับที่ดินพิพาทและไม่มีสิทธิเรี ยกร้องค่าเสี ยหาย

ค)

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ เรี ยกร้องแลนด์แอนด์เฮ้าส์-II (“กองทุนฯ”) ได้ถูกนิ ติ
บุคคลอาคารชุ ดแห่ งหนึ่ งฟ้ องร้ องในคดี เกี่ ยวกับทรัพย์ส่วนกลางที่ ชาํ รุ ดโดยเรี ยกค่าเสี ยหาย
จํานวน 51.6 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วนั ฟ้ อง
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 ศาลแพ่งกรุ งเทพใต้มีคาํ พิพากษาให้ยกฟ้ องคดีดงั กล่าว ขณะนี้ คดี
ดังกล่าวอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ อย่างไรก็ตาม ทนายความที่ปรึ กษาของ
กองทุนฯเชื่อว่าผลของคดีจะไม่เป็ นผลเสี ยหายต่อกองทุนฯ

21. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน
บริ ษทั ฯได้จดั ประเภทรายการบัญชี บางรายการในงบการเงิ นสําหรั บงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 31
มีนาคม 2553 และสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภท
รายการบัญชีในงวดปั จจุบนั ซึ่ งไม่มีผลกระทบต่อกําไรหรื อส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น การจัดประเภทรายการ
ใหม่มีดงั ต่อไปนี้
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
ตามที่จดั
ตามที่เคย
ประเภทใหม่
รายงานไว้
งบแสดงฐานะการเงิน
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุ ทธิ
สิ ทธิการเช่า - สุ ทธิ
งบกําไรขาดทุน
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียม
การโอน
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ค่าใช้จ่ายอื่น
ขาดทุนจากการด้อยค่าของโครงการ
ขาดทุนจากการจําหน่ายที่ดิน
อาคาร และอุปกรณ์

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ตามที่จดั
ตามที่เคย
ประเภทใหม่
รายงานไว้

412,309
488,173
4,935,424

3,178,867
2,657,039

-

-

102,109

110,564

88,057

95,736

8,455
313,080
976

298,679
14,401
2,886
-

7,679
260,726
-

246,325
14,401
1,551
-

1,910

-

1,551

-

22. เหตุการณ์ ภายหลังวันทีใ่ นงบการเงิน
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ มีมติดงั นี้
1.

อนุ มตั ิให้จ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ ้นละ 0.18 บาท คิดเป็ นจํานวนเงิน 1,804.7 ล้านบาท โดยมี
กําหนดจ่ายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2554

2.

อนุ มตั ิให้บริ ษทั ฯออกและเสนอขายหุ ้นกูภ้ ายในวงเงินหมุนเวียนไม่เกิน 20,000 ล้านบาทหรื อ
เทียบเท่าในเงินสกุลอื่น อายุไม่เกิน 10 ปี ประเภทด้อยสิ ทธิ และ/หรื อ ไม่ดอ้ ยสิ ทธิ มีประกัน
และ/หรื อ ไม่ มีประกัน มี ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ ้นกู้ และ/หรื อ ไม่มีผูแ้ ทนผูถ้ ื อหุ ้นกู้ โดยเสนอขายต่ อ
ผูล้ งทุนในประเทศและ/หรื อ ต่างประเทศ

23. การอนุมัติงบการเงินระหว่ างกาล
งบการเงิ น ระหว่ า งกาลนี้ ได้รั บ การอนุ ม ัติ ใ ห้ อ อกโดยคณะกรรมการของบริ ษ ัท ฯเมื่ อ วัน ที่ 13
พฤษภาคม 2554
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