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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2554 และ 2553 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัมหาชนและมีภูมิลาํเนาใน
ประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯ
อยู่ ท่ี เลขท่ี  1  ถนนสาทรใต้ ชั้ น  37-38 อาคารคิวเฮ้าส์  ลุมพิ นี  แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง งบการเงิน
ระหว่างกาลโดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อยา่งไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้น งบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การใหข้อ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ     
เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย       
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจัดทาํข้ึนโดยใช้หลกัเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุด           
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่งงวด 

1.4 การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ในระหว่างงวด 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐานการบญัชีใหม่ท่ี
ออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีดงัน้ี 
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มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) การนาํเสนองบการเงิน 
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2552) สินคา้คงเหลือ 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี และ

ขอ้ผดิพลาด 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2552) สญัญาก่อสร้าง 
ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2552) สญัญาเช่า 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2552) รายได ้
ฉบบัท่ี 19  ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2552) ตน้ทุนการกูย้มื 
ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2552) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ฉบบัท่ี 26  การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 
ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
ฉบบัท่ี 29  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2552) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2552) กาํไรต่อหุน้ 
ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหวา่งกาล 
ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2552) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 2  การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2552) การรวมธุรกิจ 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก 
ฉบบัท่ี 6 การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 15 สญัญาการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 31 รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 

  มาตรฐานการบญัชีขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั ยกเวน้
มาตรฐานการบญัชีดงัต่อไปน้ี 

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีกาํหนดใหกิ้จการรับรู้ผลประโยชน์ท่ีใหก้บัพนกังานเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือกิจการ
ไดรั้บบริการจา้งงานจากพนักงานแลว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการจะตอ้งประเมินและบนัทึกหน้ีสิน
เก่ียวกบัผลประโยชน์ของพนักงานเน่ืองจากเกษียณอายุ โดยใช้การคาํนวณตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ซ่ึงเดิมบริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ผลประโยชน์ท่ีใหก้บัพนกังานดงักล่าวเม่ือเกิดรายการ  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยได้เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดังกล่าวในงวดปัจจุบนัและรับรู้หน้ีสิน
ในช่วงท่ีเปล่ียนแปลงโดยบนัทึกปรับกบักาํไรสะสม ณ วนัตน้งวดของงวดปัจจุบนั การเปล่ียนแปลงน้ี
ทาํให้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีกาํไรสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 
ลดลงจาํนวน 5.7 ล้านบาท (0.0006 บาทต่อหุ้น) และจํานวน 11.4 ล้านบาท (0.001 บาทต่อหุ้น) 
ตามลาํดบั (เฉพาะของบริษทัฯ: กาํไรลดลงจาํนวน 3.0 ลา้นบาท (0.0003 บาทต่อหุน้) และจาํนวน 6.0 
ลา้นบาท (0.0006 บาทต่อหุ้น) ตามลาํดบั) ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าว
แสดงอยูใ่นหมายเหตุ 2 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้หน้ีสินเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนกังานดงักล่าวแลว้เป็นจาํนวน 126.6 ลา้นบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: 122.2 ลา้นบาท) 

1.5   นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

  งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน     
งบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีและ
ประมาณการทางบญัชีดงัต่อไปน้ีเน่ืองจากการนาํมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐานการ
บญัชีใหม่มาถือปฏิบติั 
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 ผลประโยชน์พนักงาน 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน (โครงการสมทบเงิน) 

 บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้ งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบด้วยเงินท่ี
พนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบใหเ้ป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุน
สาํรองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัยอ่ย เงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่าย
สมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน (โครงการผลประโยชน์) 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระสาํหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงาน ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจาก
งานสาํหรับพนกังาน  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดย
ใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระไดท้าํ
การประเมินภาระผูกพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ซ่ึงหลกัการประมาณการดงักล่าว
ตอ้งใชข้อ้สมมติท่ีหลากหลาย รวมถึงขอ้สมมติเก่ียวกบัอตัราคิดลด อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน อตัราการมรณะ และอตัราเงินเฟ้อ 

 ในการปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน เป็นคร้ังแรก บริษทัฯ
และบริษทัย่อยเลือกรับรู้หน้ีสินในช่วงการเปล่ียนแปลงท่ีมากกว่าหน้ีสินท่ีรับรู้ ณ วนัเดียวกนัตาม
นโยบายการบญัชีเดิม โดยบนัทึกปรับกบักาํไรสะสม ณ วนัตน้งวดของงวดปัจจุบนั 

 อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

 บริษทัย่อยบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในราคาทุนซ่ึงรวมตน้ทุนการทาํ
รายการ หลงัจากนั้น บริษทัยอ่ยจะบนัทึกอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคา
สะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า 

 ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนคาํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณ 10 - 30 ปี ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนรวมอยูใ่นการ
คาํนวณผลการดาํเนินงาน 

 บริษทัยอ่ยรับรู้ผลต่างระหวา่งจาํนวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจากการจาํหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
ในกาํไรหรือขาดทุนในงวดท่ีตดัรายการอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนออกจากบญัชี 
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2. ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการนํามาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือปฏิบัติ 

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญัตามท่ีกล่าว
ในหมายเหตุ 1.5 เน่ืองจากบริษทัฯและบริษทัยอ่ยนาํมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐาน
การบญัชีใหม่มาถือปฏิบติั ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวแสดงเป็นรายการ
แยกต่างหากในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้  

3. มาตรฐานการบัญชีใหม่ทีอ่อกในระหว่างงวดแต่ยงัไม่มีผลบังคบัใช้ 

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการบญัชีใหม่ตามท่ีระบุขา้งล่างน้ี มาตรฐาน
การบญัชีดงักล่าวมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 

การตีความมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบั

กิจกรรมดาํเนินงาน 
ฉบบัท่ี 21 ภาษีเงินได ้- การไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยท่ี์ไม่ไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม่ 
ฉบบัท่ี 25 ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 

4. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ช่ือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสมัพนัธ์ 

บริษทั แอตแลนติก เรียลเอสเตท จาํกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั แปซิฟิค เรียลเอสเตท จาํกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์นอร์ธ จาํกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ นอร์ธอีส จาํกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั สยามธานี พร๊อบเพอร์ต้ี จาํกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั สยามธานี เรียลเอสเตท จาํกดั บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทั สยามธานี 

พร๊อบเพอร์ต้ี จาํกดั ร้อยละ 99.99) 
บริษทั แอล เอช เรียลเอสเตท จาํกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั แอลเอช แอสเซท จาํกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จาํกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ภูเกต็ ฟิวเจอร์แพลน จาํกดั บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทั แอล. เอช. 

เมืองใหม่ จาํกดั ร้อยละ 99.99) 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

ช่ือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสมัพนัธ์ 

บริษทั ดบัเบ้ิลทรี จาํกดั บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทั แอล.เอช. 
เมืองใหม่ จาํกดั ร้อยละ 99.99) 

บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั แอล แอนด ์เอช สาทร จาํกดั บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทั แอล 

แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั ร้อยละ 
99.99) 

บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) บริษทัร่วม 

ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ เพื่อรายยอ่ย จาํกดั (มหาชน) บริษทัร่วม (ถือหุน้โดยบริษทั แอล เอช 
ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
ร้อยละ 99.99) 

บริษทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จาํกดั (มหาชน) บริษทัร่วม (บริษทัฯไดข้ายเงินลงทุน
ดงักล่าวทั้งหมดแลว้ในเดือนมีนาคม 
2554) 

บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน) บริษทัร่วม 

บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) บริษทัร่วม 

บริษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกดั บริษทัร่วม 

บริษทั แอล แอนด ์เอช แมเนจเมนท ์จาํกดั บริษทัร่วม (ถือหุน้โดยบริษทั เอเชีย 
แอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกดั ร้อยละ 
99.99) 

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ บริษทัร่วม 

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้องแลนด์
แอนดเ์ฮา้ส์-II 

บริษทัร่วม 

บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) บริษทัร่วม 

บริษทั คิว.เอช.อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั บริษทัร่วม (ถือหุน้โดยบริษทั ควอลิต้ี 
เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) ร้อยละ 99.99) 

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยค์วอลิต้ี เฮา้ส์ บริษทัร่วมของบริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ 
จาํกดั (มหาชน) 

บริษทั โพลาร์ พร๊อบเพอร์ต้ี โฮลด้ิง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั บริษทัร่วม 

บริษทั เมืองใหม่ พร๊อพเพอร์ต้ี จาํกดั ผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

ช่ือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสมัพนัธ์ 

บริษทั รีโค รีสอร์ท พีทีอี ลิมิเตด็ ผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 

บริษทั สยาม รีเทล ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์จาํกดั มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและ
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2554 2553 2554 2553  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
ดอกเบ้ียรับ - - 10.8 11.4 ร้อยละ 5.00 - 7.50 ต่อปี 

 (2553: ร้อยละ 4.35 - 7.50 ต่อปี) 
ค่าธรรมเนียมการจดัการรับ - - 3.9 2.9 ใกลเ้คียงราคาทุน 
เงินปันผลรับ - - 257.7 - ตามท่ีประกาศจ่าย 
ดอกเบ้ียจ่าย   - - 0.2 2.4 ร้อยละ 3.00 ต่อปี 
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
ดอกเบ้ียรับ 4.3 1.8 4.3 0.9 อตัราตลาด 
เงินปันผลรับ 317.3 520.0 317.3 520.0 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ซ้ือสินคา้ 29.8 26.7 25.3 23.8 ราคาตลาด 
ค่าส่งเสริมการขาย 1.4 11.1 1.4 9.5 อตัราตลาด 
ค่าบริการจ่าย 0.3 0.1 - - ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
ค่าบริการจดัทาํบญัชี 0.5 0.5 - - ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
ค่าบริหารโครงการ 18.3 17.2 - - ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
ค่านายหนา้ 0.4 0.1 - - ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2554 2553 2554 2553  

รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
เงินปันผลรับ 5.4 5.5 5.4 5.5 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 10.2 9.8 10.2 9.8 500 - 798 บาทต่อตารางเมตร     

ต่อเดือน 
ดอกเบ้ียจ่าย   6.5 4.3 - - ร้อยละ 5.125 - 7.00 ต่อปี 

 (2553: ร้อยละ 4.35 - 7.50 ต่อปี) 
ค่านายหนา้ 11.3 - - - ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
รายการธุรกิจกบักรรมการของบริษทัยอ่ย     
ดอกเบ้ียจ่าย 0.5 0.6 - - ร้อยละ 7.00 - 7.50 ต่อปี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2554 2553 2554 2553  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
ดอกเบ้ียรับ - - 19.2 25.3 ร้อยละ 4.62 - 7.50 ต่อปี 

 (2553: ร้อยละ 4.35 - 7.50 ต่อปี) 
ค่าธรรมเนียมการจดัการรับ - - 6.7 5.8 ใกลเ้คียงราคาทุน 
ค่าธรรมเนียมการคํ้าประกนัรับ - - - 0.2 ร้อยละ 0.50 ต่อปี  
เงินปันผลรับ - - 257.7 - ตามท่ีประกาศจ่าย 
ขายท่ีดิน - - 2.8 50.2 ใกลเ้คียงราคาทุน 
ค่าตอบแทนการใชท่ี้ดิน - - 2.8 76.2 ใกลเ้คียงราคาทุน 
ดอกเบ้ียจ่าย   - - 1.1 3.8 ร้อยละ 3.00 - 5.50 ต่อปี 
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
ดอกเบ้ียรับ 7.3 3.8 6.8 2.2 อตัราตลาด 
เงินปันผลรับ 362.6 544.2 362.6 544.2 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ซ้ือสินคา้ 66.3 47.9 58.4 42.8 ราคาตลาด 
ค่าส่งเสริมการขาย 1.4 11.2 1.4 9.5 อตัราตลาด 
ค่าบริการจ่าย 0.6 0.3 - - ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
ค่าบริการจดัทาํบญัชี 1.0 1.0 - - ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
ค่าบริหารโครงการ 34.8 29.1 - - ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
ค่านายหนา้ 0.4 0.1 - - ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2554 2553 2554 2553  

รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
เงินปันผลรับ 7.1 11.1 7.1 11.1 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 20.1 19.6 20.1 19.6 500 - 798 บาทต่อตารางเมตร        

ต่อเดือน  
ค่าธรรมเนียมการคํ้าประกนัจ่าย - 0.1 - - ร้อยละ 0.50 ต่อปี  
ดอกเบ้ียจ่าย   11.5 8.6 - - ร้อยละ 4.62 - 7.00 ต่อปี 

 (2553: ร้อยละ 4.35 - 7.50 ต่อปี) 
ค่านายหนา้ 20.3 - - - ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
รายการธุรกิจกบักรรมการของบริษทัยอ่ย     
ดอกเบ้ียจ่าย 1.1 1.1 - - ร้อยละ 7.00 - 7.50 ต่อปี 

 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธนัวาคม 2553 
มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2554 

31 ธนัวาคม 
2553 

30 มิถุนายน 
2554 

31 ธนัวาคม 
2553 

ตัว๋แลกเงนิระยะส้ันและเงนิฝากสถาบนัการเงนิ 
   (แสดงภายใต้เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด) 

   

บริษทัร่วม     
ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์     
   เพื่อรายยอ่ย จาํกดั (มหาชน) 444.0 1,200.7 329.7 1,115.4 

เงนิทดรองจ่ายและลูกหนีก้จิการทีเ่กีย่วข้องกนั    
บริษทัยอ่ย     
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
บริษทั แอลเอช แอสเซท จาํกดั - - 3.7 2.4 
บริษทั แอตแลนติก เรียลเอสเตท จาํกดั - - 1.7 1.4 
บริษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จาํกดั - - 0.1 0.1 

 - - 5.5 3.9 
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 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2554 

31 ธนัวาคม 
2553 

30 มิถุนายน 
2554 

31 ธนัวาคม 
2553 

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

รวม 0.1 0.1 5.6 4.0 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  
บริษทัยอ่ย     
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
บริษทั แอตแลนติก เรียลเอสเตท จาํกดั - - 38.1 - 
บริษทั สยามธานี พร๊อบเพอร์ต้ี จาํกดั - - 8.1 23.4 
บริษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จาํกดั - - 63.5 61.8 
บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี     
   จาํกดั - - 938.7 651.9 

 - - 1,048.4 737.1 

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

รวม - 0.3 1,048.4 737.4 

เงนิมัดจําแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยค์วอลิต้ี เฮา้ส์ 8.5 8.5 8.5 8.5 

เจ้าหนีก้ารค้ากจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัร่วม     
บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่      
   โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน) 13.7 12.3 13.7 12.3 
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั     
   (มหาชน) 1.0 0.7 0.4 0.1 

รวม 14.7 13.0 14.1 12.4 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2554 

31 ธนัวาคม 
2553 

30 มิถุนายน 
2554 

31 ธนัวาคม 
2553 

เจ้าหนีอ้ืน่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัร่วม     
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั     
   (มหาชน) 1.9 2.4 1.8 2.0 
บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 12.3 10.8 - - 
บริษทั คิว.เอช.อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 0.1 - - - 

 14.3 13.2 1.8 2.0 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยค์วอลิต้ี เฮา้ส์ 0.4 0.4 0.4 0.4 
บริษทั สยาม รีเทล ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์จาํกดั 4.6 - - - 

 5.0 0.4 0.4 0.4 

รวม 19.3 13.6 2.2 2.4 

เงนิกู้ยมืระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างจ่ายจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั   
บริษทัยอ่ย     
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
บริษทั แปซิฟิค เรียลเอสเตท จาํกดั - - - 120.8 

บริษทั/บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทั เมืองใหม่ พร๊อพเพอร์ต้ี จาํกดั 11.5 11.2 - - 
บริษทั รีโค รีสอร์ท พีทีอี ลิมิเตด็ 625.7 434.5 - - 
กรรมการของบริษทัยอ่ย 41.8 40.7 - - 

 679.0 486.4 - - 

รวม 679.0 486.4 - 120.8 

 เงินกูย้มื/เงินใหกู้ย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นการกูย้มืในรูปของตัว๋สัญญาใชเ้งินปลอดหลกัทรัพย ์    
คํ้าประกนัและครบกาํหนดจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 ในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 เงินกูย้มื/เงินใหกู้ย้มืระหวา่งบริษทัฯ บริษทัยอ่ย
และกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายการเคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2553 เพ่ิมข้ึน ลดลง 30 มิถุนายน 2554 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั   
บริษทัร่วม     
ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์      
   เพ่ือรายยอ่ย จาํกดั (มหาชน) 0.3 7.3 (7.6) - 

เงนิกู้ยมืระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างจ่ายจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั   
บริษทั/บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทั เมืองใหม่ พร๊อพเพอร์ต้ี จาํกดั 11.2 0.3 - 11.5 
บริษทั รีโค รีสอร์ท พีทีอี ลิมิเตด็  434.5 191.2 - 625.7 

กรรมการของบริษทัยอ่ย  40.7 1.1 - 41.8 

รวม  486.4 192.6 - 679.0 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2553 เพ่ิมข้ึน ลดลง 30 มิถุนายน 2554 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั   
บริษทัยอ่ย     
บริษทั แอตแลนติก เรียลเอสเตท จาํกดั - 73.3 (35.2) 38.1 
บริษทั สยามธานี พร๊อบเพอร์ต้ี จาํกดั 23.4 0.3 (15.6) 8.1 
บริษทั แอลเอช แอสเซท จาํกดั - 45.1 (45.1) - 
บริษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จาํกดั 61.8 1.7 - 63.5 
บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี     
   จาํกดั 651.9 286.8 - 938.7 

 737.1 407.2 (95.9) 1,048.4 

บริษทัร่วม     
ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ เพ่ือรายยอ่ย     
   จาํกดั (มหาชน) 0.3 6.8 (7.1) - 

รวม 737.4 414.0 (103.0) 1,048.4 
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 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2553 เพ่ิมข้ึน ลดลง 30 มิถุนายน 2554 

เงนิกู้ยมืระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างจ่ายจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั   
บริษทัยอ่ย     
บริษทั แปซิฟิค เรียลเอสเตท จาํกดั 120.8 6.3 (127.1) - 
บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ นอร์ธอีส  
   จาํกดั - 20.0 (20.0) - 
บริษทั แอตแลนติก เรียลเอสเตท จาํกดั - 85.2 (85.2) - 
บริษทั แอลเอช แอสเซท จาํกดั - 130.1 (130.1) - 

รวม 120.8 241.6 (362.4) - 

 ภาระคํา้ประกนักบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระจากการคํ้าประกนัใหก้บักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 
21.3 โดยคิดค่าธรรมเนียมการคํ้าประกนั 

ค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหผู้บ้ริหารสาํคญั 

 ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 และ 2553 บริษทัฯมีค่าใชจ่้ายสาํหรับเงินเดือน 
กองทุนสํารองเล้ียงชีพ  เบ้ียประชุม เงินบาํเหน็จ โบนัส และเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนกังานระดบัผูบ้ริหารสาํคญัดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2554 2553 2554 2553 

ค่าตอบแทนท่ีจ่ายใหผู้บ้ริหารสาํคญั 18,771 16,259 36,582 30,660 
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 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

5. ลูกหนีก้ารค้า 

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 แยกตามอายุหน้ีท่ี     
คงคา้งนบัจากวนัท่ีถึงกาํหนดชาํระไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2554 

31 ธนัวาคม 
2553 

30 มิถุนายน 
2554 

31 ธนัวาคม 
2553 

อายหุน้ีคา้งชาํระ     
 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 2,185 2,225 - - 
 คา้งชาํระ     
  ไม่เกิน 3 เดือน 18,368 15,726 - - 
  3 - 6 เดือน 1,147 210 - - 
  6 - 9 เดือน 49 41 - - 
  9 - 12 เดือน - 3 - - 
  มากกวา่ 12 เดือน 220 283 - - 

รวม 21,969 18,488 - - 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (173) (173) - - 

สุทธิ 21,796 18,315 - - 

6. ทีด่ิน งานระหว่างก่อสร้างและงานสาธารณูปโภค (สินค้าคงเหลอื) 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้าํท่ีดินบางส่วนพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยูบ่นท่ีดินไปจดจาํนองคํ้าประกนั
เงินกูย้มืของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2554 

31 ธนัวาคม 
2553 

30 มิถุนายน 
2554 

31 ธนัวาคม 
2553 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีของท่ีดินพร้อม     
   ส่ิงปลูกสร้างท่ีติดภาระคํ้าประกนั 6,094 7,056 5,645 6,644 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสํารองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการสําหรับงวด     
หกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

                 
งบการเงินรวม 

งบการเงิน   
เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 87,168 53,662 
บวก:  ตั้งเพิ่ม 6,990 - 
หกั: โอนกลบัค่าเผือ่การลดมูลค่าของสินคา้คงเหลือ   
    เน่ืองจากการขาย (14,527) (9,373) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 79,631 44,289 

7. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

   
สัดส่วน 

  
ค่าเผือ่การดอ้ยค่า 

 
มูลค่าตามบญัชีตาม 

เงินปันผลรับระหวา่ง 
งวดหกเดือน 

ช่ือบริษทั ทุนชาํระแลว้ เงินลงทุน ราคาทุน ของเงินลงทุน วธีิราคาทุน - สุทธิ ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม   
 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)         
บริษทั แอตแลนติก เรียลเอสเตท จาํกดั 15,000 15,000 99.99 99.99 14,998 14,998 - - 14,998 14,998 149,979 - 
บริษทั แปซิฟิค เรียลเอสเตท จาํกดั 5,810 92,904 99.99 99.99 5,810 92,904 - - 5,810 92,904 7,756 - 
บริษทั แลนดแ์อนด์เฮา้ส์นอร์ธ จาํกดั 13,500 13,500 99.99 99.99 13,500 13,500 - - 13,500 13,500 - - 
บริษทั แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ นอร์ธอีส 
จาํกดั 

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

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 58,000 99.99 99.99 25,000 25,000 - - 25,000 25,000 - - 
บริษทั แอลเอช แอสเซท จาํกดั 100,000 100,000 99.99 99.99 52,734 52,734 - - 52,734 52,734 99,999 - 
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             

   2,219,900 2,306,994 (50,000) (50,000) 2,169,900 2,256,994 257,734 - 

 บริษัท แอล. เอช. เมืองใหม่ จํากดั และบริษัทย่อย 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธนัวาคม 2553 บริษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จาํกดั ไดน้าํหุ้นสามญั
ของบริษทั ภูเก็ต ฟิวเจอร์แพลน จาํกัด และบริษทั ดบัเบ้ิลทรี จาํกัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยไปวางเป็น
หลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาว 



 16

 

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 การลดทุนของบริษัทย่อย 

 ในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 บริษทัยอ่ยมีการลดทุนโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของ        
วนัท่ีจดทะเบียน   

ลดทุนกบั ทุนชาํระแลว้ 

ช่ือบริษทั บริษทัยอ่ยมีมติอนุมติัการลดทุน กระทรวงพาณิชย ์ ทุนเดิม ลดลง ทุนใหม่ 

บริษทั แปซิฟิค เรียลเอสเตท จาํกดั 10 มกราคม 2554 11 มีนาคม 2554 92.9 (69.7) 23.2 
 18 เมษายน 2554 2 มิถุนายน 2554 23.2 (17.4) 5.8 

 บริษทัฯไดรั้บเงินจากการลดทุนแลว้ในเดือนมีนาคมและมิถุนายน 2554 

8. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

8.1 รายละเอยีดของเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
(หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม 

  จดัตั้งข้ึนใน สัดส่วน  มูลค่าตามบญัชีตาม 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ เงินลงทุน ราคาทุน วธีิส่วนไดเ้สีย 

   30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
   2554 2553 2554 2553 2554 2553 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป ลงทุนในบริษทัต่าง ๆ ไทย 35.75 40.95 4,254,008 2,447,320 4,529,124 2,523,759 
   จาํกดั (มหาชน)         
บริษทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จาํกดั (มหาชน) โรงพยาบาล ไทย             - 25.06 - 588,399 - 862,856 
บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ ผลิตวสัดุก่อสร้าง ไทย 21.16 21.16 179,178 179,178 293,389 283,968 
   จาํกดั (มหาชน)         
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) คา้ปลีกวสัดุก่อสร้าง ไทย 30.09 30.24 1,175,060 1,175,060 2,465,667 2,245,291 
บริษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกดั ท่ีปรึกษาลงทุน ไทย 40.00 40.00 2,000 2,000 828 6,421 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 49.94 49.94 20,692 20,692 32,402 32,402 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 49.99 49.99 1,512,269 1,512,269 1,286,438 1,346,866 
   สิทธิเรียกร้องแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์-II         
บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 24.86 24.86 3,252,802 3,252,802 4,031,791 4,177,830 
บริษทั โพลาร์ พร๊อบเพอร์ต้ี โฮลด้ิง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ ฟิลิปปินส์ 25.00 25.00 866,849 866,849 1,106,532 1,045,359 
   คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั       

     11,262,858 10,044,569 13,746,171 12,524,752 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
 (หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  จดัตั้งข้ึนใน สัดส่วน  มูลค่าตามบญัชีตาม 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ เงินลงทุน ราคาทุน วธีิราคาทุน - สุทธิ 

   30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
   2554 2553 2554 2553 2554 2553 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป ลงทุนในบริษทัต่าง ๆ ไทย 35.75 40.95 4,254,008 2,447,320 4,254,008 2,447,320 
   จาํกดั (มหาชน)         
บริษทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จาํกดั (มหาชน) โรงพยาบาล ไทย             - 25.06 - 588,399 - 588,399 
บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ ผลิตวสัดุก่อสร้าง ไทย 21.16 21.16 179,178 179,178 179,178 179,178 
   จาํกดั (มหาชน)         
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) คา้ปลีกวสัดุก่อสร้าง ไทย 30.09 30.24 1,175,060 1,175,060 1,175,060 1,175,060 
บริษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกดั ท่ีปรึกษาลงทุน ไทย 40.00 40.00 2,000 2,000 2,000 2,000 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 49.94 49.94 20,692 20,692 20,692 20,692 
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       

     11,262,858 10,044,569 11,262,858 10,044,569 

8.2 ส่วนแบ่งกาํไรและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม
และรับรู้เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ช่ือบริษทั ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม เงินปันผลรับ 

 สาํหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 
บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป 
   จาํกดั (มหาชน) 42,729 40,116 82,169 76,427 - 16,938 - 16,938 
บริษทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล    
   จาํกดั (มหาชน) - 39,957 29,886 88,093 - 71,638 - 71,638 
บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์  
   จาํกดั (มหาชน) 6,586 4,916 16,551 917 4,231 - 4,231 - 
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั 
   (มหาชน) 145,486 115,681 268,983 218,482 25,402 178,549 25,402 178,549 
บริษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี   
   จาํกดั (290) 303 (636) 403 - - - - 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ลนด ์
   แอนดเ์ฮา้ส์* - - - - - - - - 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละ    
   สิทธิเรียกร้องแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์-II 9,641 9,060 19,600 22,980 34,728 - 80,027 24,159 
บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 91,400 95,873 130,608 316,649 252,905 252,905 252,905 252,905 
บริษทั โพลาร์ พร๊อบเพอร์ต้ี โฮลด้ิง         
   คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 15,672 10,887 29,077 93,180 - - - - 

รวม 311,224 316,793 576,238 817,131 317,266 520,030 362,565 544,189 

 * จดทะเบียนยกเลิกกองทุนในวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2550 
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 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

8.3 มูลค่ายุติธรรมของบริษัทร่วมทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

 เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยมี์มูลค่ายติุธรรมดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: ลา้นบาท) 

ช่ือบริษทั 

ประเทศท่ีจดทะเบียน
เป็นหลกัทรัพย ์       
จดทะเบียน มูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 

  30 มิถุนายน 
2554 

31 ธนัวาคม 
2553 

บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ไทย 6,220 - 
บริษทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จาํกดั (มหาชน)    ไทย - 2,645 
บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน) ไทย 457 345 
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) ไทย 12,591 11,582 
บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) ไทย 3,751 4,426 
บริษทั โพลาร์ พร๊อบเพอร์ต้ี โฮลด้ิง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั ฟิลิปปินส์ 2,971 4,554 
รวม  25,990 23,552 

8.4 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทร่วม 

 ก) ขอ้มูลทางการเงินตามท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินของบริษทัร่วมในประเทศ (ภายหลงัการปรับปรุง
ผลกระทบจากการใชน้โยบายการบญัชีท่ีแตกต่างกนั) โดยสรุปมีดงัน้ี 

                (หน่วย: ลา้นบาท) 
  

ทุนชาํระแลว้ 
 

สินทรัพยร์วม  
 

หน้ีสินรวม 
รายไดร้วมสาํหรับ         
งวดหกเดือน 

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับ
งวดหกเดือน 

ช่ือบริษทั ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม     
 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 

บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป 11,371 5,516 71,186 62,223 58,543 56,083 858 1,132 215 187 
   จาํกดั (มหาชน)           
บริษทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จาํกดั (มหาชน) - 1,662 - 5,493 - 1,809 - 2,192 - 378 
บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ 400 400 1,854 1,796 467 454 838 498 78 4 
   จาํกดั (มหาชน)           
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 5,102 4,353 18,144 16,592 11,067 10,277 14,492 12,261 887 718 
บริษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกดั 5 5 24 33 22 16 40 39 (2) 1 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละ 3,021 3,021 2,672 2,724 38 30 116 127 39 46 
   สิทธิเรียกร้องแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์-II           
บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 8,477 8,477 34,699 30,549 21,913 17,176 5,453 8,252 525 1,387 

 ข) ขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วมในต่างประเทศโดยสรุปมีดงัน้ี 
           (หน่วย: ลา้นเปโซ) 

  
ทุนชาํระแลว้ 

 
สินทรัพยร์วม 

 
หน้ีสินรวม 

รายไดร้วมสาํหรับ         
งวดสามเดือน 

กาํไรสาํหรับ 
งวดสามเดือนส้ินสุด 

ช่ือบริษทั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม ณ วนัท่ี 31 มีนาคม ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม 

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 

บริษทั โพลาร์ พร๊อบเพอร์ต้ี โฮลด้ิง 4,892 4,892 6,187 5,917 104 104 97 654 89 522 
   คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั           
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

8.5 งบการเงินรวมระหว่างกาลของบริษัทฯสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี  30 มิถุนายน 2554              
รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สีย และส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธี  
ส่วนไดเ้สียของบริษทัร่วมดงักล่าว โดยคาํนวณจากงบการเงินท่ีสอบทานแลว้หรือท่ียงัมิไดผ้่านการ
สอบทานดงัต่อไปน้ี 

           (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 เงินลงทุนตามวธีิ ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

 ส่วนไดเ้สีย สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดหกเดือน 

 ณ วนัท่ี ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 30 มิถุนายน 2554 2554 2553 2554 2553 

สอบทานแล้วโดยผู้สอบบัญชีและผู้สอบบัญชีอืน่ในสํานักงานเดยีวกนั  
บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 4,529,124 42,729 40,116 82,169 76,427 
บริษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกดั 828 (290) 303 (636) 403 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์(1) 32,402 - - - - 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้อง      
   แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์-II 1,286,438 9,641 9,060 19,600 22,980 
บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 4,031,791 91,400 95,873 130,608 316,649 
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 2,465,667 145,486 115,681 268,983 218,482 
สอบทานแล้วโดยผู้สอบบัญชีอืน่      
บริษทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จาํกดั (มหาชน) - - - 29,886 - 
บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน) 293,389 6,586 4,916 16,551 917 
ไม่ได้สอบทานโดยผู้สอบบัญชี      
บริษทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จาํกดั (มหาชน) - - 39,957 - 88,093(2) 

บริษทั โพลาร์ พร๊อบเพอร์ต้ี โฮลด้ิง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 1,106,532 15,672 10,887 29,077(3) 93,180(4) 

รวม 13,746,171 311,224 316,793 576,238 817,131 

 (1) จดทะเบียนยกเลิกกองทุนในวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2550 
 (2) คาํนวณจากงบการเงินสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 ท่ีจดัทาํข้ึนโดยฝ่ายบริหาร 
 (3) คาํนวณจากงบการเงินสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2554 ท่ีจดัทาํข้ึนโดยฝ่ายบริหาร 
 (4) คาํนวณจากงบการเงินสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2553 ท่ีจดัทาํข้ึนโดยฝ่ายบริหาร 



 20

 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 บริษัท โพลาร์ พร๊อบเพอร์ตี ้โฮลดิง้ คอร์ปอเรช่ัน จํากดั 

 ในระหว่างปี 2553 บริษทัฯไม่ไดรั้บงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 ของบริษทั      
โพลาร์ พร๊อบเพอร์ต้ี โฮลด้ิง คอร์ปอเรชั่น จาํกัด มูลค่าเงินลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่าวตามวิธี        
ส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 จาํนวน 1,045 ลา้นบาท และส่วนแบ่งกาํไร
จากเงินลงทุนดงักล่าวตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัจาํนวน 111    
ลา้นบาท คาํนวณข้ึนจากงบการเงินสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2553 ท่ีจดัทาํโดย    
ฝ่ายบริหารของบริษทัดงักล่าวซ่ึงไม่มีการสอบทานโดยผูส้อบบญัชี และบริษทัฯไม่ไดป้รับปรุงผล
แตกต่างจากการใชน้โยบายการบญัชีท่ีต่างจากกลุ่มบริษทั 

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯไดรั้บงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 ท่ีผ่านการ
ตรวจสอบแลว้โดยผูส้อบบญัชีของบริษทั โพลาร์ พร๊อบเพอร์ต้ี โฮลด้ิง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั ซ่ึงแสดง
ความเห็นอย่างไม่มีเง่ือนไข นอกจากน้ี บริษทัฯไดรั้บงบการเงินสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี     
31 มีนาคม 2554 ของบริษทัร่วมดงักล่าวท่ีจดัทาํข้ึนโดยฝ่ายบริหารของบริษทัดงักล่าว บริษทัฯใช ้    
งบการเงินสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2554 ดงักล่าวในการคาํนวณส่วนแบ่งกาํไร
จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินรวมสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 
เน่ืองจากระยะเวลาในการนาํส่งงบการเงินของบริษทั โพลาร์ พร๊อบเพอร์ต้ี โฮลด้ิง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 
ให้กบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศฟิลิปปินส์มีกาํหนดชา้กว่าระยะเวลาในการจดัทาํงบการเงินรวม
ของบริษทัฯ นอกจากน้ีงบการเงินของบริษทั โพลาร์ พร๊อบเพอร์ต้ี โฮลด้ิง คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั จดัทาํ
ข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีบางรายการท่ีแตกต่างจากกลุ่มบริษทั อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบริหารเช่ือว่าผล
ของความแตกต่างจากรอบระยะเวลาบญัชีท่ีแตกต่างกนัและนโยบายการบญัชีท่ีแตกต่างกนัดงักล่าวจะ
ไม่ส่งผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัสาํหรับงบการเงินรวมของบริษทัฯ 

8.6 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากดั (มหาชน) 

 ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 มีผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั
ของบริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) ใชสิ้ทธิแปลงเป็นหุน้สามญัจาํนวน 23.5 ลา้นหุน้ 
ทาํใหส้ดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯเปล่ียนแปลงจากร้อยละ 30.24 เป็นร้อยละ 30.09 

 เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2554 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน)
ไดมี้มติอนุมติัจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุน้ โดยจ่ายเป็นหุ้นสามญัในอตัรา 6 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล
หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายปันผล 0.1667 บาทต่อหุ้น และจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.0193 
บาท โดยบริษทัฯไดรั้บหุ้นปันผลดงักล่าวเป็นจาํนวน 219.4 ลา้นหุ้นและเงินปันผลเป็นจาํนวน 25.4 
ลา้นบาทในวนัท่ี 29 เมษายน 2554 
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8.7 บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จํากดั (มหาชน) 

 ในเดือนมีนาคม 2554 บริษทัฯไดข้ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จาํกดั 
(มหาชน) จาํนวนรวม 416.6 ลา้นหุน้ ในราคาหุน้ละ 8.5 บาท บริษทัฯไดรั้บผลตอบแทนสุทธิจากการ
ขายเงินลงทุนดงักล่าวจาํนวน 3,501 ลา้นบาท ส่งผลใหเ้กิดกาํไรจากการขายเงินลงทุนดงักล่าวดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
30 มิถุนายน 2554 

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
30 มิถุนายน 2554 

                
งบการเงินรวม 

งบการเงิน   
เฉพาะกิจการ 

               
งบการเงินรวม 

งบการเงิน   
เฉพาะกิจการ 

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

 * รวมส่วนเกินทุนจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นของบริษทัร่วมท่ีโอนไปเป็นกาํไรจาํนวน 144.4 ลา้นบาท 
เน่ืองจากการขายเงินลงทุน 

 ในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 บริษทัฯไดค้าํนวณส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุน
ในบริษทั บางกอก เชน ฮอสปิทอล จาํกดั (มหาชน) ตั้งแต่วนัตน้งวดจนถึงวนัท่ีบริษทัฯขายเงินลงทุน
ดงักล่าวคิดเป็นจาํนวน 29.9 ลา้นบาทในงบการเงินรวมสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2554 

8.8 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) ในราคาหุ้นละ 4 บาท บริษทัฯรับผลตอบแทนสุทธิจากการขายเงินลงทุนดงักล่าว
จาํนวน 164 ลา้นบาท โดยมีการชาํระและโอนหุน้ในวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2553 ซ่ึงภายหลงัการขายแลว้
บริษทัฯจะถือหุ้นในบริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 84,627,680 หุ้น   
คิดเป็นร้อยละ 21.16 การขายเงินลงทุนดงักล่าวทาํใหเ้กิดกาํไรจากการขายเงินลงทุนดงัน้ี 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
30 มิถุนายน 2553 

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
30 มิถุนายน 2553 

                
งบการเงินรวม 

งบการเงิน   
เฉพาะกิจการ 

               
งบการเงินรวม 

งบการเงิน   
เฉพาะกิจการ 

กาํไรจากการขายเงินลงทุน - - 77,022* 77,187 

 * รวมส่วนเกินทุนจากส่วนเกินมูลค่าหุ้นของบริษทัร่วมท่ีโอนไปเป็นกาํไรจาํนวน 44 ล้านบาท
เน่ืองจากการขายเงินลงทุน 

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

8.9 บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

 ในเดือนพฤศจิกายน 2553 บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ไดจ้ดัสรรหุน้สามญั
เพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นในอัตราส่วน 5 หุ้นเดิมมีสิทธิซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 4 หุ้น        
ในราคาหุน้ละ 1 บาท ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2554 บริษทัฯไดจ้องซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนจาํนวน 1,807 ลา้น
หุน้ คิดเป็นจาํนวนเงิน 1,807 ลา้นบาท โดยบริษทัฯไดช้าํระค่าหุน้ดงักล่าวในวนัท่ี 4 กมุภาพนัธ์ 2554 

 ในเดือนพฤษภาคม 2554 บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ไดจ้ดัสรรหุน้สามญัให้
ประชาชนทัว่ไปเป็นคร้ังแรก (IPO) เป็นจาํนวน 1,443 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท ในราคา   
หุ้นละ 1.40 บาท บริษทัฯมิไดเ้พิ่มการลงทุนในบริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
ดงันั้น สัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัร่วมดงักล่าวจึงลดลงจากร้อยละ 40.95 เป็นร้อยละ 35.75 การเพิ่ม
ทุนของบริษทัร่วมดงักล่าวทาํใหมู้ลค่าเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สียเพิ่มข้ึนจาํนวน 136.1 
ลา้นบาท บริษทัฯไดรั้บรู้มูลค่าเงินลงทุนท่ีเพิ่มข้ึนดงักล่าวโดยแสดงเป็นรายไดอ่ื้นในงบกาํไรขาดทุน
รวมสาํหรับงวดปัจจุบนั 
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9. เงินลงทุนระยะยาวอืน่ 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2554 

31 ธนัวาคม
2553 

30 มิถุนายน 
2554 

31 ธนัวาคม
2553 

หลกัทรัพย์เผือ่ขาย     
ตราสารทุนในประเทศ 288,568 292,490 288,568 292,490 
หกั: ค่าเผือ่การปรับมูลค่า (44,339) (19,012) (44,339) (19,012) 

หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - สุทธิ 244,229 273,478 244,229 273,478 

เงนิลงทุนทัว่ไป     
ตราสารทุนในประเทศ 250,267 250,267 26,000 26,000 
ตราสารทุนต่างประเทศ 1,962,616 1,962,616 1,962,616 1,962,616 
หกั: ค่าเผือ่ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (1,999,679) (1,377,671) (1,978,616) (1,356,607) 

เงินลงทุนทัว่ไป - สุทธิ 213,204 835,212 10,000 632,009 

รวม 457,433 1,108,690 254,229 905,487 

 ในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 บริษทัฯ ไดต้ั้งค่าเผือ่ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ
เงินลงทุนในประเทศอินโดนีเซียจาํนวนรวม 622 ลา้นบาท เน่ืองจากในปัจจุบนับริษทัดงักล่าวยงัมี
ขาดทุนสะสมจาํนวนมาก ขณะท่ีมีความสามารถในการทาํกาํไรในแต่ละปีตํ่า บริษทัดงักล่าวยงัตอ้งใช้
เวลานานในการฟ้ืนตวัซ่ึงข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่าง ๆในอนาคตซ่ึงมีความไม่แน่นอน บริษทัฯจึงไดพ้ิจารณา
ตั้งค่าเผือ่ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนท่ีเหลือทั้งหมดในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2554 

10. ทีด่ินรอการพฒันา 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้าํท่ีดินรอการพฒันา
บางส่วนไปจดจาํนองคํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2554 

31 ธนัวาคม
2553 

30 มิถุนายน 
2554 

31 ธนัวาคม
2553 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีของท่ีดินรอการ
พฒันาท่ีติดภาระคํ้าประกนั 

 
945 

 
1,313 

 
- 

 
290 



 24

 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

11. อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี              
30 มิถุนายน 2554 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 412,309 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (12,801) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 399,508 

 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดน้าํอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 
2554 จาํนวน 400 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2553: 412 ลา้นบาท) ซ่ึงตั้งอยูบ่นสิทธิการเช่าช่วงท่ีดินของ
บริษทัยอ่ยไปคํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาว 

12. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2554 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 487,786 306,236 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 133,096 98,099 
จาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี   
   จาํหน่าย (1,791) (378) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (96,081) (57,366) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 523,010 346,591 
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13. สิทธิการเช่า 

(หน่วย: พนับาท) 

 อายคุงเหลือ งบการเงินรวม 

โครงการ ของสิทธิการเช่า (ปี) 30 มิถุนายน 2554 31 ธนัวาคม 2553 

โรงแรมแกรนด ์เซนเตอร์ พอยต ์    
 โฮเทล แอนด ์เรสซิเดนซ์ 27.0 1,992,227 2,037,382 
แอล แอนด ์เอช วิลล่า สาทร 27.1 163,045 166,029 
แอล แอนด ์เอช สุขมุวิท 29.2 3,991,592 2,731,808 
ท่ีดินเปล่า 15.3 574 592 

  6,147,438 4,935,811 

 บริษัทย่อยได้นําสิทธิการเช่าท่ีดินและสิทธิการเช่าช่วงท่ีดินซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี             
30 มิถุนายน 2554 จาํนวน 2,155 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2553: 2,203 ลา้นบาท) ไปคํ้าประกนัเงินกูย้มื
ระยะยาว 

14. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2554 

31 ธนัวาคม
2553 

30 มิถุนายน 
2554 

31 ธนัวาคม
2553 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร 17,936 12,422 - - 
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 500,000 500,000 500,000 500,000 
ตัว๋แลกเงิน 300,000 2,725,000 300,000 2,725,000 
หกั: ดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้ (1,347) (19,836) (1,347) (19,836) 

สุทธิ 816,589 3,217,586 798,653 3,205,164 

 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินคํ้าประกนัโดยการจาํนาํสิทธิการเช่าท่ีดิน 
สิทธิการเช่าช่วงท่ีดินและจดจาํนองส่ิงปลูกสร้างของบริษทัยอ่ย 
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15. เงินกู้ยมืระยะยาว 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2554 

31 ธนัวาคม
2553 

30 มิถุนายน 
2554 

31 ธนัวาคม
2553 

เงินกูย้มืระยะยาว 9,525,365 7,614,046 5,923,000 4,670,260 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (343,124) (477,511) - (138,260) 

สุทธิ 9,182,241 7,136,535 5,923,000 4,532,000 

 การเปล่ียนแปลงของเงินกู้ยืมระยะยาวสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2554 มี
รายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

                 
งบการเงินรวม 

งบการเงิน   
เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 7,614,046 4,670,260 
บวก: เบิกเงินกูเ้พิ่มตามสญัญากูเ้ดิม 2,216,500 1,391,000 
หกั: ชาํระคืน (305,181) (138,260) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 9,525,365 5,923,000 

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯไดท้าํสัญญาเงินกูย้ืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศเพื่อใช้
ในการพฒันาโครงการโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

  จาํนวนเงินท่ีเบิกใช ้    
  ในระหวา่งงวดหกเดือนส้ินสุด    
 วงเงิน วนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 อตัราดอกเบ้ีย การชาํระคืน หลกัประกนั 

บริษทัฯ 1,391.0 1,391.0 ปีท่ี 1-2 ร้อยละ 4 
ปีถดัไป MLR-1.75 ต่อปี 

ภายใน 4 ปี นบัแต่วนัท่ี 
เบิกเงินกูง้วดแรก 

ท่ีดินของโครงการ 

รวม 1,391.0 1,391.0    
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 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธนัวาคม 2553 เงินกูย้มืระยะยาวคํ้าประกนัโดยการจดจาํนองท่ีดิน
และงานระหวา่งก่อสร้าง ท่ีดินรอการพฒันา อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน สิทธิการเช่าท่ีดิน สิทธิการ
เช่าช่วงท่ีดินและอาคารสโมสร และเคร่ืองตกแต่งซ่ึงตั้งอยู่บนสิทธิการเช่าช่วงท่ีดินของบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ย 

 สญัญากูย้มืเงินส่วนใหญ่ไดร้ะบุขอ้ปฏิบติัและขอ้จาํกดับางประการ เช่น อตัราส่วนการถือหุน้ของผูถื้อ
หุ้นรายใหญ่ การเปล่ียนแปลงกรรมการบริษทั การคํ้าประกนัหน้ีสินหรือเขา้รับอาวลัตัว๋สัญญาใชเ้งิน
แก่บุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ การจ่ายเงินปันผล การรวมหรือควบบริษทัเขา้กบับริษทัอ่ืน การดาํรง
อตัราส่วนทางการเงินบางประการ และการแจง้ใหผู้ใ้หกู้ท้ราบอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรเม่ือมีคดีความ
ท่ีมีผลกระทบต่อความสามารถในการชาํระคืนเงินกู ้เป็นตน้ 

 นอกจากน้ี  บริษัทฯได้ตกลงให้ค ํารับรองกับธนาคารผู ้ให้สินเช่ือแก่บริษัท  แอล  แอนด์ เอช           
พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยโดยมีขอ้ปฏิบติับางประการ เช่น การดาํรงสัดส่วนการถือหุน้ใน
บริษทัยอ่ย การให้การสนบัสนุนทางการเงินในกรณีจาํเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าบริษทัยอ่ยมีความสามารถ
ในการชาํระหน้ีในวงเงินดงักล่าวกบัผูใ้หสิ้นเช่ือได ้และบริษทัฯตอ้งไดรั้บการยนิยอมจากผูใ้หสิ้นเช่ือ
อยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรหากมีการขาย โอนหรือจาํนาํหุน้ของบริษทัยอ่ยดงักล่าว 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยคงเหลือจาํนวนเงินท่ียงัไม่ได้
เบิกใชข้องวงเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2554 

31 ธนัวาคม 
2553 

30 มิถุนายน 
2554 

31 ธนัวาคม 
2553 

วงเงินกูย้มืท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช ้ 2,837 4,976 1,143 2,456 

 นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงมีจาํนวนเงินท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชต้ามสัญญา
กูย้ืมเงินจากผูถื้อหุ้น (ไม่รวมวงเงินกูจ้ากบริษทัฯ) จาํนวนประมาณ 300 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2553: 
480 ลา้นบาท) 
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16. หุ้นกู้ 

รายละเอียดการอนุมติัการออกจาํหน่ายหุน้กูมี้ดงัน้ี  

วนัท่ีท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้มีมติอนุมติั 28 เมษายน 2552 26 เมษายน 2554 
จาํนวน ไม่เกิน 10,000 ล้านบาทหรือ

เทียบเท่าในสกลุเงินอ่ืน 
วง เ งินห มุน เ วี ยนไ ม่ เ กิน  20,000  
ลา้นบาทหรือเทียบเท่าในเงินสกลุอ่ืน  

อาย ุ ไม่เกิน 10 ปี ไม่เกิน 10 ปี  
ประเภท ด้อยสิทธิ และ/หรือ ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และ/หรือ ไม่มีประกัน  

มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้และ/หรือ ไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ 
วธีิเสนอขาย เสนอขายต่อผูล้งทุนในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 บริษทัฯมีจาํนวนหุน้กูท่ี้ยงัไม่ไดอ้อกตามการอนุมติัดงักล่าวขา้งตน้จาํนวน
รวม 6,500 ลา้นบาท 

 ยอดคงเหลือของหุน้กู ้ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธนัวาคม 2553 มีดงัน้ี 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 จาํนวนหุน้ (หุน้) จาํนวนเงิน (พนับาท) 

     30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
คร้ังท่ี อตัราดอกเบ้ีย อาย ุ คืนเงินตน้ ครบกาํหนด 2554 2553 2554 2553 

หุน้กูป้ระเภทไม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิ       
 - คร้ังท่ี 1/2550 คงท่ีร้อยละ 4.6 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 1,000,000 1,000,000 
 - คร้ังท่ี 2/2553 คงท่ีร้อยละ 3 3 ปี เม่ือครบกาํหนด 29 มีนาคม 2556 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 
 - คร้ังท่ี 3/2553 คงท่ีร้อยละ 2.89 3 ปี เม่ือครบกาํหนด 27 กรกฎาคม 2556 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
 - คร้ังท่ี 1/2554 คงท่ีร้อยละ 3.54 3 ปี เม่ือครบกาํหนด 20 มกราคม 2557 2,500,000 - 2,500,000 - 

รวม     13,500,000 11,000,000 13,500,000 11,000,000 

หกั: หุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี    (2,000,000) (2,000,000) 

สุทธิ      11,500,000 9,000,000 

 การเปล่ียนแปลงของหุน้กูส้าํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 มีรายละเอียดดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและ  
งบการเงิน          
เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 11,000,000 
บวก: ออกหุน้กู ้ 2,500,000 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 13,500,000 
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 หนงัสือช้ีชวนการออกหุน้กูไ้ดร้ะบุถึงขอ้ปฏิบติัและขอ้จาํกดับางประการ เช่น การดาํรงอตัราส่วนทาง
การเงิน การจ่ายเงินปันผล และการจดัส่งรายงานเม่ือมีเหตุการณ์สาํคญั เช่น การถูกฟ้องร้อง เป็นตน้ 

17. ส่วนตํ่ากว่าทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผือ่ขาย 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2554 

31 ธนัวาคม 
2553 

30 มิถุนายน 
2554 

31 ธนัวาคม 
2553 

เงินลงทุนของบริษทัร่วม 451 5,820 - - 
เงินลงทุนของบริษทัฯ (44,339) (19,012) (44,339) (19,012) 

รวม (43,888) (13,192) (44,339) (19,012) 

18. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 

กาํไรสาํหรับงวด  (พนับาท) 1,041,529 792,813 1,111,919 914,688 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุน้) 10,025,922 10,025,922 10,025,922 10,025,922
กาํไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.10 0.08 0.11 0.09 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 

กาํไรสาํหรับงวด  (พนับาท) 3,069,686 1,963,220 2,990,068 1,535,913 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั (พนัหุน้) 10,025,922 10,025,922 10,025,922 10,025,922
กาํไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.31 0.20 0.30 0.15 
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 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

19. เงินปันผล 
   

 
เงินปันผลท่ี
อนุมติัจ่าย 

 
เงินปันผล

ระหวา่งกาลท่ี
จ่ายไปแลว้ 

 
 

เงินปันผล
ท่ีจ่ายเพ่ิม 

 
 

จาํนวน     
เงินปันผล 

จาํนวน            
เงินปันผลส่วน      

ท่ีเป็นของผูถื้อหุน้    
ซ่ึงไม่มีสิทธิ 

 
 

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 

เงินปันผลประจาํปี 2553 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือ
วนัท่ี 26 เมษายน 2554 0.34 0.16 0.18 1,805 12 1,793 

20. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยประกอบธุรกิจหลกัประเภทพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขายและให้เช่า ซ่ึง
ประกอบดว้ยโครงการจดัสรรท่ีดินขายพร้อมบา้น โครงการอาคารชุดพกัอาศยั และโครงการอาคาร  
พกัอาศยัให้เช่า บริษทัฯและบริษทัย่อยมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์เพียงส่วนงานเดียว เน่ืองจากบริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยดาํเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเท่านั้น 

 ขอ้มูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจให้เช่าพื้นท่ีและบริการ           
ในงบการเงินรวมสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 และ 2553 เป็น
ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 ธุรกิจ ธุรกิจใหเ้ช่าพ้ืนท่ี  

 อสังหาริมทรัพย ์ และบริการ งบการเงินรวม 

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 

รายไดจ้ากภายนอก 4,669 3,793 102 54 4,771 3,847 

รายไดท้ั้งส้ิน 4,669 3,793 102 54 4,771 3,847 

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน       

   ตามส่วนงาน 908 752 (7) (25) 901 727 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:       

   รายไดอ่ื้น     29 20 

   กาํไรจากการเปล่ียนแปลงส่วนของ       

      ผูถื้อหุน้ของบริษทัร่วม     136 - 

   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม    311 317 

   ค่าใชจ่้ายทางการเงิน     (63) (58) 

   ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล     (296) (243) 

กาํไรสาํหรับงวด     1,018 763 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 ธุรกิจ ธุรกิจใหเ้ช่าพ้ืนท่ี  
 อสังหาริมทรัพย ์ และบริการ งบการเงินรวม 

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 

รายไดจ้ากภายนอก 8,368 8,033 204 161 8,572 8,194 

รายไดท้ั้งส้ิน 8,368 8,033 204 161 8,572 8,194 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (7) (1) - - (7) (1) 

กาํไรจากการดาํเนินงานตามส่วนงาน 1,611 1,735 (22) (29) 1,589 1,706 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน:       
   รายไดอ่ื้น     66 33 
   กาํไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัร่วม     2,766 77 
   กาํไรจากการเปล่ียนแปลงส่วนของ       
      ผูถื้อหุน้ของบริษทัร่วม     136 - 
   ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม    576 817 
   ค่าใชจ่้ายอ่ืน     - (2) 
   ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน    (622) - 
   ค่าใชจ่้ายทางการเงิน     (143) (144) 
   ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล     (1,337) (560) 

กาํไรสาํหรับงวด     3,031 1,927 

21. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ในภายหน้า 

21.1 ภาระผูกพนั 

 21.1.1 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตามสญัญาก่อสร้างดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2554 

31 ธนัวาคม 
2553 

30 มิถุนายน 
2554 

31 ธนัวาคม 
2553 

ภาระผกูพนัตามสญัญาก่อสร้าง 3,259.8 3,638.5 2,587.8 2,542.7 

 20.1.2 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั และบริษทัยอ่ยมีภาระ
ผกูพนัตามสญัญาเช่าท่ีดิน สญัญาเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างและสญัญาเช่าช่วงท่ีดินดงัน้ี 
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 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

  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 19.49 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) 

 นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 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   ปีท่ี 1-3 3.00 ลา้นบาท ชาํระแลว้ 
         ปีท่ี 4-8 ค่าเช่ารวม 25.00 ลา้นบาท 
          (ชาํระแลว้ 15.00 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 
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 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

  ค) สญัญาเช่าท่ีดิน 

วนัท่ีทาํสัญญา อายสุัญญา อตัราค่าเช่า 

10 มีนาคม 2549 30 ปี* ค่าเช่าท่ีดินจ่ายเป็นรายเดือนดงัน้ี 
     ปีท่ี 1-5 ค่าเช่ารวม 20.16 ลา้นบาท (ชาํระแลว้ 3.36 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 

 21.1.3 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 บริษทัฯมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัส่วนของเงินลงทุนท่ียงัไม่เรียกชาํระ
ในบริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั จาํนวนเงิน 258 ลา้นบาท  

 21.1.4 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั และบริษทัยอ่ยมีภาระ
ผกูพนัเก่ียวกบัค่าบริหารจดัการท่ีตอ้งจ่ายใหก้บับริษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกดั ซ่ึง
เป็นบริษทัร่วมของบริษทัฯดงัน้ี 

  ก) โครงการท่ียงัไม่ไดเ้ร่ิมเปิดดาํเนินการ: อตัราปีละ 24.9 ลา้นบาท  

  ข) โครงการท่ีเปิดดาํเนินการแลว้: อตัราปีละ 16.6 ลา้นบาท  

 21.1.5 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 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 100,000 บาท 

ค่าบริหารจดัการโครงการคิดจากค่าใชจ่้าย
ท่ีเกิดข้ึนจริงบวกเพิ่มร้อยละ 15 

3 ปีนบัตั้งแต่วนัท่ี     
 1 ตุลาคม 2553 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 21.1.6 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 บริษัท แอล แอนด์ เอช สาทร จาํกัด มีภาระผูกพนัเก่ียวกับ              
ค่านายหนา้ในการจดัหาผูเ้ช่าบา้นของโครงการแอล แอนด ์เอช วิลล่า สาทร ท่ีตอ้งจ่ายให้กบั
บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของบริษทัฯตามเง่ือนไขท่ีระบุใน
สญัญา 

 21.1.7 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัฯมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัการซ้ือท่ีดิน
ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2554 

31 ธนัวาคม 
2553 

ภาระผกูพนัเก่ียวกบัการซ้ือท่ีดิน 1,560.1 2,117.8 

 21.1.8 ภาระผกูพนัจากการพฒันาโครงการท่ีดาํเนินการอยู ่

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
 2554 2553 2554 2553 

จาํนวนโครงการท่ีดาํเนินการอยูต่น้ปี/งวด 45 45 39 39 
จาํนวนโครงการท่ีปิดแลว้ระหวา่งปี/งวด (4) (11) (4) (10) 
จาํนวนโครงการท่ีเปิดใหม่ระหวา่งปี/งวด 10 11 8 10 

จาํนวนโครงการท่ีดาํเนินการอยูส้ิ่นปี/งวด 51 45 43 39 

มูลค่าซ้ือขายท่ีไดท้าํสัญญาแลว้สะสม     
 ทั้งส้ิน (ลา้นบาท) 64,074 79,232 52,349 64,807 
คิดเป็นร้อยละของยอดขายรวมของ     
 โครงการท่ีเปิดดาํเนินการอยู ่ 58.3 68.3 54.4 65.1 
มูลค่าซ้ือขายท่ีไดท้าํสัญญาแลว้ใน     
 ระหวา่งปี/งวด (ลา้นบาท) 8,260 16,384 7,286 14,479 
คิดเป็นร้อยละของยอดขายรวมของ     
 โครงการท่ีเปิดดาํเนินการอยู ่ 7.5 14.1 7.6 14.6 
ภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งทาํการพฒันา 
 สาธารณูปโภคส่วนกลางของโครงการ 
 ท่ีดาํเนินงานอยู ่(ลา้นบาท) 

 
 

1,356 

 
 

926 

 
 

1,316 

 
 

875 
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(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 21.1.9 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 บริษัทย่อยมีท่ีดินในโครงการท่ีติดภาระจาํยอมรวมจํานวน
ประมาณ 90 ไร่ ซ่ึงมูลค่าของท่ีดินท่ีติดภาระจาํยอมดงักล่าวไดร้วมเป็นตน้ทุนโครงการแลว้ 

 21.1.10 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาเช่าดาํเนินงาน 

บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานและสัญญาบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพื้นท่ีในอาคาร 
โดยสญัญามีอาย ุ3 ปี  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 บริษทัฯมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญา
เช่าดาํเนินงานและสญัญาบริการท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวมและ         
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

จ่ายชาํระภายใน  
ภายใน 1 ปี 17.8 
1 ถึง 5 ปี 3.8 

21.2 หนังสือคํา้ประกนัธนาคาร 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหนงัสือคํ้าประกนัซ่ึงออก
โดยธนาคารในนามบริษัทฯและบริษทัย่อย ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการ
ตามปกติธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยคงเหลือดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2554 

31 ธนัวาคม 
2553 

30 มิถุนายน 
2554 

31 ธนัวาคม 
2553 

หนงัสือคํ้าประกนัการจดัหาและบาํรุง
สาธารณูปโภค 

 
1,606.3 

 
1,727.1 

 
1,375.1 

 
1,525.9 

หนงัสือคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 59.0 36.6 44.6 22.7 
หนงัสือคํ้าประกนัอ่ืน ๆ 22.0 22.0 22.0 22.0 

 1,687.3 1,785.7 1,441.7 1,570.6 
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21.3 การคํา้ประกนั 

 ณ วนัท่ี  30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจาก
ภาระการคํ้าประกนัเงินกูย้มืดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

ผูค้ ํ้าประกนั ผูถ้กูค ํ้าประกนั 
30 มิถุนายน 

2554 
31 ธนัวาคม 

2553 

บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) ลกูคา้ 10.5 1.0 

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

21.4 คดีความ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 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) บริษทัฯและบริษทัย่อยได้ถูกฟ้องร้องในคดีอ่ืน ๆ ซ่ึงมีทุนทรัพยร์วมจาํนวน 60.3 ลา้นบาท 
ปัจจุบนัศาลชั้นตน้และศาลอุทธรณ์ไดมี้คาํพิพากษาให้บริษทัฯและบริษทัย่อยชดใชค่้าเสียหาย
พร้อมดอกเบ้ียรวม 11.2 ลา้นบาท บริษทัฯไดบ้นัทึกสํารองเผื่อหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากคดี
ความดงักล่าวตามความเห็นของฝ่ายกฎหมายของบริษทัฯรวมจาํนวน 11.2 ลา้นบาท  
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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 ศาลชั้ นต้นมีคําพิพากษาให้ยกฟ้องและเม่ือวันท่ี  27 กุมภาพันธ์ 2551             
ศาลอุทธรณ์มีคาํพิพากษาใหย้กฟ้อง ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 คดียงัอยูใ่นระหว่างการพิจารณา
ของศาลฎีกา อย่างไรก็ตาม ทนายความท่ีปรึกษาของกองทุนฯเช่ือว่าผลของคดีจะไม่เป็นผล
เสียหายต่อกองทุนฯ ทั้งน้ี เน่ืองจากกองทุนฯเป็นเจา้หน้ีบุริมสิทธิในทรัพยจ์าํนอง ซ่ึงมีสิทธิ
ไดรั้บชาํระหน้ีจากทรัพยจ์าํนองก่อนเจา้หน้ีอ่ืน รวมทั้งราคาทรัพยสิ์นท่ีตีโอนชาํระหน้ีถือเป็น
ราคาท่ีสมเหตุสมผล เน่ืองจากไดมี้การประเมินราคาโดยบริษทัประเมินราคาอิสระแลว้ 

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

 ค) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้องแลนด์แอนดเ์ฮา้ส์-II (“กองทุนฯ”) ไดถู้กนิติ
บุคคลอาคารชุดแห่งหน่ึงฟ้องร้องในคดีเก่ียวกบัทรัพยส่์วนกลางท่ีชาํรุดโดยเรียกค่าเสียหาย
จาํนวน 51.6 ลา้นบาทพร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีของตน้เงินดงักล่าวนบัแต่วนัฟ้อง 
เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2553 ศาลแพ่งกรุงเทพใตมี้คาํพิพากษาให้ยกฟ้องคดีดงักล่าว ขณะน้ีคดี
ดงักล่าวอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ อย่างไรก็ตาม ทนายความท่ีปรึกษาของ
กองทุนฯเช่ือวา่ผลของคดีจะไม่เป็นผลเสียหายต่อกองทุนฯ 

22. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 

 บริษทัฯไดจ้ดัประเภทรายการบญัชีบางรายการในงบการเงินท่ีแสดงเปรียบเทียบใหม่เพื่อใหส้อดคลอ้ง
กับการจัดประเภทรายการบญัชีในงวดปัจจุบนั ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อกาํไรหรือส่วนของผูถื้อหุ้น     
การจดัประเภทรายการใหม่มีดงัต่อไปน้ี 
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(หน่วย: พนับาท) 

(หน่วย: พนับาท) 

 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ตามท่ีจดั 
ประเภทใหม่ 

ตามท่ีเคย 
รายงานไว ้

ตามท่ีจดั 
ประเภทใหม่ 

ตามท่ีเคย 
รายงานไว ้

งบแสดงฐานะการเงนิ     
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน - สุทธิ 412,309 - - - 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 487,786 3,178,867 - - 
สิทธิการเช่า - สุทธิ 4,935,811 2,657,039 - - 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ตามท่ีจดั 
ประเภทใหม่ 

ตามท่ีเคย 
รายงานไว ้

ตามท่ีจดั 
ประเภทใหม่ 

ตามท่ีเคย 
รายงานไว ้

งบกาํไรขาดทุน     
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 273,591 257,332 232,861 216,602 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร - 16,259 - 16,259 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ตามท่ีจดั 
ประเภทใหม่ 

ตามท่ีเคย 
รายงานไว ้

ตามท่ีจดั 
ประเภทใหม่ 

ตามท่ีเคย 
รายงานไว ้

งบกาํไรขาดทุน     
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 586,671 556,011 493,587 462,927 
ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร - 30,660 - 30,660 
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23. เหตุการณ์ภายหลงัวนัทีใ่นงบการเงิน 

23.1 เม่ือวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2554 คณะกรรมการของบริษทั แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั ไดมี้มติ
เรียกเกบ็เงินค่าหุน้เพิ่มเติมจาํนวนหุน้ละ 12 บาท บริษทัฯไดจ่้ายชาํระเงินค่าหุน้ดงักล่าวแลว้จาํนวน 72 
ลา้นบาท ในเดือนกรกฎาคม 2554 ส่งผลใหบ้ริษทัฯคงเหลือส่วนของเงินลงทุนท่ียงัไม่ไดเ้รียกชาํระใน
บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั จาํนวน 186 ลา้นบาท 

23.2 เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2554 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้บริษทัฯจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลสาํหรับผลการดาํเนินงานสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2554 ในอตัรา 
0.17 บาทต่อหุน้ รวมเป็นเงินจาํนวน 1,704 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวมีกาํหนดจ่ายในเดือนกนัยายน 
2554 

24. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บการอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 
2554 


