
(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

บริษัท แลนดแอนดเฮาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 

1. ขอมูลทั่วไป 

1.1 ขอมูลบริษัทฯ 

บริษัท แลนดแอนดเฮาส จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งข้ึนเปนบริษัทมหาชนและมีภูมิลําเนา
ในประเทศไทย บริษัทฯดําเนินธุรกิจหลักในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย โดยมีท่ีอยูตามที่จดทะเบียนคือ
เลขที่ 1 อาคาร คิว. เฮาส ลุมพินี ช้ัน 37 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

1.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 

   งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 เรื่อง งบการเงินระหวางกาล 
โดยบริษัทฯเลือกนําเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ อยางไรก็ตาม บริษัทฯไดแสดงรายการในงบดุล 
งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเชนเดียวกับ
งบการเงินประจําป 

งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปท่ีนําเสนอครั้งลาสุด 
ดังนั้น งบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหม ๆ     
เพื่อไมใหขอมูลท่ีนําเสนอซ้ําซอนกับขอมูลท่ีไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงินควรใชงบการเงินระหวาง
กาลนี้ควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด 

1.3 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

งบการเงินรวมระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนโดยใชหลักเกณฑเดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุด           
วันที่ 31 ธันวาคม 2549 โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางเกี่ยวกับบริษัทยอยในระหวางงวด 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

1.4 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

   งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนโดยไดใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับท่ีใช
ในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ยกเวนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ
การบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการ จากวิธีสวนไดเสียเปนวิธี
ราคาทุน ตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2 

2. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

  ในระหวางงวดปจจุบัน บริษัทฯไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกเงินลงทุนในบริษัท
ยอยและบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการ จากวิธีสวนไดเสียเปนวิธีราคาทุน ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี 
ฉบับที่ 26/2549 เรื่อง มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44 เรื่อง งบการเงินรวมและการบัญชีสําหรับเงินลงทุนใน
บริษัทยอย (แกไขเพิ่มเติมครั้งท่ี 1) ซึ่งกําหนดใหแกไขการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทยอย กิจการที่มีอํานาจ
ควบคุมรวม และบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการจากวิธีสวนไดเสียมาเปนวิธีราคาทุน 

  ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาว บริษัทฯไดปรับยอนหลังงบการเงินเฉพาะกิจการ          
งวดกอนที่นํามาแสดงเปรียบเทียบเสมือนวาบริษัทฯไดถือปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทยอย
และบริษัทรวมตามวิธีราคาทุนมาโดยตลอด การเปลี่ยนแปลงนี้ทําใหบริษัทฯมีกําไรสุทธิและกําไรตอหุนใน   
งบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 และ 2549 เพิ่มขึ้น (ลดลง) ดังนี้ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2550 2549 

กําไรสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง) (ลานบาท)  131.7  (275.0) 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น (ลดลง) (บาทตอหุน)  0.016  (0.033) 
กําไรตอหุนปรับลดเพิ่มขึ้น (ลดลง) (บาทตอหุน)  0.014  (0.029) 

  ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวไดแสดงไวในหัวขอ “ผลสะสมจากการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม” ในงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการแลว 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

  ท้ังนี้การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาว มีผลกระทบเฉพาะตอรายการบัญชีท่ีเกี่ยวของกับ        
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการเทานั้น  โดยไมไดมีผลกระทบตอ                  
งบการเงินรวมแตอยางใด 

3. รายการปรับปรุงงบการเงินงวดกอน 

  ในป 2549 บริษัทฯไดปรับงบการเงินของบริษัทรวมแหงหนึ่งเพื่อใหมีนโยบายการบัญชีเดียวกับกลุม
บริษัทเพื่อใชในการคํานวณมูลคาเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียในงบการเงินรวม โดยปรับนโยบายการบัญชี
เกี่ยวกับการตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณโรงพยาบาลของบริษัทรวมดังกลาวจากการใชวิธีราคาที่ตีใหม
เปลี่ยนเปนวิธีราคาทุน 

  นอกจากนั้น บริษัทฯไดปรับงบการเงินของกองทุนรวมสองแหงซึ่งเปนบริษัทรวมในการคํานวณมูลคา  
เงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียในงบการเงินรวม โดยปรับนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย
จากการแสดงดวยมูลคายุติธรรมเปนวิธีราคาทุน บริษัทฯจึงปรับงบการเงินรวมสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 
31 มีนาคม 2549 ท่ีแสดงเปรียบเทียบ การปรับปรุงรายการดังกลาวทําใหบริษัทฯมีกําไรสุทธิในงบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2549 ลดลง 18.6 ลานบาท (0.002 บาทตอหุน) และผลสะสมของ
การปรับปรุงจากเหตุการณขางตนจากอดีตถึงตนป 2549 ไดแสดงไวในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของ         
ผูถือหุนรวม และไดปรับปรุงกําไรสะสมและบัญชีอื่นที่เกี่ยวของในสวนของผูถือหุนในงบการเงินรวม          
ดวยเชนกัน 

4. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

  ในระหวางงวด บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการ
ธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯและบริษัทเหลานั้น ซึ่ง
เปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้ 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

(หนวย: ลานบาท) 
 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม  

งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา  งบการเงินรวม 

 2550 2549 2550 2549  
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      
ดอกเบี้ยรับ - - 20.4 24.9 รอยละ 5.5 - 7.5 ตอป (2549: รอยละ 5 

ตอป) 
ดอกเบี้ยจาย   - - 2.5 0.2 รอยละ 5.5 ตอป (2549: รอยละ 3 ตอป) 
คาธรรมเนียมการจัดการรับ - - 6.8 10.3 ใกลเคียงราคาทุน 
ขายที่ดิน - - 2.1 0.3 ใกลเคียงราคาทุน 
คาตอบแทนการใชที่ดิน - - 2.0 6.9 ใกลเคียงราคาทุน 
เงินปนผลรับ - - 320.2 - ตามที่ประกาศจาย 
คาธรรมเนียมการจัดการจาย - - 1.8 - ใกลเคียงราคาทุน 
รายการธุรกิจกับบริษัทรวม      
ซ้ือสินคา 42.1 65.1 31.5 39.7 ราคาตลาด 
คาเชาและบริการจาย    - 5.6 - 5.6 ราคาตลาด 
ดอกเบี้ยรับ 4.0 - 4.0 - อัตราตลาด 
คาสงเสริมการขาย 8.8 - 7.8 - อัตราตลาด 
เงินปนผลรับ 38.6 49.8 38.6 49.8 ตามที่ประกาศจาย 
คาบริการจาย 5.7 5.3 - - เดือนละ 1.9 ลานบาท 
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน     
คาเชาและคาบริการจาย 7.8 - 7.8 - 675 - 725 บาทตอตารางเมตรตอเดือน 

  ยอดคงคางของรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกันไดแสดงเปนสวนหนึ่งของรายการในงบดุลภายใต
รายการดังตอไปนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2550 

31 ธันวาคม 
2549 

31 มีนาคม 
2550 

31 ธันวาคม 
2549 

ต๋ัวแลกเงินระยะสั้นและเงินฝากสถาบันการเงิน    

   (แสดงภายใตเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด) 
บริษัทรวม     
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส     
   เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) 541.8 1,323.7 484.9 1,313.1 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2550 

31 ธันวาคม 
2549 

31 มีนาคม 
2550 

31 ธันวาคม 
2549 

เงินทดรองจายและลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน    
บริษัทยอย     
บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํากัด - - 4.2 5.8 
บริษัท แลนด แอนด เฮาส นอรธอีส จํากัด - - 0.1 0.1 
บริษัท แอล เอช เรียลเอสเตท จํากัด - - 3.7 5.2 
บริษัท แอลเอช แอสเซท จํากัด - - 4.8 8.3 
บริษัท แอล. เอช. เมืองใหม จํากัด - - 0.3 0.3 

 - - 13.1 19.7 

บริษัทรวม     
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด 1.3 1.5 1.3 1.4 
   (มหาชน)     

 1.3 1.5 1.3 1.4 

รวม 1.3 1.5 14.4 21.1 

เงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางรับจากกิจการที่เกี่ยวของกัน  
บริษัทยอย     
บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํากัด  - - 335.1 470.2 
บริษัท แอตแลนติก เรียลเอสเตท จํากัด - - 105.8 104.4 
บริษัท สยามธานี พรอบเพอรตี้ จํากัด - - 25.6 25.2 
บริษัท แอล. เอช. เมืองใหม จํากัด - - 31.3 30.8 
บริษัท แลนด แอนด เฮาส นอรธอีส จํากัด - - 80.0 100.1 
บริษัท แอลเอช แอสเซท จํากัด - - 735.4 792.4 

 - - 1,313.2 1,523.1 

บริษัทรวม     
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส     
   เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) - 0.6 - 0.6 

รวม - 0.6 1,313.2 1,523.7 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2550 

31 ธันวาคม 
2549 

31 มีนาคม 
2550 

31 ธันวาคม 
2549 

เงินมัดจําแกกิจการที่เกี่ยวของกัน     
บริษัทที่เกี่ยวของกัน     
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยควอลิตี้ เฮาส 6.6 6.6 6.6 6.6 

เจาหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน     
บริษัทรวม     
บริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคช่ัน      
   โปรดักส จํากัด (มหาชน) 22.6 24.9 17.7 20.5 
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด     
   (มหาชน) 2.6 3.2 0.3 0.2 

รวม 25.2 28.1 18.0 20.7 

เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน     
บริษัทรวม     
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด     
   (มหาชน) 1.6 0.6 1.6 0.4 
บริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด 3.8 5.3 - - 
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส     
   เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) 3.3 5.0 3.3 1.5 
บริษัท เซ็นเตอรพอยท แมเนจเมนท จํากัด - 0.3 - 0.3 

    8.7 11.2 4.9 2.2 

บริษัทที่เกี่ยวของกัน     
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยควอลิตี้ เฮาส 0.3 1.8 0.3 1.8 

รวม 9.0 13.0 5.2 4.0 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2550 

31 ธันวาคม 
2549 

31 มีนาคม 
2550 

31 ธันวาคม 
2549 

เงินกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางจายจากกิจการที่เกี่ยวของกัน   
บริษัทยอย     
บริษัท แอล เอช เรียลเอสเตท จํากัด - - - 150.1 

 - - - 150.1 

กรรมการของบริษัทยอย 26.6 26.2 - - 

รวม 26.6 26.2 - 150.1 

  เงินกูยืม/เงินใหกูยืมจากกิจการที่เกี่ยวของกันเปนการกูยืมในรูปของตั๋วสัญญาใชเงิน ปลอดหลักทรัพย     
คํ้าประกันและครบกําหนดจายคืนเมื่อทวงถาม 

  ในระหวางงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 เงินกูยืม/ใหกูยืมระหวางบริษัทฯ บริษัทยอยและ
กิจการที่เกี่ยวของกันมีรายการเคลื่อนไหวดังตอไปนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ ในระหวางงวดสามเดือน ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่ สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 ณ วันที่ 

 1 มกราคม 2550 เพิ่มขึ้น ลดลง 31 มีนาคม 2550
เงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางรับจากกิจการที่เกี่ยวของกัน   
บริษัทรวม     
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส      
   เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) 0.6 - (0.6) - 

เงินกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางจายจากกิจการที่เกี่ยวของกัน   
กรรมการของบริษัทยอย 26.2 0.4 - 26.6 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ ในระหวางงวดสามเดือน ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่ สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 ณ วันที่ 

 1 มกราคม 2550 เพิ่มขึ้น ลดลง 31 มีนาคม 2550
เงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางรับจากกิจการที่เกี่ยวของกัน   
บริษัทยอย     
บริษัท แลนด แอนด เฮาส นอรธอีส      
   จํากัด 100.1 171.3 (191.4) 80.0 
บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํากัด 470.2 2,365.9 (2,501.0) 335.1 
บริษัท แอตแลนติก เรียลเอสเตท จํากัด 104.4 1.4 - 105.8 
บริษัท สยามธานี พรอบเพอรตี้ จํากัด 25.2 0.4 - 25.6 
บริษัท แอล. เอช. เมืองใหม จํากัด 30.8 0.5 - 31.3 
บริษัท แอลเอช แอสเซท จํากัด 792.4 2,250.5 (2,307.5) 735.4 

 1,523.1 4,790.0 (4,999.9) 1,313.2 

บริษัทรวม     
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย     
   จํากัด (มหาชน) 0.6 - (0.6) - 

 1,523.7 4,790.0 (5,000.5) 1,313.2 

เงินกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางจายจากกิจการที่เกี่ยวของกัน   
บริษัทยอย     
บริษัท แอล เอช เรียลเอสเตท จํากัด 150.1 297.5 (447.6) - 

รวม 150.1 297.5 (447.6) - 

 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

  ในระหวางงวดปจจุบัน บริษัทฯและบริษัทยอยไดจายเงินเดือน โบนัส คาเบี้ยประชุม เงินบําเหน็จและ
เงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพใหแกกรรมการและผูบริหารเปนจํานวนเงิน 10.8 ลานบาท (เฉพาะของบริษัทฯ : 10.8 
ลานบาท) (2549 : 10.3 ลานบาท เฉพาะของบริษัทฯ : 10.3 ลานบาท) 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 ภาระค้ําประกันกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

  บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระจากการค้ําประกันใหกับกิจการที่เกี่ยวของกันตามที่กลาวไวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ 21.3 โดยไมคิดคาธรรมเนียมการค้ําประกัน 

5. ที่ดิน งานระหวางกอสรางและงานสาธารณูปโภค (สินคาคงเหลือ) 

  บริษัทฯและบริษัทยอยไดนําท่ีดินบางสวนพรอมสิ่งปลูกสรางที่มีอยูบนที่ดิน ซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ 
วันที่ 31 มีนาคม 2550 จํานวนเงิน 3,386.5 ลานบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 3,307.2 ลานบาท) (31 ธันวาคม 2549: 
3,428.8 ลานบาท เฉพาะของบริษัทฯ: 3,274.2 ลานบาท) ไปจดจํานองค้ําประกันเงินกูยืมระยะยาวและ              
เงินเบิกเกินบัญชีของบริษัทยอย 

รายการเปลี่ยนแปลงของคาเผื่อการลดมูลคาของสินคาคงเหลือสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่                
31 มีนาคม 2550 สรุปไดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

                  
งบการเงินรวม 

งบการเงิน   
เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 175,295 105,233 
บวก: ตั้งคาเผื่อการลดมูลคาของสินคาระหวางงวด 2,089 - 
หัก: โอนไปเปนตนทุนขายสําหรับสินคาท่ีขายไดแลว (3,650) (3,307) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 173,734 101,926 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

6. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

  เงินลงทุนในบริษัทยอยประกอบดวยเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัทดังตอไปนี้ 
(หนวย: พันบาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  สถานที่    มูลคาตามบัญชีตาม 
ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ จดทะเบียน ทุนชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน วิธีราคาทุน 

   31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
2550 2549 2550 2549 2550 2549 2550 2549

     (รอยละ) (รอยละ)     
บริษัท แอตแลนติก เรียลเอสเตท  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ไทย 15,000 15,000 99.99 99.99 14,998 14,998 14,998 14,998 
   จํากัด           
บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ไทย 371,617 371,617 99.99 99.99 371,614 371,614 371,614 371,614 
   จํากัด           
บริษัท แลนดแอนดเฮาสนอรธ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ไทย 13,500 13,500 99.99 99.99 13,500 13,500 13,500 13,500 
   จํากัด           
บริษัท แลนด แอนด เฮาส ธุรกิจอสังหาริมทรพัย ไทย 270,000 270,000 99.99 99.99 269,999 269,999 269,999 269,999 
   นอรธอีส จํากัด           
บริษัท สยามธานี พรอบเพอรตี้ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ไทย 100,000 100,000 99.99 99.99 64,859 64,859 64,859 64,859 
   จํากัด และบริษัทยอย           
บริษัท แอล เอช เรียลเอสเตท ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ไทย 116,000 116,000 99.99 99.99 50,000 50,000 50,000 50,000 
   จํากัด           
บริษัท แอลเอช แอสเซท จํากัด ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ไทย 100,000 100,000 99.99 99.99 52,734 52,734 52,734 52,734 
บริษัท แอล. เอช. เมืองใหม ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ไทย 900,000 900,000 55.00 55.00 495,000 495,000 495,000 495,000 
   จํากัด และบริษัทยอย           
บริษัท แอล แอนด เอช  ธุรกิจใหเชาอสังหาริมทรัพย ไทย 1,378,000 1,258,000 60.00 60.00 922,800 850,800 922,800 850,800 
   พรอพเพอรตี้ จํากัด           
   และบริษัทยอย           

       2,255,504 2,183,504 2,255,504 2,183,504 

 6.1  บริษัท แอล. เอช. เมืองใหม จํากัด และบริษัทยอย 

  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 และ 31 ธันวาคม 2549 บริษัท แอล. เอช. เมืองใหม จํากัด ไดนําหุนสามัญ
ของบริษัท ภูเก็ต ฟวเจอรแพลน จํากัด และบริษัท ดับเบิ้ลทรี จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยไปวางเปน
หลักทรัพยคํ้าประกันเงินกูยืมระยะยาว 

 6.2 บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรต้ี จํากัด และบริษัทยอย 

  ในระหวางงวดปจจุบัน บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรตี้ จํากัด ไดเรียกชําระคาหุนเพิ่มสวนที่
เหลือจากผูถือหุน และบริษัทฯไดจายคาหุนเพิ่มเติมจํานวน 72 ลานบาท ใหแกบริษัทดังกลาวแลวในเดือน
กุมภาพันธและมีนาคม 2550 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

7. เงินลงทุนในบริษัทรวม 

  เงินลงทุนในบริษัทรวมประกอบดวยเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัทดังตอไปนี้ 
(หนวย: พันบาท) 

   งบการเงินรวม 

  สถานที่    มูลคาตามบัญชีตาม 
ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ จด

ทะเบียน 
ทุนชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน วิธีสวนไดเสีย 

   31 มีนาคม 
2550

31 ธันวาคม 
2549

31 มีนาคม 
2550

31 ธันวาคม 
2549

31 มีนาคม 
2550

31 ธันวาคม 
2549

31 มีนาคม 
2550

31 ธันวาคม 
2549

     (รอยละ) (รอยละ)     
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส  ธนาคารเพื่อรายยอย ไทย 2,600,000 1,900,000 43.00 43.00 1,306,960 1,005,960 986,440 661,216 
   เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)           
บริษัท บางกอกเชน ฮอสปตอล  โรงพยาบาล ไทย 950,000 950,000 28.55 28.55 661,669 661,669 705,925 678,413 
   จํากัด (มหาชน)           
บริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น  ผลิตวัสดุกอสราง ไทย 400,000 400,000 31.41 31.41 265,980 265,980 430,602 437,354 
   โปรดักส จํากัด (มหาชน)           
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร  คาปลีกวัสดกุอสราง ไทย 1,920,324 1,919,818 28.75 28.75 906,328 906,328 1,349,181 1,313,975 
   จํากัด  (มหาชน)           
บริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่ ที่ปรึกษาลงทุน ไทย 5,000 5,000 40.00 40.00 2,000 2,000 9,993 10,324 
   จํากัด           
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ไทย 639,943 639,943 49.94 49.94 328,452 328,452 517,614 514,649 
   แลนดแอนดเฮาส           
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ไทย 3,215,570 3,215,570 49.99 49.99 1,609,896 1,609,896 1,579,573 1,596,573 
   สิทธิเรียกรองแลนดแอนดเฮาส II           
บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากดั (มหาชน) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ไทย 7,242,319 7,241,999 23.05 21.91 2,388,481 2,305,233 2,631,127 2,511,311 
บริษัท โพลาร พรอบเพอรตี้  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ฟลิปปนส 4,892,411 4,892,411 25.00 25.00 866,849 866,849 987,258 968,718 
   โฮลดิ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด           

       8,336,615 7,952,367 9,197,713 8,692,533 

 (หนวย: พันบาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  สถานที่    มูลคาตามบัญชีตาม 
ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ จด

ทะเบียน 
ทุนชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน วิธีราคาทุน 

   31 มีนาคม 
2550

31 ธันวาคม 
2549

31 มีนาคม 
2550

31 ธันวาคม 
2549

31 มีนาคม 
2550

31 ธันวาคม 
2549

31 มีนาคม 
2550

31 ธันวาคม 
2549

     (รอยละ) (รอยละ)     
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส  ธนาคารเพื่อรายยอย ไทย 2,600,000 1,900,000 43.00 43.00 1,306,960 1,005,960 962,216 661,216 
   เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)           
บริษัท บางกอกเชน ฮอสปตอล  โรงพยาบาล ไทย 950,000 950,000 28.55 28.55 661,669 661,669 661,669 661,669 
   จํากัด (มหาชน)           
บริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น  ผลิตวัสดุกอสราง ไทย 400,000 400,000 31.41 31.41 265,980 265,980 265,980 265,980 
   โปรดักส จํากัด (มหาชน)           
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร  คาปลีกวัสดกุอสราง ไทย 1,920,324 1,919,818 28.75 28.75 906,328 906,328 906,328 906,328 
   จํากัด  (มหาชน)           
บริษัท เอเชีย แอสเซท  ที่ปรึกษาลงทุน ไทย 5,000 5,000 40.00 40.00 2,000 2,000 2,000 2,000 
   แอดไวเซอรี่  จํากัด           
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ไทย 639,943 639,943 49.94 49.94 328,452 328,452 328,452 328,452 
   แลนดแอนดเฮาส           
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ไทย 3,215,570 3,215,570 49.99 49.99 1,609,896 1,609,896 1,609,896 1,609,896 
   สิทธิเรียกรองแลนดแอนดเฮาส II           
บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากดั (มหาชน) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ไทย 7,242,319 7,241,999 23.05 21.91 2,388,481 2,305,233 2,388,481 2,305,233 
บริษัท โพลาร พรอบเพอรตี้  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ฟลิปปนส 4,892,411 4,892,411 25.00 25.00 866,849 866,849 866,849 866,849 



   โฮลดิ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด           

       8,336,615 7,952,367 7,991,871 7,607,623 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

  งบการเงินรวมระหวางกาลสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 รวมเงินลงทุนในบริษัท
รวมตามวิธีสวนไดเสีย และสวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียของบริษัทรวมดังกลาว        
โดยคํานวณจากงบการเงินที่สอบทานแลวหรือท่ียังมิไดผานการสอบทานดังตอไปนี้ 

           (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 สวนแบงกําไร (ขาดทุน) 
ตามวิธีสวนไดเสีย  

 เงินลงทุนตามวิธี สําหรับงวดสามเดือน 
 สวนไดเสีย ส้ินสุดวันที่ 
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 31 มีนาคม 2550 

สอบทานแลวโดยผูสอบบัญชีและผูสอบบัญชีอ่ืนในสํานักงานเดียวกัน   
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) 986,440 (4,601) 
บริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด 9,993 (331) 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแลนดแอนดเฮาส 517,614 2,965 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิเรียกรองแลนดแอนดเฮาส II 1,579,573 21,579 
บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน) 2,631,127 32,324 
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 1,349,181 35,206 
สอบทานแลวโดยผูสอบบัญชีอ่ืน   
บริษัท บางกอกเชน ฮอสปตอล จํากัด (มหาชน) 705,925 27,357 
บริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดักส จํากัด (มหาชน) 430,602 (6,752) 

  ในระหวางงวดปจจุบัน บริษัทฯไมไดรับงบการเงินสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 
ของบริษัท โพลาร พรอบเพอรตี้ โฮลดิ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด ซึ่งเปนบริษัทรวมแหงหนึ่งในตางประเทศ ดังนั้น 
บริษัทฯจึงไมไดบันทึกสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนดังกลาวตามวิธีสวนไดเสียในงบการเงินรวมสําหรับงวด  
สามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 

  สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวมของบริษัทฯซึ่งคํานวณตามวิธีสวนไดเสีย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549โดยคํานวณจากงบการเงินที่ยังไมผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี 
แสดงรายละเอียดไดดังนี้ 

        (หนวย: พันบาท) 

 31 ธันวาคม 2549
บริษัท โพลาร พรอบเพอรตี้ โฮลดิ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด 50,230 

รวม 50,230 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

  ในระหวางงวดปจจุบัน บริษัทฯไดรับงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ของบริษัท       
โพลาร พรอบเพอรตี้ โฮลด้ิง คอรปอเรช่ัน จํากัด ท่ีผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี ซึ่งไมมีผลแตกตางอยาง
เปนสาระสําคัญจากงบการเงินที่ใชในการคํานวณสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียในงบการเงิน
รวม บริษัทฯจึงปรับผลแตกตางดังกลาวเขางบกําไรขาดทุนรวมในงวดปจจุบัน อยางไรก็ตาม ผูสอบบัญชีได
แสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไขตองบการเงินดังกลาวเกี่ยวกับการถูกจํากัดขอบเขตการตรวจสอบบัญชี
อสังหาริมทรัพยเพื่อขายและประมาณการคางานกอสรางคางจาย เนื่องจากไมไดรับหลักฐานในการตรวจสอบที่
เพียงพอ บริษัทฯไมไดปรับปรุงผลกระทบที่อาจมีตองบการเงินเกี่ยวกับการถูกจํากัดขอบเขตการตรวจสอบ
ดังกลาว และไมไดปรับปรุงผลแตกตางจากการใชนโยบายการบัญชีท่ีแตกตางกันกับกลุมบริษัทฯตามที่กลาว
ขางตน เนื่องจากไมสามารถคํานวณผลกระทบได 

 7.1 ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพ่ือรายยอย จํากัด (มหาชน) 

  ในระหวางงวดปจจุบัน ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) เพิ่มทุนจํานวน     
7 ลานหุน มูลคาตราไวหุนละ 100 บาท โดยบริษัทฯไดซื้อหุนสามัญเพิ่มรวมจํานวน 3.01 ลานหุน คิดเปน
เงิน 301 ลานบาท เพื่อรักษาสัดสวนการลงทุนในธนาคารดังกลาว 

 7.2 บริษัท บางกอกเชน ฮอสปตอล จํากัด (มหาชน) 

   ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 เงินลงทุนในบริษัท บางกอกเชน ฮอสปตอล จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีราคาตลาดรวมจํานวน 2,346 ลานบาท (31 
ธันวาคม 2549: 2,007 ลานบาท)   

7.3 บริษัท ควอลิต้ี คอนสตรัคชั่น โปรดักส จํากัด (มหาชน) 

   ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2550 เงินลงทุนในบริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคช่ัน โปรดักส จํากัด (มหาชน) ซึ่ง
เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีราคาตลาดรวมจํานวน 234 ลานบาท                         
(31 ธันวาคม 2549: 246 ลานบาท)   

 7.4 บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 

   ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 เงินลงทุนในบริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีราคาตลาดรวมจํานวน 2,694 ลานบาท (31 
ธันวาคม 2549: 3,147 ลานบาท)   
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 7.5 บริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) 

   ในระหวางงวดปจจุบัน บริษัทฯไดลงทุนในบริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน) โดยการซื้อหุน
สามัญเพิ่มรวมจํานวน 82.8 ลานหุน คิดเปนเงิน 83.2 ลานบาท ทําใหสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ
เปลี่ยนแปลงจากรอยละ 21.91 เปนรอยละ 23.05 

   ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 เงินลงทุนในบริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัท            
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีราคาตลาดรวมจํานวน 2,053 ลานบาท (31 ธันวาคม 
2549: 1,793 ลานบาท) 

 7.6 บริษัท โพลาร พรอบเพอรต้ี โฮลดิ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด 

   ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2550 เงินลงทุนในบริษัท โพลาร พรอบเพอรตี้ โฮลดิ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด ซึ่ง
เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยประเทศฟลิปปนสมีราคาตลาดรวมจํานวน 2,256 ลานบาท     
(31 ธันวาคม 2549: 1,238 ลานบาท) 

8. เงินลงทุนระยะยาวอื่น 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2550 

31 ธันวาคม
2549 

31 มีนาคม 
2550 

31 ธันวาคม
2549 

หลักทรัพยเผื่อขาย     
ตราสารทุน 398,250 398,250 398,250 398,250 
หัก: คาเผื่อการปรับมูลคา (62,960) (48,650) (62,960) (48,650) 

หลักทรัพยเผื่อขายสุทธิ 335,290 349,600 335,290 349,600 

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด 150,000 150,000 - - 

เงินลงทุนทั่วไป     
ตราสารทุน 2,103,276 2,172,462 2,027,517 2,027,670 
หัก: คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน (1,407,821) (1,476,945) (1,394,758) (1,394,850) 

สุทธิ 845,455 845,517 632,759 632,820 

รวม 1,180,745 1,195,117 968,049 982,420 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

9. ที่ดินรอการพัฒนา 

  บริษัทยอยไดนําท่ีดินรอการพัฒนาบางสวนซึ่งมีมูลคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 จํานวน 1,352.5 
ลานบาท (31 ธันวาคม 2549: 1,352.5 ลานบาท) ไปจดจํานองค้ําประกันเงินกูยืมระยะยาว 

10. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

รายการเปลี่ยนแปลงของที่ดิน อาคารและอุปกรณสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 สรุป
ไดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 1,569,423 348,261 
ซื้อเพิ่มระหวางงวด - ราคาทุน 588,528 13,688 
จําหนายระหวางงวด - มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่   
   จําหนาย (20) (20) 
คาเสื่อมราคาสําหรับงวด (35,327) (27,172) 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 2,122,604 334,757 

 บริษัทยอยสองแหงไดนําทรัพยสินระหวางกอสรางซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 
จํานวน 1,720 ลานบาท (31 ธันวาคม 2549 จํานวน 1,146 ลานบาท) ซึ่งตั้งอยูบนสิทธิการเชาท่ีดินและสิทธิการ
เชาชวงท่ีดินของบริษัทยอยไปค้ําประกันเงินกูยืมระยะยาว 

11. สิทธิการเชา 

บริษัทยอยสองแหงไดนําสิทธิการเชาท่ีดินและสิทธิการเชาชวงท่ีดินซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่      
31 มีนาคม 2550 จํานวนรวม 478.7 ลานบาท (31 ธันวาคม 2549 จํานวน 482.5 ลานบาท) ไปคํ้าประกันเงินกูยืม
ระยะยาว 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

12. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 
(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2550 
31 ธันวาคม

2549 
31 มีนาคม 

2550 
31 ธันวาคม

2549 
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 2,791 4,517 - - 
ตั๋วแลกเงิน 1,745,000 2,335,000 1,745,000 2,335,000 
ตั๋วสัญญาใชเงิน 900,000 900,000 900,000 900,000 
หัก: ดอกเบี้ยจายลวงหนา (18,037) (31,569) (18,037) (31,569) 
สุทธิ 2,629,754 3,207,948 2,626,963 3,203,431 

  เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารของบริษัทยอยคํ้าประกันโดยการจดจํานองที่ดินบางสวนและสิ่งปลูกสรางของ
บริษัทยอย 

13. เงินกูยืมระยะยาว 
(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2550 
31 ธันวาคม

2549 
31 มีนาคม 

2550 
31 ธันวาคม

2549 
เงินกูยืมระยะยาว 5,657,813 5,313,935 3,953,260 3,947,201 
หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป (2,573,737) (2,567,665) (2,356,210) (2,350,151) 
สุทธิ 3,084,076 2,746,270 1,597,050 1,597,050 

  การเปลี่ยนแปลงของเงินกูยืมระยะยาวสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 มีรายละเอียด
ดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 
                 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน   
เฉพาะกิจการ 

 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 5,313,935 3,947,201 
บวก: กูเพิ่มตามสัญญากูยืมเดิม 389,600 - 
 ตัดจําหนายดอกเบี้ยจายลวงหนา 19,308 19,308 
หัก: จายคืนเงินกู (65,030) (13,249) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 5,657,813 3,953,260 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

  สัญญากูยืมเงินสวนใหญไดระบุขอปฏิบัติและขอจํากัดบางประการ เชน อัตราสวนการถือหุนของผูถือหุน 
รายใหญ การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท การคํ้าประกันหนี้สินหรือเขารับอาวัลตั๋วสัญญาใชเงินแกบุคคลหรือ
นิติบุคคลใดๆ การจายเงินปนผล และการรวมหรือควบบริษัทเขากับบริษัทอื่นและการดํารงอัตราสวน            
ทางการเงินบางประการ เปนตน 

  เงินกูยืมของบริษัทฯและบริษัทยอยคํ้าประกันโดยการจดจํานองที่ดินในโครงการของบริษัทฯและบริษัท
ยอย จํานําสิทธิการเชาท่ีดินและสิทธิการเชาชวงท่ีดินพรอมอาคารในโครงการของบริษัทยอย 

14. หุนกู 

  หุนกูของบริษัทฯแสดงรายละเอียดไดดังนี้ 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 จํานวนหุน (หุน) จํานวนเงิน (พันบาท) 

    วันที่ 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
ประเภทหุนกู อัตราดอกเบี้ย อายุ คืนเงินตน ครบกําหนด 2550 2549 2550 2549 

หุนกูประเภทไมมีหลักประกัน 
 - ครั้งที่ 1/2547  
   - ชุดที่ 2 คงที่รอยละ 3.25 3 ป เมื่อครบกําหนด 4 มีนาคม 2550 - 1,000,000 - 1,000,000 
   - ชุดที่ 3 ปที่ 1 - 3 คงที่รอยละ 3.25  4 ป เมื่อครบกําหนด 4 มีนาคม 2551 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

ปที่ 4 คงที่รอยละ 4.5 
 - ครั้งที่ 1/2548         
   - ชุดที่ 1 คงที่รอยละ 4.25 3 ป เมื่อครบกําหนด 1 เมษายน 2551 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 
   - ชุดที่ 2 ปที่ 1 - 3 คงที่รอยละ 4.25 4 ป เมื่อครบกําหนด 1 เมษายน 2552 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 

ปที่ 4 คงที่รอยละ 5.5 
   - ชุดที่ 3 ปที่ 1 - 3 คงที่รอยละ 4.25 5 ป เมื่อครบกําหนด 1 เมษายน 2553 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 
 ปที่ 4 คงที่รอยละ 5.5      
 ปที่ 5 คงที่รอยละ 6.5        

รวม     6,000,000 7,000,000 6,000,000 7,000,000 

หัก: หุนกูที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป  (1,000,000) (1,000,000) 

สุทธิ    5,000,000 6,000,000 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

  การเปลี่ยนแปลงของหุนกูสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2550 มีรายละเอียดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวมและ  
งบการเงิน          
เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 7,000,000 
หัก: ชําระคืน (1,000,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 6,000,000 

15. ทุนเรือนหุน 

  การเพิ่มทุนของบริษัทฯในระหวางงวดปจจุบันเนื่องจากการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญ
มีรายละเอียดดังนี้ 

 ชนิดใบสําคัญ
แสดงสิทธิ 

จํานวน         
ท่ีใชสิทธิ 

จํานวนหุนสามัญที่ออก
เนื่องจากการใชสิทธิ 

ราคาใช
สิทธิ 

วันท่ีจดทะเบียนกับ
กระทรวงพาณิชย 

วันท่ีตลาดหลักทรัพยรับเปน
หลักทรัพยจดทะเบียน วันท่ีใชสิทธิ 

  (หนวย) (หุน) (บาทตอหุน)   
29 ธ.ค. 49 ESOP-5 121,300 1,213,000* 1.0 10 ม.ค. 50 12 ม.ค. 50 
29 ธ.ค. 49 LH-W2 3,176,670 3,954,508* 2.089 10 ม.ค. 50 12 ม.ค. 50 
31 ม.ค. 50 ESOP-4 7,000 70,000 1.0 8 ก.พ. 50 13 ก.พ. 50 

รวม   5,237,508    

 * ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯบันทึกเงินรับจากการใชสิทธิดังกลาวจํานวนรวม 9,473,967 บาท ไวเปนรายการแยกตางหากในงบดุลภายใตบัญชี  “เงิน
รับลวงหนาคาหุน” 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 รายการกระทบยอดจํานวนหุนสามัญ 

(หนวย: หุน) 

 งบการเงินรวมและ                        งบ
การเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดสามเดือน               
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 

 2550 2549
หุนสามัญจดทะเบียน 10,806,737,200 10,806,737,200 

หุนสามัญที่ออกและชําระแลว   
จํานวนหุนสามัญ ณ วันตนงวด 8,476,271,216 8,297,412,718 
เพิ่มจากการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ 5,237,508 18,916,688 

จํานวนหุนสามัญ ณ วันปลายงวด 8,481,508,724 8,316,329,406 

  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 หุนสามัญจดทะเบียนที่ยังไมไดออกและเรียกชําระเปนหุนสามัญที่สํารองไวเพื่อ
วัตถุประสงคตาง ๆ ดังนี้ 

(หนวย: หุน) 

การแปลงหุนกูแปลงสภาพเปนหุนสามัญ(1)  120,000,000 
การแปลง Euro Convertible Debenture เปนหุนสามัญ(1)  32,468,530 
การขายหุนใหบุคคลเฉพาะเจาะจง  1,000,000,000 
การใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ  1,172,759,946 

  2,325,228,476 

(1)  หุนสามัญที่สํารองไวเพื่อการแปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพและ Euro Convertible Debenture เปนหุนที่เหลือจากการใชสิทธิของหุนกู
แปลงสภาพและ Euro Convertible Debenture ที่ครบกําหนดไปแลว 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

16.  เงินรับลวงหนาคาหุน 

  เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2550 มีการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯจัดสรรใหแก
กรรมการที่เปนพนักงาน และพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอยครั้งท่ี 5 (ESOP-5) และใบสําคัญแสดงสิทธิท่ี
จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม (LH-W2) จํานวน 195,150 หนวยและ 140,803,568 หนวย 
ซื้อหุนสามัญจํานวน 1,951,500 หุน และ 175,280,722 หุน ในราคาหุนละ 1 บาท และ 2.089 บาท ตามลําดับ   
บริษัทฯไดรับเงินเพิ่มทุนขางตนแลวรวมจํานวน 368,112,928 บาทในเดือนมีนาคม 2550 บริษัทฯจดทะเบียน
เพิ่มทุนที่ออกและเรียกชําระแลวกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2550 เปนทุนชําระแลวจํานวน 
8,658,740,946 บาท และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดรับหุนสามัญขางตนเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
แลวตั้งแตวันที่ 11 เมษายน 2550 เปนตนไป ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 บริษัทฯบันทึกจํานวนเงินรับจากการ    
เพิ่มทุนดังกลาวจํานวน 368,112,928 บาท ไวเปนรายการแยกตางหากในงบดุลภายใตบัญชี “เงินรับลวงหนา    
คาหุน” 

17. ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

  ใบสําคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯมีรายละเอียดดังนี้ 

  อัตราการ จํานวนใบสําคัญ จํานวนใบสําคัญ จํานวนใบสําคัญ 
ประเภท  ใชสิทธิตอ แสดงสิทธิคงเหลือ แสดงสิทธิที่มี แสดงสิทธิคงเหลือ 

ใบสําคัญแสดง ราคาใชสิทธิ 1 หนวยใบสําคัญ ณ วันที่ การใชสิทธิ ณ วันที่ 
สิทธิ ตอ 1 หุนสามัญ แสดงสิทธิ 1 มกราคม 2550 ในระหวางงวด 31 มีนาคม 2550 

 (บาท)  (หนวย) (หนวย) (หนวย) 
ESOP-4 1.0 1: 10 91,600 7,000 84,600 
ESOP-5 1.0 1: 10 1,690,250 195,150 1,495,100 
LH- W2 2.089 1: 1.24486 1,231,197,989 140,803,568 1,090,394,421 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

18. สวนตํ่ากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2550 
31 ธันวาคม 

2549 
31 มีนาคม 

2550 
31 ธันวาคม 

2549 
    (ปรังปรุงใหม) 
ผลตางระหวางราคาตามบัญชีกับ     
 มูลคายุติธรรมของเงินลงทุน     
 เผื่อขาย     
 - เงินลงทุนของบริษัทรวม 33,309 (725) - - 
 - เงินลงทุนของบริษัทฯ (62,960) (48,650) (62,960) (48,650) 
รวม (29,651) (49,375) (62,960) (48,650) 

19. การกระทบยอดกําไรตอหุนปรับลด 

  การกระทบยอดระหวางกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลดแสดงไดดังนี้ 

 งบการเงินรวม 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 

  จํานวนหุนสามัญ  
ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก กําไรตอหุน  กําไรสุทธิ 

 2550 2549 2550 2549 2550 2549
 (พันบาท) (พันบาท) (พันหุน) (พันหุน) (บาท) (บาท) 

  (ปรับปรุงใหม)    (ปรับปรุงใหม) 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน       

530,037 712,668 8,485,424 8,315,769 0.06 0.09 กําไรสุทธิ 
ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       
 ESOP-4 - - 733 4,354   

14,212 12,188    ESOP-5 - - 
 LH-W2 - - 1,027,423 1,215,050   

กําไรตอหุนปรับลด     
 กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญ สมมติวามีการใชสิทธิ     
    ซื้อหุนสามัญจากใบสําคัญแสดงสิทธิ 530,037 712,668 9,527,792 9,547,361 0.06 0.07 

 -  22  - 



 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 

  จํานวนหุนสามัญ  
 กําไรสุทธิ ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก กําไรตอหุน 

 2550 2549 2550 2549 2550 2549
 (พันบาท) (พันบาท) (พันหุน) (พันหุน) (บาท) (บาท) 

  (ปรับปรุงใหม) (ปรับปรุงใหม)    
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน       
กําไรสุทธิ 661,725 456,330 8,485,424 8,315,769 0.08 0.05 
ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       
 ESOP-4 - - 733 4,354   
 ESOP-5 - - 14,212 12,188   
 LH-W2 - - 1,027,423 1,215,050   

กําไรตอหุนปรับลด     
 กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญ สมมติวามีการใชสิทธิ     
    ซื้อหุนสามัญจากใบสําคัญแสดงสิทธิ 661,725 456,330 9,527,792 9,547,361 0.07 0.05 

20. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

  บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการในสวนงานทางธุรกิจเดียวคือธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย              
ซึ่งประกอบดวยโครงการจัดสรรที่ดินขายพรอมบานและโครงการอาคารชุดพักอาศัย และมีสวนงาน              
ทางภูมิศาสตรเพียงสวนงานเดียวคือประเทศไทยเทานั้น ดังนั้น รายได กําไรและสินทรัพยท้ังหมดที่แสดงใน   
งบการเงินจึงเกี่ยวของกับสวนงานทางธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรตามที่กลาวไว 

21.  ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา 

 21.1 ภาระผูกพัน 

  22.1.1 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันตามสัญญากอสรางรวมจํานวน 
2,072.6 ลานบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 1,095.0 ลานบาท) (31 ธันวาคม 2549: 1,976.3 ลานบาท 
เฉพาะของบริษัทฯ: 1,115.8 ลานบาท) 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

  21.1.2 บริษัทฯมีภาระผูกผันตามสัญญาเชาและบริการกับบริษัทที่เกี่ยวของกันแหงหนึ่งท่ีจะตองจายใน
อนาคตดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

 31 มีนาคม 2550 31 ธันวาคม 2549
จายชําระภายใน   

1 ป 26.3 26.2 
2 ป 19.7 26.3 

รวม 46.0 52.5 

  21.1.3 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 บริษัท แอล แอนด เอช พรอพเพอรตี้ จํากัด มีภาระผูกผันเกี่ยวกับการ
บริหารโครงการและงานกอสรางจํานวน 5.1 ลานบาท (31 ธันวาคม 2549: 7.1 ลานบาท) 

21.1.4 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2550 บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรตี้ จํากัด และบริษัทยอยมีภาระผูกพัน
ตามสัญญาเชาท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสรางดังนี้ 

   ก) สัญญาเชาท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง 

วันที่ทําสัญญา อายุสัญญา   วันส้ินสุดสัญญา   อัตราคาเชา 
7 มิถุนายน 2548 30 ป  31 พฤษภาคม 2581    ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2551 แตหากปลูกสราง 

          อาคารเสร็จกอนวันดังกลาวใหเริ่มนับกําหนด 
          ระยะเวลาเชาตั้งแตวันนั้นเปนตนไป โดยจาย 
          คาเชาเปนรายเดือนในอัตราดังนี้ 
          ปที่ 1-5 คาเชารวม 33.15 ลานบาท 
          ปที่ 6-10 คาเชารวม 42.31 ลานบาท 
          ปที่ 11-15 คาเชารวม 54.00 ลานบาท 
          ปที่ 16-20 คาเชารวม 68.92 ลานบาท 
          ปที่ 21-25 คาเชารวม 87.97 ลานบาท 
             ปที่ 26-30 คาเชารวม 112.27 ลานบาท 

  นอกจากนี้ บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรตี้ จํากัด ยังมีภาระผูกพันเกี่ยวกับ      
คาทดแทนการขาดผลประโยชนในอัตราเดือนละ 350,000 บาท นับแตวันทําสัญญาจนถึง
วันที่กอสรางอาคารเสร็จและคาดูแลรักษาความปลอดภัยเดือนละ 11,160 บาท ตลอด
ระยะเวลาการปลูกสรางและตลอดอายุสัญญาเชา 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

   ข) สัญญาเชาชวงท่ีดิน 

วันที่ทําสัญญา อายุสัญญา   วันส้ินสุดสัญญา   อัตราคาเชา 
28 กรกฎาคม 2548 33 ป  28 กรกฎาคม 2581   ปที่ 1-3 3.00 ลานบาท ชําระแลว 

         ปที่ 4-8 คาเชารวม 25.00 ลานบาท 
         ปที่ 9-13 คาเชารวม 30.00 ลานบาท 
         ปที่ 14-18 คาเชารวม 36.00 ลานบาท 
         ปที่ 19-23 คาเชารวม 43.20 ลานบาท 
         ปที่ 24-28 คาเชารวม 51.84 ลานบาท 
            ปที่ 29-33 คาเชารวม 62.21 ลานบาท 

   ค) สัญญาเชาท่ีดิน 

วันที่ทําสัญญา อายุสัญญา อัตราคาเชาและคาหนาดิน 
10 มีนาคม 2549 30 ป(1)  - คาหนาดินจํานวน 500 ลานบาท ซ่ึงชําระแลวจํานวน 250 ลานบาท สวนที่เหลือ 

      จะชําระเมื่อผูใหเชาไดจัดใหผูเชาเดิมขนยายออกพรอมกับจดทะเบียนสัญญาเชา 
     - ภายในระยะเวลา 3 ป (นับจากวันจดทะเบียนการเชา) กอนการเริ่มนับกําหนด 
      ระยะเวลาการเชา บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรตี้ จํากัด ตองชําระคาหนาดิน 
      เพิ่มเติมรวมจํานวน 5.76 ลานบาท 
     - คาเชาที่ดินจายเปนรายเดือนดังนี้ 
      ปที่ 1 - 5 คาเชารวม 20.16 ลานบาท 
      ปที่ 6 - 10 คาเชารวม 23.18 ลานบาท 
      ปที่ 11 - 15 คาเชารวม 26.66 ลานบาท 
      ปที่ 16 - 20 คาเชารวม 30.66 ลานบาท 
      ปที่ 21 - 25 คาเชารวม 35.25 ลานบาท 
        ปที่ 26 - 30 คาเชารวม 40.54 ลานบาท 

(1)  นับแตวันที่ครบกําหนดระยะเวลา 3 ป หลังจากที่ผูใหเชาไดจัดการใหผูเชาเดิมไดขนยายออกและผูเชาได        
สงมอบที่ดินพรอมกับจดทะเบียนการเชาที่ดินใหแกบริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรตี้ จํากัด เปนที่เรียบรอย
แลว 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

  21.1.5 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 บริษัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสวนของเงินลงทุนที่ยังไมเรียกชําระใน
บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรตี้ จํากัด จํานวนเงิน 133.2 ลานบาท (31 ธันวาคม 2549: 205.2 
ลานบาท) 

  21.1.6 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรตี้ จํากัด และบริษัทยอยมีภาระผูกพัน
เกี่ยวกับคาบริหารจัดการที่ตองจายใหกับบริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด ซึ่งเปนบริษัท
รวมของบริษัทฯในอัตราปละ 22.7 ลานบาท (31 ธันวาคม 2549: 21.2 ลานบาท) และคาธรรมเนียม
อื่นตามที่ระบุในสัญญา จนกวาจะมีการบอกยกเลิกสัญญา 

  21.1.7 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 บริษัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการซื้อท่ีดินจํานวน 515.1 ลานบาท         
(31 ธันวาคม 2549: 298.5 ลานบาท เฉพาะของบริษัทฯ: 262.3 ลานบาท) 

  21.1.8 ภาระจากการพัฒนาโครงการที่ดําเนินการอยู 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 2550 2549 2550 2549 

จํานวนโครงการที่ดําเนินการอยูตนงวด/ป 39 34 29 21 
จํานวนโครงการที่ปดแลว - (6) - - 
จํานวนโครงการที่เปดใหม - 11 - 8 

จํานวนโครงการที่ดําเนินการอยูสิ้นงวด/ป 39 39 29 29 

มูลคาซื้อขายที่ไดทําสัญญาแลวสะสม     
 ท้ังสิ้น (ลานบาท) 57,159 59,562 45,190 42,199 
คิดเปนรอยละของยอดขายรวมของ     
 โครงการที่เปดดําเนินการอยู 57.0 55.6 56.5 52.6 
มูลคาซื้อขายที่ไดทําสัญญาแลวใน     
 ระหวางงวด/ป (ลานบาท) 3,978 17,160 2,949 11,922 
คิดเปนรอยละของยอดขายรวมของ     
 โครงการที่เปดดําเนินการอยู 4.0 16.0 3.7 14.9 

 -  26  - 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

   ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันที่จะตองทําการพัฒนา
สาธารณูปโภคสวนกลางของโครงการที่ดําเนินงานอยูเปนมูลคา  526.6 ลานบาท (เฉพาะของ
บริษัทฯ: 410.0 ลานบาท) (31 ธันวาคม 2549: 663.8 ลานบาท เฉพาะของบริษัทฯ 542.7 ลานบาท) 

 21.1.9 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 บริษัทยอยมีท่ีดินในโครงการที่ติดภาระจํายอมรวมจํานวนประมาณ      
32 ไร (31 ธันวาคม 2549: 33 ไร) ซึ่งมูลคาของที่ดินที่ติดภาระจํายอมดังกลาวไดรวมเปนตนทุน
โครงการแลว 

 21.2 หนังสือค้ําประกันธนาคาร 

   ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 บริษัทฯและบริษัทยอยมีหนังสือคํ้าประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนาม
บริษัทฯและบริษัทยอยเหลืออยูจํานวน  1,330.5 ลานบาท  (เฉพาะของบริษัทฯ: 980.9 ลานบาท)             
(31 ธันวาคม 2549: 1,810.7 ลานบาท เฉพาะของบริษัทฯ: 1,430.7 ลานบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพัน
ทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอย 

 21.3 การค้ําประกัน 

  21.3.1 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 และ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯมีภาระค้ําประกันที่ทํากับธนาคารและ
สถาบันการเงินตาง ๆ ใหกับบริษัท แอล. เอช. เมืองใหม จํากัด และบริษัทยอยเปนวงเงินจํานวน
รวม 522.5 ลานบาท 

  21.3.2 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 และ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯค้ําประกันเงินกูของลูกคากับสถาบัน
การเงินจํานวน 9.1 ลานบาท 

  21.3.3 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯได     
คํ้าประกันหนี้ของบริษัทอื่นแหงหนึ่งจํานวน 31.9 ลานบาท (31 ธันวาคม 2549: 31.5 ลานบาท) 

  21.3.4 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2550 และ 31 ธันวาคม 2549 บริษัท ภูเก็ต ฟวเจอรแพลน จํากัด ซึ่งเปนบริษัท
ยอยของบริษัท แอล. เอช. เมืองใหม จํากัด ไดคํ้าประกันเงินกูของบริษัท แอล. เอช. เมืองใหม จํากัด 
ในวงเงินจํานวน 400 ลานบาท และค้ําประกันเงินกูของบริษัท ดับเบิ้ลทรี จํากัด ในวงเงินจํานวน 
270 ลานบาท 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

  21.3.5 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 และ 31 ธันวาคม 2549 บริษัท ดับเบิ้ลทรี จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของ
บริษัทของบริษัท แอล. เอช. เมืองใหม จํากัด ไดคํ้าประกันเงินกูของบริษัท แอล. เอช. เมืองใหม 
จํากัด ในวงเงินจํานวน 400 ลานบาท และค้ําประกันเงินกูบริษัท ภูเก็ต ฟวเจอรแพลน จํากัด ใน
วงเงินจํานวน 280 ลานบาท 

  21.3.6 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2550 และ 31 ธันวาคม 2549 บริษัท แอล. เอช. เมืองใหม จํากัด ไดคํ้าประกัน
เงินกูของบริษัทยอย 2 บริษัท ในวงเงินจํานวน 550 ลานบาท 

  21.3.7 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 และ 31 ธันวาคม 2549 บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรตี้ จํากัด ซึ่ง
เปนบริษัทยอยของบริษัทฯไดคํ้าประกันเงินกูของบริษัท แอล แอนด เอช สาทร จํากัด ในวงเงิน
จํานวน 390 ลานบาท 

 21.4 คดีความ 

   ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 บริษัทฯและบริษัทยอยแหงหนึ่งมีคดีท่ีถูกฟองรองท่ีสําคัญคือคดีท่ี       
นิติบุคคลหมูบานจัดสรรสองแหงฟองรองเกี่ยวกับทางออกสูทางสาธารณะโดยมีทุนทรัพยจํานวน  
1,013.5 ลานบาท ขณะนี้บริษัทฯและบริษัทยอยไดเจรจาประนีประนอมกับคณะกรรมการหมูบานจัดสรร
ดังกลาวในเบื้องตนแลว ไดขอสรุปวาบริษัทฯจะมอบเงินใหนิติบุคคลหมูบานจัดสรรท้ังสองแหงจํานวน
รวม 20 ลานบาทเพื่อนําไปดําเนินการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคภายในหมูบานและจายเงินสมทบทุน
สรางอาคารสํานักงานนิติบุคคลหมูบานจัดสรรดังกลาว ดังนั้น บริษัทฯจึงบันทึกสํารองเผื่อหนี้สินที่
อาจจะเกิดขึ้นจากคดีความดังกลาวจํานวน 25.0 ลานบาท 

   นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 บริษัทฯและบริษัทยอยไดถูกฟองรองในคดีอื่น ๆ เกี่ยวกับการ
ผิดสัญญาซึ่งมีทุนทรัพยรวมจํานวน 28.5 ลานบาท ปจจุบันศาลชั้นตนและศาลอุทธรณไดมีคําพิพากษาให
บริษัทฯและบริษัทยอยชดใชคาเสียหายพรอมดอกเบี้ยรวมจํานวน 6.7 ลานบาท บริษัทฯและบริษัทยอยได
บันทึกสํารองเผื่อหนี้สินที่อาจจะเกิดข้ึนจากคดีความดังกลาวตามความเห็นของฝายกฎหมายของบริษัทฯ
รวมจํานวน 6.7 ลานบาท 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

22. เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน 

 22.1  เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนมีมติท่ีสําคัญดังตอไปนี้ 

  22.1.1) อนุมัติใหจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.15 บาท คิดเปนจํานวนเงิน 1,298.8 ลานบาท โดยมี
กําหนดจายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2550 และใหจัดสรรสํารองตามกฎหมายเปนจํานวนเงิน 16.1 
ลานบาท 

  22.1.2) อนุมัติใหลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากทุนจดทะเบียนเดิม 10,806,737,200 บาทเปน               
ทุนจดทะเบียนใหม 9,654,268,670 บาท โดยการยกเลิกหุนสามัญที่ยังไมไดออกจําหนายจํานวน 
1,152,468,530 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท บริษัทฯอยูระหวางการจดทะเบียนลดทุนกับ
กระทรวงพาณิชย 

  22.1.3) อนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากทุนจดทะเบียนเดิม 9,654,268,670 บาท เปน        
ทุนจดทะเบียนใหม 10,354,268,670 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 700,000,000 
หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท บริษัทฯอยูระหวางการจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย 

  22.1.4) อนุมัติจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนขางตนจํานวน 700,000,000 หุน เพื่อรองรับการใชสิทธิของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม (LH-W2) 

  22.1.5) อนุมัติใหบริษัทฯออกและเสนอขายหุนกูภายในวงเงินไมเกิน 5,000 ลานบาทหรือเทียบเทาใน
เงินสกุลอื่น อายุไมเกิน 10 ป เสนอขายตอผูลงทุนในประเทศและ/หรือในตางประเทศ โดยการ
เสนอขายตอประชาชนทั่วไปและ/หรือเสนอขายตอผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงและ/หรือผูลงทุน
ประเภทสถาบันหรือท่ีมีลักษณะเฉพาะตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ      
ตลาดหลักทรัพย โดยอาจออกและเสนอขายหุนกูท้ังจํานวนหรือบางสวน ครั้งเดียวหรือหลาย
ครั้งตามที่เห็นสมควร 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

22.2  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2550 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯที่จัดสรรใหแกกรรมการ
ท่ีเปนพนักงาน และพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอย ตามโครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแก
กรรมการที่เปนพนักงาน และพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอยครั้งท่ี 4 (ESOP-4) ขอใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวรวมจํานวน 1,000 หนวย ซื้อหุนสามัญรวมจํานวน 10,000 หุน ในราคาหุนละ 
1 บาท ทําใหทุนชําระแลวของบริษัทฯเพิ่มจาก 8,658,740,946 บาท เปน 8,658,750,946 บาท บริษัทฯ
ไดรับเงินเพิ่มทุนขางตนแลวในเดือนเมษายน 2550 บริษัทฯจดทะเบียนเพิ่มทุนที่ออกและเรียกชําระแลว
กับกระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2550 และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดรับหุนสามัญ
ขางตนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนแลวตั้งแตวันที่ 11 พฤษภาคม 2550 

22.3 เมื่อวันท่ี 18 เมษายน 2550 ท่ีประชุมผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิเรียกรอง
แลนดแอนดเฮาส ซึ่งเปนบริษัทรวมของบริษัทฯมีมติใหลดทุนตามสัดสวนการถือหนวยลงทุนของผูถือ
หนวยลงทุน แตละรายคิดเปนเงินจํานวน 971 ลานบาท บริษัทฯจะไดรับเงินคืนตามสัดสวนรอยละ 49.94 
รวมเปนเงิน 485 ลานบาทในเดือนเมษายน 2550 

22.4 เมื่อวันท่ี 3 พฤษภาคม 2550 บริษัทฯไดเปลี่ยนแปลงอัตราการใชสิทธิและราคาใชสิทธิของใบสําคัญแสดง
สิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม (LH-W2) ดังนี้ 

รายการแกไข เดิม ใหม หมายเหตุ 

เปนผลจากการจายเงินปนผลเกินกวา
รอยละ 30 ของกําไรสุทธิ 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย 
ใชสิทธิซ้ือหุนสามัญได 
1.26066 หุน 

อัตราการใชสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย     
ใชสิทธิซ้ือหุนสามัญได 
1.24486 หุน 

ราคาใชสิทธิ 2.089 บาทตอหุน 2.063 บาทตอหุน เปนผลจากการจายเงินปนผลเกินกวา
รอยละ 30 ของกําไรสุทธิ 

23. การจัดประเภทรายการบัญชีใหม 

  นอกจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามที่กลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 2 และขอ 3 ซึ่ง
มีผลกระทบตอกําไรสุทธิและสวนของผูถือหุนตามที่ไดรายงานไปแลว บริษัทฯไดมีการจัดประเภทรายการบัญชี
บางรายการในงบการเงินสําหรับงวดกอนใหมเพื่อใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการบัญชีในงวดปจจุบัน 
ซึ่งไมมีผลกระทบตอกําไรสุทธิหรือสวนของผูถือหุนนอกเหนือไปจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดังกลาว 

24. การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล 

  งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับการอนุมัติใหเผยแพรจากคณะกรรมการของบริษัทฯในวันที่ 14 พฤษภาคม 
2550 
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