
(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

บริษัท แลนดแอนดเฮาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 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 

 1.4 การประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหม 

สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับท่ี 9/2550 และฉบับท่ี 38/2550 เกี่ยวกับ
มาตรฐานการบัญชี ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว โดยใหใชมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุง
ใหมป 2550 ดังตอไปนี้แทนมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมที่ยกเลิกไป 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

ก) มาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงใหมที่มีผลบังคับใชในปปจจุบัน 

ฉบับที่ 44 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ฉบับที่ 45 เงินลงทุนในบริษัทรวม 
ฉบับที่ 46 สวนไดเสียในการรวมคา 

  มาตรฐานการบัญชีท้ังสามฉบับขางตนใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีท่ีเริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2550 เปนตนไป ในระหวางไตรมาสที่ 1 ของปปจจุบัน 
บริษัทฯไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 และ 45 ฉบับปรับปรุง
ใหม ตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 2 

ข) มาตรฐานการบัญชีที่ยังไมมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 

ฉบับที่ 25 งบกระแสเงินสด 
ฉบับที่ 33 ตนทุนการกูยืม 
ฉบับที่ 35 การนําเสนองบการเงิน 
ฉบับที่ 39 นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและขอผิดพลาด 
ฉบับที่ 41 งบการเงินระหวางกาล 
ฉบับที่ 49 สัญญากอสราง 

  มาตรฐานการบัญชีท้ังหกฉบับขางตนใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ท่ีเริ่มในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2551 เปนตนไป ฝายบริหารของบริษัทฯไดประเมินแลวเห็นวา
มาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาวจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปท่ี
เริ่มใชมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาว 

1.5 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

   งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนโดยไดใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับที่ใช
ในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ยกเวนการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ
การบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการ จากวิธีสวนไดเสียเปนวิธี
ราคาทุน ตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 2 
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2. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

  ในระหวางไตรมาสที่ 1 ของป 2550 บริษัทฯไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึก         
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการ  จากวิธีสวนไดเสียเปนวิธีราคาทุน              
ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่ง
กําหนดใหบัญชีเงินลงทุนในบริษัทยอย เงินลงทุนในกิจการที่มีอํานาจควบคุมรวมกัน และเงินลงทุนใน      
บริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการตองแสดงตามวิธีราคาทุน 

  ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาว บริษัทฯไดปรับยอนหลังงบการเงินเฉพาะกิจการ          
งวดกอนที่นํามาแสดงเปรียบเทียบเสมือนวาบริษัทฯไดถือปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทยอย
และบริษัทรวมตามวิธีราคาทุนมาโดยตลอด การเปลี่ยนแปลงนี้ทําใหบริษัทฯมีกําไรสุทธิและกําไรตอหุนใน   
งบกําไรขาดทุนเฉพาะกิจการสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 และ 2549 
เพิ่มขึ้น (ลดลง) ดังนี้ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 

 2550 2549 2550 2549 

กําไรสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง) (ลานบาท) (45.5)  133.4 252.2  (45.9) 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น (ลดลง) (บาทตอหุน) (0.005)  0.016 0.029  (0.005) 
กําไรตอหุนปรับลดเพิ่มขึ้น (ลดลง) (บาทตอหุน) (0.005)  0.014 0.026  (0.005) 

  ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวไดแสดงไวในหัวขอ “ผลสะสมจากการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม” ในงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการแลว 

  ท้ังนี้การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาว มีผลกระทบเฉพาะตอรายการบัญชีท่ีเกี่ยวของกับ        
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการเทานั้น  โดยไมไดมีผลกระทบตอ                  
งบการเงินรวมแตอยางใด 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

3. รายการปรับปรุงงบการเงินงวดกอน 

  ในระหวางป 2549 บริษัทฯไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุมบริษัทรวมใหมีนโยบายบัญชี
เดียวกัน โดยบริษัทฯไดปรับงบการเงินของบริษัทรวมแหงหนึ่งเพื่อใชในการคํานวณมูลคาเงินลงทุนตามวิธี   
สวนไดเสีย โดยปรับนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณโรงพยาบาลของบริษัทรวม
ดังกลาวจากการใชวิธีราคาที่ตีใหมเปลี่ยนเปนราคาทุน 

  นอกจากนั้น บริษัทฯไดปรับงบการเงินของกองทุนรวมสองแหงซึ่งเปนบริษัทรวมในการคํานวณมูลคา 
เงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย โดยปรับนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยจากการแสดงดวย
มูลคายุติธรรมเปนราคาทุน และผลสะสมของการปรับปรุงจากเหตุการณขางตนจากอดีตถึงตนป 2549 ไดแสดง
ไวในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และไดปรับปรุงกําไรสะสมและบัญชีอื่นที่เกี่ยวของในสวน
ของผูถือหุนดวยเชนกัน 

4. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

  ในระหวางงวด บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการ
ธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯและบริษัทเหลานั้น       
ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 

 2550 2549 2550 2549  
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      
ดอกเบี้ยรับ - - 13.8 25.9 รอยละ 5.5 - 7.5 ตอป (2549: รอยละ 5 

ตอป) 
ดอกเบี้ยจาย   - - 2.9 4.3 รอยละ 5.5 ตอป (2549: รอยละ 3 - 5 

ตอป) 
คาธรรมเนียมการจัดการรับ - - 5.8 7.7 ใกลเคียงราคาทุน 
คาตอบแทนการใชที่ดิน - - - 18.4 ใกลเคียงราคาทุน 
เงินปนผลรับ - - 350.3 301.6 ตามที่ประกาศจาย 
คาธรรมเนียมการจัดการจาย - - 1.9 - ใกลเคียงราคาทุน 
คาธรรมเนียมการค้ําประกันรับ - - 1.4 - รอยละ 0.35 - 0.50 ตอป 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย: ลานบาท) 
 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 
 2550 2549 2550 2549  

รายการธุรกิจกับบริษัทรวม      
ซ้ือสินคา 30.5 103.6 23.6 43.2 ราคาตลาด 
คาเชาและบริการจาย    - 9.3 - 9.3 ราคาตลาด 
ดอกเบี้ยรับ 12.7 - 12.2 - อัตราตลาด 
คาสงเสริมการขาย 0.3 - - - อัตราตลาด 
เงินปนผลรับ 59.2 73.1 59.2 73.1 ตามที่ประกาศจาย 
คาบริการจาย 9.7 5.8 - - ตามอัตราที่ระบุในสัญญา 
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน     
คาเชาและคาบริการจาย 9.3 - 9.3 - 675 - 725 บาทตอตารางเมตรตอเดือน 
คาธรรมเนียมการค้ําประกัน
จาย 

1.2 - - - รอยละ 0.35 - 0.50 ตอป 

 (หนวย: ลานบาท) 
 สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 
 2550 2549 2550 2549  

รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      
ดอกเบี้ยรับ - - 51.6 74.1 รอยละ 5.5 - 7.5 ตอป (2549: รอยละ 5 

ตอป) 
ดอกเบี้ยจาย   - - 6.5 5.8 รอยละ 5.5 ตอป (2549: รอยละ 3 - 5 

ตอป) 
คาธรรมเนียมการจัดการรับ - - 19.3 25.1 ใกลเคียงราคาทุน 
ขายที่ดิน - - 46.7 26.8 ใกลเคียงราคาทุน 
คาตอบแทนการใชที่ดิน - - 11.0 33.4 ใกลเคียงราคาทุน 
เงินปนผลรับ - - 670.5 504.6 ตามที่ประกาศจาย 
คาธรรมเนียมการจัดการจาย - - 5.5 - ใกลเคียงราคาทุน 
คาธรรมเนียมการค้ําประกันรับ - - 1.4 - รอยละ 0.35 - 0.50 ตอป 
รายการธุรกิจกับบริษัทรวม      
ซ้ือสินคา 116.8 225.7 88.6 112.6 ราคาตลาด 
คาเชาและบริการจาย    - 23.2 - 23.2 ราคาตลาด 
ดอกเบี้ยรับ 22.7 - 21.6 - อัตราตลาด 
คาสงเสริมการขาย 11.0 - 7.8 - อัตราตลาด 
เงินปนผลรับ 384.9 329.5 384.9 329.5 ตามที่ประกาศจาย 
คาบริการจาย 28.2 17.4 - - ตามอัตราที่ระบุในสัญญา 
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน     
คาเชาและคาบริการจาย 25.5 - 25.5 - 675 - 725 บาทตอตารางเมตรตอเดือน 
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คาธรรมเนียมการค้ําประกันจาย 1.2 - - - รอยละ 0.35 - 0.50 ตอป 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

  ยอดคงคางของรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกันไดแสดงเปนสวนหนึ่งของรายการในงบดุลภายใต
รายการดังตอไปนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 
2550 

31 ธันวาคม 
2549 

30 กันยายน 
2550 

31 ธันวาคม 
2549 

ต๋ัวแลกเงินระยะสั้นและเงินฝากสถาบันการเงิน 
   (แสดงภายใตเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด) 

   

บริษัทรวม     
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส     
   เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) 2,082.6 1,323.7 1,968.9 1,313.1 

เงินทดรองจายและลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน    
บริษัทยอย     
บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํากัด - - 3.8 5.8 
บริษัท แลนด แอนด เฮาส นอรธอีส จํากัด - - 0.3 0.1 
บริษัท แอล เอช เรียลเอสเตท จํากัด - - 1.7 5.2 
บริษัท แอลเอช แอสเซท จํากัด - - 4.0 8.3 
บริษัท แอล. เอช. เมืองใหม จํากัด - - 0.7 0.3 
บริษัท ภูเก็ต ฟวเจอร แพลน จํากัด - - 0.4 - 
บริษัท ดับเบิ้ลทรี จํากัด - - 0.4 - 

 - - 11.3 19.7 

บริษัทรวม     
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด     
   (มหาชน) 0.8 1.5 0.8 1.4 
บริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคช่ัน โปรดักส     
   จํากัด (มหาชน) 65.7 - 65.7 - 

 66.5 1.5 66.5 1.4 

รวม 66.5 1.5 77.8 21.1 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 
2550 

31 ธันวาคม 
2549 

30 กันยายน 
2550 

31 ธันวาคม 
2549 

เงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางรับจากกิจการที่เกี่ยวของกัน  
บริษัทยอย     
บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํากัด  - - - 470.2 
บริษัท แอตแลนติก เรียลเอสเตท จํากัด - - 111.2 104.4 
บริษัท สยามธานี พรอบเพอรตี้ จํากัด - - 28.4 25.2 
บริษัท แอล. เอช. เมืองใหม จํากัด - - 43.7 30.8 
บริษัท แลนด แอนด เฮาส นอรธอีส จํากัด - - 50.1 100.1 
บริษัท แอลเอช แอสเซท จํากัด - - 622.8 792.4 

 - - 856.2 1,523.1 

บริษัทรวม     
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส     
   เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) 4.0 0.6 3.7 0.6 

รวม 4.0 0.6 859.9 1,523.7 

เงินมัดจําแกกิจการที่เกี่ยวของกัน     
บริษัทที่เกี่ยวของกัน     
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยควอลิตี้ เฮาส 7.4 6.6 7.4 6.6 

เจาหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน     
บริษัทรวม     
บริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคช่ัน      
   โปรดักส จํากัด (มหาชน) 17.5 24.9 13.7 20.5 
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด     
   (มหาชน) 0.7 3.2 0.5 0.2 

รวม 18.2 28.1 14.2 20.7 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กันยายน 

2550 
31 ธันวาคม 

2549 
30 กันยายน 

2550 
31 ธันวาคม 

2549 
เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน     
บริษัทยอย     
บริษัท แลนด แอนด เฮาส นอรธอีส จํากัด - - 1.9 - 
บริษัทรวม     
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด     
   (มหาชน) 0.5 0.6 - 0.4 
บริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด 4.8 5.3 - - 
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส 
   เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) 

 
- 

 
5.0 

 
- 

 
1.5 

บริษัท เซ็นเตอรพอยท แมเนจเมนท จํากัด - 0.3 - 0.3 
บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน) 0.3 - - - 
    5.6 11.2 - 2.2 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน     
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยควอลิตี้ เฮาส 0.5 1.8 0.5 1.8 
บริษัท เมืองใหม พรอพเพอรตี้ จํากัด 1.2 - - - 
 1.7 1.8 0.5 1.8 
รวม 7.3 13.0 2.4 4.0 

เงินกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางจายจากกิจการที่เกี่ยวของกัน   
บริษัทยอย     
บริษัท แอล เอช เรียลเอสเตท จํากัด - - - 150.1 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน     
บริษัท เมืองใหม พร็อพเพอรตี้ จํากัด 9.1 - - - 
กรรมการของบริษัทยอย 27.6 26.2 - - 
รวม 36.7 26.2 - 150.1 

  เงินกูยืม/เงินใหกูยืมจากกิจการที่เกี่ยวของกันเปนการกูยืมในรูปของตั๋วสัญญาใชเงิน ปลอดหลักทรัพย     
คํ้าประกันและครบกําหนดจายคืนเมื่อทวงถาม 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

  ในระหวางงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 เงินกูยืม/ใหกูยืมระหวางบริษัทฯ บริษัทยอยและ
กิจการที่เกี่ยวของกันมีรายการเคลื่อนไหวดังตอไปนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ ในระหวางงวดเกาเดือน ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 ณ วันที่ 

 1 มกราคม 2550 เพิ่มขึ้น ลดลง 30 กันยายน 2550
เงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางรับจากกิจการที่เกี่ยวของกัน   
บริษัทรวม     
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส      
   เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) 0.6 16.4 (13.0) 4.0 

เงินกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางจายจากกิจการที่เกี่ยวของกัน   
กิจการที่เกี่ยวของกัน     
บริษัท เมืองใหม พร็อพเพอรตี้ จํากัด - 9.1 - 9.1 

กรรมการของบริษัทยอย 26.2 1.4 - 27.6 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ ในระหวางงวดเกาเดือน ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 ณ วันที่ 

 1 มกราคม 2550 เพิ่มขึ้น ลดลง 30 กันยายน 2550
เงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางรับจากกิจการที่เกี่ยวของกัน   
บริษัทยอย     
บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํากัด 470.2 4,160.2 (4,630.4) - 
บริษัท แอตแลนติก เรียลเอสเตท จํากัด 104.4 114.5 (107.7) 111.2 
บริษัท สยามธานี พรอบเพอรตี้ จํากัด 25.2 29.1 (25.9) 28.4 
บริษัท แอล. เอช. เมืองใหม จํากัด 30.8 12.9 - 43.7 
บริษัท แลนด แอนด เฮาส นอรธอีส      
   จํากัด 100.1 223.4 (273.4) 50.1 
บริษัท แอลเอช แอสเซท จํากัด 792.4 5,240.6 (5,410.2) 622.8 

 1,523.1 9,780.7 (10,447.6) 856.2 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ ในระหวางงวดเกาเดือน ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 ณ วันที่ 

 1 มกราคม 2550 เพิ่มขึ้น ลดลง 30 กันยายน 2550
บริษัทรวม     
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย     
   จํากัด (มหาชน) 0.6 16.1 (13.0) 3.7 

รวม 1,523.7 9,796.8 (10,460.6) 859.9 

เงินกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางจายจากกิจการที่เกี่ยวของกัน   
บริษัทยอย     
บริษัท แอล เอช เรียลเอสเตท จํากัด 150.1 1,236.5 (1,386.6) - 

 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

  ในระหวางงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 บริษัทฯและบริษัทยอยไดจายเงินเดือน โบนัส     
คาเบี้ยประชุม เงินบําเหน็จและเงินกองทุนสํารองเลี้ยงชีพใหแกกรรมการและผูบริหารดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด 
วันที่ 30 กันยายน 

 2550 2549 2550 2549
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 14.1 10.5 34.1 33.3 

 ภาระค้ําประกันกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

  บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระจากการค้ําประกันใหกับกิจการที่เกี่ยวของกันตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 
23.3 โดยคิดคาธรรมเนียมการค้ําประกัน 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

5. ลูกหนี้การคา 

  ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคา ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 และ 31 ธันวาคม 2549 แยกตามอายุหนี้ท่ีคงคาง
นับจากวันที่ถึงกําหนดชําระไดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 
2550 

31 ธันวาคม
2549 

30 กันยายน 
2550 

31 ธันวาคม
2549 

อายุลูกหนี้คางชําระ     
 ยังไมถึงกําหนดชําระ 689 - - - 
 คางชําระไมเกิน 1 เดือน 39 - - - 

รวม 728 - - - 

6. ที่ดิน งานระหวางกอสรางและงานสาธารณูปโภค (สินคาคงเหลือ) 

  บริษัทฯและบริษัทยอยไดนําท่ีดินบางสวนพรอมสิ่งปลูกสรางที่มีอยูบนที่ดิน ซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ 
วันที่ 30 กันยายน 2550 จํานวนเงิน 2,960.3 ลานบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 2,858.8 ลานบาท) (31 ธันวาคม 2549: 
3,428.8 ลานบาท เฉพาะของบริษัทฯ: 3,274.2 ลานบาท) ไปจดจํานองค้ําประกันเงินกูยืมระยะยาวและ              
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 

รายการเปลี่ยนแปลงของคาเผื่อการลดมูลคาของสินคาคงเหลือสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่                
30 กันยายน 2550 สรุปไดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

                  
งบการเงินรวม 

งบการเงิน   
เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 175,295 105,233 
บวก: ตั้งคาเผื่อการลดมูลคาของสินคาระหวางงวด 6,269 - 
หัก: โอนไปเปนตนทุนขายสําหรับสินคาท่ีขายไดแลว (20,266) (9,727) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 161,298 95,506 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

7. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

  เงินลงทุนในบริษัทยอยประกอบดวยเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัทดังตอไปนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  สถานที่    มูลคาตามบัญชีตาม 
ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ จดทะเบียน ทุนชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน วิธีราคาทุน 

   30 กันยายน 
2550

31 ธันวาคม 
2549

30 กันยายน 
2550

31 ธันวาคม 
2549

30 กันยายน 
2550

31 ธันวาคม 
2549

30 กันยายน 
2550

31 ธันวาคม 
2549

     (รอยละ) (รอยละ)    (ปรับปรุงใหม) 
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 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 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 1,940,000 1,258,000 60.00 60.00 1,260,000 850,800 1,260,000 850,800 
   พรอพเพอรตี้ จํากัด           
   และบริษัทยอย           

       2,592,704 2,183,504 2,592,704 2,183,504 

 7.1  บริษัท แอล. เอช. เมืองใหม จํากัด และบริษัทยอย 

  ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 และ 31 ธันวาคม 2549 บริษัท แอล. เอช. เมืองใหม จํากัด ไดนําหุน
สามัญของบริษัท ภูเก็ต ฟวเจอรแพลน จํากัด และบริษัท ดับเบิ้ลทรี จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยไปวางเปน
หลักทรัพยคํ้าประกันเงินกูยืมระยะยาว 

 7.2 บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรต้ี จํากัด และบริษัทยอย 

  ในระหวางงวดปจจุบัน บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรตี้ จํากัด ไดเรียกชําระคาหุนเพิ่มสวนที่
เหลือจากผูถือหุน และบริษัทฯไดจายคาหุนเพิ่มเติมจํานวน 205.2 ลานบาท ใหแกบริษัทดังกลาวแลว 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว)     

  นอกจากนี้  วันที่  9 เมษายน  2550 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท  แอล  แอนด  เอช            
พร็อพเพอรตี้  จํากัด  ไดมีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 1,600 ลานบาท  เปน               
ทุนจดทะเบียนใหม 2,600 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญจํานวน 10,000,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท 
โดยเรียกชําระคาหุนในอัตราหุนละ 34 บาท บริษัทฯไดซื้อเงินลงทุนดังกลาวในสัดสวนการถือหุนเดิม
จํานวน 6,000,000 หุน และไดจายชําระคาหุนดังกลาวจํานวน 204 ลานบาท แลวในเดือนพฤษภาคมและ
เดือนกันยายน 2550 และบริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรตี้ จํากัด ไดจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวง
พาณิชยเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2550 

8. เงินลงทุนในบริษัทรวม 

  เงินลงทุนในบริษัทรวมประกอบดวยเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัทดังตอไปนี้ 
(หนวย: พันบาท) 

   งบการเงินรวม 

  สถานที่    มูลคาตามบัญชีตาม 
ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ จดทะเบียน ทุนชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน วิธีสวนไดเสีย 

   30 กันยายน 
2550

31 ธันวาคม 
2549

30 กันยายน 
2550

31 ธันวาคม 
2549

30 กันยายน 
2550

31 ธันวาคม 
2549

30 กันยายน 
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 1,007,090 661,216 
   เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)           
บริษัท บางกอกเชน ฮอสปตอล  โรงพยาบาล ไทย 950,000 950,000 28.55 28.55 661,669 661,669 696,394 678,413 
   จํากัด (มหาชน)           
บริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น  ผลิตวัสดุกอสราง ไทย 400,000 400,000 31.41 31.41 265,980 265,980 418,112 437,354 
   โปรดักส จํากัด (มหาชน)           
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร  คาปลีกวัสดุกอสราง ไทย 1,924,893 1,919,818 28.68 28.75 906,328 906,328 1,367,316 1,313,975 
   จํากัด  (มหาชน)           
บริษัท เอเชีย แอสเซท ที่ปรึกษาลงทุน ไทย 5,000 5,000 40.00 40.00 2,000 2,000 9,147 10,324 
   แอดไวเซอรี่ จํากัด           
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ไทย 40,316 639,943 49.94 49.94 20,692 328,452 32,460 514,649 
   แลนดแอนดเฮาส           
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ไทย 3,215,570 3,215,570 49.99 49.99 1,609,896 1,609,896 1,551,954 1,596,573 
   สิทธิเรียกรองแลนดแอนดเฮาส II           
บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ไทย 7,303,390 7,241,999 22.85 21.91 2,388,481 2,305,233 2,557,522 2,511,311 
บริษัท โพลาร พรอบเพอรตี้  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ฟลิปปนส 4,892,411 4,892,411 25.00 25.00 866,849 866,849 1,228,237 968,718 
   โฮลดิ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด   (พันเปโซ) (พันเปโซ)       

       8,028,855 7,952,367 8,868,232 8,692,533 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย: พันบาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  สถานที่    มูลคาตามบัญชีตาม 
ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ จด

ทะเบียน 
ทุนชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน วิธีราคาทุน 

   30 กันยายน 
2550

31 ธันวาคม 
2549

30 กันยายน 
2550

31 ธันวาคม 
2549

30 กันยายน 
2550

31 ธันวาคม 
2549

30 กันยายน 
2550

31 ธันวาคม 
2549

     (รอยละ) (รอยละ)    (ปรับปรุงใหม) 
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส  ธนาคารเพื่อรายยอย ไทย 2,600,000 1,900,000 43.00 43.00 1,306,960 1,005,960 962,217 661,216 
   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  คาปลีกวัสดุกอสราง ไทย 1,924,893 1,919,818 28.68 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 40,316 639,943 49.94 49.94 20,692 328,452 20,692 328,452 
   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 จํากัด (มหาชน) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ไทย 7,303,390 7,241,999 22.85 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   (พันเปโซ) (พันเปโซ)       

       8,028,855 7,952,367 7,684,112 7,607,623 

  ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทรวมมีรายละเอียดดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

  
สัดสวนเงินลงทุน 

  รายไดรวม 
สําหรับงวดเกาเดือน 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ 
สําหรับงวดเกาเดือน 

ชื่อบริษัท ณ วันท่ี สินทรัพยรวม ณ วันท่ี หนี้สินรวม ณ วันท่ี สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 

 30 กันยายน 
2550

31 ธันวาคม 
2549

30 กันยายน 
2550

31 ธันวาคม 
2549

30 กันยายน 
2550

31 ธันวาคม 
2549

2550 2549 2550 2549

 (รอยละ) (รอยละ)         
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย 43.00 43.00 29,590 21,798 27,271 20,278 1,158 611 64 (119) 
   จํากัด (มหาชน)           
บริษัท บางกอกเชน ฮอสปตอล จํากัด (มหาชน) 28.55 28.55 4,471 4,259 1,517 1,364 2,681 2,486 308 296 
บริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดักส 31.41 31.41 2,361 2,500 1,027 1,105 704 701 (62) (54) 
   จํากัด (มหาชน)           
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 28.68 28.75 12,213 11,893 8,051 7,975 12,221 10,721 470 418 
บริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่  จํากัด 40.00 40.00 37 40 13 14 43 41 2             4 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแลนดแอนดเฮาส 49.94 49.94 65 1,037 - 7 8 117 7 66 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและ 49.99 49.99 3,977 3,929 92 47 268 246 206 179 
   สิทธิเรียกรองแลนดแอนดเฮาส II           
บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน) 22.85 21.91 23,666 20,478 14,909 11,901 7,685 6,072 758 326 
บริษัท โพลาร พรอบเพอรตี้ โฮลดิ้ง 25.00 25.00 7,083 9,548 782 4,311 1,542 744 1,064 82 
   คอรปอเรชั่น จํากัด (ลานเปโซ)           
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

  งบการเงินรวมระหวางกาลสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 รวมเงินลงทุนในบริษัท
รวมตามวิธีสวนไดเสีย และสวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียของบริษัทรวมดังกลาว        
โดยคํานวณจากงบการเงินที่สอบทานแลวหรือท่ียังมิไดผานการสอบทานดังตอไปนี้ 

           (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 
 

สวนแบงกําไร (ขาดทุน) 
ตามวิธีสวนไดเสีย 

 เงินลงทุนตามวิธี สําหรับงวดเกาเดือน 
 สวนไดเสีย ส้ินสุดวันที่ 
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 30 กันยายน 2550 

สอบทานแลวโดยผูสอบบัญชีและผูสอบบัญชีอ่ืนในสํานักงานเดียวกัน   
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) 1,007,090 26,520 
บริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด 9,147 624 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแลนดแอนดเฮาส 32,460 3,354 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิเรียกรองแลนดแอนดเฮาส II 1,551,954 54,237 
บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน) 2,557,522 110,483 
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 1,367,316 119,583 
สอบทานแลวโดยผูสอบบัญชีอ่ืน   
บริษัท บางกอกเชน ฮอสปตอล จํากัด (มหาชน) 696,394 85,630 
บริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดักส จํากัด (มหาชน) 418,112 (19,242) 
ไมไดสอบทานโดยผูสอบบัญชี   
บริษัท โพลาร พร็อบเพอรตี้ โฮลดิ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด 1,228,237 217,800 

  สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวมของบริษัทฯซึ่งคํานวณตามวิธีสวนไดเสีย
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 โดยคํานวณจากงบการเงินที่ยังไมผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี 
แสดงรายละเอียดไดดังนี้ 

        (หนวย: พันบาท) 

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

รวม 50,230 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

  ในระหวางไตรมาสที่ 1 ของป 2550 บริษัทฯไดรับงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ของ
บริษัท โพลาร พรอบเพอรตี้ โฮลดิ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด ท่ีผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี ซึ่งไมมีผลแตกตาง
อยางเปนสาระสําคัญจากงบการเงินที่ใชในการคํานวณสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียใน         
งบการเงินรวม บริษัทฯจึงปรับผลแตกตางดังกลาวเขางบกําไรขาดทุนรวมในงวดปจจุบัน อยางไรก็ตาม ผูสอบ
บัญชีไดแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไขตองบการเงินดังกลาวเกี่ยวกับการถูกจํากัดขอบเขตการตรวจสอบบัญชี
อสังหาริมทรัพยเพื่อขายและประมาณการคาพัฒนาโครงการ เนื่องจากไมไดรับหลักฐานในการตรวจสอบที่
เพียงพอ บริษัทฯไมไดปรับปรุงผลกระทบที่อาจมีตองบการเงินเกี่ยวกับการถูกจํากัดขอบเขตการตรวจสอบ
ดังกลาว และไมไดปรับปรุงผลแตกตางจากการใชนโยบายการบัญชีท่ีแตกตางกันกับกลุมบริษัทฯตามที่กลาว
ขางตน เนื่องจากไมสามารถคํานวณผลกระทบได 

  ในระหวางงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 บริษัทฯบันทึกเงินลงทุนในบริษัท โพลาร           
พรอบเพอรตี้ โฮลดิ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด ซึ่งเปนบริษัทรวมแหงหนึ่งในตางประเทศตามวิธีสวนไดเสีย โดยอาศัย
ขอมูลทางการเงินที่จัดทําโดยฝายบริหารของบริษัทรวมแหงนั้น ซึ่งไมมีผลการสอบทานโดยผูสอบบัญชี 
นอกจากนั้น บริษัทรวมดังกลาวใชนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญแตกตางจากนโยบายการบัญชีท่ีบริษัทฯใช เชน  
การรับรูรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย การบัญชีภาษีเงินได และการบัญชีผลประโยชนพนักงาน บริษัทฯ 
ไมสามารถคํานวณผลแตกตางจากการใชนโยบายบัญชีท่ีตางกันที่อาจกระทบตองบการเงินได 

 8.1 ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพ่ือรายยอย จํากัด (มหาชน) 

  ในระหวางงวดปจจุบัน ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) เพิ่มทุนจํานวน     
7 ลานหุน มูลคาตราไวหุนละ 100 บาท บริษัทฯไดซื้อหุนสามัญเพิ่มรวมจํานวน 3.01 ลานหุน คิดเปนเงิน 
301 ลานบาท เพื่อรักษาสัดสวนการลงทุนในธนาคารดังกลาว บริษัทฯไดจายชําระคาหุนดังกลาวแลวท้ัง
จํานวน 

 8.2 บริษัท บางกอกเชน ฮอสปตอล จํากัด (มหาชน) 

   ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 เงินลงทุนในบริษัท บางกอกเชน ฮอสปตอล จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีราคาตลาดรวมจํานวน  2,590 ลานบาท             
(31 ธันวาคม 2549: 2,007 ลานบาท)   

8.3 บริษัท ควอลิต้ี คอนสตรัคชั่น โปรดักส จํากัด (มหาชน) 

   ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 เงินลงทุนในบริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคช่ัน โปรดักส จํากัด (มหาชน) ซึ่ง
เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีราคาตลาดรวมจํานวน 224 ลานบาท                         
(31 ธันวาคม 2549: 246 ลานบาท)   

 -  17  - 



 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 8.4 บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 

   ในระหวางงวดปจจุบัน มีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร 
จํากัด (มหาชน) ใชสิทธิจองซื้อหุนสามัญรวม 4.6 ลานหนวย แปลงเปนหุนสามัญจํานวน 5.1 ลานหุน    
ทําใหสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯเปลี่ยนแปลงจากรอยละ 28.75 เปนรอยละ 28.68 

   ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 เงินลงทุนในบริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีราคาตลาดรวมจํานวน 2,760 ลานบาท              
(31 ธันวาคม 2549: 3,147 ลานบาท)   

 8.5 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแลนดแอนดเฮาส 

   ในระหวางงวดปจจุบัน ท่ีประชุมผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแลนดแอนด
เฮาส มีมติใหลดทุนตามสัดสวนการถือหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุน บริษัทฯไดรับเงินคืนตาม
สัดสวนรอยละ 49.94 รวมเปนเงิน 486 ลานบาทในเดือนเมษายน 2550 

 8.6 บริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) 

   ในระหวางงวดปจจุบัน บริษัทฯไดลงทุนในบริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน) โดยการซื้อหุน
สามัญเพิ่มรวมจํานวน 82.8 ลานหุน คิดเปนเงิน 83.2 ลานบาท นอกจากนี้ ในระหวางงวดปจจุบัน มีผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน) ใชสิทธิจองซื้อหุนสามัญใหม
จํานวน 60.5 ลานหนวย แปลงเปนหุนสามัญจํานวน 61.4 ลานหุน ทําใหสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ
เปลี่ยนแปลงจากรอยละ 21.91 เปนรอยละ 22.85 

   ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 เงินลงทุนในบริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัท            
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีราคาตลาดรวมจํานวน 2,938 ลานบาท (31 ธันวาคม 
2549: 1,793 ลานบาท) 

 8.7 บริษัท โพลาร พรอบเพอรต้ี โฮลดิ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด 

   ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 เงินลงทุนในบริษัท โพลาร พรอบเพอรตี้ โฮลดิ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด ซึ่ง
เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยประเทศฟลิปปนสมีราคาตลาดรวมจํานวน 3,987 ลานบาท     
(31 ธันวาคม 2549: 1,238 ลานบาท) 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

9. เงินลงทุนระยะยาวอื่น 
(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กันยายน 

2550 
31 ธันวาคม

2549 
30 กันยายน 

2550 
31 ธันวาคม

2549 
หลักทรัพยเผื่อขาย     
ตราสารทุน 398,250 398,250 398,250 398,250 
บวก (หัก): คาเผื่อการปรับมูลคา 43,791 (48,650) 43,791 (48,650) 
หลักทรัพยเผื่อขายสุทธิ 442,041 349,600 442,041 349,600 
ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด 150,000 150,000 - - 
เงินลงทุนทั่วไป     
ตราสารทุน 2,083,485 2,172,462 2,008,087 2,027,670 
หัก: คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน (1,388,390) (1,476,945) (1,375,327) (1,394,850) 
เงินลงทุนทั่วไปสุทธิ 695,095 695,517 632,760 632,820 
รวม 1,287,136 1,195,117 1,074,801 982,420 

10. ที่ดินรอการพัฒนา 

  บริษัทยอยไดนําท่ีดินรอการพัฒนาบางสวนซึ่งมีมูลคาตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 จํานวน 
1,352.5 ลานบาท (31 ธันวาคม 2549: 1,352.5 ลานบาท) ไปจดจํานองค้ําประกันเงินกูยืมระยะยาว 

11. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

รายการเปลี่ยนแปลงของที่ดิน อาคารและอุปกรณสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 สรุป
ไดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 1,569,423 348,261 
ซื้อเพิ่มระหวางงวด – ราคาทุน 1,600,395 77,387 
จําหนายระหวางงวด - มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ (20) (20) 
   จําหนาย   
คาเสื่อมราคาสําหรับงวด (128,457) (89,560) 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 3,041,341 336,068 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 บริษัทยอยสองแหงไดนําอาคาร เครื่องตกแตง และทรัพยสินระหวางกอสรางซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชี    
ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 รวมจํานวน 2,591 ลานบาท (31 ธันวาคม 2549: 1,146 ลานบาท) ซึ่งตั้งอยูบนสิทธิการ
เชาท่ีดินและสิทธิการเชาชวงท่ีดินของบริษัทยอยไปค้ําประกันเงินกูยืมระยะยาว 

12. สิทธิการเชา 

บริษัทยอยสองแหงไดนําสิทธิการเชาท่ีดินและสิทธิการเชาชวงท่ีดินซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่      
30 กันยายน 2550 จํานวนรวม 469.8 ลานบาท (31 ธันวาคม 2549: 482.5 ลานบาท) ไปคํ้าประกันเงินกูยืม    
ระยะยาว 

13. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 
2550 

31 ธันวาคม
2549 

30 กันยายน 
2550 

31 ธันวาคม
2549 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 8,345 4,517 - - 
ตั๋วแลกเงิน 975,000 2,335,000 975,000 2,335,000 
ตั๋วสัญญาใชเงิน - 900,000 - 900,000 
หัก: ดอกเบี้ยจายลวงหนา (6,287) (31,569) (6,287) (31,569) 

สุทธิ 977,058 3,207,948 968,713 3,203,431 

  เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารของบริษัทยอยคํ้าประกันโดยการจดจํานองที่ดินบางสวนและสิ่งปลูกสรางของ
บริษัทยอย 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

14. เงินกูยืมระยะยาว 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 
2550 

31 ธันวาคม
2549 

30 กันยายน 
2550 

31 ธันวาคม
2549 

เงินกูยืมระยะยาว 5,978,370 5,313,935 3,718,801 3,947,201 
หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป (97,459) (2,567,665) - (2,350,151) 

สุทธิ 5,880,911 2,746,270 3,718,801 1,597,050 

  การเปลี่ยนแปลงของเงินกูยืมระยะยาวสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 มีรายละเอียด
ดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 

                  
งบการเงินรวม 

งบการเงิน   
เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 5,313,935 3,947,201 
บวก: กูเพิ่มตามสัญญากูยืมเดิม 1,786,200 750,700 
           กูเพิ่มตามสัญญากูยืมใหม 2,000,000 2,000,000 
 ตัดจําหนายดอกเบี้ยจายลวงหนา 45,461 45,461 
หัก: จายคืนเงินกู (3,167,226) (3,024,561) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 5,978,370 3,718,801 

  ในระหวางงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 บริษัทฯไดเขาทําสัญญากูยืมเงินใหมท่ีไมมี
หลักประกันกับธนาคารพาณิชยแหงหนึ่งโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

วงเงินกูตามสัญญาเงินกู 2,000 ลานบาท 
จํานวนเงินกูท่ีเบิกใช ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 2,000 ลานบาท 
อัตราดอกเบี้ย รอยละ 4.375 ตอป 
การชําระคืนเงินตน จายชําระคืนทั้งจํานวนในวันที่ 6 กรกฎาคม 2553 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

  สัญญากูยืมเงินสวนใหญไดระบุขอปฏิบัติและขอจํากัดบางประการ เชน อัตราสวนการถือหุนของผูถือหุน 
รายใหญ การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท การคํ้าประกันหนี้สินหรือเขารับอาวัลตั๋วสัญญาใชเงินแกบุคคลหรือ
นิติบุคคลใดๆ การจายเงินปนผล และการรวมหรือควบบริษัทเขากับบริษัทอื่นและการดํารงอัตราสวน            
ทางการเงินบางประการ เปนตน 

  เงินกูยืมของบริษัทฯและบริษัทยอยคํ้าประกันโดยการจดจํานองที่ดินในโครงการของบริษัทฯและบริษัท
ยอย จํานําสิทธิการเชาท่ีดินและสิทธิการเชาชวงท่ีดินพรอมอาคาร เครื่องตกแตงและทรัพยสินระหวางกอสราง
ในโครงการของบริษัทยอย 

15. หุนกู 

  เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนมีมติอนุมัติใหบริษัทฯออกและเสนอขายหุนกูภายใน
วงเงินไมเกิน 5,000 ลานบาท หรือเทียบเทาในเงินสกุลอื่น อายุไมเกิน 10 ป เสนอขายตอผูลงทุนในประเทศและ/
หรือในตางประเทศ โดยการเสนอขายตอประชาชนทั่วไปและ/หรือเสนอขายตอผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงและ/
หรือผูลงทุนประเภทสถาบันหรือท่ีมีลักษณะเฉพาะตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย โดยอาจออกและเสนอขายหุนกูท้ังจํานวนหรือบางสวน ครั้งเดียวหรือหลายครั้งตามที่เห็นสมควร 
และคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดพิจารณาอนุมัติใหบริษัทฯเสนอขายตราสารหนี้ท่ี
ออกใหม (ไมรวมหุนกูอนุพันธ) โดยมีกําหนดระยะเวลาสําหรับการเสนอขายตราสารหนี้ในกรณีท่ัวไปและใน
กรณีจํากัดภายใน 3 ป นับตั้งแตวันที่ 26 เมษายน 2550 

  เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2550 บริษัทฯไดออกหุนกูโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ช่ือเฉพาะของหุนกู หุนกูไมดอยสิทธิและไมมีประกันของบริษัท แลนดแอนดเฮาส จํากัด 
     (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2550 ครบกําหนดไถถอนป 2554        
 ประเภท หุนกูไมมีหลักประกัน ระบุช่ือผูถือ ไมดอยสิทธิ และมีผูแทนถือหุนกู 
 จํานวน 2,000,000 หนวย 
 มูลคาท่ีตราไว 1,000 บาทตอหนวย 
 ราคาเสนอขาย 1,000 บาทตอหนวย 
 อายุ 4 ป 
 วันครบกําหนดไถถอน 13 กันยายน 2554 
 อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 4.60 ตอปโดยกําหนดชําระทุกๆ 3 เดือน 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

  หุนกูของบริษัทฯแสดงรายละเอียดไดดังนี้ 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 จํานวนหุน (หุน) จํานวนเงิน (พันบาท) 

    วันที่ 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
ประเภทหุนกู อัตราดอกเบี้ย อายุ คืนเงินตน ครบกําหนด 2550 2549 2550 2549 

หุนกูประเภทไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกัน 
 - 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  

ปที่ 4 คงที่รอยละ 4.5 
4 ป เมื่อครบกําหนด 4 มีนาคม 2551 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

 - 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 

ปที่ 4 คงที่รอยละ 5.5 
4 ป เมื่อครบกําหนด 1 เมษายน 2552 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 

   - 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     
 - ครั้งที่ 1/2550 คงที่รอยละ 4.60 4 ป เมื่อครบกําหนด 13 กันยายน 2554 2,000,000 - 2,000,000 - 

รวม     8,000,000 7,000,000 8,000,000 7,000,000 

หัก: หุนกูที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป  (2,500,000) (1,000,000) 

สุทธิ    5,500,000 6,000,000 

  การเปลี่ยนแปลงของหุนกูสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 มีรายละเอียดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวมและ  
งบการเงิน          
เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 7,000,000 
บวก: ออกหุนกูเพิ่ม 2,000,000 
หัก: ชําระคืน (1,000,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 8,000,000 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

16. ทุนเรือนหุน 

  เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนมีมติท่ีสําคัญดังนี้ 

 16.1) อนุมัติใหลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากทุนจดทะเบียนเดิม 10,806,737,200 บาท เปนทุนจดทะเบียน
ใหม 9,654,268,670 บาท โดยการยกเลิกหุนสามัญที่ยังไมไดออกจําหนายจํานวน 1,152,468,530 หุน     
มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท บริษัทฯไดจดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 
2550 

 16.2) อนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากทุนจดทะเบียนเดิม 9,654,268,670 บาท เปนทุนจดทะเบียน
ใหม 10,354,268,670 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 700,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ   
1 บาท บริษัทฯไดจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2550 

 16.3) อนุมัติจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนขางตนจํานวน 700,000,000 หุน เพื่อรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดง
สิทธิท่ีจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม (LH-W2) 

  การเพิ่มทุนของบริษัทฯในระหวางงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 เนื่องจากการใชสิทธิ
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญมีรายละเอียดดังนี้ 

 
วันท่ีใชสิทธิ 

ชนิดใบสําคัญ
แสดงสิทธิ 

จํานวน         
ท่ีใชสิทธิ 

จํานวนหุนสามัญที่ออก
เนื่องจากการใชสิทธิ 

ราคาใช
สิทธิ 

วันท่ีจดทะเบียนกับ
กระทรวงพาณิชย 

วันท่ีตลาดหลักทรัพยรับเปน
หลักทรัพยจดทะเบียน 

  (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 
30 มี.ค. 50 ESOP-5 195,150 1,951,500 1.0 9 เม.ย. 50 11 เม.ย. 50 
30 มี.ค. 50 LH-W2 140,803,568 175,280,722 2.089 9 เม.ย. 50 11 เม.ย. 50 
30 เม.ย. 50 ESOP-4 1,000 10,000 1.0 9 พ.ค. 50 11 พ.ค. 50 
29 มิ.ย. 50 ESOP-5 75,500 755,000 1.0 9 ก.ค. 50 11 ก.ค. 50 
29 มิ.ย. 50 LH-W2 5,215,455 6,574,910 2.063 9 ก.ค. 50 11 ก.ค. 50 
31 ก.ค. 50 ESOP-4 32,000 320,000 1.0 9 ส.ค. 50 14 ส.ค. 50 

รวม   190,129,640    

 * 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 

 สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่     
30 กันยายน 

 2550 2549
หุนสามัญจดทะเบียน   
จํานวนหุนสามัญ ณ วันตนงวด 10,806,737,200 10,806,737,200 
ลดทุนจดทะเบียน (1,152,468,530) - 
เพิ่มทุนจดทะเบียน 700,000,000 - 

จํานวนหุนสามัญ ณ วันปลายงวด 10,354,268,670 10,806,737,200 

หุนสามัญที่ออกและชําระแลว   
จํานวนหุนสามัญ ณ วันตนงวด 8,476,271,216 8,297,412,718 
เพิ่มจากการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ 190,129,640 142,547,052 

จํานวนหุนสามัญ ณ วันปลายงวด 8,666,400,856 8,439,959,770 

  ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 หุนสามัญจดทะเบียนที่ยังไมไดออกและเรียกชําระเปนหุนสามัญที่สํารองไว
เพื่อการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ 

17.  เงินรับลวงหนาคาหุน 

  เมื่อวันท่ี 28 กันยายน 2550 มีการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯจัดสรรใหแก
กรรมการที่เปนพนักงาน และพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอยครั้งท่ี 5 (ESOP-5) และใบสําคัญแสดงสิทธิท่ี
จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม (LH-W2) จํานวน 267,300 หนวยและ 2,812,630 หนวย   
ซื้อหุนสามัญจํานวน 2,673,000 หุน และ 3,587,560 หุน ในราคาหุนละ 1 บาท และ 2.039 บาท ตามลําดับ     
บริษัทฯไดรับเงินเพิ่มทุนขางตนแลวรวมจํานวน 9,988,035 บาทในเดือนกันยายน 2550 บริษัทฯจดทะเบียนเพิ่ม
ทุนที่ออกและชําระแลวกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2550 เปนทุนชําระแลวจํานวน 8,672,661,416 
บาท และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดรับหุนสามัญขางตนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนแลวตั้งแตวันที่ 8 
ตุลาคม 2550 เปนตนไป ณ วันท่ี 30 กันยายน 2550 บริษัทฯบันทึกจํานวนเงินรับจากการเพิ่มทุนดังกลาวจํานวน 
9,988,035 บาท ไวเปนรายการแยกตางหากในงบดุลภายใตบัญชี “เงินรับลวงหนาคาหุน” 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

18. ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

  ในระหวางงวดปจจุบัน บริษัทฯไดเปลี่ยนแปลงอัตราการใชสิทธิและราคาใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ขางตน (LH-W2) ดังนี้ 

วันที่ รายการแกไข คร้ังกอน คร้ังใหม หมายเหตุ 

3 พฤษภาคม 2550 อัตราการใชสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย 
ใชสิทธิซื้อหุนสามัญได   
1.24486 หุน 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย 
ใชสิทธิซื้อหุนสามัญได 
1.26066 หุน 

เปนผลจากการจายเงินปนผลเกินกวา
รอยละ 30 ของกําไรสุทธิ 

 ราคาใชสิทธิ 2.089 บาทตอหุน 2.063 บาทตอหุน เปนผลจากการจายเงินปนผลเกินกวา
รอยละ 30 ของกําไรสุทธิ 

24 สิงหาคม 2550 อัตราการใชสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย 
ใชสิทธิซื้อหุนสามัญได   
1.26066 หุน 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย 
ใชสิทธิซื้อหุนสามัญได 
1.27552 หุน 

เปนผลจากการจายเงินปนผลเกินกวา
รอยละ 30 ของกําไรสุทธิ 

 ราคาใชสิทธิ 2.063 บาทตอหุน 2.039 บาทตอหุน เปนผลจากการจายเงินปนผลเกินกวา
รอยละ 30 ของกําไรสุทธิ 

  ใบสําคัญแสดงสิทธิจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯมีรายละเอียดดังนี้ 

  อัตราการ จํานวนใบสําคัญ จํานวนใบสําคัญ จํานวนใบสําคัญ 
ประเภท  ใชสิทธิตอ แสดงสิทธิคงเหลือ แสดงสิทธิที่มี แสดงสิทธิคงเหลือ 
ใบสําคัญ ราคาใชสิทธิ 1 หนวยใบสําคัญ ณ วันที่ การใชสิทธิ ณ วันที่ 
แสดงสิทธิ ตอ 1 หุนสามัญ แสดงสิทธิ 1 มกราคม 2550 ในระหวางงวด 30 กันยายน 2550 

 (บาท)  (หนวย) (หนวย) (หนวย) 
ESOP-4 1.0 1: 10 91,600 40,000 51,600 
ESOP-5 1.0 1: 10 1,690,250 537,950 1,152,300 
LH- W2 2.039 1: 1.27552 1,231,197,989 148,831,653 1,082,366,336 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

19. สวนเกิน (ตํ่ากวา) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กันยายน 

2550 
31 ธันวาคม 

2549 
30 กันยายน 

2550 
31 ธันวาคม 

2549 
    (ปรังปรุงใหม) 
ผลตางระหวางราคาตามบัญชีกับ     
 มูลคายุติธรรมของเงินลงทุน     
 เผื่อขาย     
 - เงินลงทุนของบริษัทรวม 21,300 (725) - - 
 - เงินลงทุนของบริษัทฯ 43,791 (48,650) 43,791 (48,650) 
รวม 65,091 (49,375) 43,791 (48,650) 

20. กําไรตอหุน 

  การกระทบยอดระหวางกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลดแสดงไดดังนี้ 

 งบการเงินรวม 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 

  จํานวนหุนสามัญ  
 กําไรสุทธิ ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก กําไรตอหุน 

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

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน       
 กําไรสุทธิ 1,176,086 531,965 8,666,501* 8,440,370 0.14 0.06 
ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       
 ESOP-4 - - 536 1,988   
 ESOP-5 - - 12,194 16,981   
 LH-W2 - - 1,001,136 1,111,589   

กําไรตอหุนปรับลด      
 กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญ สมมติวามีการใชสิทธิ      
    ซื้อหุนสามัญจากใบสําคัญแสดงสิทธิ 1,176,086 531,965 9,680,367 9,570,928 0.12 0.06 

 *รวมหุนสามัญจากการใชสิทธิตามที่กลาวในหมายเหตุ 17 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 

  จํานวนหุนสามัญ  
 กําไรสุทธิ ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก กําไรตอหุน 

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

  (ปรับปรุงใหม)    (ปรับปรุงใหม) 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน       
 กําไรสุทธิ 1,130,579 665,315 8,666,501* 8,440,370 0.13 0.08 
ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       
 ESOP-4 - - 536 1,988   
 ESOP-5 - - 12,194 16,981   
 LH-W2 - - 1,001,136 1,111,589   

กําไรตอหุนปรับลด      
 กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญ สมมติวามีการใชสิทธิ      
    ซื้อหุนสามัญจากใบสําคัญแสดงสิทธิ 1,130,579 665,315 9,680,367 9,570,928 0.12 0.07 

 *รวมหุนสามัญจากการใชสิทธิตามที่กลาวในหมายเหตุ 17 

 งบการเงินรวม 

 สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 

  จํานวนหุนสามัญ  
 กําไรสุทธิ ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก กําไรตอหุน 

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

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน       
 กําไรสุทธิ 2,406,058 1,970,575 8,604,275* 8,386,991 0.28 0.23 
ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       
 ESOP-4 - - 663 2,987   
 ESOP-5 - - 13,084 21,856   
 LH-W2 - - 1,019,376 1,172,153   

กําไรตอหุนปรับลด      
 กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญ สมมติวามีการใชสิทธิ      
    ซื้อหุนสามัญจากใบสําคัญแสดงสิทธิ 2,406,058 1,970,575 9,637,398 9,583,987 0.25 0.21 

 *รวมหุนสามัญจากการใชสิทธิตามที่กลาวในหมายเหตุ 17 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 

  จํานวนหุนสามัญ  
 กําไรสุทธิ ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก กําไรตอหุน 

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

  (ปรับปรุงใหม)    (ปรับปรุงใหม) 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน       
 กําไรสุทธิ 2,658,294 1,924,689 8,604,275* 8,386,991 0.31 0.23 
ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       
 ESOP-4  - 663 2,987   
 ESOP-5  - 13,084 21,856   
 LH-W2  - 1,019,376 1,172,153   

กําไรตอหุนปรับลด      
 กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญ สมมติวามีการใชสิทธิ      
    ซื้อหุนสามัญจากใบสําคัญแสดงสิทธิ 2,658,294 1,924,689 9,637,398 9,583,987 0.28 0.20 

 *รวมหุนสามัญจากการใชสิทธิตามที่กลาวในหมายเหตุ 17 

21. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

  บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการในสวนงานทางธุรกิจเดียวคือธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย              
ซึ่งประกอบดวยโครงการจัดสรรที่ดินขายพรอมบานและโครงการอาคารชุดพักอาศัย และมีสวนงาน              
ทางภูมิศาสตรเพียงสวนงานเดียวคือประเทศไทยเทานั้น ดังนั้น รายได กําไรและสินทรัพยท้ังหมดที่แสดงใน   
งบการเงินจึงเกี่ยวของกับสวนงานทางธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรตามที่กลาวไว 

22. เงินปนผล 

  เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550 ท่ีประชุมใหญสามัญผูถือหุนของบริษัทฯประจําป 2550 ไดมีมติอนุมัติให 
บริษัทฯจายเงินปนผลประจําป 2549 อีกในอัตราหุนละ 0.15 บาท ท้ังนี้ คณะกรรมการบริษัทฯอนุมัติจาย         
เงินปนผลระหวางกาลสําหรับผลการดําเนินงานป 2549 ไปแลวในอัตรา 0.17 บาทตอหุน รวมเปนเงินปนผล
สําหรับผลการดําเนินงานป 2549 ท้ังสิ้น 0.32 บาทตอหุน สําหรับเงินปนผลครั้งนี้จํานวน 0.15 บาทตอหุนคิดเปน
เงินปนผลทั้งสิ้น 1,298.8 ลานบาท แตเนื่องจากเงินปนผลที่ประกาศจายจํานวน 10.5 ลานบาท เปนของผูถือหุน
ซึ่งไมมีสิทธิรับเงินปนผล เงินปนผลท่ีบริษัทฯจายไปจริงจึงมีจํานวนเงินเพียง 1,288.3 ลานบาท 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

  เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2550 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯจายเงินปนผล
ระหวางกาลสําหรับผลการดําเนินงานงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2550 ในอัตรา 0.12 บาทตอหุน รวม
เปนเงินจํานวน 1,040.0 ลานบาท แตเนื่องจากเงินปนผลที่ประกาศจายจํานวน  11.0 ลานบาท เปนของผูถือหุนที่
ไมมีสิทธิรับเงินปนผล เงินปนผลที่บริษัทฯจายไปจริงจึงมีจํานวนเพียง 1,029.0 ลานบาท เงินปนผลดังกลาวมี
กําหนดจายในวันที่ 14 กันยายน 2550 

23.  ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา 

 23.1 ภาระผูกพัน 

  23.1.1 ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันตามสัญญากอสรางดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 
2550 

31 ธันวาคม 
2549 

30 กันยายน 
2550 

31 ธันวาคม 
2549 

ภาระผูกพันตามสัญญากอสราง 2,027.2 1,976.3 1,570.5 1,115.8 

  23.1.2 บริษัทฯมีภาระผูกผันตามสัญญาเชาและบริการกับบริษัทที่เกี่ยวของกันแหงหนึ่งท่ีจะตองจายใน
อนาคตดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

 30 กันยายน 2550 31 ธันวาคม 2549
จายชําระภายใน   

1 ป 29.5 26.2 
2 ป 12.6 26.3 

รวม 42.1 52.5 

  23.1.3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 บริษัท แอล แอนด เอช พรอพเพอรตี้ จํากัด ไมมีภาระผูกผันเกี่ยวกับการ
บริหารโครงการและงานกอสราง (31 ธันวาคม 2549: 7.1 ลานบาท) 

 -  30  - 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

23.1.4 ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรตี้ จํากัด และบริษัทยอยมีภาระผูกพัน
ตามสัญญาเชาดังนี้ 

   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 

   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 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

   ค) สัญญาเชาท่ีดิน 

วันที่ทําสัญญา อายุสัญญา อัตราคาเชาและคาหนาดิน 
10 มีนาคม 2549 30 ป(1)  - คาหนาดินจํานวน 500 ลานบาท ซ่ึงชําระแลวจํานวน 500 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) นับแตวันที่ 1 กันยายน 2553 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2583 โดยผู เชายินยอมใหบริษัท แอล แอนด เอช           
พร็อพเพอรตี้ จํากัด เขาไปพัฒนาและกอสรางสิ่งปลูกสรางในที่ดินที่เชาไดตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2550 ถึงวันที่ 
31 สิงหาคม 2553 โดยบริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรตี้ จํากัด ตกลงจะชําระคาหนาดินเพิ่มเติมในอัตรา
เดือนละ 160,000 บาท 

  23.1.5 ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 บริษัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสวนของเงินลงทุนที่ยังไมเรียกชําระใน
บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรตี้ จํากัด จํานวนเงิน 396 ลานบาท (31 ธันวาคม 2549: 205.2 
ลานบาท) 

  23.1.6 ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรตี้ จํากัด และบริษัทยอยมีภาระผูกพัน
เกี่ยวกับคาบริหารจัดการที่ตองจายใหกับบริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด ซึ่งเปนบริษัท
รวมของบริษัทฯในอัตราปละ 22.7 ลานบาท (31 ธันวาคม 2549: 21.2 ลานบาท) สําหรับโครงการ
ท่ียังไมไดเริ่มเปดดําเนินการ และคาบริการจัดการในอัตรารอยละ 0.7 ตอป ของมูลคาโครงการ
สําหรับโครงการที่ เปดดําเนินการแลว  นอกจากนี้  บริษัทดังกลาวมีภาระผูกพันเกี่ยวกับ
คาธรรมเนียมอื่นตามที่ระบุในสัญญา จนกวาจะมีการบอกยกเลิกสัญญา 

  23.1.7 ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรตี้ จํากัด มีภาระผูกพันเกี่ยวกับคา
บริหารจัดการโครงการที่ตองจายใหกับบริษัท แอล แอนด เอช แมเนจเมนท จํากัด ซึ่งเปนบริษัท
ยอยของบริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด ในจํานวนคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริงบวกคา
ดําเนินการรอยละ 5 ของคาใชจายที่เกิดขึ้น 

  23.1.8 ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 บริษัท แอล แอนด เอช สาทร จํากัด มีภาระผูกพันเกี่ยวกับคาบริหาร
จัดการโครงการที่ตองจายใหกับบริษัท คิว.เอช.อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด จํานวน 6 ลานบาท       
(31 ธันวาคม 2549: ไมมี) 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

  23.1.9 ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 บริษัท แอล แอนด เอช พรอพเพอรตี้ จํากัด มีภาระผูกพันเกี่ยวกับ
คาบริการจัดทําและดูแลบัญชีท่ีตองจายใหกับบริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน) จํานวน 2.9 ลาน
บาท (31 ธันวาคม 2549: 0.6 ลานบาท) 

  23.1.10ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 บริษัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการซื้อท่ีดินจํานวน 901.7 ลานบาท         
(31 ธันวาคม 2549: 298.5 ลานบาท เฉพาะของบริษัทฯ: 262.3 ลานบาท) 

  23.1.11ภาระจากการพัฒนาโครงการที่ดําเนินการอยู 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 2550 2549 2550 2549 

จํานวนโครงการที่ดําเนินการอยูตนงวด/ป 39 34 29 21 
จํานวนโครงการที่ปดแลว (1) (6) - - 
จํานวนโครงการที่เปดใหม 4 11 4 8 

จํานวนโครงการที่ดําเนินการอยูสิ้นงวด/ป 42 39 33 29 

มูลคาซื้อขายที่ไดทําสัญญาแลวสะสม     
 ท้ังสิ้น (ลานบาท) 67,625 59,562 53,412 42,199 
คิดเปนรอยละของยอดขายรวมของ     
 โครงการที่เปดดําเนินการอยู 65.2 55.6 63.7 52.6 
มูลคาซื้อขายที่ไดทําสัญญาแลวใน     
 ระหวางงวด/ป (ลานบาท) 14,270 17,160 11,160 11,922 
คิดเปนรอยละของยอดขายรวมของ     
 โครงการที่เปดดําเนินการอยู 13.8 16.0 13.3 14.9 
ภาระผูกพันที่จะตองทําการพัฒนา 
 สาธารณูปโภคสวนกลางของโครงการ 
 ท่ีดําเนินงานอยู (ลานบาท) 

 
 

369.2 

 
 

663.8 

 
 

316.8 

 
 

542.7 

  23.1.12ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 บริษัทยอยมีท่ีดินในโครงการที่ติดภาระจํายอมรวมจํานวนประมาณ      
55 ไร (31 ธันวาคม 2549: 33 ไร) ซึ่งมูลคาของที่ดินที่ติดภาระจํายอมดังกลาวไดรวมเปนตนทุน
โครงการแลว 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 23.2 หนังสือค้ําประกันธนาคาร 

   ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 บริษัทฯและบริษัทยอยมีหนังสือคํ้าประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนาม
บริษัทฯและบริษัทยอย ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯ
และบริษัทยอยดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 
2550 

31 ธันวาคม 
2549 

30 กันยายน 
2550 

31 ธันวาคม 
2549 

หนังสือคํ้าประกัน 1,462.0 1,810.7 1,150.8 1,430.7 

 23.3 การค้ําประกัน 

   ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 และ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยมีหนี้สินที่อาจจะเกิดข้ึน
จากภาระการค้ําประกันเงินกูยืมดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

                                     
ผูค้ําประกัน 

                                
ผูถูกค้ําประกัน 

30 กันยายน 
2550 

31 ธันวาคม 
2549 

บริษัทฯ    
บริษัท แลนดแอนดเฮาส จํากัด (มหาชน) บริษัท แอล. เอช. เมืองใหม จํากัด 117.2 220.0 
 บริษัท ภูเก็ต ฟวเจอรแพลน จํากัด 128.7 154.0 
 บริษัท ดับเบิ้ลทรี จํากัด 148.5 148.5 
 ลูกคา 1.0 9.1 

รวม  395.4 531.6 

    
บริษัทยอย    
บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํากัด บริษัทอื่นแหงหนึ่ง 32.7 31.5 

    
บริษัท ภูเก็ต ฟวเจอรแพลน จํากัด บริษัท แอล. เอช. เมืองใหม จํากัด - 400.0 
 บริษัท ดับเบิ้ลทรี จํากัด - 270.0 

รวม  - 670.0 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย: ลานบาท) 

                                     
ผูค้ําประกัน 

                                
ผูถูกค้ําประกัน 

30 กันยายน 
2550 

31 ธันวาคม 
2549 

บริษัท ดับเบิ้ลทรี จํากัด  บริษัท แอล. เอช. เมืองใหม จํากัด - 400.0 
 บริษัท ภูเก็ต ฟวเจอรแพลน จํากัด - 280.0 

รวม  - 680.0 

    
บริษัท แอล. เอช. เมืองใหม จํากัด  บริษัท ดับเบิ้ลทรี จํากัด 270.0 270.0 
 บริษัท ภูเก็ต ฟวเจอรแพลน จํากัด 234.0 280.0 

รวม  504.0 550.0 

    
บริษัท แอล แอนด เอช พรอพเพอรต้ี จํากัด บริษัท แอล แอนด เอช สาทร จํากัด 390.0 390.0 

 23.4 คดีความ 

   ณ วันที่ 30 กันยายน 2550 บริษัทฯและบริษัทยอยไดถูกฟองรองในคดีตาง ๆ ท่ีสําคัญดังนี้ 

  ก) บริษัทฯและบริษัทยอยแหงหนึ่งมีคดีท่ีถูกฟองรองท่ีสําคัญ คือ คดีท่ีนิติบุคคลหมูบานจัดสรรสอง
แหงฟองรองเกี่ยวกับทางออกสูทางสาธารณะโดยมีทุนทรัพยจํานวน  1,013.5 ลานบาท ขณะนี้อยู
ในระหวางการไตสวนของศาล  อยางไรก็ตาม บริษัทฯไดบันทึกสํารองเผื่อหนี้สินที่อาจจะเกิดข้ึน
จากคดีความดังกลาวจํานวน 25.0 ลานบาท 

  ข) บริษัทฯและบริษัทยอยไดถูกฟองรองในคดีอื่น ๆ เกี่ยวกับการผิดสัญญาซึ่งมีทุนทรัพยรวมจํานวน 
32.3 ลานบาท ปจจุบันศาลชั้นตนและศาลอุทธรณไดมีคําพิพากษาใหบริษัทฯและบริษัทยอยชดใช
คาเสียหายพรอมดอกเบี้ยรวมจํานวน 6.9 ลานบาท บริษัทฯและบริษัทยอยไดบันทึกสํารองเผื่อ
หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากคดีความดังกลาวตามความเห็นของฝายกฎหมายของบริษัทฯรวมจํานวน 
6.9 ลานบาท 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

24. เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน 

 24.1 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2550 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯที่จัดสรรใหแกกรรมการ
ท่ีเปนพนักงาน และพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอย ตามโครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแก
กรรมการที่เปนพนักงาน และพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอยครั้งท่ี 4 (ESOP-4) ขอใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวรวมจํานวน  40,000 หนวย ซื้อหุนสามัญรวมจํานวน 400,000 หุน ในราคา 
หุนละ 1 บาท ทําใหทุนชําระแลวของบริษัทฯเพิ่มจาก 8,672,661,416 บาท เปน 8,673,061,416 บาท  
บริษัทฯไดรับเงินเพิ่มทุนขางตนแลวในเดือนตุลาคม 2550 บริษัทฯจดทะเบียนเพิ่มทุนที่ออกและเรียก
ชําระแลวกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2550 และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดรับ
หุนสามัญขางตนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนแลวตั้งแตวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 

 24.2 ในวันที่ 17 ตุลาคม 2550 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท แอล แอนด เอช พรอพเพอรตี้ จํากัด ไดมีมติ
ใหเรียกชําระคาหุนเพิ่มทุนในอัตราหุนละ 14 บาท รวมเปนเงิน 140 ลานบาท บริษัทฯไดจายชําระคาหุน
ดังกลาวในสัดสวนการถือหุนเดิมจํานวน 84.0 ลานบาทแลวในเดือนตุลาคม 2550 และบริษัท แอล แอนด 
เอช พร็อพเพอรตี้ จํากัด ไดจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2550 

25. การจัดประเภทรายการบัญชีใหม 

  นอกจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามที่กลาวในหมายเหตุ 2 และ 3 ซึ่งมีผลกระทบตอกําไรสุทธิ
และสวนของผูถือหุนตามที่ไดรายงานไปแลว บริษัทฯไดมีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงิน
สําหรับงวดกอนใหมเพื่อใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการบัญชีในงวดปจจุบัน ซึ่งไมมีผลกระทบตอกําไร
สุทธิหรือสวนของผูถือหุนนอกเหนือไปจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดังกลาว 

26. การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล 

  งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับการอนุมัติให เผยแพรจากคณะกรรมการของบริษัทฯในวันที่                     
13 พฤศจิกายน 2550 
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