
 1 

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

บริษัท แลนดแอนดเฮาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2551 

1. ขอมูลท่ัวไป 

1.1 ขอมูลบริษัทฯ 

 บริษัท แลนดแอนดเฮาส จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดต้ังข้ึนเปนบริษัทมหาชนและมีภูมิลําเนาใน
ประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย โดยมีท่ีอยูตามท่ีจดทะเบียนคือ
เลขท่ี 1 อาคาร คิว. เฮาส ลุมพินี ช้ัน 37 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

1.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 41 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง งบการเงิน
ระหวางกาล โดยบริษัทฯเลือกนําเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ อยางไรก็ตาม บริษัทฯไดแสดง
รายการในงบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสดใน
รูปแบบเชนเดียวกับงบการเงินประจําป 

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปท่ีนําเสนอคร้ังลาสุด 
ดังนั้น งบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหม ๆ     
เพื่อไมใหขอมูลท่ีนําเสนอซํ้าซอนกับขอมูลท่ีไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงินควรใชงบการเงิน
ระหวางกาลนี้ควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด 

1.3 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนโดยใชหลักเกณฑเดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปส้ินสุด           
วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 โดยไมมีการเปล่ียนแปลงโครงสรางเกี่ยวกับบริษัทยอยในระหวางงวด 

1.4 มาตรฐานการบัญชีท่ีมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 

ฉบับท่ี 25 (ปรับปรุง 2550) งบกระแสเงินสด 
ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2550) สัญญาเชา 
ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2550) สินคาคงเหลือ 
ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2550) ตนทุนการกูยืม 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

ฉบับท่ี 35 (ปรับปรุง 2550) การนําเสนองบการเงิน 
ฉบับท่ี 39 (ปรับปรุง 2550) นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและ

ขอผิดพลาด 
ฉบับท่ี 41 (ปรับปรุง 2550) งบการเงินระหวางกาล 
ฉบับท่ี 43 (ปรับปรุง 2550) การรวมธุรกิจ 
ฉบับท่ี 49 (ปรับปรุง 2550) สัญญากอสราง 
ฉบับท่ี 51 สินทรัพยไมมีตัวตน 

มาตรฐานการบัญชีขางตนใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 
1 มกราคม 2551 เปนตนไป ฝายบริหารของบริษัทฯไดประเมินแลวเห็นวา มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 
49 (ปรับปรุง 2550)ไมเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ สวนมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 25 (ปรับปรุง 
2550) ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2550) ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2550) ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2550) ฉบับท่ี 35 
(ปรับปรุง 2550) ฉบับท่ี 39 (ปรับปรุง 2550) ฉบับท่ี 41 (ปรับปรุง 2550) และฉบับท่ี 51 ไมมี
ผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน  

สวนมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ีมีผลกระทบกับงบการเงินสําหรับงวดปจจุบันมีดังนี้ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 43 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 43 (ปรับปรุง 2550) กําหนดใหบริษัทฯไมตองตัดจําหนายคาความนิยมจาก
การรวมธุรกิจอีกตอไป แตบริษัทฯตองทดสอบการดอยคาของคาความนิยม และแสดงคาความนิยม
ดวยราคาทุนหักคาเผ่ือการดอยคาสะสม โดยใหถือปฏิบัติสําหรับคาความนิยมท่ีเกิดจากการรวมธุรกิจ
ซ่ึงมีขอตกลงตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2551 เปนตนไป สวนคาความนิยมท่ีรับรูกอนหนานี้ บริษัทฯ
สามารถใชวิธีเปล่ียนทันทีเปนตนไป โดยหยุดตัดจําหนายคาความนิยมแตตองทดสอบการดอยคาของ
คาความนิยม โดยเร่ิมต้ังแตงวดปบัญชีแรกท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2551 

1.5 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนโดยไดใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับท่ีใชใน 
งบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 ยกเวนการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีดังตอไปนี้ 

คาความนิยมจากการรวมธุรกิจ 

คาความนิยมจากการรวมธุรกิจแสดงในงบดุลดวยราคาทุนหักคาเผ่ือการดอยคาสะสม (ถามี) 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

2. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

 ในระหวางงวด บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเง่ือนไขทางการคาและเกณฑตามท่ีตกลงกันระหวางบริษัทฯและ
บริษัทเหลานั้น ซ่ึงเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้ 

 (หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 

 2551 2550 2551 2550  
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      
(ไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)     
ดอกเบี้ยรับ - - 13.4 20.4 รอยละ 5.375 - 7.5 ตอป (2550: รอยละ 

5.5 - 7.5 ตอป) 
คาธรรมเนียมการจัดการรับ - - 6.8 6.8 ใกลเคียงราคาทุน 
ขายที่ดิน - - - 2.1 ใกลเคียงราคาทุน 
เงินปนผลรับ - - - 320.2 ตามที่ประกาศจาย 
คาธรรมเนียมการคํ้าประกันรับ - - 1.8 - รอยละ 0.35 - 0.50 ตอป 
ดอกเบี้ยจาย   - - 1.3 2.5 รอยละ 5.5 ตอป 
คาตอบแทนการใชที่ดิน - - - 2.0 ใกลเคียงราคาทุน 
คาธรรมเนียมการจัดการจาย - - 1.8 1.8 ใกลเคียงราคาทุน 
รายการธุรกิจกับบริษัทรวม      
ดอกเบี้ยรับ 2.4 4.0 2.1 4.0 อัตราตลาด 
เงินปนผลรับ 1.5 38.6 1.5 38.6 ตามที่ประกาศจาย 
ซ้ือสินคา 31.2 42.1 25.3 31.5 ราคาตลาด 
คาสงเสริมการขาย - 8.8 - 7.8 อัตราตลาด 
คาบริการจาย 9.9 5.3 - - ตามอัตราที่ระบุในสัญญา 
คาบริการจัดทําบัญชี 0.4 0.5 - - ตามอัตราที่ระบุในสัญญา 
คาบริหารอาคาร 8.4 - - - ตามอัตราที่ระบุในสัญญา 
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน     
คาเชาและคาบริการจาย 6.2 7.8 6.2 7.8 675 - 725 บาทตอตารางเมตรตอเดือน 
คาธรรมเนียมการคํ้าประกันจาย 0.5 - - - รอยละ 0.35 - 0.50 ตอป 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 ยอดคงคางของรายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวของกันไดแสดงเปนสวนหน่ึงของรายการในงบดุล
ภายใตรายการดังตอไปนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2551 

31 ธันวาคม 
2550 

31 มีนาคม 
2551 

31 ธันวาคม 
2550 

ต๋ัวแลกเงินระยะส้ันและเงินฝากสถาบันการเงิน 
   (แสดงภายใตเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด) 

   

บริษัทรวม     
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส     
   เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) 478.3 299.8 288.1 285.5 

เงินทดรองจายและลูกหน้ีกิจการที่เกี่ยวของกัน    
เงินทดรองจายและลูกหนี้     
บริษัทยอย     
(ไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)     
บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํากัด - - 4.5 2.0 
บริษัท แลนด แอนด เฮาส นอรธอีส จํากัด - - 0.7 0.2 
บริษัท แอล เอช เรียลเอสเตท จํากัด - - 1.0 - 
บริษัท แอลเอช แอสเซท จํากัด - - 6.1 0.9 
บริษัท แอล. เอช. เมืองใหม จํากัด - - 1.0 - 
บริษัท ภูเก็ต ฟวเจอรแพลน จํากัด - - 0.6 - 
บริษัท ดับเบ้ิลทรี จํากัด - - 0.7 - 

 - - 14.6 3.1 

บริษัทรวม     
บริษัท ควอลิต้ี คอนสตรัคช่ัน      
   โปรดักส จํากัด (มหาชน) 23.7 46.1 23.7 46.1 
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร      
   จํากัด (มหาชน) 0.4 0.5 0.4 0.5 
บริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) 0.2 - - - 

 24.3 46.6 24.1 46.6 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2551 

31 ธันวาคม 
2550 

31 มีนาคม 
2551 

31 ธันวาคม 
2550 

เงินปนผลคางรับ     
บริษัทรวม     
บริษัท โพลาร พรอบเพอรต้ี โฮลดิ้ง     
   คอรปอเรช่ัน จํากัด - 166.2 - 166.2 

รวม 24.3 212.8 38.7 215.9 

เงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบ้ียคางรับจากกิจการที่เกี่ยวของกัน  
บริษัทยอย     
(ไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)     
บริษัท แอตแลนติก เรียลเอสเตท จํากัด - - 217.8 125.5 
บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํากัด  - - - 30.0 
บริษัท แลนด แอนด เฮาส นอรธอีส จํากัด - - 20.2 25.1 
บริษัท สยามธานี พรอบเพอรต้ี จํากัด - - 30.2 28.8 
บริษัท แอลเอช แอสเซท จํากัด - - 622.3 696.5 
บริษัท แอล. เอช. เมืองใหม จํากัด - - 52.2 44.4 
บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรต้ี จํากัด - - 27.8 - 

 - - 970.5 950.3 

บริษัทรวม     
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส     
   เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) 0.4 0.4 0.1 0.4 

รวม 0.4 0.4 970.6 950.7 

เงินมัดจําแกกิจการที่เกี่ยวของกัน     
บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน     
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยควอลิต้ีเฮาส 7.8 7.4 7.8 7.4 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2551 

31 ธันวาคม 
2550 

31 มีนาคม 
2551 

31 ธันวาคม 
2550 

เจาหน้ีการคากิจการที่เกี่ยวของกัน     
บริษัทรวม     
บริษัท ควอลิต้ี คอนสตรัคช่ัน โปรดักส     
   จํากัด (มหาชน) 17.2 16.7 14.8 15.4 
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด     
   (มหาชน) 1.3 1.5 0.5 0.4 

รวม 18.5 18.2 15.3 15.8 

เจาหน้ีอื่นกิจการที่เกี่ยวของกัน     
บริษัทยอย     
(ไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)     
บริษัท แลนด แอนด เฮาส นอรธอีส จํากัด - - 2.0 - 

บริษัทรวม     
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย  
   จํากัด (มหาชน) 

 
- 

 
0.8 

 
- 

 
- 

บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด     
   (มหาชน) 0.8 5.1 0.6 3.8 
บริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด 3.3 5.4 - - 
บริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) 3.3 8.8 - - 
บริษัท แอล แอนด เอช แมเนจเมนท จํากัด 0.1 0.3 - - 

 7.5 20.4 0.6 3.8 

บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน     
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยควอลิต้ีเฮาส 0.4 0.4 0.4 0.3 

รวม 7.9 20.8 3.0 4.1 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2551 

31 ธันวาคม 
2550 

31 มีนาคม 
2551 

31 ธันวาคม 
2550 

เงินกูยืมระยะส้ันและดอกเบ้ียคางจายจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 
บริษัทยอย 
(ไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว) 
บริษัท แอล เอช เรียลเอสเตท จํากัด - - 90.8 70.2 

บริษัท/บุคคลท่ีเกี่ยวของกัน     
บริษัท เมืองใหม พรอพเพอรต้ี จํากัด 9.5 9.3 - - 
รีโค รีสอรท พีทีอี ลิมิเต็ด 18.6 - - - 
กรรมการของบริษัทยอย 34.5 28.0 - - 

รวม 62.6 37.3 90.8 70.2 

 เงินใหกูยืม/เงินกูยืมจากกิจการท่ีเกี่ยวของกันเปนการกูยืมในรูปของต๋ัวสัญญาใชเงิน ปลอดหลักทรัพย     
คํ้าประกัน และครบกําหนดจายคืนเม่ือทวงถาม 

 ในระหวางงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2551 เงินใหกูยืม/เงินกูยืมระหวางบริษัทฯ บริษัทยอย
และกิจการท่ีเกี่ยวของกันมีรายการเคล่ือนไหวดังตอไปนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

 1  มกราคม 2551 ใหกูเพ่ิม ชําระคืน 31 มีนาคม 2551 

เงินใหกูยืมระยะส้ันและดอกเบี้ยคางรับจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน   
บริษัทรวม     
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส      
   เพ่ือรายยอย จํากัด (มหาชน) 0.4 2.5 (2.5) 0.4 

เงินกูยืมระยะส้ันและดอกเบี้ยคางจายจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน   
บริษัท/บุคคลที่เก่ียวของกัน     
บริษัท เมืองใหม พรอพเพอรต้ี จํากัด 9.3 0.2 - 9.5 

รีโค รีสอรท พีทีอี ลิมิเต็ด - 18.6 - 18.6 

กรรมการของบริษัทยอย 28.0 6.5 - 34.5 

รวม 37.3 25.3 - 62.6 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 1  มกราคม 2551 ใหกูเพ่ิม ชําระคืน 31 มีนาคม 2551 

เงินใหกูยืมระยะส้ันและดอกเบี้ยคางรับจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน   
บริษัทยอย     
บริษัท แอตแลนติก เรียลเอสเตท จํากัด 125.5 92.3 - 217.8 
บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํากัด 30.0 0.1 (30.1) - 
บริษัท แลนด แอนด เฮาส นอรธอีส  
   จํากัด 25.1 10.3 (15.2) 20.2 
บริษัท สยามธานี พรอบเพอรต้ี จํากัด 28.8 1.4 - 30.2 
บริษัท แอลเอช แอสเซท จํากัด 696.5 679.2 (753.4) 622.3 
บริษัท แอล. เอช. เมืองใหม จํากัด 44.4 7.8 - 52.2 
บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรต้ี     
   จํากัด - 27.8 - 27.8 

 950.3 818.9 (798.7) 970.5 

บริษัทรวม     
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพ่ือรายยอย     
   จํากัด (มหาชน) 0.4 1.9 (2.2) 0.1 

รวม 950.7 820.8 (800.9) 970.6 

เงินกูยืมระยะส้ันและดอกเบี้ยคางจายจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน   
บริษัทยอย     
บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํากัด - 60.2 (60.2) - 
บริษัท แอล เอช เรียลเอสเตท จํากัด 70.2 91.1 (70.5) 90.8 

รวม 70.2 151.3 (130.7) 90.8 

 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

 ในระหวางงวด บริษัทฯและบริษัทยอยไดจายเงินเดือน โบนัส คาเบ้ียประชุม เงินบําเหน็จและ
เงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพใหแกกรรมการและผูบริหารดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 

 2551 2550 
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 13.5 10.8 



 9 

 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 ภาระค้ําประกันกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระจากการค้ําประกันใหกับกิจการท่ีเกี่ยวของกันตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุ 
21.3 โดยคิดคาธรรมเนียมการคํ้าประกัน 

3. ลูกหนี้การคา 

 ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคาแยกตามอายุหนี้ท่ีคงคางไดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2551 

31 ธันวาคม 
2550 

31 มีนาคม 
2551 

31 ธันวาคม 
2550 

อายุลูกหนี้คางชําระ     
ยังไมถึงกําหนดชําระ 582 396 - - 
คางชําระ 
 ไมเกิน 3 เดือน 9,674 6,577 - - 
 มากกวา 12 เดือน 189 189 - - 

รวม 10,445 7,162 - - 
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (189) (189) - - 

รวมลูกหนี้การคา - สุทธิ 10,256 6,973 - - 

4. สินคาคงเหลือ - ท่ีดิน งานระหวางกอสรางและงานสาธารณูปโภค 

 บริษัทฯและบริษัทยอยไดนําท่ีดินบางสวนพรอมส่ิงปลูกสรางท่ีมีอยูบนท่ีดินไปจดจํานองคํ้าประกัน
เงินกูยืมและเงินเบิกเกินบัญชีของบริษัทฯและบริษัทยอย ซ่ึงมีมูลคาสุทธิตามบัญชีดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2551 

31 ธันวาคม 
2550 

31 มีนาคม 
2551 

31 ธันวาคม 
2550 

มูลคาสุทธิตามบัญชีของท่ีดินพรอม     
   สิ่งปลูกสรางท่ีติดภาระคํ้าประกัน 4,045 4,063 3,620 3,646 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 รายการเปล่ียนแปลงของคาเผ่ือการลดมูลคาของสินคาคงเหลือสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี                
31 มีนาคม 2551 สรุปไดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

                 
งบการเงินรวม 

งบการเงิน   
เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2551 156,680 92,037 
บวก: ตั้งคาเผ่ือการลดมูลคาสินคาคงเหลือระหวางงวด 3,495 - 
หัก: โอนกลับคาเผ่ือการลดมูลคาของสินคาคงเหลือ   
    เนื่องจากการขาย (3,077) (2,628) 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551 157,098 89,409 

5. เงินจายลวงหนาเพื่อชําระหุนกูและดอกเบ้ีย 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551 บริษัทฯไดจายเงินลวงหนาใหแกนายทะเบียนหลักทรัพยหุนกูเพื่อชําระหุนกู
ประเภทไมมีหลักประกันและไมดอยสิทธิคร้ังท่ี 1/2548 ชุดท่ี 1 พรอมดอกเบ้ีย เนื่องจากหุนกูดังกลาว
จะครบกําหนดไถถอนในวันท่ี 1 เมษายน 2551 

6. เงินลงทุนในบริษัทยอย 
 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   

สัดสวน 
 เงินปนผลรับระหวาง 

งวดสามเดือน 
ช่ือบริษัท ทุนชําระแลว เงินลงทุน ราคาทุน สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 

 31 มีนาคม 
2551 

31 ธันวาคม 
2550 

31 มีนาคม 
2551 

31 ธันวาคม 
2550 

31 มีนาคม 
2551 

31 ธันวาคม 
2550 

2551 2550 

   (รอยละ) (รอยละ)     
บริษัท แอตแลนติก เรียลเอสเตท จํากัด 15,000 15,000 99.99 99.99 14,998 14,998 - - 
บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํากัด 371,617 371,617 99.99 99.99 371,614 371,614 - - 
บริษัท แลนดแอนดเฮาสนอรธ จํากัด 13,500 13,500 99.99 99.99 13,500 13,500 - - 
บริษัท แลนด แอนด เฮาส นอรธอีส จํากัด 270,000 270,000 99.99 99.99 269,999 269,999 - - 
บริษัท สยามธานี พรอบเพอรต้ี จํากัด 100,000 100,000 99.99 99.99 64,859 64,859 - - 
   และบริษัทยอย         
บริษัท แอล เอช เรียลเอสเตท จํากัด 116,000 116,000 99.99 99.99 50,000 50,000 - 320,158 
บริษัท แอลเอช แอสเซท จํากัด 100,000 100,000 99.99 99.99 52,734 52,734 - - 
บริษัท แอล. เอช. เมืองใหม จํากัด 900,000 900,000 55.00 55.00 495,000 495,000 - - 
   และบริษัทยอย         
บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรต้ี 2,170,000 2,170,000 60.00 60.00 1,398,000 1,398,000 - - 
   จํากัด และบริษัทยอย         
     2,730,704 2,730,704 - 320,158 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

  บริษัท แอล. เอช. เมืองใหม จํากัด และบริษัทยอย 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551 และ 31 ธันวาคม 2550 บริษัท แอล. เอช. เมืองใหม จํากัด ไดนําหุนสามัญ
ของบริษัท ภูเก็ต ฟวเจอรแพลน จํากัด และบริษัท ดับเบ้ิลทรี จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยไปวางเปน
หลักทรัพยคํ้าประกันเงินกูยืมระยะยาว 

7. เงินลงทุนในบริษัทรวม 

7.1 รายละเอียดของบริษัทรวม 

(หนวย: พันบาท) 

   งบการเงินรวม 

  จัดต้ังขึ้นใน สัดสวน   มูลคาตามบัญชีตาม 
ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ประเทศ เงินลงทุน ทุนชําระแลว ราคาทุน วิธีสวนไดเสีย 

   31 มีนาคม 
2551 

31 ธันวาคม 
2550 

31 มีนาคม 
2551 

31 ธันวาคม 
2550 

31 มีนาคม 
2551 

31 ธันวาคม 
2550 

31 มีนาคม 
2551 

31 ธันวาคม 
2550 

   (รอยละ) (รอยละ)       
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย ธนาคารเพื่อรายยอย ไทย 43.00 43.00 2,600,000 2,600,000 1,306,960 1,306,960 1,047,860 1,016,081 
   จํากัด (มหาชน)           
บริษัท บางกอกเชน ฮอสปทอล จํากัด โรงพยาบาล ไทย 28.55 28.55 950,000 950,000 661,669 661,669 776,686 733,411 
   (มหาชน)           
บริษัท ควอลิต้ี คอนสตรัคชั่น โปรดักส ผลิตวัสดุกอสราง ไทย 31.41 31.41 400,000 400,000 265,980 265,980 404,679 404,454 
   จํากัด (มหาชน)           
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด  คาปลีกวัสดุกอสราง ไทย 28.84 28.68 1,924,980 1,924,920 921,792 906,328 1,478,369 1,409,056 
   (มหาชน)           
บริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี ท่ีปรึกษาลงทุน ไทย 40.00 40.00 5,000 5,000 2,000 2,000 11,445 10,853 
   จํากัด           
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแลนด ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ไทย 49.94 49.94 40,316 40,316 20,692 20,692 32,402 32,402 
   แอนดเฮาส           
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ไทย 49.99 49.99 3,020,570 3,215,570 1,512,268 1,609,896 1,406,312 1,537,017 
   สิทธิเรียกรองแลนดแอนดเฮาส-II           
บริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ไทย 22.58 22.85 7,392,424 7,303,723 2,388,481 2,388,481 2,671,906 2,602,852 
บริษัท โพลาร พรอบเพอรต้ี โฮลดิ้ง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ฟลิปปนส 25.00 25.00 4,892,411 4,892,411 866,849 866,849 1,063,631 1,109,657 
   คอรปอเรชั่น จํากัด   (พันเปโซ) (พันเปโซ)     

       7,946,691 8,028,855 8,893,290 8,855,783 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย: พันบาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  จัดต้ังขึ้นใน สัดสวน   คาเผื่อการดอยคา มูลคาตามบัญชีตาม 
ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ประเทศ เงินลงทุน ทุนชําระแลว ราคาทุน ของเงินลงทุน วิธีราคาทุน - สุทธิ 

   31 มีนาคม 
2551 

31 ธันวาคม 
2550 

31 มีนาคม 
2551 

31 ธันวาคม 
2550 

31 มีนาคม 
2551 

31 ธันวาคม 
2550 

31 มีนาคม 
2551 

31 ธันวาคม 
2550 

31 มีนาคม 
2551 

31 ธันวาคม 
2550 

   (รอยละ) (รอยละ)         
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย ธนาคารเพื่อรายยอย ไทย 43.00 43.00 2,600,000 2,600,000 1,306,960 1,306,960 (344,744) (344,744) 962,216 962,216 
   จํากัด (มหาชน)             
บริษัท บางกอกเชน ฮอสปทอล จํากัด โรงพยาบาล ไทย 28.55 28.55 950,000 950,000 661,669 661,669 - - 661,669 661,669 
   (มหาชน)             
บริษัท ควอลิต้ี คอนสตรัคชั่น โปรดักส ผลิตวัสดุกอสราง ไทย 31.41 31.41 400,000 400,000 265,980 265,980 - - 265,980 265,980 
   จํากัด (มหาชน)             
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด  คาปลีกวัสดุกอสราง ไทย 28.84 28.68 1,924,980 1,924,920 921,792 906,328 - - 921,792 906,328 
   (มหาชน)             
บริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี ที่ปรึกษาลงทุน ไทย 40.00 40.00 5,000 5,000 2,000 2,000 - - 2,000 2,000 
   จํากัด             
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแลนด ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ไทย 49.94 49.94 40,316 40,316 20,692 20,692 - - 20,692 20,692 
   แอนดเฮาส             
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ไทย 49.99 49.99 3,020,570 3,215,570 1,512,268 1,609,896 - - 1,512,268 1,609,896 
   สิทธิเรียกรองแลนดแอนดเฮาส-II             
บริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ไทย 22.58 22.85 7,392,424 7,303,723 2,388,481 2,388,481 - - 2,388,481 2,388,481 
บริษัท โพลาร พรอบเพอรต้ี โฮลด้ิง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ฟลิปปนส 25.00 25.00 4,892,411 4,892,411 866,849 866,849 - - 866,849 866,849 
   คอรปอเรชั่น จํากัด   (พันเปโซ) (พันเปโซ)       

       7,946,691 8,028,855 (344,744) (344,744) 7,601,947 7,684,111 

 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษัท 

สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จาก       
เงินลงทุนในบริษัทรวมสําหรับ
งวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่          

31 มีนาคม 
เงินปนผลรับระหวางงวด        

สามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 
 2551 2550 2551 2550 

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพ่ือรายยอย 
จํากัด (มหาชน) 24,735 (4,601) - - 

บริษัท บางกอกเชน ฮอสปทอล จํากัด 
(มหาชน) 43,275 27,357 - - 

บริษัท ควอลิต้ี คอนสตรัคช่ัน โปรดักส 
จํากัด (มหาชน) 225 (6,752) - - 

บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด  
(มหาชน) 53,850 35,206 - - 

บริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่  จํากัด 592 (331) - - 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแลนดแอนด
เฮาส - 2,965 - - 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและ          
สิทธิเรียกรองแลนดแอนดเฮาส-II 17,119 21,579 - 38,578 

บริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) 68,075 32,324 - - 
บริษัท โพลาร พรอบเพอรต้ี โฮลด้ิง     
 คอรปอเรช่ัน จํากัด 34,297 17,706 1,524 - 
รวม 242,168 125,453 1,524 38,578 



 13 

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

7.2 มูลคายุติธรรมของบริษัทรวมท่ีเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

(หนวย: ลานบาท) 

ช่ือบริษัท 

จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศ มูลคายุติธรรม ณ วันที่ 

  31 มีนาคม 2551 31 ธันวาคม 2550 
บริษัท บางกอกเชน ฮอสปทอล จํากัด (มหาชน)    ไทย 1,953 2,265 
บริษัท ควอลิต้ี คอนสตรัคช่ัน โปรดักส จํากัด (มหาชน) ไทย 219 209 
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด  (มหาชน) ไทย 2,831 2,716 
บริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) ไทย 4,574 3,539 
บริษัท โพลาร พรอบเพอรต้ี โฮลด้ิง คอรปอเรช่ัน จํากัด ฟลิปปนส 2,005 3,997 
รวม  11,582 12,726 

7.3 ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทรวม 

                (หนวย: ลานบาท) 

     
รายไดรวมสําหรับงวดสามเดือน 

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ         
สําหรับงวดสามเดือน 

ชื่อบริษัท ทุนเรียกชําระ ณ วันท่ี สินทรัพยรวม ณ วันท่ี หน้ีสินรวม ณ วันท่ี สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม สิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 

 31 มีนาคม 
2551 

31 ธันวาคม 
2550 

31 มีนาคม 
2551 

31 ธันวาคม 
2550 

31 มีนาคม 
2551 

31 ธันวาคม 
2550 

2551 2550 2551 2550 

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย 2,600 2,600 35,927 32,873 33,512 30,532 467 346 58 (10) 
   จํากัด (มหาชน)           
บริษัท บางกอกเชน ฮอสปทอล จํากัด (มหาชน) 950 950 4,180 4,180 1,356 1,511 1,011 879 142 102 
บริษัท ควอลิต้ี คอนสตรัคชั่น โปรดักส 400 400 2,228 2,257 940 969 241 273 - (22) 
   จํากัด (มหาชน)           
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 1,925 1,925 12,248 12,274 7,737 7,951 4,502 4,047 187 137 
บริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี  จํากัด 5 5 35 44 6 17 19 12 1 - 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแลนดแอนดเฮาส* - 40 - 65 - - - 6 - 6 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและ 3,021 3,216 4,642 4,887 43 47 81 97 55 74 
   สิทธิเรียกรองแลนดแอนดเฮาส-II           
บริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) 7,392 7,304 25,620 23,858 16,160 14,813 2,449 2,503 307 231 
บริษัท โพลาร พรอบเพอรต้ี โฮลดิ้ง 4,892 4,892 6,363 6,506 857 1,186 115 383 50 92 
   คอรปอเรชั่น จํากัด (ลานเปโซ)           

* กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแลนดแอนดเฮาสจดทะเบียนยกเลิกกองทุนในวันท่ี 11 ธันวาคม 2550 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

7.4 งบการเงินรวมระหวางกาลของบริษัทฯสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2551 ไดรวม   
เงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย และสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียของ
บริษัทรวมดังกลาว โดยคํานวณจากงบการเงินท่ีสอบทานแลวหรือท่ียังมิไดผานการสอบทาน
ดังตอไปนี้ 

           (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 
 

สวนแบงกําไรตามวิธี
สวนไดเสีย 

 เงินลงทุนตามวิธี สําหรับงวดสามเดือน 
 สวนไดเสีย ส้ินสุดวันที่ 
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2551 31 มีนาคม 2551 

สอบทานแลวโดยผูสอบบัญชีและผูสอบบัญชีอ่ืนในสํานักงานเดียวกัน   
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) 1,047,860 24,735 
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 1,478,369 53,850 
บริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี จํากัด 11,445 592 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแลนดแอนดเฮาส* 32,402 - 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิเรียกรองแลนดแอนดเฮาส-II 1,406,312 17,119 
บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน) 2,671,906 68,075 
สอบทานแลวโดยผูสอบบัญชีอ่ืน  
บริษัท บางกอกเชน ฮอสปทอล จํากัด (มหาชน) 776,686 43,275 
บริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดักส จํากัด (มหาชน) 404,679 225 
มิไดสอบทานโดยผูสอบบัญชี   
บริษัท โพลาร พรอบเพอรตี้ โฮลดิ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด 1,063,631 34,297 

รวม 8,893,290 242,168 

 * กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแลนดแอนดเฮาสจดทะเบียนยกเลิกกองทุนในวันที่ 11 ธันวาคม 2550 

 ในระหวางงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2551 บริษัทฯบันทึกเงินลงทุนในบริษัท โพลาร              
พรอบเพอรตี้ โฮลดิ้ง คอรปอเรช่ัน จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทรวมแหงหนึ่งในตางประเทศตามวิธีสวนไดเสีย
ในงบการเงินรวม โดยอาศัยขอมูลทางการเงินท่ีจัดทําโดยฝายบริหารของบริษัทรวมแหงนั้น ซ่ึงไมมี
การสอบทานโดยผูสอบบัญชี นอกจากนั้น บริษัทรวมดังกลาวใชนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญแตกตาง
จากนโยบายการบัญชีท่ีบริษัทฯใช ไดแก การรับรูรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย การบัญชีภาษี  
เงินได และการบัญชีผลประโยชนพนักงาน บริษัทฯไมสามารถคํานวณผลแตกตางจากการใชนโยบาย
บัญชีท่ีตางกันท่ีอาจกระทบตองบการเงินได 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

7.5 สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวมของบริษัทฯซ่ึงคํานวณตามวิธีสวนไดเสีย
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550โดยคํานวณจากงบการเงินท่ียังไมผานการตรวจสอบจากผูสอบ
บัญชี แสดงรายละเอียดไดดังนี้ 

        (หนวย: พันบาท) 
 31 ธันวาคม 2550 

บริษัท โพลาร พรอบเพอรตี้ โฮลดิ้ง คอรปอเรช่ัน จํากัด 220,263 
บริษัท บางกอกเชน ฮอสปทอล จํากัด (มหาชน) 122,647 

รวม 342,910 

 ในระหวางงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2551 บริษัทฯไดรับงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี        
31 ธันวาคม 2550 ท่ีผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัทรวมท้ัง 2 แหงขางตนโดยสรุปได
ดังนี้ 

 1. งบการเงินท่ีผานการตรวจสอบแลวโดยผูสอบบัญชีซ่ึงแสดงความเห็นอยางไมมีเง่ือนไขของ
บริษัท โพลาร พรอบเพอรตี้ โฮลดิ้ง คอรปอเรช่ัน จํากัด ไมมีผลแตกตางอยางเปนสาระสําคัญ
จากงบการเงินท่ีใชในการคํานวณสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย บริษัทฯจึง
ปรับผลแตกตางดังกลาวเขางบกําไรขาดทุนสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2551 
อยางไรก็ตาม บริษัทดังกลาวมีนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญแตกตางจากกลุมบริษัทฯและบริษัทฯ
ไมไดปรับปรุงผลแตกตางจากการใชนโยบายการบัญชีท่ีแตกตางกันกับกลุมบริษัทฯตามท่ีกลาว
ขางตน เนื่องจากไมสามารถคํานวณผลกระทบได 

 2. งบการเงินท่ีผานการตรวจสอบแลวโดยผูสอบบัญชีซ่ึงแสดงความเห็นอยางไมมีเง่ือนไขของ
บริษัท บางกอกเชน ฮอสปทอล จํากัด (มหาชน) ไมมีผลแตกตางอยางเปนสาระสําคัญจาก       
งบการเงินท่ีใชในการคํานวณสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียในงบการเงินรวม 
บริษัทฯจึงปรับผลแตกตางดังกลาวเขางบกําไรขาดทุนสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี           
31 มีนาคม 2551 

7.6 การเปล่ียนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทรวม 

 บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 

 ในระหวางงวดปจจุบัน บริษัทฯไดลงทุนในบริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) โดยการ
ซ้ือหุนสามัญเพิ่มรวมจํานวน 3.1 ลานหุน คิดเปนเงิน 15.5 ลานบาท ทําใหสัดสวนการถือหุนของ
บริษัทฯเปล่ียนแปลงจากรอยละ 28.68 เปนรอยละ 28.84 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิเรียกรองแลนดแอนดเฮาส-II 

 เม่ือวันท่ี 29 กุมภาพันธ 2551 ท่ีประชุมผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิ
เรียกรองแลนดแอนดเฮาส-II มีมติใหลดทุนตามสัดสวนการถือหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุน      
คิดเปนเงินจํานวนรวม 295.7 ลานบาท โดยบริษัทฯไดรับเงินคืนตามสัดสวนรอยละ 49.99 รวมเปน
เงิน 147.8 ลานบาทในเดือนมีนาคม 2551 

 บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน) 

 ในระหวางงวดปจจุบัน มีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญของบริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด 
(มหาชน) ใชสิทธิจองหุนสามัญรวม 87.1 ลานหนวย แปลงเปนหุนสามัญจํานวน 88.7 ลานหุน ทําให
สัดสวนการถือหุนของบริษัทฯเปล่ียนแปลงจากรอยละ 22.85 เปนรอยละ 22.58 

8. เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2551 

31 ธันวาคม
2550 

31 มีนาคม 
2551 

31 ธันวาคม
2550 

หลักทรัพยเผื่อขาย     
ตราสารทุน 435,451 398,250 435,451 398,250 
บวก: สวนเกินทุนจากการ
เปลี่ยนแปลง 

    

 มูลคาเงินลงทุน 176,915 53,244 176,915 53,244 

รวมหลักทรัพยเผื่อขาย 612,366 451,494 612,366 451,494 

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด     
   (อยูระหวางแผนปรับโครงสรางหน้ี) 150,000 150,000 - - 
เงินลงทุนทั่วไป     
ตราสารทุน 2,064,615 2,083,485 1,989,239 2,008,086 
หัก: คาเผื่อการดอยคา (1,369,670) (1,388,390) (1,356,607) (1,375,327) 

รวมตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบ     
   กําหนดและเงินลงทุนท่ัวไป - สุทธิ 844,945 845,095 632,632 632,759 

รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ 1,457,311 1,296,589 1,244,998 1,084,253 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

9. ท่ีดินรอการพัฒนา 

 บริษัทฯและบริษัทยอยไดนําท่ีดินรอการพัฒนาบางสวนไปจดจํานองคํ้าประกันเงินกูยืมระยะยาวซ่ึงมี
มูลคาตามบัญชี ดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2551 

31 ธันวาคม
2550 

31 มีนาคม 
2551 

31 ธันวาคม
2550 

มูลคาสุทธิตามบัญชีของท่ีดินรอการ
พัฒนาท่ีติดภาระคํ้าประกัน 

 
1,352 

 
1,392 

 
- 

 
40 

10. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 
2551 สรุปไดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2551 1,160,927 310,999 
ซ้ือเพ่ิมระหวางงวด - ราคาทุน 48,833 28,491 
จําหนายระหวางงวด - มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี   
   จําหนาย (1,809) (1,719) 
คาเส่ือมราคาสําหรับงวด (54,989) (28,632) 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551 1,152,962 309,139 

 บริษัทยอยแหงหนึ่งไดนําอาคารและเครื่องตกแตงซ่ึงมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551 
จํานวน 477 ลานบาท (31 ธันวาคม 2550: 482 ลานบาท) ซ่ึงต้ังอยูบนสิทธิการเชาชวงท่ีดินของบริษัท
ยอยไปคํ้าประกันเงินกูยืมระยะยาว 



 18 

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

11. สิทธิการเชา 

 บริษัทยอยสองแหงไดนําสิทธิการเชาท่ีดินและสิทธิการเชาชวงท่ีดินซ่ึงมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี      
31 มีนาคม 2551 จํานวน 2,379 ลานบาท (31 ธันวาคม 2550: 2,376 ลานบาท) ไปค้ําประกันเงินกูยืม
ระยะยาว 

12. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2551 

31 ธันวาคม
2550 

31 มีนาคม 
2551 

31 ธันวาคม
2550 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 29,513 8,870 - - 
ตั๋วแลกเงิน 500,000 - 500,000 - 
หัก: ดอกเบ้ียจายลวงหนา (11,322) - (11,322) - 

สุทธิ 518,191 8,870 488,678 - 

 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินคํ้าประกันโดยการจดจํานองท่ีดินบางสวน
สิทธิการเชาท่ีดิน สิทธิการเชาชวงท่ีดินและส่ิงปลูกสรางของบริษัทยอย 

13. เงินกูยืมระยะยาว 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2551 

31 ธันวาคม
2550 

31 มีนาคม 
2551 

31 ธันวาคม
2550 

เงินกูยืมระยะยาว 5,741,477 5,770,730 3,509,644 3,509,644 
หัก: สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป (643,619) (32,716) (412,090) - 

สุทธิ 5,097,858 5,738,014 3,097,554 3,509,644 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 การเปล่ียนแปลงของเงินกูยืมระยะยาวสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2551 มี
รายละเอียดดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 

                 
งบการเงินรวม 

งบการเงิน   
เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2551 5,770,730 3,509,644 
หัก: จายคืนเงินกู (29,253) - 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551 5,741,477 3,509,644 

 สัญญากูยืมเงินสวนใหญไดระบุขอปฏิบัติและขอจํากัดบางประการ เชน อัตราสวนการถือหุนของผูถือ
หุนรายใหญ การเปล่ียนแปลงกรรมการบริษัท การค้ําประกันหนี้สินหรือเขารับอาวัลต๋ัวสัญญาใชเงิน
แกบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ การจายเงินปนผล และการรวมหรือควบบริษัทเขากับบริษัทอ่ืนและการ
ดํารงอัตราสวนทางการเงินบางประการ เปนตน 

 เงินกูยืมของบริษัทฯและบริษัทยอยคํ้าประกันโดยการจดจํานองท่ีดินในโครงการของบริษัทฯและ
บริษัทยอย จํานําสิทธิการเชาท่ีดินและสิทธิการเชาชวงท่ีดินพรอมอาคารในโครงการของบริษัทยอย 

14. หุนกู 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 จํานวนหุน (พันหุน) จํานวนเงิน (พันบาท) 

     31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 อัตราดอกเบ้ีย อายุ คืนเงินตน ครบกําหนด 2551 2550 2551 2550 

หุนกูประเภทไมมีหลักประกันและไมดอยสิทธิ 
 - คร้ังท่ี 1/2547  
   - ชุดท่ี 3 ปท่ี 1 - 3 คงท่ีรอยละ 3.25  

ปท่ี 4 คงท่ีรอยละ 4.5 
4 ป เม่ือครบกําหนด 4 มีนาคม 2551 - 1,000 - 1,000,000 

 - คร้ังท่ี 1/2548         
   - ชุดท่ี 1 คงท่ีรอยละ 4.25 3 ป เม่ือครบกําหนด 1 เมษายน 2551 1,500 1,500 1,500,000 1,500,000 
   - ชุดท่ี 2 ปท่ี 1 - 3 คงท่ีรอยละ 4.25 

ปท่ี 4 คงท่ีรอยละ 5.5 
4 ป เม่ือครบกําหนด 1 เมษายน 2552 1,500 1,500 1,500,000 1,500,000 

   - ชุดท่ี 3 ปท่ี 1 - 3 คงท่ีรอยละ 4.25 5 ป เม่ือครบกําหนด 1 เมษายน 2553 2,000 2,000 2,000,000 2,000,000 
 ปท่ี 4 คงท่ีรอยละ 5.5        
 ปท่ี 5 คงท่ีรอยละ 6.5        
 - คร้ังท่ี 1/2550 คงท่ีรอยละ 4.60 4 ป เม่ือครบกําหนด 13 กันยายน 2554 2,000 2,000 2,000,000 2,000,000 

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

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

สุทธิ    5,500,000 5,500,000 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 การเปล่ียนแปลงของหุนกูสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2551 มีรายละเอียดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวมและ  

งบการเงิน          
เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 1 มกราคม 2551 8,000,000 
หัก: ชําระคืน (1,000,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551 7,000,000 

15. ทุนเรือนหุน 

 การเพิ่มทุนของบริษัทฯในระหวางงวดปจจุบันเนื่องจากการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน
สามัญมีรายละเอียดดังนี้ 

วันท่ีใชสิทธิ 
ชนิดใบสําคัญ
แสดงสิทธิ 

จํานวน         
ท่ีใชสิทธิ 

จํานวนหุนสามัญท่ีออก
เน่ืองจากการใชสิทธิ 

ราคาใช
สิทธิ 

วันท่ีจดทะเบียนกับ
กระทรวงพาณิชย 

วันท่ีตลาดหลักทรัพยรับเปน
หลักทรัพยจดทะเบียน 

  (หนวย) (หุน) (บาทตอหุน)   
28 ธ.ค. 50 ESOP-5 87,400 874,000* 1.0 8 ม.ค. 51 10 ม.ค. 51 
28 ธ.ค. 50 LH-W2 7,070,440 9,018,484* 2.039 8 ม.ค. 51 10 ม.ค. 51 
31 ม.ค. 51 ESOP-4 5,000 50,000 1.0 6 ก.พ. 51 11 ก.พ. 51 

รวม   9,942,484    

 * ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯบันทึกเงินรับจากการใชสิทธิดังกลาวจํานวนรวม 19.3 ลานบาท ไวเปนรายการแยกตางหากในงบดุลภายใต
บัญชี “เงินรับลวงหนาคาหุน” 

 รายการกระทบยอดจํานวนหุนสามัญ 
(หนวย: หุน) 

 งบการเงินรวมและ                
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดสามเดือน              
ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 

 2551 2550 
หุนสามัญจดทะเบียน 10,354,268,670 10,806,737,200 

หุนสามัญท่ีออกและชําระแลว   
จํานวนหุนสามัญ ณ วันตนงวด 8,673,061,416 8,476,271,216 
เพิ่มข้ึนจากการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ 9,942,484 5,237,508 

จํานวนหุนสามัญ ณ วันปลายงวด 8,683,003,900 8,481,508,724 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551 หุนสามัญจดทะเบียนแตยังไมไดออกและเรียกชําระเปนหุนสามัญท่ีสํารอง
ไวเพื่อการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ 

16. ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญ 

 ใบสําคัญแสดงสิทธิจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯมีรายละเอียดดังนี้ 

  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 2551 ในระหวางงวด 31 มีนาคม 2551 

 (บาท)  (หนวย) (หนวย) (หนวย) 
ESOP-4 1.0 1: 10 11,600 (5,000) 6,600 
ESOP-5 1.0 1: 10 1,064,900 (927,600) 137,300 
LH- W2 2.039 1: 27552 1,075,295,896 (962,578,345) 112,717,551 

17.  เงินรับลวงหนาคาหุน 

 ในเดือนมีนาคม 2551 บริษัทฯไดรับเงินรับลวงหนาคาหุนจากการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ
หุนสามัญของบริษัทฯดังนี้ 

ประเภทใบสําคัญ
แสดงสิทธิ 

จํานวนใบสําคัญ
แสดงสิทธิ ราคาใชสิทธิ จํานวนหุนสามัญท่ีซื้อ เงินรับลวงหนาคาหุน 

 (หนวย) (บาทตอหุน) (หุน) (ลานบาท) 
ESOP-5 927,600 1 9,276,000 9.3 
LH-W2 962,578,345 2.039 1,227,787,909 2,503.4 

รวม   1,237,063,909 2,512.7 

 บริษัทฯไดจดทะเบียนเพิ่มทุนท่ีออกและเรียกชําระแลวกับกระทรวงพาณิชยเม่ือวันท่ี 4 เมษายน 2551 
เปนทุนชําระแลวจํานวน 9,920 ลานบาท และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดรับหุนสามัญ
ขางตนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนแลวตั้งแตวันท่ี 10 เมษายน 2551  
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

18. สวนเกินทุนจากการเปล่ียนแปลงมูลคาเงินลงทุน 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2551 
31 ธันวาคม 

2550 
31 มีนาคม 

2551 
31 ธันวาคม 

2550 
ผลตางระหวางราคาตามบัญชีกับ     
 มูลคายุติธรรมของเงินลงทุน     
 เผื่อขาย     
 - เงินลงทุนของบริษัทรวม 23,258 13,647 - - 
 - เงินลงทุนของบริษัทฯ 176,915 53,244 176,915 53,244 
รวม 200,173 66,891 176,915 53,244 

19. การกระทบยอดกําไรตอหุนปรับลด 

  การกระทบยอดระหวางกําไรตอหุนข้ันพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลดแสดงไดดังนี้ 

 งบการเงินรวม 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 

  จํานวนหุนสามัญ  
 กําไรสุทธิ ถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก กําไรตอหุน 

 2551 2550 2551 2550 2551 2550 
 (พันบาท) (พันบาท) (พันหุน) (พันหุน) (บาท) (บาท) 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน       
กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 676,786 530,037 8,696,582* 8,485,424 0.08 0.06 
ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       
 ESOP-4 - - 72 733   
 ESOP-5 - - 9,264 14,212   
 LH-W2 - - 1,021,195 1,027,423   

กําไรตอหุนปรับลด      
 กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญ สมมติวามี      
    การใชสิทธิซื้อหุนสามัญจากใบสําคัญแสดงสิทธ ิ 676,786 530,037 9,727,113 9,527,792 0.07 0.06 

 * รวมหุนสามัญจากการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิตามท่ีกลาวในหมายเหตุ 17 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 

  จํานวนหุนสามัญ  
 กําไรสุทธิ ถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก กําไรตอหุน 

 2551 2550 2551 2550 2551 2550 
 (พันบาท) (พันบาท) (พันหุน) (พันหุน) (บาท) (บาท) 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน       
กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 358,834 661,725 8,696,582* 8,485,424 0.04 0.08 
ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       
 ESOP-4 - - 72 733   
 ESOP-5 - - 9,264 14,212   
 LH-W2 - - 1,021,195 1,027,423   

กําไรตอหุนปรับลด      
 กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญ สมมติวามี      
    การใชสิทธิซื้อหุนสามัญจากใบสําคัญแสดงสิทธ ิ 358,834 661,725 9,727,113 9,527,792 0.04 0.07 

 * รวมหุนสามัญจากการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิตามท่ีกลาวในหมายเหตุ 17 

20. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการในสวนงานทางธุรกิจเดียวคือธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย              
ซ่ึงประกอบดวยโครงการจัดสรรที่ดินขายพรอมบานและโครงการอาคารชุดพักอาศัย และมีสวนงาน              
ทางภูมิศาสตรเพียงสวนงานเดียวคือประเทศไทยเทานั้น ดังนั้น รายได กําไรและสินทรัพยท้ังหมดท่ี
แสดงในงบการเงินจึงเกี่ยวของกับสวนงานทางธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรตามท่ีกลาวไว 

21. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้นในภายหนา 

21.1 ภาระผูกพัน 

 21.1.1 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันตามสัญญากอสรางดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2551 
31 ธันวาคม 

2550 
31 มีนาคม 

2551 
31 ธันวาคม 

2550 
ภาระผูกพันตามสัญญากอสราง 2,184.6 2,417.9 1,756.2 1,921.0 
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 21.1.2 บริษัทฯมีภาระผูกผันตามสัญญาเชาและบริการกับบริษัทท่ีเกี่ยวของกันแหงหนึ่งท่ีจะตองจาย
ในอนาคตดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

 31 มีนาคม 2551 31 ธันวาคม 2550 
จายชําระภายใน   

1 ป 22.9 29.5 
2 - 5 ป 4.4 5.2 

รวม 27.3 34.7 

 21.1.3 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551 และ 31 ธันวาคม 2550 บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรตี้ จํากัด 
และบริษัทยอยมีภาระผูกพันตามสัญญาเชาท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางดังนี้ 

  ก) สัญญาเชาท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสราง 

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

          อาคารเสร็จกอนวันดังกลาวใหเร่ิมนับกําหนด 
          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 ยังมีภาระผูกพันเกี่ยวกับคา
ทดแทนการขาดผลประโยชนในอัตราเดือนละ 350,000 บาท นับแตวันทําสัญญาจนถึง
วันท่ีกอสรางอาคารเสร็จและคาดูแลรักษาความปลอดภัยเดือนละ 11,160 บาท ตลอด
ระยะเวลาการปลูกสรางและตลอดอายุสัญญาเชา 
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  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 ซ่ึงชําระแลวทั้งจํานวน 

     - 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) อายุสัญญาเชานับต้ังแตวันที่ 1 กันยายน 2553 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2583 อยางไรก็ตาม ผูเชายินยอมใหบริษัท 
แอล แอนด เอช พร็อพเพอรตี้ จํากัด เขาไปพัฒนาและกอสรางส่ิงปลูกสรางในที่ดินที่เชาไดตั้งแตวันที่            
1 กันยายน 2550 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2553 โดยบริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรตี้ จํากัด ตกลงจะชําระคา
หนาดินเพิ่มเติมในอัตราเดือนละ 160,000 บาท 

 21.1.4 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551 และ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสวนของ     
เงินลงทุนท่ียังไมเรียกชําระในบริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรตี้ จํากัด จํานวนเงิน 258 
ลานบาท  
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 21.1.5 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551 บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรตี้ จํากัด และบริษัทยอยมีภาระ
ผูกพันเกี่ยวกับคาบริหารจัดการท่ีตองจายใหกับบริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี จํากัด ซ่ึง
เปนบริษัทรวมของบริษัทฯดังนี้ 

  - โครงการท่ียังไมไดเร่ิมเปดดําเนินการ: อัตราเดือนละ 1.9 ลานบาท (31 ธันวาคม 2550: 
อัตราปละ 22.7 ลานบาท) 

  - โครงการที่เปดดําเนินการแลว: อัตราปละ 17.7 ลานบาท (31 ธันวาคม 2550: อัตรา   
รอยละ 0.7 ตอป ของมูลคาโครงการ) 

 21.1.6 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551 และ 31 ธันวาคม 2550 บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรตี้ จํากัด มี
ภาระผูกพันเกี่ยวกับคาบริหารจัดการโครงการที่ตองจายใหกับบริษัท แอล แอนด เอช แมเนจ
เมนท จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี จํากัด ในจํานวน
คาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริงท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการโครงการบวกคาดําเนินการรอยละ 15 
ของคาใชจายท่ีเกิดข้ึน 

 21.1.7 ณ วันท่ี  31 มีนาคม 2551 บริษัท แอล แอนด เอช สาทร จํากัด มีภาระผูกพันเกี่ยวกับคาบริหาร
จัดการโครงการท่ีตองจายใหกับบริษัท คิว.เอช.อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด จํานวน 4.1 ลานบาท 
(31 ธันวาคม 2550: 5.1 ลานบาท) 

 21.1.8 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551 บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรตี้ จํากัด มีภาระผูกพันเกี่ยวกับ
คาบริการจัดทําและดูแลบัญชีท่ีตองจายใหกับบริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน) จํานวน 2.2 
ลานบาท (31 ธันวาคม 2550: 2.5 ลานบาท) 

 21.1.9 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551 และ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับ
การซ้ือท่ีดินดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2551 
31 ธันวาคม 

2550 
31 มีนาคม 

2551 
31 ธันวาคม 

2550 
ภาระผูกพันเกี่ยวกับการซ้ือท่ีดิน 674.6 1,262.4 656.4 1,173.8 
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 21.1.10 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551 และ 31 ธันวาคม 2550 บริษัท แอล แอนด เอช สาทร จํากัด มีภาระ
ผูกพันเกี่ยวกับคานายหนาในการจัดหาผูเชาบานของโครงการแอล แอนด เอช วิลลา ท่ีตอง
จายใหกับบริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนบริษัทรวมของบริษัทฯตามเง่ือนไขท่ี
ระบุในสัญญา 

 21.1.11 ภาระจากการพัฒนาโครงการท่ีดําเนินการอยู 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 2551 2550 2551 2550 

จํานวนโครงการท่ีดําเนินการอยูตนงวด/ป 47 39 35 29 
จํานวนโครงการท่ีปดแลว (16) - (12) - 
จํานวนโครงการท่ีเปดใหม 2 8 2 6 

จํานวนโครงการท่ีดําเนินการอยูสิ้นงวด/ป 33 47 25 35 

มูลคาซื้อขายที่ไดทําสัญญาแลวสะสม     
 ทั้งสิ้น (ลานบาท) 75,600 71,948 59,727 56,863 
คิดเปนรอยละของยอดขายรวมของ     
 โครงการท่ีเปดดําเนินการอยู 69.8 70.0 68.4 69.5 
มูลคาซื้อขายที่ไดทําสัญญาแลวใน     
 ระหวางงวด/ป (ลานบาท) 3,651 18,594 2,826 14,610 
คิดเปนรอยละของยอดขายรวมของ     
 โครงการท่ีเปดดําเนินการอยู 3.4 18.1 3.2 17.9 
ภาระผูกพันที่จะตองทําการพัฒนา 
 สาธารณูปโภคสวนกลางของ 
 โครงการท่ีดําเนินงานอยู (ลานบาท) 

 
 

449.6 

 
 

381.2 

 
 

387.2 

 
 

297.3 

 21.1.12 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551 บริษัทยอยมีท่ีดินในโครงการท่ีติดภาระจํายอมรวมจํานวนประมาณ      
57 ไร (31 ธันวาคม 2550: 55 ไร) ซ่ึงมูลคาของท่ีดินท่ีติดภาระจํายอมดังกลาวไดรวมเปน
ตนทุนโครงการแลว 

21.2 หนังสือค้ําประกันธนาคาร 

 บริษัทฯและบริษัทยอยมีหนังสือคํ้าประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯและบริษัทยอย ซ่ึง
เกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอยดังนี้ 
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(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2551 
31 ธันวาคม 

2550 
31 มีนาคม 

2551 
31 ธันวาคม 

2550 
หนังสือคํ้าประกัน 1,213.1 1,249.4 1,045.1 1,041.0 

21.3 การค้ําประกัน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยมีหนี้สินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากภาระการค้ําประกันเงินกูยืมดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

ผูค้ําประกัน ผูถูกค้ําประกัน 
31 มีนาคม 

2551 
31 ธันวาคม 

2550 

บริษัท แลนดแอนดเฮาส จํากัด (มหาชน) บริษัท แอล. เอช. เมืองใหม จํากัด 54.8 79.3 
 บริษัท ภูเก็ต ฟวเจอรแพลน จํากัด 128.7 128.7 
 บริษัท ดับเบิ้ลทรี จํากัด 148.5 148.5 
 ลูกคา 0.9 1.0 

รวม  332.9 357.5 

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

รวม  504.0 504.0 

    
บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรต้ี จํากัด บริษัท แอล แอนด เอช สาทร จํากัด 390.0 390.0 
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21.4 คดีความ 

 บริษัทฯและบริษัทยอย 

 บริษัทฯและบริษัทยอยไดถูกฟองรองในคดีตาง ๆ ท่ีสําคัญดังนี้ 

 ก) ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551 และ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯและบริษัทยอยแหงหนึ่งมีคดีท่ีถูก
ฟองรองท่ีสําคัญ คือ คดีท่ีนิติบุคคลหมูบานจัดสรรสองแหงฟองรองเกี่ยวกับทางออกสูทาง
สาธารณะโดยมีทุนทรัพยจํานวน  1,013.5 ลานบาท ขณะนี้อยูในระหวางการไตสวนของศาล  
อยางไรก็ตาม บริษัทฯไดบันทึกสํารองเผ่ือหนี้สินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากคดีความดังกลาวจํานวน 
25.0 ลานบาท 

 ข) ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551 บริษัทฯและบริษัทยอยไดถูกฟองรองในคดีอ่ืน ๆ เกี่ยวกับการผิด
สัญญาซ่ึงมีทุนทรัพยรวมจํานวน 169.6 ลานบาท (31 ธันวาคม 2550: 22.4 ลานบาท) ปจจุบัน
ศาลชั้นตนและศาลอุทธรณไดมีคําพิพากษาใหบริษัทฯและบริษัทยอยชดใชคาเสียหายพรอม
ดอกเบ้ียรวม 6.2 ลานบาท (31 ธันวาคม 2550: 6.9 ลานบาท) บริษัทฯและบริษัทยอยไดบันทึก
สํารองเผ่ือหนี้สินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากคดีความดังกลาวตามความเห็นของฝายกฎหมายของ
บริษัทฯรวมจํานวน 6.2 ลานบาท (31 ธันวาคม 2550: 6.9 ลานบาท) 

 บริษัทรวม 

 กองทุนอสังหาริมทรัพยแลนดแอนดเฮาส (“กองทุนฯ”) ถูกยื่นฟองรองเปนจําเลยท่ี 2 ในคดีแพงโดย
โจทกกลาวหาวา กองทุนฯรับโอนท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางโครงการอาคารชุดหลังสวน วิลล จาก
บริษัท เวฟ ดีเวลลอปเมนท จํากัด ซ่ึงเปนลูกหนี้ของโจทกโดยฉอฉล เม่ือวันท่ี 27 กรกฎาคม 2547 ศาล
ช้ันตนมีคําพิพากษาใหยกฟอง ณ วันท่ี 11 ธันวาคม 2550 (วันยกเลิกกองทุนฯ) คดียังอยูในระหวางการ
พิจารณาของศาลอุทธรณ อยางไรก็ตาม ทนายความท่ีปรึกษาของกองทุนฯเช่ือวาผลของคดีจะไมเปน
ผลเสียหายตอกองทุนฯ ท้ังนี้ เนื่องจากกองทุนฯเปนเจาหนี้บุริมสิทธิในทรัพยจํานอง ซ่ึงมีสิทธิไดรับ
ชําระหนี้จากทรัพยจํานองกอนเจาหนี้อ่ืน รวมท้ังราคาทรัพยสินท่ีตีโอนชําระหนี้ถือเปนราคาท่ี
สมเหตุสมผล เนื่องจากไดมีการประเมินราคาโดยบริษัทประเมินราคาอิสระแลว 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

22. เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบการเงิน 

22.1  เม่ือวันท่ี 29 เมษายน 2551 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.25 
บาท คิดเปนจํานวนเงิน 2,480 ลานบาท โดยมีกําหนดจายในวันท่ี 26 พฤษภาคม 2551 

22.2  เม่ือวันท่ี 4 เมษายน 2551 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯท่ีจัดสรรใหแก
กรรมการท่ีเปนพนักงาน และพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอย ตามโครงการเสนอขายหลักทรัพย
ใหแกกรรมการท่ีเปนพนักงาน และพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอยคร้ังท่ี 4 (ESOP-4) ขอใชสิทธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวรวมจํานวน 6,600 หนวย ซ้ือหุนสามัญรวมจํานวน 66,000 หุน ใน
ราคาหุนละ 1 บาท ทําใหทุนชําระแลวของบริษัทฯเพ่ิมจาก 9,920.0 ลานบาท เปน 9,920.1 ลานบาท 
บริษัทฯไดรับเงินเพิ่มทุนขางตนแลวในเดือนเมษายน 2551 บริษัทฯจดทะเบียนเพิ่มทุนท่ีออกและเรียก
ชําระแลวกับกระทรวงพาณิชย เม่ือวันท่ี 18 เมษายน 2551 และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดรับ
หุนสามัญขางตนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนแลวตั้งแตวันท่ี 23 เมษายน 2551 

22.3 เม่ือวันท่ี 6 พฤษภาคม 2551 บริษัทฯไดเปล่ียนแปลงอัตราการใชสิทธิและราคาใชสิทธิของใบสําคัญ
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม (LH-W2) เนื่องจากการจาย          
เงินปนผลเกินกวารอยละ 30 ของกําไรสุทธิดังนี้ 

รายการแกไข เดิม ใหม 

อัตราการใชสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ใชสิทธิ
ซื้อหุนสามัญได 1.27552 หุน 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ใชสิทธิ
ซื้อหุนสามัญได 1.30397 หุน 

ราคาใชสิทธิ 2.039 บาทตอหุน 1.995 บาทตอหุน 

23. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 

 บริษัทฯไดมีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสําหรับงวดกอนเพ่ือใหสอดคลอง
กับการจัดประเภทรายการบัญชีในงวดปจจุบัน ซ่ึงไมมีผลกระทบตอกําไรสุทธิหรือสวนของผูถือหุน
ตามท่ีไดรายงานไปแลว 

24. การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล 

 งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับการอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯในวันท่ี 13 พฤษภาคม 
2551 
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