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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

บริษัท แลนดแอนดเฮาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2551 

1. ขอมูลทั่วไป 

1.1 ขอมูลบริษัทฯ 

 บริษัท แลนดแอนดเฮาส จํากัด (มหาชน ) (“บริษัทฯ ”) จัดตั้งขึ้นเปนบริษัทมหาชนและมีภูมิลําเนาใน

ประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย โดยมีที่อยูตามที่จดทะเบียนคือเลขที่ 

1 อาคาร คิว. เฮาส ลุมพินี ชั้น 37 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

1.2 วิกฤตการณทางเศรษฐกิจ 

วิกฤตการณทางการเงินที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาในชวงปที่ผานมาไดสงผลกระทบตอสภาวะ

เศรษฐกิจโลกอยางรุนแรง โดยจะเห็นไดจากการลดลงอยางมากของราคาหุนทั่วโลก  ภาวะการตึงตัว

ของตลาดสินเชื่อรวมทั้งการกูยืมระหวางธนาคาร  การลมละลายของสถาบันการเงินขนาดใหญ  และ

ความเชื่อม่ันของผูบริโภคที่ลดลง   วิกฤตการณดังกลาวไดสงผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอ

แผนการดําเนินธุรกิจและการเงินรวมถึงมูลคาของสินทรัพยของผูประกอบการในประเทศไทยเปน

จาํนวนมาก ถึงแมวารัฐบาลของประเทศตาง ๆ ไดใชความพยายามในการที่จะแกไขปญหาเหลาน้ี  แต

ยังคงมีความไมแนนอนวาสภาวะเศรษฐกิจของโลกจะกลับคืนสูสภาวะปกติเม่ือใด  งบการเงินน้ีจัดทํา

บนพ้ืนฐานขอเท็จจริงของสภาวะเศรษฐกิจที่เปนอยูในปจจุบัน และประมาณการและขอสมมติฐาน ตาง 

ๆ ที่บริษัทฯพิจารณาแลววาเหมาะสมในสถานการณปจจุบัน  อยางไรก็ตาม  งบการเงินน้ีอาจไดรับ

ผลกระทบในทางลบจากเหตกุารณตาง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

1.3 เกณฑในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 

 งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง  งบการเงิน

ระหวางกาล โดยบริษัทฯเลือกนําเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ อยางไรก็ตาม บริษัทฯไดแสดง

รายการในงบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด

เพ่ิมเติมใหอยูในรูปแบบเชนเดียวกับงบการเงินประจําป 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําขึ้นเพ่ือใหขอมูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจําปที่นําเสนอคร้ังลาสุด 

ดังน้ันงบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหม ๆ 

เพ่ือไมใหขอมูลที่นําเสนอซํ้าซอนกับขอมูลที่ไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงินควรใชงบการเงิน

ระหวางกาลน้ีควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด 

 งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย        งบ

การเงนิระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินตามกฎหมายดังกลาว 

1.4 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม  

 งบการเงินรวมระหวางกาลน้ีจัดทําขึ้นโดยใชหลักเกณฑเดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปส้ินสุด           

วันที่ 31 ธันวาคม 2550 โดยไมมีการเปล่ียนแปลงโครงสรางเก่ียวกับบริษัทยอยในระหวางงวด 

1.5 มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใชในปปจจุบัน 

ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2550) งบกระแสเงนิสด 

ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2550) สัญญาเชา 

ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2550) สินคาคงเหลือ 

ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2550) ตนทุนการกูยืม 

ฉบับที่ 35 (ปรับปรุง 2550) การนําเสนองบการเงนิ 

ฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550) นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและ

ขอผิดพลาด 

ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2550) งบการเงินระหวางกาล 

ฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) การรวมธรุกิจ 

ฉบับที่ 49 (ปรับปรุง 2550) สัญญากอสราง 

ฉบับที่ 51 สินทรัพยไมมีตัวตน 

มาตรฐานการบัญชีขางตนใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 

1 มกราคม 2551 เปนตนไป ฝายบริหารของบริษัทฯไดประเมินแลวเห็นวา  มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 

49 (ปรับปรุง 2550)ไมเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯ สวนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 

2550) ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2550) ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2550) ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2550)  ฉบับที่ 35 

(ปรับปรุง 2550)  ฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550)  ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2550)  และ ฉบับที่ 51  ไมมี

ผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน  
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

สวนมาตรฐานการบัญชีฉบับที่มีผลกระทบกับงบการเงินสําหรับงวดปจจุบันมีดังน้ี 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง การรวมธรุกจิ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) กําหนดใหบริษัทฯไมตองตัดจําหนายคาความนิยมจาก

การรวมธุรกิจอีกตอไป แตบริษัทฯตองทดสอบการดอยคาของคาความนิยม และแสดงคาความนิยม

ดวยราคาทุนหักคาเผ่ือการดอยคาสะสม โดยใหถือปฏิบัติสําหรับคาความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจ

ซ่ึงมีขอตกลงตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2551 เปนตนไป สวนคาความนิยมที่รับรูกอนหนาน้ี บริษัทฯ

สามารถใชวิธีเปล่ียนทันทีเปนตนไป โดยหยุดตัดจําหนายคาความนิยมแตตองทดสอบการดอยคาของ

คาความนิยม โดยเร่ิมตั้งแตงวดปบัญชีแรกที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 

1.6 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําขึ้นโดยไดใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับที่ใชใน งบ

การเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ยกเวนการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดังตอไปน้ี 

คาความนิยมจากการรวมธุรกิจ 

คาความนิยมจากการรวมธุรกิจแสดงในงบดุลดวยราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคาสะสม (ถามี) 

2. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 ในระหวางงวด บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 

รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯและ

บริษัทเหลาน้ัน ซ่ึงเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังน้ี 

 (หนวย: ลานบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 

 2551 2550 2551  2550 

 รายการธุรกิจกับบริษัทยอย     

(ไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)     

ดอกเบ้ียรับ - - 13.6 13.8 รอยละ 5.375 - 7.5 ตอป (2550: 

รอยละ 5.5 - 7.5 ตอป) 

คาธรรมเนยีมการจดัการรับ - - 5.8 5.8 ใกลเคียงราคาทุน 

เงินปนผลรับ - - - 350.3 ตามท่ีประกาศจาย 

คาธรรมเนยีมการคํ้าประกันรับ - - 0.3 1.4 รอยละ 0.35 - 0.50 ตอป 

ดอกเบ้ียจาย   - - 4.8 2.9 รอยละ 5.5 ตอป 

คาธรรมเนยีมการจดัการจาย - - 1.2 1.9 ใกลเคียงราคาทุน 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

(หนวย: ลานบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 

 2551 2550 2551  2550 

 รายการธุรกิจกับบริษัทรวม     

ดอกเบ้ียรับ 10.1 12.7 9.7 12.2 อัตราตลาด 

เงินปนผลรับ 77.2 59.2 77.2 59.2 ตามท่ีประกาศจาย 

ซื้อสินคา 22.4 30.5 18.8 23.6 ราคาตลาด 

คาสงเสริมการขาย 1.9 0.3 1.1 - อัตราตลาด 

คาบริการจาย 0.2 - - - ตามอัตราท่ีระบุในสัญญา 

คาบริการจัดทําบัญชี 0.5 0.2 - - ตามอัตราท่ีระบุในสัญญา 

คาบริหารโครงการ 22.7 10.7 - - ตามอัตราท่ีระบุในสัญญา 

คานายหนา 0.4 - - - ราคาตลาด 

 รายการธุรกิจกับบริษัทท่ีเก่ียวของกัน    

คาเชาและคาบริการจาย 4.7 9.3 4.7 9.3 675 - 725 บาทตอตารางเมตร     

ตอเดือน 

คาธรรมเนยีมการคํ้าประกันจาย 0.3 1.2 - - รอยละ 0.35 - 0.50 ตอป 

ดอกเบ้ียจาย 1.0 0.6 - - รอยละ 5.375 - 7.50 ตอป 

เงินปนผลรับ 5.5 5.1 5.5 5.1 ตามท่ีประกาศจาย 

 (หนวย: ลานบาท) 

 สาํหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 

 2551 2550 2551  2550 

 รายการธุรกิจกับบริษัทยอย     

(ไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)     

ดอกเบ้ียรับ - - 38.7 51.6 รอยละ 5.375 - 7.5 ตอป (2550:  

รอยละ 5.5 - 7.5 ตอป) 

คาธรรมเนยีมการจดัการรับ - - 18.4 19.3 ใกลเคียงราคาทุน 

ขายท่ีดิน - - - 46.7 ใกลเคียงราคาทุน 

เงินปนผลรับ - - 214.8 670.5 ตามท่ีประกาศจาย 

คาธรรมเนยีมการคํ้าประกันรับ - - 1.5 1.4 รอยละ 0.35 - 0.50 ตอป 

ดอกเบ้ียจาย   - - 6.9 6.5 รอยละ 5.5 ตอป 

คาตอบแทนการใชท่ีดิน - - 6.2 11.0 ใกลเคียงราคาทุน 

คาธรรมเนยีมการจดัการจาย - - 4.8 5.5 ใกลเคียงราคาทุน 



 5 

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย: ลานบาท) 

 สาํหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 

 2551 2550 2551  2550 

 รายการธุรกิจกับบริษัทรวม     

ดอกเบ้ียรับ 20.5 22.7 18.7 21.6 อัตราตลาด 

เงินปนผลรับ 402.0 384.9 402.0 384.9 ตามท่ีประกาศจาย 

ซื้อสินคา 89.1 116.8 76.5 88.6 ราคาตลาด 

คาสงเสริมการขาย 1.9 11.0 1.1 7.8 อัตราตลาด 

คาบริการจาย 0.5 - - - ตามอัตราท่ีระบุในสัญญา 

คาบริการจัดทําบัญชี 1.2 1.2 - - ตามอัตราท่ีระบุในสัญญา 

คาบริหารโครงการ 61.8 27.6 - - ตามอัตราท่ีระบุในสัญญา 

คานายหนา 0.4 - - - ราคาตลาด 

 รายการธุรกิจกับบริษัทท่ีเก่ียวของกัน    

คาเชาและคาบริการจาย 21.8 25.5 21.8 25.5 675 - 725 บาทตอตารางเมตรตอ

เดือน 

คาธรรมเนยีมการคํ้าประกันจาย 1.2 1.2 - - รอยละ 0.35 - 0.50 ตอป 

ดอกเบ้ียจาย 2.8 1.5 - - รอยละ 5.375 - 7.50 ตอป 

เงินปนผลรับ 16.8 10.7 16.8 10.7 ตามท่ีประกาศจาย 

 ยอดคงคางของรายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวของกันไดแสดงเปนสวนหน่ึงของรายการในงบดุลภายใต

รายการดังตอไปน้ี 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2551 

31 ธันวาคม 

2550 

30 กนัยายน 

2551 

31 ธันวาคม 

2550 

ตั๋วแลกเงินระยะสั้นและเงินฝากสถาบันการเงิน 

   (แสดงภายใตเงินสดและรายการเทยีบเทาเงินสด) 

   

 บริษัทรวม    

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส     

   เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) 90.0 299.8 11.4 285.5 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2551 

31 ธันวาคม 

2550 

30 กนัยายน 

2551 

31 ธันวาคม 

2550 

เงินทดรองจายและลูกหน้ีกิจการที่เก่ียวของกัน    

เงินทดรองจายและลูกหน้ี     

 บริษัทยอย    

(ไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)     

บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํากัด - - 4.1 2.0 

บริษัท แลนด แอนด เฮาส นอรธอีส จํากัด - - 0.1 0.2 

บริษัท แอลเอช แอสเซท จํากัด - - 6.0 0.9 

บริษัท ภูเก็ต ฟวเจอรแพลน จํากัด - - 0.5 - 

บริษัท ดับเบิ้ลทรี จํากัด - - 0.6 - 

 - - 11.3 3.1 

 บริษัทรวม    

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่น      

   โปรดัคส จํากัด (มหาชน) 2.3 46.1 2.3 46.1 

บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร      

   จํากัด (มหาชน) 0.3 0.5 0.3 0.5 

 2.6 46.6 2.6 46.6 

เงินปนผลคางรับ     

 บริษัทรวม    

บริษัท โพลาร พรอบเพอรตี้ โฮลดิ้ง     

   คอรปอเรชั่น จํากัด - 166.2 - 166.2 

รวม 2.6 212.8 13.9 215.9 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2551 

31 ธันวาคม 

2550 

30 กนัยายน 

2551 

31 ธันวาคม 

2550 

เงนิใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางรับจากกิจการที่เก่ียวของกัน  

 บริษัทยอย    

(ไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)     

บริษัท แอตแลนติก เรียลเอสเตท จํากัด - - 254.3 125.5 

บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํากัด  - - - 30.0 

บริษัท แลนด แอนด เฮาส นอรธอีส จํากัด - - - 25.1 

บริษัท สยามธานี พรอบเพอรตี้ จํากัด - - 32.9 28.8 

บริษัท แอลเอช แอสเซท จํากัด - - 412.8 696.5 

บริษัท แอล. เอช. เมืองใหม จํากัด - - 54.0 44.4 

บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรตี้ จํากัด - - 250.8 - 

 - - 1,004.8 950.3 

 บริษัทรวม    

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส     

   เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) 0.4 0.4 - 0.4 

รวม 0.4 0.4 1,004.8 950.7 

เงินมัดจําแกกิจการที่เก่ียวของกัน     

 บริษัทที่เกี่ยวของกัน    

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยควอลิตี้เฮาส 7.8 7.4 7.8 7.4 

เจาหน้ีการคากิจการที่เก่ียวของกัน     

 บริษัทรวม    

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส     

   จํากัด (มหาชน) 13.1 16.7 13.1 15.4 

บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด     

   (มหาชน) 3.0 1.5 2.1 0.4 

รวม 16.1 18.2 15.2 15.8 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2551 

31 ธันวาคม 

2550 

30 กนัยายน 

2551 

31 ธันวาคม 

2550 

เจาหน้ีอ่ืนกิจการที่เก่ียวของกัน     

 บริษัทยอย    

(ไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)     

บริษัท แลนด แอนด เฮาส นอรธอีส จํากัด - - 1.3 - 

 บริษัทรวม    

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย  

   จํากัด (มหาชน) 

 

0.7 

 

0.8 

 

0.6 

 

- 

บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด     

   (มหาชน) 1.0 5.1 0.8 3.8 

บริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี จํากัด - 5.4 - - 

บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน) 5.8 8.8 - - 

บริษัท แอล แอนด เอช แมเนจเมนท จํากัด - 0.3 - - 

 7.5 20.4 1.4 3.8 

 บริษัทที่เกี่ยวของกัน    

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยควอลิตี้เฮาส 0.4 0.4 0.4 0.3 

บริษัท เมืองใหม พรอพเพอรตี้ จํากัด 0.9 - - - 

 1.3 0.4 0.4 0.3 

รวม 8.8 20.8 3.1 4.1 

เงนิกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางจายจากกิจการที่เก่ียวของกัน   

 บริษัทยอย    

(ไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)     

บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํากัด - - 394.0 - 

บริษัท แอล เอช เรียลเอสเตท จํากัด - - 60.7 70.2 

 - - 454.7 70.2 

 บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวของกัน    

บริษัท เมืองใหม พรอพเพอรตี้ จํากัด 9.8 9.3 - - 

รีโค รีสอรท พีทีอี ลิมิเต็ด 167.0 - - - 

กรรมการของบริษทัยอย 35.7 28.0 - - 

 212.5 37.3 - - 

รวม 212.5 37.3 454.7 70.2 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 เงินใหกูยืม /เงินกูยืมจากกิจการที่เก่ียวของกันเปนการกูยืมในรูปของตั๋วสัญญาใชเงิน ปลอดหลักทรัพย     

ค้ําประกัน และครบกําหนดจายคืนเม่ือทวงถาม 

 ในระหวางงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 เงินใหกูยืม/เงินกูยืมระหวางบริษัทฯ บริษัทยอย

และกิจการที่เก่ียวของกันมีรายการเคล่ือนไหวดังตอไปน้ี 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

 1 มกราคม 2551 กูเพ่ิม ชําระคืน 30 กันยายน 2551 

เงินใหกูยืมระยะส้ันและดอกเบ้ียคางรับจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน   

 บริษัทรวม    

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส      

   เพ่ือรายยอย จาํกัด (มหาชน) 0.4 13.5 (13.5) 0.4 

เงินกูยืมระยะส้ันและดอกเบ้ียคางจายจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน   

 บริษัท/บุคคลที่เก่ียวของกัน    

บริษัท เมืองใหม พรอพเพอรตี้ จํากัด 9.3 0.5 - 9.8 

รีโค รีสอรท พีทีอี ลิมิเต็ด - 167.0 - 167.0 

กรรมการของบริษทัยอย 28.0 7.7 - 35.7 

รวม 37.3 175.2 - 212.5 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 1  มกราคม 2551 กูเพ่ิม ชําระคืน 30 กันยายน 2551 

เงินใหกูยืมระยะส้ันและดอกเบ้ียคางรับจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน   

 บริษัทยอย    

บริษัท แอตแลนติก เรียลเอสเตท จํากัด 125.5 373.9 (245.1) 254.3 

บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํากัด 30.0 0.1 (30.1) - 

บริษัท แลนด แอนด เฮาส นอรธอีส  

   จาํกัด 25.1 10.4 (35.5) - 

บริษัท สยามธานี พรอบเพอรตี้ จํากัด 28.8 4.1 - 32.9 

บริษัท แอลเอช แอสเซท จํากัด 696.5 265.0 (548.7) 412.8 

บริษทั แอล. เอช. เมืองใหม จํากัด 44.4 9.6 - 54.0 

บริษทั แอล แอนด เอช พร็อพเพอรตี ้     

   จาํกัด - 250.8 - 250.8 

 950.3 913.9 (859.4) 1,004.8 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 1  มกราคม 2551 กูเพ่ิม ชําระคืน 30 กันยายน 2551 

 บริษัทรวม    

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพ่ือรายยอย     

   จาํกัด (มหาชน) 0.4 11.2 (11.6) - 

รวม 950.7 925.1 (871.0) 1,004.8 

เงินกูยืมระยะส้ันและดอกเบ้ียคางจายจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน   

 บริษัทยอย    

บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํากัด - 479.7 (85.7) 394.0 

บริษัท แลนด แอนด เฮาส นอรธอีส  

   จาํกัด 

 

- 

 

15.1 

 

(15.1) 

 

- 

บริษัท แอล เอช เรียลเอสเตท จํากัด 70.2 269.5 (279.0) 60.7 

รวม 70.2 764.3 (379.8) 454.7 

 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

 ในระหวางงวด บริษัทฯและบริษัทยอยไดจายเงินเดือน โบนัส คาเบี้ยประชุม เงินบําเหน็จและ

เงินกองทุนสํารองเล้ียงชีพใหแกกรรมการและผูบริหารดังน้ี 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 

 2551 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

2550 

40.6 34.1 

 ภาระค้ําประกันกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระจากการค้ําประกันใหกับกิจการที่เก่ียวของกันตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 

21.3 โดยคิดคาธรรมเนียมการค้ําประกัน 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

3. ลูกหน้ีการคา  

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคาแยกตามอายุหน้ีที่คงคางไดดังน้ี 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2551 

31 ธันวาคม 

2550 

30 กนัยายน 

2551 

31 ธันวาคม 

2550 

 อายุลูกหน้ีคางชําระ    

ยังไมถึงกําหนดชําระ 1,638 396 - - 

คางชําระ     

 ไมเกิน 3 เดอืน  7,697 6,577 - - 

 3 - 6 เดอืน 354 - - - 

 มากกวา 12 เดอืน 189 189 - - 

รวม 9,878 7,162 - - 

หัก: คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (189) (189) - - 

รวมลูกหน้ีการคา - สุทธิ 9,689 6,973 - - 

4. สินคาคงเหลือ - ที่ดิน งานระหวางกอสรางและงานสาธารณูปโภค 

 บริษัทฯและบริษัทยอยไดนําที่ดินบางสวนพรอมส่ิงปลูกสรางที่มีอยูบนที่ดินไปจดจํานองค้ําประกันเงิน

กูยืมและเงินเบิกเกินบัญชีของบริษัทฯและบริษัทยอย ซ่ึงมีมูลคาสุทธิตามบัญชีดังน้ี 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2551 

31 ธันวาคม 

2550 

30 กนัยายน 

2551 

31 ธันวาคม 

2550 

มูลคาสุทธิตามบัญชีของที่ดินพรอม     

   ส่ิงปลูกสรางที่ติดภาระค้ําประกัน 4,229 4,063 3,902 3,646 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 การเปล่ียนแปลงของคาเผ่ือการลดมูลคาของสินคาคงเหลือสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่                30 

กันยายน 2551 สรุปไดดังน้ี 

(หนวย: พันบาท) 

                                

งบการเงนิรวม 

งบการเงิน   

เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 156,680 92,037 

บวก: ตั้งคาเผ่ือการลดมูลคาของสินคาคงเหลือระหวางงวด 20,351 - 

หัก: โอนกลับคาเผ่ือการลดมูลคาของสินคาคงเหลือ   

    เนื่องจากการขาย (18,701) (7,818) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 158,330 84,219 

5. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

 (หนวย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   

สัดสวน 

  

คาเผ่ือการดอยคา 

 

มูลคาตามบัญชีตาม 

เงินปนผลรับระหวาง 

งวดเกาเดือนส้ินสุด 

ชื่อบริษัท ทุนชําระแลว เงินลงทุน ราคาทุน ของเงินลงทุน วิธีราคาทุนสุทธิ วันท่ี 30 กันยายน 

 30 

กันยายน 

31 

ธันวาคม 255

1 

30 

กันยายน   255

0 

31 

ธันวาคม 25

51 

30 

กันยายน 255

0 

31 

ธันวาคม 25

51 

30 

กันยายน 2550 

31 

ธันวาคม 2551 

30 

กันยายน 2550 

31 

ธันวาคม 2551 2550 

2551 

 

2550 

  (รอยละ) (รอยละ)         

บริษัท แอตแลนติก เรียลเอสเตท จํากัด 15,000 15,000 99.99 99.99 14,998 14,998 - - 14,998 14,998 - - 

บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํากัด 371,617 371,617 99.99 99.99 371,614 371,614 - - 371,614 371,614 185,807 - 

บริษัท แลนดแอนดเฮาสนอรธ จํากัด 13,500 13,500 99.99 99.99 13,500 13,500 - - 13,500 13,500 - - 

บริษทั แลนด แอนด เฮาส นอรธอีส จํากัด 270,000 270,000 99.99 99.99 269,999 269,999 (25,000) - 244,999 269,999 - - 

บริษัท สยามธานี พรอบเพอรต้ี จํากัด 100,000 100,000 99.99 99.99 64,859 64,859 - - 64,859 64,859 - - 

   และบริษทัยอย             

บริษัท แอล เอช เรียลเอสเตท จํากัด 116,000 116,000 99.99 99.99 50,000 50,000 - - 50,000 50,000 29,000 670,477 

บริษทั แอลเอช แอสเซท จํากัด 100,000 100,000 99.99 99.99 52,734 52,734 - - 52,734 52,734 - - 

บริษทั แอล. เอช. เมืองใหม จํากัด 900,000 900,000 55.00 55.00 495,000 495,000 - - 495,000 495,000 - - 

   และบริษทัยอย             

บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรต้ี 2,170,000 2,170,000 60.00 60.00 1,398,000 1,398,000 - - 1,398,000 1,398,000 - - 

   จํากัด และบริษัทยอย             

     2,730,704 2,730,704 (25,000) - 2,705,704 2,730,704 214,807 670,477 

 บริษทั แอล. เอช. เมืองใหม จํากัด และบริษัทยอย 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 และ 31 ธันวาคม 25 50 บริษัท แอล. เอช. เมืองใหม จํากัด ไดนําหุนสามัญ

ของบริษัท ภูเก็ต ฟวเจอรแพลน จํากัด และบริษัท ดับเบิ้ลทรี จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยไปวางเปน

หลักทรัพยค้ําประกันเงินกูยืมระยะยาว 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

6. เงินลงทนุในบริษัทรวม 

6.1 รายละเอยีดของบริษัทรวม  

(หนวย: พันบาท) 

   งบการเงินรวม 

  จัดต้ังขึ้นใน สัดสวน   มลูคาตามบัญชีตาม 

ช่ือบริษัท ลักษณะธุรกิจ ประเทศ เงินลงทุน ทุนชําระแลว ราคาทุน วิธีสวนไดเสีย 

   30 

กันยายน 

31 

ธันวาคม 255

1 

30 

กันยายน 255

0 

31 

ธันวาคม 2551 

30 

กันยายน 2550 

31 

ธันวาคม 2551 

30 

กันยายน 2550 

31 

ธันวาคม 2551 

 

2550 

  (รอยละ) (รอยละ)       

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย ธนาคารเพือ่รายยอย ไทย 42.12 43.00 2,654,500 2,600,000 1,306,960 1,306,960 1,099,238 1,016,081 

   จํากัด (มหาชน)           

บรษิทั บางกอก เชน ฮอสปทอล จาํกดั โรงพยาบาล ไทย 28.73 28.55 950,000 950,000 674,557 661,669 786,045 733,411 

   (มหาชน)           

บรษิทั ควอลิต้ีคอนสตรัคช่ันโปรดัคส ผลิตวัสดุกอสราง ไทย 31.41 31.41 400,000 400,000 265,980 265,980 396,126 404,454 

   จาํกดั (มหาชน)           

บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด  คาปลีกวัสดุกอสราง ไทย 30.23 28.68 1,933,533 1,924,920 1,076,345 906,328 1,658,141 1,409,056 

   (มหาชน)           

บริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่ ท่ีปรึกษาลงทุน ไทย 40.00 40.00 5,000 5,000 2,000 2,000 8,342 10,853 

   จาํกดั           

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 1,356,175 1,537,017 

   สิทธิเรียกรองแลนดแอนดเฮาส-II           

บริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ไทย 24.60 22.85 8,477,340 7,303,723 3,229,315 2,388,481 3,592,907 2,602,852 

บริษัท โพลาร พรอบเพอรต้ี โฮลดิ้ง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ฟลิปปนส 25.00 25.00 4,892,411 4,892,411 866,849 866,849 1,034,286 1,109,657 

   คอรปอเรช่ัน จํากัด     (พนัเปโซ) (พนัเปโซ)     

       8,954,966 8,028,855 9,963,662 8,855,783 

(หนวย: พันบาท) 

   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

  จัดตั้งขึ้นใน สัดสวน   คาเผื่อการดอยคา มูลคาตามบัญชีตาม 

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ประเทศ เงินลงทุน ทุนชําระแลว ราคาทนุ ของเงินลงทุน วิธีราคาทุน - สทุธิ 

   30 

กนัยายน 

31 

ธันวาคม 25

51 

30 

กนัยายน 255

0 

31 

ธันวาคม 2551 

30 

กนัยายน 2550 

31 

ธันวาคม 2551 

30 

กนัยายน 2550 

31 

ธันวาคม 2551 

30 

กนัยายน 2550 

31 

ธันวาคม 2551 

 

2550 

  (รอยละ) (รอยละ)         

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพ่ือรายยอย ธนาคารเพ่ือรายยอย ไทย 42.12 43.00 2,654,500 2,600,000 1,306,960 1,306,960 (344,744) (344,744) 962,216 962,216 

   จํากัด (มหาชน)             

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปทอล จํากัด โรงพยาบาล ไทย 28.73 28.55 950,000 950,000 674,557 661,669 - - 674,557 661,669 

   (มหาชน)             

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส 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 30.23 28.68 1,933,533 1,924,920 1,076,345 906,328 - - 1,076,345 906,328 

   (มหาชน)             

บริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี ่ 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 ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ไทย 24.60 22.85 8,477,340 7,303,723 3,229,315 2,388,481 - - 3,229,315 2,388,481 

บริษัท โพลาร พรอบเพอรตี้ โฮลดิ้ง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ฟลิปปนส 25.00 25.00 4,892,411 4,892,411 866,849 866,849 - - 866,849 866,849 
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   คอรปอเรชั่น จํากัด     (พันเปโซ) (พันเปโซ)       

       8,954,966 8,028,855 (344,744) (344,744) 8,610,222 7,684,111 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ชื่อบริษัท 

สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จาก          

เงินลงทุนในบริษัทรวมสําหรับ

งวดเกาเดอืนส้ินสุดวนัที ่             

30 กันยายน 

เงินปนผลรับระหวางงวดเกาเดือน

ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 

 2551 2550 2551 

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพ่ือรายยอย 

จํากัด (มหาชน) 

2550 

89,956 26,520 - - 

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปทอล จาํกัด 

(มหาชน) 134,925 85,630 95,179 67,803 

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส 

จํากัด (มหาชน) (8,327) (19,242) - - 

บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด  

(มหาชน) 182,004 119,583 102,936 66,243 

บริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี ่จํากัด 1,489 624 4,000 1,800 

กองทนุรวมอสังหาริมทรัพยแลนดแอนด

เฮาส - 3,354 - - 

กองทนุรวมอสังหาริมทรัพยและ          สิทธิ

เรียกรองแลนดแอนดเฮาส-II 48,520 54,237 81,537 98,857 

บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน) 266,952 110,483 116,842 150,225 

บริษัท โพลาร พรอบเพอรตี้ โฮลดิ้ง     

 คอรปอเรชั่น จํากัด 46,252 217,800 1,524 - 

รวม 761,771 598,989 402,018 384,928 



 16 

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

6.2 มูลคายุติธรรมของบริษัทรวมที่เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย  

(หนวย: ลานบาท) 

ชื่อบริษัท 

ประเทศที่หลักทรัพย

จดทะเบียน มูลคายุติธรรม ณ วันที่ 

  30 กันยายน 2551 

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปทอล จาํกัด (มหาชน)    

31 ธันวาคม 2550 

ไทย 1,979 2,265 

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส จํากัด (มหาชน) ไทย 164 209 

บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด  (มหาชน) ไทย 2,537 2,716 

บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน) ไทย 3,650 3,539 

บริษัท โพลาร พรอบเพอรตี้ โฮลดิ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด ฟลิปปนส 1,912 3,997 

รวม  10,242 12,726 

 เน่ืองจากวิกฤตการณทางการเงินตามที่กลาวในหมายเหตุ 1.2 สงผลกระทบใหดัชนีตลาดหลักทรัพย

ของประเทศไทยลดลงอยางมากภายหลังวันที่ในงบการเงิน (30 กันยายน 2551) จนถึงวนัที ่                 4 

พฤศจกิายน 2551 มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยในสวนที่เปนเงินลงทุนในบริษัทรวมที่เปนบริษัท จด

ทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยลดลงเปนจาํนวน 2,554 ลานบาท การเปล่ียนแปลงของ

มูลคายุติธรรมดังกลาวไมมีผลกระทบตอกําไรขาดทุนในงบการเงินรวมเน่ืองจากบริษัทฯบันทึกเงิน

ลงทุนดังกลาวตามวิธีสวนไดเสีย 

6.3 ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทรวม  
                (หนวย : ลานบาท) 

     

รายไดรวมสําหรับงวดเกาเดือน 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ         

สําหรับงวดเกาเดือน 

ช่ือบริษัท ทุนเรียกชําระ ณ วันท่ี สินทรัพยรวม ณ วันท่ี หนี้สินรวม ณ วันท่ี สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 

 30 

กันยายน 

31 

ธันวาคม 2551 

30 กันยายน 

2550 

31 

ธันวาคม 

2551 30 กันยายน 

2550 

31 ธันวาคม 2551 2550 2551 2550 2551 

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อ

รายยอย 

2550 

2,655 2,600 40,132 32,873 37,544 30,532 1,550 1,158 208 64 

   จํากัด (มหาชน)           

บรษิทั บางกอก เชน ฮอสปทอล 

จํากัด (มหาชน) 

950 950 4,178 4,178 1,356 1,499 3,188 2,681 543 364 

บริษัท ควอลิต้ีคอนสตรัคช่ัน

โปรดัคส 

400 400 2,191 2,257 930 969 744 704 (27) (62) 

   จาํกดั (มหาชน)           

บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร 

จํากัด (มหาชน) 

1,934 1,925 12,505 12,274 7,891 7,951 14,187 12,221 617 470 

บริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอ ี  

จํากัด 

5 5 34 44 14 17 47 43 3 2 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย

แลนดแอนดเฮาส* 

- 40 - 65 - - - 8 - 7 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและ 3,021 3,216 4,586 4,887 49 47 233 268 183 206 

   สิทธิเรียกรองแลนดแอนดเฮาส-           
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II 

บริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด 

(มหาชน) 

8,477 7,304 26,695 23,858 15,559 14,813 8,605 7,685 1,231 758 

บริษัท โพลาร พรอบเพอรต้ี โฮ

ลดิ้ง 

4,892 4,892 6,328 6,506 759 1,186 306 1,542 113 1,064 

   คอรปอเรช่ัน จาํกดั** (ลานเป

โซ) 

          

* กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแลนดแอนดเฮาสจดทะเบียนยกเลิกกองทุนในวันท่ี 11 ธันวาคม 2550 

** ขอมูลทางการเงินของบริษัท โพลาร พรอบเพอรต้ี โฮลดิ้ง คอรปอเรช่ัน จํากัด ถือตามงบการเงินสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2551 เนื่องจากบริษัทฯไมไดรับงบการเงิน

สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2551 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

6.4 งบการเงินรวมระหวางกาลของบริษัทฯสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 ไดรวม   เงนิ

ลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย และสวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงนิลงทนุตามวธิ ี        สวนได

เสียของบริษัทรวมดังกลาว โดยคํานวณจากงบการเงินที่สอบทานแลวหรือที่ยังมิไดผานการสอบทาน

ดังตอไปน้ี 

           (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

  สวนแบงกําไร (ขาดทนุ) ตามวิธีสวนไดเสีย 

 เงินลงทุนตามวิธี สําหรับงวดสามเดือน สําหรับงวดเกาเดือน 

 สวนไดเสีย ณ วันที่ สิ้นสุดวันที่ สิ้นสุดวันที่ 

 30 กันยายน 2551 30 กันยายน 2551 30 กันยายน 2551 

สอบทานแลวโดยผูสอบบัญชีและผูสอบบัญชีอื่นในสํานักงานเดียวกัน    

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพ่ือรายยอย จํากัด (มหาชน) 1,099,238 32,917 89,956 

บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 1,658,141 69,611 182,004 

บรษิทั เอเชยี แอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกัด 8,342 498 1,489 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแลนดแอนดเฮาส* 32,402 - - 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิเรียกรองแลนดแอนดเฮาส-II 1,356,175 16,098 48,520 

บริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) 3,592,907 108,063 266,952 

สอบทานแลวโดยผูสอบบัญชีอื่น    

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปทอล จํากัด (มหาชน) 786,045 50,489 134,925 

บริษัท ควอลิต้ีคอนสตรัคชั่นโปรดัคส จํากัด (มหาชน) 396,126 (2,747) (8,327) 

มิไดสอบทานโดยผูสอบบัญชี    

บริษัท โพลาร พรอบเพอรต้ี โฮลด้ิง คอรปอเรชั่น จํากัด** 1,034,286 11,955 46,252 

รวม 9,963,662 286,884 761,771 

 * กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแลนดแอนดเฮาสจดทะเบียนยกเลิกกองทุนในวันท่ี 11 ธนัวาคม 2550  

 ** บริษัทฯบันทึกเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียจากงบการเงินสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2551  

 ในระหวางงวดปจจุบัน บริษัทฯไมไดรับงบการเงินสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 

กันยายน 2551 ของบริษัท โพลาร พรอบเพอรตี้ โฮลดิ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทรวมแหงหน่ึง

ในตางประเทศ ดังน้ัน บริษัทฯจึงบันทึกเงินลงทุนในบริษัทรวมและสวนแบงกําไรจากเงินลงทุน

ดังกลาวตามวิธีสวนไดเสียในงบการเงินรวมสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน  2551 โดย

คํานวณจากงบการเงินสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 3 0 มิถุนายน 2551 ที่จัดทําโดยฝายบริหารซ่ึง

ไมไดผานการสอบทานโดยผูสอบบัญชี นอกจากน้ัน บริษัทรวมดังกลาวใชนโยบายการบัญชีที่สําคัญ

แตกตางจากนโยบายการบัญชีที่กลุมบริษัทฯใช ไดแก การรับรูรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย   การ

บัญชีภาษีเงินได และการบัญชีผลประโยชนพนักงาน บริษัทฯไมสามารถคํานวณผลแตกตางจากการใช

นโยบายบัญชีที่ตางกันที่อาจกระทบตองบการเงินได 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

6.5 สวนแบงกําไรจากเงนิลงทนุในบริษัทรวมในงบการเงินรวมของบริษัทฯซ่ึง คํานวณตามวิธีสวนไดเสีย

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 คํานวณจากงบการเงินที่ยังไมผานการตรวจสอบจากผูสอบ

บัญชี แสดงรายละเอียดไดดังน้ี 

        (หนวย: พันบาท) 

บริษัท โพลาร พรอบเพอรตี้ โฮลดิ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด 220,263 

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปทอล จํากัด (มหาชน) 122,647 

รวม 342,910 

 ในระหวางงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่  30 กันยายน 2551 บริษัทฯไดรับงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่         

31 ธันวาคม 2550 ที่ผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัทรวมทั้ง  2 แหงขางตนโดยสรุปได

ดังน้ี 

 1. งบการเงินที่ผานการตรวจสอบแลวโดยผูสอบบัญชีซ่ึงแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขของ

บริษัท โพลาร พรอบเพอรตี้ โฮลดิ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด ไมมีผลแตกตางอยางเปนสาระสําคัญจาก

งบการเงินที่ใชในการคํานวณสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย บริษัทฯจึงปรับผล

แตกตางดังกลาวเขางบกําไรขาดทุนรวมสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 

อยางไรก็ตาม บริษัทดังกลาวมีนโยบายการบัญชีที่สําคัญแตกตางจากกลุมบริษัทฯและบริษัทฯ

ไมไดปรับปรุงผลแตกตางจากการใชนโยบายการบัญชีที่แตกตางกันกับกลุมบริษัทฯตามที่กลาว

ขางตน เน่ืองจากไมสามารถคํานวณผลกระทบได 

 2. งบการเงินที่ผานการตรวจสอบแลวโดยผูสอบบัญชีซ่ึงแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขของ

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปทอล จํากัด (มหาชน) ไมมีผลแตกตางอยางเปนสาระสําคัญจาก       

งบการเงินที่ใชในการคํานวณสวนแบงกําไรจากเงินลงทุน ตามวิธีสวนไดเสีย ในงบการเงนิรวม  

บริษัทฯจึงปรับผลแตกตางดังกลาวเขางบกําไรขาดทุนรวมสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่            

30 กันยายน 2551 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

6.6 การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทรวม 

 ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)  

 ในเดอืนกรกฎาคม 2551 ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพ่ือรายยอย จํากัด (มหาชน) ไดจําหนายหุนสามัญ

เพ่ิมทุนจํานวน 5.5 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 10 บาท ใหแกกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน  โดย

ไดเพ่ิมทุนชําระแลวกับกระทรวงพาณิชยเม่ือวันที่ 7 สิงหาคม 2551 ทําใหสัดสวนการถือหุนของ บริษัท

ฯในบริษทัดงักลาวลดลงจากรอยละ 43.00 เปนรอยละ 42.12 

 บริษัท บางกอก เชน ฮอสปทอล จํากัด (มหาชน) 

 ในระหวางงวดปจจุบัน บริษัทฯไดลงทุนในบริษัท บางกอก เชน ฮอสปทอล จํากัด (มหาชน) โดยซ้ือ

หุนสามัญเพ่ิมรวมจํานวน 1.7 ลานหุน คิดเปนเงิน 12.9 ลานบาท ทําใหสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ

เปล่ียนแปลงจากรอยละ 28.55 เปนรอยละ 28.73 

 บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 

 ในระหวางงวดปจจุบัน บริษัทฯไดลงทุนเพ่ิมในบริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) โดยซ้ือ

หุนสามัญจํานวน 32.5 ลานหุน คิดเปนเงิน 170.0 ลานบาท นอกจากน้ี มีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะ

ซ้ือหุนสามัญของบริษัทดังกลาวใชสิทธิแปลงเปนหุนสามัญจํานวน 8.6 ลานหุน ทําใหสัดสวนการถือ

หุนของบริษัทฯเปล่ียนแปลงจากรอยละ 28.68 เปนรอยละ 30.23 

 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิเรียกรองแลนดแอนดเฮาส -II 

 เม่ือวันที่ 29 กุมภาพันธ 2551 ที่ประชุมผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิ

เรียกรองแลนดแอนดเฮาส-II มีมติใหลดทุนตามสัดสวนการถือหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุน      คิด

เปนเงนิจาํนวนรวม 295.7 ลานบาท โดยบริษัทฯไดรับเงินคืนตามสัดสวนรอยละ 49.99 รวมเปนเงนิ 

147.8 ลานบาทในเดอืนมีนาคม 2551 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 บริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) 

 ในระหวางงวดปจจุบัน บริษัทฯไดลงทุนเพ่ิมในบริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน) โดยซ้ือหุนสามัญ

จาํนวน 77.2 ลานหุน คิดเปนเงิน 166.9 ลานบาท  นอกจากน้ี มีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน

สามัญของบริษัทดังกลาวใชสิทธิแปลงเปนหุนสามัญจํานวน 1,173.6 ลานหุน โดยบริษัทฯไดใช

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทดังกลาวแปลงเปนหุนสามัญจํานวน 332.9 ลานหุน  ทํา

ใหสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯเปล่ียนแปลงจากรอยละ 22.85 เปนรอยละ 24.60 

7. เงินลงทนุระยะยาวอืน่ 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2551 

31 ธันวาคม

2550 

30 กนัยายน 

2551 

31 ธันวาคม

2550 

หลักทรัพยเผ่ือขาย     

ตราสารทนุ 292,490 398,250 292,490 398,250 

บวก (หัก): สวนเกนิ (ต่ํากวา) ทุนจาก     

   การเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน (80,435) 53,244 (80,435) 53,244 

รวมหลักทรัพยเผ่ือขาย 212,055 451,494 212,055 451,494 

ตราสารหน้ีที่จะถือจนครบกําหนด     

   (อยูระหวางแผนปรับโครงสรางหน้ี) 150,000 150,000 - - 

เงินลงทุนทั่วไป     

ตราสารทนุ 2,064,615 2,083,485 1,989,239 2,008,086 

หัก: คาเผ่ือการดอยคา (1,369,670) (1,388,390) (1,356,607) (1,375,327) 

รวมตราสารหน้ีที่จะถือจนครบ     

   กําหนดและเงินลงทุนทั่วไป - สุทธิ 844,945 845,095 632,632 632,759 

รวมเงินลงทุนระยะยาวอื่น - สุทธิ 1,057,000 1,296,589 844,687 1,084,253 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

8. ที่ดินรอการพัฒนา 

 บริษัทฯและบริษัทยอยไดนําที่ดินรอการพัฒนาบางสวนไปจดจํานองค้ําประกันเงินกูยืมซ่ึงมีมูลคาสุทธิ

ตามบัญชีดังน้ี 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2551 

31 ธันวาคม

2550 

30 กนัยายน 

2551 

31 ธันวาคม

2550 

มูลคาสุทธิตามบัญชีของที่ดินรอการ

พัฒนาที่ติดภาระค้ําประกัน 

 

1,353 

 

1,392 

 

- 

 

40 

 การเปล่ียนแปลงของคาเผ่ือการลดมูลคาของที่ดินรอการพัฒนาสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่         30 

กันยายน 2551 สรุปไดดังน้ี 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 824,329 669,457 

บวก: ตั้งคาเผ่ือการลดมูลคาของที่ดินรอการพัฒนา   

    ระหวางงวด 43,166 - 

หัก: โอนกลับคาเผ่ือการลดมูลคาของที่ดินรอการ   

    พัฒนาระหวางงวด (18,532) (4,960) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 848,963 664,497 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

9. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ  

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 

2551 สรุปไดดังน้ี 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 1,160,927 310,999 

ซ้ือเพ่ิมระหวางงวด - ราคาทุน 558,689 104,364 

จําหนายระหวางงวด - มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่   

   จาํหนาย (3,007) (2,446) 

โอนเปนสิทธิการเชาระหวางงวด - มูลคาสุทธิ   

   ตามบญัช ีณ วนัทีโ่อน (794) - 

คาเสื่อมราคาสําหรับงวด (172,622) (91,316) 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กนัยายน 2551 1,543,193 321,601 

 บริษัทยอยแหงหน่ึงไดนําอาคาร สโมสรและเคร่ืองตกแตงซ่ึงมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่               30 

กันยายน 2551 จาํนวน 465 ลานบาท (31 ธันวาคม 2550: 482 ลานบาท) ซ่ึงตัง้อยูบนสิทธ ิ          การเชา

ชวงที่ดินของบริษัทยอยไปค้ําประกันเงินกูยืมระยะยาว 

10. สิทธิการเชา 

 บริษัทยอยสองแหงไดนําสิทธิการเชาที่ดินและสิทธิการเชาชวงที่ดินซ่ึงมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่      

30 กันยายน 2551 จาํนวน 2,336 ลานบาท (31 ธันวาคม 2550: 2,376 ลานบาท) ไปคํ้าประกันเงินกูยืม

ระยะยาว 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

11. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 

2551 

31 ธันวาคม

2550 

30 กันยายน 

2551 

31 ธันวาคม

2550 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 21,871 8,870 - - 

ตั๋วแลกเงิน 1,100,000 - 1,100,000 - 

หัก: ดอกเบี้ยจายลวงหนา (9,827) - (9,827) - 

สุทธิ 1,112,044 8,870 1,090,173 - 

 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินค้ําประกันโดยการจดจํานองที่ดินบางสวน ใน

โครงการ การจํานําสิทธิการเชาที่ดิน สิทธิการเชาชวงที่ดินและส่ิงปลูกสรางของบริษัทยอย 

12. เงินกูยมืระยะยาว 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2551 

31 ธันวาคม

2550 

30 กนัยายน 

2551 

31 ธันวาคม

2550 

เงินกูยืมระยะยาว 5,692,881 5,770,730 3,602,282 3,509,644 

หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป (654,734) (32,716) (438,073) - 

สุทธิ 5,038,147 5,738,014 3,164,209 3,509,644 

 การเปล่ียนแปลงของเงินกูยืมระยะยาวสําหรับงวดเกาเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 มีรายละเอียด

ดังน้ี 

 (หนวย: พันบาท) 

                                

งบการเงนิรวม 

งบการเงิน   

เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 5,770,730 3,509,644 

บวก: กูเพ่ิม 160,000 160,000 

หัก: ชําระคืน (237,849) (67,362) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 5,692,881 3,602,282 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 สัญญากูยืมเงินสวนใหญไดระบุขอปฏิบัติและขอจํากัดบางประการ เชน อัตราสวนการถือหุนของผูถือ

หุนรายใหญ การเปล่ียนแปลงกรรมการบริษัท การค้ําประกันหน้ีสินหรือเขารับอาวัลตั๋วสัญญาใชเงินแก

บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ การจายเงินปนผล และการรวมหรือควบบริษัทเขากับบริษัทอ่ืนและการดํารง

อัตราสวนทางการเงินบางประการ เปนตน 

 เงินกูยืมของบริษัทฯและบริษัทยอยค้ําประกันโดยการจดจํานองที่ดินในโครงการของบริษัทฯและ

บริษัทยอย การจํานําสิทธิการเชาที่ดินและสิทธิการเชาชวงที่ดินพรอมอาคารและสโมสรในโครงการ

ของบริษัทยอย 

13. หุนกู 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 จํานวนหุน (พันหุน) จํานวนเงิน (พันบาท) 

     30 กันยายน 31 ธนัวาคม 30 กันยายน 31 ธนัวาคม 

 อัตราดอกเบี้ย อาย ุ คืนเงินตน ครบกําหนด 2551 2550 2551 2550 

หุนกูประเภทไมมีหลักประกันและไมดอยสิทธิ        

 - ครั้งที่ 1/2547         

   - ชุดที่ 3 ปที่ 1 - 3 คงที่รอยละ 3.25  

ปที่ 4 คงที่รอยละ 4.5 

4 ป เมื่อครบกําหนด 4 มนีาคม 2551 - 1,000 - 1,000,000 

 - ครั้งที่ 1/2548         

   - ชุดที่ 1 คงที่รอยละ 4.25 3 ป เมื่อครบกําหนด 1 เมษายน 2551 - 1,500 - 1,500,000 

   - ชุดที่ 2 ปที่ 1 - 3 คงที่รอยละ 4.25 

ปที่ 4 คงที่รอยละ 5.5 

4 ป เมื่อครบกําหนด 1 เมษายน 2552 1,500 1,500 1,500,000 1,500,000 

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

 ปที่ 4 คงที่รอยละ 5.5        

 ปที่ 5 คงที่รอยละ 6.5        

 - ครั้งที่ 1/2550 คงที่รอยละ 4.6 4 ป เมื่อครบกําหนด 13 กันยายน 2554 2,000 2,000 2,000,000 2,000,000 

 - ครั้งที่ 1/2551 ปที่ 1 - 2 คงที่รอยละ 5.33 4 ป เมื่อครบกําหนด 24 กรกฎาคม 

2555 

3,000 - 3,000,000 - 

 ปที่ 3 - 4 คงที่รอยละ 6.5        

รวม     8,500 8,000 8,500,000 8,000,000 

หัก: หุนกูสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป     (1,500,000) (2,500,000) 

สุทธิ       7,000,000 5,500,000 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 การเปล่ียนแปลงของหุนกูสําหรับงวดเกาเดอืนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 มีรายละเอียดดังน้ี 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงนิรวมและ  

งบการเงนิ          

เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 8,000,000 

บวก: ออกหุนกู 3,000,000 

หัก: ชําระคืน (2,500,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 8,500,000 

14. ทุนเรือนหุน 

 การเพ่ิมทุนของบริษัทฯในระหวางงวดเน่ืองจากการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญมี

รายละเอียดดังน้ี 

วันที่ใชสิทธิ 

ประเภท

ใบสําคัญแสดง

สิทธิ 

จํานวน          ที่ใช

สิทธิ 

จํานวนหุนสามัญที่ออก

เน่ืองจากการใชสิทธิ 

ราคาใช

สิทธิ 

วันที่จดทะเบียนกับ

กระทรวงพาณิชย 

วันที่ตลาดหลักทรัพยรับเปน

หลักทรัพยจดทะเบียน 

  (หนวย) (หุน) (บาทตอหุน)   

28 ธนัวาคม 2550 ESOP-5 87,400 874,000*  1.0 8 มกราคม 2551 10 มกราคม 2551 

28 ธนัวาคม 2550 LH-W2 7,070,440 9,018,484*  2.039 8 มกราคม 2551 10 มกราคม 2551 

31 มกราคม 2551 ESOP-4 5,000 50,000  1.0 6 กุมภาพันธ 2551 11 กุมภาพันธ 2551 

31 มีนาคม 2551 ESOP-5 927,600 9,276,000  1.0 4 เมษายน 2551 10 เมษายน 2551 

31 มีนาคม 2551 LH-W2 962,578,345 1,227,787,909  2.039 4 เมษายน 2551 10 เมษายน 2551 

4 เมษายน 2551 ESOP-4 6,600 66,000  1.0 18 เมษายน 2551 23 เมษายน 2551 

30 มิถนุายน 

2551 

ESOP-5 64,000 640,000  1.0 7 กรกฎาคม 2551 10 กรกฎาคม 2551 

30 มิถนุายน 

2551 

LH-W2 10,832,229 14,124,791  1.995 7 กรกฎาคม 2551 10 กรกฎาคม 2551 

2 กันยายน 2551 LH-W2 68,314,172 90,289,923  1.968 11 กันยายน 2551 15 กันยายน 2551 

รวม   1,352,127,107    

 * ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2550 บริษัทฯบันทึกเงินรับจากการใชสิทธิดังกลาวจํานวนรวม 19 .3 ลานบาท ไวเปนรายการแยกตางหากในงบดุลภายใต

บญัชี “เงินรับลวงหนาคาหุน” 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 การกระทบยอดจํานวนหุนสามัญสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 มีรายละเอียดดังน้ี  

(หนวย: หุน) 

 งบการเงนิรวมและ                            

งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

10,354,268,670 หุนสามัญจดทะเบียน 

 หุนสามัญที่ออกและชําระแลว 

จํานวนหุนสามัญ ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 8,673,061,416 

เพ่ิมขึ้นจากการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ 1,352,127,107 

จํานวนหุนสามัญ ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 10,025,188,523 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 หุนสามัญจดทะเบียนแตยังไมไดออกและเรียกชําระเปนหุนสามัญที่สํารอง

ไวเพ่ือการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ 

15. ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ 

 ในระหวางงวดปจจุบัน บริษัทฯไดเปล่ียนแปลงอัตราการใชสิทธิและราคาใชสิทธิของใบสําคัญแสดง

สิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม (LH-W2).เน่ืองจากการจายเงินปนผลเกิน

กวารอยละ 30 ของกําไรสุทธิดังน้ี 

วันที่ รายการแกไข เดิม ใหม 

6 พฤษภาคม 2551 อัตราการใชสทิธ ิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ใช

สิทธิซ้ือหุนสามัญได 1.27552 หุน 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ใช

สิทธิซ้ือหุนสามัญได 1.30397 หุน 

 ราคาใชสิทธิ 2.039 บาทตอหุน 1.995 บาทตอหุน 

19 สิงหาคม 2551 อัตราการใชสทิธ ิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ใช

สิทธิซ้ือหุนสามัญได 1.30397 หุน 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ใช

สิทธิซ้ือหุนสามัญได 1.32169 หุน 

 ราคาใชสิทธิ 1.995 บาทตอหุน 1.968 บาทตอหุน 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 ใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯมีรายละเอียดดังน้ี 

  อตัราการ จํานวนใบสําคัญ จํานวนใบสําคัญ  จํานวนใบสําคัญ 

ประเภท  ใชสิทธิตอ แสดงสิทธิคงเหลอื แสดงสิทธิท่ีมี จํานวนใบสําคัญ แสดงสิทธิคงเหลอื 

ใบสําคัญ ราคาใชสทิธิ 1 หนวยใบสําคัญ ณ วันท่ี การใชสิทธิ แสดงสิทธิท่ีหมดอายุ ณ วันท่ี 

แสดงสิทธิ ตอ 1 หุนสามัญ แสดงสิทธิ 1 มกราคม 2551 ในระหวางงวด ในระหวางงวด 30 กันยายน 2551 

 (บาท)  (หนวย) (หนวย) (หนวย) (หนวย) 

ESOP-4 1.0 1: 10 11,600 (11,600) - - 

ESOP-5 1.0 1: 10 1,064,900 (1,043,000) - 21,900 

LH-W2 1.968 1: 1.32169 1,075,295,896 (1,041,724,746) (33,571,150) - 

16.  เงินรับลวงหนาคาหุน  

 ในเดอืนกันยายน 2551 บริษัทฯไดรับเงินรับลวงหนาคาหุนจากการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือ

หุนสามัญของบริษัทฯดังน้ี 

ประเภทใบสําคัญ

แสดงสิทธ ิ

จํานวนใบสําคัญ

แสดงสิทธิ ราคาใชสิทธิ จํานวนหุนสามัญที่ซ้ือ เงินรับลวงหนาคาหุน 

 (หนวย) (บาทตอหุน) (หุน) (พนับาท) 

ESOP-5 51,400 1.0 514,000 514 

รวม   514,000 514 

17. สวนเกนิ (ตํ่ากวา) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2551 

31 ธันวาคม 

2550 

30 กนัยายน 

2551 

31 ธันวาคม 

2550 

ผลตางระหวางราคาตามบัญชีกับ     

 มูลคายุติธรรมของเงินลงทุน      

 เผ่ือขาย      

 - เงินลงทุนของบริษัทรวม 7,548 13,647 - - 

 - เงินลงทุนของบริษัทฯ  (80,435) 53,244 (80,435) 53,244 

รวม (72,887) 66,891 (80,435) 53,244 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

18. กําไรตอหุน 

  การกระทบยอดระหวางกําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐานและกําไรตอหุนปรับลดแสดงไดดังน้ี 

 งบการเงินรวม 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 

  จํานวนหุนสามัญ  

 กําไรสุทธิ ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก กําไรตอหุน 

 2551 2550 2551 2550 2551 

 

2550 

(พนับาท) (พนับาท) (พันหุน) (พันหุน) (บาท) (บาท) 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน       

กําไรสุทธิสวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 860,685 1,176,086 9,963,365* 8,666,501 0.09 0.14 

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       

 ESOP-4 - - - 536   

 ESOP-5 - - 613 12,194   

 LH-W2 - - 63,724 1,001,136   

กําไรตอหุนปรับลด       

 กําไรท่ี เปนของผูถือหุนสามัญ สมมติวามี       

    การใชสิทธิซ้ือหุนสามัญจากใบสําคัญแสดงสิทธิ 860,685 1,176,086 10,027,702 9,680,367 0.09 0.12 

 * รวมหุนสามัญจากการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิตามท่ีกลาวในหมายเหตุ 16 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 

  จํานวนหุนสามัญ  

 กําไรสุทธิ ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก กําไรตอหุน 

 2551 2550 2551 2550 2551 

 

2550 

(พนับาท) (พนับาท) (พันหุน) (พันหุน) (บาท) (บาท) 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน       

กําไรสุทธิสวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 523,134 1,130,579 9,963,365* 8,666,501 0.05 0.13 

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       

 ESOP-4 - - - 536   

 ESOP-5 - - 613 12,194   

 LH-W2 - - 63,724 1,001,136   

กําไรตอหุนปรับลด       

 กําไรท่ี เปนของผูถือหุนสามัญ สมมติวามี       

    การใชสิทธิซ้ือหุนสามัญจากใบสําคัญแสดงสิทธิ 523,134 1,130,579 10,027,702 9,680,367 0.05 0.12 

 * รวมหุนสามัญจากการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิตามท่ีกลาวในหมายเหตุ 16 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 งบการเงินรวม 

 สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 

  จํานวนหุนสามัญ  

 กําไรสุทธิ ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก กําไรตอหุน 

 2551 2550 2551 2550 2551 

 

2550 

(พนับาท) (พนับาท) (พันหุน) (พันหุน) (บาท) (บาท) 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน       

กําไรสุทธิสวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 2,652,624 2,406,058 9,528,341* 8,604,275 0.28 0.28 

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       

 ESOP-4 - - 24 663   

 ESOP-5 - - 3,657 13,084   

 LH-W2 - - 393,585 1,019,376   

กําไรตอหุนปรับลด       

 กําไรท่ี เปนของผูถือหุนสามัญ สมมติวามี       

    การใชสิทธิซ้ือหุนสามัญจากใบสําคัญแสดงสิทธิ 2,652,624 2,406,058 9,925,607 9,637,398 0.27 0.25 

 * รวมหุนสามัญจากการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิตามท่ีกลาวในหมายเหตุ 16 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 

  จํานวนหุนสามัญ  

 กําไรสุทธิ ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก กําไรตอหุน 

 2551 2550 2551 2550 2551 

 

2550 

(พนับาท) (พนับาท) (พันหุน) (พันหุน) (บาท) (บาท) 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน       

กําไรสุทธิสวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 2,079,674 2,658,294 9,528,341* 8,604,275 0.22 0.31 

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       

 ESOP-4 - - 24 663   

 ESOP-5 - - 3,657 13,084   

 LH-W2 - - 393,585 1,019,376   

กําไรตอหุนปรับลด       

 กําไรท่ี เปนของผูถือหุนสามัญ สมมติวามี       

    การใชสิทธิซ้ือหุนสามัญจากใบสําคัญแสดงสิทธิ 2,079,674 2,658,294 9,925,607 9,637,398 0.21 0.28 

 * รวมหุนสามัญจากการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิตามท่ีกลาวในหมายเหตุ 16 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

19. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน  

 บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการในสวนงานทางธุรกิจคือธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ซ่ึง

ประกอบดวยโครงการจัดสรรที่ดินขายพรอมบานและโครงการอาคารชุดพักอาศัย และธุรกิจใหเชา

อสังหาริมทรัพย และมีสวนงานทางภูมิศาสตรเพียงสวนงานเดียวคือประเทศไทยเทาน้ัน อยางไรก็ตาม 

เน่ืองจากในปจจุบันขอมูลทางการเงินของสวนงานธุรกิจใหเชาอสังหาริมทรัพยยังไมเปนสาระสําคัญ

ตองบการเงินรวม ดังน้ัน บริษัทฯจึงไมแยกนําเสนอขอมูลของหนวยงานทางธุรกิจขางตน 

20. เงินปนผลจาย 

 เม่ือวันที่ 29 เมษายน 2551 ที่ประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯ

จายเงินปนผลประจําป 2550 อีกในอัตราหุนละ 0.25 บาท ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษัทฯอนุมัติจาย      เงิน

ปนผลระหวางกาลสําหรับผลการดําเนินงานป 2550 ไปแลวในอัตรา 0.12 บาทตอหุน รวมเปน   เงินปน

ผลสําหรับผลการดาํเนินงานป 2550 ทั้งส้ิน 0.37 บาทตอหุน สําหรับเงินปนผลคร้ังน้ีจํานวน 0.25 บาท

ตอหุนคิดเปนเงินปนผลทั้งส้ิน 2,480 ลานบาท แตเน่ืองจากเงินปนผลที่ประกาศจายจํานวน 14 ลาน

บาท เปนของผูถือหุนซ่ึงไมมีสิทธิรับเงินปนผล เงินปนผลที่บริษัทฯจายไปจริงจึงมีจํานวนเงินเพียง 

2,466 ลานบาท 

 เม่ือวันที่ 8 สิงหาคม 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯจายเงินปนผล

ระหวางกาลสําหรับผลการดําเนินงานงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 ในอัตรา 0.15 บาทตอ

หุน รวมเปนเงนิจาํนวน 1,490 ลานบาท แตเน่ืองจากเงินปนผลที่ประกาศจายจํานวน 10 ลานบาท เปน

ของผูถือหุนที่ไมมีสิทธิรับเงินปนผล เงินปนผลที่บริษัทฯจายไปจริงจึงมีจํานวนเพียง 1,480 ลานบาท 

21. ภาระผูกพันและหน้ีสินที่อาจเกิดข้ึนในภายหนา  

21.1 ภาระผูกพัน  

 21.1.1 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันตามสัญญากอสรางดังน้ี 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2551 

31 ธันวาคม 

2550 

30 กนัยายน 

2551 

31 ธันวาคม 

2550 

ภาระผูกพันตามสัญญากอสราง 2,006.1 2,417.9 1,471.8 1,921.0 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 21.1 .2 บริษัทฯมีภาระผูกพันตามสัญญาเชาและบริการกับบริษัทที่เก่ียวของกันแหงหน่ึงที่จะตองจาย

ในอนาคตดงัน้ี 

(หนวย: ลานบาท) 

 30 กันยายน 2551 31 ธันวาคม 2550 

 จายชําระภายใน  

1 ป 9.8 29.5 

2 - 5 ป 2.7 5.2 

รวม 12.5 34.7 

 21.1.3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 และ 31 ธันวาคม 2550 บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรตี ้ จํากัด  

และบริษัทยอยมีภาระผูกพันตามสัญญาเชาที่ดิน สัญญาเชาที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางและสัญญา

เชาชวงที่ดินดังน้ี 

  ก) สัญญาเชาที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง 

วันท่ีทําสัญญา อายุสัญญา   วันสิ้นสุดสัญญา   อัตราคาเชา 

7 มิถุนายน 2548 30 ป  31 พฤษภาคม 2581    ต้ังแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2551 โดยจายคาเชา 

          เปนรายเดือนในอัตราดังนี้ 

          ปท่ี 1-5 คาเชารวม 33.15 ลานบาท 

          ปท่ี 6-10 คาเชารวม 42.31 ลานบาท 

          ปท่ี 11-15 คาเชารวม 54.00 ลานบาท 

          ปท่ี 16-20 คาเชารวม 68.92 ลานบาท 

          ปท่ี 21-25 คาเชารวม 87.97 ลานบาท 

             ปท่ี 26-30 คาเชารวม 112.27 ลานบาท 

 นอกจากน้ี ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรตี้ จํากัด ยังมี

ภาระผูกพันเก่ียวกับคาดูแลรักษาความปลอดภัยเดือนละ 11,160 บาท ตลอดระยะเวลาการ

ปลูกสรางและตลอดอายุสัญญาเชา 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

  ข) สัญญาเชาชวงที่ดิน 

วันท่ีทําสัญญา อายุสัญญา   วันสิ้นสุดสัญญา   อัตราคาเชา 

28 กรกฎาคม 2548 33 ป  28 กรกฎาคม 2581   ปท่ี 1-3 3.00 ลานบาท ชาํระแลว 

         ปท่ี 4-8 คาเชารวม 25.00 ลานบาท 

         ปท่ี 9-13 คาเชารวม 30.00 ลานบาท 

         ปท่ี 14-18 คาเชารวม 36.00 ลานบาท 

         ปท่ี 19-23 คาเชารวม 43.20 ลานบาท 

         ปท่ี 24-28 คาเชารวม 51.84 ลานบาท 

            ปท่ี 29-33 คาเชารวม 62.21 ลานบาท 

  ค) สัญญาเชาที่ดิน  

วันท่ีทําสัญญา อายุสัญญา อัตราคาเชาและคาหนาดิน 

10 มีนาคม 2549 30 ป(1)  - คาหนาดินจํานวน 500 ลานบาท ซึ่งชําระแลวท้ังจํานวน 

     - คาเชาท่ีดินจายเปนรายเดือนดังนี้ 

      ปท่ี 1 - 5 คาเชารวม 20.16 ลานบาท 

      ปท่ี 6 - 10 คาเชารวม 23.18 ลานบาท 

      ปท่ี 11 - 15 คาเชารวม 26.66 ลานบาท 

      ปท่ี 16 - 20 คาเชารวม 30.66 ลานบาท 

      ปท่ี 21 - 25 คาเชารวม 35.25 ลานบาท 

        ปท่ี 26 - 30 คาเชารวม 40.54 ลานบาท 

 (1) อายุสญัญาเชานบัต้ังแตวันท่ี 1 กันยายน 255 3 ถึงวันท่ี 31 สงิหาคม 2583 อยางไรก็ตาม ผูให เชายินยอมให

บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรต้ี จํากัด เขาไปพัฒนาและกอสรางสิ่งปลูกสรางในท่ีดินท่ีเชาไดต้ังแตวันท่ี            

1 กันยายน 2550 ถึงวันท่ี 31 สงิหาคม 2553 โดยบริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรต้ี จํากัด ตกลงจะชําระคา

หนาดินเพิ่มเติมในอัตราเดือนละ 160,000 บาท 

 21.1.4 ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 และ  31 ธันวาคม  2550 บริษัทฯมีภาระผูกพันเก่ียวกับสวนของ     

เงินลงทุนที่ยังไมเรียกชําระในบริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรตี้ จํากัด จํานวนเงิน 258 ลาน

บาท  

 2 1.1.5 ณ วนัที่  30 กันยายน 2551 บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรตี้ จํากัด และบริษัทยอยมีภาระ

ผูกพันเก่ียวกับคาบริหารจัดการที่ตองจายใหกับบริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี จํากัด ซ่ึง

เปนบริษัทรวมของบริษัทฯดังน้ี 

  - โครงการที่ยังไมไดเร่ิมเปดดําเนินการ : อัตราเดอืนละ 1.9 ลานบาท (31 ธันวาคม 2550 : 

อัตราปละ 22.7 ลานบาท) 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

  - โครงการที่เปดดําเนินการแลว : อัตราปละ 17.7 ลานบาท (31 ธันวาคม 2550 : อัตรา   

รอยละ 0.7 ตอป ของมูลคาโครงการ) 

 21.1.6 ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรตี้ จํากัด มีภาระผูกพันเก่ียวกับคา

บริหารจัดการโครงการที่ตองจายใหกับบริษัทรวมของบริษัทฯดังตอไปน้ี 

บริษัทรวม อัตราคาบริการ ระยะเวลาในสัญญา 

บริษทั แอล แอนด เอช แมเนจเมนท จาํกัด 

   (บริษัทยอยของบริษัท เอเชีย แอสเซท 

   แอดไวเซอร่ี จาํกัด) 

คดิจากคาใชจายบางประเภทที่เกี่ยวของ

กับพนกังานที่เกิดขึ้นจริงบวกคา

ดาํเนนิการรอยละ 10 ของคาใชจายที่

เกิดขึ้น หรือ 310,000 บาทตอเดือน 

แลวแตอยางใดจะสูงกวา 

3 ปนับตั้งแตวันที่      

1 สิงหาคม 2551 

บริษัท แอล แอนด เอช รีเทล แมเนจเมนท  

   จาํกัด (บริษัทยอยของบริษัท เอเชีย  

   แอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด) 

คดิจากคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงที่เก่ียวของ

กับการบริหารจดัการโครงการบวกคา

ดาํเนนิการรอยละ 20 ของคาใชจายที่

เกิดขึ้น หรือ 310,000 บาทตอเดือน 

แลวแตอยางใดจะสูงกวา 

3 ปนับตั้งแตวันที่     

1 สิงหาคม 2551 

บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน) คดิจากรอยละ 2 ของรายไดรวม บวก   

สวนเพ่ิมเทากับรอยละ 5.5 ของผลกําไร 

จากการดาํเนนิงาน และคาบริการ

เก่ียวกับโปรแกรมคอมพิวเตอรเดอืนละ 

50,000 บาท และคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง

ทีเ่ก่ียวกับการบริหารจดัการโครงการ 

3 ปนับตั้งแตวันที่     

1 ตลุาคม 2550 

 2 1.1.7 ณ วนัที่ 30 กันยายน 2551 บริษัท แอล แอนด เอช สาทร จํากัด มีภาระผูกพันเก่ียวกับคาบริหาร

จัดการโครงการที่ตองจายใหกับบริษัท คิว.เอช.อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด จํานวน  2.2 ลานบาท  

(31 ธันวาคม 2550: 5.1 ลานบาท) 

 2 1.1.8 ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรตี้ จํากัด มีภาระผูกพันเก่ียวกับ

คาบริการจัดทําและดูแลบัญชีที่ตองจายใหกับบริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน) จาํนวน  1.4 

ลานบาท (31 ธันวาคม 2550: 2.5 ลานบาท) 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 2 1.1.9 ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 และ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันเก่ียวกับ

การซ้ือที่ดินดังน้ี 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2551 

31 ธันวาคม 

2550 

30 กนัยายน 

2551 

31 ธันวาคม 

2550 

ภาระผูกพันเกี่ยวกับการซ้ือที่ดิน 198.8 1,262.4 198.8 1,173.8 

 2 1.1.10 ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 และ 31 ธันวาคม 2550 บริษัท แอล แอนด เอช สาทร จาํกัด มีภาระ

ผูกพันเก่ียวกับคานายหนาในการจัดหาผูเชาบานของโครงการแอล แอนด เอช วิลลา ที่ตองจาย

ใหกับบริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนบริษัทรวมของบริษัทฯตามเงื่อนไขที่ระบุใน

สัญญา 

 2 1.1.11 ภาระจากการพัฒนาโครงการที่ดําเนินการอยู  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 

 2551 2550 2551 2550 

จํานวนโครงการที่ดําเนินการอยูตนงวด/ป 47 39 35 29 

จํานวนโครงการที่ปดแลว (16) - (12) - 

จํานวนโครงการที่เปดใหม 7 8 7 6 

จํานวนโครงการที่ดําเนินการอยูส้ินงวด/ป 38 47 30 35 

มูลคาซ้ือขายที่ไดทําสัญญาแลวสะสม     

 ทั้งส้ิน (ลานบาท) 83,853 71,948 66,171 56,863 

คดิเปนรอยละของยอดขายรวมของ     

 โครงการที่เปดดําเนินการอยู 73.5 70.0 71.1 69.5 

มูลคาซ้ือขายที่ไดทําสัญญาแลวใน     

 ระหวาง งวด/ป (ลานบาท) 11,874 18,594 9,270 14,610 

คดิเปนรอยละของยอดขายรวมของ     

 โครงการที่เปดดําเนินการอยู 10.4 18.1 9.9 17.9 

ภาระผูกพันที่จะตองทําการพัฒนา 

 สาธารณปูโภคสวนกลางของ  

 โครงการที่ดําเนินงานอยู (ลานบาท) 

 

 

457.2 

 

 

381.2 

 

 

410.3 

 

 

297.3 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 21.1.12 ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 บริษัทยอยมีที่ดินในโครงการที่ติดภาระจํายอมรวมจํานวนประมาณ  

57 ไร (31 ธันวาคม 25 50: 55 ไร) ซ่ึงมูลคาของที่ดินที่ติดภาระจํายอมดังกลาวไดรวมเปน

ตนทนุโครงการแลว 

21.2 หนังสือค้ําประกันธนาคาร  

 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีหนังสือค้ําประกันซ่ึงออกโดยธนาคารในนามบริษัทฯและบริษัทยอย ซ่ึง

เก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอยดังน้ี 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2551 

31 ธันวาคม 

2550 

30 กนัยายน 

2551 

31 ธันวาคม 

2550 

หนังสือค้ําประกัน 1,362.6 1,249.4 1,200.1 1,041.0 

21.3 การค้ําประกัน  

 บริษัทฯและบริษัทยอยมีหน้ีสินที่อาจจะเกิดขึ้นจากภาระการค้ําประกันเงินกูยืมดังน้ี 

(หนวย: ลานบาท) 

ผูค้ําประกัน ผูถูกค้ําประกัน 

30 กันยายน 

2551 

31 ธันวาคม 

2550 

บริษัท แลนดแอนดเฮาส จํากัด (มหาชน) บริษทั แอล. เอช. เมืองใหม จํากัด - 79.3 

 บริษัท ภูเก็ต ฟวเจอรแพลน จํากัด 91.3 128.7 

 บริษัท ดับเบิ้ลทรี จํากัด 148.5 148.5 

 ลูกคา 0.9 1.0 

รวม  240.7 357.5 

    

บริษทั แอล. เอช. เมืองใหม จํากัด  บริษัท ดับเบิ้ลทรี จํากัด 270.0 270.0 

 บริษัท ภูเก็ต ฟวเจอรแพลน จํากัด 166.0 234.0 

รวม  436.0 504.0 

    

บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรตี้ จํากัด บริษทั แอล แอนด เอช สาทร จาํกัด 390.0 390.0 
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21.4 คดีความ  

 บริษัทฯและบริษัทยอย 

 บริษัทฯและบริษัทยอยไดถูกฟองรองในคดีตาง ๆ ที่สําคัญดังน้ี 

 ก) ณ วันที่  30 กันยายน 2551 และ  31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯและบริษัทยอยแหงหน่ึงมีคดีที่ถูก

ฟองรองที่สําคัญ คือ คดีที่นิติบุคคลหมูบานจัดสรรสองแหงฟองรองเก่ียวกับทางออกสูทาง

สาธารณะโดยมีทุนทรัพยจํานวน 1,013.5 ลานบาท ขณะน้ีอยูในระหวางการไตสวนของศาล  

อยางไรก็ตาม บริษัทฯไดบันทึกสํารองเผ่ือหน้ีสินที่อาจจะเกิดขึ้นจากคดีความดังกลาวจํานวน 25 

ลานบาท 

 ข) ณ วันที่  30 กันยายน 2551 บริษัทฯและบริษัทยอยไดถูกฟองรองในคดีอ่ืน ๆ เก่ียวกับการผิด

สัญญาซ่ึงมีทุนทรัพยรวมจํานวน 164.2 ลานบาท (31 ธันวาคม 2550 : 22.4 ลานบาท) ปจจุบัน

ศาลชั้นตนและศาลอุทธรณไดมีคําพิพากษาใหบริษัทฯและบริษัทยอยชดใชคาเสียหายพรอม

ดอกเบี้ยรวม 2.5 ลานบาท (31 ธันวาคม 2550 : 6.9 ลานบาท) บริษัทฯและบริษัทยอยไดบันทึก

สํารองเผ่ือหน้ีสินที่อาจจะเกิดขึ้นจากคดีความดังกลาวตามความเห็นของฝายกฎหมายของ

บริษัทฯรวมจํานวน 2.5 ลานบาท (31 ธันวาคม 2550: 6.9 ลานบาท) 

 บริษัทรวม 

 บริษัทรวมไดถูกฟองรองในคดีตาง ๆ ที่สําคัญดังน้ี 

 ก) กองทุนอสังหาริมทรัพยแลนดแอนดเฮาส ( “กองทนุฯ ”) ถูกย่ืนฟองรองเปนจําเลยที่ 2 ในคดแีพง

โดยโจทกกลาวหาวา กองทุนฯรับโอนที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางโครงการอาคารชุดหลังสวน วิลล 

จากบริษัท เวฟ ดีเวลลอปเมนท จํากัด ซ่ึงเปนลูกหน้ีของโจทกโดยฉอฉล เม่ือวันที่ 27 กรกฎาคม 

2547 ศาลชั้นตนมีคําพิพากษาใหยกฟองและเม่ือวันที่ 27 กุมภาพันธ 2551 ศาลอุทธรณมี             คาํ

พิพากษาใหยกฟอง ณ วนัที ่30 กันยายน 2551 คดียังอยูในระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา 

อยางไรก็ตาม ทนายความที่ปรึกษาของกองทุนฯเชื่อวาผลของคดีจะไมเปนผลเสียหายตอกองทุนฯ 

ทั้งน้ี เน่ืองจากกองทุนฯเปนเจาหน้ีบุริมสิทธิในทรัพยจํานอง ซ่ึงมีสิทธิไดรับชําระหน้ีจากทรัพย

จํานองกอนเจาหน้ีอ่ืน รวมทั้งราคาทรัพยสินที่ตีโอนชําระหน้ีถือเปนราคาที่สมเหตุสมผล เน่ืองจาก

ไดมีการประเมินราคาโดยบริษัทประเมินราคาอิสระแลว 
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 ข )  กองทนุรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิเรียกรองแลนดแอนดเฮาส-II (“กองทนุ”) ถูกย่ืนฟองรองเปน

จําเลยในคดีแพงโดยโจทกกลาวหาวา กองทุนฯรุกลํ้าที่ดินของโจทกเพ่ือใชเปนทางเขาออกสูถนน

สุขุมวิท 55 เม่ือวันที่ 18 กรกฎาคม 2549 ศาลแพงกรุงเทพใตมีคาํพิพากษาใหยกฟอง เน่ืองจากที่ดิน

พิพาทอยูในถนนสาธารณะ โจทกไมมีอํานาจฟองหามจําเลยยุงเก่ียวกับที่ดินพิพาทและไมมีสิทธิ

เรียกรองคาเสียหาย ตอมาโจทกไดย่ืนอุทธรณเม่ือวันที่  13 กันยายน  2549 และกองทุนฯย่ืนคําแก

อุทธรณในวันที่ 8 พฤศจกิายน 2549 ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 คดีอยูในระหวางการพิจารณาของ

ศาลอุทธรณ  

22. เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน  

 เม่ือวันที่ 6 ตุลาคม 2551 บริษัทฯไดจดทะเบียนเพ่ิมทุนที่ออกและชําระแลวจากการใชสิทธิตาม

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯในเดือนกันยายน 2551 ตามที่กลาวในหมายเหตุ 16 

สงผลใหทุนชําระแลวของบริษัทฯเพ่ิมขึ้นจาก 10,025 ลานบาท เปน 10,026 ลานบาท โดยตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยไดรับหุนสามัญดังกลาวเปนหลักทรัพยจดทะเบียนแลวตั้งแตวันที่ 8 

ตุลาคม 2551 

23. การจดัประเภทรายการในงบการเงิน 

 บริษัทฯไดมีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสําหรับงวดกอนเพ่ือใหสอดคลองกับ

การจัดประเภทรายการบัญชีในงวดปจจุบัน ซ่ึงไมมีผลกระทบตอกําไรสุทธิหรือสวนของผูถือหุนตามที่

ไดรายงานไปแลว 

24. การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล 

 งบการเงินระหวางกาลน้ีไดรับการอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ ในวันที่ 7 พฤศจกิายน 

2551 
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