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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

บริษัท แลนดแอนดเฮาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2552 และ 2551 

1. ขอมูลท่ัวไป 

1.1 ขอมูลท่ัวไปของบริษทัฯ 

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

ประเทศไทย ธุรกิจหลัก ของบริษัทฯคือ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย โดยมีที่อยูตามที่จดทะเบียนคือ

เลขที่ 1 ถนนสาทรใต ชั้น 37-38 อาคารคิวเฮาส ลุมพินี แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

1.2 วกิฤตการณทางเศรษฐกิจ 

วิกฤตการณทางการเงินที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาในชวงปที่ผานมาไดสงผลกระทบตอสภาวะ

เศรษฐกจิโลกอยางรุนแรง  โดยจะเห็นไดจากการลดลงอยางมากของราคาหุนทั่วโลก  ภาวะการตึงตัว

ของตลาดสินเชื่อรวมทั้งการกูยืมระหวางธนาคาร  การลมละลายของสถาบันการเงินขนาดใหญ  และ

ความเชื่อมั่นของผูบริโภคที่ลด ลง วิ กฤตการณดังกลาวไดสงผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอ

แผนการดําเนินธุรกิจและการเงินรวมถึงมูลคาของสินทรัพยของผูประกอบการในประเทศไทยเปน

จํานวนมาก  ถึงแมวารัฐบาลของประเทศตาง  ๆ ไดใชความพยายามในการที่จะแกไขปญหาเหลาน้ี      

แตยังคงมีความไมแนนอนวาสภาวะเศรษฐกิจของโลกจะกลับคืนสูสภาวะปกติเมื่อใด  งบการเงินน้ี

จัดทําบนพื้นฐานขอเท็จจริงของสภาวะเศรษฐกิจที่เปนอยูในปจจุบัน  และประมาณการและ                

ขอสมมติฐาน ตาง ๆ ที่ บริษัทฯพิจารณาแลววาเหมาะสมในสถานการณปจจุบัน  อยา งไรก็ตาม                

งบการเงินนี้อาจไดรับผลกระทบในทางลบจากเหตุการณตาง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

1.3 เกณฑในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง งบการเงิน

ระหวางกาล โดยบริษัทฯเลื อกนําเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ อยางไรก็ตาม บริษัทฯไดแสดง

รายการในงบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแ สเงนิสดใน

รูปแบบเชนเดียวกับงบการเงินประจําป 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําขึ้นเพื่อใหข อมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปที่นําเสนอคร้ังลาสุด 

ดังน้ัน งบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหม ๆ      

เพื่อไมใหขอมูลที่นําเสนอซ้ําซอนกับขอมูลที่ไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงินควรใชงบการเงิน

ระหวางกาลนี้ควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด 

 งบการเงิน ระหวางกาล ฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย        

งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกลาว 

1.4 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นโด ยใชหลักเกณฑเดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุด           

วันที่ 31 ธันวาคม 2551 โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางเกี่ยวกับบริษัทยอยในระหวางงวด 

1.5 มาตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 

 สภาวิชาชีพบัญชีไดออก ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 86/2551 ใหใชมาตรฐานการบัญชีใหม

ดังตอไปน้ี 

ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) การดอยคาของสินทรัพย 

ฉบับที่ 54 (ปรับปรุง 2550) สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่ยกเลิก 

 มาตรฐานการบัญชีขางตน ถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลั งวันที่    

1 มกราคม 2552 เปนตนไป ฝายบริหารของบริษัทฯไดประเมินแลวเห็นวามาต รฐานการบัญชีฉบับ

ดังกลาวไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับงวดปจจุบนั 

2. รายการปรับปรุงงบการเงินปกอน 

 ในระหวางไตรมาสที่ 1 ป 2552 บริษัทฯไดรับงบการเงินสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ของ

บริษัท โพลาร พร อบเพอรต้ี โฮลด้ิง คอรปอเรชั่น จํากัดซึ่งเปนบริษัทรวมของบริษัท ฯที่ผานการ

ตรวจสอบแลวโดยผูสอบบัญชี บริษัท รวมดังกลาวไดปรับปรุงงบการเงินปกอนเนื่องจากรายการขาย

เงินลงทุน บริษัทฯไดปรับยอนหลังงบการเงินร วมปกอนที่นํามาแสดงเปรียบเทียบ และผลสะสมของ

การปรับปรุงจากเหตุการณขางตนจากอดีตถึงตนป 2551 ไดแสดงไวในงบแสดงการเปลีย่นแปลง     

สวนของผูถือหุนรวม และไดปรับปรุงกําไรสะสมและบัญชีอ่ืนที่เกี่ยวของในงบการเงินรวมดวย

เชนกัน 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 รายการบัญชี ในงบดุลรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ที่ไดรับผลกระทบ จากรายการปรับปรุงตามที่

กลาวขางตนมีดังตอไปน้ี 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ตามที่ปรับปรุงใหม ตามที่เคยรายงานไว 

เงินลงทุนในบริษัทรวม - สุทธิ 10,278,580 10,332,332 

กําไรสะสม 3,859,933 3,913,685 

3. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

 ในระหวาง งวด  บริษัทฯ และบริษัทยอย มีรายการธุรกิจที่สําคัญกับ บุคคลหรือกิจก ารที่เกี่ยวของกัน 

รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขท างการคาและเกณฑตาม ที่ตกลงกัน ระหวางบริษทัฯและ

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกนั ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 

 2552 2551 2552 2551  

รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      

(ไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)     

ดอกเบี้ยรับ - - 9.6 13.4 รอยละ 4.75 - 7.50 ตอป (2551: รอยละ 

5.375 - 7.5 ตอป) 

คาธรรมเนียมการจัดการรับ - - 2.8 6.8 ใกลเคียงราคาทุน 

เงินปนผลรับ - - 455.7 - ตามที่ประกาศจาย 

คาธรรมเนียมการค้ําประกันรับ - - 0.2 1.8 รอยละ 0.35 - 0.50 ตอป 

คาธรรมเนียมการจัดการจาย - - - 1.8 ใกลเคียงราคาทุน 

ดอกเบี้ยจาย   - - 3.7 1.3 รอยละ 3.00 - 5.50 ตอป (2551: รอยละ 

5.5 ตอป) 

รายการธุรกิจกับบริษัทรวม      

ดอกเบี้ยรับ 3.8 2.4 3.5 2.1 อตัราตลาด 

เงินปนผลรับ 18.1 1.5 18.1 1.5 ตามที่ประกาศจาย 

ซื้อสินคา 22.2 31.2 20.5 25.3 ราคาตลาด 

คาสงเสริมการขาย 0.1 - 0.1 - อตัราตลาด 

คาบริการจาย 0.2 0.2 - - ตามอัตราที่ระบุในสัญญา 

คาบริการจัดทําบัญชี 0.5 0.4 - - ตามอัตราที่ระบุในสัญญา 

คาบริหารโครงการ 21.5 18.3 - - ตามอัตราที่ระบุในสัญญา 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 

 2552 2551 2552 2551  

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน     

เงินปนผลรับ 6.1 5.8 6.1 5.8 ตามที่ประกาศจาย 

คาเชาและคาบริการจาย 9.6 8.9 9.6 8.9 500 - 798 บาทตอตารางเมตรตอเดือน 

(2551: 675 - 725 บาทตอตารางเมตร

ตอเดือน) 

คาธรรมเนียมการค้ําประกันจาย 0.2 0.5 - - รอยละ 0.35 - 0.50 ตอป 

ดอกเบี้ยจาย   1.0 0.9 - - รอยละ 4.75 - 7.50 ตอป (2551: รอยละ 

5.375 - 7.5 ตอป) 

 ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบุคคลหรือ กิจการที่เกี่ยวของกันไดแสดงเปนสวนหน่ึงของรายการใน

งบดุลภายใตรายการดังตอไปนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2552 

31 ธันวาคม 

2551 

31 มีนาคม 

2552 

31 ธันวาคม 

2551 

ต๋ัวแลกเงินระยะส้ันและเงินฝากสถาบันการเงิน 

   (แสดงภายใตเงินสดและรายการเทยีบเทาเงินสด) 

   

บริษัทรวม     

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส     

   เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) 740.7 679.0 206.6 367.8 

เงินทดรองจายและลูกหน้ีกิจการที่เกี่ยวของกัน    

บรษิทัยอย     

(ไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)     

บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํากัด - - 1.2 2.1 

บริษัท แลนด แอนด เฮาส นอรธอีส จํากัด - - 0.1 0.4 

บริษัท แอลเอช แอสเซท จํากัด - - 2.5 4.6 

บรษิทั แอล. เอช. เมืองใหม จํากัด - - - 0.2 

บริษัท ภูเก็ต ฟวเจอรแพลน จํากัด - - 0.1 - 

บริษัท ดับเบ้ิลทรี จํากัด - - 0.2 - 

 - - 4.1 7.3 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2552 

31 ธันวาคม 

2551 

31 มีนาคม 

2552 

31 ธันวาคม 

2551 

บรษิทัรวม     

บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร      

   จํากัด (มหาชน) 0.1 0.1 0.1 0.1 

บริษัท ควอลิต้ีคอนสตรัคชั่นโปรดักส     

   จํากัด (มหาชน) 0.5 0.5 0.5 0.5 

 0.6 0.6 0.6 0.6 

รวม 0.6 0.6 4.7 7.9 

เงินใหกูยืมระยะส้ันและดอกเบ้ียคางรับจากกิจการที่เกี่ยวของกัน  

บรษิทัยอย     

(ไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)     

บริษัท แอตแลนติก เรียลเอสเตท จํากัด - - 404.4 298.0 

บริษัท สยามธานี พรอบเพอรต้ี จํากัด - - 25.3 25.1 

บรษิทั แอล. เอช. เมืองใหม จํากัด - - 55.7 54.9 

บรษิทั แอล แอนด เอช พร็อพเพอรต้ี จํากัด - - 360.6 314.7 

 - - 846.0 692.7 

บรษิทัรวม     

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส     

   เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) 0.3 0.1 - 0.1 

รวม 0.3 0.1 846.0 692.8 

เงินมัดจําแกกิจการที่เกี่ยวของกัน     

บรษิัทท่ีเก่ียวของกัน     

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยควอลิต้ีเฮาส 8.5 7.8 8.5 7.8 

เจาหน้ีการคากิจการที่เกี่ยวของกัน     

บรษิัทรวม     

บริษัท ควอลิต้ีคอนสตรัคชั่นโปรดักส     

   จํากัด (มหาชน) 12.0 17.6 12.0 17.6 

บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด     

   (มหาชน) 1.6 1.9 1.5 0.4 

รวม 13.6 19.5 13.5 18.0 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2552 

31 ธันวาคม 

2551 

31 มีนาคม 

2552 

31 ธันวาคม 

2551 

เจาหน้ีอื่นกิจการที่เกี่ยวของกัน     

บรษิทัรวม     

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย  

   จํากัด (มหาชน) 

 

0.1 

 

1.1 

 

0.1 

 

- 

บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด     

   (มหาชน) 2.7 0.4 2.0 0.3 

บริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) 9.7 5.7 - - 

บริษัท แอล แอนด เอช แมเนจเมนท จํากัด 1.2 2.3 - - 

บริษัท คิว.เอช. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 0.3 - - - 

 14.0 9.5 2.1 0.3 

บรษิัทท่ีเก่ียวของกัน     

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยควอลิต้ีเฮาส 0.4 0.3 0.4 0.3 

บริษัท เมืองใหม พรอพเพอรต้ี จํากัด 0.2 - - - 

 0.6 0.3 0.4 0.3 

รวม 14.6 9.8 2.5 0.6 

เงินกูยืมระยะส้ันและดอกเบ้ียคางจายจากกิจการที่เกี่ยวของกัน   

บรษิทัยอย     

(ไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)     

บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํากัด - - 110.8 110.5 

บริษัท แอลเอช เอสเซท จํากัด - - - 100.1 

 - - 110.8 210.6 

บรษิัท/บุคคลท่ีเก่ียวของกัน     

บริษัท เมืองใหม พรอพเพอรต้ี จํากัด 10.1 10.0 - - 

บริษัท รีโค รีสอรท พีทีอี ลิมิเต็ด 240.3 209.7 - - 

กรรมการของบริษัทยอย 36.8 36.2 - - 

 287.2 255.9 - - 

รวม 287.2 255.9 110.8 210.6 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 เงนิกูยืม/เงนิใหกูยืมจากกิจการที่เกี่ยวของกัน เปนการกูยืมในรูปของต๋ัวสัญญาใชเงินปลอดหลักทรัพย      

ค้ําประกันและครบกําหนดจายคืนเมื่อทวงถาม 

 ในระหวางงวดสามเดือนสิน้สดุวันที ่31 มีนาคม 2552 เงินกูยืม/เงนิใหกูยืมระหวางบริษัทฯ บริษัทยอย

และกิจการที่เกี่ยวของกันมีรายการเคลื่อนไหวดังตอไปน้ี 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงนิรวม 

 31 ธันวาคม 2551 เพ่ิมขึ้น ลดลง 31 มีนาคม 2552 

เงินใหกูยืมระยะส้ันและดอกเบี้ยคางรบัจากกจิการท่ีเกี่ยวของกัน   

บริษัทรวม     

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส      

   เพ่ือรายยอย จํากัด (มหาชน) 0.1 3.9 (3.7) 0.3 

เงินกูยืมระยะส้ันและดอกเบี้ยคางจายจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน   

บริษัท/บุคคลที่เก่ียวของกัน     

บริษัท เมืองใหม พรอพเพอรตี้ จํากัด 10.0 0.1 - 10.1 

บริษัท รีโค รีสอรท พีทีอี ลิมิเต็ด 209.7 30.6 - 240.3 

กรรมการของบริษัทยอย 36.2 0.6 - 36.8 

รวม 255.9 31.3 - 287.2 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2551 เพ่ิมขึ้น ลดลง 31 มีนาคม 2552 

เงินใหกูยืมระยะส้ันและดอกเบี้ยคางรับจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน   

บริษัทยอย     

บริษัท แอตแลนติก เรียลเอสเตท จํากัด 298.0 114.5 (8.1) 404.4 

บรษิทั สยามธาน ีพรอบเพอรตี้ จํากัด 25.1 0.3 (0.1) 25.3 

บริษัท แอล. เอช. เมืองใหม จํากัด 54.9 0.8 - 55.7 

บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรตี้     

   จาํกัด 314.7 45.9 - 360.6 

 692.7 161.5 (8.2) 846.0 

บริษัทรวม     

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพ่ือรายยอย     

   จาํกัด (มหาชน) 0.1 3.6 (3.7) - 

รวม 692.8 165.1 (11.9) 846.0 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2551 เพ่ิมขึ้น ลดลง 31 มีนาคม 2552 

เงินกูยืมระยะส้ันและดอกเบี้ยคางจายจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน   

บริษัทยอย     

บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํากัด 110.5 111.0 (110.7) 110.8 

บรษิทั แอล เอช เรยีลเอสเตท จาํกัด - 50.3 (50.3) - 

บริษัท แอลเอช เอสเซท จาํกัด 100.1 181.9 (282.0) - 

รวม 210.6 343.2 (443.0) 110.8 

 ภาระค้ําประกันกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระจากการค้ําประกันใหกับกิจการที่เกี่ยวของกันตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 

21.3 โดยคิดคาธรรมเนียมการค้ําประกัน 

4. ลูกหน้ีการคา 

 ยอดคงเ หลือของลูกหน้ีการคา  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 และ 31 ธันวาคม 2551 แยกตามอายุหน้ีที่      

คงคางนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระไดดังน้ี 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2552 

31 ธันวาคม 

2551 

31 มีนาคม 

2552 

31 ธันวาคม 

2551 

อายุลูกหน้ีคางชําระ     

ยังไมถึงกําหนดชําระ 578 423 - - 

คางชําระ     

 ไมเกิน 3 เดือน 9,487 8,717 - - 

 3 - 6 เดือน 129 360 - - 

 6 - 9 เดือน 3 205 - - 

 มากกวา 12 เดือน 189 189 - - 

รวม 10,386 9,894 - - 

หัก: คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (189) (189) - - 

สุทธิ 10,197 9,705 - - 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

5. ท่ีดิน งานระหวางกอสรางและงานสาธารณูปโภค (สินคาคงเหลือ) 

 บริษัทฯและบริษัทยอย ไดนําที่ดินบางสวนพรอมสิ่งปลูกสรางที่มีอยูบนที่ดินไปจดจํานอง ค้ําประกัน

เงินกูยืมและเงินเบิกเกินบัญชีของบริษทัฯและบริษัทยอย ซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชีดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2552 

31 ธันวาคม 

2551 

31 มีนาคม 

2552 

31 ธันวาคม 

2551 

มูลคาสุทธิตามบัญชีของท่ีดินพรอม     

   สิ่งปลูกสรางท่ีติดภาระค้ําประกัน 6,356 5,922 6,099 5,635 

 รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสํารองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลคาโครงการ สําหรับงวด      

สามเดือนสิน้สดุวันที่ 31 มีนาคม 2552 สรุปไดดังน้ี 

(หนวย: พันบาท) 

                                

งบการเงินรวม 

งบการเงิน   

เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 204,407 128,116 

หัก: โอนกลับคาเผื่อการลดมูลคาของสินคาคงเหลือ   

    เนื่องจากการขาย (2,193) (1,446) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 202,214 126,670 

6. เงินจายลวงหนาเพื่อชําระหุนกูและดอกเบี้ย 

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 บริษทัฯไดจายเงนิลวงหนาใหแกนายทะเบี ยนหลักทรัพยหุนกูเพื่อชําระหุนกู

ประเภทไมมีหลักประกันและไมดอยสิทธิคร้ังที่ 1/2548 ชุดที่ 2 พรอมดอกเบี้ย เน่ืองจากหุน กูดังกลาว

จะครบกาํหนดไถถอนในวันที่ 1 เมษายน 2552 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

7. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

 เงินลงทุนในบริษัทยอยที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   

สัดสวน 

  

คาเผ่ือการดอยคา 

 

มูลคาตามบัญชีตาม 

เงินปนผลรับระหวาง 

งวดสามเดือน 

ช่ือบริษัท ทุนชําระแลว เงินลงทุน ราคาทุน ของเงินลงทุน วิธีราคาทุน - สุทธิ ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 

 31 มีนาคม 

2552 

31 ธันวาคม 

2551 

31 มีนาคม 

2552 

31 ธันวาคม 

2551 

31 มีนาคม 

2552 

31 ธันวาคม 

2551 

31 มีนาคม 

2552 

31 ธันวาคม 

2551 

31 มีนาคม 

2552 

31 ธันวาคม 

2551 

2552 2551 

   (รอยละ) (รอยละ)         

บรษิทั แอตแลนตกิ เรยีลเอสเตท 

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 55,742 - 

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

บรษิทั แลนด แอนด เฮาส นอรธอีส 

จํากัด 

270,000 270,000 99.99 99.99 269,999 269,999 (25,000) (25,000) 244,999 244,999 - - 

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

   และบริษัทยอย             

บรษิทั แอล เอช เรยีลเอสเตท จํากัด 116,000 116,000 99.99 99.99 50,000 50,000 - - 50,000 50,000 - - 

บรษิทั แอลเอช แอสเซท จาํกดั 100,000 100,000 99.99 99.99 52,734 52,734 - - 52,734 52,734 399,998 - 

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

   และบริษัทยอย             

บรษิทั แอล แอนด เอช พร็อพเพอรตี้ 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) (25,000) 2,705,704 2,705,704 455,740 - 

 บริษัท แอล. เอช. เมืองใหม จํากัด และบริษัทยอย 

 ณ วันที่ 31 มีนาคม  2552 และ 31 ธันวาคม 2551 บริษัท แอล . เอช. เมืองใหม จํากัด ไดนําหุนสามัญ

ของบริษัท ภูเก็ต ฟวเจอรแพลน จํากัด และบริษัท ดับเบิ้ลทรี จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยไปวางเปน

หลักทรัพยค้ําประกันเงินกูยืมระยะยาว 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

8. เงินลงทุนในบริษทัรวม 

8.1 รายละเอียดของบริษัทรวม 

(หนวย: พันบาท) 

   งบการเงินรวม 

  จัดต้ังขึ้นใน สัดสวน   มลูคาตามบญัชีตาม 

ช่ือบริษัท ลักษณะธุรกิจ ประเทศ เงินลงทุน ทุนชําระแลว ราคาทนุ วิธีสวนไดเสีย 

   31 มีนาคม 

2552 

31 ธันวาคม 

2551 

31 มีนาคม 

2552 

31 ธันวาคม 

2551 

31 มีนาคม 

2552 

31 ธันวาคม 

2551 

31 มีนาคม 

2552 

31 ธันวาคม 

2551 

   (รอยละ) (รอยละ)      (ปรับปรุงใหม) 

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย ธนาคารเพือ่รายยอย ไทย 42.12 42.12 2,654,500 2,654,500 1,306,960 1,306,960 1,154,220 1,167,596 

   จํากัด (มหาชน)           

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปทอล จาํกดั โรงพยาบาล ไทย 28.73 28.73 950,000 950,000 674,557 674,557 878,620 827,057 

   (มหาชน)           

บริษัท ควอลิต้ีคอนสตรัคช่ันโปรดัคส ผลิตวัสดุกอสราง ไทย 31.41 31.41 400,000 400,000 265,980 265,980 401,306 394,923 

   จํากัด (มหาชน)           

บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด  คาปลีกวัสดุกอสราง ไทย 30.23 30.23 1,933,660 1,933,611 1,076,676 1,076,676 1,835,169 1,762,010 

   (มหาชน)           

บริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่ ที่ปรึกษาลงทุน ไทย 40.00 40.00 5,000 5,000 2,000 2,000 9,728 9,665 

   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 3,020,570 1,512,269 1,512,269 1,362,840 1,368,224 

   สิทธิเรียกรองแลนดแอนดเฮาส-II           

บริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ไทย 24.86 24.86 8,477,340 8,477,340 3,252,802 3,252,802 3,779,471 3,711,480 

บริษัท โพลาร พรอบเพอรต้ี โฮลดิ้ง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ฟลิปปนส 25.00 25.00 4,892,411 4,892,411 866,849 866,849 990,776 1,005,223 

   คอรปอเรชัน่ จาํกดั     (พันเปโซ) (พันเปโซ)     

       8,978,785 8,978,785 10,444,532 10,278,580 

 (หนวย: พันบาท) 

   งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  จัดตั้งขึ้นใน สัดสวน   คาเผ่ือการดอยคา มูลคาตามบัญชีตาม 

ช่ือบริษัท ลักษณะธุรกิจ ประเทศ เงินลงทุน ทุนชําระแลว ราคาทุน ของเงินลงทุน วิธีราคาทุน - สุทธิ 

   31 มีนาคม 

2552 

31 ธันวาคม 

2551 

31 มีนาคม 

2552 

31 ธันวาคม 

2551 

31 มีนาคม 

2552 

31 ธันวาคม 

2551 

31 มีนาคม 

2552 

31 ธันวาคม 

2551 

31 มีนาคม 

2552 

31 ธันวาคม 

2551 

   (รอยละ) (รอยละ)         

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

   จํากัด (มหาชน)             

บรษิทั บางกอก เชน ฮอสปทอล จาํกดั โรงพยาบาล ไทย 28.73 28.73 950,000 950,000 674,557 674,557 - - 674,557 674,557 

   (มหาชน)             

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคช่ันโปรดัคส 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 30.23 1,933,660 1,933,611 1,076,676 1,076,676 - - 1,076,676 1,076,676 

   (มหาชน)             

บรษิทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่ ท่ีปรึกษาลงทุน 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 3,020,570 1,512,269 1,512,269 - - 1,512,269 1,512,269 

   สิทธิเรียกรองแลนดแอนดเฮาส-II             

บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ไทย 24.86 24.86 8,477,340 8,477,340 3,252,802 3,252,802 - - 3,252,802 3,252,802 

บริษัท โพลาร พรอบเพอรตี้ โฮลดิ้ง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ฟลิปปนส 25.00 25.00 4,892,411 4,892,411 866,849 866,849 - - 866,849 866,849 

   คอรปอเรช่ัน จํากัด     (พันเปโซ) (พันเปโซ)       

       8,978,785 8,978,785 (344,744) (344,744) 8,634,041 8,634,041 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

8.2 สวนแบงกําไร (ขาดทุน) และเงินปนผลรับ 

 ในระหวางงวด  บริษัทฯรับรูสวนแบงกําไร  (ขาดทุน) จากการลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวม

และรับรูเงินปนผลรับจากบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษัท 

สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จาก          

เงินลงทุนในบริษัทรวมสําหรับ     

งวดสามเดือนสิ้นสุดวันที ่31 มีนาคม 

เงินปนผลรับระหวางงวดสามเดือน

สิ้นสุดวันที่ 31 มนีาคม 

 2552 2551 2552 2551 

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพ่ือรายยอย จํากัด (มหาชน) 16,193 24,735 - - 

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปทอล จํากัด (มหาชน) 51,563 43,275 - - 

บรษิัท ควอลิตี้ คอนสตรัคช่ัน โปรดักส จํากัด (มหาชน) 6,382 225 - - 

บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด  (มหาชน) 73,158 53,850 - - 

บริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่  จํากัด 64 592 - - 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแลนดแอนดเฮาส -* -* -* -* 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิเรียกรองแลนด

แอนดเฮาส-II 12,735 17,119 18,119 - 

บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน) 72,608 68,075 - - 

บริษัท โพลาร พรอบเพอรตี้ โฮลดิ้ง     

 คอรปอเรช่ัน จํากัด (6,953) 34,297 - 1,524 

รวม 225,750 242,168 18,119 1,524 

 * กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแลนดแอนดเฮาสจดทะเบียนยกเลิกกองทุนในวันที่ 11 ธันวาคม 2550 

8.3 มูลคายุติธรรมของบริษัทรวมท่ีเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

 เงินลงทุนในบริษัทรวมที่เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยมีมูลคายุติธรรมดังตอไปน้ี 

 (หนวย: ลานบาท) 

ช่ือบริษัท 

ประเทศทีจ่ดทะเบียน

เปนหลักทรพัย       

จดทะเบียน มูลคายุติธรรม ณ วันที่ 

  31 มีนาคม 2552 31 ธันวาคม 2551 

บรษิทั บางกอก เชน ฮอสปทอล จาํกัด (มหาชน)    ไทย 1,965 1,924 

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคช่ันโปรดัคส จาํกัด (มหาชน) ไทย 102 117 

บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด  (มหาชน) ไทย 2,362 1,777 

บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน) ไทย 1,707 1,981 

บริษัท โพลาร พรอบเพอรตี้ โฮลดิ้ง คอรปอเรช่ัน จํากัด ฟลิปปนส 1,480 1,771 

รวม  7,616 7,570 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

8.4 ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัรวม 

 ขอมูลทางการเงินตามที่แสดงอยูในงบการเงินของบริษัทรวมโดยสรุปมีดังนี้ 

                (หนวย: ลานบาท) 

     

รายไดรวมสําหรับงวดสามเดือน 

กาํไรสุทธิสําหรับงวด   สาม

เดือน 

ช่ือบริษัท ทุนเรียกชําระ ณ วันที่ สินทรัพยรวม ณ วันที่ หนี้สินรวม ณ วันที่ สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 

 31 มีนาคม 

2552 

31 ธันวาคม 

2551 

31 มีนาคม 

2552 

31 ธันวาคม 

2551 

31 มีนาคม 

2552 

31 ธันวาคม 

2551 

2552 2551 2552 2551 

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย 2,655 2,655 38,828 44,216 36,110 41,466 573 467 38 58 

   จํากัด (มหาชน)           

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปทอล จาํกดั 

(มหาชน) 

950 950 4,727 4,427 1,482 1,436 1,146 1,011 179 142 

บริษัท ควอลิต้ีคอนสตรัคช่ันโปรดัคส 400 400 2,112 2,139 834 881 258 241 20 1 

   จํากัด (มหาชน)           

บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด 

(มหาชน) 

1,934 1,934 13,855 13,369 8,656 8,413 5,240 4,502 242 187 

บริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่  จํากัด 5 5 30 42 5 17 21 19 0.2 1 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแลนดแอนด

เฮาส* 

- - - - - - - - - - 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและ 3,021 3,021 4,559 4,561 35 51 70 81 50 55 

   สิทธิเรียกรองแลนดแอนดเฮาส-II           

บริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) 8,477 8,477 28,784 28,811 17,014 17,314 2,232 2,370 292 307 

* กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแลนดแอนดเฮาสจดทะเบียนยกเลิกกองทุนในวันที่ 11 ธันวาคม 2550 

                (หนวย: ลานเปโซ) 

     

รายไดรวมสําหรับงวด 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ สําหรับงวด 

ช่ือบริษัท ทุนเรียกชําระ ณ วันที่ สินทรัพยรวม ณ วันที่ หนี้สินรวม ณ วันที่ สามเดือนสิ้นสุดวันที่ สามเดือนสิ้นสุดวันที่ 

 31 ธันวาคม 

2551 

30 กันยายน 

2551 

31 ธันวาคม 

2551 

30 กันยายน 2551 31 ธันวาคม 

2551 

30 กันยายน 2551 31 ธันวาคม 2551 31 มีนาคม 2551 31 ธันวาคม 

2551 

31 มีนาคม 

2551 

บริษัท โพลาร พรอบเพอรต้ี โฮลดิ้ง 4,892 4,892 6,233 6,417 972 821 148 115 (36) 50 

   คอรปอเรช่ัน จํากัด           

8.5 งบการเงินรวม ระหวางกาลขอ งบริษัทฯสําหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 รวมเงิน

ลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย และสวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย

ของบริษัทรวมดังกลาว  โดยคาํนวณจาก งบการเงินที่ สอบทานแลวหรือที่ยังมิไดผานการสอบ ทาน

ดังตอไปน้ี 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 เงินลงทุนตามวิธี

สวนไดเสีย ณ วันที่ 

31 มีนาคม 2552 

สวนแบงกําไร (ขาดทุน)          ตามวิธี

สวนไดเสียสําหรับงวดสามเดือน

สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 

  2552 2551 

สอบทานแลวโดยผูสอบบัญชีและผูสอบบัญชีอ่ืนในสํานักงานเดียวกัน    

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพ่ือรายยอย จํากัด (มหาชน) 1,154,220 16,193 24,735 

บริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด 9,728 64 592 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแลนดแอนดเฮาส 32,402 - - 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิเรียกร องแลนดแอนดเฮาส

II 

1,362,840 12,735 17,119 

บริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) 3,779,471 72,608 68,075 

บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 1,835,169 73,158 53,850 

สอบทานแลวโดยผูสอบบัญชีอ่ืน    

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปทอล จํากัด (มหาชน) * * 43,275 

บริษัท ควอลิต้ีคอนสตรัคชั่นโปรดัคส จํากัด (มหาชน) 401,306 6,382 225 

ไมไดสอบทานโดยผูสอบบัญชี    

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปทอล จํากัด (มหาชน) 878,620 51,563 ** 

บริษัท โพลาร พรอบเพอรต้ี โฮลด้ิง คอรปอเรชั่น จํากัด 990,776 (6,953) 34,297*** 

รวม 10,444,532 225,750 242,168 

 * สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 ไมไดสอบทานโดยผูสอบบัญชีอื่น 

 ** สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 สอบทานโดยผูสอบบัญชีอื่น 

 *** คํานวณจากงบการเงินซึ่งไมไดผานการสอบทานสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 

 บริษัท โพลาร พรอบเพอรตี้ โฮลดิ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด 

 ในระหวางป  2551 บริษัทฯไมไดรับงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ของบริษัท      

โพลาร พรอบเพอรต้ี โฮลด้ิง คอรปอเรชั่น จํากัด มูลคา เงินลงทุน ในบริษัทรวมดังกลาวตามวิ ธีสวน      

ไดเสียในงบการเงินรวม ณ วันที่  31 ธนัวาคม 2551 จํานวน 1,059 ลานบาท และ สวนแบงกําไรจาก    

เงินลงทุนดังกลาวตามวิธีสวนไดเสียในงบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุด เดียวกนัจํานวน  51 ลานบาท  

คาํนวณขึ้นจากงบการเงินสําหรับ งวดเกาเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 ที่จัดทําโดยฝายบริหา ร

ของบริษัทดังกลาว นอกจากน้ัน บริษัทฯไม ไดปรับปรุงผลแตกตางจากการใชนโยบายบัญชีที่ตา งจาก

กลุมบริษัทเนื่องจากไมสามารถคํานวณผลกระทบได 
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 ในระหวาง งวดปจจุบัน บริษัทฯไดรับงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่  31 ธนัวาคม  2551 ที่ผานการ

ตรวจสอบแลวโดยผูสอบบัญชีของบริษัท โพลาร พรอบเพอรต้ี โฮลด้ิง คอรปอเรชั่น จํากัด ซึ่งแสดง

ความเห็นอยางไมมีเงื่อนไข       งบการเงินดังกลาวไมมีผลแตกตางอยางเปนสาระสําคัญจากงบการเงิน 

 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 ที่ใชในการคํานวณสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตา มวิธีสวนไดเสียสําหรับปสิ้นสุดวันที่  31 ธนัวาคม  

2551 ขางตน บริษัทฯจึงปรับผลแตกตางดังกลาวเขางบกําไรขาดทุน รวมสาํหรับงวดสามเดือนสิน้สดุ

วันที่ 31 มีนาคม 2552 บริษัทฯไมไดปรับปรุงผลแตกตางจากการใชนโยบายการบัญชีที่แตกตางกัน

เนื่องจากไมสามารถคํานวณผลกระทบได จนถึงวันที่ในรายงาน บริษัทฯยังไมไดรับงบการเงินสําหรับ

งวดสามเดือนสิน้สดุวันที ่31 มีนาคม 2552 ของบริษัทรวมดังกลาว  

 จากงบการเงินที่บริษัทฯไดรับขางตน บริษัทรวมดังกลาวไดปรับปรุงงบการเงินปกอนเนื่องจากรายการ

ขายเงินลงทุน ซึ่งไมมีผลกระทบตองบการเงินเฉพาะกิจการและไมมีผลกระทบตองบกําไรขาดทุนรวม

สาํหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวันที ่ 31 มีนาคม 2552 และ 2551 บริษัทฯไดปรับปรุงรายการที่เกี่ยวของ

ในงบดุลรวมตามที่กลาวในหมายเหตุ 2 

8.6 ในระหวางงวดปจจุบันมีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร 

จํากัด (มหาชน) ใชสิทธิแปลงเปนหุนสามัญจํานวน 0.05 ลานหุน อยางไรก็ตาม สดัสวนการถอืหุนของ

บริษัทฯไมเปลีย่นแปลง 

8.7  เน่ืองจากธนาคารแลนด  แอนด  เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน ) (“ธนาคาร ”) ซึ่งเปนบริษัทรวมที่

บริษัทฯถือหุนอยูรอยละ 42.12 อยูระหวางดําเนินการปรับโครงสรางของธนาคาร เพื่อใหสอดคลองกับ

พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 โดยมขีัน้ตอนการดําเนินการ คือธนาคารจะดําเนินการ

จัดต้ัง Holding Company และจะใหผูถือหุนทุกรายของธนาคาร แลกเปลี่ย นหุนของธนาคาร กับ 

Holding Company ในสดัสวนการถือหุนเดิม เมื่อทําการแลกหุนแลว Holding Company จะเปนผูถือ

หุนทั้งหมดใน ธนาคารและผู ถือหุนรายอ่ืน ๆ รวมทั้งบริษัทฯ จะถือหุนใน  Holding Company ใน

สัดสวนเดิม โดยบริษัทฯ จะถอืหุนใน Holding Company รอยละ 42.12 อยางไรก็ตาม ขั้นตอนการ

ดําเนินการดังกลาวคาดวาจะแลวเสร็จภายในป 2552 

9. เงินลงทุนระยะยาวอื่น 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2552 

31 ธันวาคม

2551 

31 มีนาคม 

2552 

31 ธันวาคม

2551 

หลักทรัพยเผื่อขาย     

ตราสารทุน 292,490 292,490 292,490 292,490 

หัก: คาเผื่อการปรับมูลคา (114,071) (125,771) (114,071) (125,771) 
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หลักทรัพยเผื่อขายสุทธิ 178,419 166,719 178,419 166,719 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2552 

31 ธันวาคม

2551 

31 มีนาคม 

2552 

31 ธันวาคม

2551 

เงินลงทุนทั่วไป     

ตราสารทุน 2,213,505 2,213,505 1,989,239 1,989,239 

หัก: คาเผื่อขาดทุนจากการดอยคา (1,377,670) (1,377,670) (1,356,607) (1,356,607) 

รวมเงินลงทุนท่ัวไป - สุทธิ 835,835 835,835 632,632 632,632 

รวม 1,014,254 1,002,554 811,051 799,351 

10. ท่ีดินรอการพัฒนา 

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 และ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯและบริษัทยอยไดนําที่ดินรอการพัฒนา

บางสวนไปจดจํานองค้ําประกันเงินกูยืมระยะยาวซึ่งมีมูลคาตามบัญชีดังน้ี 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2552 

31 ธันวาคม

2551 

31 มีนาคม 

2552 

31 ธันวาคม

2551 

มูลคาสุทธิตามบัญชีของที่ดิน             

รอการพัฒนาท่ีติดภาระค้ําประกัน 

 

1,190 

 

1,189 

 

- 

 

- 

11. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

 รายการเปลี่ยนแปลงของ บัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณสําหรับงวดสาม เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 

2552 สรุปไดดังน้ี 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2552 1,639,904 335,773 
ซื้อเพิ่มระหวางงวด - ราคาทุน 138,573 31,634 
จําหนายระหวางงวด - มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่   
   จําหนาย (782) (35) 
ตัดจําหนายระหวางงวด - มูลคาสุทธิตามบัญชี   
   ณ วันที่ตัดจําหนาย (88) (18) 
คาเสื่อมราคาสําหรับงวด (50,614) (26,326) 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2552 1,726,993 341,028 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 บริษัทยอยแหงหน่ึงไดนาํอาคาร สโมสรและเคร่ืองตกแตงซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 

2552 จํานวน 453 ลานบาท (31 ธันวาคม 2551: 459 ลานบาท) ซึ่งต้ังอยูบนสิทธิการเชาชวงที่ดิน ของ

บริษัทยอยไปค้ําประกันเงินกูยืมระยะยาว 

12. สิทธิการเชา 

 บริษัทยอยสองแหงไดนําสิทธิการเชาที่ดินและสิทธิการเชาชวงที่ดิ นซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่      

31 มีนาคม 2552 จํานวน 2,356 ลานบาท (31 ธันวาคม 2551: 2,386 ลานบาท) ไปคํ้าประกันเงินกูยืม

ระยะยาว 

13. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2552 

31 ธนัวาคม

2551 

31 มีนาคม 

2552 

31 ธนัวาคม

2551 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 17,357 20,509 - - 

ต๋ัวแลกเงนิ 2,050,000 1,925,000 2,050,000 1,925,000 

หัก: ดอกเบี้ยจายลวงหนา (15,763) (22,119) (15,763) (22,119) 

สุทธิ 2,051,594 1,923,390 2,034,237 1,902,881 

 เงนิเบกิเกนิบญัชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินค้ําประกันโดยการจดจํานองที่ดินบางสวนใน

โครงการ การจํานําสิทธิการเชาที่ดิน สิทธิการเชาชวงที่ดินและจดจํานองสิ่งปลูกสรางของบริษัทยอย 

14. เงินกูยืมระยะยาว 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2552 

31 ธันวาคม

2551 

31 มีนาคม 

2552 

31 ธันวาคม

2551 

เงินกูยืมระยะยาว 5,304,609 5,462,803 3,345,247 3,470,019 

หัก: สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป (749,392) (753,703) (292,681) (305,810) 

สุทธิ 4,555,217 4,709,100 3,052,566 3,164,209 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 การเปลี่ยนแปลงของเงินกูยืมระยะยาวสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2552 มีรายละเอียด

ดังน้ี 

 (หนวย: พันบาท) 

                                

งบการเงินรวม 

งบการเงิน   

เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 5,462,803 3,470,019 

หัก: ชําระคืน (158,194) (124,772) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 5,304,609 3,345,247 

 ในระหวางงวดปจจุบัน บริษัทฯไดทําสัญญาเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชยแหงหนึ่งในประเทศ

ในวงเงนิ 3,000 ลานบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ย รอยละ 5 ตอป สําหรับการกูยืมในปที่  1-3 และ MLR-1 

สําหรับการกูยืมในปถัดไป และมีกําหนดชําระคืนภายใน 5 ปนับแตวันที่เบิกเงินกูงวดแรก เพื่อใชใน

การดําเนินงานตามปกติธุรกิจ อยางไรก็ตาม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 บริษัทฯยังไมไดเบิกใชวงเงิน

ดังกลาว 

 สัญญากูยืมเงินสวนใหญได ระบุขอปฏิบัติและขอจํากัดบางประการ เชน อั ตราสวนการถอืหุนของ          

ผูถือหุนรายใหญ การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท การค้ําประกันหน้ีสินหรือเขารับอาวัลต๋ัวสัญญา      

ใชเงินแกบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ การจายเงินปนผล และการรวมหรือควบบริษัทเขากับบริษัทอ่ืน

และการดํารงอัตราสวนทางการเงินบางประการ เปนตน 

 ณ วันที่ 31 มนีาคม 2552 บริษัทฯและบริษัทยอย คงเหลือจํานวนเงินที่ยังไมไดเบิกใชของวงเงินกูยืม

จากสถาบันการเงินเปนจํานวนรวมประมาณ 6,434.2 ลานบาท (รวมวงเงนิ 3,000 ลานบาท ตามที่กลาว

ขางตนแลว) (31 ธนัวาคม 2551: 3,434.2 ลานบาท) 

 นอกจากน้ี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 บริษัทยอยแหงหน่ึงมีจํานวนเงินที่ยังไมไดเบิกใชตามสัญญากูยืม

เงินจากผูถือหุน (ไมรวมวงเงินกูจากบริษัทฯ ) จํานวนประมาณ 648 ลานบาท (31 ธนัวาคม 2551: 676 

ลานบาท) 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

15. หุนกู 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

 จํานวนหุน (พันหุน) จํานวนเงิน (พนับาท) 

    วันท่ี 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

 อัตราดอกเบ้ีย อายุ คนืเงินตน ครบกาํหนด 2552 2551 2552 2551 

หุนกูประเภทไมมีหลักประกันและไมดอยสิทธิ        

 - คร้ังท่ี 1/2548         

   - ชุดท่ี 2 ปที่ 1 - 3 คงท่ีรอยละ 4.25 

ปที่ 4 คงท่ีรอยละ 5.5 

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

   - ชุดท่ี 3 ปที่ 1 - 3 คงท่ีรอยละ 4.25 5 ป เมื่อครบกําหนด 1 เมษายน 2553 2,000 2,000 2,000,000 2,000,000 

 ปที่ 4 คงท่ีรอยละ 5.5        

 ปที่ 5 คงท่ีรอยละ 6.5        

 - คร้ังท่ี 1/2550 คงท่ีรอยละ 4.60 4 ป เมื่อครบกําหนด 13 กนัยายน 2554 2,000 2,000 2,000,000 2,000,000 

 - คร้ังท่ี 1/2551 ปที่ 1 - 2 คงท่ีรอยละ 5.33 4 ป เมื่อครบกําหนด 24 กรกฎาคม 2555 3,000 3,000 3,000,000 3,000,000 

 ปที่ 3 - 4 คงท่ีรอยละ 6.5        

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

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

สุทธิ       7,000,000 7,000,000 

16. ทุนเรือนหุน 

 การเพิ่มทุนของบริ ษทัฯในระหวางงวดปจจุบนั เน่ืองจากการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน

สามัญมีรายละเอียดดังน้ี 

วันท่ีใชสิทธิ 

ชนิดใบสําคัญ

แสดงสิทธิ 

จาํนวน          ท่ี

ใชสิทธิ 

จํานวนหุนสามัญท่ีออก

เน่ืองจากการใชสทิธ ิ

ราคาใช

สิทธ ิ

วันท่ีจดทะเบียนกับ

กระทรวงพาณิชย 

วันท่ีตลาดหลักทรัพยรับ

เปนหลักทรัพยจดทะเบียน 

  (หนวย) (หุน) (บาทตอหุน)   

30 ธนัวาคม 2551 ESOP-5 15,400 154,000* 1.0 12 มกราคม 2552 14 มกราคม 2552 

6 มีนาคม 2552 ESOP-5 6,500 65,000 1.0 11 มีนาคม 2552 16 มีนาคม 2552 

รวม   219,000    

 * ณ วันท่ี 31 ธนัวาคม 2551 บริษัทฯบันทึกเงินรับจากการใชสิทธิดังกลาวจํานวนรวม 0.1 ลานบาท ไวเปนรายการแยกตางหากในงบดุลภายใตบัญชี  

“เงินรับลวงหนาคาหุน” 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 รายการกระทบยอดจํานวนหุนสามัญ 

(หนวย: หุน) 

 งบการเงินรวมและ                          

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดสามเดือน                     

สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 

 2552 2551 

หุนสามัญจดทะเบียน 10,354,268,670 10,354,268,670 

หุนสามัญที่ออกและชําระแลว   

จํานวนหุนสามัญ ณ วันตนงวด 10,025,702,523 8,673,061,416 

เพิ่มขึ้นจากการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ 219,000 9,942,484 

จํานวนหุนสามญั ณ วันปลายงวด 10,025,921,523 8,683,003,900 

 หุนสามัญจดทะเบียนแตยังไมไดออกและเรียกชําระเปนหุนสามัญที่สํารองไวเพื่อการใชสิทธิใบสําคัญ

แสดงสิทธ ิ

17. ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

 ใบสําคัญแสดงสิทธทิี่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯมีรายละเอียดดังน้ี 

  อัตราการ จํานวนใบสําคัญ จํานวนใบสําคัญ จํานวนใบสําคัญ 

ประเภท  ใชสิทธิตอ แสดงสิทธิคงเหลือ แสดงสิทธิที่มี แสดงสิทธิคงเหลือ 

ใบสําคัญ ราคาใชสิทธิ 1 หนวยใบสําคัญ ณ วันที่ การใชสิทธิ ณ วันที่ 

แสดงสิทธิ ตอ 1 หุนสามัญ แสดงสิทธิ 31 ธันวาคม 2551 ในระหวางงวด 31 มีนาคม 2552 

 (บาท)  (หนวย) (หนวย) (หนวย) 

ESOP-5 1.0 1: 10 6,500 (6,500) - 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

18. สวนต่ํากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2552 

31 ธันวาคม 

2551 

31 มีนาคม 

2552 

31 ธันวาคม 

2551 

เงินลงทุนของบริษัทรวม 34,377 70,721 - - 

เงินลงทุนของบริษัทฯ (114,071) (125,771) (114,071) (125,771) 

รวม (79,694) (55,050) (114,071) (125,771) 

19. กําไรตอหุน 

 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสุท ธิสําหรับ งวดดวยจํานวนถวัเฉลีย่ถวงนํ้าหนักของ         

หุนสามัญที่ออกอยูในระหวางงวด 

 กําไรตอหุนปรับลดคํานวณโดยหารกําไรสุทธิสําหรับ งวดดวยผลรวมของจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ย          

ถวงนํ้าหนักที่ออกอยูในระหวาง งวดกับจํานวนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของหุนสามัญที่บริษั ทฯอาจตอง

ออกเพื่อแปลงหุนสามัญเทียบเทาปรับลดทั้งสิ้นใหเปนหุนสามัญ  โดยสมมติวาไดมีการแปลงเปน      

หุนสามัญ ณ วันตนงวดหรือ ณ วันออกหุนสามัญเทียบเทา 

 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลดแสดงการคํานวณไดดังน้ี 

 งบการเงินรวม 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 

  จํานวนหุนสามัญ  

 กําไรสุทธิ ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก กําไรตอหุน 

 2552 2551 2552 2551 2552 2551 

 (พันบาท) (พันบาท) (พันหุน) (พันหุน) (บาท) (บาท) 

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน       

กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 643,911 676,786 10,025,875 8,696,582* 0.06 0.08 

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       

 ESOP-4 - - - 72   

 ESOP-5 - - 32 9,264   

 LH-W2 - - - 1,021,195   

กําไรตอหุนปรับลด       

 กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญ สมมติวามี       

    การใชสิทธิซื้อหุนสามัญจากใบสําคัญแสดงสิทธิ 643,911 676,786 10,025,907 9,727,113 0.06 0.07 

 * รวมหุนสามัญที่เกิดจากเงินรับลวงหนาคาหุน 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 

  จํานวนหุนสามัญ  

 กําไรสุทธิ ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก กําไรตอหุน 

 2552 2551 2552 2551 2552 2551 

 (พันบาท) (พันบาท) (พันหุน) (พันหุน) (บาท) (บาท) 

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน       

กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 791,088 358,834 10,025,875 8,696,582* 0.08 0.04 

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       

 ESOP-4 - - - 72   

 ESOP-5 - - 32 9,264   

 LH-W2 - - - 1,021,195   

กําไรตอหุนปรับลด       

 กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญ สมมติวามี       

    การใชสิทธิซื้อหุนสามัญจากใบสําคัญแสดงสิทธิ 791,088 358,834 10,025,907 9,727,113 0.08 0.04 

 * รวมหุนสามัญที่เกิดจากเงินรับลวงหนาคาหุน 

20. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการในสวนงานทางธุรกิจคือธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ซึ่ง

ประกอบดวยโครงการจัดสรรที่ดินขายพรอมบานและโครงการอาคารชุดพักอาศัย และธุรกิจใหเชา

อสังหาริมทรัพย และมีสวนงานทางภูมิศาสตรเพียงสวนงานเดียวคือประเทศไทยเทานั้น อยางไรก็ตาม 

เนื่องจากในปจจุบันขอมูลทางการเงินของสวนงานธุรกิจใหเชาอสังหาริมทรัพยยังไมเปนสาระสําคัญ

ตองบการเงินรวม ดังนั้น บริษัทฯจึงไมแยกนําเสนอขอมูลของหนวยงานทางธุรกิจขางตน 

21. ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา 

21.1 ภาระผูกพัน 

 21.1.1 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันตามสัญญากอสรางดังน้ี 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2552 

31 ธันวาคม 

2551 

31 มีนาคม 

2552 

31 ธันวาคม 

2551 

ภาระผูกพันตามสัญญากอสราง 1,073.9 1,539.3 791.8 1,136.2 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 21.1.2 ณ วันที่ 31 มนีาคม 2552 บริษัท แอล แอนด เอช พร็ อพเพอรตี ้ จํากัด และบริษัทยอยมีภาระ

ผูกพันตามสัญญาเชาที่ดิน สัญญาเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางและสัญญาเชาชวงทีดิ่นดังน้ี 

  ก) สัญญาเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง 

วันที่ทําสัญญา อายุสัญญา   วันส้ินสุดสัญญา   อัตราคาเชา 

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

          เปนรายเดือนในอัตราดังนี้ 

          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 

 นอกจากน้ี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรตี ้จํากัด ยังมีภาระ

ผูกพันเกี่ยวกับคาดูแลรักษาความปลอดภัยเดือนละ 11,160 บาท ตลอดระยะเวลาการ      

ปลูกสรางและตลอดอายุสัญญาเชา 

  ข) สญัญาเชาชวงที่ดิน 

วันที่ทําสัญญา อายุสัญญา   วันส้ินสุดสัญญา   อัตราคาเชา 

28 กรกฎาคม 2548 33 ป  28 กรกฎาคม 2581   ปที่ 1-3 3.00 ลานบาท ชําระแลว 

         ปที่ 4-8 คาเชารวม 25.00 ลานบาท 

         ปที่ 9-13 คาเชารวม 30.00 ลานบาท 

         ปที่ 14-18 คาเชารวม 36.00 ลานบาท 

         ปที่ 19-23 คาเชารวม 43.20 ลานบาท 

         ปที่ 24-28 คาเชารวม 51.84 ลานบาท 

            ปที่ 29-33 คาเชารวม 62.21 ลานบาท 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

  ค) สญัญาเชาที่ดิน 

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) อายุสัญญาเชานั บต้ังแตวันที่ 1 กันยายน 2553 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2583 อยางไรก็ตาม ผูใหเชายินยอมให

บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรต้ี จํากัด เขาไปพัฒนาและกอสรางสิ่งปลูกสรางในที่ดินที่เชาไดต้ังแตวันที่            

1 กันยายน 2550 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2553 โดยบริษัท แอล แอนด เอช พร็ อพเพอรต้ี จํากัด ตกลงจะชําระคา

หนาดินเพ่ิมเติมในอัตราเดือนละ 160,000 บาท 

 21.1.3 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 บริษัทฯมีภาระผูก พันเกี่ยวกับสวนข องเงินลงทุนที่ยังไมเรียกชําระ

ในบริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรตี ้จํากัด จํานวนเงนิ 258 ลานบาท  

 21.1.4 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 บริษัท แอล แอนด เอช พร็ อพเพอรต้ี จํากัด และบริษัทยอยมีภาระ

ผูกพันเกี่ยวกับคาบริหารจั ดการที่ตองจายใหกับบริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี จํากัด ซึ่ง

เปนบริษัทรวมของบริษัทฯดังน้ี 

  - โครงการที่ยังไมไดเร่ิมเปดดําเนินการ: อัตราปละ 22.7 ลานบาท  

  - โครงการที่เปดดําเนินการแลว: อัตราปละ 11.7 ลานบาท  
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 21.1.5 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 บริษัท แอล แอนด เอช พร็ อพเพอรต้ี จํากัด มีภาระผูกพันเกี่ยวกับ       

คาบริหารจัดการโครงการที่ตองจายใหกับบริษัทรวมของบริษัทฯดังตอไปนี้ 

บริษัทรวม อัตราคาบริการ ระยะเวลาในสัญญา 

บรษิทั แอล แอนด เอช แมเนจเมนท จาํกัด 

   (บริษทัยอยของบรษิทั เอเชีย แอสเซท 

   แอดไวเซอรี่ จํากัด) 

คิดจากคาใชจายบางประเภทที่เก่ียวของ

กับพนกังานที่เกิดขึ้นจริงบวก              

คาดําเนินการรอยละ 10 ของคาใชจาย

ที่เกิดขึ้น หรือ 310,000 บาทตอเดือน 

แลวแตอยางใดจะสูงกวา 

3 ปนับตั้งแตวันที่      

1 สิงหาคม 2551 

บรษิทั แอล แอนด เอช รเีทล แมเนจเมนท  

   จาํกัด (บริษัทยอยของบริษัท เอเชีย  

   แอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกัด) 

คิดจากคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงที่เก่ียวของ

กับการบริหารจัดการโครงการบวก       

คาดําเนินการรอยละ 20 ของคาใชจาย    

ที่เกิดขึ้น หรือ 310,000 บาทตอเดือน 

แลวแตอยางใดจะสูงกวา 

3 ปนับตั้งแตวันที่     

1 สิงหาคม 2551 

บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน) คิดจากรอยละ 2 ของรายไดรวม บวก   

สวนเพ่ิมเทากับรอยละ 5.5 ของ        

ผลกําไรจากการดาํเนนิงาน และ

คาบริการเก่ียวกับโปรแกรม

คอมพิวเตอรเดือนละ 50,000 บาท 

และคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงที่เก่ียวกับ

การบริหารจัดการโครงการ 

3 ปนับตั้งแตวันที่     

1 ตลุาคม 2550 

 21.1.6 ณ วันที่  31 มีนาคม 2552 บริษัท แอล แอนด เอช สาทร จํากัด มีภาระผูกพันเกี่ยวกับคาบริหาร

จัดการโครงการที่ตองจายใหกับบริษัท คิว.เอช.อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด จํานวน 0.3 ลานบาท  

 21.1.7 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 บริษัท แอล แอนด เอช พร็ อพเพอรต้ี จํากัด มีภาระผูกพันเกี่ยวกับ

คาบริการจัดทําและดูแลบัญชีที่ตองจายใหกับบริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) จํานวน 0.5 

ลานบาท  
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 21.1.8 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 และ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับ

การซื้อที่ดินดังน้ี 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2552 

31 ธันวาคม 

2551 

ภาระผูกพันเกี่ยวกับการซื้อที่ดิน 1,122.0 206.8 

 21.1.9 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 บริษัท แอล แอนด เอช สาทร จํากัด มีภาระผูกพันเกี่ยวกับ               

คานายหนาในการจัดหาผูเชาบานของโครงการแอล แอนด เอช วิลลา ที่ตองจายใหกับบริษัท 

ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทรวมของบริษัทฯตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา 

 21.1.10 ภาระจากการพฒันาโครงการที่ดําเนินการอยู 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

 2552 2551 2552 2551 

จํานวนโครงการท่ีดําเนินการอยูตนงวด/ป 45 47 36 35 

จํานวนโครงการท่ีปดแลวระหวางงวด/ป (3) (16) (1) (12) 

จํานวนโครงการท่ีเปดใหมระหวางงวด/ป 3 14 3 13 

จํานวนโครงการท่ีดําเนินการอยูสิ้นงวด/ป 45 45 38 36 

มูลคาซื้อขายท่ีไดทําสัญญาแลวสะสม     

 ท้ังสิ้น (ลานบาท) 62,809 87,119 48,218 68,058 

คิดเปนรอยละของยอดขายรวมของ     

 โครงการท่ีเปดดําเนินการอยู 65.8 73.1 61.8 70.2 

มูลคาซื้อขายท่ีไดทําสัญญาแลวใน     

 ระหวางงวด/ป (ลานบาท) 2,929 15,140 2,361 11,157 

คิดเปนรอยละของยอดขายรวมของ     

 โครงการท่ีเปดดําเนินการอยู 3.1 12.7 3.0 11.5 

ภาระผูกพันท่ีจะตองทําการพัฒนา 

 สาธารณูปโภคสวนกลางของโครงการ 

 ท่ีดําเนินงานอยู (ลานบาท) 

 

 

458.7 

 

 

418.8 

 

 

430.4 

 

 

387.7 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 21.1.11 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 บริษัทยอยมีที่ดินในโครงการที่ติดภาระจํายอมรวมจํานวนประมาณ      

55 ไร ซึ่งมูลคาของที่ดินที่ติดภาระจํายอมดังกลาวไดรวมเปนตนทนุโครงการแลว 

 21.1.12 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาดําเนินงาน 

บริษัทฯไดเขาทําสัญญาเชาดําเนินงาน และสัญญาบริการ ที่เกี่ยวของกับการเชาพื้นที่ในอาคาร  

โดยสญัญามอีายุ 3 ป  

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 บริษัทฯมีจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายในอนาคตทั้ง สิ้นภายใตสัญญา

เชาดําเนินงานและสัญญาบริการที่บอกเลิกไมได ดังน้ี 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวมและ     งบ

การเงินเฉพาะกิจการ 

จายชําระภายใน  

ภายใน 1 ป 32 

1 ถึง 5 ป 52 

21.2 หนังสือค้ําประกันธนาคาร 

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 และ 31 ธนัวาคม 2551 บริษัทฯและบริษัทยอยมีหนังสือค้ําประกันซึ่งออก

โดยธนาคารในนามบริษัทฯและบริษัทยอย ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการ

ตามปกติธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอยคงเหลือดังน้ี 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2552 

31 ธันวาคม 

2551 

31 มีนาคม 

2552 

31 ธันวาคม 

2551 

หนังสือค้ําประกันการจัดหาและ

บํารุงสาธารณูปโภค 

1,473.1 1,385.0 1,248.4 1,281.0 

หนังสือค้ําประกันการใชไฟฟา 26.2 25.3 12.1 11.2 

หนังสือค้ําประกันอ่ืน ๆ 50.0 50.0 50.0 50.0 

 1,549.3 1,460.3 1,310.5 1,342.2 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

21.3 การค้ําประกัน 

 ณ วันที่  31 มีนาคม 2552 และ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯและบริษัทยอยมีหน้ีสินที่อาจจะเกิดขึ้นจาก

ภาระการค้ําประกันเงินกูยืมดังน้ี 

(หนวย: ลานบาท) 

ผูค้ําประกัน ผูถูกค้ําประกัน 

31 มีนาคม 

2552 

31 ธันวาคม 

2551 

บริษัท แลนดแอนดเฮาส จาํกัด (มหาชน) บริษัท ภูเก็ต ฟวเจอรแพลน จํากัด 35.1 47.8 

 บริษัท ดับเบิ้ลทรี จํากัด 148.5 148.5 

 ลูกคา 1.0 1.0 

รวม  184.6 197.3 

    

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

 บริษัท ภูเก็ต ฟวเจอรแพลน จํากัด 63.8 86.9 

รวม  333.8 356.9 

    

บรษิทั แอล แอนด เอช พร็อพเพอรตี้ จํากัด บรษิทั แอล แอนด เอช สาทร จาํกัด 390.0 390.0 

21.4 คดีความ 

 บริษัทฯและบริษัทยอย 

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 บริษัทฯและบริษัทยอยไดถูกฟองรองในคดีตาง ๆ ที่สําคัญดังน้ี 

 ก) ในป 2549 นิติบุคคลหมูบานจัดสรรสองแหงฟองรองบริษัทฯและบริษัทยอยแหงหน่ึงเกี่ยวกับ

ทางออกสูทางสาธารณะโดยมีทุนทรัพยจํานวน 1,013.5 ลานบาท นอกจากน้ีในระหวางงวด

ปจจุบัน นิติบุคคลหมูบานจัดสรรทั้งสองแหงขางตนไดฟองรองบริษัทฯตามพระราชบัญญัติการ

จัดสรรที่ดินและพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภคโดยมีทุนทรัพยจํานวน 102.3 ลานบาท ขณะน้ี

อยูในระหวางการไตสวน ของศาล  อยางไรก็ตาม บริษัทฯไดบันทึกสํารองเผื่อหน้ีสินที่อาจจะ

เกดิขึน้จากคดีความดังกลาวจํานวน 25 ลานบาท 

 ข) บริษัทฯไดถูกนิติบุคคลอาคารชุดแหงหน่ึงฟองเรียกรองเรียกคาเสียหายจําน วน 133 ลานบาท 

ขณะน้ีอยูระหวางนัดไกลเกลี่ยขอพิพาท ฝายบริหารของบริษัทฯเห็นวาบริษัทฯจะไมไดรับ

ผลเสียหายจากคดีฟองรองดังกลาว 
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 ค) บริษัทฯและบริษัทยอยไดถูกฟองรองในคดีอ่ืน ๆ ซึ่งมีทุนทรัพยรวมจํานวน 34.1 ลานบาท 

ปจจุบันศาลชั้นตนและศาลอุทธรณไดมีคําพิพากษาใหบริษัทฯและบริษัทยอยชดใชคาเสียหาย

พรอมดอกเบีย้รวม 2.6 ลานบาท บริษัทฯและบริษัทยอยไดบันทึกสํารองเผื่อหน้ีสินที่อาจจะ

เกิดขึ้นจากคดีความดังกลาวตามความเห็นของฝายกฎหมายของบริษัทฯรวมจํานวน 2.6         

ลานบาท  

 บริษัทรวม 

 บริษัทรวมไดถูกฟองรองในคดีตาง ๆ ที่สําคัญดังน้ี 

 ก) กองทุนอสังหาริมทรัพยแลนดแอนดเฮาส (“กองทุนฯ”) ถูกยื่นฟองรองเปนจําเลยที่ 2 ในคดีแพง

โดยโจทกกลาวหาวา กองทุนฯรับโอนที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางโครงการอาคารชุดหลังสวน วิลล 

จากบริษัท เวฟ ดีเวลลอปเมนท จํากัด ซึ่งเปนลูกหน้ีของโจทกโดยฉอฉล เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 

2547 ศาลชั้นตนมีคําพิพากษาใหยกฟองและเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2551 ศาลอุทธรณมี         

คําพิพากษาใหยกฟอง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 คดียังอยูในระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา 

อยางไรก็ตา ม ทนายความที่ปรึกษาของกองทุนฯเชื่อวาผลของคดีจะไมเปนผลเสียหายตอ

กองทุนฯ ทั้งน้ี เน่ืองจากกองทุนฯเปนเจาหน้ีบุริมสิทธิในทรัพยจํานอง ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหน้ี

จากทรัพยจํานองกอนเจาหน้ีอ่ืน รวมทั้งราคาทรัพยสินที่ตีโอนชําระหน้ีถือเปนราคาที่

สมเหตุสมผล เน่ืองจากไดมีการประเมินราคาโดยบริษัทประเมินราคาอิสระแลว 

 ข) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิเรียกรองแลนดแอนดเฮาส-II (“กองทุนฯ”) ถูกยื่นฟองรอง

เปนจําเลยในคดีแพงโดยโจทกกลาวหาวา  กองทุนฯรุกล้ําที่ดินของโจทกเพื่อใชเปนทางเขาออก

สูถนนสุขุมวิท  55 เมือ่วันที่ 18 กรกฎาคม  2549 ศาลแพงกรุงเทพใตมีคําพิพากษาใหยกฟอง  

เน่ืองจากที่ดินพิพาทอยูในถนนสาธารณะ  โจทกไมมีอํานาจฟองหามจําเลยยุงเกี่ยวกับที่ดิน

พิพาทและไมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหาย  ตอมาโจทกไดยื่นอุทธรณเมื่อวันที่  13 กันยายน 2549 

และกองทุนฯยื่นคําแกอุทธ รณในวันที่  8 พฤศจิกายน  2549 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2552 คดีอยูใน

ระหวางการพิจารณาของศาลอุทธรณ 
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22. เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบการเงิน 

22.1  เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนมีมติ อนุมัติใหจายเงินปนผลในอัตร าหุนละ 0.12 

บาท คิดเปนจํานวนเงิน 1,203.1 ลานบาท โดยมกีาํหนดจายในวันที ่26 พฤษภาคม 2552 

22.2  อนุมัติใหบริษัทฯออกและเสนอขายหุนกูภายในวงเงินไมเกิน 10,000 ลานบาทหรือเทียบเทาใน         

เงินสกุลอ่ืน อายุไมเกิน 10 ปประเภทดอยสิทธิ และ/หรือ ไมดอยสิทธิ มีประกัน และ/หรือ ไมมีประกัน 

มีผูแทนผูถือหุนกู และ /หรือ ไมมีผูแทนผูถือหุนกู โดย เสนอขายตอผูลงทุนในประเทศ และ /หรือ 

ตางประเทศ 

23. การจดัประเภทรายการในงบการเงิน 

 นอกจากรายการปรับปรุงกําไรปกอนตามที่กลาวในหมายเหตุ 2 ซึ่งมีผลตอสวนของผูถือหุนตาม ที่ได

รายงานไปแลว บริษัทฯไดจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสําหรับงวด สามเดือน

สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 ใหมเพื่อใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการบัญชีในงวดปจจุบัน      

ซึ่งไมมีผลกระทบตอกําไรสุทธิหรือสวนของผูถือหุนนอกเหนือไปจากการปรับปรุงตามที่กลาวขางตน  

การจัดประเภทรายการใหมมีดังตอไปนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ตามท่ีจัด

ประเภทใหม 

ตามท่ีเคย

รายงานไว 

ตามท่ีจัด

ประเภทใหม 

ตามท่ีเคย

รายงานไว 

คาบริการสาธารณูปโภค 31,927 - 25,783 - 

รายไดอ่ืน - อ่ืน ๆ 13,309 39,386 31,967 51,900 

เงินปนผลรับจากเงินลงทุนใน     

   บรษิทัยอยและบรษิทัรวม - - 1,524 - 

เงินปนผลรับ - 5,850 - 7,374 

คาใชจายในการขายและบริหาร - 394,511 - 324,280 

ภาษีธรุกิจเฉพาะและคาธรรมเนียมโอน - 122,390 - 94,588 

ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย - 3,495 - - 

คาใชจายในการขาย 232,825 - 180,057 - 

คาใชจายในการบริหาร 268,799 - 223,534 - 

คาตอบแทนผูบรหิาร 13,460 - 13,460 - 

คาใชจายอ่ืน 5,214 - 1,719 - 

ดอกเบ้ียจาย - 41,307 - 19,899 

คาใชจายทางการเงิน 41,405 - 19,997 - 
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24. การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล 

 งบการเงินระหวางกาลน้ีไดรับการอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 

2552 


