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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

บริษัท แลนดแอนดเฮาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2552 และ 2551 

1. ขอมูลท่ัวไป 

1.1 ขอมูลท่ัวไปของบริษทัฯ 

 บริษัท แลนดแอนดเฮาส จํา กดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดต้ังขึ้นเปนบริษัทมหาชนและมีภูมิลําเนาใน

ประเทศไทย ธุรกิจหลัก ของบริษัทฯคือ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย โดยมีที่อยูตามที่จดทะเบียนคือ

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

1.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง งบการเงิน

ระหวางกาล โดยบริษัทฯเลือกนําเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ อยางไรก็ตาม บริษัทฯไดแสดง

รายการในงบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแ สเงนิสดใน

รูปแบบเชนเดียวกับงบการเงินประจําป 

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปที่นําเสนอคร้ังลาสุด 

ดังน้ัน งบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหม ๆ      

เพื่อไมใหขอมูลที่นําเสนอซ้ําซอนกับขอมูลที่ไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงินควรใชงบการเงิน

ระหวางกาลนี้ควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด 

 งบการเงิน ระหวางกาล ฉบับภาษาไทยเปนงบ การเงินฉบับที่บริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย       

งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกลาว 

1.3 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหวางกาลน้ีจัดทําขึ้นโดยใชหลักเกณฑเดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุด           

วันที่ 31 ธันวาคม 2551 โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของกลุมบริษัทในระหวางงวด 

1.4 การประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหม 

 ในเดือนมถินุายน 2552 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 12/2552 เร่ือง การจัด

เลขระบุฉบับมาตรฐานการบัญชีของไทยใหตรง ตามมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ  ดังน้ันการ

อางอิงเลขมาตรฐานการบัญชีในงบการเงินนี้ไดถือปฏิบัติตามประกาศสภาวิชาชีพฉบับดังกลาว 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 สภาวิชาชีพบัญชีไดอ อกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 86/2551 และ 16/2552 ใหใชมาตรฐานการ

บัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีใหมดังตอไปนี้ 

ก) มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีท่ีมีผลบังคับ

ใชในปปจจุบัน 

แมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2550)  

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) การดอยคาของสินทรัพย 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 5 สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขาย 

   (ปรับปรุง 2550)    และการดําเนินงานทีย่กเลกิ 

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการบันทึกสิทธิการเชา 

แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน 

 มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีขางตนถือ

ปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2552 เปนตน

ไป ฝายบริหารของบริษัทฯไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่  5 

(ปรับปรุง 2550) และแนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน 

ไมเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯ สว นแมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2550) มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) และแนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการบันทึกสิทธิการเชา  ไมมี

ผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน  

ข) มาตรฐานการบัญชีท่ียังไมมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 

  วันที่มีผลบังคับใช 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 20 การบัญชีสําหรับเงนิอุดหนุนจาก 1 มกราคม 2555 

    รัฐบาลและเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ  

    ความชวยเหลือจากรัฐบาล  

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24  

   (ปรับปรุง 2550) 

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ  

   กิจการที่เกี่ยวของกัน 

1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 40 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 1 มกราคม 2554 

 อยางไรก็ตาม กิจการสามารถนํามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 24 (ปรับปรุง 2550) และฉบับที่ 40 

มาถือปฏิบัติกอนกําหนดได  
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 ฝายบริหารของบริษัทฯอยูระหวาง การประเมินผลกระทบตองบการเงินในปที่เร่ิมใชมาตรฐาน

การบัญชีทั้งสามฉบับดังกลาว ซึ่งยังไมสามารถสรุปไดในขณะนี้ 

2. รายการปรับปรุงงบการเงินปกอน 

 ในระหวางไตรมาสที่ 1 ป 2552 บริษัทฯไดรับงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ของ

บริษัท โพลาร พร อบเพอรต้ี โฮลด้ิง คอรปอเรชั่น จํากัดซึ่งเปนบริษัทรวมของบริษัท ฯที่ผานการ

ตรวจสอบแลวโดยผูสอบบัญชี บริษัท รวมดังกลาวไดปรับปรุงงบการเงินปกอนเนื่องจากรายการขาย

เงินลงทุน บริษัทฯไดปรับยอนหลังงบการเงินรวม ปกอนที่นํามาแสดงเปรียบเทียบ และผลสะสมของ

การปรับปรุ งจากเหตุการณขางตนจากอดีตถึงตนป 2551 ไดแสดงไวในงบแสดงการเปลีย่นแปลง     

สวนของผูถือหุนรวม และไดปรับปรุงกําไรสะสมและบัญชีอ่ืนที่เกี่ยวของในงบการเงินรวมดวย

เชนกัน 

 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 และบริษัทยอ ยมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับ บุคคลหรือกิจก ารที่เกี่ยวของกัน 

รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขท างการคาและเกณฑตาม ที่ตกลงกัน ระหวางบริษทัฯและ

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้ 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 

 2552 2551 2552 2551  

รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      

(ไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)     

ดอกเบี้ยรับ - - 11.0 11.7 รอยละ 4.35 - 7.50 ตอป (2551: รอยละ 

5.375 - 7.50 ตอป) 

คาธรรมเนียมการจัดการรับ - - 5.6 5.8 ใกลเคียงราคาทุน 

เงินปนผลรับ - - 300.0 214.8 ตามที่ประกาศจาย 

คาธรรมเนียมการค้ําประกันรับ - - 0.3 0.1 รอยละ 0.50 ตอป 

คาธรรมเนียมการจัดการจาย - - - 1.8 ใกลเคียงราคาทุน 

ดอกเบี้ยจาย   - - 1.6 0.8 รอยละ 3.00 ตอป (2551: รอยละ 5.50 

ตอป) 

ซื้อที่ดิน - - 19.0 - ใกลเคียงราคาทุน 

คาตอบแทนการใชที่ดิน - - - 6.2 ใกลเคียงราคาทุน 

รายการธุรกิจกับบริษัทรวม      

ดอกเบี้ยรับ 2.2 8.0 1.3 6.9 อตัราตลาด 

เงินปนผลรับ 480.2 323.3 480.2 323.3 ตามที่ประกาศจาย 

ซื้อสินคา 19.2 35.5 17.7 32.4 ราคาตลาด 

คาสงเสริมการขาย 3.1 - 3.1 - อตัราตลาด 

คาบริการจาย 0.1 0.1 - - ตามอัตราที่ระบุในสัญญา 

คาบริการจัดทําบัญชี 0.4 0.3 - - ตามอัตราที่ระบุในสัญญา 

คาบริหารโครงการ 17.2 21.4 - - ตามอตัราที่ระบุในสัญญา 

คานายหนา 0.2 - - - ตามอัตราที่ระบุในสัญญา 

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน     

เงินปนผลรับ 5.7 5.5 5.7 5.5 ตามที่ประกาศจาย 

คาเชาและคาบริการจาย 9.9 10.9 9.9 10.9 500 - 798 บาทตอตารางเมตรตอเดือน 

(2551: 675 - 725 บาทตอตารางเมตร

ตอเดือน) 

คาธรรมเนียมการค้ําประกันจาย 0.2 0.1 - - รอยละ 0.50 ตอป  

ดอกเบี้ยจาย   0.8 0.9 - - รอยละ 4.35 - 7.50 ตอป (2551: รอยละ 

5.375 - 7.50 ตอป) 

 



 5 

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย: ลานบาท) 

 สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 

 2552 2551 2552 2551  

รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      

(ไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)     

ดอกเบี้ยรับ - - 20.6 25.1 รอยละ 4.35 - 7.50 ตอป (2551: รอยละ 

5.375 - 7.50 ตอป) 

คาธรรมเนียมการจัดการรับ - - 8.4 12.6 ใกลเคียงราคาทุน 

เงินปนผลรับ - - 755.7 214.8 ตามที่ประกาศจาย 

คาธรรมเนียมการค้ําประกันรับ - - 0.5 0.7 รอยละ 0.50 ตอป  

คาธรรมเนียมการจัดการจาย - - - 3.6 ใกลเคียงราคาทุน 

ดอกเบี้ยจาย   - - 5.3 2.1 รอยละ 3.00 - 5.50 ตอป (2551: รอยละ 

5.50 ตอป) 

ซื้อที่ดิน - - 19.0 - ใกลเคียงราคาทุน 

คาตอบแทนการใชที่ดิน - - - 6.2 ใกลเคียงราคาทุน 

รายการธุรกิจกับบริษัทรวม      

ดอกเบี้ยรับ 6.0 10.4 4.8 9.0 อตัราตลาด 

เงินปนผลรับ 498.3 324.8 498.3 324.8 ตามที่ประกาศจาย 

ซื้อสินคา 41.4 66.7 38.2 57.7 ราคาตลาด 

คาสงเสริมการขาย 3.2 - 3.2 - อตัราตลาด 

คาบริการจาย 0.3 0.3 - - ตามอัตราที่ระบุในสัญญา 

คาบริการจัดทําบัญชี 0.9 0.7 - - ตามอัตราที่ระบุในสัญญา 

คาบริหารโครงการ 38.7 39.7 - - ตามอัตราที่ระบุในสัญญา 

คานายหนา 0.2 - - - ตามอตัราที่ระบุในสัญญา 

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน     

เงินปนผลรับ 11.8 11.3 11.8 11.3 ตามที่ประกาศจาย 

คาเชาและคาบริการจาย 19.5 17.1 19.5 17.1 500 - 798 บาทตอตารางเมตรตอเดือน 

(2551: 675 - 725 บาทตอตารางเมตร

ตอเดือน) 

คาธรรมเนียมการค้ําประกันจาย 0.4 0.6 - - รอยละ 0.50 ตอป  

ดอกเบี้ยจาย   1.8 1.8 - - รอยละ 4.35 - 7.50 ตอป (2551: รอยละ 

5.375 - 7.50 ตอป) 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 ยอดคงคาง ระหวางบริษัทฯและบุคคลหรือ กิจการที่เกี่ยวของกัน  ณ วันที่ 30 มถินุายน 2552 และ 31 

ธันวาคม 2551 มีรายละเอียดดังน้ี 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน 

2552 

31 ธันวาคม 

2551 

30 มิถนุายน 

2552 

31 ธันวาคม 

2551 

ต๋ัวแลกเงินระยะส้ันและเงินฝากสถาบันการเงิน 

   (แสดงภายใตเงินสดและรายการเทยีบเทาเงินสด) 

   

บริษัทรวม     

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส     

   เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) 1,361.0 679.0 962.3 367.8 

เงินทดรองจายและลูกหน้ีกิจการที่เกี่ยวของกัน    

บรษิทัยอย     

(ไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)     

บริษัท แอตแลนติก เรียลเอสเตท จํากัด - - 0.2 - 

บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํากัด - - 1.0 2.1 

บริษัท แลนด แอนด เฮาส นอรธอีส จํากัด - - 0.1 0.4 

บริษัท แอลเอช แอสเซท จํากัด - - 1.3 4.6 

บรษิทั แอล. เอช. เมืองใหม จํากัด - - - 0.2 

 - - 2.6 7.3 

บรษิทัรวม     

บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร      

   จํากัด (มหาชน) 0.1 0.1 0.1 0.1 

บริษัท ควอลิต้ีคอนสตรัคชั่นโปรดัคส     

   จํากัด (มหาชน) 0.5 0.5 0.5 0.5 

 0.6 0.6 0.6 0.6 

รวม 0.6 0.6 3.2 7.9 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน 

2552 

31 ธันวาคม 

2551 

30 มิถนุายน 

2552 

31 ธันวาคม 

2551 

เงินใหกูยืมระยะส้ันและดอกเบ้ียคางรับจากกิจการที่เกี่ยวของกัน  

บรษิทัยอย     

(ไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)     

บริษัท แอตแลนติก เรียลเอสเตท จํากัด - - 362.7 298.0 

บริษัท สยามธานี พรอบเพอรต้ี จํากัด - - 25.6 25.1 

บรษิทั แอล. เอช. เมืองใหม จํากัด - - 56.6 54.9 

บรษิทั แอล แอนด เอช พร็อพเพอรต้ี จํากัด - - 391.0 314.7 

 - - 835.9 692.7 

บรษิทัรวม     

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส     

   เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) 0.1 0.1 0.1 0.1 

รวม 0.1 0.1 836.0 692.8 

เงินมัดจําแกกิจการที่เกี่ยวของกนั     

บรษิัทท่ีเก่ียวของกัน     

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยควอลิต้ีเฮาส 8.5 7.8 8.5 7.8 

เจาหน้ีการคากิจการที่เกี่ยวของกัน     

บรษิทัรวม     

บริษัท ควอลิต้ีคอนสตรัคชั่นโปรดัคส     

   จํากัด (มหาชน) 7.2 17.6 7.2 17.6 

บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด     

   (มหาชน) 0.3 1.9 0.2 0.4 

รวม 7.5 19.5 7.4 18.0 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน 

2552 

31 ธันวาคม 

2551 

30 มิถนุายน 

2552 

31 ธันวาคม 

2551 

เจาหน้ีอื่นกิจการที่เกี่ยวของกัน     

บริษัทยอย     

(ไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)     

บริษัท แอตแลนติก เรียลเอสเตท จํากัด - - 4.5 - 

บรษิทัรวม     

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย  

   จํากัด (มหาชน) 

 

3.0 

 

1.1 

 

3.0 

 

- 

บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด     

   (มหาชน) 4.2 0.4 3.7 0.3 

บริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) 5.9 5.7 - - 

บริษัท แอล แอนด เอช แมเนจเมนท จํากัด 0.2 2.3 - - 

บริษัท คิว.เอช. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 0.6 - - - 

 13.9 9.5 6.7 0.3 

บรษิัทท่ีเก่ียวของกัน     

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยควอลิต้ีเฮาส 0.3 0.3 0.3 0.3 

รวม 14.2 9.8 11.5 0.6 

เงินกูยืมระยะส้ันและดอกเบ้ียคางจายจากกิจการที่เกี่ยวของกัน   

บรษิทัยอย     

(ไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)     

บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํากัด - - 110.5 110.5 

บริษัท แอลเอช เอสเซท จํากัด - - - 100.1 

 - - 110.5 210.6 

บรษิัท/บุคคลท่ีเก่ียวของกัน     

บริษัท เมืองใหม พรอพเพอรต้ี จํากัด 10.3 10.0 - - 

บริษัท รีโค รีสอรท พีทีอี ลิมิเต็ด 260.6 209.7 - - 

กรรมการของบริษัทยอย 37.3 36.2 - - 

 308.2 255.9 - - 

รวม 308.2 255.9 110.5 210.6 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 เงนิกูยืม/เงนิใหกูยืมจากกิจการที่เกี่ยวของกัน เปนการกูยืมในรูปของต๋ัวสัญญาใชเงินปลอดหลักทรัพย      

ค้ําประกันและครบกําหนดจายคืนเมื่อทวงถาม 

 ในระหวางงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 เงินกูยืม/เงนิใหกูยืมระหวางบริษัทฯ บริษัทยอย

และกิจการทีเ่กี่ยวของกันมีรายการเคลื่อนไหวดังตอไปน้ี 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงนิรวม 

 31 ธันวาคม 2551 เพ่ิมขึ้น ลดลง 30 มิถุนายน 2552 

เงินใหกูยืมระยะส้ันและดอกเบี้ยคางรับจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน   

บริษัทรวม     

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส      

   เพ่ือรายยอย จาํกัด (มหาชน) 0.1 6.0 (6.0) 0.1 

เงินกูยืมระยะส้ันและดอกเบี้ยคางจายจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน   

บริษัท/บุคคลที่เก่ียวของกัน     

บริษัท เมืองใหม พรอพเพอรตี้ จํากัด 10.0 0.3 - 10.3 

บริษัท รีโค รีสอรท พีทีอี ลิมิเต็ด 209.7 50.9 - 260.6 

กรรมการของบริษทัยอย 36.2 1.1 - 37.3 

รวม 255.9 52.3 - 308.2 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2551 เพ่ิมขึ้น ลดลง 30 มิถุนายน 2552 

เงินใหกูยืมระยะส้ันและดอกเบี้ยคางรับจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน   

บริษัทยอย     

บริษัท แอตแลนติก เรียลเอสเตท จํากัด 298.0 200.0 (135.3) 362.7 

บรษิทั สยามธาน ีพรอบเพอรตี้ จํากัด 25.1 0.6 (0.1) 25.6 

บรษิทั แอลเอช แอสเซท จาํกัด - 67.3 (67.3) - 

บริษัท แอล. เอช. เมืองใหม จํากัด 54.9 1.7 - 56.6 

บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรตี้     

   จาํกัด 314.7 76.3 - 391.0 

 692.7 345.9 (202.7) 835.9 

บริษัทรวม     

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพ่ือรายยอย     

   จาํกัด (มหาชน) 0.1 4.8 (4.8) 0.1 

รวม 692.8 350.7 (207.5) 836.0 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2551 เพ่ิมขึ้น ลดลง 30 มิถุนายน 2552 

เงินกูยืมระยะส้ันและดอกเบี้ยคางจายจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน   

บริษัทยอย     

บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํากัด 110.5 232.4 (232.4) 110.5 

บรษิทั แอล เอช เรยีลเอสเตท จาํกัด - 50.3 (50.3) - 

บรษิทั แอลเอช เอสเซท จาํกัด 100.1 397.2 (497.3) - 

รวม 210.6 679.9 (780.0) 110.5 

 ภาระค้ําประกันกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระจากการค้ําประกันใหกับกิจการที่เกี่ยวของกันตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 

21.3 โดยคิดคาธรรมเนียมการค้ําประกัน 

4. ลูกหน้ีการคา 

 ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคา  ณ วันที่ 30 มิถุนายน  2552 และ 31 ธันวาคม 2551 แยกตามอายุหน้ีที่      

คงคางนับจากวันที่ถึงกําหนดชําระไดดังน้ี  

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน 

2552 

31 ธันวาคม 

2551 

30 มิถนุายน 

2552 

31 ธันวาคม 

2551 

อายุลูกหน้ีคางชําระ     

ยังไมถึงกําหนดชําระ 787 423 - - 

คางชําระ     

 ไมเกิน 3 เดือน 7,488 8,717 - - 

 3 - 6 เดือน 46 360 - - 

 6 - 9 เดือน 10 205 - - 

 9 - 12 เดือน 2 - - - 

 มากกวา 12 เดือน 189 189 - - 

รวม 8,522 9,894 - - 

หัก: คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (189) (189) - - 

สุทธิ 8,333 9,705 - - 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

5. ท่ีดิน งานระหวางกอสรางและงานสาธารณูปโภค (สินคาคงเหลือ) 

 บริษัทฯและบริษัทยอย ไดนําที่ดินบางสวนพรอมสิ่งปลูกสรางที่มีอยูบนที่ดินไปจดจํานอง ค้ําประกัน

เงินกูยืมและเงินเบิกเกินบัญชีของบริษทัฯและบริษัทยอย ซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชีดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน 

2552 

31 ธันวาคม 

2551 

30 มิถนุายน 

2552 

31 ธันวาคม 

2551 

มูลคาสุทธิตามบัญชีของท่ีดินพรอม     

   สิ่งปลูกสรางท่ีติดภาระค้ําประกัน 4,982 5,922 4,746 5,635 

 รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสํารองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลคาโครงการ สําหรับงวด       

หกเดือนสิน้สดุวันที่ 30 มิถุนายน 2552 สรุปไดดังน้ี 

(หนวย: พันบาท) 

                                

งบการเงินรวม 

งบการเงิน   

เฉพาะกิจการ 

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

หัก:  โอนกลับคาเผื่อการลดมูลคาของสินคาคงเหลือ   

    เนื่องจากการขาย (7,118) (2,796) 

 โอนกลับคาเผื่อการลดมูลคาของสินคาคงเหลือ   

    เนื่องจากกลับรายการขาดทุนจากการดอยคา (15,664) - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 181,625 125,320 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

6. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

 เงินลงทุนในบริษัทยอยที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

   

สัดสวน 

  

คาเผ่ือการดอยคา 

 

มูลคาตามบัญชีตาม 

เงินปนผลรับระหวาง 

งวดหกเดือน 

ช่ือบริษัท ทุนชําระแลว เงินลงทุน ราคาทุน ของเงินลงทุน วิธีราคาทุน - สุทธิ ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 

 30 มิถุนายน 

2552 

31 ธันวาคม 

2551 

30 มิถุนายน 

2552 

31 ธันวาคม 

2551 

30 มิถุนายน 

2552 

31 ธันวาคม 

2551 

30 มิถุนายน 

2552 

31 ธันวาคม 

2551 

30 มิถุนายน 

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 55,742 185,807 

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 - - 

บรษิทั สยามธาน ี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 - 29,000 

บรษิทั แอลเอช แอสเซท จาํกดั 100,000 100,000 99.99 99.99 52,734 52,734 - - 52,734 52,734 699,996 - 

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 2,705,704 755,738 214,807 

 บริษัท แอล. เอช. เมืองใหม จํากัด และบริษัทยอย 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน  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) 

7. เงินลงทุนในบริษทัรวม 

7.1 รายละเอียดของบริษทัรวม 

(หนวย: พันบาท) 

   งบการเงินรวม 

  จัดต้ังขึ้นใน สัดสวน   มลูคาตามบญัชีตาม 

ช่ือบริษัท ลักษณะธุรกิจ ประเทศ เงินลงทุน ทุนชําระแลว ราคาทนุ วิธีสวนไดเสีย 

   30 มิถุนายน 

2552 

31 ธันวาคม 

2551 

30 มิถุนายน 

2552 

31 ธันวาคม 

2551 

30 มิถุนายน 

2552 

31 ธันวาคม 

2551 

30 มิถุนายน 

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 1,174,289 1,167,596 

   จํากัด (มหาชน)           

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปทอล จาํกดั โรงพยาบาล ไทย 28.73 28.73 950,000 950,000 674,557 674,557 857,648 827,057 

   (มหาชน)           

บริษัท ควอลิต้ีคอนสตรัคช่ันโปรดัคส ผลิตวัสดุกอสราง ไทย 31.41 31.41 400,000 400,000 265,980 265,980 398,989 394,923 

   จํากัด (มหาชน)           

บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด  คาปลีกวัสดุกอสราง ไทย 30.12 30.23 1,940,833 1,933,611 1,076,676 1,076,676 1,705,647 1,762,010 

   (มหาชน)           

บริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่ ที่ปรึกษาลงทุน ไทย 40.00 40.00 5,000 5,000 2,000 2,000 6,047 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 1,342,927 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 3,725,138 3,711,480 

บริษัท โพลาร พรอบเพอรต้ี โฮลดิ้ง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ฟลิปปนส 25.00 25.00 4,892,411 4,892,411 866,849 866,849 959,020 1,005,223 

   คอรปอเรช่ัน จํากัด     (พันเปโซ) (พันเปโซ)     

       8,978,785 8,978,785 10,202,107 10,278,580 

(หนวย: พันบาท) 

   งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  จัดตั้งขึ้นใน สัดสวน   คาเผ่ือการดอยคา มูลคาตามบัญชีตาม 

ช่ือบริษัท ลักษณะธุรกิจ ประเทศ เงินลงทุน ทุนชําระแลว ราคาทุน ของเงินลงทุน วิธีราคาทุน - สุทธิ 

   30 มิถุนายน 

2552 

31 ธันวาคม 

2551 

30 มิถุนายน 

2552 

31 ธันวาคม 

2551 

30 มิถุนายน 

2552 

31 ธันวาคม 

2551 

30 มิถุนายน 

2552 

31 ธันวาคม 

2551 

30 มิถุนายน 

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 30.12 30.23 1,940,833 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) 

7.2 สวนแบงกําไร (ขาดทุน) และเงินปนผลรับ 

 ในระหวางงวด บริษัทฯรับรูสวนแบงกําไร  (ขาดทุน ) จากเงนิลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวม

และรับรูเงินปนผลรับจากบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการดังน้ี 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษัท 

สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จาก          

เงินลงทุนในบริษัทรวมสําหรับ     

งวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

เงินปนผลรับระหวางงวดหกเดือน

สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

 2552 2551 2552 2551 

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพ่ือรายยอย จํากัด (มหาชน) 58,442 57,039 - - 

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปทอล จํากัด (มหาชน) 98,818 84,436 68,227 54,243 

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคช่ันโปรดคัส จํากัด (มหาชน) 4,066 (5,580) - - 

บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด  (มหาชน) 148,244 112,393 204,608 102,936 

บริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่  จํากัด 382 991 4,000 4,000 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแลนดแอนดเฮาส -* -* -* -* 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิเรียกรองแลนด

แอนดเฮาส-II 27,551 32,422 52,848 45,298 

บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน) 190,340 158,889 168,603 116,842 

บริษัท โพลาร พรอบเพอรตี้ โฮลดิ้ง     

 คอรปอเรช่ัน จํากัด (2,132) 34,297 - 1,524 

รวม 525,711 474,887 498,286 324,843 

 * กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแลนดแอนดเฮาสจดทะเบียนยกเลิกกองทุนในวันที่ 11 ธันวาคม 2550 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

7.3 มูลคายุติธรรมของบริษัทรวมท่ีเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

 เงินลงทุนในบริษัทรวมที่เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยมีมูลคายุติธรรมดังตอไปน้ี 

 (หนวย: ลานบาท) 

ช่ือบริษัท 

ประเทศทีจ่ดทะเบียน

เปนหลักทรัพย       

จดทะเบียน มูลคายุติธรรม ณ วันที่ 

  30 มิถุนายน 2552 31 ธันวาคม 2551 

บรษิทั บางกอก เชน ฮอสปทอล จาํกัด (มหาชน)    ไทย 2,210 1,924 

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคช่ันโปรดัคส จาํกัด (มหาชน) ไทย 209 117 

บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด  (มหาชน) ไทย 3,215 1,777 

บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน) ไทย 3,056 1,981 

บริษัท โพลาร พรอบเพอรตี้ โฮลดิ้ง คอรปอเรช่ัน จํากัด ฟลิปปนส 2,118 1,771 

รวม  10,808 7,570 

7.4 ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทรวม 

 ขอมูลทางการเงินตามที่แสดงอยูในงบการเงินของบริษัทรวมโดยสรุปมีดังน้ี 

                (หนวย: ลานบาท) 

     

รายไดรวมสําหรับงวดหกเดือน 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับงวด

หกเดือนสิ้นสุด 

ช่ือบริษัท ทุนเรียกชําระ ณ วันที่ สินทรัพยรวม ณ วันที่ หนี้สินรวม ณ วันที่ สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน วันที่ 30 มิถุนายน 

 30 มิถุนายน 

2552 

31 ธันวาคม 

2551 

30 มิถุนายน 

2552 

31 ธันวาคม 

2551 

30 มิถุนายน 

2552 

31 ธันวาคม 

2551 

2552 2551 2552 2551 

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อราย

ยอย 

2,655 2,655 39,346 44,216 36,580 41,466 1,113 981 139 133 

   จํากัด (มหาชน)           

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปทอล 

จํากัด (มหาชน) 

950 950 4,652 4,427 1,531 1,436 2,307 2,045 344 286 

บริษัท ควอลิต้ีคอนสตรัคช่ัน

โปรดัคส 

400 400 2,061 2,139 791 881 456 455 13 (18) 

   จํากัด (มหาชน)           

บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร 

จํากัด (มหาชน) 

1,941 1,934 12,770 13,369 7,982 8,413 10,337 9,229 494 387 

บริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่  

จํากัด 

5 5 23 42 7 17 38 40 1 2 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแลนด

แอนดเฮาส* 

- - - - - - - - - - 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและ 3,021 3,021 4,538 4,561 31 51 141 158 105 125 

   สิทธิเรียกรองแลนดแอนดเฮาส-II           

บริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน  8,477 8,477 28,207 28,811 16,656 17,314 5,433 5,484 766 738 

* กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแลนดแอนดเฮาสจดทะเบียนยกเลิกกองทุนในวันที่ 11 ธันวาคม 2550 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

                (หนวย: ลานเปโซ) 

    รายไดรวม กาํไรสุทธิ 

    สําหรบังวด สําหรบังวด สําหรบังวด สําหรบังวด 

ช่ือบริษัท ทุนเรียกชําระ ณ วันท่ี สินทรัพยรวม ณ วันท่ี หนี้สินรวม ณ วันท่ี หกเดือนส้ินสุด สามเดือนส้ินสุด หกเดือนส้ินสุด สามเดือนส้ินสุด 

 30 มิถุนายน 

2552 

30 กันยายน 

2551 

30 มิถุนายน 

2552 

30 กันยายน 2551 30 มิถุนายน 

2552 

30 กันยายน 2551 วันท่ี 30 มิถุนายน     

2552 

วันท่ี 31 มีนาคม          

2551 

วันท่ี 30 มิถุนายน     

2552 

วันท่ี 31 มีนาคม          

2551 

บรษิทั โพลาร พรอบเพอรตี ้โฮ

ลดิ้ง 

4,892 4,892 6,538 6,417 1,252 821 329 115 26 50 

   คอรปอเรช่ัน จํากัด           

7.5 งบการเงินรวม ระหวางกาลของบริษัทฯ สําหรับ งวด หก เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน  255 2              

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย และสวนแบงกําไร (ขาดทุน ) จากเงินลงทุนตามวิธี    

สวนไดเสี ยของบริษัทรวมดังกลาว  โดยคาํนวณจาก งบการเงินที่ สอบทานแลวหรือที่ยังมิไดผานการ

สอบทานดังตอไปน้ี 

           (หนวย: พนับาท) 

 งบการเงนิรวม 

 เงินลงทุนตามวิธี สวนแบงกําไร (ขาดทุน) ตามวิธีสวนไดเสีย 

 สวนไดเสีย ณ วันที่ สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดหกเดือน 

 30 มิถนุายน 2552 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

  2552 2551 2552 2551 

สอบทานแลวโดยผูสอบบัญชีและผูสอบบัญชีอื่นในสํานักงานเดียวกัน    

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) 1,174,289 42,249 32,304 58,442 57,039 

บริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด 6,047 318 399 382 991 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแลนดแอนดเฮาส 32,402 - - - - 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิเรียกรองแลนดแอนดเฮาส-II 1,342,927 14,816 15,303 27,551 32,422 

บริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) 3,725,138 117,732 90,814 190,340 158,889 

บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 1,705,647 75,086 58,543 148,244 112,393 

สอบทานแลวโดยผูสอบบัญชีอื่น      

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปทอล จํากัด (มหาชน) * * 41,161 * 84,436 

บริษัท ควอลิต้ีคอนสตรัคชั่นโปรดัคส จํากัด (มหาชน) 398,989 (2,316) (5,805) 4,066 (5,580) 

ไมไดสอบทานโดยผูสอบบัญชี      

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปทอล จํากัด (มหาชน) 857,648 47,255 ** 98,818 ** 

บริษัท โพลาร พรอบเพอรต้ี โฮลด้ิง คอรปอเรชั่น จํากัด 959,020 4,821 - (2,132) 34,297*** 

รวม 10,202,107 299,961 232,719 525,711 474,887 

 * สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2552 ไมไดสอบทานโดยผูสอบบัญชีอื่น 

 ** สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2551 สอบทานโดยผูสอบบัญชีอื่น 

 *** คํานวณจากงบการเงินซึ่งไมไดผานการสอบทานสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 บริษัท โพลาร พรอบเพอรตี้ โฮลดิ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด 

 ในระหวางป  2551 บริษัทฯไมไดรับงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ของบริษัท      

โพลาร พรอบเพอรต้ี โฮลด้ิง คอรปอเรชั่ น จํากัด มูลคา เงินลงทุน ในบริษัทรวมดังกลาวตามวิธี         

สวนไดเสียในงบการเงินรวม ณ วันที่  31 ธนัวาคม 2551 จํานวน 1,059 ลานบาท และสวนแบงกาํไร

จากเงินลงทุนดังกลาวตามวิธีสวนไดเสียในงบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดเดียวกนัจํานวน 51 ลานบาท 

คาํนวณขึ้นจากงบการเงิ นสาํหรับงวดเกาเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 ที่จัดทําโดยฝายบริหา ร

ของบริษัทดังกลาว ซึ่งไมมีการสอบทานโดยผูสอบบัญชี  นอกจากน้ัน บริษัทฯไม ไดปรับปรุง ผล

แตกตางจากการใชนโยบายบัญชีที่ตางจากกลุมบริษัทเนื่องจากไมสามารถคํานวณผลกระทบได 

 ในระหวาง งวดปจจุบัน บริษัทฯไดรับงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่  31 ธนัวาคม  2551 ที่ผานการ

ตรวจสอบแลวโดยผูสอบบัญชีของบริษัท โพลาร พรอบเพอรต้ี โฮลด้ิง คอรปอเรชั่น จํากัด ซึ่งแสดง

ความเห็นอยางไมมีเงื่อนไข  งบการเงินดังกลาวไมมีผลแตกตางอยางเปนสาระสําคัญจากงบการเงินที่

ใชในการคํานวณสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียสําหรับปสิ้นสุดวันที่  31 ธนัวาคม  

2551 ขางตน บริษัทฯจึงปรับผลแตกตางดังกลาวเขางบกําไรขาดทุน รวมสําหรับงวด หกเดือน สิ้นสุด

วันที่ 30 มิถุนายน 2552 บริษัทฯไมไดปรับปรุงผลแตกตางจากการใชนโยบายการบัญชีที่แตกตางกัน

เนื่องจากไมสามารถคํานวณผลกระทบได  

 จากงบการเงินที่บริษัทฯไดรับขางตน บริษัทรวมดังกลาวไดปรับปรุงงบการเงินปกอนเนื่องจากรายการ

ขายเงินลงทุน ซึ่งไมมีผลกระทบตองบการเงินเฉพาะกิจการและไมมีผลกระทบตองบกําไรขาดทุนรวม

สําหรับงวด สามเดือนและ หกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน  2552 และ 2551 บริษัทฯไดปรับปรุง

รายการที่เกี่ยวของในงบดุลรวมตามที่กลาวในหมายเหตุ 2 

        ในระหวางไตรมาสที่ 2 ของป 2552 บริษัทฯบันทึกเงินลงทุนและสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนใน

บริษัท โพลาร พรอบเพอรต้ี โฮลด้ิง    คอรปอเรชั่น จํากัดตามวิธีสวนไดเสียในงบการเงินรวม สําหรับ

งวดหกเดือนสิน้สดุวันที ่30 มถินุายน 2552 โดยคาํนวณจากงบการเงนิสาํหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 

30 มถินุายน 2552 ที่จัดทําโดยฝายบริหารซึ่งไมมีการสอบทานโดยผูสอบบัญชี และบริษทัฯไมได

ปรับปรุงผลตางจาการใชนโยบายการบัญชีที่ตางจากกลุมบริษัท เนื่องจากไมสามารถคํานวณ

ผลกระทบได 

7.6 ในระหวางงวดปจจุบันมีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร 

จํากัด (มหาชน) ใชสิทธิแปลงเปนหุนสามัญจํานว น 7.2 ลานหุน ทําใหสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ

เปลีย่นแปลงจากรอยละ 30.23 เปนรอยละ 30.12 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

7.7  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 ในสดัสวนการถอื หุนเดิม 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 

8. เงินลงทุนระยะยาวอื่น 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน 

2552 

31 ธันวาคม

2551 

30 มิถนุายน 

2552 

31 ธันวาคม

2551 

หลักทรัพยเผื่อขาย     

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

หัก: คาเผื่อการปรับมูลคา (100,909) (125,771) (100,909) (125,771) 

หลักทรัพยเผื่อขายสุทธิ 191,581 166,719 191,581 166,719 

เงินลงทุนทั่วไป     

ตราสารทุน 2,212,882 2,213,505 1,988,616 1,989,239 

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

รวมเงินลงทุนท่ัวไป - สุทธิ 835,212 835,835 632,009 632,632 

รวม 1,026,793 1,002,554 823,590 799,351 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

9. ท่ีดินรอการพัฒนา 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน  2552 และ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯและบริษัทยอยไดนําที่ดินรอการพัฒนา

บางสวนไปจดจํานองค้ําประกันเงินกูยืมระยะยาวซึ่งมีมูลคาตามบัญชีดังน้ี 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน 

2552 

31 ธันวาคม

2551 

30 มิถนุายน 

2552 

31 ธันวาคม

2551 

มูลคาสุทธิตามบัญชีของที่ดิน             

รอการพัฒนาท่ีติดภาระค้ําประกัน 

 

1,190 

 

1,189 

 

- 

 

- 

10. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

 รายการเปลี่ยนแปลงของ บัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณสําหรับงวด หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน  

2552 สรุปไดดังน้ี 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2552 1,639,904 335,773 

ซื้อเพิ่มระหวางงวด - ราคาทุน 183,269 39,632 

จําหนายระหวางงวด - มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่   

   จําหนาย (1,046) (299) 

ตัดจําหนายระหวางงวด - มูลคาสุทธิตามบัญชี   

   ณ วันที่ตัดจําหนาย (88) (18) 

โอนเปนงานระหวางกอสรางจายลวงหนา   

   ระหวางงวด - มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่โอน (297) (297) 

คาเสื่อมราคาสําหรับงวด (105,785) (55,560) 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2552 1,715,957 319,231 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 บริษัทยอยแหง หน่ึง ไดนาํ อาคาร  สโมสร และเคร่ืองตกแตง ซึ่งมีมู ลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่               

30 มิถุนายน 2552 จํานวน 448 ลานบาท (31 ธันวาคม 2551: 459 ลานบาท) ซึ่งต้ังอยูบนสิทธิการเชา

ชวงที่ดินของบริษัทยอยไปค้ําประกันเงินกูยืมระยะยาว 

11. สิทธิการเชา 

 บริษัทยอยสองแหงไดนําสิทธิการเชาที่ดินและสิทธิการเช าชวงที่ดินซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่      

30 มิถุนายน 2552 จํานวน 2,333 ลานบาท (31 ธันวาคม 2551: 2,386 ลานบาท) ไปคํ้าประกันเงินกูยืม

ระยะยาว 

12. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2552 

31 ธนัวาคม

2551 

30 มิถุนายน 

2552 

31 ธนัวาคม

2551 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 12,969 20,509 - - 

ต๋ัวแลกเงนิ 1,975,000 1,925,000 1,975,000 1,925,000 

หัก: ดอกเบี้ยจายลวงหนา (10,319) (22,119) (10,319) (22,119) 

สุทธิ 1,977,650 1,923,390 1,964,681 1,902,881 

 เงนิเบกิเกนิบญัชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินค้ําประกันโดยการจดจํานองที่ดินบางสวนใน

โครงการ การจํานําสิทธิการเชาที่ดิน สิทธิการเชาชวงที่ดินและจดจํานองสิ่งปลูกสรางของบริษัทยอย 

13. เงินกูยืมระยะยาว 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน 

2552 

31 ธันวาคม

2551 

30 มิถนุายน 

2552 

31 ธันวาคม

2551 

เงินกูยืมระยะยาว 8,000,558 5,462,803 6,063,089 3,470,019 

หัก: สวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป (477,058) (753,703) - (305,810) 

สุทธิ 7,523,500 4,709,100 6,063,089 3,164,209 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 การเปลี่ยนแปลงของเงินกูยืม ระยะยาว สําหรับงวด หก เดือน สิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน  255 2 มี

รายละเอียดดังน้ี 

 (หนวย: พันบาท) 

                                

งบการเงินรวม 

งบการเงิน   

เฉพาะกิจการ 

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

บวก: กูเพิ่มตามสัญญากูเดิม 1,140,030 1,140,030 

 กูเพิ่มตามสัญญากูใหม 3,000,000 3,000,000 

หัก: ชําระคืน (1,602,275) (1,546,960) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 8,000,558 6,063,089 

 ในระหวางงวดปจจุบัน บริษัทฯไดทําสัญญาเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชยแหงหนึ่งในประเทศ

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

ตอปสําหรับการกูยืมในปถัดไป และมีกําหนดชําระคืนภายใน 5 ปนับแตวันที่เบิกเงินกูงวดแรก โดย

ตองชําระอยางนอยปละ 1,000 ลานบาทนับต้ังแตสิ้นปที่ 3 บริษัทฯไดเบิกใชวงเงินดังกลาวเต็มจํานวน

แลวในเดือนเมษายน 2552 

 สัญญากูยืมเงินสวนใหญไดระบุขอปฏิบัติและขอจํากัดบางประการ เชน อั ตราสวนการถอืหุนของ          

ผูถือหุนรายใหญ การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท การค้ําปร ะกันหน้ีสินหรือเขารับอาวัลต๋ัวสัญญา      

ใชเงินแกบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ การจายเงินปนผล และการรวมหรือควบบริษัทเขากับบริษัทอ่ืน

และการดํารงอัตราสวนทางการเงินบางประการ เปนตน 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 บริษัทฯและบริษัทยอยมยีอดคงเหลือจํานวนเงินที่ยังไมได เบิกใชของวงเงิน

กูยืมจากสถาบันการเงินเปนจํานวนรวมประมาณ 2,294 ลานบาท (31 ธนัวาคม 2551: 3,434 ลานบาท) 

 นอกจากน้ี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 บริษัทยอยแหงหน่ึงมีจํานวนเงินที่ยังไมไดเบิกใชตามสัญญากูยืม

เงินจากผูถือหุน (ไมรวมวงเงินกูจากบริษัทฯ ) จํานวนประมาณ 630 ลานบาท (31 ธนัวาคม 2551: 676 

ลานบาท) 

 เงินกูยืมของบริษัทฯและบริษัทยอยค้ําประกันโดยการจดจํานองที่ดินในโครงการของบริษัทฯและ

บริษัทยอย การจํานําสิทธิการเชาที่ดินและสิทธิการเชาชวงที่ดินพรอมอาคาร และสโมสรในโครงการ

ของบริษัทยอย 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

14. หุนกู 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

 จํานวนหุน (พันหุน) จํานวนเงิน (พนับาท) 

    วันท่ี 30 มถินุายน 31 ธันวาคม 30 มถินุายน 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 - 1,500,000 

   - 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     7,000 8,500 7,000,000 8,500,000 

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

สุทธิ       5,000,000 7,000,000 

 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนมีมติอนุมัติใหบริษัทฯ ออกหุนกู โดยมีรายละเอียด

ดังน้ี 

จํานวน ไมเกิน 10,000 ลานบาทหรือเทียบเทาในสกุลเงินอ่ืน 

อาย ุ ไมเกิน 10 ป 

ประเภท หุนกูประเภทใดๆ เชน หุนกูดอยสิทธิ และ/หรือ ไมดอยสิทธิ มีประกัน 

และ/หรือไมมีประกัน มีผูแทน และ/หรือ ไมมีตัวแทนถอืหุนกู 

วิธเีสนอขาย เสนอขายตอผูลงทุนในประเทศ และ/หรือ ตางประเทศ 

 อยางไรก็ตาม ณ วันที่ 30 มถินุายน 2552 บริษัทฯยังไมมีการจําหนายหุนกูดังกลาว 

 การเปลี่ยนแปลงของหุนกูสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มถินุายน 2552 มีรายละเอียดดังน้ี 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวมและ     

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2552 8,500,000 

หัก: ชําระคืน (1,500,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มถินุายน 2552 7,000,000 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

15. ทุนเรือนหุน 

 การเพิ่มทุนขอ งบริษัทฯในระหวางงวดปจจุบัน เน่ือง จากการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ       

หุนสามัญมีรายละเอียดดังน้ี 

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 ธันวาคม 2551 บริษัทฯบันทึกเงินรับจากการใชสิทธิดังกลาวจํานวนรวม 0.1 ลานบาท ไวเปนรายการแยกตางหากในงบดุลภายใตบัญชี  

“เงินรับลวงหนาคาหุน” 

 รายการกระทบยอดจํานวนหุนสามัญ 

(หนวย: หุน) 

 งบการเงินรวมและ                          

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดหกเดือน                     

สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

 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 1,247,072,393 

จํานวนหุนสามญั ณ วันปลายงวด 10,025,921,523 9,920,133,809 

16. ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯมีรายละเอียดดังน้ี 

  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 30 มิถุนายน 2552 

 (บาท)  (หนวย) (หนวย) (หนวย) 

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

17. สวนต่ํากวาทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน 

2552 

31 ธันวาคม 

2551 

30 มิถนุายน 

2552 

31 ธันวาคม 

2551 

เงินลงทุนของบริษัทรวม 8,733 70,721 - - 

เงินลงทุนของบริษัทฯ (100,909) (125,771) (100,909) (125,771) 

รวม (92,176) (55,050) (100,909) (125,771) 

18. กําไรตอหุน 

 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสุทธิสําหรับ งวดดวยจํานวนถวัเฉลีย่ถวงนํ้าหนักของ         

หุนสามัญที่ออกอยูในระหวางงวด 

 กําไรตอหุนปรับลดคํานวณโดยหารกําไรสุท ธิสําหรับ งวดดวยผลรวมของจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ย          

ถวงนํ้าหนักที่ออกอยูในระหวาง งวดกับจํานวนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของหุนสามัญที่บริษัทฯอาจตอง

ออกเพื่อแปลงหุนสามัญเทียบเทาปรับลดทั้งสิ้นใหเปนหุนสามัญ  โดยสมมติวาไดมีการแปลงเปน      

หุนสามัญ ณ วันตนงวดหรือ ณ วันออกหุนสามัญเทียบเทา 

 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลดแสดงการคํานวณไดดังน้ี 

 งบการเงินรวม 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

  จํานวนหุนสามัญ  

 กําไรสุทธิ ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก กําไรตอหุน 

 2552 2551 2552 2551 2552 2551 

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

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน       

กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 1,102,852 1,115,153 10,025,922 9,920,295* 0.11** 0.11 

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       

 ESOP-4  -  1   

 ESOP-5  -  1,205   

 LH-W2  -  112,242   

กําไรตอหุนปรับลด       

 กําไรทีเ่ปนของผูถือหุนสามัญ สมมติวามี       

    การใชสิทธิซื้อหุนสามัญจากใบสําคัญแสดง

สิทธิ 

 1,115,153  10,033,743  0.11 

 * รวมหุนสามัญที่เกิดจากเงินรับลวงหนาคาหุน 

 ** ไมมีการแสดงกําไรตอหุนป รับลดสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่  30 มิถุนายน  2552 เนื่องจาก ESOP-5 ไดมีการใชสิทธิคร้ัง

สุดทายในเดือนมีนาคม 2552 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

  จํานวนหุนสามัญ  

 กําไรสุทธิ ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก กําไรตอหุน 

 2552 2551 2552 2551 2552 2551 

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

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน       

กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 1,461,272 1,197,706 10,025,922 9,920,295* 0.15** 0.12 

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       

 ESOP-4  -  1   

 ESOP-5  -  1,205   

 LH-W2  -  112,242   

กําไรตอหุนปรับลด       

 กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญ สมมติวามี       

    การใชสิทธิซื้อหุนสามัญจากใบสําคัญแสดงสิทธิ  1,197,706  10,033,743  0.12 

 * รวมหุนสามัญที่เกิดจากเงินรับลวงหนาคาหุน 

 * ไมมีการแสดงกําไรตอหุนปรับลดสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่  30 มิถุนายน  2552 เนื่องจาก ESOP-5 ไดมีการใชสิทธิคร้ัง

สุดทายในเดือนมีนาคม 2552 

 งบการเงินรวม 

 สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

  จํานวนหุนสามัญ  

 กาํไรสุทธิ ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก กําไรตอหุน 

 2552 2551 2552 2551 2552 2551 

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

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน       

กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 1,746,763 1,791,939 10,025,899 9,308,438* 0.17 0.19 

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       

 ESOP-4 - - - 37   

 ESOP-5 - - 17 5,243   

 LH-W2 - - - 570,692   

กําไรตอหุนปรับลด       

 กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญ สมมติวามี       

    การใชสิทธิซื้อหุนสามัญจากใบสําคัญแสดง

สิทธิ 

1,746,763 1,791,939 10,025,916 9,884,410 0.17 0.18 

 * รวมหุนสามัญที่เกิดจากเงินรับลวงหนาคาหุน 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

  จํานวนหุนสามัญ  

 กําไรสุทธิ ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก กําไรตอหุน 

 2552 2551 2552 2551 2552 2551 

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

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน       

กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 2,252,360 1,556,540 10,025,899 9,308,438* 0.22 0.17 

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       

 ESOP-4 - - - 37   

 ESOP-5 - - 17 5,243   

 LH-W2 - - - 570,692   

กําไรตอหุนปรับลด       

 กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญ สมมติวามี       

    การใชสิทธิซื้อหุนสามัญจากใบสําคัญแสดง

สิทธิ 

2,252,360 1,556,540 10,025,916 9,884,410 0.22 0.16 

 * รวมหุนสามัญที่เกิดจากเงินรับลวงหนาคาหุน 

19. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการในสวนงานทางธุรกิจคือธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ซึ่ง

ประกอบดวยโครงการจัดสรรที่ดินขายพรอมบานและโครงการอาคารชุดพักอาศัย และธุรกิจใหเชา

อสังหาริมทรัพย และมีสวนงานทางภูมิศาสตรเพียงสวนงานเดียวคือประเทศไทยเทานั้น อยางไรก็ตาม 

เนื่องจากในปจจุบันขอมูลทางการเงินของสวนงานธุรกิจใหเชาอสังหาริมทรัพยยังไมเปนสาระสําคัญ

ตองบการเงินรวม ดังนั้น บริษัทฯจึงไมแยกนําเสนอขอมูลของหนวยงานทางธุรกิจขางตน 

20. เงินปนผลจาย 

 เมื่อ วันที่ 28 เมษายน 2552 ที่ประชุมสามัญ ผูถือหุน ประจําปของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติใ หบริษัทฯ

จายเงินปนผลประจําป 2551 อีกในอัตราหุนละ 0.12 บาท ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษัทฯอนุมัติจาย       

เงินปนผลระหวางกาลสําหรับผลการดําเนินงานป 2551 ไปแลวในอัตรา 0.15 บาทตอหุ น รวมเปน    

เงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานป 2551 ทั้งสิ้น 0.27 บาทตอหุน สําหรับเงินปนผลคร้ังน้ีจํานวน 

0.12 บาทตอหุนคิดเปนเงินปนผลทั้งสิ้น 1,203 ลานบาท แตเนื่องจากเงินปนผลที่ประกาศจายจํานวน 4 

ลานบาทเปนของผูถือหุนซึ่งไมมีสิทธิรับเงินปนผล เงินปนผลที่บริษัทฯจายไปจริงจึงมีจํานวนเงินเพียง 

1,199 ลานบาท 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

21. ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา 

21.1 ภาระผูกพัน 

 21.1.1 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันตามสัญญากอสรางดังน้ี 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน 

2552 

31 ธันวาคม 

2551 

30 มิถนุายน 

2552 

31 ธันวาคม 

2551 

ภาระผูกพันตามสัญญากอสราง 1,415.6 1,539.3 1,140.4 1,136.2 

 21.1.2 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 บริษัท แอล แอนด เอช พร็ อพเพอรตี ้ จํากัด และบริษัทยอยมีภาระ

ผูกพันตามสญัญาเชาที่ดิน สัญญาเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางและสัญญาเชาชวงที่ดินดังน้ี 

  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 30 มิถุนายน  2552 บริษัท แอล แอนด เอช พร็ อพเพอรตี ้ จํากัด ยังมี

ภาระผูกพันเกี่ยวกับคาดูแลรักษาความปลอดภัยเดือนละ 11,160 บาท ตลอดระยะเวลาการ     

ปลูกสรางและตลอดอายุสัญญาเชา 
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  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 

  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 30 มิถุนายน 2552 บริษัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสวนข องเงินลงทุนที่ยังไมเรียกชําระ

ในบริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรตี ้จํากัด จํานวน 258 ลานบาท  

 21.1.4 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 บริษัท แอล แอนด เอช พร็ อพเพอรต้ี จํากัด และบริษัทยอยมีภาระ

ผูกพันเกี่ยวกับคาบริหารจัดการที่ตองจายใหกับบริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี จํากัด ซึ่ง

เปนบริษัทรวมของบริษัทฯดังน้ี 

  - โครงการที่ยังไมไดเร่ิมเปดดําเนินการ: อัตราปละ 22.7 ลานบาท  

  - โครงการที่เปดดําเนินการแลว: อัตราปละ 11.7 ลานบาท  
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 21.1.5 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 บริษัท แอล แอนด เอช พร็ อพเพอรต้ี จํากัด มีภาระผูกพันเกี่ยวกับ       

คาบริหารจัดการโครงการที่ตองจายใหกับบริษัทรวมของบริษัทฯดังตอไปนี้ 

บริษัทรวม อัตราคาบริการ ระยะเวลาในสัญญา 

บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน) คิดจากรอยละ 2 ของรายไดรวม บวก   

สวนเพ่ิมเทากับรอยละ 5.5 ของ        

ผลกําไรจากการดาํเนนิงาน และ

คาบริการเก่ียวกับโปรแกรม

คอมพิวเตอรเดอืนละ 50,000 บาท 

และคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงที่เก่ียวกับ

การบริหารจัดการโครงการ 

3 ปนับตั้งแตวันที่     

1 ตลุาคม 2550 

 21.1.6 ณ วันที่ 30 มิถุนายน  2552 และ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพัน

เกี่ยวกับการซื้อที่ดินดังน้ี 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2552 

31 ธันวาคม 

2551 

ภาระผูกพันเกี่ยวกับการซื้อที่ดิน 291.6 206.8 

 21.1.7 ณ วั นที่ 30 มิถุนายน  2552 บริษัท แอล แอนด เอช สาทร จํากัด มีภาระผูกพันเกี่ยวกับ               

คานายหนาในการจัดหาผูเชาบานของโครงการแอล แอนด เอช วิลลา ที่ตองจายใหกับบริษัท 

ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทรวมของบริษัทฯตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา 
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 21.1.8 ภาระจากการพฒันาโครงการที่ดําเนินการอยู 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 

 2552 2551 2552 2551 

จํานวนโครงการท่ีดําเนินการอยูตนงวด/ป 45 47 36 35 

จํานวนโครงการท่ีปดแลวระหวางงวด/ป (4) (16) (2) (12) 

จํานวนโครงการท่ีเปดใหมระหวางงวด/ป 6 14 6 13 

จํานวนโครงการท่ีดําเนินการอยูสิ้นงวด/ป 47 45 40 36 

มูลคาซื้อขายท่ีไดทําสัญญาแลวสะสม     

 ท้ังสิ้น (ลานบาท) 67,348 87,119 52,350 68,058 

คิดเปนรอยละของยอดขายรวมของ     

 โครงการท่ีเปดดําเนินการอยู 66.5 73.1 62.5 70.2 

มูลคาซื้อขายท่ีไดทําสัญญาแลวใน     

 ระหวางงวด/ป (ลานบาท) 7,468 15,140 6,492 11,157 

คิดเปนรอยละของยอดขายรวมของ     

 โครงการที่เปดดําเนินการอยู 7.4 12.7 7.7 11.5 

ภาระผูกพันท่ีจะตองทําการพัฒนา 

 สาธารณูปโภคสวนกลางของโครงการ 

 ท่ีดําเนินงานอยู (ลานบาท) 

 

 

421.4 

 

 

418.8 

 

 

397.1 

 

 

387.7 

 21.1.9 ณ วันที่ 30 มิถุนายน  255 2 บริษัทยอยมีที่ดินในโครงก ารที่ติดภาระจํายอมรวมจํานวน

ประมาณ 55 ไร ซึ่งมูลคาของที่ดินที่ติดภาระจํายอมดังกลาวไดรวมเปนตนทุนโครงการแลว 

 21.1.10 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาดําเนินงาน 

บริษัทฯไดเขาทําสัญญาเชาดําเนินงาน และสัญญาบริการ ที่เกี่ยวของกับการเชาพื้นที่ในอาคาร

กับกิจการที่เกี่ยวของกันแหงหน่ึง โดยสญัญามอีายุ 3 ป  
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ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 บริษัทฯมีจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายในอนาคตทั้งสิ้นภายใตสัญญา

เชาดําเนินงานและสัญญาบริการที่บอกเลิกไมไดใหกับกิจการที่เกี่ยวของกันแหงหน่ึงดังน้ี 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวมและ     งบ

การเงินเฉพาะกิจการ 

จายชําระภายใน  

ภายใน 1 ป 32.2 

1 ถึง 5 ป 43.6 

21.2 หนังสือค้ําประกันธนาคาร 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 และ 31 ธนัวาคม 2551 บริษัทฯและบริษัทยอยมีหนังสือค้ําประกันซึ่งออก

โดยธนาคารในนามบริษัทฯและบริษัทยอย ซึ่งเกี่ยวเน่ืองกับภาระผูกพันทางปฏิบั ติบางประการ

ตามปกติธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอยคงเหลือดังน้ี 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถนุายน 

2552 

31 ธันวาคม 

2551 

30 มิถนุายน 

2552 

31 ธันวาคม 

2551 

หนังสือค้ําประกันการจัดหาและ

บํารุงสาธารณูปโภค 

 

1,374.9 

 

1,385.0 

 

1,191.9 

 

1,281.0 

หนังสือค้ําประกันการใชไฟฟา 32.0 25.3 17.8 11.2 

หนังสือค้ําประกันอ่ืน ๆ 50.0 50.0 50.0 50.0 

 1,456.9 1,460.3 1,259.7 1,342.2 
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21.3 การค้ําประกัน 

 ณ วันที่  30 มิถุนายน 2552 และ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯและบริษัทยอยมีหน้ีสินที่อาจจะเกิดขึ้นจาก

ภาระการค้ําประกันเงินกูยืมดังน้ี 

(หนวย: ลานบาท) 

ผูค้ําประกัน ผูถูกค้ําประกัน 

30 มิถุนายน 

2552 

31 ธันวาคม 

2551 

บริษัท แลนดแอนดเฮาส จํากัด (มหาชน) บริษัท ภูเก็ต ฟวเจอรแพลน จํากัด 28.7 47.8 

 บริษัท ดับเบิ้ลทรี จํากัด 148.5 148.5 

 ลูกคา 1.0 1.0 

รวม  178.2 197.3 

    

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

 บริษัท ภูเก็ต ฟวเจอรแพลน จํากัด 52.1 86.9 

รวม  322.1 356.9 

    

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

21.4 คดีความ 

 บริษัทฯและบริษัทยอย 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 บริษัทฯและบริษัทยอยไดถูกฟองรองในคดีตาง ๆ ที่สําคัญดังน้ี 

 ก) ในป 2549 นิติบุคคลหมูบานจัดสรรสองแหงฟองรองบริษัทฯและบริษัทยอยแหงหน่ึงเกี่ยวกับ

ทางออกสูทางสาธารณะโดยมีทุนท รัพยจํานวน 1,013.5 ลานบาท ตอมาในเดือนมิถุนายน 2552 

โจทกไดขอลดทุนทรัพยบางสวนทําใหทุนทรัพยเปลี่ยน เปนจํานวน  800 ลานบาท นอกจากน้ี              

ในระหวางงวดปจจุบัน นิติบุคคลหมูบานจัดสรรทั้งสองแหงขางตนไดฟองรองบริษัทฯตาม

พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิ นและพระราชบัญญัติคุมครองผูบริโภคโดยมีทุนทรัพยจํานวน  

102.3 ลานบาท ขณะน้ีอยูในระหวางการไตสวนของศาล อยางไรก็ตาม บริษัทฯไดบันทึกสํารอง

คาเผื่อหน้ีสินที่อาจจะเกิดขึ้นจากคดีความดังกลาวจํานวน 25 ลานบาท 
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 ข) บริษัทฯไดถูกนิ ติบุคคลอาคารชุดแหงหนึ่งฟองเรียกรองเรียกคาเสียหายจํานวน 133 ลานบาท 

ขณะน้ีอยูระหวางนัดไกลเกลี่ยขอพิพาท ฝายบริหารของบริษัทฯเห็นวาบริษัทฯจะไมไดรับ

ผลเสียหายจากคดีฟองรองดังกลาว 

 ค) บริษัทฯและบริษัทยอยไดถูกฟองรองในคดีอ่ืน ๆ ซึ่งมีทุนทรัพยรวมจํา นวน 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 30 มิถุนายน 2552 คดียังอยูในระหวางการพิจารณ าของศาลฎีกา 

อยางไรก็ตาม ทนายความที่ปรึกษาของกองทุนฯเชื่อวาผลของคดีจะไมเปนผลเสียหายตอ

กองทุนฯ ทั้งน้ี เน่ืองจากกองทุนฯเปนเจาหน้ีบุริมสิทธิในทรัพยจํานอง ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหน้ี

จากทรัพยจํานองกอนเจาหน้ีอ่ืน รวมทั้งราคาทรัพยสินที่ตีโอนชําระหน้ีถือเปน ราคาที่

สมเหตุสมผล เนื่องจากไดมีการประเมินราคาโดยบริษัทประเมินราคาอิสระแลว 

 ข) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิเรียกรองแลนดแอนดเฮาส-II (“กองทุนฯ”) ถูกยื่นฟองรอง

เปนจําเลยในคดีแพงโดยโจทกกลาวหาวา  กองทุนฯรุกล้ําที่ดินของโจทกเพื่อใชเปนทางเขาออก

สูถนนสขุมุวิท  55 เมื่อวันที่  18 กรกฎาคม  2549 ศาลแพงกรุงเทพใตมีคําพิพากษาใหยกฟอง  

เน่ืองจากที่ดินพิพาทอยูในถนนสาธารณะ  โจทกไมมีอํานาจฟองหามจําเลยยุงเกี่ยวกับที่ดิน

พิพาทและไมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหาย  ตอมาโจทกไดยื่นอุทธรณเมื่อวันที่  13 กันยายน 2549 

และกองทุนฯยื่นคําแกอุทธรณในวันที่  8 พฤศจิกายน  2549 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 คดีอยูใน

ระหวางการพิจารณาของศาลอุทธรณ 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

22. การจดัประเภทรายการในงบการเงิน 

 นอกจากรายการปรับปรุงกําไรปกอนตามที่กลาวในหมายเหตุ 2 ซึ่งมีผลตอสวนของผูถือหุนตามที่ได

รายงานไปแลว บริษัทฯไดจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสําหรับงวด สามเดือนและ

หกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน  2551 ใหมเพื่อใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการบัญชีในงวด

ปจจุบัน ซึ่งไมมีผลกระทบตอกําไรสุทธิหรือสวนของผูถือหุน นอกเหนือไปจากการปรับปรุงตามที่

กลาวขางตน การจัดประเภทรายการใหมมีดังตอไปนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถนุายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ตามท่ีจัด

ประเภทใหม 

ตามท่ีเคย

รายงานไว 

ตามท่ีจัด

ประเภทใหม 

ตามท่ีเคย

รายงานไว 

เงินปนผลรบัจากเงินลงทุนใน     

   บรษิทัยอยและบรษิทัรวม - - 538,126 - 

คาบริการสาธารณูปโภค 45,380 - 36,614 - 

รายไดอ่ืน - อ่ืน ๆ 17,117 57,547 33,694 64,897 

เงินปนผลรับ - 5,421 - 543,537 

คาใชจายในการขายและบริหาร - 362,444 - 290,359 

ภาษีธุรกิจเฉพาะและคาธรรมเนียมโอน - 5,380 - 4,179 

คาใชจายในการขาย 123,134 - 96,994 - 

คาใชจายในการบริหาร 230,001 - 183,326 - 

คาตอบแทนผูบรหิาร 13,581 - 13,581 - 

ดอกเบ้ียจาย - 27,627 - 6,611 

คาใชจายทางการเงิน 28,264 - 7,248 - 
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(หนวย: พันบาท) 

 สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถนุายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ตามท่ีจัด

ประเภทใหม 

ตามท่ีเคย

รายงานไว 

ตามท่ีจัด

ประเภทใหม 

ตามท่ีเคย

รายงานไว 

เงินปนผลรับจากเงินลงทุนใน     

   บรษิทัยอยและบรษิทัรวม - - 539,650 - 

คาบริการสาธารณูปโภค 77,307 - 62,397 - 

รายไดอ่ืน - อ่ืน ๆ 30,236 96,933 65,211 116,797 

เงินปนผลรับ - 11,271 - 550,911 

คาใชจายในการขายและบริหาร - 756,955 - 614,639 

ภาษีธรุกิจเฉพาะและคาธรรมเนียมโอน - 127,770 - 98,767 

ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพย - 3,495 - - 

คาใชจายในการขาย 355,959 - 277,051 - 

คาใชจายในการบริหาร 498,800 - 406,859 - 

คาตอบแทนผูบรหิาร 27,041 - 27,041 - 

คาใชจายอ่ืน 5,024 - 1,270 - 

ดอกเบ้ียจาย - 68,934 - 26,510 

คาใชจายทางการเงิน 69,669 - 27,245 - 

23. เหตุการณภายหลังวนัท่ีในงบการเงิน 

 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2552 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯจายเงินปนผล

ระหวางกาลสําหรับผลการดําเนินงาน สําหรับ งวดหกเดือนสิน้สดุวันที ่ 30 มถินุายน 2552 ในอัตรา  

0.16 บาทตอหุน รวมเปนเงินจํานว น 1,604 .1 ลาน บาท เงินปนผล ดังกลาวมกีาํหนดจายในวันที ่          

11 กันยายน 2552 

24. การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล 

 งบการเงินระหวางกาลน้ีไดรับการอนุมัติ ใหออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 

2552 


