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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

บริษัท แลนดแอนดเฮาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 

1. ขอมูลทั่วไป 

 1.1 ขอมูลบริษัทฯ 

   บริษัท แลนดแอนดเฮาส จํากัด (มหาชน) จัดตั้งข้ึนเปนบริษัทมหาชนจํากัดตามกฎหมายไทยและ
ประกอบกิจการในประเทศไทย โดยมีธุรกิจหลักคือการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อขาย ท่ีอยูบริษัทฯตามที่
จดทะเบียนตั้งอยู เลขที่ 1 ช้ัน 37-38 อาคารคิวเฮาส ลุมพินี ถนนสาทรใต แขวงลุมพินี เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 

 1.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 

   งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 เรื่อง งบการเงินระหวางกาล 
โดยบริษัทฯเลือกนําเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ อยางไรก็ตาม บริษัทฯไดแสดงรายการในงบดุล 
งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเชนเดียวกับ
งบการเงินประจําป 

   งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปท่ีนําเสนอครั้งลาสุด 
ดังนั้น งบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหม ๆ     
เพื่อไมใหขอมูลท่ีนําเสนอซ้ําซอนกับขอมูลท่ีไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงินควรใชงบการเงินระหวาง
กาลนี้ควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด 

 1.3 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

   งบการเงินรวมระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนโดยใชหลักเกณฑเดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุด   
วันที่ 31 ธันวาคม 2548 โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางเกี่ยวกับบริษัทยอยในระหวางงวด 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

   งบการเงินรวมระหวางกาลเปนการรวมรายการบัญชีของบริษัทฯและบริษัทยอย ซึ่งไดตัด       
รายการคาและยอดคงเหลือระหวางกันออกแลว โดยอัตราการถือหุนของบริษัทฯในบริษัทยอยมีดังนี้: - 

 สถานที่ สัดสวนการถือหุน (รอยละ) 
 จดทะเบียน 30 กันยายน 2549 31 ธันวาคม 2548 
บริษัท แอตแลนติก เรียลเอสเตท จํากัด ไทย 99.99 99.99 
บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํากัด ไทย 99.99 99.99 
บริษัท แลนดแอนดเฮาส นอรธ จํากัด ไทย 99.99 99.99 
บริษัท แลนดแอนดเฮาส นอรธอีส จํากัด ไทย 99.99 99.99 
บริษัท สยามธานี พรอบเพอรตี้ จํากัด ไทย 99.99 99.99 
บริษัท แอล เอช เรียลเอสเตท จํากัด ไทย 99.99 99.99 
บริษัท แอลเอช แอสเซท จํากัด ไทย 99.99 99.99 
บริษัท แอล. เอช. เมืองใหม จํากัด ไทย 55.00 55.00 
บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรตี้ จํากัด ไทย 60.00 60.00 
   (เดิมช่ือ “บริษัท รอยัล เอ็คเซ็ลเล็นซิ จํากัด”)    

   นอกจากนี้ งบการเงินรวมระหวางกาลยังไดรวมรายการบัญชีของบริษัทดังตอไปนี้ ซึ่งบริษัทยอย
ถือหุนเกินรอยละ 50  

 สถานที่ สัดสวนการถือหุน (รอยละ) 
 จดทะเบียน 30 กันยายน 2549 31 ธันวาคม 2548 
บริษัทยอยของบริษัท สยามธานี พรอบเพอรตี้ จํากัด   
  บริษัท สยามธานี เรียลเอสเตท จํากัด ไทย 99.99 99.99 
บริษัทยอยของบริษัท แอล. เอช. เมืองใหม จํากัด    
  บริษัท ภูเก็ต ฟวเจอรแพลน จํากัด ไทย 99.99 99.99 
 บริษัท ดับเบิ้ลทรี จํากัด ไทย 99.99 99.99 
บริษัทยอยของบริษัท แอล แอนด เอช       พร็อพ
เพอรตี้ จํากัด 

   

  บริษัท แอล แอนด เอช สาทร จํากัด ไทย 99.99 99.99 

   งบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่       
30 กันยายน 2549 รวมเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย และสวนแบงกําไร (ขาดทุน) จาก       
เงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียของบริษัทรวมดังกลาว โดยคํานวณจากงบการเงินที่สอบทานแลวหรือท่ียัง
มิไดผานการสอบทานดังตอไปนี้: - 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

           (หนวย: พันบาท) 

   เงินลงทุนตามวิธี สวนแบงกําไร (ขาดทุน) ตามวิธีสวนไดเสีย 

  สัดสวนการถือหุน สวนไดเสีย สําหรับงวดสามเดือน สําหรับงวดเกาเดือน 
 สถานที่ ณ วันท่ี ณ วันท่ี สิ้นสุดวันท่ี สิ้นสุดวันท่ี 
 จดทะเบียน 30 กันยายน 2549 30 กันยายน 2549 30 กันยายน 2549 30 กันยายน 2549 

  (รอยละ)    
สอบทานแลวโดยผูสอบบัญชีและผูสอบบัญชีอื่นในสํานักงานเดียวกัน   
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด ไทย 43.00 871,892 (14,625) (51,649) 
   (มหาชน)       
บริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด ไทย 40.00 9,540 407 1,119 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแลนดแอนดเฮาส ไทย 49.94 294,644 8,503 24,184 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิเรียกรอง ไทย 49.99 1,607,121 16,856 41,517 
   แลนดแอนดเฮาส II      
บริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) ไทย 24.77 2,354,452 4,516 19,742 
สอบทานแลวโดยผูสอบบัญชีอื่น      
บริษัท บางกอกเชน ฮอสปตอล จํากัด (มหาชน) ไทย 28.55 650,947 34,202 85,821 
บริษัท ควอลิต้ี คอนสตรัคชั่น โปรดักส จํากัด ไทย 31.41 445,925 (6,551) (16,736) 
   (มหาชน)       
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) ไทย 28.91 987,496 36,820 104,728 
ไมไดสอบทานโดยผูสอบบัญชี      
บริษัท โพลาร พรอบเพอรต้ี โฮลดิ้ง  ฟลิปปนส 25.00 969,747 4,621 29,192 
   คอรปอเรชั่น จํากัด       

 1.4 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

   งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนโดยไดใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับที่ใช
ในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม  2548 โดยมีนโยบายการบัญชี ท่ี เปดเผยเพิ่มเติม  
ดังตอไปนี้: - 

  ดอกเบี้ยจายท่ีถือเปนตนทุน 

   ดอกเบี้ยจายท่ีเกิดจากการกูยืมเพื่อใชในระหวางการกอสรางโครงการตาง ๆ ถือเปนสวนหนึ่งของ
ราคาทุนของโครงการและจะหยุดบันทึกเมื่อโครงการเสร็จสมบูรณหรือหยุดชะงักลงจนกวาจะมีการ
ดําเนินการพัฒนาตอไป 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
  เงินลงทุนในบริษัทรวม 

   เงินลงทุนในบริษัทรวมแสดงมูลคาตามวิธีสวนไดเสีย ซึ่งการบันทึกตามวิธีสวนไดเสียนี้เงินลงทุน
จะบันทึกครั้งแรกในราคาทุนที่ซื้อมา และในแตละปภายหลังจากวันที่ซื้อ เงินลงทุนนี้จะถูกปรับดวย   
สวนไดเสียท่ีเกิดจากผลการดําเนินงานของบริษัทรวมตามอัตราสวนการลงทุนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ
ไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุมบริษัทรวมใหมีนโยบายการบัญชีเดียวกันในการคํานวณมูลคา
ตามวิธีสวนไดเสีย 

2. รายการปรับปรุงงบการเงินงวดกอน 

  ในระหวางงวดปจจุบัน บริษัทฯไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุมบริษัทรวมใหมีนโยบายบัญชี
เดียวกัน โดยบริษัทฯไดปรับงบการเงินของบริษัทรวมแหงหนึ่งเพื่อใชในการคํานวณมูลคาเงินลงทุนตามวิธี   
สวนไดเสีย โดยปรับนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณโรงพยาบาลของบริษัทรวม
ดังกลาวจากการใชวิธีราคาที่ตีใหมเปลี่ยนเปนวิธีราคาทุน 

  นอกจากนั้น บริษัทฯไดปรับงบการเงินของกองทุนรวมสองแหงซึ่งเปนบริษัทรวมในการคํานวณมูลคา 
เงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย โดยปรับนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยจากการแสดงดวย
มูลคายุติธรรมเปนวิธีราคาทุน บริษัทฯจึงปรับยอนหลังงบการเงินที่แสดงเปรียบเทียบ การปรับปรุงรายการ
ดังกลาวทําใหบริษัทฯมีกําไรสุทธิสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2548 ลดลง 15.3 
ลานบาท และ 42.5 ลานบาท ตามลําดับ และผลสะสมของการปรับปรุงจากเหตุการณขางตนจากอดีตถึงตนป 
2548 ไดแสดงไวในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และไดปรับปรุงกําไรสะสมและบัญชีอื่นที่
เกี่ยวของในสวนของผูถือหุนดวยเชนกัน 

3. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

  ในระหวางงวด บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน (เกี่ยวของโดยมี
กรรมการและ/หรือผูถือหุนและการบริหารรวมกัน) รายการธุรกิจดังกลาวสามารถสรุปไดดังนี้: - 

(หนวย: ลานบาท) 
 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ นโยบายการกําหนดราคา 

 2549 2548 2549 2548  
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      
ดอกเบี้ยรับ - - 23.7 39.4 รอยละ 5 ตอป (2548: รอยละ 4 ตอป) 
ดอกเบี้ยจาย   - - 4.3 - รอยละ 3-5 ตอป (2548: รอยละ 4 ตอป) 
คาธรรมเนียมการจัดการรับ - - 7.7 13.2 ใกลเคียงราคาทุน 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

(หนวย: ลานบาท) 
 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ นโยบายการกําหนดราคา 
 2549 2548 2549 2548  

รายการธุรกิจกับบริษัทรวม      
ซ้ือสินคา 103.6 162.9 43.2 100.0 ราคาตลาด 
คาบริการจาย    8.5 9.1 8.5 9.2 ราคาตลาด 
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน     
ซ้ือสินคา - 8.1 - 5.9 ราคาตลาด 

 สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ นโยบายการกําหนดราคา 
 2549 2548 2549 2548  

รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      
ดอกเบี้ยรับ - - 74.1 123.2 รอยละ 5 ตอป (2548: รอยละ 4 ตอป) 
ดอกเบี้ยจาย   - - 5.8 2.8 รอยละ 3-5 ตอป (2548: รอยละ 4 ตอป) 
คาธรรมเนียมการจัดการรับ - - 25.1 15.1 ใกลเคียงราคาทุน 
ขายที่ดิน - - 26.2 - ใกลเคียงราคาทุน 
คาตอบแทนจายสําหรับการใช - - 33.4 - ใกลเคียงราคาทุน 
   ที่ดิน      
รายการธุรกิจกับบริษัทรวม      
ซ้ือสินคา 225.7 453.7 112.6 295.8 ราคาตลาด 
คาบริการจาย    29.9 17.9 29.9 17.5 ราคาตลาด 
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน     
ซ้ือสินคา - 26.7 - 17.4 ราคาตลาด 

  ยอดคงคางของรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกันไดแสดงเปนสวนหนึ่งของรายการในงบดุลภายใต
รายการดังตอไปนี้: - 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 2549 2548 2549 2548 

เงินทดรองจายและลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน    
บริษัทยอย     
บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํากัด - - 0.5 3.5 
บริษัท แลนดแอนดเฮาส นอรธอีส  - - - 1.1 
   จํากัด     



 -  6  - 

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 2549 2548 2549 2548 

บริษัท แอล เอช เรียลเอสเตท จํากัด - - 0.6 6.7 
บริษัท แอลเอช แอสเซท จํากัด - - 2.3 2.0 
บริษัท แอล. เอช. เมืองใหม จํากัด - - 0.3 0.3 
บริษัท แลนดแอนดเฮาส นอรธ จํากัด - - - 0.1 

 - - 3.7 13.7 

บริษัทรวม     
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด 1.9 10.3 1.8 8.1 
   (มหาชน)     
บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน) - 4.8 - 4.8 

 1.9 15.1 1.8 12.9 

รวม 1.9 15.1 5.5 26.6 

เงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางรับจากกิจการที่เกี่ยวของกัน  
บริษัทยอย     
บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํากัด  - - 847.6 1,151.5 
บริษัท แอตแลนติก เรียลเอสเตท จํากัด - - 102.8 99.2 
บริษัท สยามธานี พรอบเพอรตี้ จํากัด - - 2.5 - 
บริษัท แอล.เอช. เมืองใหม จํากัด - - 30.2 - 
บริษัท แอล เอช เรียลเอสเตท จํากัด - - - 388.3 
บริษัท แอลเอช แอสเซท จํากัด - - 981.0 878.4 

รวม - - 1,964.1 2,517.4 

เงินมัดจําแกกิจการที่เกี่ยวของกัน     
บริษัทที่เกี่ยวของกัน     
บริษัท เซ็นเตอร พอยท แมเนจเมนท     
  จํากัด 6.7 - 6.7 - 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 
 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 2549 2548 2549 2548 

เจาหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน     
บริษัทรวม     
บริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคช่ัน โปรดักส      
   จํากัด (มหาชน) 15.3 14.9 13.4 9.3 
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด     
   (มหาชน) 5.6 16.5 1.2 6.5 
 20.9 31.4 14.6 15.8 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน     
บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคช่ัน      
   แมททีเรียล จํากัด - 1.1 - - 
รวม 20.9 32.5 14.6 15.8 

เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน     
บริษัทยอย     
บริษัท สยามธานี เรียลเอสเตท จํากัด  - - - 0.4 
บริษัทรวม     
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด     
   (มหาชน) 0.3 - - - 
บริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่     
   จํากัด 3.5 4.0 - - 
 3.8 4.0 - - 
รวม 3.8 4.0 - 0.4 

เงินกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางจายจากกิจการที่เกี่ยวของกัน   
บริษัทยอย     
บริษัท แอล เอช เรียลเอสเตท จํากัด - - 52.1 - 
บริษัท แลนดแอนดเฮาส นอรธอีส      
   จํากัด - - 168.1 28.5 
รวม - - 220.2 28.5 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

  เงินใหกู ยืมแกบริษัทยอยและเงินกูยืมจากบริษัทยอยเปนการกูยืมในรูปของตั๋วสัญญาใช เงิน                
ปลอดหลักทรัพยคํ้าประกันและครบกําหนดจายคืนเมื่อทวงถาม 

  เงินกูยืม/ใหกูยืมกับบริษัทยอยในระหวางงวดปจจุบันมีรายการเคลื่อนไหวดังตอไปนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

 31 ธันวาคม 2548 เพิ่มขึ้น ลดลง 30 กันยายน 2549 
เงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางรับจากกิจการที่เก่ียวของกัน   
บริษัทยอย     
บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํากัด 1,151.5 6,892.7 (7,196.6) 847.6 
บริษัท แอตแลนติก เรียลเอสเตท จํากัด 99.2 103.5 (99.9) 102.8 
บริษัท สยามธานี พรอบเพอรต้ี จํากัด - 2.5 - 2.5 
บริษัท แอล.เอช. เมืองใหม จํากัด - 30.2 - 30.2 
บริษัท แอล เอช เรียลเอสเตท จํากัด 388.3 1,093.3 (1,481.6) - 
บริษัท แอลเอช แอสเซท จํากัด 878.4 4,026.9 (3,924.3) 981.0 

รวม 2,517.4 12,149.1 (12,702.4) 1,964.1 

เงินกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางจายจากกิจการที่เก่ียวของกัน   
บริษัทยอย     
บริษัท แอล เอช เรียลเอสเตท จํากัด - 364.4 (312.3) 52.1 
บริษัท แลนดแอนดเฮาส นอรธอีส จํากัด 28.5 268.8 (129.2) 168.1 

รวม 28.5 633.2 (441.5) 220.2 

  นอกจากนี้ บริษัทฯไดมีการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯและ
บริษัทยอยโดยไมคิดมูลคาตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 14.1 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

4. ลูกหนี้การคา 

  ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 และ 31 ธันวาคม 2548 มูลคาของลูกหนี้การคาแยกตามอายุหนี้ไดดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
ระยะเวลาคางชําระ 2549 2548 2549 2548 

ลูกหนี้การคา - อสังหาริมทรัพย     
 มากกวา 12 เดือน - 174 - - 

รวม - 174 - - 

5. ที่ดิน งานระหวางกอสรางและงานสาธารณูปโภค (สินคาคงเหลือ) 

  บริษัทฯและบริษัทยอยไดนําท่ีดินบางสวนพรอมสิ่งปลูกสรางที่มีอยูบนที่ดิน ซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ 
วันที่ 30 กันยายน 2549 จํานวนเงิน 6,028 ลานบาท (เฉพาะบริษัทฯ: 4,905 ลานบาท) (31 ธันวาคม 2548: 1,990 
ลานบาท (เฉพาะบริษัทฯ: 1,990 ลานบาท)) ไปจดจํานองค้ําประกันเงินกูและหุนกูตามหมายเหตุ 11, 12 และ 13 

  รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีคาเผื่อการลดมูลคาของสินคาคงเหลือสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่       
30 กันยายน 2549 สรุปไดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

                  
งบการเงินรวม 

งบการเงินเฉพาะ
ของบริษัทฯ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2549 566,348 549,879 
บวก: ตั้งคาเผื่อการลดมูลคาของสินคาระหวางงวด 18,019 - 
หัก: โอนไปเปนตนทุนขายสําหรับสินคาท่ีขายไดแลว (70,408) (69,480) 
หัก: โอนกลับบัญชีคาเผื่อการลดมูลคาของสินคาระหวางงวด (443) - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 513,516 480,399 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

6. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

  เงินลงทุนในบริษัทยอยบันทึกตามวิธีสวนไดเสีย 
(หนวย: พันบาท) 

   งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 
   ณ วันท่ี 30 กันยายน 2549 
  ลักษณะ  สัดสวน เงินลงทุน  

ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ ความสัมพันธ ทุนชําระแลว เงินลงทุน วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย เงินปนผล 
    (รอยละ)    
บริษัท แอตแลนติก เรียลเอสเตท  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย การถือหุนและมี 15,000 99.99 14,998 14,472 - 
   จํากัด   กรรมการรวมกัน      
บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย การถือหุนและมี 371,616 99.99 371,614 629,373 - 
   จํากัด   กรรมการรวมกัน      
บริษัท แลนดแอนดเฮาส ธุรกิจอสังหาริมทรัพย การถือหุนและมี 13,500 99.99 13,500 18,703 - 
   นอรธ จํากัด   กรรมการรวมกัน      
บริษัท แลนดแอนดเฮาส ธุรกิจอสังหาริมทรัพย การถือหุนและมี 570,000 99.99 569,999 599,558 - 
   นอรธอีส จํากัด   กรรมการรวมกัน      
บริษัท สยามธานี พรอบเพอรตี้ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย การถือหุนและมี 100,000 99.99 64,859 210,428 - 
   จํากัด และบริษัทยอย   กรรมการรวมกัน      
บริษัท แอล เอช เรียลเอสเตท ธุรกิจอสังหาริมทรัพย การถือหุนและมี 116,000 99.99 50,000 1,106,600 504,597 
   จํากัด   กรรมการรวมกัน      
บริษัท แอลเอช แอสเซท จํากัด ธุรกิจอสังหาริมทรัพย การถือหุนและมี 100,000 99.99 52,734 254,189 - 
   กรรมการรวมกัน     
บริษัท แอล. เอช. เมืองใหม ธุรกิจอสังหาริมทรัพย การถือหุนและมี 900,000 55.00 495,000 587,798 - 
   จํากัด และบริษัทยอย   กรรมการรวมกัน      
บริษัท แอล แอนด เอช ธุรกิจใหเชาอสังหาริมทรัพย การถือหุนและมี 1,258,000 60.00 850,800 822,597 - 
   พร็อพเพอรตี้ จํากัด   กรรมการรวมกัน      
   และบริษัทยอย        
     2,483,504 4,243,718 504,597 

 (หนวย: พันบาท) 
   งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 
   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 
  ลักษณะ  สัดสวน เงินลงทุน  

ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ ความสัมพันธ ทุนชําระแลว เงินลงทุน วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย เงินปนผล 
    (รอยละ)    
บริษัท แอตแลนติก เรียลเอสเตท  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย การถือหุนและมี 15,000 99.99 14,998 17,909 - 
   จํากัด   กรรมการรวมกัน      
บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย การถือหุนและมี 371,616 99.99 371,614 379,567 - 
   จํากัด   กรรมการรวมกัน      
บริษัท แลนดแอนดเฮาส ธุรกิจอสังหาริมทรัพย การถือหุนและมี 13,500 99.99 13,500 18,998 29,999 
   นอรธ จํากัด   กรรมการรวมกัน      
บริษัท แลนดแอนดเฮาส ธุรกิจอสังหาริมทรัพย การถือหุนและมี 570,000 99.99 569,999 588,947 148,200 
   นอรธอีส จํากัด   กรรมการรวมกัน      
บริษัท สยามธานี พรอบเพอรตี้ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย การถือหุนและมี 100,000 99.99 64,859 235,597 313,398 
   จํากัด และบริษัทยอย   กรรมการรวมกัน      
บริษัท แอล เอช เรียลเอสเตท ธุรกิจอสังหาริมทรัพย การถือหุนและมี 116,000 99.99 50,000 1,307,418 - 
   จํากัด   กรรมการรวมกัน      
บริษัท แอลเอช แอสเซท จํากัด ธุรกิจอสังหาริมทรัพย การถือหุนและมี 100,000 99.99 52,734 160,116 - 
   กรรมการรวมกัน     
บริษัท แอล. เอช. เมืองใหม ธุรกิจอสังหาริมทรัพย การถือหุนและมี 900,000 55.00 495,000 557,170 - 
   จํากัด และบริษัทยอย   กรรมการรวมกัน      
บริษัท แอล แอนด เอช ธุรกิจใหเชาอสังหาริมทรัพย การถือหุนและมี 580,000 60.00 444,000 433,701 - 
   พร็อพเพอรตี้ จํากัด   กรรมการรวมกัน      
   และบริษัทยอย        
     2,076,704 3,699,423 491,597 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 6.1  บริษัท แลนดแอนดเฮาส นอรธอีส จํากัด  

  เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2549 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท แลนดแอนดเฮาส  นอรธอีส 
จํากัด มีมติใหลดทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรียกชําระแลวจํานวน 300,000,000 บาท โดยการลด
จํานวนหุนสามัญ 3,000,000 หุน มูลคาตราไวหุนละ 100 บาท บริษัท แลนดแอนดเฮาส นอรธอีส จํากัด  
ไดจดทะเบียนลดทุนที่ออกและเรียกชําระแลวกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2549 

 6.2  บริษัท แอล.เอช. เมืองใหม จํากัด และบริษัทยอย 

  ในระหวางงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2548 บริษัท แอล.เอช. เมืองใหม จํากัด ไดนําเงิน
เพิ่มทุนบางสวนไปจายชําระเงินกูตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ ทําใหมีกําไรจากการปรับโครงสรางหนี้
จํานวน 81.9 ลานบาท และบริษัทฯไดแสดงรายการกําไรดังกลาวสุทธิจากสวนของผูถือหุนสวนนอย
จํานวน 45.0 ลานบาท เปนรายการพิเศษในงบกําไรขาดทุน 

  ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 บริษัท แอล. เอช. เมืองใหม จํากัด ไดนําหุนสามัญของบริษัท ภูเก็ต                  
ฟวเจอรแพลน จํากัด และบริษัท ดับเบิ้ลทรี จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยไปวางเปนหลักทรัพยคํ้าประกัน     
เงินกูยืมระยะยาวตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 12 

 6.3 บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรต้ี จํากัด และบริษัทยอย 

  ในระหวางงวดปจจุบัน บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรตี้ จํากัด ไดเรียกชําระคาหุนเพิ่มสวนที่
เหลือจากผูถือหุน และบริษัทฯไดจายคาหุนเพิ่มเติมจํานวน 252 ลานบาท ใหแกบริษัทดังกลาวแลวใน
เดือนกุมภาพันธและมีนาคม 2549    

  นอกจากนี้  วันที่  20 เมษายน  2549 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท  แอล  แอนด  เอช           
พร็อพเพอรตี้ จํากัด ไดมีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 1,000 ลานบาท เปนทุน           
จดทะเบียนใหม 1,600 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญจํานวน 6,000,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท โดย
เรียกชําระคาหุนในอัตราหุนละ 43 บาท บริษัทฯ ไดซื้อเงินลงทุนดังกลาวในสัดสวนการถือหุนเดิมจํานวน 
3,600,000 หุนและไดจายชําระคาหุนดังกลาวจํานวน 155 ลานบาทแลวในเดือนเมษายนและเดือนกันยายน 
2549 และบริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรตี้ จํากัด ไดจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 
21 เมษายน 2549 

  เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2549 บริษัท รอยัล เอ็คเซ็ลเล็นซิ จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯได   
จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเปนบริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรตี้ จํากัด 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
7. เงินลงทุนในบริษัทรวม 

  เงินลงทุนในบริษัทรวมบันทึกตามวิธีสวนไดเสีย 
 (หนวย: พันบาท) 

   งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

   ณ วันท่ี 30 กันยายน 2549 

  ลักษณะ  สัดสวน เงินลงทุน  

ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ ความสัมพันธ ทุนชําระแลว เงินลงทุน วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย เงินปนผล 

    (รอยละ)    
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย ธนาคารเพื่อรายยอย การถือหุนและมี 1,900,000 43.00 1,005,960 871,892 - 
   จํากัด (มหาชน)   กรรมการรวมกัน      
บริษัท บางกอกเชน ฮอสปตอล จํากัด โรงพยาบาล การถือหุนและมี 950,000 28.55 661,669 650,947 51,621 
   (มหาชน)   กรรมการรวมกัน      
บริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดักส ผลิตวัสดุกอสราง การถือหุนและมี 400,000 31.41 265,980 445,925 - 
   จํากัด (มหาชน)   กรรมการรวมกัน      
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด  คาปลีกวัสดุกอสราง การถือหุนและมี 954,638 28.91 630,261 987,496 50,786 
   (มหาชน)   กรรมการรวมกัน      
บริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่  ท่ีปรึกษาลงทุน การถือหุนและมี 5,000 40.00 2,000 9,540 5,600 
   จํากัด   กรรมการรวมกัน      
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย การถือหุนและมี 639,943 49.94 328,452 294,644 26,527 
   แลนดแอนดเฮาส   กรรมการรวมกัน      
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย การถือหุนและมี 3,215,570 49.99 1,609,896 1,607,121 101,268 
   สิทธิเรียกรองแลนดแอนดเฮาส II   กรรมการรวมกัน      
บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย การถือหุนและมี 6,306,261 24.77 2,277,455 2,354,452 93,723 
   กรรมการรวมกัน      
บริษัท โพลาร พรอบเพอรตี้ โฮลดิ้ง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย การถือหุนและมี 4,892,411 25.00 866,849 969,747 - 
   คอรปอเรชั่น จํากัด   กรรมการรวมกัน     

     7,648,522 8,191,764 329,525 

(หนวย: พันบาท) 

   งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 

  ลักษณะ  สัดสวน เงินลงทุน  

ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ ความสัมพันธ ทุนชําระแลว เงินลงทุน วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย เงินปนผล 

    (รอยละ)  (ปรับปรุงใหม)  
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย ธนาคารเพื่อรายยอย การถือหุนและมี 1,100,000 43.00 661,960 580,457 - 
   จํากัด (มหาชน)   กรรมการรวมกัน      
บริษัท บางกอกเชน ฮอสปตอล จํากัด โรงพยาบาล การถือหุนและมี 950,000 25.79 520,479 475,980 24,400 
   (มหาชน)   กรรมการรวมกัน      
บริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดักส ผลิตวัสดุกอสราง การถือหุนและมี 400,000 31.41 265,980 462,661 31,406 
   จํากัด (มหาชน)   กรรมการรวมกัน      
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด  คาปลีกวัสดุกอสราง การถือหุนและมี 947,310 26.62 410,795 714,088 42,473 
   (มหาชน)   กรรมการรวมกัน      
บริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่  ท่ีปรึกษาลงทุน การถือหุนและมี 5,000 40.00 2,000 14,021 - 
   จํากัด   กรรมการรวมกัน      
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย การถือหุนและมี 639,943 49.94 328,452 296,987 23,331 
   แลนดแอนดเฮาส   กรรมการรวมกัน      
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย การถือหุนและมี 3,215,570 49.99 1,609,896 1,666,872 104,483 
   สิทธิเรียกรองแลนดแอนดเฮาส II   กรรมการรวมกัน      
บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย การถือหุนและมี 6,270,733 24.02 2,208,445 2,359,424 101,472 
   กรรมการรวมกัน      
บริษัท โพลาร พรอบเพอรตี้ โฮลดิ้ง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย การถือหุนและมี 4,892,411 25.00 866,849 963,321 - 
   คอรปอเรชั่น จํากัด   กรรมการรวมกัน     

     6,874,856 7,533,811 327,565 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

  ในระหวางงวดปจจุบัน บริษัทฯบันทึกเงินลงทุนในบริษัท โพลาร พรอบเพอรตี้ โฮลด้ิง คอรปอเรชั่น 
จํากัด ซึ่งเปนบริษัทรวมแหงหนึ่งในตางประเทศตามวิธีสวนไดเสีย โดยอาศัยขอมูลทางการเงินที่จัดทําโดยฝาย
บริหารของบริษัทรวมแหงนั้น ซึ่งไมมีผลการสอบทานโดยผูสอบบัญชี  นอกจากนั้น บริษัทรวมดังกลาวใช
นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญแตกตางจากนโยบายการบัญชีท่ีบริษัทฯใช เชน การรับรูรายไดจากการขาย
อสังหาริมทรัพย การบัญชีภาษีเงินได และการบัญชีผลประโยชนพนักงาน บริษัทฯไมสามารถคํานวณผลแตกตาง
จากการใชนโยบายบัญชีท่ีตางกันที่อาจกระทบตองบการเงินได 

  สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทรวมซึ่งคํานวณตามวิธีสวนไดเสียสําหรับปสิ้นสุดวันที่     
31 ธันวาคม 2548โดยคํานวณจากงบการเงินที่ยังไมผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี แสดงรายละเอียดไดดังนี้:- 

        (หนวย: พันบาท) 

 31 ธันวาคม 2548 
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) (82,026) 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแลนดแอนดเฮาส 36,140 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิเรียกรองแลนดแอนดเฮาส II 109,822 
บริษัท โพลาร พรอบเพอรตี้ โฮลดิ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด 17,576 

รวม 81,512 

  ในระหวางงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 บริษัทฯไดรับงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่        
31 ธันวาคม 2548 ท่ีผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัทรวมท้ัง 4 แหงขางตนโดยสรุปไดดังนี้ 

 1. งบการเงินที่ผานการตรวจสอบแลวของธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) ไมมี     
ผลแตกตางอยางเปนสาระสําคัญจากงบการเงินที่ใชในการคํานวณสวนแบงผลขาดทุนจากเงินลงทุนตาม
วิธีสวนไดเสีย บริษัทฯจึงปรับผลแตกตางดังกลาวเขางบกําไรขาดทุนในไตรมาสแรกของปปจจุบัน 

2. งบการเงินที่ผานการตรวจสอบแลวของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแลนดแอนดเฮาส และกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยและสิทธิเรียกรองแลนดแอนดเฮาส II ท่ีผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีแลวไมมี     
ผลแตกตางจากงบการเงินที่ใชในการคํานวณสวนแบงผลกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียภายหลัง
จากที่บริษัทฯไดปรับงบการเงินของกองทุนรวมใหมีนโยบายการบัญชีเดียวกับกลุมบริษัทฯตามที่กลาวไว
ในหมายเหตุ 2 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

3. งบการเงินที่ผานการตรวจสอบแลวของบริษัท โพลาร พรอบเพอรตี้ โฮลด้ิง คอรปอเรชั่น จํากัด ไมมีผล
แตกตางอยางเปนสาระสําคัญจากงบการเงินที่ใชในการคํานวณสวนแบงผลกําไรจากเงินลงทุนตามวิธี
สวนไดเสีย บริษัทฯจึงปรับผลแตกตางดังกลาวเขางบกําไรขาดทุนในไตรมาสแรกของปปจจุบัน อยางไร 
ก็ตาม ผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไขตองบการเงินดังกลาวเกี่ยวกับการถูกจํากัดขอบเขต
การตรวจสอบบัญชีอสังหาริมทรัพยเพื่อขายและประมาณการคางานกอสรางคางจาย เนื่องจากไมไดรับ
หลักฐานในการตรวจสอบที่เพียงพอ บริษัทฯไมไดปรับปรุงผลกระทบที่อาจมีตองบการเงินเกี่ยวกับการ
ถูกจํากัดขอบเขตการตรวจสอบดังกลาว และไมไดปรับปรุงผลแตกตางจากการใชนโยบายการบัญชีท่ี
แตกตางกันกับกลุมบริษัทฯตามที่กลาวขางตน เนื่องจากไมสามารถคํานวณผลกระทบได 

 7.1 บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 

   ในระหวางงวดปจจุบัน บริษัทฯไดลงทุนในบริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) โดย
การซื้อหุนสามัญเพิ่มรวมจํานวน 23.8 ลานหุน คิดเปนเงิน 219.5 ลานบาท 

   นอกจากนี้ ในระหวางงวดปจจุบัน มีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัท โฮม         
โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) ใชสิทธิจองซื้อหุนสามัญรวม 7.3 ลานหนวย แปลงเปนหุนสามัญ
จํานวน 7.3 ลานหุน ทําใหสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯเปลี่ยนแปลงจากรอยละ 26.62 เปนรอยละ 28.91 

   ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 เงินลงทุนในบริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีราคาตลาดรวมจํานวน 2,221 ลานบาท (31 
ธันวาคม 2548: 2,030 ลานบาท)   

 7.2 บริษัท บางกอกเชน ฮอสปตอล จํากัด (มหาชน) 

   ในระหวางงวดปจจุบัน  บริษัทฯไดลงทุนในบริษัท บางกอกเชน ฮอสปตอล จํากัด (มหาชน) โดย
การซื้อหุนสามัญเพิ่มรวมจํานวน 26.2 ลานหุน คิดเปนเงิน 141.2 ลานบาท  ทําใหสัดสวนการถือหุนของ
บริษัทฯเปลี่ยนแปลงจากรอยละ 25.79 เปน รอยละ 28.55 

   ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 เงินลงทุนในบริษัท บางกอกเชน ฮอสปตอล จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีราคาตลาดรวมจํานวน 1,926 ลานบาท (31 
ธันวาคม 2548: 657 ลานบาท)   



 -  15  - 

  (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 7.3 บริษัท ควอลิต้ี คอนสตรัคชั่น โปรดักส จํากัด (มหาชน) 

   ณ วันท่ี 30 กันยายน 2549 เงินลงทุนในบริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคช่ัน โปรดักส จํากัด (มหาชน) ซึ่ง
เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีราคาตลาดรวมจํานวน 240 ลานบาท          
(31 ธันวาคม 2548: 344 ลานบาท)   

 7.4 บริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) 

   ในระหวางงวดปจจุบัน บริษัทฯไดลงทุนในบริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน) โดยการซื้อหุน
สามัญเพิ่มรวมจํานวน 56 ลานหุน คิดเปนเงิน 69 ลานบาท 

   นอกจากนี้ ในระหวางงวดปจจุบัน มีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัท ควอลิตี้ เฮาส 
จํากัด (มหาชน) ใชสิทธิจองซื้อหุนสามัญใหมจํานวน 35.5 ลานหนวย แปลงเปนหุนสามัญจํานวน 35.5 
ลานหุน ทําใหสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯเปลี่ยนแปลงจากรอยละ 24.02 เปนรอยละ 24.77 

   ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 เงินลงทุนในบริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัท             
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีราคาตลาดรวมจํานวน 1,718 ลานบาท (31 ธันวาคม 
2548: 1,747 ลานบาท) 

 7.5 ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพ่ือรายยอย จํากัด (มหาชน) 

  ในระหวางงวดปจจุบัน ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) เพิ่มทุนที่ออกและ
เรียกชําระแลวจํานวน 8 ลานหุน มูลคาตราไวหุนละ 100 บาท โดยบริษัทฯไดซื้อหุนสามัญเพิ่มรวมจํานวน 
3.44 ลานหุน คิดเปนเงิน 344 ลานบาท เพื่อรักษาสัดสวนการลงทุนในธนาคารดังกลาว 

 7.6 บริษัท โพลาร พรอบเพอรต้ี โฮลดิ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด 

   ในระหวางงวดปจจุบัน บริษัท โพลาร พรอบเพอรตี้ โฮลดิ้ง คอรปอเรชั่น จํากัดไดจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศฟลิปปนสแลว ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 เงินลงทุนในบริษัทดังกลาวมีราคา
ตลาดรวมจํานวน 1,622 ลานบาท 
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  (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

8. เงินลงทุนระยะยาวอื่น 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 2549 2548 2549 2548 

หลักทรัพยเผื่อขาย     
ตราสารทุน - ในประเทศ 105,789 118,801 105,789 118,801 
บวก: กําไร (ขาดทุน) ท่ียังไมเกิดข้ึน     
 ของเงินลงทุน (55,023) 2,499 (55,023) 2,499 

หลักทรัพยเผื่อขายสุทธิ 50,766 121,300 50,766 121,300 

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด     
บริษัท ระบบขนสงมวลชน กรุงเทพ     
   จํากัด (มหาชน) 150,000 150,000 - - 

ตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกําหนด 150,000 150,000 - - 

เงินลงทุนทั่วไป     
ตราสารทุน - อินโดนีเซีย 1,962,768 1,963,199 1,962,768 1,963,199 
ตราสารทุน - ในประเทศ 140,643 140,643 64,902 64,902 
หัก: คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน     
        ตราสารทุน - อินโดนีเซีย (1,340,699) (1,340,957) (1,340,699) (1,340,957) 
        ตราสารทุน - ในประเทศ (52,214) (39,151) (39,151) (39,151) 

เงินลงทุนทั่วไปสุทธิ 710,498 723,734 647,820 647,993 

รวม 911,264 995,034 698,586 769,293 
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  (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

9. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

  รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 
สรุปไดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

                  
งบการเงินรวม 

งบการเงินเฉพาะ
ของบริษัทฯ 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2549 369,071 268,301 
ซื้อเพิ่มระหวางงวด - ราคาทุน 929,242 168,553 
จําหนายระหวางงวด - มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่จําหนาย (3,299) (3,151) 
คาเสื่อมราคาสําหรับงวด (105,909) (73,553) 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 1,189,105 360,150 

10. สิทธิการเชา 

  บริษัทยอยสองแหงไดนําสิทธิการเชาท่ีดินและสิทธิการเชาชวงท่ีดินซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่             
30 กันยายน 2549 จํานวนรวม 506 ลานบาท ไปคํ้าประกันเงินกูยืมระยะยาวที่ไดรับจากธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง
ตามหมายเหตุ 12 

11. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 2549 2548 2549 2548 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร - 10,554 - 10,554 
ตั๋วแลกเงิน 2,119,537 304,463 2,119,537 304,463 
หัก: ดอกเบี้ยจายลวงหนา (31,322) (3,501) (31,322) (3,501) 

สุทธิ 2,088,215 311,516 2,088,215 311,516 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินค้ําประกันโดยการจดจํานองที่ดินบางสวนและ              
สิ่งปลูกสรางของบริษัทฯและบริษัทยอยตามที่กลาวในหมายเหตุ 5 

12. เงินกูยืมระยะยาว 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 2549 2548 2549 2548 

เงินกูยืมระยะยาว 6,564,609 4,773,965 5,488,728 3,816,576 
หัก: สวนของหนี้สินที่ถึงกําหนด     
           ชําระภายใน 1 ป (3,849,362) (1,394,779) (3,450,908) (1,380,559) 
        ดอกเบี้ยจายลวงหนา (70,171) (156,949) (70,171) (156,949) 

สุทธิ 2,645,076 3,222,237 1,967,649 2,279,068 

  การเปลี่ยนแปลงของบัญชีเงินกูยืมระยะยาวสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 มี
รายละเอียดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

                  
งบการเงินรวม 

งบการเงินเฉพาะ
ของบริษัทฯ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2549 4,773,965 3,816,576 
บวก: กูเพิ่มตามสัญญากูยืมเงินเดิม 70,000 - 
           กูเพิ่มตามสัญญากูยืมเงินใหม    2,137,190 1,881,190 
หัก: จายคืนเงินกู (416,546) (209,038) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 6,564,609 5,488,728 
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        (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

  ในระหวางงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยไดเขาทําสัญญากูยืมเงินใหม
กับธนาคารพาณิชยหลายแหงจํานวนเงิน 3,707 ลานบาท และ 1,716 ลานบาท ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท)  

  จํานวนเงินกูที่เบิกใช    
 วงเงินตาม ณ วันที่    
 สัญญาเงินกู 30 กันยายน 2549 อัตราดอกเบี้ย การชําระคืนเงินตน หลักประกัน 

บริษัทฯ 2,000.0 913.4 3 ปแรก MLR - 1.5 
 ปถัดไป MLR - 1.5 

จายชําระคืนภายใน 5 ป นับ 
   แตวันเบิกเงินกูงวดแรก 

ที่ดินในโครงการที่เสนอกู 

    หรืออัตราดอกเบี้ย
เงินฝากประจําบวก
รอยละ 2 แลวแต
อัตราใดจะสูงกวา 

  

      

 1,707.1 967.8 MLR - 1.5 จายชําระคืนภายใน 2 ป 6 
เดือน ถึง 3 ป นับแตวัน 

ที่ดินในโครงการที่เสนอกู 

     เบิกเงินกูงวดแรก  
รวม 3,707.1 1,881.2    
      

บริษัทยอย 1,248.0 145.0 3 ปแรก MLR - 1.5    
 ปถัดไป MLR - 1 
หรืออัตราดอกเบี้ย
เงินฝากประจําบวก
รอยละ 2.5 แลวแต 

จายชําระคืนเปนรายไตรมาส
ระหวางเดือนมิถุนายน 
2552 ถึงเดือนธันวาคม 
2560 

สิทธิการเชาที่ดินใน
โครงการที่เสนอกู 

    อัตราใดจะสูงกวา   
      

 368.0 85.0 3 ปแรก MLR - 1.5    
 ปถัดไป MLR - 1 
หรืออัตราดอกเบี้ย
เงินฝากประจําบวก
รอยละ 2.5 แลวแต
อัตราใดจะสูงกวา  

จายชําระคืนเปนรายไตรมาส
ระหวางเดือนมิถุนายน 
2551 ถึงเดือนธันวาคม 
2560 

สิทธิการเชาชวงที่ดินใน
โครงการที่เสนอกู 

บริษัท แอล แอนด เอช 
พร็อพเพอรตี้ ค้ําประกัน
ในวงเงิน 390 ลานบาท 

      

 100.0 26.0 MLR - 1 จายชําระคืนภายใน 3 ป นับ
แตวันที่เบิกเงินกูงวดแรก 

หุนสามัญของบริษัทยอย 
ค้ําประกันโดยบริษัทฯใน
วงเงิน 220 ลานบาท 

ค้ําประกันโดยผูถือหุน  
สวนนอยของบริษัทยอย
จํานวน 180 ลานบาท 

      ค้ําประกันโดยบริษัทยอย 2 
แหง ในวงเงินรวม 800 
ลานบาท 

รวม 1,716.0 256.0    
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        (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

13. หุนกู 

  หุนกูของบริษัทฯแสดงรายละเอียดไดดังนี้ 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

 จํานวนหุน (หุน) จํานวนเงิน (พันบาท) 

     30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 อัตราดอกเบี้ย อายุ คืนเงินตน ครบกําหนด 2549 2548 2549 2548 

หุนกูประเภทไมมีหลักประกัน   
 - ครั้งที่ 1/2547   
   - ชุดที่ 1 คงที่รอยละ 2.8 2 ป เมื่อครบกําหนด 4 มีนาคม 2549 - 1,000,000 - 1,000,000 
   - ชุดที่ 2 คงที่รอยละ 3.25 3 ป เมื่อครบกําหนด 4 มีนาคม 2550 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
   - ชุดที่ 3 ปที่ 1 - 3 คงที่รอยละ 3.25  

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

 - ครั้งที่ 1/2548         
   - ชุดที่ 1 คงที่รอยละ 4.25 3 ป เมื่อครบกําหนด 1 เมษายน 2551 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 
   - ชุดที่ 2 ปที่ 1 - 3 คงที่รอยละ 4.25 

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

   - ชุดที่ 3 ปที่ 1 - 3 คงที่รอยละ 4.25 5 ป เมื่อครบกําหนด 1 เมษายน 2553 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 
 ปที่ 4 คงที่รอยละ 5.5       
 ปที่ 5 คงที่รอยละ 6.5       
หุนกูประเภทมีหลักประกัน        
 - คร้ังที่ 1/2544 อัตราดอกเบี้ยสูงสุดของ 5 ป ทยอยคืนทุก 3 

เดือน 
4 ธันวาคม 2549 1,500,000 1,500,000 93,750 375,000 

  เงินฝากประจํา 3 เดือน      
  ของธนาคารกรุงเทพ      
  บวกรอยละ 3       

รวม     8,500,000 9,500,000 7,093,750 8,375,000 

หัก: สวนของหุนกูที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป  (1,093,750) (1,375,000) 

สุทธิ    6,000,000 7,000,000 

  การเปลี่ยนแปลงของบัญชีหุนกูสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2549 มีรายละเอียดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวมและ  
งบการเงินเฉพาะของ

บริษัทฯ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2549 8,375,000 
หัก: ชําระคืน (1,281,250) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 7,093,750 
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  หุนกูประเภทมีหลักประกันค้ําประกันโดยที่ดินบางสวนของบริษัทฯตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 5 

        (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

14. ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

   14.1 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯจัดสรรใหแกกรรมการที่เปนพนักงาน และพนักงาน
ของบริษัทฯและบริษัทยอย 

   เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2544  ท่ีประชุมใหญสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2544 ไดอนุมัติใหบริษัทฯออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯจัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯและ
บริษัทยอยภายใตโครงการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯใหแกกรรมการที่เปน
พนักงาน และพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอย จํานวน 30 ลานหนวย อายุโครงการ 5 ป ทยอยจัดสรร
ปละ 6 ลานหนวย 

  14.1.1 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯจัดสรรใหแกกรรมการที่เปนพนักงาน และ
พนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอยคร้ังที่ 4 (ESOP-4) 

                  เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2548 บริษัทฯไดเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของ
บริษัทฯจัดสรรใหแกกรรมการที่เปนพนักงาน และพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอยครั้งท่ี 4 
(ESOP-4) จํานวน 6,028,150 หนวย ซึ่งไดจัดสรรไปจํานวน 5,964,350 หนวย ประเภทระบุช่ือผูถือ
และเปลี่ยนมือไมได โดยไมมีราคาเสนอขาย ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวมีอายุ 3 ป นับแตวันที่
ออก โดยมีอัตราการใชสิทธิคือใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยมีสิทธิซื้อหุนสามัญได 10 หุน ในราคา
ใชสิทธิ 1 บาทตอ 1 หุนสามัญ อยางไรก็ตาม ราคาการใชสิทธิและ/หรืออัตราการใชสิทธิขางตน
อาจถูกปรับเมื่อมีเหตุการณตามที่ไดกําหนดไวในหนังสือช้ีชวน และมีระยะเวลาการใชสิทธิทุก ๆ        
3 เดือนนับจากวันที่ใชสิทธิครั้งแรก โดยกําหนดวันที่ใชสิทธิครั้งแรกในวันที่ 29 เมษายน 2548 
และวันสุดทายของการใชสิทธิคือวันที่ 7 เมษายน 2551  

   ในระหวางงวดปจจุบัน มีการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิขางตนจํานวน 627,650 หนวย     
(ใชสิทธิสะสมถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2548 จํานวน 5,141,300 หนวย) ซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ
จํานวน 6,276,500 หุน ดังนั้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 จึงมีใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวคงเหลือ
จํานวน 195,400 หนวย (31 ธันวาคม 2548: จํานวน 823,050 หนวย) 
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  14.1.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯจัดสรรใหแกกรรมการที่เปนพนักงาน และ      
พนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอยคร้ังที่ 5 (ESOP-5) 

   เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2549 บริษัทฯไดเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของ
บริษัทฯจัดสรรใหแกกรรมการที่เปนพนักงาน และพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอยครั้งท่ี 5 
(ESOP-5) จํานวน 5,968,019 หนวย ซึ่งไดจัดสรรไปจํานวน 5,968,000 หนวย ประเภทระบุช่ือ        
ผูถือและเปลี่ยนมือไมได โดยไมมีราคาเสนอขาย ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวมีอายุ 3 ป นับแต
วันที่ออก โดยมีอัตราการใชสิทธิคือใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยมีสิทธิซื้อหุนสามัญได 10 หุน ใน
ราคาใชสิทธิ 1 บาทตอ 1 หุนสามัญ อยางไรก็ตาม ราคาการใชสิทธิและ/หรืออัตราการใชสิทธิ
ขางตนอาจถูกปรับเมื่อมีเหตุการณตามที่ไดกําหนดไวในหนังสือช้ีชวน และมีระยะเวลาการใชสิทธิ
ทุก ๆ  3 เดือนนับจากวันที่ใชสิทธิครั้งแรก โดยกําหนดวันที่ใชสิทธิครั้งแรกในวันที่ 31 มีนาคม 
2549 และวันสุดทายของการใชสิทธิคือวันที่ 7 มีนาคม 2552   

   ในระหวางงวดปจจุบัน มีการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิขางตนจํานวน 4,156,450 หนวย 
ซื้อหุนของบริษัทฯจํานวน 41,564,500 หุน ดังนั้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 จึงมีใบสําคัญแสดง
สิทธิดังกลาวคงเหลือจํานวน 1,811,550 หนวย 

 14.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม (LH-W2) 

   เมื่อวันที่  3 กันยายน 2544 บริษัทฯไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ
จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม ประเภทระบุช่ือผูถือและเปลี่ยนมือได โดยไมมีราคาเสนอขาย (LH-W2).จํานวน 
311,808,956.หนวย โดยผูถือหุนเดิมจะไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิในอัตรา 2 หุนสามัญเดิมตอ        
1 ใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งไดจัดสรรไปจํานวน 307,656,855 หนวย ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวมีอายุ 7 ป
นับแตวันที่ออก โดยมีอัตราการใชสิทธิคือใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยมีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน      
ในราคาใชสิทธิ 26 บาทตอ 1 หุนสามัญ และมีระยะเวลาการใชสิทธิในวันทําการสุดทายของเดือนมีนาคม 
มิถุนายน กันยายน และธันวาคม โดยกําหนดการใชสิทธิครั้งแรกคือวันที่ 28 ธันวาคม 2544 และ
กําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทายคือวันที่ 2 กันยายน 2551 และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดรับ
ใบสํา คัญแสดงสิทธิดังกลาว เปนหลักทรัพยจดทะเบียน  โดยเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย                    
แหงประเทศไทยไดตั้งแตวันที่ 26 กันยายน 2544 
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   อยางไรก็ตาม ในป 2546 มีการเปลี่ยนแปลงมูลคาท่ีตราไวของหุนสามัญบริษัทฯจากหุนละ 10 บาท
เปนหุนละ 1 บาท โดยการแตกจํานวนหุนจากเดิม 1 หุนเปน 10 หุน ซึ่งมีผลทําใหใบสําคัญแสดงสิทธิท่ี
จัดสรรใหแกผูถือหุนสามัญเดิม (LH-W2) ไดแตกจํานวนหนวยจาก 1 หนวยเปน 10 หนวยดวยเชนกัน 
นอกจากนี้ ราคาการใชสิทธิและ/หรืออัตราการใชสิทธิขางตนไดถูกปรับหลายครั้งเนื่องจากมีเหตุการณ
ตามที่ไดกําหนดในหนังสือช้ีชวนเกิดข้ึน  

   ในระหวางงวดปจจุบัน บริษัทฯไดเปลี่ยนแปลงอัตราการใชสิทธิและราคาใชสิทธิของใบสําคัญ
แสดงสิทธิขางตน (LH-W2) ดังนี้ 

วันที่ รายการแกไข คร้ังกอน คร้ังใหม หมายเหตุ 

8 มีนาคม 2549 อัตราการใชสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย 
ใชสิทธิซื้อหุนสามัญได   
1.19460 หุน 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย 
ใชสิทธิซื้อหุนสามัญได 
1.20223 หุน 

เปนผลจากการออก 
ESOP-5 

 ราคาใชสิทธิ 2.177 บาทตอหุน 2.163 บาทตอหุน เปนผลจากการออก 
ESOP-5 

4 พฤษภาคม 2549 อัตราการใชสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย 
ใชสิทธิซื้อหุนสามัญได   
1.20223 หุน 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย 
ใชสิทธิซื้อหุนสามัญได 
1.22484 หุน 

เปนผลจากการจาย    
เงินปนผลเกินกวา  
รอยละ 30 ของกําไร
สุทธิ 

 ราคาใชสิทธิ 2.163 บาทตอหุน 2.123 บาทตอหุน เปนผลจากการจาย    
เงินปนผลเกินกวา    
รอยละ 30 ของกําไร
สุทธิ 

25 สิงหาคม 2549 อัตราการใชสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย 
ใชสิทธิซื้อหุนสามัญได   
1.22484 หุน 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย 
ใชสิทธิซื้อหุนสามัญได 
1.24486 หุน 

เปนผลจากการจาย    
เงินปนผลเกินกวา  
รอยละ 30 ของกําไร
สุทธิ 

 ราคาใชสิทธิ 2.123 บาทตอหุน 2.089 บาทตอหุน เปนผลจากการจาย    
เงินปนผลเกินกวา    
รอยละ 30 ของกําไร
สุทธิ 

   ในระหวางงวดปจจุบัน มีการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิขางตนจํานวน 95,346,884 หนวย (ใช
สิทธิสะสมถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2548: 1,746,847,007 หนวย) ซื้อหุนของบริษัทฯจํานวน 116,064,310 หุน 
ดังนั้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 จึงมีใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวคงเหลือจํานวน 1,234,374,659 หนวย 
(31 ธันวาคม 2548: 1,329,721,543 หนวย) 
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15. ทุนเรือนหุน 

 15.1  เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2548 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯจัดสรรใหแกผูถือหุน
เดิม (LH-W2) ขอใชสิทธิจํานวน 11,648,410 หนวย ซื้อหุนสามัญจํานวน 13,915,188 หุน ในราคาหุนละ 
2.177 บาท ทําใหทุนชําระแลวของบริษัทฯเพิ่มจาก 8,297,412,718 บาท เปน 8,311,327,906 บาท บริษัทฯ
ไดรับเงินเพิ่มทุนขางตนแลวจํานวน 30,293,364.บาทในเดือนธันวาคม 2548 อยางไรก็ตาม บริษัทฯ        
จดทะเบียนเพิ่มทุนที่ออกและเรียกชําระแลวกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2549 และตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยไดรับหุนสามัญขางตนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนแลวตั้งแตวันที่ 16 มกราคม 
2549 เปนตนไป ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯจึงบันทึกจํานวนเงินรับจากการเพิ่มทุนดังกลาว
ไวเปนรายการแยกตางหากในงบดุลภายใตบัญชี “เงินรับลวงหนาคาหุน” 

 15.2  เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2549 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญที่จัดสรรของบริษัทฯใหแก
กรรมการที่เปนพนักงาน และพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอย ตามโครงการเสนอขายหลักทรัพย
ใหแกกรรมการที่เปนพนักงาน และพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอยครั้งท่ี 4 (ESOP-4) ขอใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวจํานวนรวม 500,150 หนวย ซื้อหุนสามัญจํานวน 5,001,500 หุน ในราคา    
หุนละ 1 บาท ทําใหทุนชําระแลวของบริษัทฯเพิ่มจาก 8,311,327,906 บาท เปน 8,316,329,406 บาท  
บริษัทฯไดรับเงินเพิ่มทุนขางตนแลวจํานวน 5,001,500.บาทในเดือนมกราคม 2549 และบริษัทฯได        
จดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2549 และตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยไดรับหุนสามัญขางตนของบริษัทฯเปนหลักทรัพยจดทะเบียนตั้งแตวันที่ 10 กุมภาพันธ 2549 

 15.3 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2549 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯจัดสรรใหแกกรรมการที่
เปนพนักงาน และพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอยครั้งท่ี 5 (ESOP-5) และผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ี
จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม (LH-W2) ขอใชสิทธิจํานวน 1,971,050 หนวย และ 
55,769,589 หนวย ซื้อหุนสามัญจํานวน 19,710,500  หุน และ 67,047,859 หุน ในราคาหุนละ 1 บาท และ 
2.163 บาท ตามลําดับ ทําใหทุนชําระแลวของบริษัทฯเพิ่มจาก 8,316,329,406 บาท เปน 8,403,087,765 
บาท บริษัทฯไดรับเงินเพิ่มทุนขางตนแลวรวมจํานวน 164,735,019 บาท ในเดือนมีนาคม  2549  อยางไร  
ก็ตาม บริษัทฯจดทะเบียนเพิ่มทุนที่ออกและเรียกชําระแลวกับกระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 11 เมษายน 
2549 และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดรับหุนสามัญขางตนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนตั้งแตวันที่         
20 เมษายน 2549 เปนตนไป 
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 15.4   เมื่อวันที่ 30 เมษายน  2549 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญที่จัดสรรของบริษัทฯใหแกกรรมการ
ท่ีเปนพนักงาน และพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอยครั้งท่ี 4 (ESOP-4) ขอใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิดังกลาวจํานวนรวม 18,000 หนวย ซื้อหุนสามัญจํานวน 180,000 หุน ในราคาหุนละ 1 บาท ทําใหทุน
ชําระแลวของบริษัทฯเพิ่มจาก 8,403,087,765 บาท เปน 8,403,267,765 บาท บริษัทฯไดรับเงินเพิ่มทุน
ขางตนแลวจํานวน 180,000 บาทในเดือนเมษายน  2549 บริษัทฯจดทะเบียนเพิ่มทุนที่ออกและเรียกชําระ
แลวกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม  2549 และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดรับหุน
สามัญขางตนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนแลวตั้งแตวันที่ 18 พฤษภาคม 2549  เปนตนไป 

 15.5 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2549 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯจัดสรรใหแกกรรมการ
ท่ีเปนพนักงาน และพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอยครั้งท่ี 5 (ESOP-5) และผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ี
จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม (LH-W2) ขอใชสิทธิจํานวน 2,019,600 หนวย และ 
12,573,895 หนวย ซื้อหุนสามัญจํานวน 20,196,000 หุน และ 15,401,005 หุน ในราคาหุนละ 1 บาท และ 
2.123 บาท ตามลําดับ ทําใหทุนชําระแลวของบริษัทฯเพิ่มจาก 8,403,267,765 บาท เปน 8,438,864,770 
บาท บริษัทฯไดรับเงินเพิ่มทุนขางตนแลวรวมจํานวน 52,892,334 บาท ในเดือนมิถุนายน 2549 อยางไรก็
ตาม บริษัทฯจดทะเบียนเพิ่มทุนที่ออกและเรียกชําระแลวกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 
2549 และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดรับหุนสามัญขางตนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนตั้งแตวันที่         
18 กรกฎาคม 2549 เปนตนไป 

 15.6 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม  2549 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯที่จัดสรรใหแก
กรรมการที่เปนพนักงาน และพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอย ตามโครงการเสนอขายหลักทรัพย
ใหแกกรรมการที่เปนพนักงาน และพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอยครั้งท่ี 4 (ESOP-4) ขอใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวรวมจํานวน 109,500 หนวย ซื้อหุนสามัญรวมจํานวน 1,095,000 หุน ในราคา
หุนละ 1 บาท ทําใหทุนชําระแลวของบริษัทฯเพิ่มจาก 8,438,864,770 บาท เปน 8,439,959,770 บาท  
บริษัทฯไดรับเงินเพิ่มทุนขางตนแลวในเดือนกรกฎาคม 2549 บริษัทฯจดทะเบียนเพิ่มทุนที่ออกและเรียก
ชําระแลวกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2549 และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดรับหุน
สามัญขางตนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนแลวตั้งแตวันที่ 8 สิงหาคม 2549 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 รายการกระทบยอดจํานวนหุนสามัญ 

(หนวย: หุน) 

 งบการเงินรวมและงบการเงิน 
เฉพาะของบริษัทฯ 

 สําหรับงวดเกาเดือน                 
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 

 2549 2548 
หุนสามัญที่ออกและชําระแลว   
จํานวนหุนสามัญ ณ วันตนงวด 8,297,412,718 8,090,953,934 
เพิ่มจากการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ 142,547,052 156,503,684 

จํานวนหุนสามัญ ณ วันปลายงวด 8,439,959,770 8,247,457,618 

16.  เงินรับลวงหนาคาหุน 

  เมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2549 มีการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯจัดสรรใหแก
กรรมการที่เปนพนักงาน และพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอยครั้งท่ี 5 (ESOP-5) และใบสําคัญแสดงสิทธิท่ี
จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม (LH-W2) จํานวน 165,800 หนวยและ 27,003,400 หนวย 
ซื้อหุนสามัญจํานวน 1,658,000 หุน และ 33,615,446.หุน ในราคาหุนละ 1 บาท และ 2.089 บาท ตามลําดับ 
บริษัทฯไดรับเงินเพิ่มทุนขางตนแลวรวมจํานวน 71,880,667 บาทในเดือนกันยายน 2549 บริษัทฯจดทะเบียน 
เพิ่มทุนที่ออกและเรียกชําระแลวกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2549 เปนทุนชําระแลวจํานวน 
8,475,233,216 บาท และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดรับหุนสามัญขางตนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนแลว
ตั้งแตวันท่ี 11 ตุลาคม 2549 เปนตนไป ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 บริษัทฯบันทึกจํานวนเงินรับจากการเพิ่มทุน
ดังกลาวจํานวน 71,880,667 บาท ไวเปนรายการแยกตางหากในงบดุลภายใตบัญชี “เงินรับลวงหนาคาหุน” และ
ไดรวมจํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนขางตนในการคํานวณกําไรตอหุนสําหรับงวดปจจุบันแลว 



 -  27  - 

(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

17. สวนเกิน (ตํ่ากวา) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 2549 2548 2549 2548 

  (ปรับปรุงใหม)  (ปรับปรุงใหม) 
ผลตางระหวางราคาตามบัญชีกับ     
 มูลคายุติธรรมของเงินลงทุน     
 เผื่อขาย     
 - เงินลงทุนของบริษัทฯ (55,023) 2,499 (55,023) 2,499 
 - เงินลงทุนของบริษัทรวม 5,481 691 5,481 691 

รวม (49,542) 3,190 (49,542) 3,190 

18. การกระทบยอดกําไรตอหุนปรับลด 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 

  จํานวนหุนสามัญ  
 กําไรสุทธิ ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก กําไรตอหุน 

 2549 2548 2549 2548 2549 2548 
 (พันบาท) (พันบาท) (พันหุน) (พันหุน) (บาท) (บาท) 
  (ปรับปรุงใหม)    (ปรับปรุงใหม)

กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน       
กําไรจากกิจกรรมตามปกติ 531,965 1,423,849 8,440,370* 8,239,973* 0.06 0.17 
รายการพิเศษ - 45,023   - 0.01 

กําไรสุทธิ 531,965 1,468,872   0.06 0.18 
ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ      
 จัดสรรใหแกกรรมการที่เปนพนักงาน       
 และพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอย      
  - ครั้งท่ี 4 (ESOP-4) - - 1,988 8,647   
  - ครั้งท่ี 5 (ESOP-5) - - 16,981 -   
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ     
 จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม (LH-W2) - - 1,111,589 1,191,997   
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 

  จํานวนหุนสามัญ  
 กําไรสุทธิ ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก กําไรตอหุน 

 2549 2548 2549 2548 2549 2548 
 (พันบาท) (พันบาท) (พันหุน) (พันหุน) (บาท) (บาท) 

      (ปรับปรุงใหม)    (ปรับปรุงใหม)
กําไรตอหุนปรับลด     
กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญ สมมติวามีการใชสิทธิ     
 ซ้ือหุนสามัญจากใบสําคัญแสดงสิทธิ       
    กําไรจากกิจกรรมตามปกติ 531,965 1,423,849 9,570,928 9,440,617 0.06 0.15 

    รายการพิเศษ - 45,023   - 0.01 

    กําไรสุทธิ 531,965 1,468,872   0.06 0.16 

 *รวมหุนสามัญจากการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิตามที่กลาวในหมายเหตุ 16 

 สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 

  จํานวนหุนสามัญ  
 กําไรสุทธิ ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก กําไรตอหุน 

 2549 2548 2549 2548 2549 2548 
 (พันบาท) (พันบาท) (พันหุน) (พันหุน) (บาท) (บาท) 
  (ปรับปรุงใหม)    (ปรับปรุงใหม)

กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน       
กําไรจากกิจกรรมตามปกติ 1,970,575 3,936,025 8,386,991* 8,199,843* 0.23 0.48 
รายการพิเศษ - 45,023   - 0.01 

กําไรสุทธิ 1,970,575 3,981,048   0.23 0.49 
ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ      
 จัดสรรใหแกกรรมการที่เปนพนักงาน       
 และพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอย      
  - ครั้งท่ี 4 (ESOP-4) - - 2,987 8,647   
  - ครั้งท่ี 5 (ESOP-5) - - 21,856 -   
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ      
 จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม (LH-W2) - - 1,172,153 1,191,997   

กําไรตอหุนปรับลด     
กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญ สมมติวามีการใชสิทธิ     
 ซ้ือหุนสามัญจากใบสําคัญแสดงสิทธิ       
    กําไรจากกิจกรรมตามปกติ 1,970,575 3,936,025 9,583,987 9,400,487 0.21 0.41 

    รายการพิเศษ - 45,023   - 0.01 

    กําไรสุทธิ 1,970,575 3,981,048   0.21 0.42 

 *รวมหุนสามัญจากการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิตามที่กลาวในหมายเหตุ 16 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

19.  ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา 

 19.1 ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันตามสัญญากอสรางรวมจํานวน 2,184.1 
ลานบาท (31 ธันวาคม 2548: 1,192.5 ลานบาท) และเฉพาะของบริษัทฯจํานวน 1,035.6 ลานบาท           
(31 ธันวาคม 2548: 829.8 ลานบาท) 

 19.2 ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 บริษัทฯมีภาระผูกผันตามสัญญาเชาและบริการกับบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน        
แหงหนึ่งจํานวน 59.1 ลานบาท และมีภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจายฝายทุนอีกจํานวน 2.9 ลานบาท 

 19.3  ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรตี้ จํากัด มีภาระผูกผันเกี่ยวกับการบริหาร
โครงการและงานกอสรางจํานวน 9.1 ลานบาท 

19.4 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2549 บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรตี้ จํากัด และบริษัทยอยมีภาระผูกพันตาม
สัญญาเชาท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสรางดังนี้ 

  19.4.1 สัญญาเชาท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง 

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

          อาคารเสร็จกอนวันดังกลาวใหเริ่มนับกําหนด 
          ระยะเวลาเชาตั้งแตวันนั้นเปนตนไป โดยจาย 
          คาเชาเปนรายเดือนในอัตราที่เพิ่มขึ้นทุกปดังนี้ 
         ปที่ 1-5 คาเชารวม 33.15 ลานบาท 
         ปที่ 6-10 คาเชารวม 42.31 ลานบาท 
         ปที่ 11-15 คาเชารวม 54.00 ลานบาท 
         ปที่ 16-20 คาเชารวม 68.92 ลานบาท 
         ปที่ 21-25 คาเชารวม 87.97 ลานบาท 
            ปที่ 26-30 คาเชารวม 112.27 ลานบาท 

  นอกจากนี้ บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรตี้ จํากัด ยังมีภาระผูกพันเกี่ยวกับคาทดแทน
การขาดผลประโยชนในอัตราเดือนละ 350,000 บาท นับแตวันทําสัญญาจนถึงวันที่กอสรางอาคาร
เสร็จและคาดูแลรักษาความปลอดภัยเดือนละ 11,160 บาท ตลอดระยะเวลาการปลูกสรางและ
ตลอดอายุสัญญาเชา 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

  19.4.2 สัญญาเชาชวงท่ีดิน 

วันที่ทําสัญญา อายุสัญญา   วันสิ้นสุดสัญญา   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 

  19.4.3 สัญญาเชาท่ีดิน 

วันที่ทําสัญญา อายุสัญญา อัตราคาเชาและคาหนาดิน 
10 มีนาคม 2549 30 ป(1)  - คาหนาดินจํานวน 500 ลานบาท ซ่ึงชําระแลวจํานวน 250 ลานบาท สวนที่เหลือ 

      จะชําระเมื่อผูใหเชาไดจัดใหผูเชาเดิมขนยายออกพรอมกับจดทะเบียนสัญญาเชา 
     - ภายในระยะเวลา 3 ป (นับจากวันจดทะเบียนการเชา) กอนการเริ่มนับกําหนด 
      ระยะเวลาการเชา บริษัท แอล แอนด เอช พรอพเพอรตี้ จํากัด ตองชําระคาหนาดิน 
      เพิ่มเติมรวมจํานวน 5.76 ลานบาท 
     - คาเชาที่ดินจายเปนรายเดือนดังนี้ 
     ปที่ 1 - 5 คาเชารวม 20.16 ลานบาท 
     ปที่ 6 - 10 คาเชารวม 23.18 ลานบาท 
     ปที่ 11 - 15 คาเชารวม 26.66 ลานบาท 
     ปที่ 16 - 20 คาเชารวม 30.66 ลานบาท 
     ปที่ 21 - 25 คาเชารวม 35.25 ลานบาท 
       ปที่ 26 - 30 คาเชารวม 40.54 ลานบาท 

 (1) นับแตวันที่ครบกําหนดระยะเวลา 3 ป หลังจากที่ผูใหเชาไดจัดการใหผูเชาเดิมไดขนยายออกและผูเชาได        
สงมอบที่ดินพรอมกับจดทะเบียนการเชาที่ดินใหแกบริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรตี้ จํากัดเปนที่เรียบรอย
แลว 

 19.5   ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 บริษัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสวนของเงินลงทุนที่ยังไมเรียกชําระในบริษัท 
แอล แอนด เอช พร็อพเพอรตี้ จํากัด จํานวนเงิน 205.2 ลานบาท 

 19.6 ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรตี้ จํากัด และบริษัทยอยมีภาระผูกพัน
เกี่ยวกับคาบริหารจัดการที่ตองจายใหกับบริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด ซึ่งเปนบริษัทรวมของ
บริษัทฯในอัตราปละ 1.8 ลานบาท และคาธรรมเนียมอื่นตามที่ระบุในสัญญา จนกวาจะมีการบอกยกเลิก
สัญญา 
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20. ภาระจากการพัฒนาโครงการที่ดําเนินการอยู 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 2549 2548 2549 2548 

จํานวนโครงการที่ดําเนินการอยูตนงวด 34 36 21 26 
จํานวนโครงการที่ปดแลว (3) (15) - (13) 
จํานวนโครงการที่เปดใหม 5 13 3 8 

จํานวนโครงการที่ดําเนินการอยูสิ้นงวด 36 34 24 21 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

 สําหรับงวดเกาเดือน สําหรับงวดเกาเดือน 
 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 

 2549 2548 2549 2548 

มูลคาซื้อขายที่ไดทําสัญญาแลวสะสม     
 ท้ังสิ้น (ลานบาท) 54,384 45,595 38,389 34,957 
คิดเปนรอยละของยอดขายรวมของ     
 โครงการที่เปดดําเนินการอยู 54.44% 60.37% 50.87% 61.12% 
มูลคาซื้อขายที่ไดทําสัญญาแลวใน     
 ระหวางงวด (ลานบาท) 11,982 15,476 8,113 10,280 
คิดเปนรอยละของยอดขายรวมของ     
 โครงการที่เปดดําเนินการอยู 11.99% 20.49% 10.75% 17.98% 

  บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันที่จะตองทําการพัฒนาสาธารณูปโภคสวนกลางของโครงการที่
ดําเนินงานอยูเปนมูลคา 737.2 ลานบาท (31 ธันวาคม 2548: 596.6 ลานบาท) 

21. การค้ําประกัน 

 21.1 ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 บริษัทฯมีภาระค้ําประกันที่ทํากับธนาคารและสถาบันการเงินตาง ๆ ใหกับ
บริษัท แอล. เอช. เมืองใหม จํากัด และบริษัทยอย ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯเปนจํานวน 523.2 ลาน
บาท (31 ธันวาคม 2548: 523.3 ลานบาท)   
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 21.2 ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 บริษัท ภูเก็ต ฟวเจอรแพลน จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท แอล.เอช.    
เมืองใหม จํากัด ไดคํ้าประกันเงินกูของบริษัท แอล.เอช. เมืองใหม จํากัด เปนจํานวน 400.0 ลานบาท 

 21.3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 บริษัท ดับเบิ้ลทรี จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทของบริษัท แอล.เอช.    
เมืองใหม จํากัด ไดคํ้าประกันเงินกูของบริษัท แอล.เอช. เมืองใหม จํากัด เปนจํานวน 400.0 ลานบาท 

 21.4 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2549 บริษัทฯไดคํ้าประกันเงินกูของลูกคากับสถาบันการเงินจํานวน 9.9 ลานบาท       
(31 ธันวาคม 2548: จํานวน 9.0 ลานบาท)  

 21.5 ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯไดคํ้าประกัน
หนี้ของบริษัทอื่นแหงหนึ่ง จํานวน 31.1 ลานบาท (31 ธันวาคม 2548: จํานวน 29.9 ลานบาท) 

 21.6 ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรตี้ จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯได  
คํ้าประกันเงินกูของบริษัท แอล แอนด เอช สาทร จํากัด จํานวน 85 ลานบาท 

 21.7 ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 มีหนังสือคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษัทฯและบริษัทยอย   
คงเหลืออยูเปนจํานวนเงิน 1,778.5 ลานบาท (31 ธันวาคม 2548: 1,472.7 ลานบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระ
ผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจ 

22. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

  บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการในสวนงานทางธุรกิจเดียวคือธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ซึ่ง
ประกอบดวยโครงการจัดสรรที่ดินขายพรอมบาน โครงการอาคารชุดพักอาศัย และโครงการบานและอาคารที่พัก
อาศัยใหเชา และมีสวนงานทางภูมิศาสตรเพียงสวนงานเดียวคือประเทศไทยเทานั้น ดังนั้น รายได กําไรและ
สินทรัพยท้ังหมดที่แสดงในงบการเงินจึงเกี่ยวของกับสวนงานทางธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรตามที่กลาว
ไว 

23. เงินปนผล 

  เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2549 ท่ีประชุมใหญสามัญผูถือหุนของบริษัทฯประจําป 2549 ไดมีมติอนุมัติให 
บริษัทฯจายเงินปนผลประจําป 2548 อีกในอัตราหุนละ 0.25 บาท ท้ังนี้ คณะกรรมการบริษัทฯอนุมัติจาย         
เงินปนผลระหวางกาลสําหรับผลการดําเนินงานป 2548 ไปแลวในอัตรา 0.25 บาทตอหุน รวมเปนเงินปนผล
สําหรับผลการดําเนินงานป 2548 ท้ังสิ้น 0.50 บาทตอหุน สําหรับเงินปนผลครั้งนี้จํานวน 0.25 บาทตอหุนคิดเปน
เงินปนผลท้ังสิ้น 2,100.77 ลานบาท แตเนื่องจากเงินปนผลท่ีประกาศจายจํานวน 16.47 ลานบาท เปนของผูถือหุน
ซึ่งไมมีสิทธิรับเงินปนผล เงินปนผลที่บริษัทฯจายไปจริงจึงมีจํานวนเงินเพียง 2,084.30 ลานบาท เงินปนผล
ดังกลาวมีกําหนดจายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2549 
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  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2549 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯจายเงินปนผล
ระหวางกาลสําหรับผลการดําเนินงานงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2549 ในอัตรา 0.17 บาทตอหุน    
รวมเปนเงินจํานวน 1,434.79 ลานบาท แตเนื่องจากเงินปนผลที่ประกาศจายจํานวน 11.72 ลานบาท เปนของ       
ผูถือหุนซึ่งไมมีสิทธิรับเงินปนผล เงินปนผลท่ีบริษัทฯจายไปจริงจึงมีจํานวนเงินเพียง 1,423.07 ลานบาท          
เงินปนผลดังกลาวมีกําหนดจายในวันที่ 11 กันยายน 2549 

24. เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน 

 24.1 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2549 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 26/2549 เรื่อง 
มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 44 เรื่อง งบการเงินรวมและการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย (แกไข
เพิ่มเติมครั้งท่ี 1) โดยใหแกไขการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทยอย กิจการที่มีอํานาจควบคุมรวม และ
บริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการจากวิธีสวนไดเสียมาเปนวิธีราคาทุน โดยกิจการที่ไมประสงคจะใช
วิธีราคาทุนในป 2549 ก็ใหใชวิธีสวนไดเสียตามเดิมจนถึงสิ้นป 2549 และใหใชวิธีราคาทุนเริ่มตั้งแตวันที่ 
1 มกราคม 2550 

  ประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับดังกลาวไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใชในวันที่           30 
ตุลาคม 2549 

 24.2 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม  2549 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯที่จัดสรรใหแกกรรมการ
ท่ีเปนพนักงาน และพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอย ตามโครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแก
กรรมการที่เปนพนักงาน และพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอยครั้งท่ี 4 (ESOP-4) ขอใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวรวมจํานวน 103,800 หนวย ซื้อหุนสามัญรวมจํานวน 1,038,000 หุน ในราคา
หุนละ 1 บาท ทําใหทุนชําระแลวของบริษัทฯเพิ่มจาก 8,475,233,216 บาท เปน 8,476,271,216 บาท  
บริษัทฯไดรับเงินเพิ่มทุนขางตนแลวในเดือนตุลาคม 2549 บริษัทฯจดทะเบียนเพิ่มทุนที่ออกและเรียก
ชําระแลวกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2549 และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดรับ
หุนสามัญขางตนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนแลวตั้งแตวันที่ 10 พฤศจิกายน 2549 

25. การจัดประเภทรายการบัญชีใหม 

  บริษัทฯไดจัดประเภทรายการบางรายการในงบการเงินที่นํามาแสดงเปรียบเทียบใหมเพื่อใหสอดคลองกับ
การจัดประเภทรายการบัญชีของงวดปจจุบัน  
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26. การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล 

  งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการของบริษัทฯเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2549 
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