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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
บริษัท แลนดแอนดเฮาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2549 

1. ขอมูลทั่วไป 

 1.1 เกณฑในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 

   งบการเงินนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 41 เรื่อง งบการเงินระหวางกาล โดยเลือก     
นําเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ อยางไรก็ตามไดมีการขยายการแสดงรายการในงบดุล งบกําไร 
ขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสดเพิ่มเติมใหอยูในรูปแบบเต็ม    
เชนเดียวกับงบการเงินประจําป 

   งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนเพ่ือใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปท่ีนําเสนอครั้งลาสุด 
ดังนั้นงบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหม ๆ เพื่อ
ไมใหขอมูลท่ีนําเสนอซ้ําซอนกับขอมูลท่ีไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงินควรใชงบการเงินระหวางกาล
นี้ควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด 

 1.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

   งบการเงินรวมระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนโดยใชหลักเกณฑเดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุด   
วันที่ 31 ธันวาคม 2548 โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางเกี่ยวกับบริษัทยอยในระหวางงวด 

   งบการเงินรวมระหวางกาลเปนการรวมรายการบัญชีของบริษัทฯและบริษัทยอย ซึ่งไดตัด       
รายการคาและยอดคงเหลือระหวางกันออกแลว โดยอัตราการถือหุนของบริษัทฯในบริษัทยอยมดีังนี้: - 

 สถานที่ สัดสวนการถือหุน (รอยละ) 
 จดทะเบียน 31 มีนาคม 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 พรอบเพอรต้ี 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 รอยัล เอ็คเซ็ลเล็นซิ จํากัด ไทย 60.00 60.00 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

   นอกจากนี้ งบการเงินรวมระหวางกาลยังไดรวมรายการบัญชีของบริษัทดังตอไปน้ี ซึ่งบริษัทยอย
ถือหุนเกินรอยละ 50  

 สถานท่ี สัดสวนการถือหุน (รอยละ) 
 จดทะเบียน 31 มีนาคม 2549 31 ธันวาคม 2548 
บริษัทยอยของบริษัท สยามธานี พรอบเพอรต้ี 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 รอยัล เอ็คเซ็ลเล็นซิ จํากัด    
  บริษัท แอล แอนด เอช สาทร จํากัด ไทย 99.99 99.99 

   งบการเงินรวมระหวางกาลและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 
มีนาคม 2549 รวมเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย และสวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสียของบริษัทรวมดังกลาว โดยคํานวณจากงบการเงินสอบทานแลวหรือท่ียังมิไดผานการ
สอบทานดังตอไปนี้: - 

           (หนวย: พันบาท) 

    สวนแบงกําไร (ขาดทุน) 
  สัดสวนการถือหุน เงินลงทุนตามวิธี ตามวิธีสวนไดเสีย 
 สถานที่ ณ วันที่ สวนไดเสีย สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด 
 จดทะเบียน  31 มีนาคม 2549 31 มีนาคม 2549 วันที่ 31 มีนาคม 2549 
  (รอยละ)   
สอบทานแลวโดยผูสอบบัญชีและผูสอบบัญชีอื่นในสํานักงานเดียวกัน  
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด ไทย 43.00 557,088 (22,881) 
   (มหาชน)      
บริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด ไทย 39.99 14,635 613 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแลนดแอนดเฮาส ไทย 49.94 473,236 9,316 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิเรียกรอง 
   แลนดแอนดเฮาส II 

ไทย 49.99 1,924,909 28,430 

บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน) ไทย 24.85 2,445,556 17,123 
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 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
           (หนวย: พันบาท) 

    สวนแบงกําไร (ขาดทุน) 
  สัดสวนการถือหุน เงินลงทุนตามวิธี ตามวิธีสวนไดเสีย 
 สถานที่ ณ วันที่ สวนไดเสีย สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 
 จดทะเบียน  31 มีนาคม 2549 31 มีนาคม 2549 วันที่ 31 มีนาคม 2549 
  (รอยละ)   
สอบทานแลวโดยผูสอบบัญชีอื่น     
บริษัท บางกอกเชน ฮอสปตอล จํากัด (มหาชน) ไทย 25.79 619,931 29,024 
บริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคช่ัน โปรดักส จํากัด ไทย 31.41 462,780 119 
   (มหาชน)      
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) ไทย 26.62 755,350 27,725 
ยังไมไดสอบทานโดยผูสอบบัญชี     
บริษัท โพลาร พรอบเพอรตี้ โฮลดิ้ง  ฟลิปปนส 25.00 958,193 8,807 
   คอรปอเรชั่น จํากัด      

 1.3 นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

   งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนโดยไดใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับที่ใช
ในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 

2. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

  ในระหวางงวด บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน (เกี่ยวของโดยมี
กรรมการและ/หรือผูถือหุนและการบริหารรวมกัน) รายการธุรกิจดังกลาวสามารถสรุปไดดังนี้: - 

(หนวย: ลานบาท) 
 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ นโยบายการกําหนดราคา 
 2549 2548 2549 2548  

รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      
ดอกเบี้ยรับ - - 24.9 40.5 รอยละ 5 ตอป (2548: รอยละ 4 ตอป) 
ดอกเบี้ยจาย   - - 0.2 2.8 รอยละ 3 ตอป (2548: รอยละ 4 ตอป) 
รายการธุรกิจกับบริษัทรวม      
ซ้ือสินคา 65.1 145.2 39.7 102.9 ราคาตลาด 
คาบริการจาย    5.6 4.4 5.6 4.2 ราคาตลาด 
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เก่ียวของกัน     
ซ้ือสินคา - 10.9 - 7.4 ราคาตลาด 



 -  4  -

 (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

  ยอดคงคางของรายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกันไดแสดงเปนสวนหนึ่งของรายการในงบดุลภายใต
รายการดังตอไปนี้: - 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 
 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 2549 2548 2549 2548 

เงินทดรองจายและลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน    
บริษัทยอย     
บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํากัด - - 4.0 3.5 
บริษัท แลนดแอนดเฮาส นอรธอีส      
   จํากัด - - 1.3 1.1 
บริษัท แอล เอช เรียลเอสเตท จํากัด - - 8.9 6.7 
บริษัท แอลเอช แอสเซท จํากัด - - 2.9 2.0 
บริษัท แอล. เอช. เมืองใหม จํากัด - - 0.3 0.3 
บริษัท แลนดแอนดเฮาส นอรธ จํากัด - - 0.1 0.1 
 - - 17.5 13.7 
บริษัทรวม     
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด     
   (มหาชน) 7.1 10.3 5.6 8.1 
บริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) 4.8 4.8 4.8 4.8 
 11.9 15.1 10.4 12.9 
รวม 11.9 15.1 27.9 26.6 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 
 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 2549 2548 2549 2548 

เงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางรับจากกิจการที่เกี่ยวของกัน  
บริษัทยอย     
บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํากัด  - - 990.1 1,151.5 
บริษัท แอตแลนติก เรียลเอสเตท จํากัด - - 100.3 99.2 
บริษัท แอล เอช เรียลเอสเตท จํากัด - - 100.0 388.3 
บริษัท แอลเอช แอสเซท จํากัด - - 948.5 878.4 
รวม - - 2,138.9 2,517.4 
เงินมัดจําแกกิจการที่เกี่ยวของกัน     
บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน     
บริษัท เซ็นเตอร พอยท แมเนจเมนท     
   จํากัด 6.7 - 6.7 - 
เจาหนี้การคากิจการที่เก่ียวของกัน     
บริษัทรวม     
บริษัท ควอลิต้ี คอนสตรัคชั่น โปรดักส      
   จํากัด (มหาชน) 10.2 14.9 7.8 9.3 
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด     
   (มหาชน) 5.7 16.5 2.5 6.5 
 15.9 31.4 10.3 15.8 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน     
บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคช่ัน      
   แมททีเรียล จํากัด - 1.1 - - 
รวม 15.9 32.5 10.3 15.8 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 
 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 2549 2548 2549 2548 

เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน     
บริษัทยอย     
บริษัท สยามธานี เรียลเอสเตท จํากัด  - - 0.4 0.4 
บริษัทรวม     
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด      
   (มหาชน) 0.1 - - - 
บริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่     
   จํากัด 5.3 4.0 - - 
 5.4 4.0 - - 
รวม 5.4 4.0 0.4 0.4 
เงินกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางจายจากกิจการที่เกี่ยวของกัน   
บริษัทยอย     
บริษัท แลนดแอนดเฮาส นอรธอีส      
   จํากัด - - 100.2 28.5 

  เ งินให กูยืมแกบริษัทยอยและเงินกู ยืมจากบริษัทยอยเปนการกู ยืมในรูปของตั๋วสัญญาใช เงิน                
ปลอดหลักทรัพยคํ้าประกันและครบกําหนดจายคืนเมื่อทวงถาม 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

  เงินกูยืม/ใหกูยืมกับบริษัทยอยในระหวางงวดปจจุบันมีรายการเคลื่อนไหวดังตอไปนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 
 31 ธันวาคม 2548 เพิ่มข้ึน ลดลง 31 มีนาคม 2549 

เงินใหกูยืมระยะส้ันและดอกเบี้ยคางรับจากกิจการที่เก่ียวของกัน    
บริษัทยอย     
บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํากัด 1,151.5 3,083.3 (3,244.7) 990.1 
บริษัท แอตแลนติก เรียลเอสเตท จํากัด 99.2 101.0 (99.9) 100.3 
บริษัท แอล เอช เรียลเอสเตท จํากัด 388.3 1,043.1 (1,331.4) 100.0 
บริษัท แอล เอช แอสเซท จํากัด 878.4 1,034.3 (964.2) 948.5 
รวม 2,517.4 5,261.7 (5,640.2) 2,138.9 
เงินกูยืมระยะส้ันและดอกเบ้ียคางจายจากกิจการที่เกี่ยวของกัน    
บริษัทยอย     
บริษัท แลนดแอนดเฮาส นอรธอีส จํากัด 28.5 100.2 (28.5) 100.2 

3. ลูกหนี้การคา 

  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 และ 31 ธันวาคม 2548 มูลคาของลูกหน้ีการคาแยกตามอายุหนี้ไดดังนี้ 
 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 
 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 

ระยะเวลาคางชําระ 2549 2548 2549 2548 
ลูกหน้ีการคา - อสังหาริมทรัพย     
 ไมเกิน 3 เดือน 6,772 - - - 
 มากกวา 12 เดือน 174 174 - - 
รวม 6,946 174 - - 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

4. ท่ีดิน งานระหวางกอสรางและงานสาธารณูปโภค (สินคาคงเหลือ) 

  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยไดนําที่ดินบางสวนพรอมสิ่งปลูกสรางที่มีอยูบนที่ดิน ซึ่ง
มีมูลคาสุทธิจํานวนเงิน 2,054 ลานบาท (31 ธันวาคม 2548: 2,054 ลานบาท) ไปจดจํานองค้ําประกันเงินกูและ    
หุนกูตามหมายเหตุ 8, 9 และ 10 

5. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

(หนวย: พันบาท) 

   งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 
   ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2549 
  ลักษณะ  สัดสวน เงินลงทุน  

ช่ือบริษัท ประเภทกิจการ ความสัมพันธ ทุนชําระแลว เงินลงทุน วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย เงินปนผล 
    (รอยละ)    
บริษัท แอตแลนติก เรียลเอสเตท  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย การถือหุนและมี 15,000 99.99 14,998   9,472 - 
   จํากัด   กรรมการรวมกัน      
บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย การถือหุนและมี 371,616 99.99 371,614 470,395 - 
   จํากัด   กรรมการรวมกัน      
บริษัท แลนดแอนดเฮาส ธุรกิจอสังหาริมทรัพย การถือหุนและมี 13,500 99.99 13,500 19,074 - 
   นอรธ จํากัด   กรรมการรวมกัน      
บริษัท แลนดแอนดเฮาส ธุรกิจอสังหาริมทรัพย การถือหุนและมี 570,000 99.99 569,999 595,769 - 
   นอรธอีส จํากัด   กรรมการรวมกัน      
บริษัท สยามธานี พร็อบเพอรตี้ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย การถือหุนและมี 100,000 99.99 64,859 220,902 - 
   จํากัด และบริษัทยอย   กรรมการรวมกัน      
บริษัท แอล เอช เรียลเอสเตท ธุรกิจอสังหาริมทรัพย การถือหุนและมี 116,000 99.99 50,000 1,434,846 - 
   จํากัด   กรรมการรวมกัน      
บริษัท แอลเอช แอสเซท จํากัด ธุรกิจอสังหาริมทรัพย การถือหุนและมี 100,000 99.99 52,734 161,953 - 
   กรรมการรวมกัน      
บริษัท แอล. เอช. เมืองใหม ธุรกิจอสังหาริมทรัพย การถือหุนและมี 900,000 55.00 495,000 585,582 - 
   จํากัด และบริษัทยอย   กรรมการรวมกัน      
บริษัท รอยัล เอ็คเซ็ลเล็นซิ จํากัด ธุรกิจใหเชาอสังหาริมทรัพย การถือหุนและมี 1,000,000 60.00 696,000 679,896 - 
   และบริษัทยอย   กรรมการรวมกัน      
     2,328,704 4,177,889 - 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย: พันบาท) 

   งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 
   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 
  ลักษณะ  สัดสวน เงินลงทุน  

ช่ือบริษัท 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 รอยัล เอ็คเซ็ลเล็นซิ จํากัด ธุรกิจใหเชาอสังหาริมทรัพย การถือหุนและมี 580,000 60.00 444,000 433,701 - 
   และบริษัทยอย   กรรมการรวมกัน      
    2,076,704 3,699,423 491,597 

  ในระหวางงวดปจจุบัน บริษัท รอยัล เอ็คเซ็ลเล็นซิ จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยแหงหน่ึงไดเรียกชําระคาหุน
เพิ่มสวนท่ีเหลือจากผูถือหุน และบริษัทฯไดจายคาหุนเพิ่มเติมจํานวน 252 ลานบาท ใหแกบริษัทดังกลาวแลวใน
เดือนกุมภาพันธและมีนาคม 2549 

  ณ  วันที่  31 มีนาคม  2549 บริษัท แอล .  เอช . เมืองใหม จํากัด  ไดนําหุนสามัญของบริษัท ภูเก็ต                  
ฟวเจอรแพลน จํากัด และบริษัท ดับเบ้ิลทรี จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยไปวางเปนหลักทรัพยคํ้าประกันเงินกูยืม 
ระยะยาวตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 9 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

6. เงินลงทุนในบริษัทรวม 

(หนวย: พันบาท) 

   งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 
   ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 
  ลักษณะ  สัดสวน เงินลงทุน  

ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ ความสัมพันธ ทุนชําระแลว เงินลงทุน วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย เงินปนผล 
    (รอยละ)    

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย ธนาคารเพื่อรายยอย การถือหุนและมี 1,100,000 43.00 661,960 557,088 - 
   จํากัด (มหาชน)   กรรมการรวมกัน      
บริษัท บางกอกเชน ฮอสปตอล จํากัด โรงพยาบาล การถือหุนและมี 950,000 25.79 520,479 619,931 - 
   (มหาชน)   กรรมการรวมกัน      
บริษัท ควอลิต้ี คอนสตรัคชั่น โปรดักส ผลิตวัสดุกอสราง การถือหุนและมี 400,000 31.41 265,980 462,780 - 
   จํากัด (มหาชน)   กรรมการรวมกัน      
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด  คาปลีกวัสดุกอสราง การถือหุนและมี 954,086 26.62 424,333 755,350 - 
   (มหาชน)   กรรมการรวมกัน      
บริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี  ท่ีปรึกษาลงทุน การถือหุนและมี 5,000 39.99 2,000 14,635 - 
   จํากัด   กรรมการรวมกัน      
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแลนด ธุรกิจอสังหาริมทรัพย การถือหุนและมี 639,943 49.94 328,452 473,236 9,588 
   แอนดเฮาส   กรรมการรวมกัน      
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย การถือหุนและมี 3,215,570 49.99 1,609,896 1,924,909 40,186 
   สิทธิเรียกรองแลนดแอนดเฮาส II   กรรมการรวมกัน      
บริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย การถือหุนและมี 6,285,285 24.85 2,277,455 2,445,556 - 
   กรรมการรวมกัน      
บริษัท โพลาร พรอบเพอรต้ี โฮลด้ิง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย การถือหุนและมี 4,892,411 25.00 866,849 958,193 - 
   คอรปอเรชั่น จํากัด   กรรมการรวมกัน      
     6,957,404 8,211,678 49,774 

(หนวย: พันบาท) 

   งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 
   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 
  ลักษณะ  สัดสวน เงินลงทุน  

ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ ความสัมพันธ ทุนชําระแลว เงินลงทุน วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย เงินปนผล 
    (รอยละ)    

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 25.79 520,479 592,787 24,400 
   (มหาชน)   กรรมการรวมกัน      
บริษัท ควอลิต้ี 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 แอดไวเซอร่ี  ท่ีปรึกษาลงทุน การถือหุนและมี 5,000 39.99 2,000 14,021 - 
   จํากัด   กรรมการรวมกัน      
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย การถือหุนและมี 639,940 49.94 328,452 473,551 23,331 
   แลนดแอนดเฮาส   กรรมการรวมกัน      
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย การถือหุนและมี 3,215,570 49.99 1,609,896 1,938,621 104,483 
   และสิทธิเรียกรองแลนดแอนดเฮาส II   กรรมการรวมกัน      
บริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย การถือหุนและมี 6,270,733 24.02 2,208,445 2,359,424 101,472 
   กรรมการรวมกัน      
บริษัท โพลาร พรอบเพอรต้ี โฮลด้ิง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย การถือหุนและมี 4,892,410 25.00 866,849 963,321 - 
   คอรปอเรชั่น จํากัด   กรรมการรวมกัน     
     6,874,856 8,098,931 327,565 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

  บริษัทฯบันทึกเงินลงทุนในบริษัท โพลาร พรอบเพอรต้ี โฮลด้ิง คอรปอเรชั่น จํากัด ซึ่งเปนบริษัทรวม   
แหงหนึ่งในตางประเทศตามวิธีสวนไดเสีย โดยอาศัยขอมูลทางการเงินที่จัดทําโดยฝายบริหารของบริษัทรวม  
แหงนั้น ซึ่งยังไมมีผลการสอบทานโดยผูสอบบัญชี สวนแบงผลการดําเนินงานดังกลาวไมมีผลกระทบอยางเปน
สาระสําคัญตองบการเงิน 

  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 คอรปอเรช่ัน จํากัด 17,576 
รวม 81,512 

  งบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ของบริษัทรวมดังกลาวขางตนที่ผานการตรวจสอบโดย
ผูสอบบัญชีแลวไมมีผลแตกตางอยางเปนสาระสําคัญจากงบการเงินที่ใชในการคํานวณสวนแบงผลกําไร 
(ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย บริษัทฯจึงปรับผลแตกตางดังกลาวเขางบกําไรขาดทุนในงวดปจจุบัน 

 6.1 บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 

   ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 เงินลงทุนในบริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีราคาตลาดรวมจํานวน 2,539 ลานบาท (31 
ธันวาคม 2548: 2,030 ลานบาท)   

   ในระหวางงวดปจจุบัน บริษัทฯไดลงทุนในบริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) โดย
การซื้อหุนสามัญเพิ่มรวมจํานวน 1.7 ลานหุน คิดเปนเงิน 13.5 ลานบาท 

   นอกจากนี้ ในระหวางงวดปจจุบัน มีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัท โฮม         
โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) ใชสิทธิจองซื้อหุนสามัญรวม 6.8 ลานหนวย แปลงเปนหุนสามัญ
จํานวน 6.8 ลานหุน อยางไรก็ตาม สัดสวนการถือหุนของบริษัทฯยังคงเทากับรอยละ 26.62 
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  (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 6.2 บริษัท บางกอกเชน ฮอสปตอล จํากัด (มหาชน) 

   ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 เงินลงทุนในบริษัท บางกอกเชน ฮอสปตอล จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีราคาตลาดรวมจํานวน 980 ลานบาท (31 ธันวาคม 
2548: 657 ลานบาท)   

 6.3 บริษัท ควอลิต้ี คอนสตรัคชั่น โปรดักส จํากัด (มหาชน) 

   ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 เงินลงทุนในบริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคช่ัน โปรดักส จํากัด (มหาชน) ซึ่ง
เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีราคาตลาดรวมจํานวน 332 ลานบาท (31 
ธันวาคม 2548: 344 ลานบาท)   

 6.4 บริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) 

   ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 เงินลงทุนในบริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัท             
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีราคาตลาดรวมจํานวน 2,015 ลานบาท (31 ธันวาคม 
2548: 1,747 ลานบาท) 

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

   นอกจากนี้ ในระหวางงวดปจจุบัน มีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัท ควอลิต้ี เฮาส 
จํากัด (มหาชน) ใชสิทธิจองซื้อหุนสามัญใหมจํานวน 14.5 ลานหนวย แปลงเปนหุนสามัญจํานวน 14.5 
ลานหุน ทําใหสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯเปลี่ยนแปลงจากรอยละ 24.02 เปนรอยละ 24.85 

 6.5 บริษัท โพลาร พรอบเพอรต้ี โฮลดิ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด 

   ในระหวางงวดปจจุบัน บริษัท โพลาร พรอบเพอรตี้ โฮลดิ้ง คอรปอเรชั่น จํากัดไดจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศฟลิปปนสแลว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 เงินลงทุนในบริษัทดังกลาวมีราคา
ตลาดรวมจํานวน 2,199 ลานบาท 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

7. เงินลงทุนระยะยาวอื่น 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 
 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 2549 2548 2549 2548 

หลักทรัพยเผื่อขาย     
ตราสารทุน - ในประเทศ 105,789 118,801 105,789 118,801 
บวก: กําไร (ขาดทุน) ท่ียังไมเกิดข้ึน     
 ของเงินลงทุน (48,659) 2,499 (48,659) 2,499 
 57,130 121,300 57,130 121,300 
เงินลงทุนทั่วไป     
ตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกําหนด     
   บริษัท ระบบขนสงมวลชน กรุงเทพ     
      จํากัด (มหาชน) 150,000 150,000 - - 
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 (39,151) (39,151) (39,151) (39,151) 
 873,561 873,734 647,820 647,993 
รวม 930,691 995,034 704,950 769,293 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

8. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 
 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 2549 2548 2549 2548 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 25,063 10,554 6,137 10,554 
ต๋ัวแลกเงิน 734,463 304,463 734,463 304,463 
หัก: ดอกเบี้ยจายลวงหนา (13,648) (3,501) (13,648) (3,501) 
สุทธิ 745,878 311,516 726,952 311,516 

  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินค้ําประกันโดยการจดจํานองที่ดินบางสวนและ              
สิ่งปลูกสรางของบริษัทฯและบริษัทยอยตามที่กลาวในหมายเหตุ 4 

9. เงินกูยืมระยะยาว 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 
 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 2549 2548 2549 2548 

เงินกูยืมระยะยาว 4,612,599 4,773,965 3,703,379 3,816,576 
หัก: สวนของหนี้สินที่ถึงกําหนด     
           ชําระภายใน 1 ป (2,095,259) (1,394,779) (1,289,998) (1,380,559) 
        ดอกเบี้ยจายลวงหนา (127,914) (156,949) (127,914) (156,949) 
สุทธิ 2,389,426 3,222,237 2,285,467 2,279,068 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

  เงินกูยืมระยะยาวของบริษัทฯและบริษัทยอย แสดงรายละเอียดไดดังนี้:- 
(หนวย: ลานบาท) 

 31 มีนาคม 2549 31 ธันวาคม 2548   
ผูใหกู ยอดหนี้ อัตราดอกเบี้ย ยอดหนี้ อัตราดอกเบี้ย การชําระคืนเงินตน ค้ําประกันโดย 

เงินกูยืมระยะยาวของบริษัทฯ    
ธนาคารในประเทศ            2,292.2 3.00 – 3.90 2,301.7 3.00 - 3.90  ชําระคืนระหวางเดือนมิถุนายน 

2549 ถึงกรกฎาคม 2550 
- 

บริษัทการเงินในประเทศ           1,411.2 2.75 – 3.93 1,514.9 2.75 - 3.97 ชําระคืนระหวางเดือนตุลาคม  - 
      2549 ถึงกันยายน 2550  
รวม           3,703.4  3,816.6    
เงินกูยืมระยะยาวของบริษัทยอย       
ธนาคารในประเทศ   909.2 ปแรก MLR - 1.5 957.4 ปแรก MLR - 1.5 ทยอยจายชําระเมื่อขายท่ีดินโดยมี จดจํานองท่ีดินพรอมสิ่งปลูก 
  ปถัดไป MLR – 1  ปถัดไป MLR – 1  ระยะเวลาครบกําหนดในเดือน      สรางของโครงการที่เสนอ  
      กันยายน 2552       กูและหุนของบริษัทยอย 
รวม  909.2  957.4    
รวมเงินกูยืมระยะยาวของ       
   บริษัทฯและบริษัทยอย            4,612.6  4,774.0    

10. หุนกู 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 
 จํานวนหุน (หุน) จํานวนเงิน (พันบาท) 

     31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 อัตราดอกเบี้ย อายุ คืนเงินตน ครบกําหนด 2549 2548 2549 2548 

หุนกูประเภทไมมีหลักประกัน   
 - คร้ังที่ 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 คงที่รอยละ3.25  

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

 - คร้ังที่ 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 อัตราดอกเบี้ยสูงสุด  5 ป ทยอยคืนทุก 3 

เดือน 
4 ธันวาคม 2549 1,500,000 1,500,000 281,250 375,000 

  ของเงินฝากประจํา      
  ธนาคารกรุงเทพ      
  เงินฝาก 3 เดอืน      
  บวกรอยละ 3      
รวม     8,500,000 9,500,000 7,281,250 8,375,000 
หัก: สวนของหุนกูที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป  (1,281,250) (1,375,000) 
สุทธิ    6,000,000 7,000,000 

  หุนกูประเภทมีหลักประกันคํ้าประกันโดยที่ดินบางสวนของบริษัทฯตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 4 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

11. ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

   11.1 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯจัดสรรใหแกกรรมการที่เปนพนักงาน 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 

  11.1.1 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯจัดสรรใหแกกรรมการท่ีเปนพนักงาน และ
พนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอยครั้งที่ 4 (ESOP-4) 

                  เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2548 บริษัทฯไดเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของ
บริษัทฯจัดสรรใหแกกรรมการที่เปนพนักงาน และพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอยครั้งที่ 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 500,150 หนวย (ใช
สิทธิสะสมถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2548 จํานวน 5,141,300 หนวย) ซื้อหุนสามัญของบริษัทฯจํานวน 
5,001,500 หุน ดังนั้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 จึงมีใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวคงเหลือจํานวน 
322,900 หนวย (31 ธันวาคม 2548 จํานวน 823,050 หนวย) 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

  11.1.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯจัดสรรใหแกกรรมการท่ีเปนพนักงาน และ      
พนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอยครั้งที่ 5 (ESOP-5) 

   เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2549 บริษัทฯไดเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของ
บริษัทฯจัดสรรใหแกกรรมการที่เปนพนักงาน และพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอยครั้งที่ 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
ขางตนอาจถูกปรับเมื่อมีเหตุการณตามที่ไดกําหนดไวในหนังสือชี้ชวน และมีระยะเวลาการใชสิทธิ
ทุก ๆ  3 เดือนนับจากวันที่ใชสิทธิครั้งแรก โดยกําหนดวันที่ใชสิทธิครั้งแรกในวันที่ 31 มีนาคม 
2549  และวันสุดทายของการใชสิทธิคือวันท่ี 7 มีนาคม 2552  

    เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2549 มีการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิขางตนจํานวน 1,971,050 
หนวย ซื้อหุนสามัญของบริษัทฯจํานวน 19,710,500 หุน ในราคาหุนละ 1 บาท ดังนั้น ณ วันที่ 31 
มีนาคม 2549 จึงมีใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวคงเหลือจํานวน 3,996,950 หนวยบริษัทฯไดรับเงิน
เพ่ิมทุนขางตนแลวจํานวน 19,710,500 บาท ในเดือนมีนาคม 2549 บริษัทฯจดทะเบียนเพิ่มทุนที่
ออกและเรียกชําระแลวกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2549 และตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยไดรับหุนสามัญขางตนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนแลวต้ังแตวันที่ 20 เมษายน 2549 
เปนตนไป ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2549 บริษัทฯบันทึกจํานวนเงินรับจากการเพิ่มทุนดังกลาวจํานวน 
19,710,500 บาท ไวเปนรายการแยกตางหากในงบดุลภายใตบัญชี “เงินรับลวงหนาคาหุน” 

 11.2 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 คัญแสดงสิทธิดั งกล าว เปนหลักทรัพยจดทะเบียน  โดยเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย                    
แหงประเทศไทยไดตั้งแตวันที่ 26 กันยายน 2544 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

   อยางไรก็ตาม ในป 2546 มีการเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญบริษัทฯจากหุนละ 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) ดังนี:้ - 

วันที่ รายการแกไข คร้ังกอน คร้ังใหม หมายเหตุ 
8 มีนาคม 2549 อัตราการใชสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย 

ใชสิทธิซื้อหุนสามัญได   
1.19460 หุน 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย 
ใชสิทธิซ้ือหุนสามัญได 
1.20223 หุน 

เปนผลจากการออก 
ESOP-5 

 ราคาใชสิทธิ 2.177 บาทตอหุน 2.163 บาทตอหุน เปนผลจากการออก 
ESOP-5 

   เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2549 มีการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิขางตน (LH-W2) จํานวน 55,769,589 
หนวย (ใชสิทธิสะสมถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2548 จํานวน 1,746,847,007 หนวย) ซื้อหุนสามัญจํานวน 
67,047,859 หุน ในราคาหุนละ 2.163 บาท สงผลให ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 บริษัทฯมีใบสําคัญแสดง
สิทธิดังกลาวคงเหลือจํานวน 1,273,951,954 หนวย (31 ธันวาคม 2548: จํานวน 1,329,721,543 หนวย) 
บริษัทฯไดรับเงินเพิ่มทุนขางตนแลวจํานวน 145,024,519 บาท ในเดือนมีนาคม 2549 บริษัทฯจดทะเบียน
เพิ่มทุนที่ออกและเรียกชําระแลวกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2549 เปนทุนชําระแลวจํานวน 
8,403,087,765 และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดรับหุนสามัญขางตนเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
แลวต้ังแตวันที่ 20 เมษายน 2549 เปนตนไป ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2549 บริษัทฯบันทึกจํานวนเงินรับจาก
การเพิ่มทุนดังกลาวจํานวน 145,024,519 บาท ไวเปนรายการแยกตางหากในงบดุลภายใตบัญชี “เงินรับ
ลวงหนาคาหุน” 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

12. ทุนเรือนหุน 

  เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2548 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯจัดสรรใหแกผูถือหุน
เดิม (LH-W2) ขอใชสิทธิจํานวน 11,648,410 หนวย ซื้อหุนสามัญจํานวน 13,915,188 หุน ในราคาหุนละ 2.177 
บาท ทําใหทุนชําระแลวของบริษัทฯเพ่ิมจาก 8,297,412,718 บาท เปน 8,311,327,906 บาท บริษัทฯไดรับเงิน  
เพิ่มทุนขางตนแลวจํานวน 30,293,364 บาทในเดือนธันวาคม 2548 อยางไรก็ตาม บริษัทฯจดทะเบียนเพิ่มทุนที่
ออกและเรียกชําระแลวกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2549 และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ไดรับหุนสามัญขางตนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนแลวต้ังแตวันที่ 16 มกราคม 2549 เปนตนไป ดังนั้น ณ วันที่    
31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯจึงบันทึกจํานวนเงินรับจากการเพิ่มทุนดังกลาวไวเปนรายการแยกตางหากในงบดุล
ภายใตบัญชี “เงินรับลวงหนาคาหุน” 

  เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2549 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญที่จัดสรรใหแกกรรมการที่เปน
พนักงาน และพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอย ตามโครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแกกรรมการที่เปน
พนักงาน และพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอยครั้งที่ 4 (ESOP-4) ขอใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว
จํานวนรวม 500,150 หนวย ซื้อหุนสามัญจํานวน 5,001,500 หุน ในราคาหุนละ 1 บาท ทําใหทุนชําระแลวของ
บริษัทฯเพิ่มจาก 8,311,327,906 บาท เปน 8,316,329,406 บาท บริษัทฯไดรับเงินเพิ่มทุนขางตนแลวในเดือน
มกราคม 2549 และบริษัทฯไดจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยแลวเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2549 และ   
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดรับหุนสามัญขางตนของบริษัทฯเปนหลักทรัพยจดทะเบียนต้ังแตวันที่        
10 กุมภาพันธ 2549 

 รายการกระทบยอดจํานวนหุนสามัญ 

(หนวย: หุน) 
 งบการเงินรวมและงบการเงิน 

เฉพาะของบริษัทฯ 
 สําหรับงวดสามเดือน                

สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 
 2549 2548 
หุนสามัญที่ออกและชําระแลว   
จํานวนหุนสามัญ ณ วันตนงวด 8,297,412,718 8,090,953,934 
เพิ่มจากการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ 18,916,688 64,780,643 
จํานวนหุนสามัญ ณ วันปลายงวด 8,316,329,406 8,155,734,577 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

13. สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 
 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 2549 2548 2549 2548 

ผลตางระหวางราคาตามบัญชีกับ     
 มูลคายุติธรรมของเงินลงทุน     
 เผื่อขาย     
 - เงินลงทุนของบริษัทรวม 354,778 371,242 354,778 371,242 
 - เงินลงทุนของบริษัทฯ (48,659) 2,499 (48,659) 2,499 
รวม 306,119 373,741 306,119 373,741 

14. การกระทบยอดกําไรตอหุนปรับลด 
 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 
  จํานวนหุนสามัญ  
 กําไรสุทธิ ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก กําไรตอหุน 
 2549 2548 2549 2548 2549 2548 
 (พันบาท) (พันบาท) (พันหุน) (พันหุน) (บาท) (บาท) 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน       
กําไรสุทธิ 731,297 1,097,812 8,315,769 8,156,072 0.09 0.13 
ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       
 ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯจัดสรรใหแก      
    กรรมการที่เปนพนักงาน และพนักงานของบริษัทฯ      
    และบริษัทยอย      
  - คร้ังที่ 4 (ESOP-4) - - 4,354 -   
  - คร้ังที่ 5 (ESOP-5) - - 12,188 -   
 ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯจัดสรรใหแก      
    ผูถือหุนเดิม (LH-W2) - - 1,215,050 1,198,058   
กําไรตอหุนปรับลด      
 กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญ สมมติวามีการใชสิทธิ      
    ซ้ือหุนสามัญจากใบสําคัญแสดงสิทธิ 731,297 1,097,812 9,547,361 9,354,130 0.08 0.12 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

15.  ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา 

 15.1 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันตามสัญญากอสรางรวมจํานวน 2,725 ลาน
บาท (31 ธันวาคม 2548: 1,192.5 ลานบาท) และเฉพาะของบริษัทฯคงเหลือประมาณ 919.6 ลานบาท      
(31 ธันวาคม 2548: 829.8 ลานบาท) 

 15.2 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 บริษัทฯมีภาระผูกผันตามสัญญาเชาและบริการรวมจํานวน 72.2 ลานบาท และมี
ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจายฝายทุนอีกจํานวน 23.7 ลานบาท 

 15.3  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 บริษัท รอยัล เอ็คเซ็ลเล็นซิ จํากัด มีภาระผูกผันเกี่ยวกับการบริหารโครงการและ
งานกอสรางจํานวน 11.8 ลานบาท 

15.4 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 บริษัท รอยัล เอ็คเซ็ลเล็นซิ จํากัด และบริษัทยอยมีภาระผูกพันตามสัญญาเชา
ท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสรางดังนี้ 

  15.4.1 สัญญาเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง 

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

          อาคารเสร็จกอนวันดังกลาวใหเริ่มนับกําหนด 
          ระยะเวลาเชาตั้งแตวันนั้นเปนตนไป โดยจาย 
          คาเชาเปนรายเดือนในอัตราที่เพิ่มข้ึนทุกปดังนี้ 
         - 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 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

  นอกจากนี้ บริษัท รอยัล เอ็คเซ็ลเล็นซิ จํากัด ยังมีภาระผูกพันเกี่ยวกับคาทดแทนการขาด
ผลประโยชนในอัตราเดือนละ 350,000 บาท นับแตวันทําสัญญาจนถึงวันที่กอสรางอาคารเสร็จและ
คาดูแลรักษาความปลอดภัยเดือนละ 11,160 บาท ตลอดระยะเวลาการปลูกสรางและตลอดอายุ
สัญญาเชา 

  15.4.2 สญัญาเชาที่ดิน 
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 

  15.4.3 สัญญาเชาที่ดิน 

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

      จะชําระเมื่อผูใหเชาไดจัดใหผูเชาเดิมขนยายออกพรอมกับจดทะเบียนสัญญาเชา 
     - ภายในระยะเวลา 3 ป (นับจากวันจดทะเบียนการเชา) กอนการเริ่มนับกําหนด 
      ระยะเวลาการเชา บริษัท รอยัล เอ็คเซ็ลเล็นซิ จํากัด ตองชําระคาหนาดินเพิ่มเติม 
      รวมจํานวน 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 รอยัล เอ็คเซ็ลเล็นซิ จํากัด เปนที่เรียบรอยแลว 
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16. ภาระจากการพัฒนาโครงการที่ดําเนินการอยู 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 
 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 
 2549 2548 2549 2548 

จํานวนโครงการที่ดําเนินการอยูตนงวด 34 36 21 26 
จํานวนโครงการที่ปดแลว (1) (15) - (13) 
จํานวนโครงการที่เปดใหม - 13 - 8 
จํานวนโครงการที่ดําเนินการอยูสิ้นงวด 33 34 21 21 
มูลคาซื้อขายที่ไดทําสัญญาแลวสะสม     
  ท้ังสิ้น (ลานบาท) 45,818 42,402 32,699 30,267 
คิดเปนรอยละของยอดขายรวมของ     
   โครงการที่เปดดําเนินการอยู 53.17% 49.21% 51.35% 47.53% 

  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 
 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด 
 วันที่ 31 มีนาคม วันที่ 31 มีนาคม 
 2549 2548 2549 2548 

มูลคาซื้อขายที่ไดทําสัญญาแลวใน     
      ระหวางงวด (ลานบาท) 3,416 6,221 2,423 3,644 
คิดเปนรอยละของยอดขายรวมของ     
   โครงการที่เปดดําเนินการอยู 3.96% 8.04% 3.82% 5.57% 

  บริษัทฯมีภาระผูกพันที่จะตองทําการพัฒนาสาธารณูปโภคสวนกลางของโครงการที่ดําเนินงานอยูเปน
มูลคา 434.1 ลานบาท (31 ธันวาคม 2548: 596.6 ลานบาท) 
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17. การคํ้าประกัน 

 17.1 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 บริษัทฯมีภาระคํ้าประกันที่ทํากับธนาคารและสถาบันการเงินตาง ๆ ใหกับบริษัท 
แอล. เอช. เมืองใหม จํากัด และบริษัทยอย ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ เปนจํานวน 522.5 ลานบาท    
(31 ธันวาคม 2548: 523.3 ลานบาท)   

 17.2 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2549 บริษัทฯคํ้าประกันเงินกูของลูกคากับสถาบันการเงินจํานวน 10.4 ลานบาท       
(31 ธันวาคม 2548: จํานวน 9.0 ลานบาท)  

 17.3 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ ไดคํ้าประกัน
หนี้ของบริษัทอื่นแหงหน่ึง จํานวน 29.9 ลานบาท (31 ธันวาคม 2548: จํานวน 29.9 ลานบาท) 

 17.4  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 มีหนังสือคํ้าประกันที่ออกโดยธนาคารในนามของบริษัทฯและบริษัทยอย   
คงเหลืออยูเปนจํานวนเงิน 1,500.5 ลานบาท (31 ธันวาคม 2548: 1,472.7 ลานบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระ
ผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจ 

18. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

  บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการในสวนงานทางธุรกิจเดียวคือธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ซึ่ง
ประกอบดวยโครงการจัดสรรที่ดินขายพรอมบานและโครงการอาคารชุดพักอาศัย และมีสวนงานทางภูมิศาสตร
เพียงสวนงานเดียวคือประเทศไทยเทานั้น ดังน้ัน รายได กําไรและสินทรัพยท้ังหมดที่แสดงในงบการเงินจึง
เกี่ยวของกับสวนงานทางธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรตามที่กลาวไว 

19. เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน 

19.1 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2549 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2549 ของบริษัท รอยัล เอ็คเซ็ลเล็นซิ จํากัด 
ไดมีมติใหเพ่ิมทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 1,000 ลานบาท เปนทุนจดทะเบียนใหม 1,600 ลาน
บาท โดยการออกหุนสามัญจํานวน 6,000,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท โดยเรียกชําระคาหุนในอัตราหุน
ละ 30 บาท บริษัทฯ ไดซื้อเงินลงทุนดังกลาวในสัดสวนการถือหุนเดิมจํานวน 3,600,000 หุนและไดจาย
ชําระคาหุนดังกลาวแลวในเดือนเมษายน 2549 และบริษัท รอยัล เอ็คเซ็ลเล็นซิ จํากัด ไดจดทะเบียน      
เพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2549 

19.2 เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2549 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2549 ไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลในอัตรา
หุนละ 0.25 บาท คิดเปนจํานวนเงิน 2,100.77 ลานบาท โดยมีกําหนดจายในวันท่ี 26 พฤษภาคม 2549 
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19.3 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2549 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญที่จัดสรรใหแกกรรมการที่เปน
พนักงาน และพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอย ตามโครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแกกรรมการที่
เปนพนักงาน และพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอยครั้งที่ 4 (ESOP-4) ขอใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิดังกลาวรวมจํานวน 18,000 หนวย ซื้อหุนสามัญรวมจํานวน 180,000 หุน ในราคาหุนละ 1 บาท ทํา
ใหทุนชําระแลวของบริษัทฯเพ่ิมจาก 8,403,087,765 บาท เปน 8,403,267,765 บาท บริษัทฯไดรับเงินเพิ่ม
ทุนขางตนแลวในเดือนเมษายน 2549 บริษัทฯอยูระหวางการจดทะเบียนเพิ่มทุนที่ออกและเรียกชําระแลว
กับกระทรวงพาณิชย 

19.4 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2549 บริษัทฯไดเปลี่ยนแปลงอัตราการใชสิทธิและราคาใชสิทธิของใบสําคัญแสดง
สิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม (LH-W2) ดังนี้: - 

รายการแกไข คร้ังกอน ครั้งใหม หมายเหตุ 
อัตราการใชสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย ใช

สิทธิซื้อหุนสามัญ 1.20223 หุน 
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย 
ใชสิทธิซ้ือหุนสามัญได 
1.22484 หุน 

เปนผลจากการจายเงินปนผลเกินกวา
รอยละ 30 ของกําไรสุทธิ 

ราคาใชสิทธิ 2.163 บาทตอหุน 2.123 บาทตอหุน เปนผลจากการจายเงินปนผลเกินกวา
รอยละ 30 ของกําไรสุทธิ 

20. การจัดประเภทรายการบัญชีใหม 

  บริษัทฯไดจัดประเภทรายการบางรายการในงบการเงินที่นํามาแสดงเปรียบเทียบใหมเพื่อใหสอดคลองกับ
การจัดประเภทรายการบัญชีของงวดปจจุบัน ซึ่งไมมีผลตอกําไรสุทธิหรือสวนของผูถือหุนตามท่ีไดรายงาน     
ไปแลวโดยผูสอบบัญชีอื่น 

21. การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล 

  งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับการอนุมัติใหเผยแพรจากคณะกรรมการของบริษัทฯในวันที่ 15 พฤษภาคม 
2549 


