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บริษัท แลนดแอนดเฮาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 

1. ขอมูลทั่วไป 

  บริษัท แลนดแอนดเฮาส จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งข้ึนเปนบริษัทมหาชนและมีภูมิลําเนาใน
ประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการพัฒนาอสังหาริมทรัพย โดยมีท่ีอยูตามที่จดทะเบียนคือเลขที่ 1      
ถนนสาทรใต ช้ัน 37-38 อาคารคิวเฮาส ลุมพินี แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 

 2.1 งบการเงินนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และการ
แสดงรายการในงบการเงินไดทําข้ึนเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา      
ลงวันที่ 14 กันยายน 2544 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

  งบการเงินนี้ไดจัดทําข้ึนโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี 

 2.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

  ก) งบการเงินรวมนี้ไดจัดทําข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท แลนดแอนดเฮาส จํากัด (มหาชน) และ
บริษัทยอยดังตอไปนี้ 

     รอยละของสินทรัพย รอยละของรายได 
     ท่ีรวมอยูใน ท่ีรวมอยูในรายไดรวม 
  จัดตั้งขึ้นใน อัตรารอยละ สินทรัพยรวม สําหรับปสิ้นสุด 

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม วันท่ี 31 ธันวาคม 

   2550 2549 2550 2549 2550 2549 
   (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 
ถือหุนโดยบริษัทฯ         
บริษัท แอตแลนติก เรียลเอสเตท จํากัด ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ไทย 99.99 99.99 0.3 0.3 - - 
บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํากัด ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ไทย 99.99 99.99 2.1 3.3 7.9 8.3 
บริษัท แลนดแอนดเฮาสนอรธ จํากัด ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ไทย 99.99 99.99 - - - - 
บริษัท แลนดแอนดเฮาส นอรธอีส จํากัด ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ไทย 99.99 99.99 0.7 0.9 0.8 1.9 
บริษัท สยามธานี พรอบเพอรตี้ จํากัด และบริษัทยอย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ไทย 99.99 99.99 0.7 0.7 - - 
บริษัท แอล เอช เรียลเอสเตท จํากัด ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ไทย 99.99 99.99 0.3 1.7 3.9 10.2 
บริษัท แอลเอช แอสเซท จํากัด ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ไทย 99.99 99.99 3.2 2.9 5.5 5.3 
บริษัท แอล. เอช. เมืองใหม จํากัด และบริษัทยอย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ไทย 55.00 55.00 4.3 4.6 2.2 2.6 
บริษัท แอล แอนด เอช พรอพเพอรตี้ จํากัด ธุรกิจใหเชาอสังหาริมทรัพย ไทย 60.00 60.00 9.0 4.7 0.2 - 
   และบริษัทยอย         
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  จัดตั้งขึ้น อัตรารอยละ 
ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ในประเทศ ของการถือหุน (โดยทางออม) 

   2550 2549 
ถือหุนโดยบริษัทยอยของบริษัทฯ   (รอยละ) (รอยละ) 
บริษัท สยามธานี เรียลเอสเตท จํากัด ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ไทย 99.99 99.99 
   (ถือหุนโดยบริษัท สยามธานี พรอบเพอร
ตี้ จํากัด รอยละ 99.99) 

    

บริษัท ภูเก็ต ฟวเจอรแพลน จํากัด ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ไทย 55.00 55.00 
   (ถือหุนโดยบริษัท แอล. เอช. เมืองใหม 
จํากัด รอยละ 99.99) 

    

บริษทั ดับเบิ้ลทรี จํากัด ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ไทย 55.00 55.00 
   (ถือหุนโดยบริษัท แอล. เอช. เมืองใหม 
จํากัด รอยละ 99.99) 

    

บริษัท แอล แอนด เอช สาทร จํากัด ธุรกิจใหเชาอสังหาริมทรัพย ไทย 60.00 60.00 
   (ถือหุนโดยบริษัท แอล แอนด เอช   
พรอพเพอรตี้ จํากัด รอยละ 99.99) 

     

  ข) ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทยอย รายการคาระหวางกันที่มีสาระสําคัญไดตัดออกจาก    
งบการเงินรวมนี้แลว 

  ค) ยอดเงินลงทุนในบริษัทยอยในบัญชีของบริษัทฯไดตัดกับสวนของผูถือหุนของบริษัทยอยแลว 
ผลตางที่เหลือจะตัดจําหนายภายในระยะเวลา 10 ป นับตั้งแตวันที่เขาซื้อหุนในบริษัทยอย 

 2.3 บริษัทฯไดจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชนตอสาธารณะ ซึ่งแสดงเงินแสดงเงินลงทุนใน 
บริษัทยอยและบริษัทรวมตามวิธีราคาทุน 

3. การประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหม 

  สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 9/2550 ฉบับที่ 38/2550 และฉบับท่ี 62/2550 
เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี โดยใหใชมาตรฐานการบัญชีใหมดังตอไปนี้ 

ก) มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใชในปปจจุบัน 

 ฉบับที่ 44 (ปรับปรุง 2550) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ฉบับที่ 45 (ปรับปรุง 2550) เงินลงทุนในบริษัทรวม 
 ฉบับที่ 46 (ปรับปรุง 2550) สวนไดเสียในการรวมคา 
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 มาตรฐานการบัญชีขางตนใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลัง
วันท่ี 1 มกราคม 2550 เปนตนไป ในระหวางไตรมาสที่ 1 ของปปจจุบัน บริษัทฯไดเปลี่ยนแปลงนโยบาย
การบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการ เพื่อให
เปนไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 44 และ 45 ฉบับปรับปรุงใหม ตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 4 

ข) มาตรฐานการบัญชีที่ยังไมมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 

ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2550) งบกระแสเงินสด 
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2550) สัญญาเชา 
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2550) สินคาคงเหลือ 
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2550) ตนทุนการกูยืม 
ฉบับที่ 35 (ปรับปรงุ 2550) การนําเสนองบการเงิน 
ฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ

ขอผิดพลาด 
ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2550) งบการเงินระหวางกาล 
ฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) การรวมธุรกิจ 
ฉบับที่ 49 (ปรับปรุง 2550) สัญญากอสราง 
ฉบับที่ 51 สินทรัพยไมมีตัวตน 

 มาตรฐานการบัญชีขางตนใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเริ่มในหรือหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2551 เปนตนไป ฝายบริหารของบริษัทฯไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชี     
ฉบับดังกลาวจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปท่ีเริ่มใชมาตรฐานการบัญชี
ฉบับดังกลาว ยกเวนมาตรฐานการบัญชีดังตอไปนี้ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง การรวมธุรกิจ 

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) กําหนดใหบริษัทฯไมตองตัดจําหนายคาความนิยม
จากการรวมธุรกิจอีกตอไป แตบริษัทฯตองทดสอบการดอยคาของคาความนิยม และแสดงคาความนิยม
ดวยราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคาสะสม โดยใหถือปฏิบัติสําหรับคาความนิยมท่ีเกิดจากการรวมธุรกิจซึ่งมี
ขอตกลงตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2551 เปนตนไป สวนคาความนิยมท่ีรับรูกอนหนานี้ บริษัทฯสามารถใช
วิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป โดยหยุดตัดจําหนายคาความนิยมแตตองทดสอบการดอยคาของคาความนิยม   
โดยเริ่มตั้งแตงวดปบัญชีแรกที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 
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4. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

  ในระหวางไตรมาสที่ 1 ของป 2550 บริษัทฯไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกเงิน
ลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการจากวิธีสวนไดเสียเปนวิธีราคาทุนตามมาตรฐาน
การบัญชีฉบับที่ 44 (ปรับปรุง 2550) เรื่อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งกําหนดใหบัญชีเงิน
ลงทุนในบริษัทยอย เงินลงทุนในกิจการที่มีอํานาจควบคุมรวมกัน และเงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงิน
เฉพาะกิจการตองแสดงตามวิธีราคาทุน 

  ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาว บริษัทฯไดปรับยอนหลังงบการเงินเฉพาะกิจการงวดกอนที่
นํามาแสดงเปรียบเทียบเสมือนวาบริษัทฯไดถือปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัท
รวมตามวิธีราคาทุนมาโดยตลอด การเปลี่ยนแปลงนี้ทําใหบริษัทฯมีกําไรสุทธิและกําไรตอหุนในงบกําไรขาดทุน
เฉพาะกิจการสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 เพิ่มข้ึน (ลดลง) ดังนี้ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2550 2549 
กําไรสุทธิเพิ่มข้ึน (ลดลง) (ลานบาท) 611.3 (262.5) 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานเพิ่มข้ึน (ลดลง) (บาทตอหุน) 0.07 (0.04) 
กําไรตอหุนปรับลดเพิ่มข้ึน (ลดลง) (บาทตอหุน) 0.06 (0.03) 

  ผลสะสมของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวไดแสดงไวในหัวขอ “ผลสะสมจากการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม” ในงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนเฉพาะกิจการแลว 

  ท้ังนี้การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาว มีผลกระทบเฉพาะตอรายการบัญชีท่ีเกี่ยวของกับ         
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการเทานั้น โดยไมไดมีผลกระทบตองบการเงินรวม
แตอยางใด 

5. รายการปรับปรุงงบการเงินปกอน 

  ในป 2549 บริษัทฯไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุมบริษัทรวมใหมีนโยบายบัญชีเดียวกัน      
โดยบริษัทฯไดปรับงบการเงินของบริษัทรวมแหงหนึ่งเพื่อใชในการคํานวณมูลคาเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 
โดยปรับนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณโรงพยาบาลของบริษัทรวมดังกลาวจาก
การใชวิธีราคาที่ตีใหมเปลี่ยนเปนราคาทุน 
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  นอกจากนั้น บริษัทฯไดปรับงบการเงินของกองทุนรวมสองแหงซึ่งเปนบริษัทรวมในการคํานวณมูลคา 
เงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย โดยปรับนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยจากการแสดงดวย
มูลคายุติธรรมเปนราคาทุน และผลสะสมของการปรับปรุงจากเหตุการณขางตนจากอดีตถึงตนป 2549 ไดแสดง
ไวในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และไดปรับปรุงกําไรสะสมและบัญชีอื่นที่เกี่ยวของดวยเชนกัน 

6. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

 6.1 การรับรูรายได 

  ก) รายไดจากการขายบานพรอมที่ดินและรายไดจากการขายหนวยในอาคารชุดพักอาศัย 

   บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูรายไดจากการขายบานพรอมท่ีดินและรายไดจากการขายหนวย
ในอาคารชุดพักอาศัยเมื่องานกอสรางเสร็จตามสัญญาและมีการโอนกรรมสิทธิ์ใหผูซื้อหลังจาก
ไดรับชําระจากผูซื้อครบถวนแลว 

  ข) รายไดคาเชาและคาบริการ 

    รายไดคาเชาพื้นที่ในอาคารพักอาศัยและคาบริการที่เกี่ยวของจะรับรูเปนรายไดตามเกณฑ   
คงคางตลอดอายุสัญญาเชา 

    รายไดคาบริการรับรูเมื่อไดใหบริการแลวโดยพิจารณาถึงข้ันความสําเร็จของงาน 

  ค) ดอกเบี้ยรับ 

    ดอกเบี้ยถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง 

  ง) เงินปนผลรับ 

    เงินปนผลรับถือเปนรายไดเมื่อมีสิทธิในการรับเงินปนผล 
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 6.2 ตนทุนการขายบานพรอมที่ดินและหนวยในอาคารชุดพักอาศัย 

   ในการคํานวณหาตนทุนขายบานพรอมที่ดินและหนวยในอาคารชุดพักอาศัย บริษัทฯและบริษัท
ยอยไดทําการแบงสรรตนทุนการพัฒนาทั้งหมดที่คาดวาจะเกิดข้ึน (โดยคํานึงถึงตนทุนที่เกิดข้ึนจริงดวย) 
ตามเกณฑพื้นที่ท่ีขาย 

   ตนทุนการพัฒนาแสดงตามราคาทุนซึ่งประกอบดวยตนทุนที่ดิน คาออกแบบ คาสาธารณูปโภค    
คากอสรางและดอกเบี้ยท่ีเกี่ยวของ 

 6.3 ดอกเบี้ยจายที่ถือเปนตนทุน 

   ดอกเบี้ยจายท่ีเกิดจากการกูยืมเพื่อใชในระหวางการกอสรางโครงการตาง ๆ ถือเปนสวนหนึ่งของ
ราคาทุนของโครงการและจะหยุดบันทึกเมื่อโครงการเสร็จสมบูรณหรือหยุดชะงักลงจนกวาจะมีการ
ดําเนินการพัฒนาตอไป 

 6.4 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

   เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดหมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มี
สภาพคลองสูง ซึ่งถึงกําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ไดมาและไมมีขอจํากัดใน
การเบิกใช 

 6.5 ลูกหนี้การคาและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

   ลูกหนี้การคาแสดงตามมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
สําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินลูกหนี้ไมได ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจาก
ประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุลูกหนี้ 

 6.6 สินคาคงเหลือ 

   ท่ีดินและงานระหวางกอสรางแสดงตามราคาทุนสุทธิจากสํารองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของ
มูลคาโครงการ โดยมีรายละเอียดการคํานวณราคาทุนดังนี้ 

  ท่ีดิน  - ราคาทุนของที่ดินบันทึกโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักโดยแยกที่ดินตาม   
แตละโครงการ 
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  งานระหวางกอสราง - ตนทุนง านระหว า งก อสร า งประกอบด วยตนทุนง านกอสร า ง                      
งานสาธารณูปโภคสวนกลางและดอกเบี้ยจายท่ีถือเปนตนทุนของ     
โครงการ บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกตนทุนงานกอสรางและงาน
สาธารณูปโภคตามที่เกิดข้ึนจริง 

 6.7 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายแสดงตามมูลคายุติธรรม บริษัทฯบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลคา
หลักทรัพยดังกลาวเปนรายการแยกตางหากในสวนของผูถือหุนจนกระทั่งจําหนายหลักทรัพย
ดังกลาวออกไป จึงบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลคานั้นในงบกําไรขาดทุน  

ข) เงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีจะครบกําหนดชําระใน 1 ป และที่จะถือจนครบกําหนดแสดงมูลคาตาม
วิธีราคาทุนตัดจําหนาย บริษัทฯตัดบัญชีสวนเกิน/สวนต่ํากวามูลคาตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยท่ี
แทจริง ซึ่งจํานวนที่ตัดจําหนายนี้จะแสดงเปนรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ  

ค) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดถือเปนเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงใน 
ราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อการดอยคา (ถามี)   

ง) เงินลงทุนในบริษัทรวมท่ีแสดงอยูในงบการเงินรวมแสดงมูลคาตามวิธีสวนไดเสีย 

จ) เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมท่ีแสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตามวิธี
ราคาทุน 

   มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยในความตองการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ      
สิ้นวันทําการสุดทายของปของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มูลคายุติธรรมของตราสารหนี้ถือ
พื้นฐานจากการคํานวณอัตราผลตอบแทนหรือราคาจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยแลวแตกรณี 

   บริษัทฯและบริษัทยอยจะบันทึกขาดทุนจากการดอยคา (ถามี) ของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย 
ตราสารหนี้ท่ีจะถือไวจนครบกําหนดและเงินลงทุนทั่วไปในงบกําไรขาดทุน 

   บริษัทฯใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการคํานวณตนทุนของเงินลงทุน 
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 6.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ/คาเสื่อมราคา 

   อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคาของ
สินทรัพย (ถามี) 

   คาเสื่อมราคาของสโมสร สระวายน้ําและสนามเทนนิสคํานวณตามเกณฑพื้นที่ท่ีขายของโครงการ 
สวนคาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใช
งานโดยประมาณของสินทรัพยดังนี้ 

อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร   20     ป 
เครื่องใชสํานักงาน   3 - 10  ป 
เครื่องตกแตงสํานักงานและสโมสร   5 ป 
ยานพาหนะ   5  ป 
อื่น ๆ   5 - 20 ป  

   คาเสื่อมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน 

   ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับสินทรัพยระหวางติดตั้ง 

 6.9 สัญญาเชาดําเนินงาน 

   สัญญาระยะยาวเพื่อเชาสินทรัพยโดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญ
ยังคงอยูกับผูใหเชาจะจัดเปนสัญญาเชาดําเนินงาน เงินที่ตองจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน (สุทธิจาก    
สิ่งตอบแทนจูงใจที่ไดรับจากผูใหเชา) จะบันทึกในงบกําไรขาดทุนโดยใชวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญา
เชานั้น 

   คาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากการยกเลิกสัญญาเชาดําเนินงานกอนหมดอายุการเชา เชน เบี้ยปรับที่ตองจาย
ใหแกผูใหเชาจะบันทึกเปนคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีการยกเลิกนั้นเกิดข้ึน 

 6.10 สิทธิการเชา 

   สิทธิการเชาแสดงตามราคาทุนสุทธิจากคาตัดจําหนายสะสม บริษัทยอยตัดจําหนายสิทธิการเชาตาม
วิธีเสนตรงตามอายุสัญญาเชา 
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 6.11 คาความนิยม 

   คาความนิยมท่ีเกิดจากการที่บริษัทฯซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในราคาที่สูงกวา
มูลคาสุทธิตามบัญชีของบริษัทยอยและบริษัทรวมถือเปนสินทรัพยและตัดจําหนายโดยใชวิธีเสนตรง
ภายในระยะเวลา 10 ป 

   คาความนิยมติดลบที่เกิดจากการที่บริษัทฯซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในราคาที่     
ต่ํากวามูลคาสุทธิตามบัญชีของบริษัทยอยและบริษัทรวมถือเปนสินทรัพยติดลบและตัดจําหนายโดยใชวิธี
เสนตรงภายในระยะเวลา 10 ป 

 6.12 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

   บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทฯ
หรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับ
บริษัทฯ 

   นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอยาง
เปนสาระสําคัญกับบริษัทฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯที่มีอํานาจในการวางแผน
และควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ 

 6.13 เงินตราตางประเทศ 

   รายการที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ท่ีเกิดรายการ 
สินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศคงเหลืออยู ณ วันที่ในงบดุลไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใช
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล 

   กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนรวมอยูในการคํานวณผลการ
ดําเนินงาน 

 6.14 การดอยคาของสินทรัพย 

   ทุกวันท่ีในงบดุล บริษัทฯและบริษัทยอยจะทําการประเมินวามีขอบงช้ีซึ่งแสดงวาสินทรัพยดอยคา
ลงหรือไม หากมีขอบงช้ีของการดอยคา บริษัทฯและบริษัทยอยจะทําการประมาณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับ
คืนของสินทรัพย และหากพบวาราคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้นมีมูลคาสูงกวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน 
บริษัทฯและบริษัทยอยจะลดมูลคาของสินทรัพยลงใหเทากับมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน และรับรู           ผล
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยในงบกําไรขาดทุน (มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยหมายถึง
ราคาขายสุทธิหรือมูลคาจากการใชของสินทรัพยนั้นแลวแตจํานวนใดจะสูงกวา) 
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   หลังจากนั้น หากมีขอบงช้ีวาการดอยคาของสินทรัพยไดหมดไปหรือลดลง บริษัทฯและบริษัทยอย
จะประมาณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยนั้นใหม เพื่อเปรียบเทียบกับมูลคาตามบัญชีและโอน
กลับรายการขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยท่ีเคยรับรูในงวดกอน เพื่อสะทอนถึงประมาณการ       
มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนที่เปลี่ยนแปลงไป 

 6.15 ผลประโยชนของพนักงาน 

   บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ 

   บริษัทฯไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯและ
บริษัทยอย ซึ่งจะบันทึกรายการในงบการเงินเมื่อมีการใชสิทธิ 

 6.16 ประมาณการหนี้สิน 

   บริษัทฯและบริษัทยอยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจาก
เหตุการณในอดีตไดเกิดข้ึนแลวมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯและบริษัทยอยจะเสีย
ทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯและบริษัทยอยสามารถประมาณ
มูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเชื่อถือ 

 6.17 ภาษีเงินได 

   บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดโดยคํานวณจากกําไรสุทธิทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากร 

 6.18 การใชประมาณการทางบัญชี 

   ในการจัดทํางบการเงินตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป ในบางสถานการณฝายบริหารอาจตองใช
การประมาณและการตั้งสมมติฐาน ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ดวยเหตุนี้ผลท่ีเกิดข้ึนจริงจึงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณไว 

7. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

  ในระหวางป บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการ
ธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯ บริษัทยอยและบริษัท
เหลานั้น ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้ 
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(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 

 2550 2549 2550 2549  
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      
ดอกเบี้ยรับ - - 63.7 99.9 รอยละ 5.5 - 7.5 ตอป 
ดอกเบี้ยจาย   - - 7.2 10.1 รอยละ 5.5 ตอป 
คาธรรมเนียมการจัดการรับ - - 26.0 32.8 ใกลเคียงราคาทุน 
ขายที่ดิน - - 46.7 27.4 ใกลเคียงราคาทุน 
ซ้ือที่ดิน - - 2.1 - ใกลเคียงราคาทุน 
คาตอบแทนสําหรับการใชที่ดิน - - 11.0 33.4 ใกลเคียงราคาทุน 
เงินปนผลรับ - - 1,006.3 904.8 ตามที่ประกาศจาย 
คาธรรมเนียมการจัดการจาย - - 7.3 - ใกลเคียงราคาทุน 
คาธรรมเนียมการค้ําประกันรับ - - 2.1 - รอยละ 0.35 - 0.50 ตอป 
รายการธุรกิจกับบริษัทรวม      
ซ้ือสินคา 152.1 234.6 117.4 156.1 ราคาตลาด 
คาเชาและบริการจาย    - 28.4 - 28.4 ราคาตลาด 
ดอกเบี้ยรับ 33.5 6.7 31.8 6.2 อัตราตลาด 
คาสงเสริมการขาย 12.0 6.9 8.0 1.5 อัตราตลาด 
เงินปนผลรับ 650.4 744.7 650.4 744.7 ตามที่ประกาศจาย 
คาบริการจาย 32.3 21.2 - - ตามอัตราที่ระบุในสัญญา 
คาบริการจัดทําบัญชี 1.6 2.0 - - ตามอัตราที่ระบุในสัญญา 
คาบริหารอาคาร 10.5 - - - ตามอัตราที่ระบุในสัญญา 
คานายหนา 1.6 - - - ตามอัตราที่ระบุในสัญญา 
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน     
คาเชาและคาบริการจาย 34.5 1.8 34.5 1.8 675 - 725 บาทตอตารางเมตรตอเดือน 
คาธรรมเนียมการค้ําประกันจาย 1.7 - - - รอยละ 0.35 - 0.50 ตอป 
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  ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 มีรายละเอียด
ดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2550 2549 2550 2549 
ต๋ัวแลกเงินระยะสั้นและเงินฝากสถาบันการเงิน 
   (แสดงภายใตเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด) 

   

บริษัทรวม     
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส     
   เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) 299.8 1,323.7 285.5 1,313.1 

เงินทดรองจายและลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน    
เงินทดรองจายและลูกหนี้     
บริษัทยอย     
บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํากัด - - 2.0 5.8 
บริษัท แลนดแอนดเฮาส นอรธอีส  - - 0.2 0.1 
   จํากัด     
บริษัท แอล เอช เรียลเอสเตท จํากัด - - - 5.2 
บริษัท แอลเอช แอสเซท จํากัด - - 0.9 8.3 
บริษัท แอล. เอช. เมืองใหม จํากัด - - - 0.3 

 - - 3.1 19.7 

บริษัทรวม     
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด 0.5 1.5 0.5 1.4 
   (มหาชน)     
บริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคช่ัน โปรดักส     
   จํากัด 46.1 - 46.1 - 

 46.6 1.5 46.6 1.4 

เงินปนผลคางรับ     
บริษัทรวม     
บริษัท โพลาร พรอบเพอรตี้ โฮลดิ้ง     
   คอรปอเรชั่น จํากัด 166.2 - 166.2 - 

รวม 212.8 1.5 215.9 21.1 
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 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2550 2549 2550 2549 

เงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางรับจากกิจการที่เกี่ยวของกัน  
บริษัทยอย     
บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํากัด  - - 30.0 470.2 
บริษัท แอตแลนติก เรียลเอสเตท จํากัด - - 125.5 104.4 
บริษัท สยามธานี พรอบเพอรตี้ จํากัด - - 28.8 25.2 
บริษัท แอล.เอช. เมืองใหม จํากัด - - 44.4 30.8 
บริษัท แลนดแอนดเฮาส นอรธอีส 
   จํากัด 

 
- 

 
- 

 
25.1 

 
100.1 

บริษัท แอลเอช แอสเซท จํากัด - - 696.5 792.4 
 - - 950.3 1,523.1 
บริษัทรวม     
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส     
   เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) 0.4 0.6 0.4 0.6 
รวม 0.4 0.6 950.7 1,523.7 

เงินมัดจําแกกิจการที่เกี่ยวของกัน     
บริษัทที่เกี่ยวของกัน     
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยควอลิตี้     
  เฮาส 7.4 6.6 7.4 6.6 

เจาหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน     
บริษัทรวม     
บริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคช่ัน      
   โปรดักส จํากัด (มหาชน) 16.7 24.9 15.4 20.5 
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด     
   (มหาชน) 1.5 3.2 0.4 0.2 
รวม 18.2 28.1 15.8 20.7 
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(หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2550 2549 2550 2549 
เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน     
บริษัทรวม     
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด     
   (มหาชน) 5.1 0.6 3.8 0.4 
บริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่     
   จํากัด 5.4 5.3 - - 
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส 
   เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) 

 
0.8 

 
5.0 

 
- 

 
1.5 

บริษัท เซ็นเตอรพอยท แมเนจเมนท     
   จํากัด - 0.3 - 0.3 
บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน) 8.8 - - - 
บริษัท แอล แอนด เอช แมเนจเมนท     
   จํากัด 0.3 - - - 

 20.4 11.2 3.8 2.2 

บริษัทที่เกี่ยวของกัน     
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยควอลิตี้     
  เฮาส 0.3 1.8 0.3 1.8 

รวม 20.7 13.0 4.1 4.0 

เงินกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางจายจากกิจการที่เกี่ยวของกัน   
บริษัทยอย     
บริษัท แอล เอช เรียลเอสเตท จํากัด - - 70.2 150.1 

บริษัทที่เกี่ยวของกัน     
บริษัท เมืองใหม พรอพเพอรตี้ จํากัด 9.3 - - - 

กรรมการของบริษัทยอย 28.0 26.2 - - 

รวม 37.3 26.2 70.2 150.1 

  เงินกูยืม/เงินใหกูยืมจากกิจการที่เกี่ยวของกันเปนการกูยืมในรูปของตั๋วสัญญาใชเงินปลอดหลักทรัพย     
คํ้าประกันและครบกําหนดจายคืนเมื่อทวงถาม 
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  ในระหวางป 2550 เงินกูยืม/ใหกูยืมระหวางบริษัทฯ บริษัทยอยและกิจการที่เกี่ยวของกันมีรายการ
เคลื่อนไหวดังตอไปนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 
 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่ ในระหวางป 2550 ณ วันที่ 
 1 มกราคม 2550 เพิ่มขึ้น ลดลง 31 ธันวาคม 2550 

เงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางรับจากกิจการที่เก่ียวของกัน   
บริษัทรวม     
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย     
   จํากัด (มหาชน) 0.6 26.2 (26.4) 0.4 

เงินกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางจายจากกิจการที่เก่ียวของกัน   
บริษัทที่เกี่ยวของกัน     
บริษัท เมืองใหม พรอพเพอรต้ี จํากัด - 9.3 - 9.3 
กรรมการของบริษัทยอย 26.2 1.8 - 28.0 

รวม 26.2 11.1 - 37.3 
 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่ ในระหวางป 2550 ณ วันที่ 

 1 มกราคม 2550 เพิ่มขึ้น ลดลง 31 ธันวาคม 2550 

เงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางรับจากกิจการที่เก่ียวของกัน   
บริษัทยอย     
บริษัท แลนดแอนดเฮาส นอรธอีส จํากัด 100.1 318.9 (393.9) 25.1 
บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํากัด 470.2 4,190.2 (4,630.4) 30.0 
บริษัท แอตแลนติก เรียลเอสเตท จํากัด 104.4 246.1 (225.0) 125.5 
บริษัท สยามธานี พรอบเพอรต้ี จํากัด 25.2 29.5 (25.9) 28.8 
บริษัท แอล.เอช. เมืองใหม จํากัด 30.8 13.6 - 44.4 
บริษัท แอลเอช แอสเซท จํากัด 792.4 5,369.5 (5,465.4) 696.5 

 1,523.1 10,167.8 (10,740.6) 950.3 

บริษัทรวม     
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย     
   จํากัด (มหาชน) 0.6 26.2 (26.4) 0.4 

รวม 1,523.7 10,194.0 (10,767.0) 950.7 
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(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่ ในระหวางป 2550 ณ วันที่ 

 1 มกราคม 2550 เพิ่มขึ้น ลดลง 31 ธันวาคม 2550 

เงินกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางจายจากกิจการที่เก่ียวของกัน   
บริษัทยอย     
บริษัท แอล เอช เรียลเอสเตท จํากัด 150.1 1,323.7 (1,403.6) 70.2 

รวม 150.1 1,323.7 (1,403.6) 70.2 

 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

  ในระหวางป บริษัทฯและบริษัทยอยไดจายเงินเดือน โบนัส คาเบี้ยประชุม เงินบําเหน็จและเงินกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพใหแกกรรมการและผูบริหารดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2550 2549 
คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 43.6 43.6 

  นอกจากนี้ ในระหวางป 2549 บริษัทฯไดจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทฯจํานวน 
1,685,000 หนวย ใหแกกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยโดยไมคิดมูลคา รายละเอียดของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวไดแสดงไวในหมายเหตุ 24 

 ภาระค้ําประกันกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

  บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระจากการค้ําประกันใหกับกิจการที่เกี่ยวของกันตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 
33.3 โดยคิดคาธรรมเนียมการค้ําประกัน 
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8. เงินลงทุนชั่วคราว 

(หนวย: พันบาท) 

  งบการเงินรวมและ              
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   2550 2549 
ตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกําหนด     
 ตั๋วเงินคลัง   - 621,131 

รวม   - 621,131 

9. ลูกหนี้การคา 

  ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 แยกตามอายุหนี้ท่ีคงคางไดดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2550 2549 2550 2549 
อายุลูกหนี้คางชําระ     
 ยังไมถึงกําหนดชําระ 396 - - - 
 คางชําระ     
  ไมเกิน 3 เดือน 6,577 - - - 
  มากกวา 12 เดือน 189 211 - - 

รวม 7,162 211 - - 
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (189) (211) - - 

สุทธิ 6,973 - - - 
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10. ที่ดิน งานระหวางกอสรางและงานสาธารณูปโภค (สินคาคงเหลือ) 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2550 2549 2550 2549 
ท่ีดิน 10,912,413 10,561,514 10,026,375 9,223,792 

คาถมดิน 1,043,190 1,299,467 880,302 1,063,860 

งานระหวางกอสราง 5,687,878 6,492,262 4,530,997 4,874,603 

ตนทุนดอกเบี้ย 1,461,184 1,573,135 1,279,383 1,335,817 

คาสาธารณูปโภค 1,846,693 2,183,690 1,482,648 1,664,467 

คาใชจายพัฒนาโครงการรอตัดบัญชี 8,824 11,261 1,928 2,621 

บานรอการขาย 87,562 61,181 - - 

รวม 21,047,744 22,182,510 18,201,633 18,165,160 

หัก: สํารองเผื่อการลดมูลคาของมูลคา     

 โครงการ (156,680) (175,295) (92,037) (105,233) 

สินคาคงเหลือ - สุทธิ 20,891,064 22,007,215 18,109,596 18,059,927 

  ในระหวางป บริษัทฯและบริษัทยอยไดรวมตนทุนการกูยืมเขาเปนตนทุนของที่ดินและงานระหวาง
กอสราง โดยคํานวณจากอัตราการตั้งข้ึนเปนทุนซึ่งเปนอัตราถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของเงินกูดังนี้ 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2550 2549 2550 2549 
ตนทุนการกูยืมสวนที่รวมเปนตนทุน 
   ของที่ดินและงานระหวางกอสราง 
   (ลานบาท) 

 
 

461.7 

 
 

445.2 

 
 

408.9 

 
 

360.3 
อัตราการตั้งข้ึนเปนทุน (รอยละ) 4.3 4.1 4.4 4.0 
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  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยไดนําท่ีดินบางสวนพรอมสิ่งปลูกสรางที่มีอยู
บนที่ดินไปจดจํานองค้ําประกันเงินกูยืมและเงินเบิกเกินบัญชีของบริษัทยอย ซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชีดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2550 2549 2550 2549 
มูลคาสุทธิตามบัญชีของที่ดินพรอม 
   สิ่งปลูกสรางที่ติดภาระค้ําประกัน 

 
3,723.1 

 
3,428.8 

 
3,645.8 

 
3,274.2 

  ในระหวางป 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยไดจัดใหผูประเมินราคาอิสระประเมินมูลคายุติธรรมของที่ดิน
และงานระหวางกอสรางของบริษัทฯและบริษัทยอยโดยใชวิธีเปรียบเทียบมูลคาตลาดสําหรับการประเมินมูลคา
งานกอสรางที่เสร็จสมบูรณแลว โดยอาศัยการรวบรวมขอมูลราคาซื้อขายและ/หรือราคาเสนอขายจากสภาพ
ตลาดปจจุบัน แลวนํามาวิเคราะหเพื่อกําหนดมูลคาตลาดปจจุบัน และใชวิธีสมมติฐานการพัฒนาหรือการหาสวน
ท่ีเหลือสําหรับการประเมินมูลคางานกอสรางที่อยูระหวางการพัฒนา โดยใชหลักเกณฑการคํานวณหามูลคาเมื่อ
โครงการพัฒนาเสร็จสมบูรณหักออกดวยตนทุนคาใชจายในการพัฒนา 

  รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสํารองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลคาโครงการสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2550 สรุปไดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 175,295 105,233 
บวก: การเพิ่มข้ึนของขาดทุนจากการดอยคา 6,187 - 
หัก: การลดลงเนื่องจากการขาย (24,802) (13,196) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 156,680 92,037 
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11. เงินลงทุนในบริษัทยอย 
(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  สัดสวน  เงินปนผลระหวางป 
ช่ือบริษัท ทุนชําระแลว เงินลงทุน ราคาทุน สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 2550 2549 2550 2549 2550 2549 2550 2549 
   (รอยละ) (รอยละ)     
บริษัท แอตแลนติก เรียลเอสเตท จํากัด 15,000 15,000 99.99 99.99 14,998 14,998 - - 
บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํากัด 371,617 371,617 99.99 99.99 371,614 371,614 301,007 - 
บริษัท แลนดแอนดเฮาสนอรธ จํากัด 13,500 13,500 99.99 99.99 13,500 13,500 - - 
บริษัท แลนดแอนดเฮาส นอรธอีส จํากัด 270,000 270,000 99.99 99.99 269,999 269,999 - - 
บริษัท สยามธานี พรอบเพอรต้ี จํากัด 100,000 100,000 99.99 99.99 64,859 64,859 - - 
   และบริษัทยอย         
บริษัท แอล เอช เรียลเอสเตท จํากัด 116,000 116,000 99.99 99.99 50,000 50,000 705,276 904,795 
บริษัท แอลเอช แอสเซท จํากัด 100,000 100,000 99.99 99.99 52,734 52,734 - - 
บริษัท แอล. เอช. เมืองใหม จํากัด 900,000 900,000 55.00 55.00 495,000 495,000 - - 
   และบริษัทยอย         
บริษัท แอล แอนด เอช พรอพเพอรต้ี 2,170,000 1,258,000 60.00 60.00 1,398,000 850,800 - - 
   จํากัด และบริษัทยอย         

     2,730,704 2,183,504 1,006,283 904,795 

 11.1  บริษัท แอล.เอช. เมืองใหม จํากัด และบริษัทยอย 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 บริษัท แอล. เอช. เมืองใหม จํากัด ไดนําหุนสามัญของบริษัท 
ภูเก็ต ฟวเจอรแพลน จํากัด และบริษัท ดับเบิ้ลทรี จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยไปวางเปนหลักทรัพยคํ้าประกัน     
เงินกูยืมระยะยาว 

 11.2 บริษัท แอล แอนด เอช พรอพเพอรต้ี จํากัด และบริษัทยอย 

  ในระหวางปปจจุบัน บริษัท แอล แอนด เอช พรอพเพอรตี้ จํากัด ไดเรียกชําระคาหุนเพิ่มสวน         
ท่ีเหลือจากผูถือหุน และบริษัทฯไดจายคาหุนเพิ่มเติมจํานวน 205.2 ลานบาท ใหแกบริษัทดังกลาวแลว 

  นอกจากนี้  วันที่  9  เมษายน  2550 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท  แอล  แอนด  เอช            
พรอพเพอรตี้ จํากัด ไดมีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 1,600 ลานบาท เปนทุน           
จดทะเบียนใหม 2,600 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญจํานวน 10,000,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท 
บริษัท แอล แอนด เอช พรอพเพอรตี้ จํากัด ไดเรียกชําระคาหุนในอัตราหุนละ 57 บาท และไดจดทะเบียน
เพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2550 บริษัทฯไดซื้อเงินลงทุนดังกลาวในสัดสวนการ
ถือหุนเดิมจํานวน 6,000,000 หุน และไดจายชําระคาหุนดังกลาวแลวจํานวน 342 ลานบาทในระหวางป 
2550 
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12. เงินลงทุนในบริษัทรวม 

 12.1 รายละเอียดของบริษัทรวม 

(หนวย: พันบาท) 

   งบการเงินรวม 

  จัดตั้งขึ้นใน สัดสวน   มูลคาตามบัญชีตาม 
ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ประเทศ เงินลงทุน ทุนชําระแลว ราคาทุน วิธีสวนไดเสีย 

   2550 2549 2550 2549 2550 2549 2550 2549 
   (รอยละ) (รอยละ)       

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย ธนาคารเพื่อรายยอย ไทย 43.00 43.00 2,600,000 1,900,000 1,306,960 1,005,960 1,016,081 661,216 
   จํากัด (มหาชน)           
บริษัท บางกอกเชน ฮอสปตอล จํากัด โรงพยาบาล ไทย 28.55 28.55 950,000 950,000 661,669 661,669 733,411 678,413 
   (มหาชน)           
บริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดักส ผลิตวัสดุกอสราง ไทย 31.41 31.41 400,000 400,000 265,980 265,980 404,454 437,354 
   จํากัด (มหาชน)           
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด  คาปลกีวัสดุกอสราง ไทย 28.68 28.75 1,924,920 1,919,818 906,328 906,328 1,409,056 1,313,975 
   (มหาชน)           
บริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่ ท่ีปรึกษาลงทุน ไทย 40.00 40.00 5,000 5,000 2,000 2,000 10,853 10,324 
   จํากัด           
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแลนด ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ไทย 49.94 49.94 40,316 639,943 20,692 328,452 32,402 514,649 
   แอนดเฮาส           
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ไทย 49.99 49.99 3,215,570 3,215,570 1,609,896 1,609,896 1,537,017 1,596,573 
   สิทธิเรียกรองแลนดแอนดเฮาส-II           
บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ไทย 22.85 21.91 7,303,723 7,241,999 2,388,481 2,305,233 2,602,852 2,511,311 
บริษัท โพลาร พรอบเพอรตี้ โฮลดิ้ง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ฟลิปปนส 25.00 25.00 4,892,411 4,892,411 866,849 866,849 1,109,657 968,718 
   คอรปอเรชั่น จํากัด   (พันเปโซ) (พันเปโซ)     

       8,028,855 7,952,367 8,855,783 8,692,533 

 (หนวย: พันบาท) 

   งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  จัดต้ังขึ้นใน สัดสวน   คาเผื่อการดอยคา มูลคาตามบัญชีตาม 
ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ประเทศ เงินลงทุน ทุนชําระแลว ราคาทุน ของเงินลงทุน วิธีราคาทุน - สุทธิ 

   2550 2549 2550 2549 2550 2549 2550 2549 2550 2549 
   (รอยละ) (รอยละ)      (ปรับปรุงใหม)  (ปรับปรุงใหม) 

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย ธนาคารเพื่อรายยอย ไทย 43.00 43.00 2,600,000 1,900,000 1,306,960 1,005,960 344,744 344,744 962,216 661,216 
   จํากัด (มหาชน)             
บริษัท บางกอกเชน ฮอสปตอล จํากัด โรงพยาบาล ไทย 28.55 28.55 950,000 950,000 661,669 661,669 - - 661,669 661,669 
   (มหาชน)             
บริษัท ควอลิต้ี คอนสตรัคชั่น โปรดักส ผลิตวัสดุกอสราง ไทย 31.41 31.41 400,000 400,000 265,980 265,980 - - 265,980 265,980 
   จํากัด (มหาชน)             
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด  คาปลีกวัสดุกอสราง ไทย 28.68 28.75 1,924,920 1,919,818 906,328 906,328 - - 906,328 906,328 
   (มหาชน)             
บริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่ ที่ปรึกษาลงทุน ไทย 40.00 40.00 5,000 5,000 2,000 2,000 - - 2,000 2,000 
   จํากัด             
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแลนด ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ไทย 49.94 49.94 40,316 639,943 20,692 328,452 - - 20,692 328,452 
   แอนดเฮาส             
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ไทย 49.99 49.99 3,215,570 3,215,570 1,609,896 1,609,896 - - 1,609,896 1,609,896 
   สิทธิเรียกรองแลนดแอนดเฮาส-II             
บริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ไทย 22.85 21.91 7,303,723 7,241,999 2,388,481 2,305,233 - - 2,388,481 2,305,233 
บริษัท โพลาร พรอบเพอรต้ี โฮลด้ิง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ฟลิปปนส 25.00 25.00 4,892,411 4,892,411 866,849 866,849 - - 866,849 866,849 
   คอรปอเรชั่น จํากัด   (พันเปโซ) (พันเปโซ)       

       8,028,855 7,952,367 344,744 344,744 7,684,111 7,607,623 
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(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
                                    

บริษัท 
สวนแบงกําไร/ขาดทุนจาก          

เงินลงทุนในบริษัทรวมในระหวางป 
                                

เงินปนผลรับระหวางป 
 2550 2549 2550 2549 

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย 
จํากัด (มหาชน) 

42,203 (262,232) - - 

บริษัท บางกอกเชน ฮอสปตอล จํากัด 
(มหาชน) 

122,647 113,188 67,803 51,621 

บริษัท ควอลิต้ี คอนสตรัคช่ัน โปรดักส 
จํากัด (มหาชน) 

(32,901) (25,307) - - 

บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด  
(มหาชน) 

161,324 155,140 66,243 50,786 

บริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่  จํากัด 2,329 1,902 1,800 5,600 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแลนดแอนด
เฮาส 

3,295 636,015 - 418,353 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและ          
สิทธิเรียกรองแลนดแอนดเฮาส-II 

109,224 54,277 168,780 124,576 

บริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) 156,773 148,908 150,226 93,723 
บริษัท โพลาร พรอบเพอรต้ี โฮลด้ิง 220,263 50,230 195,550 - 
 คอรปอเรชั่น จํากัด     
รวม 785,157 872,121 650,402 744,659 

 12.2 มูลคายุติธรรมของบริษัทรวมที่เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 

(หนวย: ลานบาท) 

บริษัท 

จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศ มูลคายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

  2550 2549 
บริษัท บางกอกเชน ฮอสปตอล จํากัด (มหาชน)    ไทย 2,265 2,007 
บริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดักส จํากัด (มหาชน) ไทย 209 246 
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด  (มหาชน) ไทย 2,716 3,147 
บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน) ไทย 3,539 1,793 
บริษัท โพลาร พรอบเพอรตี้ โฮลดิ้ง คอรปอเรชั่น 
จํากัด 

ฟลิปปนส 3,997 1,238 

รวม  12,726 8,431 
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 12.3 ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทรวม 
                (หนวย: ลานบาท) 

 ทุนเรียกชําระ สินทรัพยรวม  หนี้สินรวม รายไดรวมสําหรับป กําไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับป 
ชื่อบริษัท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 2550 2549 2550 2549 2550 2549 2550 2549 2550 2549 
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย 2,600 1,900 32,873 21,798 30,532 20,278 1,592 887 101 (608) 
   จํากัด (มหาชน)           
บริษัท บางกอกเชน ฮอสปตอล จํากัด (มหาชน) 950 950 4,180 3,795 1,511 1,364 3,670 3,388 471 433 
บริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดักส 400 400 2,257 2,500 969 1,105 903 915 (108) (81) 
   จํากัด (มหาชน)           
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 1,925 1,920 12,274 11,814 7,951 7,975 17,015 15,104 710 601 
บริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่  จํากัด 5 5 44 40 17 14 65 55 6 5 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแลนดแอนดเฮาส 40* 640 65* 1,037 -* 7 9** 151 7** 920 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและ 3,216 3,216 4,887 3,929 47 47 350 329 1,295 253 
   สิทธิเรียกรองแลนดแอนดเฮาส-II           
บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน) 7,304 7,242 23,858 20,305 14,813 11,744 10,581 11,115 1,066 1,006 
บริษัท โพลาร พรอบเพอรตี้ โฮลดิ้ง 4,892 4,892 6,506 9,548 1,186 4,311 1,471 1,865 1,062 302 
   คอรปอเรชั่น จํากัด (ลานเปโซ)           

 * เปนขอมูลทางการเงิน ณ วันท่ี 11 ธันวาคม 2550 
 ** เปนขอมูลทางการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2550 ถึงวันท่ี 11 ธันวาคม 2550 

 12.4 งบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 รวมเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีสวน
ไดเสีย และสวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียของบริษัทรวมดังกลาวโดยคํานวณ
จากงบการเงินที่ตรวจสอบแลวหรือท่ียังมิไดผานการตรวจสอบดังตอไปนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 
 

เงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

สวนแบงกําไร (ขาดทุน) ตาม
วิธีสวนไดเสียสําหรับป
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2550 2549 2550 2549 
ตรวจสอบแลวโดยผูสอบบัญชีและผูสอบบัญชีอื่นในสํานักงานเดียวกัน   
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) 1,016,081 661,216 42,203 (262,232) 
บริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด 10,853 10,324 2,329 1,902 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแลนดแอนดเฮาส 32,402 514,649 3,295 636,015 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิเรียกรองแลนดแอนดเฮาส-II 1,537,017 1,596,573 109,224 54,277 
บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน) 2,602,852 2,511,311 156,773 148,908 
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 1,409,056 * 161,324 * 
ตรวจสอบแลวโดยผูสอบบัญชีอื่น     
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) ** 1,313,975 ** 155,140 
บริษัท บางกอกเชน ฮอสปตอล จํากัด (มหาชน) *** 678,413 *** 113,188 
บริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดักส จํากัด (มหาชน) 404,454 437,354 (32,901) (25,307) 
ไมไดตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี     
บริษัท บางกอกเชน ฮอสปตอล จํากัด (มหาชน) 733,411 * 122,647 * 
บริษัท โพลาร พร็อบเพอรตี้ โฮลดิ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด 1,109,657 968,718 220,263 50,230 

 * ป 2549 ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่น 
 ** ป 2550 ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่นในสํานักงานเดียวกัน 
 *** ป 2550 ไมไดตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี 
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  ในระหวางไตรมาสที่ 1 ของป 2550 บริษัทฯไดรับงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2549 ของบริษัท โพลาร พรอบเพอรตี้ โฮลดิ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด ท่ีผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี ซึ่ง
ไมมีผลแตกตางอยางเปนสาระสําคัญจากงบการเงินที่ใชในการคํานวณสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธี
สวนไดเสียในงบการเงินรวม บริษัทฯจึงปรับผลแตกตางดังกลาวเขางบกําไรขาดทุนรวมในปปจจุบัน 
อยางไรก็ตาม ผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไขตองบการเงินดังกลาวเกี่ยวกับการถูกจํากัด
ขอบเขตการตรวจสอบบัญชีอสังหาริมทรัพยเพื่อขายและประมาณการคาพัฒนาโครงการ เนื่องจากไมได
รับหลักฐานในการตรวจสอบที่เพียงพอ บริษัทฯไมไดปรับปรุงผลกระทบที่อาจมีตองบการเงินเกี่ยวกับ
การถูกจํากัดขอบเขตการตรวจสอบดังกลาว และไมไดปรับปรุงผลแตกตางจากการใชนโยบายการบัญชีท่ี
แตกตางกันกับกลุมบริษัทฯตามที่กลาวขางตน เนื่องจากไมสามารถคํานวณผลกระทบได 

  ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯบันทึกเงินลงทุนในบริษัท โพลาร พรอบเพอรตี้ 
โฮลดิ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด ซึ่งเปนบริษัทรวมแหงหนึ่งในตางประเทศตามวิธีสวนไดเสีย โดยอาศัยขอมูล
ทางการเงินที่จัดทําโดยฝายบริหารของบริษัทรวมแหงนั้น ซึ่งไมมีผลการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี 
นอกจากนั้น บริษัทรวมดังกลาวใชนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญแตกตางจากนโยบายการบัญชีท่ีบริษัทฯใช 
เชน การรับรูรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย การบัญชีภาษีเงินได และการบัญชีผลประโยชนพนักงาน 
บริษัทฯไมสามารถคํานวณผลแตกตางจากการใชนโยบายบัญชีท่ีตางกันที่อาจกระทบตองบการเงินได 

  นอกจากนี้ ในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯบันทึกเงินลงทุนในบริษัท    
บางกอกเชน ฮอสปตอล จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทรวมแหงหนึ่งในประเทศตามวิธีสวนไดเสีย โดย
อาศัยขอมูลทางการเงินที่จัดทําโดยฝายบริหารของบริษัทรวมแหงนั้น ซึ่งไมมีผลการตรวจสอบโดย  
ผูสอบบัญชี 

 12.5 ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพ่ือรายยอย จํากัด (มหาชน) 

  ในระหวางป 2550 ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) เพิ่มทุนจํานวน 7 ลาน
หุน มูลคาตราไวหุนละ 100 บาท โดยบริษัทฯไดซื้อหุนสามัญเพิ่มรวมจํานวน 3.01 ลานหุน คิดเปนเงิน 
301.0 ลานบาท เพื่อรักษาสัดสวนการลงทุนในธนาคารดังกลาว บริษัทฯไดจายชําระคาหุนดังกลาวแลวท้ัง
จํานวน 

 12.6 บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 

   ในระหวางป 2550 มีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร 
จํากัด (มหาชน) ใชสิทธิจองซื้อหุนสามัญรวม 4.7 ลานหนวย แปลงเปนหุนสามัญจํานวน 5.1 ลานหุน     
ทําใหสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯเปลี่ยนแปลงจากรอยละ 28.75 เปนรอยละ 28.68 
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 12.7 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแลนดแอนดเฮาส 

   ในระหวางป 2550 ท่ีประชุมผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแลนดแอนดเฮาส    
มีมติใหลดทุนตามสัดสวนการถือหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุน บริษัทฯไดรับเงินคืนตามสัดสวน   
รอยละ 49.94 รวมเปนเงิน 486 ลานบาทในเดือนเมษายน 2550 

   นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2550 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแลนดแอนดเฮาส (กองทุนฯ)    
ไดแจงยกเลิกกองทุนกับคณะกรรมการกํากับหลักทรัยและตลาดหลักทรัพย เนื่องจากกองทุนฯไดรับมติ
เสียงขางมากจากผูถือหนวยลงทุนใหยกเลิกโครงการจัดการกองทุนรวมโดยมติมีผลตั้งแตวันที่                
11 ธันวาคม 2550 เปนตนไป 

 12.8 บริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) 

   ในระหวางป 2550 บริษัทฯไดลงทุนในบริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน) โดยการซื้อหุนสามัญ
เพิ่มรวมจํานวน 82.8 ลานหุน คิดเปนเงิน 83.2 ลานบาท นอกจากนี้ ในระหวางปปจจุบัน มีผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน) ใชสิทธิจองซื้อหุนสามัญใหมจํานวน 
60.9 ลานหนวย แปลงเปนหุนสามัญจํานวน 61.7 ลานหุน ทําใหสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ
เปลี่ยนแปลงจากรอยละ 21.91 เปนรอยละ 22.85 

13. เงินลงทุนระยะยาวอื่น 

(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2550 2549 2550 2549 
หลักทรัพยเผื่อขาย     
ตราสารทุน 398,250 398,250 398,250 398,250 
บวก (หัก): คาเผื่อการปรับมูลคา 53,244 (48,650) 53,244 (48,650) 

หลักทรัพยเผื่อขายสุทธิ 451,494 349,600 451,494 349,600 

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด     
   (อยูระหวางแผนปรับโครงสรางหนี้) 150,000 150,000 - - 
เงินลงทุนทั่วไป     
ตราสารทุน 2,083,485 2,172,462 2,008,086 2,027,670 
หัก: คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน (1,388,390) (1,476,945) (1,375,327) (1,394,850) 

เงินลงทุนทั่วไปสุทธิ 695,095 695,517 632,759 632,820 

รวม 1,296,589 1,195,117 1,084,253 982,420 
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14. ที่ดินรอการพัฒนา 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2550 2549 2550 2549 
ท่ีดินรอการพัฒนา 5,289,112 5,248,566 3,624,865 3,584,319 
หัก: คาเผื่อการดอยคา (824,329) (824,329) (669,457) (669,457) 

ท่ีดินรอการพัฒนา - สุทธิ 4,464,783 4,424,237 2,955,408 2,914,862 

  ในระหวางป 2549 บริษัทฯไดจัดใหผูประเมินราคาอิสระประเมินมูลคายุติธรรมของที่ดินรอการพัฒนา
ของบริษัทฯและบริษัทยอย โดยวิธีเปรียบเทียบมูลคาตลาดโดยอาศัยการรวบรวมขอมูลราคาซื้อขายและ/หรือ
ราคาเสนอขายจากสภาพตลาดปจจุบันแลวนํามาวิเคราะหเพื่อกําหนดมูลคาตลาดปจจุบัน 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยไดนําท่ีดินรอการพัฒนาบางสวนไปจดจํานอง
คํ้าประกันเงินกูยืมระยะยาวซึ่งมีมูลคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 ดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2550 2549 2550 2549 
มูลคาสุทธิตามบัญชีของ 
   ท่ีดินรอการพัฒนาที่ติดภาระค้ําประกัน 

 
1,392.1 

 
1,352.5 

 
39.6 

 
- 

15. ที่ดินตามสัญญาจะซื้อจะขาย 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวมและ              
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2550 2549 
ท่ีดินตามสัญญาจะซื้อจะขาย 282,450 282,450 
หัก: คาเผื่อการดอยคา (56,450) (56,450) 

ท่ีดินตามสัญญาจะซื้อจะขาย - สุทธิ 226,000 226,000 
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  ในป 2535 บริษัทฯไดทําสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับบริษัทแหงหนึ่งและไดจายชําระเงินครบถวนแลว
จํานวน 282.5 ลานบาท โดยในสัญญาระบุวาจะโอนกรรมสิทธิ์หลังจากมีการดําเนินการกอสรางบางสวนใหแลว
เสร็จภายใน 36 เดือนนับจากวันทําสัญญา หากบริษัทฯไมสามารถดําเนินการไดบริษัทแหงนั้นสามารถบอกเลิก
สัญญาและคืนเงินจํานวนรอยละ 70 ของราคาซื้อ อยางไรก็ตาม บริษัทฯยังไมไดดําเนินการกอสรางดังกลาว 
บริษัทฯไดตั้งคาเผื่อการดอยคาของที่ดินตามสัญญาจะซื้อจะขายดังกลาวไวจํานวน 56.5 ลานบาท 

  ในระหวางป 2549 บริษัทฯไดจัดใหผูประเมินราคาอิสระประเมินมูลคายุติธรรมของที่ดินตามสัญญาจะซื้อ
จะขายโดยวิธีเปรียบเทียบมูลคาตลาดโดยอาศัยการรวบรวมขอมูลราคาซื้อขายและ/หรือราคาเสนอขายจากสภาพ
ตลาดปจจุบันแลวนํามาวิเคราะหเพื่อกําหนดมูลคาตลาดปจจุบัน โดยผูประเมินราคาอิสระไดประเมินมูลคา
ยุติธรรมของที่ดินตามสัญญาจะซื้อจะขายดังกลาวสูงกวามูลคาตามบัญชีสุทธิ 

16. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 อาคารและ  เครื่องตกแตง  สโมสร     
 สวนปรับปรุง เครื่องใช สํานักงานและ  สระวายน้ําและ  ทรัพยสินระหวาง  
 อาคาร สํานักงาน สโมสร ยานพาหนะ สนามเทนนิส อ่ืน ๆ กอสราง รวม 

ราคาทุน         
31 ธันวาคม 2549 51,769 108,414 200,137 48,616 820,571 46,433 1,169,982 2,445,922 
ซื้อเพิ่ม 3,894 11,677 9,833 1,464 67,435 7,396 1,609,801 1,711,500 
จําหนาย - (3,169) (32,177) (64) (135,292) - (1,442,478)* (1,613,180) 
โอนเขา (ออก) 912,158 3,133 242,625 290 23,869 99,651 (1,281,726) - 

31 ธันวาคม 2550 967,821 120,055 420,418 50,306 776,583 153,480 55,579 2,544,242 

คาเสื่อมราคาสะสม         
31 ธันวาคม 2549 29,440 72,249 95,891 27,354 612,479 30,919 - 868,332 
คาเสื่อมราคาสําหรับป 16,215 16,392 47,751 7,747 93,237 10,423 - 191,765 
จําหนาย - (3,149) (24,320) (64) (128,303) - - (155,836) 

31 ธันวาคม 2550 45,655 85,492 119,322 35,037 577,413 41,342 - 904,261 

คาเผื่อการดอยคา        
31 ธันวาคม 2549 1,178 - - - 6,989 - - 8,167 
โอนออก - - - - (6,989) - - (6,989) 

31 ธันวาคม 2550 1,178 - - - - - - 1,178 

มูลคาสุทธิตามบัญช ี         
31 ธันวาคม 2549 21,151 36,165 104,246 21,262 201,103 15,514 1,169,982 1,569,423 

31 ธันวาคม 2550 920,988 34,563 301,096 15,269 199,170 112,138 55,579 1,638,803 

คาเสื่อมราคาสําหรับป      
2549 (94 ลานบาทรวมอยูในตนทุนขาย สวนท่ีเหลือรวมอยูในคาใชจายในการขายและบริหาร)    154,835 

2550 (93 ลานบาทรวมอยูในตนทุนขาย สวนท่ีเหลือรวมอยูในคาใชจายในการขายและบริหาร)    191,765 

 *  เปนการโอนงานระหวางกอสรางเปนสิทธิการเชา 
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 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อาคารและ  เครื่องตกแตง  สโมสร     
 สวนปรับปรุง เครื่องใช สํานักงานและ  สระวายน้ําและ  ทรัพยสินระหวาง  
 อาคาร สํานักงาน สโมสร ยานพาหนะ สนามเทนนิส อ่ืน ๆ กอสราง รวม 

ราคาทุน         
31 ธันวาคม 2549 33,518 98,111 170,551 40,024 574,347 32,222 19,902 968,675 
ซื้อเพิ่ม - 8,075 338 1,464 59,485 2,329 20,479 92,170 
จําหนาย - (3,169) (29,694) (65) (101,938) - - (134,866) 
โอนเขา (ออก) 4,010 - 23,929 - - - (27,939) - 
31 ธันวาคม 2550 37,528 103,017 165,124 41,423 531,894 34,551 12,442 925,979 
คาเสื่อมราคาสะสม         
31 ธันวาคม 2549 12,485 64,345 75,922 23,686 422,610 21,366 - 620,414 
คาเสื่อมราคาสําหรับป 1,827 15,124 26,693 6,068 68,984 3,828 - 122,524 
จําหนาย - (3,149) (22,806) (65) (101,938) - - (127,958) 
31 ธันวาคม 2550 14,312 76,320 79,809 29,689 389,656 25,194 - 614,980 
มูลคาสุทธิตามบัญช ี         
31 ธันวาคม 2549 21,033 33,766 94,629 16,338 151,737 10,856 19,902 348,261 

31 ธันวาคม 2550 23,216 26,697 85,315 11,734 142,238 9,357 12,442 310,999 

คาเสื่อมราคาสําหรับป      
2549 (61 ลานบาทรวมอยูในตนทุนขาย สวนท่ีเหลือรวมอยูในคาใชจายในการขายและบริหาร)    115,177 

2550 (69 ลานบาทรวมอยูในตนทุนขาย สวนท่ีเหลือรวมอยูในคาใชจายในการขายและบริหาร)    122,524 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯและบริษัทยอยมีอุปกรณจํานวนหนึ่งซึ่งตัดคาเสื่อมราคาหมดแลวแตยัง
ใชงานอยู ราคาทุนของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวนเงินประมาณ 190.8 ลานบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 109.7 ลาน
บาท) (2549: 186.7 ลานบาท เฉพาะของบริษัทฯ: 96.2 ลานบาท) 

  บริษัทยอยสองแหงไดนําอาคาร เครื่องตกแตงและทรัพยสินระหวางกอสรางซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2550 จํานวน 960 ลานบาท (2549: 1,146 ลานบาท) ซึ่งตั้งอยูบนสิทธิการเชาท่ีดินและสิทธิการ
เชาชวงท่ีดินของบริษัทยอยไปค้ําประกันเงินกูยืมระยะยาว 

17. สิทธิการเชา 
(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 
  

อายุการ       
ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 

 
 

 
 

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 

 ตัดจําหนาย 1 มกราคม ระหวางป 2550 31 ธันวาคม 
โครงการ คงเหลือ 2550 เพิ่มข้ึน ตัดจําหนาย 2550 

โรงแรม แกรนด เซนเตอร พอยต 30.4 ป 292,388 1,442,477 (21,060) 1,713,805 
   โฮเทล แอนด เรซิเดนซ      
แอล แอนด เอช วิลลา สาทร 30.6 ป 190,118 - (6,018) 184,100 
แอล แอนด เอช สุขุมวิท 32.7 ป - 503,969 (5,101) 498,868 
ท่ีดินเปลา 18.8 ป 742 - (37) 705 
รวม  483,248 1,946,446 (32,216) 2,397,478 
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  สิทธิการเชาของโครงการโรงแรม แกรนด เซนเตอร พอยต โฮเทล แอนด เรซิเดนซ รวมมูลคาของ         
สิ่งปลูกสรางบนสิทธิการเชา เนื่องจากบริษัทยอยตองโอนสิ่งปลูกสรางบนสิทธิการเชาใหกับผูใหเชาเมื่อสราง
เสร็จตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา 

  บริษัทยอยสองแหงไดนําสิทธิการเชาท่ีดินและสิทธิการเชาชวงท่ีดินซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2550 จํานวนรวม 1,898 ลานบาท (2549: 483 ลานบาท) ไปคํ้าประกันเงินกูยืมระยะยาว 

18. คาความนิยม 

  ในระหวางป 2550 คาความนิยม (คาความนิยมติดลบ) จากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอยมีรายการ
เคลื่อนไหวดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

  คาความนิยม  
 คาความนิยม ติดลบ รวม 

ทุน    
ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 173,571 (69,998) 103,573 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 173,571 (69,998) 103,573 

คาตัดจําหนายสะสม    
ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 (91,971) 37,249 (54,722) 
คาตัดจําหนายสําหรับป (9,600) 32,749 23,149 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 (101,571) 69,998 (31,573) 

สุทธิ    
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 81,600 (32,749) 48,851 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 72,000 - 72,000 

  คาตัดจําหนายของคาความนิยมบันทึกเปนคาใชจายในการบริหาร ขณะที่คาตัดจําหนายของคาความนิยม
ติดลบรับรูเปนรายไดอื่นในงบกําไรขาดทุน 
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19. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2550 2549 2550 2549 
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 8,870 4,517 - - 
ตั๋วแลกเงิน - 2,335,000 - 2,335,000 
ตั๋วสัญญาใชเงิน - 900,000 - 900,000 
หัก: ดอกเบี้ยจายลวงหนา - (31,569) - (31,569) 

สุทธิ 8,870 3,207,948 - 3,203,431 

  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินค้ําประกันโดยการจดจํานองที่ดินบางสวน สิทธิ
การเชาท่ีดิน สิทธิการเชาชวงท่ีดิน และสิ่งปลูกสรางของบริษัทยอย 

20. เงินกูยืมระยะยาว 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2550 2549 2550 2549 
เงินกูยืมระยะยาว 5,770,730 5,313,935 3,509,644 3,947,201 
หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป (32,716) (2,567,665) - (2,350,151) 

สุทธิ 5,738,014 2,746,270 3,509,644 1,597,050 
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  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 เงินกูยืมระยะยาวของบริษัทฯและบริษัทยอยไดรับจากสถาบัน
การเงินในประเทศ มีรายละเอียดดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท)  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ อัตราดอกเบี้ย การชําระคืนเงินตน หลักประกัน 

 2550 2549 2550 2549    
บริษัทฯ        
 เงินกูยืม 
  ระยะยาว 

592.1 629.2 592.1 629.2 3 ปแรก MLR - 1.5 
ปถัดไป MLR - 1.5 

จายชําระคืนภายใน 5 ป  
   นับแตวันเบิกเงินกูงวดแรก 

ที่ดินของโครงการ 

      หรืออัตราดอกเบี้ย
เงินฝากประจําบวก
รอยละ 2 แลวแต
อัตราใดจะสูงกวา 

  

 917.5 967.8 917.5 967.8 3 ปแรก MLR - 1.5 จายชําระคืนภายใน 2 ป 6 
เดือนถึง 3 ป นับแตวัน 

ที่ดินของโครงการ 

       เบิกเงินกูงวดแรก  
 ตั๋วแลกเงิน 
  ระยะยาว 

2,000.0 - 2,000.0 - รอยละ 4.375 ตอป จายชําระคืนทั้งจํานวนใน
วันที่ 6 กรกฎาคม 2553 

- 

 - 2,350.2 - 2,350.2 รอยละ 3.375 ถึง 5.45 เมื่อครบกําหนด - 
      ตอป   
เงินกูยืมระยะยาว        
บริษัท แอล  
   แอนด เอช 
   พรอพเพอร 
   ตี้ จํากัด  

1,248.0 350.0 - - 3 ปแรก MLR - 1.5 
ปถัดไป MLR - 1.0

หรืออัตราดอกเบี้ย
เงินฝากประจําบวก
รอยละ 2.5 แลวแต
อัตราใดสูงกวา 

จายชําระคืนภายในเดือน
ธันวาคม 2560 

สิทธิการเชาที่ดินพรอม
อาคารในโครงการที่
เสนอกู 

บริษัท แอล 
   แอนด เอช  
   สาทร จํากัด  

368.0 225.0 - - 3 ปแรก MLR - 1.5 
ปถัดไป MLR - 1.0

หรืออัตราดอกเบี้ย
เงินฝากประจําบวก
รอยละ 2.5 แลวแต
อัตราใดสูงกวา 

จายชําระคืนภายในเดือน
ธันวาคม 2560 

 

สิทธิการเชาชวงที่ดินและ
ส่ิงปลูกสรางในโครงการ
ที่เสนอกู 

คํ้าประกันโดยบริษัท แอล 
แอนด เอช พรอพเพอรตี้ 
จํากัด ในวงเงิน 390 ลาน
บาท 

บริษัท  
   แอล. เอช.  
   เมืองใหม  
   จํากัด 

13.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

61.8 

206.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80.8 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

MLR - 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปแรก  MLR -1.5 
ปที่ 2   MLR – 1 

ชําระคืนรอยละ 45 ของราคา 
 ขายที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ชําระคืนภายใน 60 เดือนๆ 
 ละ 1.6 ลานบาท เริ่มชําระ 

ที่ดินในโครงการ 
2550: คํ้าประกันโดยบริษัทฯ  
บริษัทที่เกี่ยวของกันและ
กรรมการของบริษัทในวงเงิน
รวม 213.1 ลานบาท (2549: 
บริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทที่
เกี่ยวของกันและกรรมการของ
บริษัทฯในวงเงินรวม 1,200   
ลานบาท) 

หุนของบริษัทยอย 
 
ที่ดินในโครงการ 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ อัตราดอกเบี้ย การชําระคืนเงินตน หลักประกัน 

 2550 2549 2550 2549    
 ปถัดไป MLR  งวดแรกเดือนเมษายน 2549 
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(หนวย: ลานบาท)  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ อัตราดอกเบี้ย การชําระคืนเงินตน หลักประกัน 

 2550 2549 2550 2549    
บริษัท  
   แอล. เอช.  
   เมืองใหม  
   จํากัด 

65.5 - - - MLR - 1 จายชําระคืนภายในเดือน
กันยายน 2552 

ที่ดินในโครงการ 
2550: คํ้าประกันโดยบริษัทฯ  
บริษัทที่เกี่ยวของกันและ
กรรมการของบริษัทในวงเงิน
รวม 213.1 ลานบาท (2549: 
บริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทที่
เกี่ยวของกันและกรรมการ
บริษัทในวงเงินรวม 1,200 ลาน
บาท) 

หุนของบริษัทยอย 
บริษัท ภูเก็ต 
   ฟวเจอร 
   แพลน  
   จํากัด 

234.0 234.0 - - ปแรก MLR – 1.5 
ปถัดไป MLR – 1 
 

ชําระคืนรอยละ 70 ของราคา
ขายที่ดิน 

ที่ดินในโครงการ 
คํ้าประกันโดยบริษัทฯ บริษัท 
แอล.เอช. เมืองใหม จํากัด
บริษัทที่เกี่ยวของกันและ
กรรมการของบริษัท แอล.เอช. 
เมืองใหม จํากัด ในวงเงินรวม 
468 ลานบาท (2549: 840    
ลานบาท) 

หุนของบริษัทและบริษัทที่
เกี่ยวของกัน 

บริษัท 
   ดับเบิ้ลทรี  
   จํากัด 

270.0 270.0 - - ปแรก MLR – 1.5 
ปถัดไป MLR - 1 

ชําระคืนรอยละ 70 ของราคา
ขายที่ดิน 

ที่ดินในโครงการ 
คํ้าประกันโดยบริษัทฯ บริษัท 
แอล.เอช. เมืองใหม จํากัด 
บริษัทที่เกี่ยวของกันและ
กรรมการของบริษัท แอล. 
เอช. เมืองใหม จํากัด ในวงเงิน  
540 ลานบาท (2549: 810    
ลานบาท) 

หุนของบริษัทและบริษัท 
        ที่เกี่ยวของกัน 

รวม 5,770.7 5,313.9 3,509.6 3,947.2    
หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายใน     
   หนึ่งป (32.7) (2,567.6) - (2,350.1)    
สุทธิ 5,738.0 2,746.3 3,509.6 1,597.1    

  สัญญากูยืมเงินสวนใหญไดระบุขอปฏิบัติและขอจํากัดบางประการ เชน อัตราสวนการถือหุนของผูถือหุน 
รายใหญ การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท การค้ําประกันหนี้สินหรือเขารับอาวัลตั๋วสัญญาใชเงินแกบุคคลหรือ
นิติบุคคลใด ๆ การจายเงินปนผล และการรวมหรือควบบริษัทเขากับบริษัทอื่นและการดํารงอัตราสวน            
ทางการเงินบางประการ เปนตน 
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  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯและบริษัทยอยคงเหลือจํานวนเงินที่ยังไมไดเบิกใชของวงเงินกูยืมจาก
สถาบันการเงินเปนจํานวนรวมประมาณ 1,075.2 ลานบาท (2549: 2,932.4 ลานบาท) 

  นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทยอยแหงหนึ่งมีจํานวนเงินที่ยังไมไดเบิกใชตามสัญญากูยืมเงิน
จากผูถือหุน (ไมรวมวงเงินกูจากบริษัทฯ) จํานวนประมาณ 880 ลานบาท (2549: 880 ลานบาท) 

21. หุนกู 

  เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนมีมติอนุมัติใหบริษัทฯออกและเสนอขายหุนกูภายใน
วงเงินไมเกิน 5,000 ลานบาท หรือเทียบเทาในเงินสกุลอื่น อายุไมเกิน 10 ป เสนอขายตอผูลงทุนในประเทศและ/
หรือในตางประเทศ โดยการเสนอขายตอประชาชนทั่วไปและ/หรือเสนอขายตอผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงและ/
หรือผูลงทุนประเภทสถาบันหรือท่ีมีลักษณะเฉพาะตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย โดยอาจออกและเสนอขายหุนกูท้ังจํานวนหรือบางสวน ครั้งเดียวหรือหลายครั้งตามที่เห็นสมควร 
และคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดพิจารณาอนุมัติใหบริษัทฯเสนอขายตราสารหนี้ท่ี
ออกใหม (ไมรวมหุนกูอนุพันธ) โดยมีกําหนดระยะเวลาสําหรับการเสนอขายตราสารหนี้ในกรณีท่ัวไปและใน
กรณีจํากัดภายใน 3 ป นับตั้งแตวันที่ 26 เมษายน 2550 

  เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2550 บริษัทฯไดออกหุนกูโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ช่ือเฉพาะของหุนกู หุนกูไมดอยสิทธิและไมมีประกันของบริษัท แลนดแอนดเฮาส จํากัด 
     (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2550 ครบกําหนดไถถอนป 2554        
 ประเภท หุนกูไมมีหลักประกัน ระบุช่ือผูถือ ไมดอยสิทธิ และมีผูแทนถือหุนกู 
 จํานวน 2,000,000 หนวย 
 มูลคาท่ีตราไว 1,000 บาทตอหนวย 
 ราคาเสนอขาย 1,000 บาทตอหนวย 
 อายุ 4 ป 
 วันครบกําหนดไถถอน 13 กันยายน 2554 
 อัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยคงที่รอยละ 4.60 ตอปโดยกําหนดชําระทุกๆ 3 เดือน 
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  หุนกูของบริษัทฯแสดงรายละเอียดไดดังนี้ 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 จํานวนหุน (หุน) จํานวนเงิน (พันบาท) 

 อัตราดอกเบี้ย อายุ คืนเงินตน ครบกําหนด 2550 2549 2550 2549 

หุนกูประเภทไมมีหลักประกันและไมดอยสิทธิ 
 - ครั้งที่ 1/2547  
   - ชุดที่ 2 คงที่รอยละ 3.25 3 ป เมื่อครบกําหนด 4 มีนาคม 2550 - 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      
 - ครั้งที่ 1/2550 คงที่รอยละ 4.60 4 ป เมื่อครบกําหนด 13 กันยายน 2554 2,000,000 - 2,000,000 - 

รวม     8,000,000 7,000,000 8,000,000 7,000,000 

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

สุทธิ    5,500,000 6,000,000 

22. ทุนเรือนหุน 

  เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2550 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนมีมติท่ีสําคัญดังนี้ 

 22.1) อนุมัติใหลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากทุนจดทะเบียนเดิม 10,806,737,200 บาท เปนทุนจดทะเบียน
ใหม 9,654,268,670 บาท โดยการยกเลิกหุนสามัญที่ยังไมไดออกจําหนายจํานวน 1,152,468,530 หุน      
มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท บริษัทฯไดจดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 
2550 

 22.2) อนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากทุนจดทะเบียนเดิม 9,654,268,670 บาท เปนทุนจดทะเบียน
ใหม 10,354,268,670 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 700,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ    
1 บาท บริษัทฯไดจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2550 

 22.3) อนุมัติจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนขางตนจํานวน 700,000,000 หุน เพื่อรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดง
สิทธิท่ีจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม (LH-W2) 
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  การเพิ่มทุนของบริษัทฯในระหวางปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 เนื่องจากการใชสิทธิใบสําคัญแสดง
สิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญมีรายละเอียดดังนี้ 

 
วันท่ีใชสิทธิ 

ชนิดใบสําคัญ
แสดงสิทธิ 

จํานวน        
ท่ีใชสิทธิ 

จํานวนหุนสามัญที่ออก
เนื่องจากการใชสิทธิ 

ราคาใช
สิทธิ 

วันท่ีจดทะเบียนกับ
กระทรวงพาณิชย 

วันท่ีตลาดหลักทรัพยรับเปน
หลักทรัพยจดทะเบียน 

  (หนวย) (หุน) (บาทตอหุน)   
29 ธ.ค. 49 ESOP-5 121,300 1,213,000* 1.0 10 ม.ค. 50 12 ม.ค. 50 
29 ธ.ค. 49 LH-W2 3,176,670 3,954,508* 2.089 10 ม.ค. 50 12 ม.ค. 50 
31 ม.ค. 50 ESOP-4 7,000 70,000 1.0 8 ก.พ. 50 13 ก.พ. 50 
30 มี.ค. 50 ESOP-5 195,150 1,951,500 1.0 9 เม.ย. 50 11 เม.ย. 50 
30 มี.ค. 50 LH-W2 140,803,568 175,280,722 2.089 9 เม.ย. 50 11 เม.ย. 50 
30 เม.ย. 50 ESOP-4 1,000 10,000 1.0 9 พ.ค. 50 11 พ.ค. 50 
29 มิ.ย. 50 ESOP-5 75,500 755,000 1.0 9 ก.ค. 50 11 ก.ค. 50 
29 มิ.ย. 50 LH-W2 5,215,455 6,574,910 2.063 9 ก.ค. 50 11 ก.ค. 50 
31 ก.ค. 50 ESOP-4 32,000 320,000 1.0 9 ส.ค. 50 14 ส.ค. 50 
28 ก.ย. 50 ESOP-5 267,300                2,673,000 1.0 4 ต.ค. 50 8 ต.ค. 50 
28 ก.ย. 50 LH-W2 2,812,630          3,587,560 2.039 4 ต.ค. 50 8 ต.ค. 50 
31 ต.ค. 50 ESOP-4 40,000                 400,000     1.0 6 พ.ย.50 9 พ.ย.50 

รวม   196,790,200    

 * ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯบันทึกเงินรับจากการใชสิทธิดังกลาวจํานวนรวม 9,473,967 บาท ไวเปนรายการแยกตางหากในงบดุลภายใตบัญชี   “เงิน
รับลวงหนาคาหุน” 

 รายการกระทบยอดจํานวนหุนสามัญ 

(หนวย: หุน) 

 งบการเงินรวมและ                        งบ
การเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

 2550 2549 
หุนสามัญจดทะเบียน   
จํานวนหุนสามัญ ณ วันตนป 10,806,737,200 10,806,737,200 
ลดทุนจดทะเบียน (1,152,468,530) - 
เพิ่มทุนจดทะเบียน 700,000,000 - 

จํานวนหุนสามัญ ณ วันปลายป 10,354,268,670 10,806,737,200 

หุนสามัญที่ออกและชําระแลว   
จํานวนหุนสามัญ ณ วันตนป 8,476,271,216 8,297,412,718 
เพิ่มจากการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ 196,790,200 178,858,498 

จํานวนหุนสามัญ ณ วันปลายป 8,673,061,416 8,476,271,216 
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  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 หุนสามัญจดทะเบียนที่ยังไมไดออกและเรียกชําระเปนหุนสามัญที่สํารองไว
เพื่อการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ 

23.  เงินรับลวงหนาคาหุน 

  เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2550 มีการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯจัดสรรใหแก
กรรมการที่เปนพนักงาน และพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอยครั้งท่ี 5 (ESOP-5) และใบสําคัญแสดงสิทธิท่ี
จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม (LH-W2) จํานวน 87,400 หนวยและ 7,070,440 หนวย   
ซื้อหุนสามัญจํานวน 874,000 หุน และ 9,018,484 หุน ในราคาหุนละ 1 บาท และ 2.039 บาท ตามลําดับ บริษัทฯ
ไดรับเงินเพิ่มทุนขางตนแลวรวมจํานวน 19,262,689 บาทในเดือนธันวาคม 2550 บริษัทฯจดทะเบียนเพิ่มทุนที่
ออกและเรียกชําระแลวกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2551 เปนทุนชําระแลวจํานวน 8,682,953,900 
บาท และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดรับหุนสามัญขางตนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนแลวตั้งแตวันที่ 10 
มกราคม 2551 เปนตนไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯบันทึกจํานวนเงินรับจากการเพิ่มทุนดังกลาวจํานวน 
19,262,689 บาท ไวเปนรายการแยกตางหากในงบดุลภายใตบัญชี “เงินรับลวงหนาคาหุน” 

24. ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

   24.1 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯจัดสรรใหแกกรรมการที่เปนพนักงาน และพนักงาน
ของบริษัทฯและบริษัทยอย 

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

  24.1.1 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  
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   ในระหวางป ใบสําคัญแสดงสิทธิขางตนมีการเคลื่อนไหวดังนี้ 

(หนวย: หนวย) 

  2550 2549 
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วันตนป  91,600 823,050 
หัก: ใชสิทธิระหวางป  (80,000) (731,450) 

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วันปลายป  11,600 91,600 

  24.1.2 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
วันท่ีออก 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   

   ในระหวางป ใบสําคัญแสดงสิทธิขางตนมีการเคลื่อนไหวดังนี้ 

(หนวย: หนวย) 

  2550 2549 
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วันตนป  1,690,250 - 
บวก: ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีออกระหวางป  - 5,968,000 
หัก: ใชสิทธิระหวางป  (625,350) (4,277,750) 

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วันปลายป  1,064,900 1,690,250 
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 24.2 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 คัญแสดงสิทธิดังกลาวเปนหลักทรัพยจดทะเบียน  โดยเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย                    
แหงประเทศไทยไดตั้งแตวันที่ 26 กันยายน 2544 

   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  

   ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯไดเปลี่ยนแปลงอัตราการใชสิทธิและราคาใชสิทธิของใบสําคัญแสดง
สิทธิขางตน (LH-W2) ดังนี้ 

วันที่ รายการแกไข คร้ังกอน คร้ังใหม หมายเหตุ 

3 พฤษภาคม 2550 อัตราการใชสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย 
ใชสิทธิซื้อหุนสามัญได   
1.24486 หุน 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย 
ใชสิทธิซื้อหุนสามัญได 
1.26066 หุน 

เปนผลจากการจายเงินปนผล
เกินกวารอยละ 30 ของกําไร
สุทธิ 

 ราคาใชสิทธิ 2.089 บาทตอหุน 2.063 บาทตอหุน เปนผลจากการจายเงินปนผล
เกินกวารอยละ 30 ของกําไร
สุทธิ 

24 สิงหาคม 2550 อัตราการใชสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย 
ใชสิทธิซื้อหุนสามัญได   
1.26066 หุน 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย 
ใชสิทธิซื้อหุนสามัญได 
1.27552 หุน 

เปนผลจากการจายเงินปนผล
เกินกวารอยละ 30 ของกําไร
สุทธิ 

 ราคาใชสิทธิ 2.063 บาทตอหุน 2.039 บาทตอหุน เปนผลจากการจายเงินปนผล
เกินกวารอยละ 30 ของกําไร
สุทธิ 



 -  40  - 

   ในระหวางป ใบสําคัญแสดงสิทธิขางตนมีการเคลื่อนไหวดังนี้ 

(หนวย: หนวย) 

  2550 2549 
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วันตนป  1,231,197,989 1,329,721,543 
หัก: ใชสิทธิระหวางป  (155,902,093) (98,523,554) 

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วันปลายป  1,075,295,896 1,231,197,989 

25. สวนเกิน (ตํ่ากวา) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2550 2549 2550 2549 
    (ปรับปรุงใหม) 
ผลตางระหวางราคาตามบัญชีกับ     
 มูลคายุติธรรมของเงินลงทุน     
 เผื่อขาย     
 - เงินลงทุนของบริษัทรวม 13,647 (725) - - 
 - เงินลงทุนของบริษัทฯ 53,244 (48,649) 53,244 (48,649) 

รวม 66,891 (49,374) 53,244 (48,649) 

  ในระหวางป 2550 สวนเกิน (ต่ํากวา) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนมีรายการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

                    งบ
การเงินรวม 

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2550 (49,374) (48,649) 
เปลี่ยนแปลงระหวางป   
 - จากการตีราคา 101,893 101,893 
 - จากวิธีสวนไดเสีย 14,372 - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 66,891 53,244 
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26. สํารองตามกฎหมาย 

  เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯตองจัดสรร
กําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดขาดทุน
สะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมาย
ดังกลาวไมสามารถนําไปจายเงินปนผลได 

27. กําไรจากการขายเงินลงทุน 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2550 2549 2550 2549 
กําไรจากการลดทุนของเงินลงทุนในบริษัทรวม - - 177,783 - 
กําไรจากการขายหลักทรัพยเผื่อขาย - 69,401 - 69,401 
กําไรจากการไถถอนเงินลงทุนในหุนบุริมสิทธิ - 259 91 259 
อื่น ๆ 299 18 - - 

รวม 299 69,678 177,874 69,660 

  ในระหวางป บริษัทฯไดรับเงินจากการขายเงินลงทุนแยกตามประเภทดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2550 2549 2550 2549 
หลักทรัพยเผื่อขาย - 82,413 - 82,413 

28. จํานวนและคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2550 2549 2550 2549 
จํานวนพนักงาน ณ วันสิ้นป (คน) 710 711 656 658 
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงานสําหรับป (พันบาท) 459,019 441,547 435,190 418,684 
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29. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

  บริษัทฯและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอยและพนักงานของบริษัทยอยไดรวมกันจัดตั้งกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพข้ึนตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ บริษัทยอยและพนักงานจะ
จายสมทบเขากองทุนเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 3-5 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด และจะจายใหแกพนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบวา
ดวยกองทุน ในระหวางป บริษัทฯและบริษัทยอยไดจายเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2550 2549 2550 2549 
เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 13.0 12.9 12.7 12.6 

30. กําไรตอหุน 

  กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสุทธิสําหรับปดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญ
ท่ีออกอยูในระหวางป 

  กําไรตอหุนปรับลดคํานวณโดยหารกําไรสุทธิสําหรับปดวยผลรวมของจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ย          
ถวงน้ําหนักที่ออกอยูในระหวางปกับจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่บริษัทฯอาจตองออกเพื่อแปลง
หุนสามัญเทียบเทาปรับลดทั้งสิ้นใหเปนหุนสามัญ  โดยสมมติวาไดมีการแปลงเปนหุนสามัญ  ณ  วันตนปหรือ     
ณ วันออกหุนสามัญเทียบเทา 

  การกระทบยอดระหวางกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลดแสดงไดดังนี้ 

 งบการเงินรวม 
 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
  จํานวนหุนสามัญ  
 กําไรสุทธิ ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก กําไรตอหุน 
 2550 2549 2550 2549 2550 2549 
 (พันบาท) (พันบาท) (พันหุน) (พันหุน) (บาท) (บาท) 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน       
 กําไรสุทธิ 3,158,938 3,247,313 8,621,690* 8,409,451 0.37 0.39 
ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       
 ESOP-4 - - 549 2,505   
 ESOP-5 - - 12,290 20,275   
 LH-W2 - - 1,013,356 1,154,040   
กําไรตอหุนปรับลด      
 กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญ สมมติวามีการใชสิทธิ      
    ซื้อหุนสามัญจากใบสําคัญแสดงสิทธิ 3,158,938 3,247,313 9,647,885 9,586,271 0.33 0.34 

 *รวมหุนสามัญจากการใชสิทธิตามที่กลาวในหมายเหตุ 23 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
  จํานวนหุนสามัญ  
 กําไรสุทธิ ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก กําไรตอหุน 
 2550 2549 2550 2549 2550 2549 
 (พันบาท) (พันบาท) (พันหุน) (พันหุน) (บาท) (บาท) 

  (ปรับปรุงใหม)    (ปรับปรุงใหม) 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน       
 กําไรสุทธิ 3,770,255 2,984,790 8,621,690* 8,409,451 0.44 0.35 
ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       
 ESOP-4 - - 549 2,505   
 ESOP-5 - - 12,290 20,275   
 LH-W2 - - 1,013,356 1,154,040   
กําไรตอหุนปรับลด      
 กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญ สมมติวามีการใชสิทธิ      
    ซื้อหุนสามัญจากใบสําคัญแสดงสิทธิ 3,770,255 2,984,790 9,647,885 9,586,271 0.39 0.31 

 *รวมหุนสามัญจากการใชสิทธิตามที่กลาวในหมายเหตุ 23 

31. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

  บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการในสวนงานทางธุรกิจเดียวคือธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ซึ่ง
ประกอบดวยโครงการจัดสรรที่ดินขายพรอมบานและโครงการอาคารชุดพักอาศัย และมีสวนงานทางภูมิศาสตร
เพียงสวนงานเดียวคือประเทศไทยเทานั้น ดังนั้น รายได กําไรและสินทรัพยท้ังหมดที่แสดงในงบการเงินจึง
เกี่ยวของกับสวนงานทางธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรตามที่กลาวไว 

32. เงินปนผล 
   

 
เงินปนผลที่
อนุมัติจาย 

 
เงินปนผล

ระหวางกาลที่
จายไปแลว 

 
 

เงินปนผลที่
จายเพิ่ม 

 
 

จํานวน     
เงินปนผล 

จํานวนเงินปนผล
สวนท่ีเปนของ    
ผูถือหุนซึ่ง 
ไมมีสิทธิ 

 
 

จํานวน 
เงินปนผล 

เงินปนผล อนุมัติโดย ตอหุน ตอหุน ตอหุน ท่ีจายเพิ่ม รับเงินปนผล ท่ีจายไปจริง 
  (บาท) (บาท) (บาท) (ลานบาท) (ลานบาท) (ลานบาท) 
เงินปนผลประจําป 2548 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุน

เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 
2549 

0.50 0.25 0.25 2,100.8 16.5 2,084.3 

เงินปนผลระหวางกาล
สําหรับป 2549 

ท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯเมื่อวันท่ี        
15 สิงหาคม 2549 

0.17 - 0.17 1,434.8 11.7 1,423.1 

เงินปนผลประจําป 2549 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุน
เมื่อวันท่ี 26 เมษายน 
2550 

0.32 0.17 0.15 1,298.8 10.5 1,288..3 

เงินปนผลระหวางกาล
สําหรับป 2550 

ท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯเมื่อวันท่ี        
14 สิงหาคม 2550 

0.12 - 0.12 1,040.0 11.0 1,029.0 
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33.  ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา 

 33.1 ภาระผูกพัน 

  33.1.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันตามสัญญากอสราง
ดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2550 2549 2550 2549 
ภาระผูกพันตามสัญญากอสราง 2,417.9 1,976.3 1,921.0 1,115.8 

  33.1.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 บริษัทฯมีภาระผูกผันตามสัญญาเชาและบริการกับบริษัทท่ี
เกี่ยวของกันแหงหนึ่งท่ีจะตองจายในอนาคตดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

 2550  2549 
จายชําระภายใน   

1 ป 29.5 26.2 
2 - 5 ป 5.2 26.3 

รวม 34.7 52.5 

  33.1.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 บริษัท แอล แอนด เอช พรอพเพอรตี้ จํากัด และบริษัทยอย
มีภาระผูกพันตามสัญญาเชาท่ีดินและสัญญาเชาชวงท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสรางดังนี้ 

   ก) 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 
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  นอกจากนี้ บริษัท แอล แอนด เอช พรอพเพอรตี้ จํากัด ยังมีภาระผูกพันเกี่ยวกับคา
ทดแทนการขาดผลประโยชนในอัตราเดือนละ 350,000 บาท นับแตวันทําสัญญาจนถึงวันที่
กอสรางอาคารเสร็จและคาดูแลรักษาความปลอดภัยเดือนละ 11,160 บาท ตลอดระยะเวลา
การปลูกสรางและตลอดอายุสัญญาเชา 

   ข) 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 

   ค) สัญญาเชาท่ีดิน 

วันที่ทําสัญญา อายุสัญญา อัตราคาเชาและคาหนาดิน 
10 มีนาคม 2549 30 ป(1)  - คาหนาดินจํานวน 500 ลานบาท ซ่ึงชําระแลวทั้งจํานวน 

     - คาเชาที่ดินจายเปนรายเดือนดังนี้ 
      ปที่ 1-5 คาเชารวม 20.16 ลานบาท 
      ปที่ 6-10 คาเชารวม 23.18 ลานบาท 
      ปที่ 11-15 คาเชารวม 26.66 ลานบาท 
      ปที่ 16-20 คาเชารวม 30.66 ลานบาท 
      ปที่ 21-25 คาเชารวม 35.25 ลานบาท 
        ปที่ 26-30 คาเชารวม 40.54 ลานบาท 

 (1) นับแตวันที่ 1 กันยายน  2553 ถึงวันที่  31 สิงหาคม  2583 โดยผู เชายินยอมใหบริษัท  แอล แอนด  เอช            
พรอพเพอรตี้ จํากัด เขาไปพัฒนาและกอสรางสิ่งปลูกสรางในที่ดินที่เชาไดตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2550 ถึงวันที่ 
31 สิงหาคม 2553 โดยบริษัท แอล แอนด เอช พรอพเพอรตี้ จํากัด ตกลงจะชําระคาหนาดินเพิ่มเติมในอัตรา
เดือนละ 160,000 บาท 

  33.1.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสวนของเงินลงทุนที่ยังไมเรียกชําระใน
บริษัท แอล แอนด เอช พรอพเพอรตี้ จํากัด จํานวนเงิน 258.0 ลานบาท (2549: 205.2 ลานบาท) 
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  33.1.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัท แอล แอนด เอช พรอพเพอรตี้ จํากัด และบริษัทยอยมีภาระ
ผูกพันเกี่ยวกับคาบริหารจัดการที่ตองจายใหกับบริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด ซึ่งเปน
บริษัทรวมของบริษัทฯในอัตราปละ 22.7 ลานบาท (2549: 21.2 ลานบาท) สําหรับโครงการที่ยัง
ไมไดเริ่มเปดดําเนินการ และคาบริการจัดการในอัตรารอยละ 0.7 ตอปของมูลคาโครงการ
สําหรับโครงการที่ เปดดําเนินการแลว  นอกจากนี้ บริษัทดังกลาวมีภาระผูกพันเกี่ยวกับ
คาธรรมเนียมอื่นตามที่ระบุในสัญญาจนกวาจะมีการบอกยกเลกิสัญญา 

  33.1.6 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัท แอล แอนด เอช พรอพเพอรตี้ จํากัด มีภาระผูกพันเกี่ยวกับ     
คาบริหารจัดการโครงการที่ตองจายใหกับบริษัท แอล แอนด เอช แมเนจเมนท จํากัด ซึ่งเปน
บริษัทยอยของบริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด ในจํานวนคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริงท่ี
เกี่ยวของกับการบริหารจัดการโครงการบวกคาดําเนินการรอยละ 15 ของคาใชจายท่ีเกิดข้ึน 

  33.1.7 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัท แอล แอนด เอช สาทร จํากัด มีภาระผูกพันเกี่ยวกับคาบริหาร
จัดการโครงการที่ตองจายใหกับบริษัท คิว.เอช.อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด จํานวน 5.1 ลานบาท 

  33.1.8 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัท แอล แอนด เอช พรอพเพอรตี้ จํากัด มีภาระผูกพันเกี่ยวกับ
คาบริการจัดทําและดูแลบัญชีท่ีตองจายใหกับบริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน) จํานวน 2.5 
ลานบาท (2549: 0.6 ลานบาท) 

  33.1.9 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการซื้อท่ีดินดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2550 2549 2550 2549 
ภาระผูกพันเกี่ยวกับการซื้อท่ีดิน 1,262.4 298.5 1,173.8 262.3 

  33.1.10 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัท แอล แอนด เอช สาทร จํากัด มีภาระผูกพันเกี่ยวกับคานายหนา
ในการจัดหาผูเชาบานของโครงการแอล แอนด เอช วิลลา ท่ีตองจายใหกับบริษัท ควอลิตี้ เฮาส 
จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทรวมของบริษัทฯตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา 
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  33.1.11 ภาระจากการพัฒนาโครงการที่ดําเนินการอยู 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2550 2549 2550 2549 
จํานวนโครงการที่ดําเนินการอยูตนป 39 34 29 21 
จํานวนโครงการที่ปดแลว - (6) - - 
จํานวนโครงการที่เปดใหม 8 11 6 8 

จํานวนโครงการที่ดําเนินการอยูสิ้นป 47 39 35 29 

มูลคาซื้อขายที่ไดทําสัญญาแลวสะสม     
 ท้ังสิ้น (ลานบาท) 71,948 59,562 56,863 42,199 
คิดเปนรอยละของยอดขายรวมของ     
 โครงการที่เปดดําเนินการอยู 70.0 55.6 69.5 52.6 
มูลคาซื้อขายที่ไดทําสัญญาแลวใน     
 ระหวางป (ลานบาท) 18,594 17,160 14,610 11,922 
คิดเปนรอยละของยอดขายรวมของ     
 โครงการที่เปดดําเนินการอยู 18.1 16.0 17.9 14.9 
ภาระผูกพันที่จะตองทําการพัฒนา 
 สาธารณูปโภคสวนกลางของโครงการ 
 ท่ีดําเนินงานอยู (ลานบาท) 

 
 

381.2 

 
 

663.8 

 
 

297.3 

 
 

542.7 

 33.1.12 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯและบริษัทยอยมีท่ีดินในโครงการที่ติดภาระจํายอมรวม
จํานวนประมาณ 55 ไร (2549: 33 ไร) ซึ่งมูลคาของที่ดินที่ติดภาระจํายอมดังกลาวไดรวมเปน
ตนทุนโครงการแลว 

 33.2 หนังสือค้ําประกันธนาคาร 

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยมีหนังสือคํ้าประกันซึ่งออกโดย
ธนาคารในนามบริษัทฯและบริษัทยอย ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจ
ของบริษัทฯและบริษัทยอยดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2550 2549 2550 2549 
หนังสือคํ้าประกัน 1,249.4 1,810.7 1,041.0 1,430.7 
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 33.3 การค้ําประกัน 

  ณ วันที่  31 ธันวาคม 2550 และ 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยมีหนี้สินที่อาจจะเกิดข้ึนจากภาระ             
การคํ้าประกันเงินกูยืมดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

         ผูค้ําประกัน ผูถูกค้ําประกัน 2550 2549 

บริษัทฯ    
บริษัท แลนดแอนดเฮาส จํากัด (มหาชน) บริษัท แอล. เอช. เมืองใหม จํากัด 117.2 220.0 
 บริษัท ภูเก็ต ฟวเจอรแพลน จํากัด 128.7 154.0 
 บริษัท ดับเบิ้ลทรี จํากัด 148.5 148.5 
 ลูกคา 1.0 9.1 

รวม  395.4 531.6 

    
บริษัทยอย    
บริษัท ภูเก็ต ฟวเจอรแพลน จํากัด บริษัท แอล. เอช. เมืองใหม จํากัด - 400.0 
 บริษัท ดับเบิ้ลทรี จํากัด - 270.0 

รวม  - 670.0 

    
บริษัท ดับเบิ้ลทรี จํากัด  บริษัท แอล. เอช. เมืองใหม จํากัด - 400.0 
 บริษัท ภูเก็ต ฟวเจอรแพลน จํากัด - 280.0 

รวม  - 680.0 

    
บริษัท แอล. เอช. เมืองใหม จํากัด  บริษัท ดับเบิ้ลทรี จํากัด 270.0 270.0 
 บริษัท ภูเก็ต ฟวเจอรแพลน จํากัด 234.0 280.0 

รวม  504.0 550.0 

    
บริษัท แอล แอนด เอช พรอพเพอรต้ี จํากัด บริษัท แอล แอนด เอช สาทร จํากัด 390.0 390.0 
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 33.4 คดีความ 

  บริษัทฯและบริษัทยอย 

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯและบริษัทยอยไดถูกฟองรองในคดีตาง ๆ ท่ีสําคัญดังนี้ 

  ก) บริษัทฯและบริษัทยอยแหงหนึ่งมีคดีท่ีถูกฟองรองท่ีสําคัญ คือ คดีท่ีนิติบุคคลหมูบานจัดสรรสอง
แหงฟองรองเกี่ยวกับทางออกสูทางสาธารณะโดยมีทุนทรัพยจํานวน  1,013.5 ลานบาท ขณะนี้อยู
ในระหวางการไตสวนของศาล  อยางไรก็ตาม บริษัทฯไดบันทึกสํารองเผื่อหนี้สินที่อาจจะเกิดข้ึน
จากคดีความดังกลาวจํานวน 25.0 ลานบาท 

  ข) บริษัทฯและบริษัทยอยไดถูกฟองรองในคดีอื่น ๆ เกี่ยวกับการผิดสัญญาซึ่งมีทุนทรัพยรวมจํานวน 
22.4 ลานบาท ปจจุบันศาลชั้นตนและศาลอุทธรณไดมีคําพิพากษาใหบริษัทฯและบริษัทยอยชดใช
คาเสียหายพรอมดอกเบี้ยรวมจํานวน 6.9 ลานบาท บริษัทฯและบริษัทยอยไดบันทึกสํารองเผื่อ
หนี้สินที่อาจจะเกิดข้ึนจากคดีความดังกลาวตามความเห็นของฝายกฎหมายของบริษัทฯรวมจํานวน 
6.9 ลานบาท 

  บริษัทรวม 

   กองทุนอสังหาริมทรัพยแลนดแอนดเฮาส (กองทุนฯ) ถูกยื่นฟองรองเปนจําเลยท่ี 2 ในคดีแพงโดย
โจทกกลาวหาวา กองทุนฯรับโอนที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางโครงการอาคารชุดหลังสวน วิลลจากบริษัท 
เวฟ ดีเวลลอปเมนท จํากัด ซึ่งเปนลูกหนี้ของโจทกโดยฉอฉล เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2547 ศาลช้ันตนมี  
คําพิพากษาใหยกฟอง ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2550 (วันยกเลิกกองทุนฯ) คดียังอยูในระหวางการพิจารณา
ของศาลอุทธรณ อยางไรก็ตาม ทนายความที่ปรึกษาของกองทุนฯเชื่อวาผลของคดีจะไมเปนผลเสียหายตอ
กองทุนฯ ท้ังนี้ เนื่องจากกองทุนฯเปนเจาหนี้บุริมสิทธิในทรัพยจํานอง ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหนี้จากทรัพย
จํานองกอนเจาหนี้อื่น รวมท้ังราคาทรัพยสินที่ตีโอนชําระหนี้ถือเปนราคาที่สมเหตุสมผล เนื่องจากไดมี
การประเมินราคาโดยบริษัทประเมินราคาอิสระแลว 

34. เคร่ืองมือทางการเงิน 

 34.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

 เครื่องมือทางการเงินที่สําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอยตามที่นิยามอยูในมาตรฐานการบัญชี   
ฉบับท่ี 48 “การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบดวย เงินสด
และรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคา เงินทดรองจาย เงินใหกูยืม เจาหนี้การคา เงินลงทุน เงินกูยืมและ
หุนกู บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงท่ีเกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายการ
บริหารความเสี่ยงดังนี้ 
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ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 

 บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อท่ีเกี่ยวเนื่องกับ เงินทดรองจาย ลูกหนี้ และ
เงินใหกูยืมระยะสั้น ฝายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการ
ควบคุมสินเชื่อท่ีเหมาะสม ดังนั้นบริษัทฯและบริษัทยอยจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายที่เปน
สาระสําคัญจากการใหสินเชื่อ จํานวนเงินสูงสุดท่ีบริษัทฯและบริษัทยอยอาจตองสูญเสียจากการใหสินเชื่อ
คือมูลคาตามบัญชีของเงินทดรองจาย ลูกหนี้ และเงินใหกูยืมระยะสั้นที่แสดงอยูในงบดุล 

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

 บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยท่ีสําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบัน
การเงิน เงินเบิกเกินบัญชี เงินกูยืมระยะสั้น เงินใหกูยืมระยะสั้น หุนกูและเงินกูยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่สําคัญสามารถจัดตาม
ประเภทอัตราดอกเบี้ย และสําหรับสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตาม
วันท่ีครบกําหนด หรือ วันท่ีมีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม (หากวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมถึง
กอน) ไดดังนี้ 

 งบการเงินรวม 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 

 อัตราดอกเบี้ยคงท่ี อัตราดอกเบี้ย    

  ภายใน มากกวา มากกวา ปรับข้ึนลงตาม ไมมีอัตรา  อัตรา 
 เมื่อทวงถาม 1 ป 1 ถึง 5 ป 5 ป ราคาตลาด ดอกเบี้ย รวม ดอกเบี้ย 

 (ลานบาท) (รอยละตอ
ป) 

สินทรัพยทางการเงิน         
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - 250 - - 234 543 1,027 0.50 - 3.375 
ลูกหนี้การคา - - - - - 7 7 - 
เงินทดรองจายและลูกหนี้กิจการ 
 ที่เกี่ยวของกัน 

- - - - - 213 213 - 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - - - - - 1,297 1,297 - 
หนี้สินทางการเงิน         
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ัน

จากสถาบันการเงิน 
- - - - 9 - 9 MOR 

เจาหนี้การคา - - - - - 992 992 - 
เจาหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน - - - - - 18 18 - 
เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน - - - - - 21 21 - 
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 34 - - - - - 34 5.50 - 7.50 
เงินกูยืมระยะยาว - - 2,000 - 3,771 - 5,771 ตามที่ระบุใน

หมายเหตุ 20 
หุนกู - 2,500 5,500 - - - 8,000 ตามที่ระบุใน

หมายเหตุ 21 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 

 อัตราดอกเบี้ยคงท่ี อัตราดอกเบี้ย    

  ภายใน มากกวา มากกวา ปรับข้ึนลงตาม ไมมีอัตรา  อัตรา 
 เมื่อทวงถาม 1 ป 1 ถึง 5 ป 5 ป ราคาตลาด ดอกเบี้ย รวม ดอกเบี้ย 

 (ลานบาท) (รอยละตอ
ป) 

สินทรัพยทางการเงิน         
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - 250 - - 220 395 865 0.50 - 3.375 
เงินทดรองจายและลูกหนี้กิจการที่   

เกี่ยวของกัน 
- - - - - 216 216 - 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 929 - - - - - 929 5.50 - 7.50 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - - - - - 1,084 1,084 - 
หนี้สินทางการเงิน         
เจาหนี้การคา - - - - - 797 797 - 
เจาหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน - - - - - 16 16 - 
เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน - - - - - 4 4 - 
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 70 - - - - - 70 5.50 
เงินกูยืมระยะยาว - - 2,000 - 1,510 - 3,510 ตามที่ระบุใน

หมายเหตุ 20 
หุนกู - 2,500 5,500 - - - 8,000 ตามที่ระบุใน

หมายเหตุ 21 

 งบการเงินรวม 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 

 อัตราดอกเบี้ยคงท่ี อัตราดอกเบี้ย    

  ภายใน มากกวา มากกวา ปรับข้ึนลงตาม ไมมีอัตรา  อัตรา 
 เมื่อทวงถาม 1 ป 1 ถึง 5 ป 5 ป ราคาตลาด ดอกเบี้ย รวม ดอกเบี้ย 

 (ลานบาท) (รอยละตอ
ป) 

สินทรัพยทางการเงิน         
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - 1,300 - - 60 425 1,785 0.50 - 4.875 
เงินลงทุนชั่วคราว - 621 - - - - 621 4.68 - 4.98 
เงินทดรองจายและลูกหนี้กิจการที่   

เกี่ยวของกัน 
- - - - - 2 2 - 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น - - - - - 1,195 1,195 - 
หนี้สินทางการเงิน         
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจาก

สถาบันการเงิน 
- 3,203 - - 5 - 3,208 5.10 - 5.45, 

MOR 
เจาหนี้การคา - - - - - 1,151 1,151 - 
เจาหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน - - - - - 28 28 - 
เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน - - - - - 13 13 - 
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 25 - - - - - 25 7.50 
เงินกูยืมระยะยาว - 2,350 - - 2,964 - 5,314 ตามที่ระบุใน 
         หมายเหตุ 20 
หุนกู - 1,000 6,000 - - - 7,000 ตามที่ระบุใน 
         หมายเหตุ 21 
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 งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 

 อัตราดอกเบี้ยคงท่ี อัตราดอกเบี้ย    

  ภายใน มากกวา  มากกวา ปรับข้ึนลงตาม ไมมีอัตรา  อัตรา 
 เมื่อทวงถาม 1 ป 1 ถึง 5 ป 5 ป ราคาตลาด ดอกเบี้ย รวม ดอกเบี้ย 

 (ลานบาท) (รอยละตอ
ป) 

สินทรัพยทางการเงิน         
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - 1,300 - - 36 287 1,623 0.75 - 4.875 
เงินลงทุนชั่วคราว - 621 - - - - 621 4.68 - 4.98 
เงินทดรองจายและลูกหนี้กิจการที่   

เกี่ยวของกัน 
- - - - - 21 21 - 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 1,520 - - - - - 1,520 5.50 - 7.50 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - - - - - 982 982 - 
หนี้สินทางการเงิน         
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจาก

สถาบันการเงิน 
- 3,203 - - - - 3,203 5.10 - 5.45 

เจาหนี้การคา - - - - - 896 896 - 
เจาหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน - - - - - 21 21 - 
เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน - - - - - 4 4 - 
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 150 - - - - - 150 5.50 
เงินกูยืมระยะยาว - 2,350 - - 1,597 - 3,947 ตามที่ระบุใน 
         หมายเหตุ 20 
หุนกู - 1,000 6,000 - - - 7,000 ตามที่ระบุใน 
         หมายเหตุ 21 

 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

  บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการลงทุนเปนเงินตราตางประเทศ 
บริษัทฯไมไดทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาเพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 บริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยทางการเงินที่เปนสกุลเงินตรา
ตางประเทศดังนี้ 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

   อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย  
สกุลเงิน สินทรัพยทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

 (ลาน) (ลาน) (บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ) 
 2550 2549 2550 2549 
เปโซฟลิปปนส 1,223 1,223 0.8157 0.7368 
รูเปยอินโดนีเซีย 345,956 345,990 3.6360 (ตอ 1,000 รูเปย) 4.0081 (ตอ 1,000 รูเปย) 
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 34.2 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

  ตารางตอไปนี้เปนการสรุปเปรียบเทียบมูลคาตามบัญชี และมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 

(หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม มูลคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม 

 2550 2549 2550 2549 2550 2549 2550 2549 
สินทรัพยทางการเงิน 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 1,027 1,785 1,027 1,785 865 1,623 865 1,623 
เงินลงทุนช่ัวคราว  - 621 - 621 - 621 - 621 
ลูกหนี้การคา 7 - 7 - - - - - 
เงินทดรองจายและลูกหนี้กิจการ 
   ท่ีเก่ียวของกัน 

 
213 

 
2 

 
213 

 
2 

 
216 

 
21 

 
216 

 
21 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการ 
   ท่ีเก่ียวของกัน 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
929 

 
1,520 

 
929 

 
1,520 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 1,297 1,195 1,297 1,195 1,084 982 1,084 982 
หน้ีสินทางการเงิน         
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืม         
   ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 9 3,208 9 3,184 - 3,203 - 3,179 
เจาหนี้การคา 992 1,151 992 1,151 797 896 797 896 
เจาหนี้การคากิจการที่เก่ียวของกัน 18 28 18 28 16 21 16 21 
เจาหนี้กิจการที่เก่ียวของกัน 21 13 21 13 4 4 4 4 
เงินใหกูยืมระยะสั้นจากกิจการ 
   ท่ีเก่ียวของกัน 

 
34 

 
25 

 
34 

 
25 

 
70 

 
150 

 
70 

 
150 

เงินกูยืมระยะยาว 5,771 5,314 5,649 5,262 3,510 3,947 3,388 3,895 
หุนกู 8,000 7,000 7,177 6,655 8,000 7,000 7,177 6,655 

  บริษัทฯและบริษัทยอยมีการประมาณการมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ
ดังนี้ 

ก) สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น ไดแก เงินสดและเงินฝาก
ธนาคาร ลูกหนี้และเจาหนี้แสดงมูลคายุติธรรมโดยประมาณตามมูลคาตามบัญชีท่ีแสดงในงบดุล 

ข) เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่งมีราคาตลาด แสดงมูลคายุติธรรมตามราคาเสนอซื้อ
ลาสุดในตลาด 



 -  54  - 

ค) เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนที่มิใชหลักทรัพยจดทะเบียนหรือไมมีราคาซื้อขายในตลาด 
แสดงมูลคายุติธรรมโดยประมาณตามมูลคาตามบัญชีท่ีแสดงอยูในงบดุล หรือตามมูลคาสินทรัพย
สุทธิของเงินลงทุน หรือคํานวณมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดคิดลด แลวแตกรณี 

ง) หุนกูและเงินกูยืมระยะยาวที่จายดอกเบี้ยในอัตราคงที่ แสดงมูลคายุติธรรมโดยการคํานวณมูลคา
ปจจุบันของกระแสเงินสดจายในอนาคต คิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยโดยประมาณในตลาดปจจุบัน 
สําหรับเงินกูยืมท่ีมีเงื่อนไขใกลเคียงกัน 

จ) หุนกูและเงินกูยืมระยะยาวที่จายดอกเบี้ยในอัตราใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาดแสดงมูลคา
ยุติธรรมโดยประมาณตามมูลคาตามบัญชีท่ีแสดงในงบดุล 

35. เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน 

 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2551 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯที่จัดสรรใหแก
กรรมการที่เปนพนักงาน และพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอย ตามโครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแก
กรรมการที่เปนพนักงาน และพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอยครั้งท่ี 4 (ESOP-4) ขอใชสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิดังกลาวรวมจํานวน 5,000 หนวย ซื้อหุนสามัญรวมจํานวน 50,000 หุน ในราคาหุนละ 1 บาท ทําให
ทุนชําระแลวของบริษัทฯเพิ่มจาก 8,682,953,900 บาท เปน 8,683,003,900 บาท บริษัทฯไดรับเงินเพิ่มทุนขางตน
แลวในเดือนมกราคม 2551 บริษัทฯจดทะเบียนเพิ่มทุนที่ออกและเรียกชําระแลวกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่           
6 กุมภาพันธ 2551 และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดรับหุนสามัญขางตนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนแลว
ตั้งแตวันที่ 11 กุมภาพันธ 2551 

36. การจัดประเภทรายการบัญชีใหม 

  นอกจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามที่กลาวในหมายเหตุ 4 ซึ่งมีผลกระทบตอกําไรสุทธิและ
สวนของผูถือหุนตามที่ไดรายงานไปแลว บริษัทฯไดมีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงิน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ใหมเพื่อใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปปจจุบัน ซึ่งไม
มีผลกระทบตอกําไรสุทธิหรือสวนของผูถือหุนนอกเหนือไปจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาว  

37. การอนุมัติงบการเงิน 

  งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2551 
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