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บริษทั แลนดแอนดเฮาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 

1. ขอมูลท่ัวไป 

1.1 ขอมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

 บริษัท แลนดแอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดต้ังขึ้นเปนบริษัท มหาชนและมีภูมิลําเนา ใน

ประเทศไทย  ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือ การพัฒนาอสังหาริมทรัพย โดยมีที่อยูตามที่จดทะเบียนคือ     

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

1.2 วิกฤตการณทางเศรษฐกิจ 

วิกฤตการณทางการเงินที่เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาในชวงปที่ผานมาไดสงผลกระทบตอสภาวะ

เศรษฐกจิโลกอยางรุนแรง  โดยจะเห็นไดจากการลดลงอยางมากของราคาหุนทั่วโลก  ภาวะการตึงตัว

ของตลาดสินเชื่อรวมทั้งการกูยืมระหวางธนาคาร  การลมละลายของสถาบันการเงินขนาดใหญ  และ

ความเชื่อมั่นของผูบริโภคที่ลด ลง วิ กฤตการณดังกลาวไดสงผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอ

แผนการดําเนินธุรกิจและการเงินรวมถึงมูลคาของสินทรัพยของผูประกอบการในประเทศไทยเปน

จํานวนมาก  ถึงแมวารัฐบาลของประเทศตาง  ๆ ไดใชความพยายามในการที่จะแกไขปญหาเหลาน้ี      

แตยังคงมีความไมแนนอนวาสภาวะเศรษฐกิจของโลกจะกลับคืนสูสภาวะปกติเมื่อใด  งบการเงินน้ี

จัดทําบนพื้นฐานขอเท็จจริงของสภาวะเศรษฐกิจที่เปนอยูในปจจุบัน  และประมาณการและ                

ขอสมมติฐานตาง  ๆ ที่บริษัทฯพิจารณาแลววาเหมาะสมในสถานการณปจจุบัน  อยางไรก็ตาม                

งบการเงินนี้อาจไดรับผลกระทบในทางลบจากเหตุการณตาง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 

2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน  

2.1 งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ .ศ. 2547 และ

การแสดงรายการในงบการเงินไดทําขึ้นเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ

การคาลงวันที่ 14 กันยายน 2544 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย  งบการเงินฉบับ

ภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกลาว 

 งบการเงินน้ีไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอ่ืนในนโยบายการบัญชี  
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2.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม  

 ก) งบการเงินรวมนี้ไดจัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของ บริษัท แลนดแอนดเฮาส จํากัด (มหาชน) 

(ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา “บริษัทฯ”) และบริษัทยอย (ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา “บริษัทยอย”) ดังตอไปน้ี 

     รอยละของสินทรัพย รอยละของรายได 

     ที่รวมอยูใน ที่รวมอยูในรายไดรวม 

  จัดต้ังขึ้นใน อัตรารอยละ สินทรัพยรวม สําหรับปสิ้นสุด 

ช่ือบริษัท ลักษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม วันที่ 31 ธันวาคม 

   2551 2550 2551 2550 2551 

 

2550 

  (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 

 ถือหุนโดยบริษัทฯ        

บริษัท แอตแลนติก เรียลเอสเตท จํากัด ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ไทย 99.99 99.99 0.7 0.3 - - 

บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํากัด ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ไทย 99.99 99.99 1.0 2.1 7.7 7.9 

บริษัท แลนดแอนดเฮาสนอรธ จํากัด ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ไทย 99.99 99.99 - - - - 

บริษัท แลนด แอนด เฮาส นอรธอีส จํากัด ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ไทย 99.99 99.99 0.6 0.7 0.7 0.8 

บริษัท สยามธานี พรอบเพอรต้ี จํากัด และบริษัทยอย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ไทย 99.99 99.99 0.6 0.7 - - 

บริษัท แอล เอช เรียลเอสเตท จํากัด ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ไทย 99.99 99.99 0.2 0.3 0.3 3.9 

บริษัท แอลเอช แอสเซท จํากัด ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ไทย 99.99 99.99 2.7 3.2 13.7 5.5 

บริษัท แอล. เอช. เมืองใหม จํากัด และบริษัทยอย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ไทย 55.00 55.00 3.3 4.3 3.4 2.2 

บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรต้ี จํากัด ธุรกิจใหเชาอสังหาริมทรัพย ไทย 60.00 60.00 8.9 9.0 2.3 0.2 

   และบรษิทัยอย         

  จัดต้ังขึ้น อัตรารอยละ 

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ในประเทศ ของการถือหุน (โดยทางออม) 

   2551 2550 

 ถือหุนโดยบริษัทยอยของบริษัทฯ  (รอยละ) (รอยละ) 

บริษัท สยามธานี เรียลเอสเตท จํากัด ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ไทย 99.99 99.99 

   (ถือหุนโดยบริษัท สยามธานี พรอบเพอรต้ี 

จํากัด รอยละ 99.99) 

    

บริษัท ภูเก็ต ฟวเจอรแพลน จํากัด ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ไทย 55.00 55.00 

   (ถือหุนโดยบริษัท แอล. เอช. เมืองใหม 

จํากัด รอยละ 99.99) 

    

บริษัท 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   

พร็อพเพอรต้ี จํากัด รอยละ 99.99) 

     

 ข) บริษัทฯนํางบการเงินของบริษัทยอยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมต้ังแตวันที่ไดมา (วันที่

บริษัทฯมีอํานาจในการควบคุมบริษัทยอย) จนถึงวันที่บริษัทฯสิ้นสุดการควบคุมบริษัทยอยน้ัน 

 ค) งบการเงินของบริษัทยอยไดจัดทําขึ้นโดยมีรอบระยะเวลาบัญชีและใชนโยบายการบัญชีที่สําคัญ

เชนเดียวกันกับของบริษัทฯ 
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 ง) ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทยอย รายการคาระหวางกันที่มีสาระสําคัญได ถูกตัดออก

จากงบการเงินรวมนี้แลว 

 จ) สวนของผูถือหุนสวนนอย คือ จํานวนกําไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยสวนที่

ไมไดเปนของบริษัทฯ และแสดงเปนรายการแยกตางหากในงบกําไรขาดทุน รวมและสวนของ  

ผูถือหุนในงบดุลรวม 

2.3 บริษัทฯไดจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชนตอสาธารณะ ซึ่งแสดงเงินลงทุนใ นบริษัทยอย

และบริษัทรวมตามวิธีราคาทุน 

3. การประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหม  

3.1 มาตรฐานการบัญชีท่ีมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 

 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 9/2550 ฉบับที่ 38/2550 และฉบับที่ 62/2550 

ใหใชมาตรฐานการบัญชีใหมดังตอไปนี้ 

ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2550) งบกระแสเงนิสด 

ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2550) สญัญาเชา 

ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2550) สินคาคงเหลือ 

ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2550) ตนทุนการกูยืม 

ฉบับที่ 35 (ปรับปรุง 2550) การนําเสนองบการเงิน 

ฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ

ขอผิดพลาด 

ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2550) งบการเงินระหวางกาล 

ฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) การรวมธรุกจิ 

ฉบับที่ 49 (ปรับปรุง 2550) สญัญากอสราง 

ฉบับที่ 51 สินทรัพยไมมีตัวตน 

มาตรฐานการบัญชีขางตนถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่    

1 มกราคม 2551 เปนตนไป ฝายบริหารของบริษัทฯไดประเมินแลวเห็นวา  มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 

49 (ปรับปรุง 2550) ไมเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯ สวนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 

2550) ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2550)  ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2550)  ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2550)  ฉบับที่ 35 

(ปรับปรุง 2550)  ฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550)  ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2550)  และฉบับที่ 51  ไมมี

ผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับ ปปจจุบัน ยกเวนการแยกแสดงคาใชจายในการ

ขายและคาใชจายในการบริหารในงบกําไรขาดทุนซึ่งบริษัทฯไดแยกแสดงคาใชจายดังกลาวในป 2550 

ดวยเชนกนั และ 
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มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 43 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) กําหนดใหบริษัทฯไมตองตัดจําหนายคาความนิยมจาก

การรวมธุรกิจอีกตอไป  แตบริษัทฯตองทดสอบการดอยคาของคาความนิยม และแสดงคาความนิยม

ดวยราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคาสะสม  โดยใหถือปฏิบัติสําหรับคาความนิยมที่เกิดจากการรวมธุรกิจ

ซึ่งมีขอตกลงต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2551 เปนตนไป สวนคาความนิยมที่รับรูกอนหนาน้ี บริษัทฯ

สามารถใชวิธีเปลี่ยนทันทีเปนตนไป โดยหยุดตัดจําหนายคาความนิยมแตตองทดสอบการดอยคาของ

คาความนิยม โดยเร่ิมต้ังแตงวดปบัญชีแรกที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 

3.2 มาตรฐานการบญัชีท่ียังไมมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 

 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 86/2551 ใหใชมาตรฐานการบัญชีใหม

ดังตอไปน้ี 

ฉบับที่ 36 (ปรับปรุง 2550) การดอยคาของสินทรัพย 

ฉบับที่ 54 (ปรับปรุง 2550) สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไว เพื่อขายและการดําเนินงานที่

ยกเลิก 

 มาตรฐานการบัญชีขางตนถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่   

1 มกราคม 25 52 เปนตนไป ฝายบริหารของบริษัทฯไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชีฉบับ

ดังกลาวจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปที่เร่ิมใชมาตรฐานการบัญชี

ฉบับดังกลาว 

4. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ  

4.1 การรับรูรายได 

 ก) รายไดจากการขายบานพรอมท่ีดินและรายไดจากการขายหนวยในอาคารชุดพักอาศัย  

  บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูรายไดจากการขายบานพรอมที่ดินและรายไดจากการขายหนวยใน

อาคารชุดพักอาศัยเมื่องานกอสรางเสร็จตามสัญญาและมีการโอนกรรมสิทธิ์ใหผูซื้อหลังจาก

ไดรับชําระจากผูซื้อครบถวนแลว 
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 ข) รายไดคาเชาและคาบริการ  

   รายไดคาเชาพื้นที่ในอาคารพักอาศัยและคาบริการที่เกี่ยวของจะรับรูเปนรายไดตามเกณฑคงคาง

ตลอดอายสุญัญาเชา 

   รายไดคาบริการรับรูเมื่อไดใหบริการแลวโดยพิจารณาถึงขั้นความสําเร็จของงาน  

 ค) ดอกเบี้ยรับ  

  ดอกเบี้ยถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง  

 ง) เงินปนผลรับ  

  เงินปนผลรับถือเปนรายไดเมื่อมีสิทธิในการรับเงินปนผล 

4.2 ตนทุนการขายบานพรอมท่ีดินและหนวยในอาคารชุดพักอาศัย 

 ตนทุนการพัฒนาแสดงตามราคาทุน หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับแลวแตราคาใดจะตํ่ากวา ซึ่ง

ประกอบดวยตนทุนที่ดิน คาออกแบบ คาสาธารณูปโภค  คากอสราง  ตนทุนการกูยืมและคาใชจายอ่ืน     

ที่เกี่ยวของ 

 ในการคํานวณหาตนทุนขายบานพรอมที่ดินและหนวยในอาคารชุดพักอาศัย บริษัทฯและบริษัทยอยได

ทําการแบงสรรตนทุนการพัฒนาทั้งหมดที่คาดวาจะเกิดขึ้น (โดยคํานึงถึงตนทุนที่เกิดขึ้นจริงดวย ) ตาม

เกณฑพื้นที่ที่ขาย 

 บริษัทฯและบริษัทยอยจะบันทึกขาดทุนจากการดอยคา (ถามี) ไวในงบกําไรขาดทุน  

 คาใชจายที่เกี่ยวของกับการขาย เชน คาภาษีธุรกิจเฉพาะ คาธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ  บันทึกเปน

คาใชจายเมื่อมีการขาย 

4.3 ตนทุนการกูยืม 

 ตนทุนการกูยืมของเงินกูที่ใชในการจัดหาหรือกอสรางสินทรัพยที่ตองใชระยะเวลานานในการแปลง

สภาพใหพรอมใชหรือขาย ไดถูกนําไปรวมเปนราคาทุนของสินทรัพยจนกวาสินทรัพยน้ันจะอยูใน

สภาพพรอมที่จะใชไดตามที่มุงประสงค  สวนตนทุนการกูยืมอ่ืนถือเปนคาใชจายในงวดที่เกิดรายการ 

ตนทุนการกูยืมประกอบดวยดอกเบี้ยและตนทุนอ่ืนที่เกิดขึ้นจากการกูยืมน้ัน 

4.4 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  

 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดหมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มี

สภาพคลองสูง ซึ่งถึงกําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ไดมาและไมมี

ขอจํากัดในการเบิกใช 
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4.5 ลูกหน้ีการคาและคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ  

 ลูกหนี้การคาแสดงตามมูลคาตามจํานวนมูลคาสุทธิที่จะไดรับ บริษัทยอยบันทึกคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ

สําหรับผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินลูกหน้ีไมได ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจาก

ประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุหนี้ 

4.6 สินคาคงเหลือ  

 ที่ดินและงานระหวางกอสรางแสดงตามราคาทุนสุทธิจากสํารองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลคา

โครงการ โดยมีรายละเอียดการคํานวณราคาทุนดังนี้ 

ที่ดิน   - ราคาทุนของที่ดินบันทึกโดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักโดยแยกที่ดินตาม     

แตละโครงการ 

งานระหวางกอสราง - ตนทุนงานระหวางกอสรางประกอบดวยตนทุนงานกอสราง                      

งานสาธารณูปโภคสวนกลางและ ตนทุนการกูยืม ที่ถือเปนตนทุนของ     

โครงการ บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกตนทุนงานกอสรางและ              

งานสาธารณูปโภคตามที่เกิดขึ้นจริง 

4.7 เงินลงทุน  

ก) เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายแสดงตามมูลคายุติธรรม บริษัทฯบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลคา

หลักทรัพยดังกลาวเปนรายการแยกตางหากในสวนของผูถือหุนจนกระทั่งจําหนายหลักทรัพย

ดังกลาวออกไป จึงบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลคานั้นในงบกําไรขาดทุน  

ข) เงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีจะครบกําหนดชําระใน หน่ึงป และที่จะถือจนครบกําหนดแสดงมูลคา

ตามวิธีราคาทุนตัดจําหนาย บริษัทฯตัดบัญชีสวนเกิน /สวนตํ่ากวามูลคาตราสารหน้ีตามอัตรา

ดอกเบี้ยที่แทจริง ซึ่งจํานวนที่ตัดจําหนายน้ีจะแสดงเปนรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ  

ค) เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดถือเปนเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงใน 

ราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อการดอยคา (ถามี)   

ง) เงินลงทุนในบริษัทรวมที่แสดงอยูในงบการเงินรวมแสดงมูลคาตามวิธีสวนไดเสีย  

จ) เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตามวิธี

ราคาทุน 
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 มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยในความตองการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้นวันทํา

การสุดทายของปของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มูลคายุติธรรมของตราสารหนี้ถือพื้นฐานจาก

การคํานวณอัตราผลตอบแทนหรือราคาจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยแลวแตกรณี 

 บริษัทฯและบริษัทยอยจะบันทึกขาดทุนจากการดอยคา (ถามี) ของเงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย  

ตราสารหนี้ท่ีจะถือไวจนครบกําหนดและเงินลงทุนทั่วไปในงบกําไรขาดทุน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักในการคํานวณตนทุนของเงินลงทุน  

4.8 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ /คาเสื่อมราคา 

 อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย 

(ถามี) 

 คาเสื่อมราคาของสโมสร สระวายน้ําและสนามเทนนิสคํานวณตามเกณฑพื้นที่ที่ขายของโครงการ 

สวนคาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยวิธีเสนตรงตามอายุการ

ใชงานโดยประมาณของสินทรัพยดังนี ้

อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร   20     ป  

เคร่ืองใชสํานักงาน   3 - 10  ป  

เคร่ืองตกแตงสํานักงานและสโมสร   5 ป  

ยานพาหนะ   5  ป  

อ่ืน ๆ   5 - 20 ป  

 คาเสื่อมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน 

 ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับ ทีด่นิและสินทรัพยระหวางติดต้ัง 

4.9 สญัญาเชา ระยะยาว 

 สัญญาระยะยาวเพื่อเชาสินทรัพยโดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญยังคง

อยูกับผูใหเชาจะจัดเปนสัญญาเชาดําเนินงาน เงินที่ตองจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน (สุทธิจาก       

สิ่งตอบแทนจูงใจที่ไดรับจากผูใหเชา) จะบันทึกในงบกําไรขาดทุนโดยใชวิธีเสนตรงตลอดอายุของ

สัญญาเชาน้ัน 

 คาใชจายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาเชาดําเนินงานกอนหมดอายุการเชา เชน เบี้ยปรับที่ตองจาย

ใหแกผูใหเชาจะบันทึกเปนคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีที่การยกเลิกน้ันเกิดขึ้น 
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4.10 สิทธิการเชา  

 สิทธิการเชาแสดงตามราคาทุนสุทธิจากคาตัดจําหนายสะสม บริษทัฯและ บริษัทยอยตัดจําหนาย      

สิทธิการเชาตามวิธีเสนตรงตามอายุสัญญาเชา 

 คาตัดจําหนายรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน 

4.11 คาความนิยม  

 ณ วันที่ไดมา บริษัทฯบันทึกคาความนิยมในราคาทุน ซึ่งเทากับตนทุนการรวมธุรกิจสวนที่สูงกวา   

สวนไดเสียของบริษัทฯในมูลคายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย หน้ีสิน และหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุได

ของกิจการที่ไดมา หากสวนไดเสียของบริษัทฯในมูลคายุติธรรมสุทธิของสินทรัพย หน้ีสิน และ

หน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นที่ระบุไดของกิจการที่ไดมาสูงกวาตนทุนการรวมธุรกิจ บริษัทฯจะรับรูสวนเกินน้ี

ในงบกําไรขาดทุนทันที 

 บริษัทฯแสดงคาความนิยมตามราคาทุนหักคาเผื่อการดอยคาสะสม และจะทดสอบการดอยคาของ      

คาความนิยมทุกปหรือเมื่อใดก็ตามที่มีขอบงชี้ของการดอยคาเกิดขึ้น 

 เพื่อวัตถุประสงคในการทดสอบการดอยคา บริษัทฯจะปนสวนคาความนิยมที่เกิดขึ้นจากการรวม

กิจการใหกับหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด (หรือกลุมของหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด)ที่

คาดวาจะไดรับประโยชนเพิ่มขึ้นจากการรวมกิจการ และบริษัทฯจะทําการประเมินมูลคาที่คาดวาจะ

ไดรับคืนของหนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดแตละรายการ (หรือกลุมของหนวยของสินทรัพยที่

กอใหเกิดเงินสด) หากมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของหนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสดนอยกวา

มูลคาตามบัญชี บริษัทฯจะรับรูขาดทุนจากการดอยคาในงบกําไรขาดทุน และบริษัทฯไมสามารถกลับ

บัญชีขาดทุนจากการดอยคาไดในอนาคต 

4.12 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน  

 บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทฯหรือ

ถูกควบคุมโดยบริษัทฯไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับ

บริษัทฯ 

 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอยางเปน

สาระสําคัญกับบริษัทฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯที่มีอํานาจในการวางแผน

และควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ 
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4.13 เงินตราตางประเทศ  

 รายการที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ 

สินทรัพยและหน้ีสินที่เปนตัวเงินซึ่งอยูในสกุลเงินตราตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตรา

แลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล 

 กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน ไดรวมอยูในการคํานวณผลการ

ดําเนินงาน 

4.14 การดอยคาของสินทรัพย  

 ทุกวันที่ในงบดุล บริษัทฯและบริษัทยอยจะทําการประเมินการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณ

หรือสินทรัพยอ่ืนของบริษัทฯและบริษัทยอยหากมีขอบงชี้วาสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา และจะทํา

การประเมินการดอยคาของคาความนิยมเปนรายป บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูขาดทุนจากการดอยคา

เมื่อมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยมีมูลคาตํ่ากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยน้ัน ทั้งน้ีมูลคา

ที่คาดวาจะไดรับคืนหมายถึงมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคาจากการใช

สินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคาจากการใชสินทรัพย บริษัทฯประมาณการ

กระแสเงินสดในอนาคตที่กิจการคาดวาจะไดรับจากสินทรัพยและคํานวณคิดลดเปนมูลคาปจจุบันโดย

ใชอัตราคิดลดกอนภาษีที่สะทอนถึงการประเมินความเสี่ยงในสภาพตลาดปจจุบันของเงินสดตาม

ระยะเวลาและความเสี่ยงซึ่งเปนลักษณะเฉพาะของสินทรัพยที่กําลังพิจารณาอยู ในการประเมินมูลคา

ยุติธรรมหักตนทุนในการขาย บริษัทฯและบริษัทยอยใชแบบจําลองการประเมินมูลคาที่ดีที่สุดซึ่ง

เหมาะสมกับสินทรัพย ซึ่งสะทอนถึงจํานวนเงินที่กิจการสามารถจะไดมาจากการจําหนายสินทรัพยหัก

ดวยตนทุนในการจําหนาย โดยการจําหนายน้ันผูซื้อกับผูขายมีความรอบรูและเต็มใจในการแลกเปลี่ยน

และสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของผูที่ไมมีความเกี่ยวของกัน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในงบกําไรขาดทุน 

4.15 ผลประโยชนของพนักงาน  

 บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุน

สํารองเลี้ยงชีพเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ 

 บริษัทฯไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯและ

บริษัทยอย ซึ่งจะบันทึกรายการในงบการเงินเมื่อมีการใชสิทธิ 
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4.16 ประมาณการหน้ีสิน  

 บริษัทฯและบริษัทยอยจะบันทึกประมาณการหน้ีสินไวในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจาก

เหตุการณในอดีตไดเกิดขึ้น  และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯและบริษัทยอยจะเสีย

ทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันน้ัน และบริษัทฯและบริษัทยอยสามารถประมาณ

มูลคาภาระผูกพันน้ันไดอยางนาเชื่อถือ 

4.17 ภาษเีงินได  

 บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดโดยคํานวณจากกําไรสุทธิทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากร  

5. การใช ดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ 

 ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ฝายบริหาร จําเปนตองใชดุลยพินิจและ

การประมาณการ ในเร่ืองที่มีความ ไมแนนอน เสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการดังกลาวน้ี

สงผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและตอขอมูลทีแ่สดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณการไว  การใชดุลยพินิจและการประมาณการ ที่

สําคัญมีดังน้ี 

 คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี  

 ในการประมาณคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณ

การผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากลูกหน้ีแตละราย โดยคํานึงถึงประสบการณการเก็บเงินในอดีต 

อายุของหน้ีที่คงคางและสภาวะเศรษฐกิจที่เปนอยูในขณะน้ัน เปนตน 

คาเผ่ือการดอยคาของท่ีดิน งานระหวางกอสรางและงานสาธารณูปโภค และท่ีดินรอการพัฒนา 

บริษัทฯและบริษัทยอยพิจารณาการดอยคาของที่ดิน งานระหวางกอสรางและงานสาธารณูปโภค และ

ที่ดินรอการพัฒนา เมื่อพบวาโครงการมีมูลคายุติธรรมลดลงอยางเปนสาระสําคัญ ฝายบริหารพิจารณา

ปรับลดมูลคาของที่ดิน งานระหวางกอสรางและงานสาธารณูปโภค และที่ดินรอการพัฒนาเทากับมูลคาที่

คาดวาจะไดรับคืนสุทธิ อยางไรก็ตาม ความมีสาระสําคัญ และการปรับลดมูลคาดังกลาวขึ้นกับดุลยพินิจ

ของฝายบริหาร 
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          การประมาณตนทุนการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย 

 ในการคํานวณตนทุนขายบานพรอมที่ดิน บริษัทฯและบริษัทยอยตองประมาณตนทุนทั้งหมดที่จะใช

ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย ซึ่งตนทุนดังกลาวประกอบดวย ตนทุนที่ดินและการปรับปรุง

ที่ดิน ตนทุนคาออกแบบและกอสราง ตนทุนงานสาธารณูปโภค ตนทุนการกูยืมเพื่อใชในการกอสราง

โครงการ และคาใชจายอ่ืนที่เกี่ยวของ ทั้งน้ี ฝายบริหารไดประมาณการตนทุนดังกลาวขึ้นจาก

ประสบการณในการประกอบธุรกิจโดยจะมีการทบทวนการประมาณการดังกลาวเปนระยะ ๆ หรือเมื่อ

ตนทุนที่เกิดขึ้นจริงแตกตางจากประมาณการตนทุนอยางมีสาระสําคัญ 

คาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

บริษัทฯพิจารณาคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม เมื่อพบวาบริษัทยอยและ

บริษัทรวมดําเนินธุรกิจทีไ่ดรับผลกระทบอยางมากจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในปจจุบัน ซึ่งอาจตองใช

ระยะเวลานานที่มูลคาของเงินลงทุนดังกลาวจะปรับเพิ่มขึ้น ฝายบริหารพิจารณาปรับลดมูลคาของเงิน

ลงทุนดังกลาวตามดุลยพินิจของฝายบริหาร อยางไรก็ตาม การใชประมาณการและขอสมมติที่แตกตาง

กันอาจมีผลตอจํานวนคาเผื่อการดอยคา ดังน้ัน การปรับปรุงคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย

และบริษัทรวมดังกลาวอาจมีขึ้นไดในอนาคต 

 คาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุนอื่น 

 บริษัทฯ และบริษัทยอย พิจารณาคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน อ่ืน เมื่อพบวามูลคายุติธรรมของ        

เงินลงทุนลดลงอยางมีสาระสําคัญและเปนระยะเวลานาน รวมถึงเปนเงินลงทุนในธุรกิจที่ไดรับ

ผลกระทบอยางมากจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในปจจุบัน ซึ่งอาจตองใชระยะเวลานานที่มูลคายุติธรรม

ของเงินลงทุนดังกลาวจะปรับเพิ่มขึ้น ฝายบริหารพิจารณาปรับลดมูลคาของเงินลงทุนดังกลาวเทากับ

มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนจากเงินลงทุนเหลานั้น อยางไรก็ตาม ความมีสาระสําคัญ ระยะเวลาที่ธุรกิจ

จะไดรับผลกระทบและการปรับมูลคาลดลงในเงินลงทุนขึ้นอยูกับดุลยพินิจของฝายบริหาร 

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณและคาเสื่อมราคา 

 ในการคํานวณคาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหาร จําเปนตองทําการ ประมาณอายุการ     

ใชงานและมูลคาซากเมื่อเลิกใชงานของอาคารและอุปกรณ และตองทบทวนอายุการใชงานและมูลคา

ซากใหมหากมีการเปลี่ยนแปลงเชนน้ันเกิดขึ้น 
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 นอกจากนี้ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของที่ดิน อาคารและอุปกรณในแตละชวงเวลา

และบันทึกขาดทุนจากการดอยคาหากคาดวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนตํ่ากวามูลคาตามบัญชีของ

สินทรัพยน้ัน ในการน้ีฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจที่เกี่ยวของกับการคาดการณรายไดและ

คาใชจายในอนาคตซึ่งเกี่ยวเน่ืองกับสินทรัพยน้ัน 

 คาความนิยม  

 ในการบันทึกและวัดมูลคาของคาความนิยม ณ วันที่ไดมา ตลอดจนการทดสอบการดอยคาในภายหลัง 

ฝายบริหารจําเปนตองประมาณการกระแสเงินสดที่คาดวาจะไดรับในอนาคตจากสินทรัพย หรือ 

หนวยของสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด รวมทั้งการเลือกอัตราคิดลดที่เหมาะสมในการคํานวณหามูลคา

ปจจุบนัของกระแสเงนิสดน้ันๆ 

 ประมาณคาซอมแซมบานหลังการขาย  

 บร
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 มูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 ในการประเมินมูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินที่ไมมีการซื้อขายในตลาดและไมสามารถหา

ราคาไดในตลาดซื้อขายคลอง ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจในการประมาณมูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือ

ทางการเงินดังกลาว โดย ใชเทคนิคและแบบจําลอง การประเมินมูลคา ซึ่งตัวแปรที่ใชในแบบจําลอง

ไดมาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรที่มีอยูในตลาด โดย คํานึงถึงสภาพคลอง ขอมูลความสัมพันธ และ

การเปลี่ยนแปลงของมูลคาของเคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว 

 คดีฟองรอง  

 บริษัทฯและบริษัทยอยมีหน้ีสินที่อาจจะเกิดขึ้นจากการถูกฟองรองเรียกคาเสียหาย ซึ่งฝายบริหารได

ใชดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีที่ถูกฟองรองแลวและบันทึกประมาณการหน้ีสินดังกลาว ณ 

วันที่ในงบการเงิน อยางไรก็ตาม ผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากที่ไดมีการประมาณไว 

6. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

 ในระหวางป บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯ และ

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 

 2551 2550 2551  2550 

 รายการธุรกิจกับบริษัทยอย     

(ไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)      

ดอกเบี้ยรับ - - 51.5 63.7 รอยละ 5.25 - 7.5 ตอป 

 1(2550: รอยละ 5.5 - 7.5 ตอป) 

คาธรรมเนียมการจัดการรับ - - 24.1 26.0 ใกลเคียงราคาทุน 

เงินปนผลรับ - - 549.3 1,006.3 ตามที่ประกาศจาย 

คาธรรมเนียมการค้ําประกันรับ - - 1.9 2.1 รอยละ 0.35 - 0.50 ตอป 

ขายที่ดิน - - - 46.7 ใกลเคียงราคาทุน 

คาตอบแทนสําหรับการใชที่ดิน - - 6.2 11.0 ใกลเคียงราคาทุน 

คาธรรมเนียมการจัดการจาย - - 4.9 7.3 ใกลเคียงราคาทุน 

ซื้อที่ดิน - - - 2.1 ใกลเคียงราคาทุน 

ดอกเบี้ยจาย   - - 12.2 7.2 รอยละ 5.5 ตอป 
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(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 

 2551 2550 2551  2550 

 รายการธุรกิจกับบริษัทรวม     

ดอกเบี้ยรับ 21.8 33.5 19.3 31.8 อตัราตลาด 

เงินปนผลรับ 402.0 650.4 402.0 650.4 ตามที่ประกาศจาย 

ซื้อสินคา 113.1 152.1 97.7 117.4 ราคาตลาด 

คาสงเสริมการขาย 2.9 12.0 1.7 8.0 อตัราตลาด 

คาบริการจาย 0.6 0.2 - - ตามอัตราที่ระบุในสัญญา 

คาบริการจัดทําบัญชี 1.6 1.6 - - ตามอัตราที่ระบุในสัญญา 

คาบริหารโครงการ 85.9 42.8 - - ตามอัตราที่ระบุในสัญญา 

คานายหนา 0.5 1.6 - - ตามอัตราที่ระบุในสัญญา 

 รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน    

เงินปนผลรับ 22.1 16.1 22.1 16.1 ตามที่ประกาศจาย 

คาเชาและคาบริการจาย 30.8 34.5 30.8 34.5 675 - 725 บาทตอตารางเมตรตอเดือน 

คาธรรมเนียมการค้ําประกันจาย 1.5 1.7 - - รอยละ 0.35 - 0.50 ตอป 

ดอกเบี้ยจาย 3.8 2.2 - - รอยละ 5.25 - 7.5 ตอป              

(2550: รอยละ 7.0 - 7.5 ตอป) 

 ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 255 1 และ 2550 

มีรายละเอียดดังน้ี 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551 2550 2551 

ต๋ัวแลกเงินระยะส้ันและเงินฝากสถาบันการเงิน 

   (แสดงภายใตเงินสดและรายการเทยีบเทาเงินสด) 

2550 

   

 บรษิทัรวม    

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส     

   เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) 679.0 299.8 367.8 285.5 
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(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551 2550 2551 

เงินทดรองจายและลูกหน้ีกิจการที่เกี่ยวของกัน 

2550 

   

เงินทดรองจายและลูกหน้ี     

 บรษิทัยอย    

(ไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)     

บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํากัด - - 2.1 2.0 

บริษัท แลนด แอนด เฮาส นอรธอีส  - - 0.4 0.2 

   จํากัด     

บริษัท แอลเอช แอสเซท จํากัด - - 4.6 0.9 

บรษิทั แอล. เอช. เมืองใหม จํากัด - - 0.2 - 

 - - 7.3 3.1 

 บรษิทัรวม    

บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด 0.1 0.5 0.1 0.5 

   (มหาชน)     

บริษัท ควอลิต้ีคอนสตรัคชั่นโปรดคัส 0.5 46.1 0.5 46.1 

   จํากัด (มหาชน)     

 0.6 46.6 0.6 46.6 

 เงินปนผลคางรับ    

 บรษิทัรวม    

บริษัท โพลาร พรอบเพอรต้ี โฮลดิ้ง - 166.2 - 166.2 

   คอรปอเรชั่น จํากัด     

รวม 0.6 212.8 7.9 215.9 

เงินใหกูยืมระยะส้ันและดอกเบ้ียคางรับจากกิจการที่เกี่ยวของกัน  

 บรษิทัยอย    

(ไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)     

บริษัท แอตแลนติก เรียลเอสเตท จํากัด - - 298.0 125.5 

บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํากัด  - - - 30.0 

บริษัท แลนด แอนด เฮาส นอรธอีส 

   จํากัด 

- - - 25.1 

บริษัท สยามธานี พรอบเพอรต้ี จํากัด - - 25.1 28.8 

บริษัท แอลเอช แอสเซท จํากัด - - - 696.5 

บรษิทั แอล.เอช. เมืองใหม จํากัด - - 54.9 44.4 

บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรต้ี - - 314.7 - 

   จํากัด     

 - - 692.7 950.3 
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(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551 2550 2551 2550 

 บรษิทัรวม    

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส     

   เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) 0.1 0.4 0.1 0.4 

รวม 0.1 0.4 692.8 950.7 

เงินมัดจําแกกิจการที่เกี่ยวของกัน     

 บริษัทท่ีเก่ียวของกัน    

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยควอลิต้ี     

  เฮาส 7.8 7.4 7.8 7.4 

เจาหน้ีการคากิจการที่เกี่ยวของกัน     

 บรษิทัรวม    

บริษัท ควอลิต้ีคอนสตรัคชั่น  17.6 16.7 17.6 15.4 

   โปรดัคส จํากัด (มหาชน)     

บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด 1.9 1.5 0.4 0.4 

   (มหาชน)     

รวม 19.5 18.2 18.0 15.8 

เจาหน้ีอื่นกิจการที่เกี่ยวของกัน     

 บรษิทัรวม    

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส 

   เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) 

1.1 0.8 - - 

บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด 0.4 5.1 0.3 3.8 

   (มหาชน)     

บริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่ - 5.4 - - 

   จํากัด     

บริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) 5.7 8.8 - - 

บริษัท แอล แอนด เอช แมเนจเมนท 2.3 0.3 - - 

   จํากัด     

 9.5 20.4 0.3 3.8 
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 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551 2550 2551 2550 

 บริษัทท่ีเก่ียวของกัน    

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยควอลิต้ี     

  เฮาส 0.3 0.4 0.3 0.3 

รวม 9.8 20.8 0.6 4.1 

เงินกูยืมระยะส้ันและดอกเบ้ียคางจายจากกิจการที่เกี่ยวของกัน   

 บรษิทัยอย    

(ไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)     

บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํากัด - - 110.5 - 

บริษัท แอล เอช เรียลเอสเตท จํากัด - - - 70.2 

บริษัท แอลเอช แอสเซท จํากัด - - 100.1 - 

 - - 210.6 70.2 

 บริษัท/บุคคลท่ีเก่ียวของกัน    

บริษัท เมืองใหม พรอพเพอรต้ี จํากัด 10.0 9.3 - - 

บริษัท รีโค รีสอรท พีทีอี ลิมิเต็ด 209.7 - - - 

กรรมการของบริษัทยอย 36.2 28.0 - - 

รวม 255.9 37.3 210.6 70.2 

 เงินกูยืม /เงินใหกูยืมจากกิจการที่เกี่ยวของกันเปนการกูยืมในรูปของต๋ัวสัญญาใชเงินปลอดหลักทรัพย     

ค้ําประกันและครบกําหนดจายคืนเมื่อทวงถาม 

 ในระหวางป 255 1 เงินกูยืม /ใหกูยืมระหวางบริษัทฯ บริษัทยอยและกิจการที่เกี่ยวของกันมีรายการ

เคลือ่นไหวดังตอไปน้ี 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงนิรวม 

 31 ธันวาคม 2550 เพ่ิมขึ้น ลดลง 31 ธันวาคม 2551 

เงินใหกูยืมระยะส้ันและดอกเบี้ยคางรับจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน   

 บริษัทรวม    

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพ่ือรายยอย     

   จาํกัด (มหาชน) 0.4 16.6 (16.9) 0.1 
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(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธันวาคม 2550 เพ่ิมขึ้น ลดลง 31 ธันวาคม 2551 

เงินกูยืมระยะส้ันและดอกเบี้ยคางจายจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน   

 บริษัท/บุคคลที่เก่ียวของกัน    

บริษัท เมืองใหม พรอพเพอรตี้ จํากัด 9.3 0.7 - 10.0 

บริษัท รีโค รีสอรท พีทีอี ลิมิเต็ด - 209.7 - 209.7 

กรรมการของบริษัทยอย 28.0 8.2 - 36.2 

รวม 37.3 218.6 - 255.9 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2550 เพ่ิมขึ้น ลดลง 31 ธันวาคม 2551 

เงินใหกูยืมระยะส้ันและดอกเบี้ยคางรับจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน   

 บริษัทยอย    

บริษัท แอตแลนติก เรียลเอสเตท จํากัด 125.5 417.7 (245.2) 298.0 

บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํากัด 30.0 0.1 (30.1) - 

บริษัท แลนด แอนด เฮาส นอรธอีส จํากัด 25.1 10.4 (35.5) - 

บริษัท สยามธานี พรอบเพอรตี้ จํากัด 28.8 29.5 (33.2) 25.1 

บรษิทั แอลเอช แอสเซท จาํกัด 696.5 337.8 (1,034.3) - 

บริษัท แอล.เอช. เมืองใหม จํากัด 44.4 10.5 - 54.9 

บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรตี้     

   จาํกัด - 314.7 - 314.7 

 950.3 1,120.7 (1,378.3) 692.7 

 บริษัทรวม    

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพ่ือรายยอย     

   จาํกัด (มหาชน) 0.4 14.1 (14.4) 0.1 

รวม 950.7 1,134.8 (1,392.7) 692.8 
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(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2550 เพ่ิมขึ้น ลดลง 31 ธันวาคม 2551 

เงินกูยืมระยะส้ันและดอกเบี้ยคางจายจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน   

 บริษัทยอย    

บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํากัด - 644.2 (533.7) 110.5 

บริษัท แลนด แอนด เฮาส นอรธอีส จํากัด - 25.2 (25.2) - 

บรษิทั แอล เอช เรยีลเอสเตท จาํกัด 70.2 320.2 (390.4) - 

บริษัท แอลเอช แอสเซท จาํกัด - 100.1 - 100.1 

รวม 70.2 1,089.7 (949.3) 210.6 

 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

 ในระหวางป บริษัทฯและบริษัทยอยไดจายเงินเดือน โบนัส  คาเบี้ยประชุม เงินบําเหน็จและเงินกองทุน

สํารองเลี้ยงชีพใหแกกรรมการและผูบริหารดังน้ี 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

2550 

45.4 43.6 

 ภาระค้ําประกันกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระจากการค้ําประกันใหกับกิจการที่เกี่ยวของกันตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 

31.3 โดยคิดคาธรรมเนียมการค้ําประกัน 
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7. ลูกหน้ีการคา 

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา ณ วันที่  31 ธันวาคม 2551 และ 2550 แยกตามอายุหนี้ที่คงคาง นับจาก

วันที่ถึงกําหนดชําระไดดังน้ี 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551 2550 2551 

อายุหนี้คางชําระ 

2550 

    

 ยังไมถึงกําหนดชําระ 423 396 - - 

 คางชําระ     

  ไมเกิน 3 เดือน 8,717 6,577 - - 

  3 - 6 เดือน 360 - - - 

  6 - 9 เดือน 205 - - - 

  มากกวา 12 เดือน 189 189 - - 

รวม 9,894 7,162 - - 

หัก: คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (189) (189) - - 

สุทธิ 9,705 6,973 - - 

8. ท่ีดิน งานระหวางกอสรางและงานสาธารณูปโภค (สินคาคงเหลือ) 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551 2550 2551 

ท่ีดิน 

2550 

12,838,726 10,912,413 12,141,090 10,026,375 

คาถมดิน 1,103,202 1,043,190 997,109 880,302 

งานระหวางกอสราง 7,110,645 5,687,878 6,374,108 4,530,997 

ตนทุนดอกเบ้ีย 1,541,807 1,461,184 1,365,768 1,279,383 

คาสาธารณูปโภค 1,829,812 1,846,693 1,563,303 1,482,648 

คาใชจายพัฒนาโครงการรอตัดบัญช ี 6,375 8,824 762 1,928 

บานรอการขาย 77,258 87,562 - - 

รวม 24,507,825 21,047,744 22,442,140 18,201,633 

หัก: สํารองเผื่อผลขาดทุนจากการ     

 ลด ลงของมูลคาโครงการ (204,407) (156,680) (128,116) (92,037) 

สินคาคงเหลือ - สุทธิ 24,303,418 20,891,064 22,314,024 18,109,596 
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 ในระหวางป  บริษัทฯและบริษัทยอยไดรวมตนทุนการกูยืมเขาเปนตนทุนของที่ดินและงานระหวาง

กอสราง โดยคํานวณจากอัตราการต้ังขึ้นเปนทุนซึ่งเปนอัตราถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของเงินกูดังน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551 2550 2551 

ตนทุนการกูยืมสวนที่รวมเปนตนทุน 

   ของที่ดินและงานระหวางกอสราง 

   (ลานบาท) 

2550 

512.5 

 

 

461.7 477.9 

 

 

408.9 

อัตราการต้ังขึ้นเปนทุน (รอยละ) 4.7 4.3 4.8 4.4 

 บริษัทฯและบริษัทยอยไดนําที่ดินบางสวนพรอมสิ่งปลูกสรางที่มีอยูบนที่ดินไปจดจํานองค้ําประกัน

เงินกูยืมและเงินเบิกเกินบัญชีของบริษทัฯและบริษัทยอย ซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชีดังน้ี 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551 2550 2551 

มูลคาสุทธิตามบัญชีของที่ดินพรอม 

   สิ่งปลูกสรางที่ติดภาระค้ําประกัน 

2550 

5,922 4,063 5,635 3,646 

 รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสํารองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลคาโครงการสําหรับปสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2551 สรุปไดดังน้ี 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 156,680 92,037 

บวก: ต้ังคาเผื่อการลดมูลคาของสินคาคงเหลือ 

 ระหวางป 

 

22,721 

 

- 

บวก: รับโอนจากที่ดินรอการพัฒนา 44,808 44,808 

หัก: โอนกลับคาเผื่อการลดมูลคาของสินคา   

 คงเหลือเนื่องจากการขาย (19,802) (8,729) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2551 204,407 128,116 
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9. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

 เงินลงทุนในบริษัทยอยที่แสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 

  สัดสวน  คาเผ่ือการดอยคา มูลคาตามบัญชีตาม เงินปนผลท่ีบริษัทฯรับ 

ช่ือบริษัท ทุนชําระแลว เงินลงทุน ราคาทุน ของเงินลงทุน วิธีราคาทุน - สุทธิ ระหวางป 

 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 

 

2550 

  (รอยละ) (รอยละ)         

บรษิทั แอตแลนตกิ เรยีลเอสเตท 

จํากัด 

15,000 15,000 99.99 99.99 14,998 14,998 - - 14,998 14,998 - - 

บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํากัด 371,617 371,617 99.99 99.99 371,614 371,614 - - 371,614 371,614 520,259 301,007 

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

บรษิทั แลนด แอนด เฮาส นอรธอีส 

จํากัด 

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

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

   และบริษัทยอย             

บรษิทั แอล เอช เรยีลเอสเตท จํากัด 116,000 116,000 99.99 99.99 50,000 50,000 - - 50,000 50,000 29,000 705,276 

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

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

   และบริษัทยอย             

บรษิทั แอล แอนด เอช พรอ็พเพอรตี ้ 2,170,000 2,170,000 60.00 60.00 1,398,000 1,398,000 - - 1,398,000 1,398,000 - - 

   จาํกดั และบริษัทยอย             

     2,730,704 2,730,704 (25,000) - 2,705,704 2,730,704 549,259 1,006,283 

 บริษัท แอล.เอช. เมืองใหม จํากัด และบริษัทยอย 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 255 1 และ 25 50 บริษัท แอล. เอช. เมืองใหม จํากัด ไดนําหุนสามัญของบริษัท 

ภูเก็ต ฟวเจอรแพลน จํากัด และบริษัท ดับเบิ้ลทรี จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยไปวางเปนหลักทรัพย        

ค้ําประกันเงินกูยืมระยะยาว 
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10. เงินลงทุนในบริษทัรวม 

10.1 รายละเอียดของบริษัทรวม  

(หนวย: พันบาท) 

   งบการเงินรวม 

  จัดต้ังขึ้นใน สัดสวน   มลูคาตามบญัชีตาม 

ช่ือบริษัท ลักษณะธุรกิจ ประเทศ เงินลงทุน ทุนชําระแลว ราคาทนุ วิธีสวนไดเสีย 

   2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 

 

2550 

  (รอยละ) (รอยละ)       

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย ธนาคารเพือ่รายยอย ไทย 42.12 43.00 2,654,500 2,600,000 1,306,960 1,306,960 1,167,596 1,016,081 

   จํากัด (มหาชน)           

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปทอล จาํกดั โรงพยาบาล ไทย 28.73 28.55 950,000 950,000 674,557 661,669 827,057 733,411 

   (มหาชน)           

บริษัท ควอลิต้ีคอนสตรัคช่ันโปรดัคส ผลิตวัสดุกอสราง ไทย 31.41 31.41 400,000 400,000 265,980 265,980 394,923 404,454 

   จาํกดั (มหาชน)           

บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด  คาปลีกวัสดุกอสราง ไทย 30.23 28.68 1,933,611 1,924,920 1,076,676 906,328 1,762,010 1,409,056 

   (มหาชน)           

บริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่ ที่ปรึกษาลงทุน ไทย 40.00 40.00 5,000 5,000 2,000 2,000 9,665 10,853 

   จาํกดั           

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแลนด ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ไทย 49.94 49.94 40,316 40,316 20,692 20,692 32,402 32,402 

   แอนดเฮาส           

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ไทย 49.99 49.99 3,020,570 3,215,570 1,512,269 1,609,896 1,368,224 1,537,017 

   สิทธิเรียกรองแลนดแอนดเฮาส-II           

บริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ไทย 24.86 22.85 8,477,340 7,303,723 3,252,802 2,388,481 3,711,480 2,602,852 

บริษัท โพลาร พรอบเพอรต้ี โฮลดิ้ง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ฟลิปปนส 25.00 25.00 4,892,411 4,892,411 866,849 866,849 1,058,975 1,109,657 

   คอรปอเรช่ัน จํากัด     (พันเปโซ) (พันเปโซ)     

       8,978,785 8,028,855 10,332,332 8,855,783 

 (หนวย: พันบาท) 

   งบการเงินเฉพาะกจิการ 

  จัดตั้งขึ้นใน สัดสวน   คาเผ่ือการดอยคา มูลคาตามบัญชีตาม 

ช่ือบริษัท ลักษณะธุรกิจ ประเทศ เงินลงทุน ทุนชําระแลว ราคาทุน ของเงินลงทุน วิธีราคาทุน - สุทธิ 

   2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 

 

2550 

  (รอยละ) (รอยละ)         

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพ่ือรายยอย ธนาคารเพ่ือรายยอย ไทย 42.12 43.00 2,654,500 2,600,000 1,306,960 1,306,960 344,744 344,744 962,216 962,216 

   จํากัด (มหาชน)             

บรษิทั บางกอก เชน ฮอสปทอล จาํกดั โรงพยาบาล ไทย 28.73 28.55 950,000 950,000 674,557 661,669 - - 674,557 661,669 

   (มหาชน)             

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคช่ันโปรดัคส ผลิตวัสดุกอสราง ไทย 31.41 31.41 400,000 400,000 265,980 265,980 - - 265,980 265,980 

   จาํกดั (มหาชน)             

บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด  คาปลีกวัสดุกอสราง ไทย 30.23 28.68 1,933,611 1,924,920 1,076,676 906,328 - - 1,076,676 906,328 

   (มหาชน)             

บรษิทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่ ท่ีปรึกษาลงทุน ไทย 40.00 40.00 5,000 5,000 2,000 2,000 - - 2,000 2,000 

   จาํกดั             

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแลนด ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ไทย 49.94 49.94 40,316 40,316 20,692 20,692 - - 20,692 20,692 

   แอนดเฮาส             

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ไทย 49.99 49.99 3,020,570 3,215,570 1,512,269 1,609,896 - - 1,512,269 1,609,896 

   สิทธิเรียกรองแลนดแอนดเฮาส-II             

บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ไทย 24.86 22.85 8,477,340 7,303,723 3,252,802 2,388,481 - - 3,252,802 2,388,481 

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

   คอรปอเรช่ัน จาํกดั     (พันเปโซ) (พันเปโซ)       

       8,978,785 8,028,855 344,744 344,744 8,634,041 7,684,111 
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10.2 สวนแบงกําไร /ขาดทุนและเงินปนผลรับ 

 ในระหวางป บริษัทฯรับรูสวนแบงกําไร /ขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวมและ

รับรูเงินปนผลรับจากบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

                                                              

ช่ือบริษัท 

สวนแบงกําไร/ขาดทนุจาก          

เงินลงทุนในบริษัทรวมในระหวางป 

เงินปนผลทีบ่รษิทัฯ                    

รับระหวางป 

 2551 2550 2551 

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพ่ือรายยอย 

จาํกัด (มหาชน) 

2550 

103,679 42,203 - - 

บรษิทั บางกอก เชน ฮอสปทอล จาํกัด 

(มหาชน) 

175,936 122,647 95,179 67,803 

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคช่ันโปรดัคส 

จาํกัด (มหาชน) 

(9,530) (32,901) - - 

บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด  

(มหาชน) 

285,543 161,324 102,936 66,243 

บรษิทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี ่ จาํกัด 2,811 2,329 4,000 1,800 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแลนดแอนด

เฮาส 

- 3,295 - - 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและ          

สิทธิเรียกรองแลนดแอนดเฮาส-II 

60,569 109,224 81,537 168,780 

บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน) 353,499 156,773 116,842 150,226 

บริษัท โพลาร พรอบเพอรตี้ โฮลดิ้ง 51,085 220,263 1,524 195,550 

 คอรปอเรช่ัน จํากัด     

รวม 1,023,592 785,157 402,018 650,402 

10.3 มูลคายุติธรรมของบริษัทรวมท่ีเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย  

 เงินลงทุนในบริษัทรวมที่เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยมีมูลคายุติธรรมดังตอไปน้ี 

 (หนวย: ลานบาท) 

ช่ือบริษัท 

จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรพัย

แหงประเทศ มูลคายุติธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

  2551 

บรษิทั บางกอก เชน ฮอสปทอล จาํกัด (มหาชน)    

2550 

ไทย 1,924 2,265 

บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคช่ันโปรดัคส จาํกัด (มหาชน) ไทย 117 209 

บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด  (มหาชน) ไทย 1,777 2,716 

บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน) ไทย 1,981 3,539 

บริษัท โพลาร พรอบเพอรตี้ โฮลดิ้ง คอรปอเรช่ัน จํากัด ฟลิปปนส 1,771 3,997 

รวม  7,570 12,726 
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10.4 ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัทรวม  

 ขอมูลทางการเงินตามที่แสดงอยูในงบการเงินของบริษัทรวมโดยสรุปมีดังนี้ 
                (หนวย : ลานบาท) 

 ทุนเรียกชําระ สินทรัพยรวม  หนี้สินรวม รายไดรวมสําหรับป กาํไร (ขาดทุน) สุทธิสําหรับป 

ช่ือบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย 

2550 

2,655 2,600 44,216 32,873 41,466 30,532 2,138 1,592 240 101 

   จํากัด (มหาชน)           

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปทอล จาํกดั 

(มหาชน) 

950 950 4,427 4,178 1,436 1,499 4,268 3,673 605 474 

บริษัท ควอลิต้ีคอนสตรัคช่ันโปรดัคส 400 400 2,139 2,257 881 969 1,044 903 (30) (108) 

   จาํกดั (มหาชน)           

บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด 

(มหาชน) 

1,934 1,925 13,369 12,274 8,413 7,951 19,824 17,015 959 710 

บริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่  จํากัด 5 5 37 43 14 16 63 60 6 6 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแลนดแอนด

เฮาส* 

- 40 - 65 - - - 9 - 7 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและ 3,021 3,216 4,636 4,887 51 47 301 350 204 1,295 

   สิทธิเรียกรองแลนดแอนดเฮาส-II           

บริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) 8,477 7,304 28,811 23,858 17,314 14,813 10,716 10,364 1,558 1,066 

บริษัท โพลาร พรอบเพอรต้ี โฮลดิ้ง 4,892 4,892 6,417 6,506 821 1,186 252 1,471 139 1,062 

   คอรปอเรช่ัน จาํกดั** (ลานเปโซ)           

 * กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแลนดแอนดเฮาสจดทะเบียนยกเลิกกองทุนในวันที่ 11 ธันวาคม 2550 

 ** ขอมูลทางการเงินของบริษัท โพลาร พรอบเพอรต้ี โฮลดิ้ง คอรปอเรช่ัน จํากัด ถือตามงบการเงินสําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2551 เนื่องจากบริษัทฯไมไดรับ    

งบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม  2551 

10.5 งบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 3 1 ธันวาคม 255 1 และ 2550 รวมเงินลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีสวน    

ไดเสีย และสวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียของบริษัทรวมดังกลาวโดยคํานวณจาก    

งบการเงินท่ีตรวจสอบแลวหรือท่ียังมิไดผานการตรวจสอบดังตอไปน้ี 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 

เงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 

สวนแบงกําไร (ขาดทุน) ตาม

วิธีสวนไดเสียสําหรับป

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 2551 2550 2551 

ตรวจสอบแลวโดยผูสอบบัญชีและผูสอบบัญชีอ่ืนในสํานักงานเดียวกัน 

2550 

    

ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพ่ือรายยอย จํากัด (มหาชน) 1,167,596 1,016,081 103,679 42,203 

บริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด 9,665 10,853 2,811 2,329 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแลนดแอนดเฮาส 32,402 32,402 - 3,295 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิเรียกรองแลนดแอนดเฮาส-I  1,368,224 1,537,017 60,569 109,224 

บริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) 3,711,480 2,602,852 353,499 156,773 

บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 1,762,010 1,409,056 285,543 161,324 

ตรวจสอบแลวโดยผูสอบบัญชีอ่ืน     

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปทอล จํากัด (มหาชน) 827,057 * 175,936 * 

บริษัท ควอลิต้ีคอนสตรัคชั่นโปรดัคส จํากัด (มหาชน) 394,923 404,454 (9,530) (32,901) 

ไมไดตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี     

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปทอล จํากัด (มหาชน) ** 733,411 ** 122,647 

บริษัท โพลาร พรอบเพอรต้ี โฮลด้ิง คอรปอเรชั่น จํากัด 1,058,975 1,109,657 51,085 220,263 
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 * ป 2550 ไมไดตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี 

 ** ป 2551 ตรวจสอบแลวโดยผูสอบบัญชีอื่น 

 ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯไมไดรับงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25 51 ของบริษัท 

โพลาร พรอบเพอรต้ี โฮลด้ิง คอรปอเรชั่น จํากัด ซึ่งเปนบริษัทรวมแหงหน่ึงในตางประเทศ ดังน้ัน 

บริษัทฯจึงบันทึกเงินลงทุนในบริษัทรวมและสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนดังกลาวตามวิธีสวนไดเสีย

ในงบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25 51 โดยคํานวณจากงบการเงินสําหรับ งวด      

เกาเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 25 51 ที่จัดทําโดยฝายบริหา รของบริษัทดังกลาว ซึ่งไมไดผานการ

ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี  นอกจากนั้น บริษัทรวมดังกลาวใชนโยบายการบัญชีที่สําคัญแตกตางจาก

นโยบายการบัญชีที่กลุมบริษัทฯใช ไดแก การรับรูรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพ ย การบัญชีภาษี

เงินได และการบัญชีผลประโยชนพนักงาน บริษัทฯไมสามารถคํานวณผลแตกตางจากการใชนโยบาย

บัญชีที่ตางกันที่อาจกระทบตองบการเงินได 

 บริษัทฯไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของบริษัทรวมบางแหงใหมีนโยบายบัญชีเดียวกับกลุม

บริษัทในการคํานวณมูลคาเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียในงบการเงินรวม  

10.6 สวนแบงกาํไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมในงบการเงินรวมของบริษัทฯซึ่ง คํานวณตามวิธีสวนไดเสีย

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 คํานวณจากงบการเงินที่ยังไมผานการตรวจสอบจากผูสอบ

บัญชี แสดงรายละเอียดไดดังน้ี 

   (หนวย: พันบาท) 

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปทอล จํากัด (มหาชน) 122,647 

บริษัท โพลาร พรอบเพอรต้ี โฮลด้ิง คอรปอเรชั่น จํากัด 220,263 

รวม 342,910 

 ในระหวางปสิน้สดุวันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯไดรับงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธนัวาคม 

2550 ที่ผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัทรวมทั้ง 2 แหงขางตนโดยสรุปไดดังน้ี 

 1. งบการเงินที่ผานการตรวจสอบแลวโดยผูสอบบัญชีซึ่งแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขของ

บริษัท โพลาร พรอบเพอรต้ี โฮลด้ิง คอรปอเรชั่น จํากัด ไมมีผลแตกตางอยางเปนสาระสําคัญ

จากงบการเงินที่ใชในการคํานวณสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียในงบการเงิน

รวม บริษัทฯจึงปรับผลแตกตางดังกลาวเขางบกําไรขาดทุนรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2551 อยางไรก็ตาม บริษัทดังกลาวมีนโยบายการบัญชีที่สําคัญแตกตางจากกลุม  

บริษัทฯและบริษัทฯไมไดปรับปรุงผลแตกตางจากการใชนโยบายการบัญชีที่แตกตางกันกับ

กลุมบริษัทฯตามที่กลาวขางตน เนื่องจากไมสามารถคํานวณผลกระทบได 

 2. งบการเงินที่ผานการตรวจสอบแลวโดยผูสอบบัญชีซึ่งแสดงความเห็นอยางไมมีเงื่อนไขของ

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปทอล จํากัด (มหาชน) ไมมีผลแตกตางอยางเปนสาระสําคัญจาก       

งบการเงินที่ใชในการคํานวณ สวนแบงกําไรจากเงินลงทุน ตามวิธีสวนไดเสีย ในงบการเงินรวม  
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บริษัทฯจึงปรับผลแตกตางดังกลาวเขางบกําไรขาดทุนรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2551 

10.7 การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทรวม 

 ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)  

 ในเดือนกรกฎาคม 2551 ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) ไดจําหนายหุนสามัญ

เพิม่ทนุจํานวน 5.5 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ  10 บาท ใหแกกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน  โดย

ไดเพิ่มทุนชําระแลวกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2551 ทําใหสัดสวนการถือหุนของ  

บริษัทฯในบริษัทดังกลาวลดลงจากรอยละ 43.00 เปนรอยละ 42.12 

 บริษัท บางกอก เชน ฮอสปทอล จํากัด (มหาชน) 

 ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯไดลงทุนในบริษัท บางกอก เชน ฮอสปทอล จํากัด (มหาชน) โดยซื้อหุน

สามัญเพิ่มรวมจํานวน 1.7 ลานหุน คิดเปนเงิน 12.9 ลานบาท ทําใหสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ

เปลี่ยนแปลงจากรอยละ 28.55 เปนรอยละ 28.73 

 บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 

 ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯไดลงทุนเพิ่มในบริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) โดยซื้อ

หุนสามญัจํานวน  32.6 ลานหุน คิดเปนเงิน 170.3 ลานบาท นอกจากน้ี มีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะ

ซื้อหุนสามัญของบริษัทดังกลาวใชสิทธิแปลงเปนหุนสามัญจํานวน 8.7 ลานหุน ทําใหสัดสวนการถือ

หุนของบริษัทฯเปลี่ยนแปลงจากรอยละ 28.68 เปนรอยละ 30.23 

 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิเรียกรองแลนดแอนดเฮาส -II 

 เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ 2551 ที่ประชุมผูถือหนวยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิ

เรียกรองแลนดแอนดเฮาส -II มีมติใหลดทุนตามสัดสวนการถือหนวยลงทุนของผูถือหนวยลงทุน      

คดิเปนเงนิจํานวนรวม 295.7 ลานบาท โดยบริษัทฯไดรับเงินคืนตามสัดสวนรอยละ 49.99 รวมเปนเงนิ 

147.8 ลานบาทในเดือนมีนาคม 2551 

 บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน) 

 ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯไดลงทุนเพิ่มในบริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) โดยซื้อหุนสามัญ

จํานวน 99.2 ลานหุน และใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทดังกลาวแปลงเปน

หุนสามญัจํานวน 339.2 ลานหุน คดิเปนเงนิรวม 864.3 ลานบาท นอกจากน้ี มีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
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ที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทดังกลาวใชสิทธิแปลงเปนหุนสามัญจํานวน 1,173.6 ลานหุน ทําให

สัดสวนการถือหุนของบริษัทฯเปลี่ยนแปลงจากรอยละ 22.85 เปนรอยละ 24.86 
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11. เงินลงทุนระยะยาวอื่น 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551 2550 2551 

หลักทรัพยเผื่อขาย 

2550 

    

ตราสารทุน 292,490 398,250 292,490 398,250 

บวก (หัก): คาเผื่อการปรับมูลคา (125,771) 53,244 (125,771) 53,244 

หลักทรัพยเผื่อขายสุทธิ 166,719 451,494 166,719 451,494 

ตราสารหน้ีทีจ่ะถอืจนครบกาํหนด - 150,000 - - 

เงินลงทุนทั่วไป     

ตราสารทุน 2,213,505 2,083,485 1,989,239 2,008,086 

หัก: คาเผื่อขาดทุนจากการดอยคา (1,377,670) (1,388,390) (1,356,607) (1,375,327) 

รวมตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบ 

   กําหนดและเงินลงทุนท่ัวไป - สุทธิ 835,835 845,095 632,632 632,759 

รวม 1,002,554 1,296,589 799,351 1,084,253 

12. ท่ีดินรอการพัฒนา 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551 2550 2551 

ที่ดินรอการพัฒนา 

2550 

4,926,741 5,289,112 3,530,204 3,624,865 

หัก: คาเผื่อการดอยคา (768,053) (824,329) (619,689) (669,457) 

ที่ดินรอการพัฒนา - สุทธิ 4,158,688 4,464,783 2,910,515 2,955,408 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 255 1 และ 25 50 บริษัทฯและบริษัทยอยไดนําที่ดินรอการพัฒนาบางสวนไป         

จดจํานองค้ําประกันเงินกูยืมระยะยาวซึ่งมีมูลคาตามบัญชีดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551 2550 2551 

มูลคาสุทธิตามบัญชีของที่ดิน 

   รอการพัฒนาที่ติดภาระค้ําประกัน 

2550 

 

1,189 

 

1,392 

 

- 

 

40 
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 การเปลี่ยนแปลงของคาเผื่อการลดมูลคาของที่ดินรอการพัฒนาสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 

สรุปไดดังน้ี 

(หนวย: พันบาท) 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 824,329 669,457 

บวก: ต้ังคาเผื่อการลดมูลคาระหวางป 76,037 - 

หัก: โอนกลับคาเผื่อการลดมูลคาระหวางป (132,313) (49,768) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2551  768,053 619,689 

13. เงินมัดจําคาซื้อท่ีดิน 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวมและ                    

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551 

เงินมัดจําคาซื้อที่ดิน 

2550 

282,450 282,450 

หัก: คาเผื่อการดอยคา (84,735) (56,450) 

เงินมัดจําคาซื้อที่ดิน - สุทธิ 197,715 226,000 

 ในป 2535 บริษัทฯไดทําสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับบริษัทแหงหน่ึงและไดจายชําระเงินครบถวนแลว

จํานวน 282.5 ลานบาท โดยในสัญญาระบุวาจะโอนกรรมสิทธิ์หลังจากมีการดําเนินการกอสราง

บางสวนใหแลวเสร็จภายใน 36 เดือนนับจากวันทําสัญญา หากบริษัทฯไมสามารถดําเนินการไดบริษัท

แหงน้ันสามารถบอกเลกิสญัญาและคนืเงนิจํานวนรอยละ 70 ของราคาซื้อ อยางไรก็ตาม ปจจุบัน

บริษัทฯยังไมไดดําเนินการกอสราง ดังกลาว บริษัทฯไดต้ังคาเผื่อการดอยคาของ เงินมัดจําคาซื้อที่ดิน

ขางตนจํานวน 84.7 ลานบาท (2550: 56.5 ลานบาท) 
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14. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ  

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

  อาคารและ  เครื่องตกแตง  สโมสร   ทรัพยสิน  

  สวนปรับปรุง เครื่องใช สํานักงานและ  สระวายน้ําและ  ระหวาง  

 ที่ดิน อาคาร สํานักงาน สโมสร ยานพาหนะ สนามเทนนิส อื่น ๆ กอสราง รวม 

 ราคาทนุ         

31 ธันวาคม 2550 - 483,846 120,055 420,418 50,306 776,583 168,524 55,579 2,075,311 

ซื้อเพิ่ม 26,997 997 11,373 5,793 1,773 116,892 7,842 517,644 689,311 

จําหนาย - - (5,930) (21,800) (1,468) (123,034) - - (152,232) 

โอนเขา (ออก) - - 887 16,656 - - (7,220) (11,222) (899) 

31 ธันวาคม 2551 26,997 484,843 126,385 421,067 50,611 770,441 169,146 562,001 2,611,491 

 คาเสื่อมราคาสะสม         

31 ธันวาคม 2550 - 39,557 85,492 119,321 35,037 577,413 41,342 - 898,162 

คาเสื่อมราคาสําหรับป - 16,027 16,119 74,192 7,816 81,725 25,140 - 221,019 

จําหนาย - - (5,908) (18,348) (1,377) (123,034) - - (148,667) 

โอนเขา (ออก) - - 108 633 - - (846) - (105) 

31 ธันวาคม 2551 - 55,584 95,811 175,798 41,476 536,104 65,636 - 970,409 

 คาเผ่ือการดอยคา         

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

31 ธันวาคม 2551 - 1,178 - - - - - - 1,178 

 มูลคาสุทธิตามบัญชี         

31 ธันวาคม 2550 - 443,111 34,563 301,097 15,269 199,170 127,182 55,579 1,175,971 

31 ธันวาคม 2551 26,997 428,081 30,574 245,269 9,135 234,337 103,510 562,001 1,639,904 

คาเสื่อมราคาสําหรับป       

2550 (93 ลานบาทรวมอยูในตนทุนขาย สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร)  191,765 

2551 (82 ลานบาทรวมอยูในตนทุนขาย สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร)  221,019 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อาคารและ  เครื่องตกแตง  สโมสร     

 สวนปรับปรุง เครื่องใช สํานักงานและ  สระวายน้ําและ  ทรัพยสินระหวาง  

 อาคาร สํานักงาน สโมสร ยานพาหนะ สนามเทนนิส อื่น ๆ กอสราง รวม 

 ราคาทนุ        

31 ธันวาคม 2550 37,528 103,017 165,124 41,423 531,894 34,551 12,442 925,979 

ซื้อเพิ่ม - 9,637 163 850 110,790 3,330 17,179 141,949 

จําหนาย - (5,930) (20,949) (542) (100,407) - - (127,828) 

โอนเขา (ออก) - - 8,506 - - - (8,506) - 

31 ธันวาคม 2551 37,528 106,724 152,844 41,731 542,277 37,881 21,115 940,100 

 คาเสื่อมราคาสะสม        

31 ธันวาคม 2550 14,312 76,320 79,809 29,689 389,656 25,194 - 614,980 

คาเสื่อมราคาสําหรับป 1,881 13,727 25,037 6,179 63,706 3,641 - 114,171 

จําหนาย - (5,908) (17,967) (542) (100,407) - - (124,824) 

31 ธันวาคม 2551 16,193 84,139 86,879 35,326 352,955 28,835 - 604,327 

 มูลคาสุทธิตามบัญชี        

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

31 ธันวาคม 2551 21,335 22,585 65,965 6,405 189,322 9,046 21,115 335,773 

คาเสื่อมราคาสําหรับป       

2550 (69 ลานบาทรวมอยูในตนทุนขาย สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร)    122,524 

2551 (64 ลานบาทรวมอยูในตนทุนขาย สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร)    114,171 
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25 51 บริษัทฯและบริษัทยอย มีอุปกรณจํานวนหน่ึงซึ่งตัดคาเสื่อมราคาหมดแลว

แตยังใชงานอยู ราคาทุนของสินทรัพยดังกลาวมีรายละเอียดดังน้ี 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551 2550 2551 

อุปกรณที่ตัดคาเสื่อมราคาหมดแลวแตยังใชงานอยู 

2550 

191 191 114 110 

 บริษัทยอยแหงหน่ึงไดนําอาคาร สโมสร เคร่ืองตกแตงซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2551 จํานวน 459 ลานบาท (2550: 482 ลานบาท) ซึ่งต้ังอยูบนสิทธิการเชาชวงที่ดินของบริษัทยอยไป

ค้ําประกันเงินกูยืมระยะยาว 

 ในระหวางป 2551 บริษัทยอยไดรวมตนทุนการกูยืมเขาเปนตนทุนที่ดิน อาคารและอุปกรณจํานวน  4.3 

ลานบาท (2550: 38.0 ลานบาท) โดยมีอัตราการต้ังเปนทุนเทากับรอยละ 5.6 (2550: รอยละ 5.6) 

15. สิทธิการเชา  

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 อายุการ     

 ตัดจําหนาย 31 ธันวาคม  31 ธันวาคม 

โครงการ คงเหลือ 2550 เพิ่มขึ้น (ลด) ตัดจําหนาย 2551 

โรงแรม แกรนด เซนเตอร พอยต 29.4 ป 2,263,681 26,976 (89,071) 2,201,586 

   โฮเทล แอนด เรซิเดนซ      

แอล แอนด เอช วิลลา สาทร 29.6 ป 184,100 - (6,035) 178,065 

แอล แอนด เอช สุขุมวิท 31.7 ป 498,868 (10) (15,302) 483,556 

ท่ีดินเปลา 17.8 ป 705 - (38) 667 

รวม  2,947,354 26,966 (110,446) 2,863,874 

 สิทธิการเชาของโครงการโรงแรม แกรนด เซนเตอร พอยต โฮเทล แอนด เรซิเดนซ รวมมูลคาของ         

สิ่งปลูกสรางบนสิทธิการเชา เน่ืองจากบริษัทยอยตองโอนสิ่งปลูกสรางบนสิทธิการเชาใหกับผูใหเชา

เมื่อสรางเสร็จตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา 

 บริษัทยอยสองแหงไดนําสิทธิการเชาที่ดินและสิทธิการเชาชวงที่ดินซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2551 จํานวนรวม 2,380 ลานบาท (2550: 2,448 ลานบาท) ไปคํ้าประกันเงินกูยืมระยะยาว 
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16. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551 2550 2551 

เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 

2550 

20,509 8,870 - - 

ต๋ัวแลกเงนิ 1,925,000 - 1,925,000 - 

หัก: ดอกเบี้ยจายลวงหนา (22,119) - (22,119) - 

สุทธิ 1,923,390 8,870 1,902,881 - 

 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินค้ําประกันโดยการจดจํานองที่ดินบางสวนใน

โครงการ การจํานําสิทธิการเชาที่ดิน สิทธิการเชาชวงที่ดิน และจดจํานองสิ่งปลูกสรางของบริษัทยอย 

17. เงินกูยืมระยะยาว 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551 2550 2551 

เงินกูยืมระยะยาว 

2550 

5,462,803 5,770,730 3,470,019 3,509,644 

หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป (753,703) (32,716) (305,810) - 

สุทธิ 4,709,100 5,738,014 3,164,209 3,509,644 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25 51 และ 2550 เงินกูยืมระยะยาวของบริษัทฯและบริษัทยอย ที่ไดรับจากสถาบัน

การเงินในประเทศ มีรายละเอียดดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท)  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ อัตราดอกเบ้ีย การชําระคืนเงินตน หลักประกัน 

 2551 2550 2551  2550   

บริษทัฯ        

 เงินกูยืม  

  ระยะยาว 

613.9 592.1 613.9 592.1 3 ปแรก MLR - 1.5 

ปถดัไป MLR - 1.5 

จายชําระคืนภายใน 5 ป  

   นับแตวันเบิกเงินกูงวดแรก 

ท่ีดินของโครงการ 

      หรืออัตราดอกเบี้ย

เงินฝากประจําบวก

รอยละ 2 แลวแต

อตัราใดจะสงูกวา 

  

 856.1 917.5 856.1 917.5 3 ปแรก MLR - 1.5 จายชําระคืนภายใน 2 ป        

6 เดือนถงึ 3 ป นับแต 

ท่ีดินของโครงการ 

       วันเบิกเงินกูงวดแรก  
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(หนวย: ลานบาท)  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ อัตราดอกเบ้ีย การชําระคืนเงินตน หลักประกัน 

 2551 2550 2551  2550   

 ต๋ัวแลกเงิน 

  ระยะยาว  

2,000.0 2,000.0 2,000.0 2,000.0 รอยละ 4.375 ตอป จายชําระคืนท้ังจํานวนใน

วันท่ี 6 กรกฎาคม 2553 

- 

เงินกูยืมระยะยาว        

บริษทั แอล  

   แอนด เอช 

   พร็อพเพอรต้ี  

   จํากัด  

1,248.0 1,248.0 - - 3 ปแรก MLR - 1.5 

ปถดัไป MLR - 1.0

หรืออัตราดอกเบ้ีย

เงินฝากประจําบวก

รอยละ 2.5 แลวแต

อตัราใดสงูกวา 

จายชําระคืนภายในเดือน

ธันวาคม 2560 

สิทธิการเชาท่ีดินพรอมอาคาร

ในโครงการท่ีเสนอกู 

บริษทั แอล 

   แอนด เอช  

   สาทร จํากัด  

350.0 368.0 - - 3 ปแรก MLR - 1.5 

ปถดัไป MLR - 1.0

หรืออัตราดอกเบ้ีย

เงินฝากประจําบวก

รอยละ 2.5 แลวแต

อตัราใดสงูกวา 

จายชําระคืนภายในเดือน

ธันวาคม 2560 

 

สิทธิการเชาชวงท่ีดินและสิ่ง    

ปลูกสรางในโครงการท่ีเสนอกู 

ค้ําประกันโดยบริษัท แอล แอนด 

เอช พร็อพเพอรต้ี จํากัด ใน

วงเงิน 390 ลานบาท 

บริษทั  

   แอล. เอช.  

   เมืองใหม  

   จํากัด 

- 

 

 

 

 

 

 

37.9 

13.8 

 

 

 

 

 

 

61.8 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

MLR - 1 

 

 

 

 

 

 

ปแรก  MLR -1.5 

ปท่ี 2   MLR – 1 

ปถดัไป MLR 

ชําระคืนรอยละ 45 ของราคา 

 ขายท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง  

 

 

 

 

 

ชําระคืนภายใน 60 เดือนๆ 

 ละ 1.6 ลานบาท เร่ิมชําระ  

 งวดแรกเดือน มิถุนายน 2549 

ท่ีดนิในโครงการ 

ค้ําประกันโดยบริษัทฯ บริษัทท่ี

เกี่ยวของกันและกรรมการของ

บริษัทในวงเงินรวม 213.1 ลาน

บาท 

หุนของบริษัทยอย 

 

ท่ีดนิในโครงการ 

 - 65.5 - - MLR - 1 จายชําระคืนภายในเดือน

กนัยายน 2552 

ท่ีดนิในโครงการ 

ค้ําประกันโดยบริษัทฯ บริษัทท่ี

เกี่ยวของกันและกรรมการของ

บริษัทในวงเงินรวม 213.1 ลาน

บาท 

หุนของบริษัทยอย 

บริษัท ภูเก็ต 

   ฟวเจอร 

   แพลน  

   จํากัด 

86.9 234.0 - - ปแรก MLR – 1.5 

ปถดัไป MLR – 1 

 

ชําระคืนรอยละ 70 ของราคา

ขายท่ีดิน 

ท่ีดนิในโครงการ 

ค้ําประกันโดยบริษัทฯ บริษัท 

แอล.เอช. เมืองใหม จํากัด 

บริษัทท่ีเกี่ยวของกันและ

กรรมการของบริษทั แอล.เอช. 

เมืองใหม จํากัด ในวงเงินรวม 

468 ลานบาท 

หุนของบริษัทและบริษัทท่ี

เกี่ยวของกัน 
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(หนวย: ลานบาท)  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ อัตราดอกเบ้ีย การชําระคืนเงินตน หลักประกัน 

 2551 2550 2551  2550   

บริษัท 

   ดับเบ้ิลทรี  

   จํากัด 

270.0 270.0 - - ปแรก MLR – 1.5 

ปถดัไป MLR - 1 

ชําระคืนรอยละ 70 ของ

ราคาขายท่ีดิน 

ท่ีดนิในโครงการ 

ค้ําประกันโดยบริษัทฯ บริษัท 

แอล.เอช. เมืองใหม จํากัด 

บริษัทท่ีเกี่ยวของกันและ

กรรมการของบริษทั แอล. 

เอช. เมืองใหม จํากัด ในวงเงิน  

391.5 ลานบาท (2550: 540    

ลานบาท) 

หุนของบริษัทและบริษัท 

        ท่ีเกี่ยวของกัน 

รวม 5,462.8 5,770.7 3,470.0 3,509.6    

หัก: สวนท่ีถึง        

        กาํหนด 

        ชําระ 

       

       ภายใน        

   หน่ึงป (753.7) (32.7) (305.8) -    

สุทธ ิ 4,709.1 5,738.0 3,164.2 3,509.6    

 นอกจากน้ี ในระหวางป 2551 บริษัทฯไดทําสัญญาเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชยแหงหนึ่งใน

ประเทศในวงเงิน 2,519 ลานบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ย MLR-1 และมกีาํหนดชาํระคนืภายใน 5 ปนับแต

วันที่เบิกเงินกูงวดแรก และใชที่ดินในโครงการเปนหลักประกัน อยางไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2551 บริษัทฯยังไมไดเบิกใชวงเงินดังกลาว 

 สัญญากูยืมเงินสวนใหญไดระบุขอปฏิบัติและขอจํากัดบางประการ เชน อัตราสวนการถือหุนของ          

ผูถือหุนรายใหญ การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท การค้ําประกันหน้ีสินหรือเขารับอาวัลต๋ัวสัญญา      

ใชเงินแกบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ การจายเงินปนผล และการรวมหรือควบบริษัทเขากับบริษัทอ่ืน

และการดํารงอัตราสวนทางการเงินบางประการ เปนตน 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25 51 บริษัทฯและบริษัทยอยคงเหลือจํานวนเงินที่ยังไมไดเบิกใชของวงเงินกูยืม

จากสถาบันการเงินเปนจํานวนรวมประมาณ 3,434.2 ลานบาท (รวมวงเงนิ 2,519 ลานบาท ตามที่กลาว

ขางตนแลว) (2550: 1,075.2 ลานบาท) 

 นอกจากน้ี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25 51 บริษัทยอยแหงหน่ึงมีจํานวนเงินที่ยังไมไดเบิกใชตามสัญญากูยืม

เงินจากผูถือหุน (ไมรวมวงเงินกูจากบริษัทฯ) จํานวนประมาณ 676 ลานบาท (2550: 880 ลานบาท) 
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18. หุนกู 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกจิการ 

 จํานวนหุน (หุน) จํานวนเงิน (พนับาท) 

 อัตราดอกเบ้ีย อายุ คนืเงินตน ครบกาํหนด 2551 2550 2551 2550 

หุนกูประเภทไมมีหลักประกันและไมดอยสิทธิ        

 - คร้ังท่ี 1/2547         

   - ชุดท่ี 3 ปที่ 1 - 3 คงท่ีรอยละ 3.25  

ปที่ 4 คงท่ีรอยละ 4.5 

4 ป เมื่อครบกําหนด 4 มีนาคม 2551 - 1,000,000 - 1,000,000 

 - คร้ังท่ี 1/2548         

   - ชุดท่ี 1 คงท่ีรอยละ 4.25 3 ป เมื่อครบกําหนด 1 เมษายน 2551 - 1,500,000 - 1,500,000 

   - ชุดท่ี 2 ปที่ 1 - 3 คงท่ีรอยละ 4.25 

ปที่ 4 คงท่ีรอยละ 5.5 

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

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

 ปที่ 4 คงท่ีรอยละ 5.5        

 ปที่ 5 คงท่ีรอยละ 6.5        

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

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

 ปที่ 3 - 4 คงท่ีรอยละ 6.5        

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

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

สุทธิ       7,000,000 5,500,000 

 การเปลี่ยนแปลงของหุนกูสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีรายละเอียดดังน้ี 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวมและ  

งบการเงิน          

เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 8,000,000 

บวก: ออกหุนกู 3,000,000 

หัก: ชําระคืน (2,500,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2551 8,500,000 
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19. ประมาณการหน้ีสิน  

 ยอดคงเหลอืของประมาณการหนี้สินมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551 2550 2551 

ประมาณการหน้ีสินระยะสั้น: 

2550 

    

คาซอมแซมบานหลังการขาย 18,184 48,088 13,407 36,745 

คดีฟองรอง 27,535 31,927 27,535 29,252 

 45,719 80,015 40,942 65,997 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551 2550 2551 

ประมาณการหนี้สินระยะยาว: 

2550 

    

คาซอมแซมสาธารณูปโภค 35,388 4,183 29,297 1,483 

เงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมูบาน 124,861 125,992 100,363 105,274 

 160,249 130,175 129,660 106,757 

20. ทุนเรือนหุน 

 การเพิ่มทุนของบริษัทฯในระหวางปปจจุบันเน่ืองจากการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน

สามัญมีรายละเอียดดังน้ี 

วันท่ีใชสิทธิ 

ประเภท

ใบสําคัญแสดง

สิทธิ 

จาํนวน          ท่ีใช

สิทธ ิ

จํานวนหุนสามัญท่ีออก

เน่ืองจากการใชสทิธ ิ

ราคาใช

สิทธ ิ

วันท่ีจดทะเบียนกับ

กระทรวงพาณิชย 

วันท่ีตลาดหลักทรัพยรับเปน

หลักทรัพยจดทะเบียน 

  (หนวย) (หุน) (บาทตอหุน)   

28 ธันวาคม 2550 ESOP-5 87,400 874,000*  1.0 8 มกราคม 2551 10 มกราคม 2551 

28 ธันวาคม 2550 LH-W2 7,070,440 9,018,484*  2.039 8 มกราคม 2551 10 มกราคม 2551 

31 มกราคม 2551 ESOP-4 5,000 50,000  1.0 6 กุมภาพันธ 2551 11 กุมภาพันธ 2551 

31 มีนาคม 2551 ESOP-5 927,600 9,276,000  1.0 4 เมษายน 2551 10 เมษายน 2551 

31 มีนาคม 2551 LH-W2 962,578,345 1,227,787,909  2.039 4 เมษายน 2551 10 เมษายน 2551 

4 เมษายน 2551 ESOP-4 6,600 66,000  1.0 18 เมษายน 2551 23 เมษายน 2551 

30 มถุินายน 

2551 

ESOP-5 64,000 640,000  1.0 7 กรกฎาคม 2551 10 กรกฎาคม 2551 

30 มถุินายน 

2551 

LH-W2 10,832,229 14,124,791  1.995 7 กรกฎาคม 2551 10 กรกฎาคม 2551 

2 กันยายน 2551 LH-W2 68,314,172 90,289,923  1.968 11 กันยายน 2551 15 กันยายน 2551 

30 กันยายน 2551 ESOP-5 51,400 514,000  1.0 6 ตลุาคม 2551 8 ตุลาคม 2551 
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วันท่ีใชสิทธิ 

ประเภท

ใบสําคัญแสดง

สิทธิ 

จาํนวน          ท่ีใช

สิทธ ิ

จํานวนหุนสามัญท่ีออก

เน่ืองจากการใชสทิธ ิ

ราคาใช

สิทธ ิ

วันท่ีจดทะเบียนกับ

กระทรวงพาณิชย 

วันท่ีตลาดหลักทรัพยรับเปน

หลักทรัพยจดทะเบียน 

  (หนวย) (หุน) (บาทตอหุน)   

รวม   1,352,641,107    

 * ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯบันทึกเงินรับจากการใชสิทธิดังกลาวจํานวนรวม 19 .3 ลานบาท ไวเปนรายการแยกตางหากในงบดลุภายใต

บัญชี “เงินรับลวงหนาคาหุน” 

 

 

รายการกระทบยอดจํานวนหุนสามัญ 

(หนวย: หุน) 

งบการเงินรวมและ                        

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551 2550 

 หุนสามัญจดทะเบียน  

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

ลดทนุจดทะเบยีน - (1,152,468,530) 

เพิ่มทุนจดทะเบียน - 700,000,000 

จํานวนหุนสามัญ ณ วันปลายป 10,354,268,670 10,354,268,670 

 หุนสามัญที่ออกและชําระแลว  

จํานวนหุนสามัญ ณ วันตนป 8,673,061,416 8,476,271,216 

เพิ่มจากการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ 1,352,641,107 196,790,200 

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

 หุนสามัญจดทะเบียนที่ยังไมไดออกและเรียกชําระเปนหุนสามัญที่สํารองไวเพื่อการใชสิทธิใบสําคัญ

แสดงสิทธิ 

21.  เงินรับลวงหนาคาหุน  

 ในเดือนธนัวาคม 2551 บริษัทฯไดรับเงินรับลวงหนาคาหุนจากการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ

หุนสามัญของบริษัทฯดังน้ี 

ประเภทใบสาํคญั

แสดงสิทธิ 

จํานวนใบสําคัญ

แสดงสิทธิ ราคาใชสิทธิ จํานวนหุนสามัญท่ีซื้อ เงินรับลวงหนาคาหุน 

 (หนวย) (บาทตอหุน) (หุน) (พันบาท) 

ESOP-5 15,400 1.0 154,000 154 

รวม   154,000 154 
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22. ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

 ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯไดเปลี่ยนแปลงอัตราการใชสิทธิและราคาใชสิทธิของใบสําคัญแสดง

สิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม (LH-W2).เน่ืองจากการจายเงินปนผล   

เกินกวารอยละ 30 ของกําไรสุทธิดังน้ี 

วันที่ รายการแกไข เดิม ใหม 

6 พฤษภาคม 2551 อัตราการใชสิทธิ ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หนวย ใช

สิทธิซ้ือหุนสามัญได 1.27552 หุน 

ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หนวย ใช

สิทธิซ้ือหุนสามัญได 1.30397 หุน 

 ราคาใชสิทธิ 2.039 บาทตอหุน 1.995 บาทตอหุน 

19 สิงหาคม 2551 อัตราการใชสิทธิ ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หนวย ใช

สิทธิซ้ือหุนสามัญได 1.30397 หุน 

ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หนวย ใช

สิทธิซ้ือหุนสามัญได 1.32169 หุน 

 ราคาใชสิทธิ 1.995 บาทตอหุน 1.968 บาทตอหุน 

 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯมีรายละเอียดดังน้ี 

  อตัราการ จํานวนใบสําคัญ จํานวนใบสําคัญ  จํานวนใบสําคัญ 

ประเภท  ใชสิทธิตอ แสดงสิทธิคงเหลอื แสดงสิทธิทีม่ี จํานวนใบสําคัญ แสดงสิทธิคงเหลอื 

ใบสําคัญ ราคาใชสทิธิ 1 หนวยใบสําคัญ ณ วันท่ี การใชสิทธิ แสดงสิทธิทีห่มดอาย ุ ณ วันท่ี 

แสดงสิทธิ ตอ 1 หุนสามัญ แสดงสิทธิ 31 ธันวาคม 2550 ในระหวางป ในระหวางป 31 ธันวาคม 2551 

 (บาท)  (หนวย) (หนวย) (หนวย) (หนวย) 

ESOP-4 1.0 1: 10 11,600 (11,600) - - 

ESOP-5 1.0 1: 10 1,064,900 (1,058,400) - 6,500* 

LH-W2 1.968 1: 1.32169 1,075,295,896 (1,041,724,746) (33,571,150) - 

 *  ใชสิทธิครั้งสุดทายในวันท่ี 7 มีนาคม 2552 

23. สวนเกนิ (ต่ํากวา) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551 2550 2551 

เงินลงทุนของบริษัทรวม 

2550 

70,721 13,647 - - 

เงินลงทุนของบริษัทฯ (125,771) 53,244 (125,771) 53,244 

รวม (55,050) 66,891 (125,771) 53,244 
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 ในระหวางป 25 51 สวนเกนิ (ตํ่ากวา) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนมีรายการเปลี่ยนแปลง

ดังน้ี 

(หนวย: พันบาท) 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2551 66,891 53,244 

เปลี่ยนแปลงระหวางป   

 - จากการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ (82,493) (82,493) 

 - จากการตีราคา (96,522) (96,522) 

 - จากวิธีสวนไดเสีย  57,074 - 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 (55,050) (125,771) 

24. สํารองตามกฎหมาย  

 ภายใตบทบัญญัติของ มาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯตอง

จัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป       

หักดวยยอดขาดทนุสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของ       

ทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเงินปนผลได 

25. กําไรจากเงินลงทุน  

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551 2550 2551 

กําไรจากการลดทุนของเงินลงทุนในบริษัทรวม 

2550 

- - 50,196 177,783 

กําไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 3,292 - 3,292 - 

กําไรจากการไถถอนเงินลงทุนในหุนบุริมสิทธิ - 91 - 91 

อ่ืน ๆ 10 208 - - 

รวม 3,302 299 53,488 177,874 
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 ในระหวางป บริษัทฯและบริษัทยอยไดรับเงินจากการขายเงินลงทุนแยกตามประเภทดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551 2550 2551 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

2550 

33 721 - 152 

26. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  

 บริษัทฯและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอยและพนักงานของบริษัทยอยไดรวมกันจัดต้ังกองทุน

สํารองเลี้ยงชีพขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ บริษัทยอยและ

พนักงานจะจายสมทบเขากองทุนเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 3-5 ของเงนิเดือน กองทนุสาํรอง       

เลี้ยงชีพน้ีบริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด และจะจายใหแกพนักงานเมื่อ

พนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุน ในระหวางป บริษัทฯและบริษัทยอยไดจายเงิน

สมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพดังนี ้

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551 2550 2551 

เงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

2550 

14.1 13.0 13.8 12.7 

27. คาใชจายตามลักษณะ 

 รายการคาใชจายแบงตามลักษณะประกอบดวยรายการคาใชจายที่สําคัญดังตอไปนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 2551 2550 2551 

ซ้ือที่ดินและที่ดินรอการพัฒนา และจายคางานกอสราง 

2550 

    

   ระหวางป 12,841,185 11,187,300 11,344,737 9,693,474 

การเปล่ียนแปลงในที่ดิน งานระหวางกอสรางและที่ดิน     

   รอการพัฒนา (3,106,260) 1,075,606 (4,159,535) (90,215) 

เงินเดือนและคาแรงและผลประโยชนอ่ืนของพนักงาน 486,153 459,019 464,727 435,190 

คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 316,163 209,435 114,171 122,524 

ขาดทนุจากการดอยคาของเงินลงทุนในบริษัทยอย - - 25,000 - 

ขาดทนุจากการดอยคาของโครงการ 22,721 6,187 - - 

ขาดทุนจากการดอยคาของที่ดินรอการพัฒนา 76,037 - - - 

ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยอ่ืน 28,285 - 28,285 - 

คาเชาจาย 54,977 45,029 46,183 41,580 
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28. กําไรตอหุน 

 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสุทธิสําหรับปดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของ         

หุนสามัญที่ออกอยูในระหวางป 

 กําไรตอหุนปรับลดคํานวณโดยหารกําไรสุทธิสําหรับปดวยผลรวมของจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ย          

ถวงนํ้าหนักที่ออกอยูในระหวางปกับจํานวนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของหุนสามัญที่บริษัทฯอาจตองออก

เพื่อแปลงหุนสามัญเทียบเทาปรับลดทั้งสิ้นใหเปนหุนสามัญ โดยสมมติวาไดมีการแปลงเปนหุนสามัญ 

ณ วันตนปหรือ ณ วันออกหุนสามัญเทียบเทา 

 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลดแสดง การคํานวณไดดังน้ี 

 งบการเงินรวม 

  จํานวนหุนสามัญ  

 กําไรสุทธิ ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก กําไรตอหุน 

 2551 2550 2551 2550 2551 

 

2550 

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

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน       

 กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 3,427,551 3,158,938 9,653,362* 8,621,690* 0.36 0.37 

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       

 ESOP-4 - - 17 549   

 ESOP-5 - - 2,673 12,290   

 LH-W2 - - 266,322 1,013,356   

กําไรตอหุนปรับลด       

 กาํไร สุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญ สมมติวามี       

    การใชสิทธิซื้อหุนสามัญจากใบสําคัญแสดง

สิทธิ 

3,427,551 3,158,938 9,922,374 9,647,885 0.35 0.33 

 *รวมหุนสามัญที่เกิดจากเงินรับลวงหนาคาหุน 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  จํานวนหุนสามัญ  

 กําไรสุทธิ ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก กําไรตอหุน 

 2551 2550 2551 2550 2551 

 

2550 

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

กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน       

 กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 2,605,460 3,770,255 9,653,362* 8,621,690* 0.27 0.44 

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       

 ESOP-4 - - 17 549   

 ESOP-5 - - 2,673 12,290   

 LH-W2 - - 266,322 1,013,356   

กําไรตอหุนปรับลด       

 กาํไร สุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญ สมมติวามี       

    การใชสิทธิซื้อหุนสามัญจากใบสําคัญแสดงสิทธิ 2,605,460 3,770,255 9,922,374 9,647,885 0.26 0.39 
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 *รวมหุนสามัญที่เกิดจากเงินรับลวงหนาคาหุน 

29. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน  

 บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการในสวนงานทางธุรกิจคือธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ซึ่ง

ประกอบดวยโครงการจัดสรรที่ดินขายพรอมบานและโครงการอาคารชุดพักอาศัย และธุรกิจใหเชา

อสังหาริมทรัพย และมีสวนงานทางภูมิศาสตรเพียงสวนงานเดียวคือประเทศไทยเทานั้น อยางไรก็ตาม 

เนื่องจากในปจจุบันขอมูลทางการเงินของสวนงานธุรกิจใหเชาอสังหาริมทรัพยยังไมเปนสาระสําคัญ

ตองบการเงินรวม ดังนั้น บริษัทฯจึงไมแยกนําเสนอขอมูลของหนวยงานทางธุรกิจขางตน 

30. เงินปนผล  

   

 

เงินปนผลท่ี

อนุมัติจาย 

 

เงินปนผล

ระหวางกาลท่ี

จายไปแลว 

 

 

เงินปนผลท่ี

จายเพิ่ม 

 

 

จาํนวน     

เงินปนผล 

จํานวนเงินปนผล

สวนท่ีเปนของ    

ผูถือหุนซ่ึง 

ไมมีสิทธิ 

 

 

จาํนวน 

เงินปนผล 

เงินปนผล อนุมัติโดย ตอหุน ตอหุน ตอหุน ท่ีจายเพิ่ม รับเงินปนผล ท่ีจายไปจริง 

  (บาท) (บาท) (บาท) (ลานบาท) (ลานบาท) (ลานบาท) 

เงินปนผลประจําป 2549 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุน

เมื่อวันท่ี 26 เมษายน 

2550 

0.32 0.17 0.15 1,299 11 1,288 

เงินปนผลระหวางกาล

สําหรับป 2550 

ท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษทัฯเมือ่วนัท่ี        

14 สิงหาคม 2550 

0.12 - 0.12 1,040 11 1,029 

เงินปนผลประจําป 2550 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุน

เมื่อวันท่ี 29 เมษายน 

2551 

0.37 0.12 0.25 2,480 14 2,466 

เงินปนผลระหวางกาล

สําหรับป 2551 

ท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษทัฯเมือ่วนัท่ี          

8 สิงหาคม 2551 

0.15 - 0.15 1,490 10 1,480 

31. ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา 

31.1 ภาระผูกพัน  

 31.1.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันตามสัญญากอสราง

ดังน้ี 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551 2550 2551 

ภาระผูกพันตามสัญญากอสราง 

2550 

1,539.3 2,417.9 1,136.2 1,921.0 
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 31.1 .2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรต้ี จํากัด และบริษัท

ยอยมีภาระผูกพันตามสัญญาเชาที่ดิน  สัญญาเชาที่ดิน พรอมสิ่งปลูกสราง และสัญญาเชาชวง

ที่ดินดังน้ี 

  ก)  สัญญาเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง 

วันที่ทําสัญญา อายุสัญญา   วันส้ินสุดสัญญา   อัตราคาเชา 

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

          เปนรายเดือนในอัตราดังนี้ 

          ปที่ 1-5 คาเชารวม  33.15 ลานบาท 

          ปที่ 6-10 คาเชารวม 42.31 ลานบาท 

          ปที่ 11-15 คาเชารวม 54.00 ลานบาท 

          ปที่ 16-20 คาเชารวม 68.92 ลานบาท 

          ปที่ 21-25 คาเชารวม 87.97 ลานบาท 

             ปที่ 26-30 คาเชารวม 112.27 ลานบาท 

 นอกจากน้ี ณ วันที่ 3 1 ธันวาคม 2551 บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรต้ี จํากัด มี

ภาระผูกพันเกี่ยวกับคาดูแลรักษาความปลอดภัยเดือนละ 11,160 บาท ตลอดระยะเวลา

การปลูกสรางและตลอดอายุสัญญาเชา 

  ข)  สัญญาเชาชวงที่ดิน 

วันที่ทําสัญญา อายุสัญญา   วันส้ินสุดสัญญา   อัตราคาเชา 

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

         ปที่ 4-8 คาเชารวม 25.00 ลานบาท 

         ปที่ 9-13 คาเชารวม 30.00 ลานบาท 

         ปที่ 14-18 คาเชารวม 36.00 ลานบาท 

         ปที่ 19-23 คาเชารวม 43.20 ลานบาท 

         ปที่ 24-28 คาเชารวม 51.84 ลานบาท 

            ปที่ 29-33 คาเชารวม 62.21 ลานบาท 
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  ค) สัญญาเชาที่ดิน  

วันที่ทําสัญญา อายุสัญญา อัตราคาเชาและคาหนาดิน 

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

     - คาเชาที่ดินจายเปนรายเดือนดังนี้ 

      ปที่ 1 - 5 คาเชารวม 20.16 ลานบาท  

      ปที่ 6 - 10 คาเชารวม 23.18 ลานบาท  

      ปที่ 11 - 15 คาเชารวม 26.66 ลานบาท  

      ปที่ 16 - 20 คาเชารวม 30.66 ลานบาท  

      ปที่ 21 - 25 คาเชารวม 35.25 ลานบาท  

        ปที่ 26 - 30 คาเชารวม 40.54 ลานบาท  

 (1) อายุสัญญาเชานั บตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 255 3 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2583 อยางไรก็ตาม ผูใหเชายินยอม

ใหบริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรตี้ จํากัด เขาไปพัฒนาและกอสรางส่ิงปลูกสรางในที่ดินที่เชาได

ตั้งแตวันที่  1 กันยายน 2550 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2553 โดยบริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรตี้ จํากัด 

ตกลงจะชําระคาหนาดินเพ่ิมเติมในอัตราเดือนละ 160,000 บาท 

 3 1.1.3 ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2551 บริษัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสวนของเงินลงทุนที่ยังไมเรียกชําระ

ในบริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรต้ี จํากัด จํานวนเงิน 258 ลานบาท 

 31.1.4 ณ วันที่ 31 ธนัวาคม  2551 บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรต้ี จํากัด และบริษัทยอยมีภาระ

ผูกพันเกี่ยวกับคาบริหารจัดการที่ตองจายใหกับบริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี จํากัด ซึ่ง

เปนบริษัทรวมของบริษัทฯดังน้ี 

  - โครงการที่ยังไมไดเร่ิมเปดดําเนินการ: อัตราเดือนละ 1.9 ลานบาท 

  - โครงการที่เปดดําเนินการแลว : อัตราปละ 17.7 ลานบาท 
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 3 1.1.5 ณ วันที่ 31 ธนัวาคม  2551 บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรต้ี จํากัด มีภาระผูกพันเกี่ยวกับ

คาบริหารจัดการโครงการที่ตองจายใหกับบริษัทรวมของบริษัทฯดังตอไปนี้ 

บริษัทรวม อัตราคาบริการ ระยะเวลาในสัญญา 

บรษิทั แอล แอนด เอช แมเนจเมนท จาํกัด 

   (บรษิทัยอยของบรษิทั เอเชีย แอสเซท 

   แอดไวเซอรี ่จาํกัด) 

คิดจากคาใชจายบางประเภทที่เก่ียวของ

กับพนกังานที่เกิดขึ้นจริงบวก              

คาดําเนินการรอยละ 10 ของคาใชจาย

ที่เกิดขึ้น หรือ 310,000 บาทตอเดือน 

แลวแตอยางใดจะสูงกวา 

3 ปนับตั้งแตวันที่      

1 สิงหาคม 2551 

บรษิทั แอล แอนด เอช รเีทล แมเนจเมนท  

   จาํกัด (บริษัทยอยของบริษัท เอเชีย  

   แอสเซท แอดไวเซอรี ่จาํกัด) 

คิดจากคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงที่เก่ียวของ

กับการบริหารจัดการโครงการบวก       

คาดําเนินการรอยละ 20 ของคาใชจาย    

ที่เกิดขึ้น หรือ 310,000 บาทตอเดือน 

แลวแตอยางใดจะสูงกวา 

3 ปนับตั้งแตวันที่     

1 สิงหาคม 2551 

บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน) คิดจากรอยละ 2 ของรายไดรวม บวก   

สวนเพ่ิมเทากับรอยละ 5.5 ของ        

ผลกําไรจากการดาํเนนิงาน และ

คาบริการเก่ียวกับโปรแกรม

คอมพิวเตอรเดอืนละ 50,000 บาท 

และคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงที่เก่ียวกับ

การบริหารจัดการโครงการ 

3 ปนับตั้งแตวันที่     

1 ตลุาคม 2550 

 31.1.6 ณ วัน ที่ 31 ธนัวาคม  2551 บริษัท แอล แอนด เอช สา ทร จํากัด มีภาระผูกพันเกี่ยวกับ             

คาบริหารจัดการโครงการที่ตองจายใหกับบริษัท คิว.เอช.อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด จํานวน  1.3 

ลานบาท 

 31.1.7 ณ วันที่ 31 ธนัวาคม  2551 บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรต้ี จํากัด มีภาระผูกพันเกี่ยวกับ

คาบริการจัดทําและดูแลบัญชีที่ตองจายใหกับบริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) จํานวน  0.9 

ลานบาท 

 31.1.8 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการซื้อ

ที่ดินดังน้ี 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551 2550 2551 

ภาระผูกพันเก่ียวกับการซื้อท่ีดิน 

2550 

206.8 1,262.4 206.8 1,173.8 
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 31.1.9 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัท แอล แอนด เอช สาทร จํากัด มีภาระผูกพันเกี่ยวกับคา

นายหนาในการจัดหาผูเชาบานของโครงการแอล แอนด เอช วิลลา ที่ตองจายใหกับบริษัท 

ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทรวมของบริษัทฯตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา 

 31.1.10 ภาระจากการพัฒนาโครงการที่ดําเนินการอยู  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551 2550 2551 

จํานวนโครงการท่ีดําเนินการอยูตนป 

2550 

47 39 35 29 

จํานวนโครงการท่ีปดแลวระหวางป (16) - (12) - 

จํานวนโครงการท่ีเปดใหมระหวางป 14 8 13 6 

จํานวนโครงการท่ีดําเนินการอยูสิ้นป 45 47 36 35 

มูลคาซื้อขายท่ีไดทําสัญญาแลวสะสม     

 ท้ังสิ้น (ลานบาท) 87,119 71,948 68,058 56,863 

คิดเปนรอยละของยอดขายรวมของ     

 โครงการท่ีเปดดําเนินการอยู 73.1 70.0 70.2 69.5 

มูลคาซื้อขายท่ีไดทําสัญญาแลวใน     

 ระหวางป (ลานบาท) 15,140 18,594 11,157 14,610 

คิดเปนรอยละของยอดขายรวมของ     

 โครงการท่ีเปดดําเนินการอยู 12.7 18.1 11.5 17.9 

ภาระผูกพันท่ีจะตองทําการพัฒนา 

 สาธารณูปโภคสวนกลางของโครงการ  

 ท่ีดําเนินงานอยู (ลานบาท) 

 

 

418.8 

 

 

381.2 

 

 

387.7 

 

 

297.3 

 31.1.11 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 25 51 บริษัทยอยมีท่ีดินในโครงการท่ีติดภาระจํายอมรวมจํานวนประมาณ        

54 ไร ซึ่งมูลคาของท่ีดินท่ีติดภาระจํายอมดังกลาวไดรวมเปนตนทุนโครงการแลว 

 31.1.12 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเชาดําเนินงาน 

บริษัทฯไดเขาทําสัญญาเชาดําเนินงานและสัญญาบริการที่เกี่ยวของกับการเชาพื้นที่ในอาคาร  

โดยสญัญามอีายุ 3 ป  

บริษัทฯมีจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายในอนาคตทั้งสิ้นภายใตสัญญาเชาดําเนินงานและสัญญา

บริการที่บอกเลิกไมได ดังน้ี 

 

จายชําระภายใน 

ภายใน 1 ป 

ลานบาท 

32 

1 ถึง 5 ป 60 
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31.2 หนังสื อค้าํประกนัธนาคาร 

 ณ วันท่ี 31 ธันวา คม 2551 และ 2550 บรษิทัฯและบริษัทยอยมีหนังสือค้ําประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนาม

บริษัทฯและบริษัทยอย ซึ่งเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯและ

บรษิทัยอยคงเหลือดังน้ี 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551 2550 2551 

หนังสือค้ําประกันการจัดหาและบํารุงสาธารณูปโภค 

2550 

1,385.0 1,171.2 1,281.0 978.3 

หนังสือค้ําประกันการใชไฟฟา 25.3 28.2 11.2 12.7 

หนังสือค้ําประกันอ่ืน ๆ 50.0 50.0 50.0 50.0 

 1,460.3 1,249.4 1,342.2 1,041.0 

31.3 การค้ําประกัน  

  ณ วันที่  31 ธันวาคม 255 1 และ 2550 บริษัทฯและบริษัทยอยมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากภาระการค้ําประกัน

เงินกูยืมดังน้ี 

(หนวย: ลานบาท) 

         ผูค้าํประกัน ผูถูกค้ําประกัน 2551 

บริษัท แลนดแอนดเฮาส จํากัด (มหาชน) 

2550 

บริษัท แอล. เอช. เมืองใหม จํากัด - 117.2 

 บริษัท ภูเก็ต ฟวเจอรแพลน จํากัด 47.8 128.7 

 บริษัท ดับเบิ้ลทรี จํากัด 148.5 148.5 

 ลูกคา 1.0 1.0 

รวม  197.3 395.4 

    

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

 บริษัท ภูเก็ต ฟวเจอรแพลน จํากัด 86.9 234.0 

รวม  356.9 504.0 

    

บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรตี้ จํากัด บรษิทั แอล แอนด เอช สาทร จาํกัด 390.0 390.0 
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31.4 คดีความ  

 บริษัทฯและบริษัทยอย 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯและบริษัทยอยไดถูกฟองรองในคดีตาง ๆ ที่สําคัญดังน้ี 

 ก) นิติบุคคลหมูบานจัดสรรสองแหงฟองรองบริษัทฯและบริษัทยอยแหงหน่ึงเกี่ยวกับทางออก        

สูทางสาธารณะโดยมีทุนทรัพยจํานวน 1,013.5 ลานบาท ขณะน้ีอยูในระหวางการไตสวน       

ของศาล อยางไรก็ตาม บริษัทฯไดบันทึกสํารองเผื่อหน้ีสินที่อาจจะเกิดขึ้นจากคดีความดังกลาว

จํานวน 25 ลานบาท 

 ข) บริษัทฯและบริษัทยอยไดถูกบุคคลธรรมดาฟองเรียกรองคาเสียหายจํานวน 310 ลานบาท 

อยางไรก็ตาม ในเดือนมกราคม 2552 โจทกไดถอนฟองและศาลมีคําสั่งอนุญาตใหถอนฟองแลว 

 ค) บริษัทฯไดถูกนิติบุคคลอาคารชุดแหงหน่ึงฟองเรียกรองเรียกคาเสียหายจํานวน 133 ลานบาท 

ขณะน้ีอยูระหวางนัดไกลเกลี่ยขอพิพาท ฝายบริหารของบริษัทฯเห็นวาบริษัทฯจะไมไดรับ

ผลเสียหายจากคดีฟองรองดังกลาว 

 ง) บริษัทฯและบริษัทยอยไดถูกฟองรองในคดีอ่ืน ๆ ซึ่งมีทุนทรัพยรวมจํานวน 35.5 ลานบาท 

ปจจุบันศาลชั้นตนและศาลอุทธรณไดมีคําพิพากษาใหบริษัทฯและบริษัทยอยชดใชคาเสียหาย

พรอมดอกเบีย้รวม 2.5 ลานบาท บริษัทฯและบริษัทยอยไดบันทึกสํารองเผื่อหน้ีสินที่อาจจะ

เกิดขึ้นจากคดีความดังกลาวตามความเห็นของฝายกฎหมายของบริษัทฯรวมจํานวน 2.5         

ลานบาท  

 บริษัทรวม 

 บริษัทรวมไดถูกฟองรองในคดีตาง ๆ ที่สําคัญดังน้ี  

 ก) กองทุนอสังหาริมทรัพยแลนดแอนดเฮาส ( “กองทุนฯ”) ถูกยื่นฟองรองเปนจําเลยที่ 2 ในคดีแพง

โดยโจทกกลาวหาวา กองทุนฯรับโอนที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางโครงการอาคารชุดหลังสวน วิลล 

จากบริษัท เวฟ ดีเวลลอปเมนท จํากัด ซึ่งเปนลูกหน้ีของโจทกโดยฉอฉล เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 

2547 ศาลชั้นตนมีคําพิพากษาใหยกฟองและเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2551 ศาลอุทธรณมี         

คําพิพากษาใหยกฟอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 คดียังอยูในระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา 

อยางไรก็ตาม ทนายความที่ปรึกษาของกองทุนฯเชื่อวาผลของคดีจะไมเปนผลเสียหายตอ

กองทุนฯ ทั้งน้ี เน่ืองจากกองทุนฯเปนเจาหน้ีบุริมสิทธิในทรัพยจํานอง ซึ่งมีสิทธิไดรับชําระหน้ี

จากทรัพยจํานองกอนเจาหน้ีอ่ืน รวมทั้งราคาทรัพยสินที่ตีโอนชําระหน้ีถือเปนราคาที่

สมเหตุสมผล เนื่องจากไดมีการประเมินราคาโดยบริษัทประเมินราคาอิสระแลว 
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 ข) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิเรียกรองแลนดแอนดเฮาส -II (“กองทุนฯ”) ถูกยื่นฟองรอง

เปนจําเลยในคดีแพงโดยโจทกกลาวหาวา  กองทุนฯรุกล้ําที่ดินของโจทกเพื่อใชเปนทางเขาออก

สูถนนสุขุมวิท  55 เมื่อวันที่  18 กรกฎาคม  2549 ศาลแพงกรุงเทพใตมีคําพิพากษาใหยกฟอง  

เน่ืองจากที่ดินพิพาทอยูในถนนสาธารณะ  โจทกไมมีอํานาจฟองหามจําเลยยุงเกี่ยวกับที่ดิน

พิพาทและไมมีสิทธิเรียกรองคาเสียหาย  ตอมาโจทกไดยื่นอุทธรณเมื่อวันที่  13 กันยายน 2549 

และกองทุนฯยื่นคําแกอุทธรณในวันที่  8 พฤศจิกายน  2549 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 คดีอยูใน

ระหวางการพิจารณาของศาลอุทธรณ 

32. เคร่ืองมือทางการเงิน 

32.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

 เคร่ืองมือทางการเงินที่สําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอยตามที่นิยามอยูในมาตรฐานการบัญชี           

ฉบับที่ 48 “การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดวย เงินสด

และรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหน้ีการคา เงินทดรองจาย เงินใหกูยืม ระยะสั้น เจาหน้ีการคา เงินกูยืม

และหุนกู บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับเคร่ืองมือทางการเงินดังกลาว และมี

นโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้ 

ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 

 บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเน่ืองกับ เงินทดรองจาย ลูกหน้ี และเงินให

กูยืมระยะสั้น ฝายบริหารควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการ กาํหนดใหมนีโยบายและวิธกีารในการควบคมุ

สินเชื่อที่เหมาะสม  ดังน้ันบริษัทฯและบริษัทยอย จึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายที่เปนสาระสําคัญ

จากการใหสินเชื่อ  จํานวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯ และบริษัทยอย อาจตองสูญเสียจากการใหสินเชื่อคือ

มูลคาตามบัญชีของเงินทดรองจาย ลูกหน้ี และเงินใหกูยืมระยะสั้นที่แสดงอยูในงบดุล 

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

 บริษัทฯและบริษัทยอย มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญอันเกี่ยวเน่ืองกับเงินฝากสถาบันการเงิน 

เงินเบิกเกินบัญชี เงินกูยืมระยะสั้น เงินใหกูยืมระยะสั้น หุนกูและเงินกูยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 255 1 และ 2550 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่สําคัญสามารถจัดตามประเภท

อัตราดอกเบี้ย และสําหรับสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่

ครบกําหนด หรือ วันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม (หากวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม      

ถึงกอน) ไดดังน้ี 
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 งบการเงินรวม 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 

 อัตราดอกเบ้ียคงท่ี อัตราดอกเบ้ีย    

  ภายใน  มากกวา ปรับขึ้นลงตาม ไมมีอัตรา  อัตรา 

 เมื่อทวงถาม 1 ป 1 ถงึ 5 ป 5 ป ราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 

 (ลานบาท) (รอยละตอป) 

สินทรัพยทางการเงิน         

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - 350 - - 347 536 1,233 0.75 - 2.65 

ลูกหน้ีการคา - - - - - 10 10 - 

เงินทดรองจายและลูกหน้ีกิจการ 

 ท่ีเกี่ยวของกัน 

- - - - - 1 1 - 

หน้ีสินทางการเงิน         

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืม

ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

- 1,903 - - 20 - 1,923 3.68 - 4.08 

เจาหน้ีการคา - - - - - 1,324 1,324 - 

เจาหน้ีการคากิจการท่ีเกี่ยวของกัน - - - - - 19 19 - 

เจาหน้ีอื่นกิจการท่ีเกี่ยวของกัน - - - - - 10 10 - 

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการ  

   ท่ีเกี่ยวของกัน 

220 - - - - - 220 5.25 - 7.50 

เงินกูยืมระยะยาว - - 2,000 - 3,463 - 5,463 ตามท่ีระบุใน

หมายเหตุ 17 

หุนกู - 1,500 7,000 - - - 8,500 ตามท่ีระบุใน

หมายเหตุ 18 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 

 อัตราดอกเบ้ียคงท่ี อัตราดอกเบ้ีย    

  ภายใน  มากกวา ปรับขึ้นลงตาม ไมมีอัตรา  อัตรา 

 เมื่อทวงถาม 1 ป 1 ถงึ 5 ป 5 ป ราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 

 (ลานบาท) (รอยละตอป) 

สินทรัพยทางการเงิน         

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - 350 - - 18 195 563 0.75 - 2.65 

เงินทดรองจายและลูกหน้ีกิจการท่ี   

เกี่ยวของกัน 

- - - - - 8 8 - 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการท่ี

เกี่ยวของกัน 

669 - - - - - 669 5.25 - 7.50 

หน้ีสินทางการเงิน         

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืม

ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

- 1,903 - - - - 1,903 3.68 - 4.08 

เจาหน้ีการคา - - - - - 1,145 1,145 - 

เจาหน้ีการคากิจการท่ีเกี่ยวของกัน - - - - - 18 18 - 

เจาหน้ีอื่นกิจการท่ีเกี่ยวของกัน - - - - - 1 1 - 

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการ 

   ท่ีเกี่ยวของกัน 

210 - - - - - 210 5.50 

เงินกูยืมระยะยาว - - 2,000 - 1,470 - 3,470 ตามท่ีระบุใน

หมายเหตุ 17 

หุนกู - 1,500 7,000 - - - 8,500 ตามท่ีระบุใน

หมายเหตุ 18 
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 งบการเงินรวม 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 

 อัตราดอกเบ้ียคงท่ี อัตราดอกเบ้ีย    

  ภายใน  มากกวา ปรับขึ้นลงตาม ไมมีอัตรา  อัตรา 

 เมื่อทวงถาม 1 ป 1 ถงึ 5 ป 5 ป ราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 

 (ลานบาท) (รอยละตอป) 

สินทรัพยทางการเงิน         

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - 250 - - 234 543 1,027 0.50 - 3.375 

ลูกหน้ีการคา - - - - - 7 7 - 

เงินทดรองจายและลูกหน้ีกิจการ 

 ท่ีเกี่ยวของกัน 

- - - - - 213 213 - 

หน้ีสินทางการเงิน         

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืม    

ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

- - - - 9 - 9 MOR 

เจาหน้ีการคา - - - - - 992 992 - 

เจาหน้ีการคากิจการท่ีเกี่ยวของกัน - - - - - 18 18 - 

เจาหน้ีอื่นกิจการท่ีเกี่ยวของกัน - - - - - 21 21 - 

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการ            

ท่ีเกี่ยวของกัน 

34 - - - - - 34 7.0 - 7.5 

เงินกูยืมระยะยาว - - 2,000 - 3,771 - 5,771 ตามท่ีระบุใน

หมายเหตุ 17 

หุนกู - 2,500 5,500 - - - 8,000 ตามท่ีระบุใน

หมายเหตุ 18 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 

 อัตราดอกเบ้ียคงท่ี อัตราดอกเบ้ีย    

  ภายใน  มากกวา ปรับขึ้นลงตาม ไมมีอัตรา  อัตรา 

 เมื่อทวงถาม 1 ป 1 ถงึ 5 ป 5 ป ราคาตลาด ดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 

 (ลานบาท) (รอยละตอป) 

สินทรัพยทางการเงิน         

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - 250 - - 220 395 865 0.50 - 3.375 

เงินทดรองจายและลูกหน้ีกิจการท่ี   

เกี่ยวของกัน 

- - - - - 216 216 - 

เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการท่ี

เกี่ยวของกัน 

929 - - - - - 929 5.50 - 7.50 

หน้ีสินทางการเงิน         

เจาหน้ีการคา - - - - - 797 797 - 

เจาหน้ีการคากิจการท่ีเกี่ยวของกัน - - - - - 16 16 - 

เจาหน้ีอื่นกิจการท่ีเกี่ยวของกัน - - - - - 4 4 - 

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการ            

ท่ีเกี่ยวของกัน 

70 - - - - - 70 5.50 

เงินกูยืมระยะยาว - - 2,000 - 1,510 - 3,510 ตามท่ีระบุใน

หมายเหตุ 17 

หุนกู - 2,500 5,500 - - - 8,000 ตามท่ีระบุใน

หมายเหตุ 18 
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 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

 บริษัทฯมีความเสี่ยง จากอัตราแลกเปลี่ยนที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการลงทุนเปนเงินตราตางประเทศ 

บริษัทฯไมไดทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาเพื่อใช เปนเคร่ืองมือในการบริหารความ

เสี่ยง 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25 51 และ 25 50 บริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพย ทางการเงิน ที่เปนสกุล

เงินตราตางประเทศดังนี้ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย  

สกุลเงิน สินทรัพยทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 

 (ลาน) (ลาน) (บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ) 

 2551 2550 2551 

เปโซฟลิปปนส 

2550 

1,223 1,223 0.7389 0.8157 

รูเปยอินโดนีเซีย 345,956 345,956 3.1874  (ตอ 1,000 รูเปย) 3.6360 (ตอ 1,000 รูเปย) 

32.2 มูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 ตารางตอไปนี้เปนการสรุปเปรียบเทียบมูลคาตามบัญชี และมูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน      

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 

(หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 มูลคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม มูลคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม 

 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 

 สินทรัพยทางการเงิน        

เงนิสดและรายการเทียบเทาเงนิสด 1,233 1,027 1,233 1,027 563 865 563 865 

ลูกหน้ีการคา 10 7 10 7 - - - - 

เงนิทดรองจายและลูกหน้ีกิจการ 

   ท่ีเก่ียวของกัน 

1 213 1 213 8 216 8 216 

เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกจิการ 

   ท่ีเก่ียวของกัน 

- - - - 669 929 669 929 
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(หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 มูลคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม มูลคาตามบัญชี มูลคายุติธรรม 

 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 

 หน้ีสินทางการเงิน        

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืม 1,923 9 1,915 9 1,903 - 1,895 - 

   ระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ         

เจาหน้ีการคา 1,324 992 1,324 992 1,145 797 1,145 797 

เจาหน้ีการคากิจการท่ีเก่ียวของกัน 19 18 19 18 18 16 18 16 

เจาหน้ีอ่ืนกิจการท่ีเก่ียวของกัน 10 21 10 21 1 4 1 4 

เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการ 

   ท่ีเก่ียวของกัน 

220 34 220 34 210 70 210 70 

เงินกูยืมระยะยาว 5,463 5,771 5,388 5,649 3,470 3,510 3,395 3,388 

หุนกู 8,500 8,000 8,239 7,177 8,500 8,000 8,239 7,177 

 บริษัทฯและบริษัทยอยมีการประมาณการมูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลักเกณฑดังน้ี 

ก) สินทรัพยและหน้ีสนิทางการเงินทีจ่ะครบกาํหนดในระยะเวลาอันสัน้ ไดแก เงนิสดและเงนิฝาก

สถาบันการเงิน ลูกหนี้และเจาหนี้แสดงมูลคายุติธรรมโดยประมาณตามมูลคาตามบัญชีที่แสดง

ในงบดุล 

ข) หุนกูและเงินกูยืมระยะยาวที่จายดอกเบี้ยในอัตราคงที่ แสดงมูลคายุติธรรมโดยการคํานวณมูลคา

ปจจุบันของกระแสเงินสดจายในอนาคต คิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยโดยประมาณในตลาดปจจุบัน 

สําหรับเงินกูยืมที่มีเงื่อนไขใกลเคียงกัน 

ค) หุนกูและเงินกูยืมระยะยาวที่จายดอกเบี้ยในอัตราใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาดแสดงมูลคา

ยุติธรรมโดยประมาณตามมูลคาตามบัญชีที่แสดงในงบดุล 

33. การบริหารจดัการทุน 

 วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนที่สําคัญของบริษัทฯ คือ  การจัดใหมีซึ่งโครงสรางทางการเงินที่

เหมาะสมและการดํารงไวซึ่งความสามารถในการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

 ตามงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 กลุมบริษัทฯมีอัตราสวนหน้ีสินตอทุนเทากับ 0.70:1 (2550 : 

0.65:1) และบริษัทฯมีอัตราสวนเทากับ 0.71:1 (2550: 0.63:1) 
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34. เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบการเงิน 

 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2552 บริษัทฯไดจดทะเบียนเพิ่มทุนที่ออกและชําระแลวจากการใชสิทธิตาม

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ  ื้อหุนสามัญของบริษัทฯในเดือนธันวาคม 2551 ตามที่กลาวในหมายเหตุ 2 1 

สงผลใหทุนชําระแลวของบริษัทฯเพิ่มขึ้นจาก 10,025.7 ลานบาท เปน 10,025.9 ลานบาท โดยตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยไดรับหุนสามัญดังกลาวเปนหลักทรัพยจดทะเบียนแลวต้ังแตวันที่           

14 มกราคม 2552 

35. การจดัประเภทรายการในงบการเงิน 

 บริษัทฯไดจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 25 50 

ใหมเพื่อใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปปจจุบัน ซึ่งไมมีผลกระทบตอกําไรสุทธิหรือ

สวนของผูถือหุน การจัดประเภทรายการใหมมีดังตอไปน้ี 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ตามที่จัด

ประเภทใหม 

ตามที่เคย 

รายงานไว 

ตามที่จัด

ประเภทใหม 

ตามที่เคย 

รายงานไว 

สินทรัพยหมุนเวียน - อ่ืน ๆ 108,732 123,777 - - 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 1,175,972 1,638,803 - - 

คาความนยิม - 72,000 - - 

สิทธิการเชา - สุทธิ 2,947,354 2,397,478 - - 

ประมาณการหนี้สินระยะส้ัน 80,015 - 65,997 - 

คาใชจายคางจาย 339,009 300,743 287,408 257,182 

หนี้สินหมุนเวียนอ่ืน - อ่ืน ๆ 162,215 280,496 139,163 235,385 

ประมาณการหนี้สินระยะยาว 130,175 - 106,757 - 

หนี้สินไมหมุนเวียนอ่ืน 24,733 154,908 - 106,757 

รายไดอ่ืน - อ่ืน ๆ 92,148 92,213 - - 

คาใชจายในการขายและบรหิาร - 1,688,193 - 1,347,608 

ภาษีธุรกิจเฉพาะและคาธรรมเนียมโอน - 715,947 - 562,471 

คาใชจายในการขาย 1,389,193 - 1,074,978 - 

คาใชจายในการบริหาร 997,595 - 818,718 - 

ขาดทนุจากการจาํหนายทีด่นิ อาคาร     

   และอุปกรณ 7,684 - 6,780 - 

ดอกเบีย้จาย - 185,680 - 168,979 

คาใชจายทางการเงนิ 195,282 - 178,581 - 
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36. การอนุมัติงบการเงิน  

 งบการเงินน้ีไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2552 
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