
เกณฑการเสนองบการเงิน
            งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท         ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยและ
แสดงรายการตามประกาศกรมทะเบียนการคา ลงวันที่ 14 กันยายน 2544  เร่ือง  "กําหนดรายการยอที่ตองมีในงบการเงิน" ของ
บริษัทจํากัดและไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 โดยใชเกณฑราคาทุนเดิม
ในการวัดมูลคาขององคประกอบของรายการในงบการเงิน ยกเวนรายการที่เปดเผยไวในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวของ
            นโยบายการบัญชีเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ออกโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย 
(ปจจุบันเปน สภาวิชาชีพบัญชี)  ที่ประกาศใชแลวโดยคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพสอบบัญชี  

1.  หลักเกณฑการทํางบการเงินรวม
     1.1  งบการเงินรวมนี้ไดรวมงบการเงินของบริษัท  แลนด  แอนด  เฮาส  จํากัด  (มหาชน)  และบริษัทยอย  ซึ่งถือหลักเกณฑ
            การรวมเฉพาะบริษัทยอย   ซึ่งบริษัท   แลนด   แอนด  เฮาส   จํากัด   (มหาชน)   มีอํานาจในการควบคุมโดยรายชื่อของ
            บริษัทยอยในกลุมไดแสดงไวในหมายเหตุขอ  6
     1.2  การตัดบัญชีรายการระหวางบริษัท สําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอยตามสวนไดเสียกับสวนของผูถือหุน โดยถือหลักการ
            ตัดบัญชีเปนเงินลงทุนรอยละ 100  สวนที่เปนของผูถือหุนรายอ่ืนแสดงเปนสวนของผูถือหุนสวนนอย
     1.3  ผลการดําเนินงานของบริษัทยอยรวมอยูในงบการเงินรวม    เร่ิมจากวันที่เขาควบคุมจนถึงวันที่บริษัทฯ    ไมไดควบคุม
            บริษัทดังกลาวอีกตอไป 
     1.4  งบการเงินรวมนี้จัดทําขึ้นโดยใชนโยบายทางบัญชีเดียวกัน    สําหรับรายการบัญชีเหมือนกัน หรือเหตุการณทางบัญชีที่
            คลายคลึงกัน

2.  สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ
     2.1  การบันทึกรายไดและคาใชจาย
            2.1.1  บริษัทฯ  บันทึกรายไดและคาใชจายตามเกณฑคงคาง  ยกเวนรายการ  2.1.2  ถึง  2.1.3
            2.1.2  รายไดจากการรับเหมากอสรางบันทึกตามอัตราสวนของงานที่ทําเสร็จ
            2.1.3  รายไดจากการพัฒนาที่ดินและกอสรางอสังหาริมทรัพยเพื่อขาย    รับรูเปนรายไดเมื่องานกอสรางเสร็จและมีการ
                      โอนกรรมสิทธิ์แกผูซื้อเรียบรอยแลว
     2.2  สินคาคงเหลือ
                      บริษัทฯ  ตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับ แลวแตราคาใดจะต่ํากวา โดยมีรายละเอียด
            การคํานวณราคาทุนดังนี้

บริษัท  แลนด  แอนด  เฮาส  จํากัด  (มหาชน)  และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  2548  และ  2547



            2.2.1  ที่ดินเพื่อขาย
                                  บริษัทฯ  บันทึกตามราคาทุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  (แยกที่ดินตามแตละโครงการ)
            2.2.2  ดอกเบี้ยจายรอการตัดบัญชี
                                  บริษัทฯ     บันทึกดอกเบี้ยจายของที่ดินที่ซื้อมาเพื่อขายเปนดอกเบี้ยจายรอตัดต้ังพักไว      โดยบันทึกเปน
                      สวนหนึ่งของสินคาคงเหลือและจะรับรูเปนตนทุนเมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน       โดยวิธีถัวเฉลี่ยตามพื้นที่   
                      (แยกที่ดินตามแตละโครงการ)
            2.2.3  คาสาธารณูปโภค      
                                  บริษัทฯ   บันทึกรายจายเกี่ยวกับการกอสรางถนน   ไฟฟา   ประปา   และสาธารณูปโภคสวนกลางอื่น  ๆ 
                      ไวในบัญชีคาสาธารณูปโภค    ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของสินคาคงเหลือ   โดยจะตัดจายเปนตนทุนขายตามสัดสวน
                      ของที่ดินที่โอนขาย
            2.2.4  คาใชจายพัฒนาโครงการรอตัดบัญชี
                                  ประกอบดวย รายจายที่เกี่ยวของกับการเตรียมการและพัฒนาโครงการกอนเปดขาย บันทึกเปนสวนหนึ่ง
                      ของสินคาคงเหลือ  โดยตัดจายเปนตนทุนตามสัดสวนของที่ดินที่โอนขาย
     2.3  อาคารและอุปกรณและการตัดคาเสื่อมราคา
                      อาคารและอุปกรณบันทึกดวยราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสม 
                      คาเสื่อมราคาคํานวณโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพย  เปนระยะเวลาประมาณ  5  ป 
             ยกเวนสโมสร  สระวายน้ําและสนามเทนนิส  บริษัทฯ   ตัดจายตามผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่คาดวาจะไดรับจากการ
             ใชสินทรัพย  (ตามสัดสวนพื้นที่ขายแตละโครงการ)
     2.4   เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
                      เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมบันทึกตามวิธีสวนไดเสีย   
     2.5   เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน
             2.5.1  เงินลงทุนระยะสั้นในหลักทรัพยเพื่อคาแสดงดวยมูลคายุติธรรม 
             2.5.2  เงินลงทุนระยะยาวที่เปนเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่เปนหลักทรัพยเผื่อขายแสดงดวยมูลคายุติธรรม บริษัทฯ รับรู
                      การเปลี่ยนแปลงมูลคาเปนรายการแยกตางหากในสวนของเจาของ และจะบันทึกในงบกําไรขาดทุน เมื่อบริษัทฯ
                      ไดจําหนายเงินลงทุนนั้น          เงินลงทุนระยะยาวที่เปนตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนดแสดงดวยราคาทุนตัด
                      จําหนาย 
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             2.5.3  เงินลงทุนระยะยาวที่เปนเงินลงทุนในตราสารทุนในความตองการของตลาด     ซึ่งบริษัทฯ     ถือเปนหลักทรัพย
                      เผื่อขายแสดงดวยมูลคายุติธรรม   ผลตางระหวางราคาตามบัญชีกับมูลคายุติธรรม   แสดงเปนกําไรและขาดทุนที่
                      ยังไมเกิดขึ้นในสวนของผูถือหุน  บริษัทฯ  จะรับรูผลตางดังกลาวในงบกําไรขาดทุนเมื่อมีการจําหนายเงินลงทุน 
             2.5.4  เงินลงทุนระยะยาวที่เปนเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาด        ซึ่งบริษัทฯ        ถือเปน
                      เงินลงทุนทั่วไป  แสดงดวยราคาทุนปรับลดดวยคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน (ถามี) 
             2.5.5  ตนทุนของเงินลงทุนระยะสั้นและเงินลงทุนระยะยาวที่จําหนายในระหวางงวด           คํานวณโดยใชวิธีถัวเฉลี่ย
                      ถวงน้ําหนัก
     2.6  คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
                      บริษัทฯ     ต้ังคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยการพิจารณาของฝายบริหาร      เฉพาะลูกหนี้ที่คางชําระเกินกําหนดและ
             คาดวาจะเก็บเงินไมได 
     2.7  สินทรัพยที่ไมมีตัวตน
            2.7.1  คาความนิยมรอตัดบัญชี ซึ่งเปนสวนเกินของราคาเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมที่เกินกวามูลคายุติธรรม
                      ของสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยและบริษัทรวม ณ วันที่ลงทุน โดยแสดงไวเปนคาความนิยมและตัดจายดวยวิธี
                      เสนตรงในระยะเวลา  3 - 10  ป   ตามประโยชนเชิงเศรษฐกิจที่คาดวาจะไดรับจากสินทรัพยดังกลาว
            2.7.2  สิทธิการเชาแสดงตามราคาทุนหลังหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคาของสิทธิการเชา
                      ราคาทุนประกอบดวยราคาที่จายชําระเพื่อใหไดมาซึ่งสิทธิการเชา รวมกับดอกเบี้ยจากการกูยืมเพื่อใหไดมาซึ่ง
                      สิทธิการเชา 
                      สิทธิการเชาตัดจาย คํานวณดวยวิธีเสนตรงนับจากวันที่สิทธิการเชากอใหเกิดรายไดตลอดอายุสัญญาเชา
     2.8  รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ
                      รายการที่เปนเงินตราตางประเทศ  บริษัทฯ บันทึกดวยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพยและหนี้สิน
            ที่เปนเงินตราตางประเทศที่คงเหลืออยู   ณ   วันที่ในงบดุล   บันทึกดวยอัตราถัวเฉลี่ยที่ธนาคารพาณิชยซื้อและขาย   ซึ่ง
            ธนาคารแหงประเทศไทยคํานวณไว  ยกเวนรายการที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาใชอัตราตามสัญญา 
                      กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนไดรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน
     2.9  ภาษีเงินไดนิติบุคคล 
                      บริษัทฯ  บันทึกภาษีเงินไดนิติบุคคลจากกําไรสุทธิทางภาษีในรอบระยะเวลาที่เกิดรายการนั้น
     2.10 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
             เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  หมายถึง  เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภท แตไมรวมเงินฝากประเภท
     ที่ตองจายคืนเมื่อสิ้นระยะเวลาที่กําหนด      และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลอง     ซึ่งมีความเสี่ยงตอการเปลี่ยนแปลงใน
     มูลคานอย
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     2.11 ประมาณการทางบัญชี 
             ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป   ฝายบริหารตองใชประมาณการและตั้งขอสมมติฐาน
     หลายประการ    กิจการรับรูประมาณการหนี้สินในงบดุล   เมื่อสามารถประมาณมูลคาไดอยางนาเชื่อถือ    ซึ่งการประมาณการ
     ดังกลาวมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่เกี่ยวกับรายได  คาใชจาย  สินทรัพย หน้ีสินและการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับสินทรัพยและ
     หน้ิสินที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งผลที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณไว 
     2.12 การดอยคาของสินทรัพย
                      บริษัทฯ   พิจารณาการดอยคาของสินทรัพยประเภทเงินลงทุน   ที่ดิน  อาคาร  อุปกรณและสินทรัพยที่ไมมีตัวตน   
            เมื่อมีขอบงชี้วาราคาตามบัญชีของสินทรัพยดังกลาวสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน       โดยจะพิจารณาแตละรายการ 
            หรือพิจารณาจากหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด  แลวแตกรณี
                      ในกรณีที่ราคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน      บริษัทฯ      จะรับรูผลขาดทุนจากการ
            ดอยคาในงบกําไรขาดทุน  บริษัทฯ  จะบันทึกกลับรายการขาดทุนจากการดอยคาตอเมื่อมีขอบงชี้วาการดอยคาดังกลาว
            ไมมีอยูอีกตอไป  หรือยังคงมีอยูแตเปนไปในทางที่ลดลงโดยบันทึกในบัญชี  "รายไดอ่ืน"
     2.13 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 
                      กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน     คํานวณโดยนํากําไร(ขาดทุน)สุทธิหารดวยจํานวนหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก    ตามระยะ
            เวลาที่ไดรับชําระคาหุนที่มีการออกและเรียกชําระแลว  บริษัทฯ  จะปรับปรุงจํานวนหุนสามัญที่ใชในการคํานวณกําไร
            ตอหุน     สําหรับงบการเงินทุกงวดที่นําเสนอตามสัดสวนที่เปลี่ยนไปเมื่อจํานวนหุนเพิ่มหรือลดโดยไมทําใหทรัพยากร
            ของบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงไป  โดยใชอัตราปรับจํานวนหุนซึ่งคํานวณจากมูลคายุติธรรมตอหุนกอนการใชสิทธิหารดวย
            มูลคายุติธรรมตอหุนที่ควรเปนหลังการใชสิทธิ 
                      กําไร(ขาดทุน)สุทธิตอหุนปรับลด      คํานวณโดยการนํากําไร(ขาดทุน)สุทธิหลังจากปรับปรุงดวยรายการรายได
            หรือคาใชจายที่เกี่ยวของซึ่งสุทธิจากภาษีเงินได    หารดวยผลรวมเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ออกจําหนายแลวใน
            ระหวางงวด  บวกดวยจํานวนหุนสามัญที่บริษัทฯ  ตองออกเพื่อแปลงตราสารหนี้เหลานั้นใหเปนหุนสามัญ 

3.  เงินลงทุนระยะสั้น
                       เงินลงทุนระยะสั้นประกอบดวย

        2548     (พันบาท)      2547
          ต๋ัวเงินคลัง 442,000               600,000               
          ต๋ัวแลกเงิน - ธนาคารพาณิชย 300,000               0
          หุนกู - ธนาคารพาณิชย 700,000               0
                         รวม 1,442,000            600,000               
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4.  เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
2547 เพิ่มขึ้น ลดลง 2548

จํานวน อัตราดอกเบี้ย จํานวน อัตราดอกเบี้ย
                    (พันบาท)     รอยละ                                 (พันบาท)     รอยละ

     เงินใหกูยืมแกบริษัทยอย  :-
          บจ. แปซิฟค เรียลเอสเตท    724,000       4 1,147,000 742,000 1,129,000       4
          บจ. แลนดแอนดเฮาส นอรธอีส    464,000        4 58,000 522,000               0       4
          บจ. แอล.เอช.เมืองใหม    171,745      3.5 10,400 182,145               0       4
          บจ แอตแลนติก เรียลเอสเตท      96,000        4 0 3,000      93,000        4
          บจ แอล เอช เรียลเอสเตท 1,900,000        4 996,000 2,516,000    380,000        4
          บจ แอล เอช แอสเซท    447,500        4 653,000 246,500    854,000        4
                         รวม 3,803,245 2,864,400 4,211,645 2,456,000
               เงินใหกูยืมแกบริษัทยอย     เปนการใหกูยืมในรูปของตั๋วสัญญาใชเงิน      ปลอดหลักทรัพยค้ําประกัน     ครบกําหนด
     เมื่อทวงถาม 

5.  สินคาคงเหลือ

        2548     (พันบาท)      2547         2548     (พันบาท)      2547
          ที่ดิน 11,000,341          11,397,149          9,003,729 8,649,193 
          คาถมดิน 1,251,788            1,254,047            952,715 897,909 
          งานระหวางกอสราง 6,589,726            6,720,268            4,247,013 4,480,764 
          ดอกเบี้ยจายรอการตัดบัญชี 2,261,249            2,096,816            1,873,649 1,680,916 
          คาสาธารณูปโภค 1,934,999            1,627,569            1,381,595 1,063,815 
          คาใชจายพัฒนาโครงการรอตัดบัญชี 14,233                 32,091                 3,964 7,683 
          บานรอการขาย 53,968                 37,321                 0 0 
                         รวม 23,106,304          23,165,261          17,462,665 16,780,280 
          หัก   คาเผื่อการลดมูลคาของสินคา (566,349) (585,612) (549,879) (555,426)
          คงเหลือ 22,539,955          22,579,649          16,912,786 16,224,854 
            ที่ดินบางสวนไดนําไปจดจํานองค้ําประกันเงินกู  ตามหมายเหตุ  12  และ  13
            บริษัทฯ   และบริษัทยอยไดประมาณคาเผื่อการลดมูลคาของสินคาคงเหลือของบริษัทฯ   และบริษัทยอยแหงหนึ่ง   โดย
     บริษัทฯ และบริษัทยอยจะตัดจายคาเผื่อการลดมูลคาของสินคาคงเหลือตามพื้นที่ขาย  

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
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6.  เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม  รายละเอียดดังนี้

                                  ชื่อกิจการ       ประเภทกิจการ
2548 2547 2548 2547 2548 2547 2548 2547 2548 2547

     เงินลงทุนในบริษัทยอย :-
          -  บจ.  แอตแลนติก  เรียลเอสเตท ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 15.00 15.00 99.99 99.99 14,998 14,998 17,909 29,319 0 0 
          -  บจ.  แปซิฟค  เรียลเอสเตท  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 371.62 371.62 99.99 99.99 371,614 371,614 379,567 0 0 0 
          -  บจ.  แลนด แอนด เฮาส นอรธ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 13.50 13.50 99.99 99.99 13,500 13,500 18,998 45,404 29,999 24,999 
          -  บจ.  แลนด แอนด เฮาส นอรธอีส ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 570.00 570.00 99.99 99.99 569,999 569,999 588,947 610,368 148,200 0 
          -  บจ.  สยามธานี  พรอบเพอรตี้  และบริษัทยอย  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 100.00 100.00 99.99 99.99 64,859 64,859 235,597 522,422 313,398 124,999 
          -  บจ.  แอล  เอช  เรียลเอสเตท ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 116.00 116.00 99.99 99.99 50,000 50,000 1,307,418 237,365 0 0 
          -  บจ.  แอล เอช แอสเซท ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 100.00 100.00 99.99 99.99 52,734 52,734 160,116 35,216 0 0 
          -  บจ.  แอล. เอช. เมืองใหม และบริษัทยอย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 900.00 360.80 55.00 55.00 495,000 198,440 557,170 203,389 0 0 
          -  บจ.  รอยัล  เอ็คเซ็ลเล็นซิ และบริษัทยอย ธุรกิจใหเชาอสังหาริมทรัพย 580.00 0.00 60.00 0.00 444,000 0 433,701 0 0 0 
                              รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย 2,076,704 1,336,144 3,699,423 1,683,483 491,597 149,998 
     เงินลงทุนในบริษัทรวม
          -  ธนาคาร แลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) ธนาคารรายยอย 1,100.00 0.00 43.00 0.00 661,690 0 580,457 0 0 0 
          -  บมจ.  บางกอกเชน ฮอสปทอล โรงพยาบาล 950.00 950.00 25.79 25.68 520,479 517,839 592,787 553,462 24,400 0 
          -  บมจ.  ควอลิตี้คอนสตรัคชั่น โปรดัคส ผลิตวัสดุกอสราง 400.00 400.00 31.41 31.41 265,981 265,981 462,661 482,999 31,406 25,125 
          -  บมจ. โฮมโปรดักสเซ็นเตอร คาปลีกวัสดุกอสราง 947.31 756.09 26.62 29.87 410,795 264,360 714,088 459,748 42,473 27,097 
          -  บจ. คาเมรอน โกลบอล ลิมิเต็ด ธุรกิจการลงทุน 0.00 0.04 0.00 40.00 0 15 0 74 0 0 
          -  บจ. เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่ ที่ปรึกษาลงทุน 5.00 12.50 39.99 39.99 1,999 4,999 14,021 11,331 0 4,953 
          -  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแลนดแอนดเฮาส 1 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 639.94 639.94 49.94 49.94 328,452 328,452 473,551 451,275 23,331 20,143 
          -  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแลนดแอนดเฮาส 2 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 3,215.57 3,613.00 49.99 49.99 1,609,896 1,808,872 1,938,621 2,163,928 104,483 177,575 
          -  บมจ. ควอลิตี้ เฮาส ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 6,270.73 6,113.24 24.02 21.84 2,208,445 1,983,854 2,359,424 2,120,986 101,472 0 
          -  บจ. โพลาร พรอบเพอรตี้โฮลดิ้ง คอรปอเรชั่น ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 4,892.41 2,810.17 25.00 29.48 866,849 866,849 963,321 866,849 0 0 
                              รวมเงินลงทุนในบริษัทรวม 6,874,586 6,041,221 8,098,931 7,110,652 327,565 254,893 
                              รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย   และบริษัทรวม 8,951,290 7,377,365 11,798,354 8,794,135 819,162 404,891 
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(พันบาท)
เงินปนผล

(ลานบาท) (รอยละ)
ทุนชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย

(พันบาท) (พันบาท)



     6.1   เงินลงทุนในบริษัทยอย
            6 .1.1  งบการเงินของบริษัทยอยขางตนที่นํามาจัดทํางบการเงินรวม   และสวนแบงผลกําไรของบริษัทยอย    สําหรับป
                      ส้ินสุดวันที่  31  ธันวาคม 2548  และ 2547  ที่นํามารวมคํานวณตามวิธีสวนไดเสียน้ัน  เปนงบการเงินที่ผานการ
                      ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีแลว  
            6 .1.2  บริษัท แปซิฟค  เรียลเอสเตท จํากัด 
                     งบการเงินสําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ของบริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํากัด ที่นํามาคํานวณตามวิธี
                      สวนไดเสีย มีผลการดําเนินงานกําไร จํานวน 425.96 ลานบาท 
                               งบดุล  ณ  วันที่  31  ธันวาคม 2547   บริษัทยอยดังกลาวมีสวนของทุนติดลบ  บริษัทฯ  จึงไดแสดงผลขาดทุน
                      สะสม   สวนที่เกินกวาเงินลงทุนในบริษัทยอย  จํานวน  46.38  ลานบาท  เปนหน้ีสินอ่ืนในชื่อบัญชี  "ผลขาดทุนที่
                      เกินกวาเงินลงทุนในบริษัทยอย" สวนงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 ไมมียอดคงเหลือ ผลขาดทุนที่เกินกวา
                      เงินลงทุนในบริษัทยอย 
            6 .1.3  บริษัท แอล. เอช. เมืองใหม จํากัด
                      เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2548  บริษัท  แอล. เอช. เมืองใหม  จํากัด ไดเรียกชําระคาหุนเพิ่มจากเดิมหุนละ  9.02 บาท
                      เปนหุนละ 10 บาท บริษัทฯ ไดชาํระเพิ่มตามสัดสวน จํานวนเงิน 21.56 ลานบาท เมื่อเดือนมีนาคม 2548 ที่ประชุม
                      วิสามัญผูถือหุนของบริษัท  แอล. เอช. เมืองใหม  จํากัด  มีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียน  จาก 400 ลานบาท  เปน  900
                      ลานบาท โดยเงินเพิ่มทุนบางสวน ไดนําไปจายชําระเงินกูตามสัญญาปรับโครงสรางหน้ี ซ่ึงทําใหบริษัท แอล.เอช. 
                      เมืองใหม  จํากัด  มีกําไรจากการปรบัโครงสรางหน้ี  จํานวน  81.86  ลานบาท  และบริษัทฯ  ไดแสดงรายการกําไร
                      ดังกลาวสุทธิจากสวนของผูถือหุนสวนนอย จํานวน 45.02 ลานบาท เปนรายการพิเศษในงบกําไรขาดทุน
                               เมื่อวันที่  15 สิงหาคม 2548  คณะกรรมการของบริษัท  แอล.เอช. เมืองใหม  จํากัด  มีมติใหซ้ือหุนสามัญของ
                      บริษัท ภูเก็ตฟวเจอรแพลน จํากัด จํานวน 2,099,994 หุน  มูลคาหุนละ 100 บาท คิดเปนรอยละ 99.99 เปนเงิน 210 
                      ลานบาท  และซ้ือหุนสามัญบริษัท ดับเบิ้ลทรี จํากัด  จํานวน 1,899,994 หุน  มูลคาหุนละ 100 บาท  คิดเปนรอยละ  
                      99 .99 เปนเงิน 190 ลานบาท รายการซื้อหุนทั้ง 2 บริษัทดังกลาว เปนการซื้อขายหุนจากกลุมตันติพิริยะกิจ ซ่ึงเปน
                      ผูถือหุนรายใหญในบริษัท แอล. เอช. เมืองใหม จํากัด 
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                      รายละเอียดเงินลงทุนของบริษัท แอล.เอช. เมืองใหม จํากัด มีดังน้ี
(หนวย : ลานบาท)

                                     ชื่อกิจการ ทุนชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน วิธีราคาทุน วิธีสวนไดเสีย
                      บจ. ภูเก็ตฟวเจอรแพลน 210 99.99 210 204.30 
                      บจ. ดับเบิ้ลทรี 190 99.99 190 185.71 

400 390.01 
                               งบการเงินของบริษัทยอยทั้ง 2 แหงที่นํามาจัดทํางบการเงินรวมและสวนแบงผลกําไรของบริษัทยอยในป 2548 
            ที่นํามารวมคํานวณตามวิธีสวนไดเสียน้ัน เปนงบการเงินที่ไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว  
            6 .1.4  บริษัท สยามธานี พรอบเพอรตี้ จํากัด  มีเงินลงทุนในบริษัทยอย  บริษัท สยามธานี เรียลเอสเตท จํากัด  ซ่ึงประกอบ
                      กิจการทางดานธุรกิจอสังหาริมทรัพย  มีสัดสวนการลงทุนในป 2548 และ 2547 จํานวน 99.99% และ 99.99% 
                                งบการเงินของบริษัทยอย ที่นํามาจัดทํางบการเงินรวม และสวนแบงผลกําไรของบริษัทยอย  ในป 2548  และ  
                       2547  ที่นํามารวมคํานวณตามวิธีสวนไดเสียน้ัน  เปนงบการเงินที่ผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีแลว  
            6 .1.5  บริษัท รอยัลเอ็คเซ็ลเล็นซิ จํากัด
                      เดือนมิถุนายน 2548 บริษัทฯ ซ้ือเงินลงทุนใน บริษัท รอยัลเอ็คเซ็ลเล็นซิ จํากัด จํานวน 2,399,994 หุน มูลคาหุนละ
                      100 บาท  ชําระแลวหุนละ 25 บาท  ในราคาหุนละ 65 บาท  รวมจํานวนเงิน 156 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 60 ของ
                      ทุนชําระแลว และชําระคาหุนสวนที่เหลือหุนละ 75 บาท จํานวน 180 ลานบาท รวมจํานวน 336 ลานบาท ณ วันซ้ือ
                      เงินลงทุน บริษัทดังกลาวมีเงินลงทุนในสิทธิการเชาที่ดิน จํานวน 306.98 ลานบาท ซ่ึงเปนสวนของบริษัทฯ รอยละ 
                      60 คิดเปนจํานวน 183.95 ลานบาท สวนที่เหลือเปนของผูถือหุนสวนนอยรอยละ 40 คิดเปนจํานวน 122.63 ลานบาท  
                      ในงบการเงินรวม บริษัทฯ บันทึกราคาทุนของเงินลงทุนสวนที่สูงกวามูลคาตามบัญชีสุทธิของบริษัทดังกลาว จํานวน
                      เงิน 96 ลานบาท  เปนสิทธิการเชาที่ดิน  ณ  วันที่  31  ธันวาคม 2548  บริษัทฯ  บันทึกสิทธิการเชาที่ดินสุทธิ  จํานวน  
                      398 .18  ลานบาท  
                               เมื่อวันที่ 1 และ 16 กรกฎาคม 2548  ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท รอยัลเอ็คเซ็ลเล็นซิ จํากัด  มีมติพิเศษ
                      ใหเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 600 ลานบาท  เปนหุนสามัญ  จํานวน 6 ลานหุน  มูลคาหุนละ 100.00 บาท  โดยให
                      อํานาจคณะกรรมการบริษัทเปนผูกําหนดการออกหุนสามัญเปนคราว  ๆ  ไป   ซ่ึงในครั้งแรกคณะกรรมการมีมติให
                      เพิ่มทุน จํานวน 150 ลานบาท  บริษัทฯ ไดเพิ่มทุนตามสัดสวนเดิม จํานวน 90 ลานบาท
                               เมื่อวันที่  28  กรกฎาคม 2548  บริษัท  รอยัลเอ็คเซล็เล็นซิ  จํากัด  ซ้ือเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัท  แอล 
                      แอนด เอช สาทร จํากัด  (เดิมชื่อบริษัท สยาม สินธร ซิตี้ จํากัด) จํานวน 679,994 หุน  มูลคาหุนละ 100.00 บาท  ใน
                      ราคาหุนละ 20.59 บาท จํานวน 14 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 99.99 ของทุนชําระแลว บริษัทดังกลาวมีสินทรัพยหลัก
                      คือ สิทธิการเชา ซ่ึงถูกประเมินคาเผื่อการดอยคาไวแลวทั้งจํานวน  เงินลงทุนสวนที่สูงกวามูลคาตามบัญชี  จํานวน 
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                      13 .99 ลานบาท จึงบันทึกเปนสิทธิการเชาทั้งจํานวน ตอมาบริษัท แอล แอนด เอช สาทร จํากัด เพิ่มทุนจดทะเบียน 
                      จากเดิม   68  ลานบาท   เปน   268  ลานบาท   และเสนอขายใหกับบริษัท   รอยัลเอ็คเซ็ลเล็นซิ   จํากัด   ทั้งจํานวน 
                       เงินเพิ่มทุนดังกลาวไดนําไปชําระคาสิทธิการเชาคางจาย  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548  บริษัท แอล แอนด เอช สาทร 
                       จํากัด มีสิทธิการเชา จํานวน 197.93 ลานบาท 
     6.2   เงินลงทุนในบริษัทรวม
            6 .2.1  กําไร(ขาดทุน)ของบริษัทรวม    ที่นํามาคํานวณสวนแบงรายไดตามวิธีสวนไดเสีย     สําหรับปส้ินสุดวันที่    31 
                      ธันวาคม  2548  และ  2547  เปนกําไร(ขาดทุน)จากงบการเงินที่ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว  ยกเวน
                      บางสวนไดคํานวณจากงบการเงินที่ยังไมผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี                มีสวนแบงรายไดตามวิธี
                      สวนไดเสียดังน้ี 

(หนวย : พันบาท)
2548 2547

             ธนาคาร แลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) (82,026) -                    
             บจ. บางกอกเชน ฮอสปทอล -                    136,368
             กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแลนดแอนดเฮาส 1 36,140 30,279
             กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแลนดแอนดเฮาส 2 109,822 454,917
             บจ. คาเมรอน โกลบอล -                    (41)
             บจ. โพลาร พรอบเพอรตี้โฮลดิ้ง คอรปอเรชั่น 17,576 -                    
                         รวมสวนแบงรายไดตามวิธีสวนไดเสียของบริษัทรวม 81,512 621,523
            6 .2.2  บริษัท บางกอกเชน ฮอสปทอล จํากัด (มหาชน) 
                      ในป  2547  บริษัท บางกอกเชน ฮอสปทอล จํากัด (มหาชน)  จดทะเบียนเปลี่ยนเปนบริษัทมหาชน  และเพิ่มทุน
                      จากเดิม จํานวน 610 ลานบาท อีกจํานวน 100.00 ลานบาท  โดยออกหุนสามัญ จํานวน 100 ลานหุน มูลคาหุนละ 
                      1 .00  บาท  และเสนอขายใหกับผูถือหุนเดิมในราคาหุนละ 3.70 บาท  บริษัทฯ  ไดใชสิทธิจองซื้อหุนเพิ่มทุนตาม
                      สิทธ์ิที่ไดรับทั้งจํานวน  เปนจํานวนเงินรวม 148 ลานบาท  และที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท  บางกอกเชน 
                      ฮอสปทอล จํากัด  (มหาชน)  ครั้งที่ 2/2547  เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2547  มีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจํานวน 240  
                      ลานบาท โดยออกหุนสามัญจํานวน 240 ลานหุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท และเสนอขายใหแกประชาชน กรรมการ  
                      ผูบริหารและพนักงานของบริษัท  หุนละ  3.80   บาท  รวมเปนทุนจดทะเบียน   950   ลานบาท  ในการเสนอขาย
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                      หุนสามัญ ครั้งน้ีบริษัทฯ จึงไดเสนอขายหุนสวนที่บริษัทฯ ถืออยูเดิมจํานวน 40 ลานหุน ใหแกประชาชนทั่วไป
                      ในราคาหุนละ  3.80  บาท  ทําใหสัดสวนเงินลงทุนของบริษัทฯ  ลดลงจากเดิมรอยละ  36.07  เปนรอยละ 25.68  
                      จากการเพิ่มทุนดังกลาว  ทําใหบริษัท  บางกอกเชน ฮอสปทอล จํากัด (มหาชน) มีสวนเกินทุนหุนสามัญ  จํานวน  
                      644 .64  ลานบาท  บริษัทฯ  บันทึกรับรูตามสัดสวนเงินลงทุน  จํานวน  165.57  ลานบาท  โดยแสดงเปนสวนเกิน
                      มูลคาหุนของบริษัทรวมในสวนของผูถือหุน 
            6 .2.3  บริษัท โฮมโปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 
                      ในไตรมาส 1 ป 2547 บริษัทฯ ขายเงินลงทุนในบริษัท โฮมโปรดักสเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนบริษัทรวม
                      จํานวน 5.54 ลานหุน  และในระหวางปมีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญมาใชสิทธิแปลงสภาพทําให
                      มีหุนสามัญจดทะเบียนเพิ่มข้ึนจํานวน  3.09  ลานหุน  มีผลทําใหสัดสวนเงินลงทุนลดลงจากเดิมรอยละ  30.72 
                      เปนรอยละ 29.87
                                  ในป  2548  บริษัทฯ  นําใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัท โฮมโปรดักสเซ็นเตอร จํากัด  (มหาชน)  จํานวน 
                       22 ,050,000 หนวย แปลงเปนทุนหุนสามัญจํานวน 22,385,380 หุน และไดซ้ือหุนสามัญเพิ่ม จํานวน 4,007,200 
                       หุน ทําใหบรษัิทฯ มีเงินลงทุนตามวิธีราคาทุนเพิ่มข้ึน จํานวน146.43 ลานบาท จากการแปลงใบสําคัญแสดงสิทธิ
                       และซ้ือหุนสามัญทําใหสัดสวนเงินลงทุนในบริษัท โฮมโปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
                       2548 มีจํานวนรอยละ 26.62
            6 .2.4  ธนาคาร แลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)
                       ในเดือนมิถุนายน    2548      บริษัทฯ    ไดซ้ือหุนสามัญเพิ่มทนุของธนาคาร  แลนด  แอนด  เฮาส  เพื่อรายยอย 
                       ( เดิมชื่อบริษัท  เครดิตฟองซิเอร  แลนดแอนดเฮาส   จํากัด   (มหาชน))  จํานวน  4,724,000  หุน  (มูลคาที่ตราไว
                       หุนละ  100.00 บาท)  ในราคาหุนละ  140.00 บาท  รวมเปนเงินจํานวน  661.36  ลานบาท  การลงทุนดังกลาวจะ
                       สงผลใหสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ  ในธนาคาร แลนด แอนด เฮาส  เพื่อรายยอย  จํากัด  (มหาชน) เพิ่มข้ึน
                       เปนรอยละ 43  จากเดิมที่ถือหุนในสัดสวนรอยละ 0.60  บริษัทฯ จึงเปล่ียนแปลงการบันทึกบัญชีจากเงินลงทุน
                       ระยะยาวเปนเงินลงทุนในบริษัทรวม
            6 .2.5  เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2548  บริษัทฯ ไดทําสัญญาจําหนายหุนสามัญของบริษัท  คาเมรอน โกลบอล  ลิมิเต็ด จํากัด  
                      บริษัทฯ   ไดขายหุนทั้งหมด   จํานวน   400   หุน  ราคาทุน  36,523.14   บาท    ในราคาหุนละ  1  ดอลลารสหรฐั 
                      เปนเงินรวม  400  ดอลลารสหรัฐ    คิดเปนเงินไทยประมาณ  16,400.00  บาท    มีขาดทุนจากการขายเงินลงทุน 
                      จํานวน  21,242.14  บาท  เพื่อลดการลงทุนที่ไมสําคัญของบริษัทฯ   โดยบริษัทฯ   ไดรับชําระคาหุนดังกลาวแลว
                      ในวันที่  11 สิงหาคม 2548 
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            6 .2.6  บริษัท เอเชียแอสเซทแอดไวเซอรี่ จํากัด
                       เดือนพฤษภาคม 2548 บริษัท เอเชียแอสเซทแอดไวเซอรี่ จํากัด ไดลดทุนจดทะเบียนลง จํานวน 7.50 ลานบาท โดย
                       ไดลดทุนลงตามสัดสวนการถือหุน  บริษัทฯ ไดรับเงินคืนตามสัดสวนรอยละ 39.99 เปนจํานวนเงิน 3 ลานบาท 
            6 .2.7  กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแลนดแอนดเฮาส  2
                       เมื่อวันที่   28  มิถุนายน  2548   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแลนดแอนดเฮาส   2   ไดลดหนวยลงทุนลง   จํานวน 
                       39 ,743,000 หนวย  เปนจํานวนเงิน 397.43 ลานบาท  โดยลดตามสัดสวนการลงทุนของผูถือหนวยลงทุน  บริษัทฯ 
                        ไดรับเงินคืนตามสัดสวนรอยละ 49.99 รวมเปนเงิน จํานวน 245.39 ลานบาท 
            6 .2.8  บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน) 
                      ในระหวางไตรมาส 2 และ 3 ป 2547 บริษัทฯ ซ้ือหุนในบริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน) เพิ่มเตมิจนทําใหสัดสวน
                      การถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ของบริษัทฯ เพิ่มข้ึนจาก ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547 จากรอยละ 18.65 เปนรอยละ 
                      21 .87 บริษัทฯ  จึงไดเปล่ียนแปลงการนําเสนอเงินลงทุนในบริษัท  ควอลิตี้  เฮาส  จํากัด  (มหาชน)  จากเงินลงทุนใน
                      บริษัทอ่ืนเปนบริษัทรวมและรับรูรายไดตามวิธีสวนไดเสียในป 2547
            6 .2.9  บริษัท  โพลาร  พรอบเพอรตี้โฮลดิ้ง  คอรปอเรชั่น  จํากัด
                      เงินลงทุนในบริษัท  โพลาร พรอบเพอรตี้โฮลดิ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทจดทะเบียนในประเทศฟลิปปนส 
                       จํานวน  1,223,102,790  หุน   ในราคามูลคาหุนละ   1  เปโซรวมจํานวน 1,223.10 ลานเปโซ  บริษัทฯ ไดเซ็นสัญญา
                       ซ้ือหุนเมื่อเดือนพฤศจิกายน  2547   ปจจุบันหุนจํานวนดังกลาวไดยื่นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
                       ฟลิปปนสแลว แตอยูในระหวางการปฏิบัติตามเงื่อนไขบางประการ เพื่อใหสามารถซื้อขายในตลาดหลักทรัพยได
           6 .2.10  บริษัทรวมบางแหง เปนบริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มีราคาตลาดรวมดังน้ี 
                                        ชื่อบริษัท                  2548      (ลานบาท)      2547
                      บมจ. บางกอกเชน ฮอสปทอล 657 698 
                      บมจ. ควอลิตี้คอนสตรัคชั่น โปรดัคส 344 1,407 
                      บมจ. โฮมโปรดักสเซ็นเตอร 2,030 1,007                 
                      บมจ. ควอลิตี้ เฮาส 1,747 1,562                 
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7.  เงินลงทุนระยะยาว 
           ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548

งบการเงินรวม (พันบาท) งบการเงินเฉพาะบริษัท
หลักทรัพย เงินลงทุน รวม หลักทรัพย เงินลงทุน รวม
เผ่ือขาย ท่ัวไป เผ่ือขาย ท่ัวไป

          ตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกําหนด
               บมจ. ระบบขนสงมวลชน กรุงเทพ 0 150,000 150,000 0 0 0 
          ตราสารทุน  -  อินโดนีเซีย 0 1,963,199 1,963,199 0 1,963,199 1,963,199 
                              -  ในประเทศ 118,801 140,643 259,444 118,801 64,902 183,703 
          บวก   กําไรท่ียังไมเกิดของเงินลงทุน 2,499 0 2,499 2,499 0 2,499 
          หัก    คาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพย -
                      เงินลงทุน  -  อินโดนีเซีย 0 (1,340,957) (1,340,957) 0 (1,340,957) (1,340,957)
                                        -  ในประเทศ 0 (39,151) (39,151) 0 (39,151) (39,151)
                               รวม 121,300 873,734 995,034 121,300 647,993 769,293 

           ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 
งบการเงินรวม (พันบาท) งบการเงินเฉพาะบริษัท

หลักทรัพย เงินลงทุน รวม หลักทรัพย เงินลงทุน รวม
เผ่ือขาย ท่ัวไป เผ่ือขาย ท่ัวไป

          ตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกําหนด
               บมจ. ระบบขนสงมวลชน กรุงเทพ 0 150,000 150,000 0 0 0 
          ตราสารทุน  - อินโดนีเซีย 0 1,963,199 1,963,199 0 1,963,199 1,963,199 
                              - ในประเทศ 456,051 141,287 597,338 456,051 65,502 521,553 
          บวก   กําไรท่ียังไมเกิดของเงินลงทุน 402,285 0 402,285 402,285 0 402,285 
          หัก      คาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพย -
                        เงินลงทุน  - อินโดนีเซีย 0 (1,340,957) (1,340,957) 0 (1,340,957) (1,340,957)
                                          - ในประเทศ (76,277) (39,151) (115,428) (76,277) (39,151) (115,428)
                               รวม 782,059 874,378 1,656,437 782,059 648,593 1,430,652 
               ในป 2548 บริษัทฯ ขายเงินลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย บริษัทฯ ไดกลับรายการดอยคาจากการลงทุนท่ีเคยบันทึกไว 
     จํานวน 76.28 ลานบาท เปนกําไรในงบกําไรขาดทุน
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8.  ท่ีดินตามสัญญาจะซื้อจะขาย
             ในป   2535    บริษัทฯ   ไดทําสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับบริษัทแหงหนึ่งและไดจายชําระเงินครบถวนแลว   จํานวน 
      282.45  ลานบาท  โดยในสัญญาระบุวาจะโอนกรรมสิทธิ์   หลังจากมีการดําเนินการกอสรางบางสวนใหแลวเสร็จภายใน   
      36  เดือนนับจากวันทําสัญญา  หากบริษัทฯ ไมสามารถดําเนินการได  บริษัทแหงนั้นสามารถบอกเลิกสัญญา  และคืนเงิน
      จํานวนรอยละ 70 ของราคาซื้อ  แตอยางไรก็ตาม บริษทัฯ ยังไมไดดําเนินการกอสรางดังกลาว บริษัทฯ ไดประเมินคาเผ่ือ
      การดอยคาของสัญญาดังกลาวไวจํานวน  56.45  ลานบาท  

9.  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ
               งบการเงินรวม (หนวย : พันบาท)

31 ธันวาคม 2547 เพ่ิมขึ้น ลดลง 31 ธันวาคม 2548
          ราคาทุน : 
          สวนปรับปรุงอาคารสํานักงานเชา 55,838 4,266 6,039 54,065 
          เคร่ืองใชสํานักงาน 87,158 15,032 27 102,163 
          เคร่ืองตกแตงสํานักงานและสโมสร 101,470 14,366 4,787 111,049 
          เคร่ืองจักรและอุปกรณ 1,273 5 0 1,278 
          ยานพาหนะ 39,527 8,445 1,169 46,803 
          โรงเรียนอนุบาล 931 0 0 931 
          เรือนเพาะชํา 96 0 0 96 
          สโมสร สระวายน้ํา สนามเทนนิส 906,120 119,731 203,545 822,306 
          สินทรัพยอื่น 29,963 7,747 489 37,221 
          ทรัพยสินระหวางกอสราง 14,641 43,202 12,029 45,814 
                      รวม 1,237,017 212,794 228,085 1,221,726 
          คาเสื่อมราคาสะสม :
          สวนปรับปรุงอาคารสํานักงานเชา 28,592 1,939 2,634 27,897 
          เคร่ืองใชสํานักงาน 54,244 17,635 14 71,865 
          เคร่ืองตกแตงสํานักงานและสโมสร 57,392 15,032 4,787 67,637 
          เคร่ืองจักรและอุปกรณ 1,122 31 0 1,153 
          ยานพาหนะ 12,553 8,315 779 20,089 
          โรงเรียนอนุบาล 514 46 0 560 
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               งบการเงินรวม (หนวย : พันบาท)
31 ธันวาคม 2547 เพ่ิมขึ้น ลดลง 31 ธันวาคม 2548

          เรือนเพาะชํา 78 4 0 82 
          สโมสร สระวายน้ํา สนามเทนนิส 729,508 104,674 203,545 630,637 
          สินทรัพยอื่น 21,091 3,966 489 24,568 
                      รวม 905,094 151,642 212,248 844,488 
          คาเผ่ือการดอยคาของทรัพยสิน : 
          อาคารและสิ่งปลูกสราง 1,178 0 0 1,178 
          สโมสร สระวายน้ํา สนามเทนนิส 6,989 0 0 6,989 
                      รวม 8,167 0 0 8,167 
          มูลคาสุทธิทางบัญชี 323,756 369,071 
               งบการเงินเฉพาะบริษัท (หนวย : พันบาท)

31 ธันวาคม 2547 เพ่ิมขึ้น ลดลง 31 ธันวาคม 2548
          ราคาทุน : 
          สวนปรับปรุงอาคารสํานักงานเชา 37,587 4,266 6,039 35,814 
          เคร่ืองใชสํานักงาน 79,132 13,454 27 92,559 
          เคร่ืองตกแตงสํานักงานและสโมสร 81,170 7,399 2,831 85,738 
          ยานพาหนะ 33,449 5,111 34 38,526 
          โรงเรียนอนุบาล 931 0 0 931 
          เรือนเพาะชํา 59 0 0 59 
          สโมสร สระวายน้ํา สนามเทนนิส 719,444 86,794 203,545 602,693 
          สินทรัพยอื่น 22,636 4,338 489 26,485 
          ทรัพยสินระหวางกอสราง 7,604 19,660 6,729 20,535 
                      รวม 982,012 141,022 219,694 903,340 
          คาเสื่อมราคาสะสม :
          สวนปรบัปรุงอาคารสํานักงานเชา 11,944 1,787 2,634 11,097 
          เคร่ืองใชสํานักงาน 47,704 17,022 14 64,712 
          เคร่ืองตกแตงสํานักงานและสโมสร 39,867 13,587 2,831 50,623 
          ยานพาหนะ 10,203 6,823 34 16,992 
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               งบการเงินเฉพาะบริษัท (หนวย : พันบาท)
31 ธันวาคม 2547 เพ่ิมขึ้น ลดลง 31 ธันวาคม 2548

          โรงเรียนอนุบาล 514 46 0 560 
          เรือนเพาะชํา 59 0 0 59 
          สโมสร สระวายน้ํา สนามเทนนิส 612,970 64,189 203,545 473,614 
          สินทรัพยอื่น 14,583 3,288 489 17,382 
                      รวม 737,844 106,742 209,547 635,039 
          มูลคาสุทธิทางบัญชี 244,168 268,301 
               สินทรัพยถาวรของบริษัทฯ  และบริษัทยอย  ไมไดติดภาระค้ําประกันใด  ๆ 
               อาคารและอุปกรณ ราคาตามบัญชีกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมที่บริษัทฯ หักคาเสื่อมราคาหมดแลวท้ังจํานวน แตยัง
     คงใชงาน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2547 เปนจํานวน 83.38 ลานบาท และ 57.63 ลานบาท ตามลําดับ

สิทธิการเชา

2548      (พันบาท)      2547 2548      (พันบาท)      2547
บมจ. แลนด แอนด เฮาส 0 1,576 0 1,576 
บจ. แลนดแอนดเฮาส นอรธอีส 1,123 1,123 0 0 
บจ.  รอยัล  เอ็คเซ็ลเล็นซิ และบริษัทยอย 596,112 0 0 0 
                    รวม 597,235 2,699 0 1,576 
สิทธิการเชาตัดจําหนาย (343) (1,856) 0 (1,550)
มูลคาสุทธิทางบัญชี 596,892 843 0 26 

10. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน  ประกอบดวย

2548      (พันบาท)      2547 2548      (พันบาท)      2547
                     เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 10,554 23,115 10,554 3,285 
                     ตั๋วแลกเงิน 304,463 1,814,463 304,463 1,814,463 
                     หัก   ดอกเบี้ยจายลวงหนา (3,501) (22,311) (3,501) (22,311)
                                             สุทธิ 311,516 1,815,267 311,516 1,795,437 
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท



               ในป 2548 และ 2547 บริษัทฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชี จํานวน 61 ลานบาท และ 81 ลานบาท ตามลําดับ และวงเงินของ
     บริษัทยอย  มีจํานวน  60  ลานบาท  และ  88 ลานบาท  ตามลําดับ  ตั๋วแลกเงินเปนเงินกูยืมจากธนาคาร  มีอายุตั้งแต 3 เดือน 
     ถึง1 ป 
               เงินกูยืมและเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารค้ําประกันโดยท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง (สินคาคงเหลือ)

11. เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 
                 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 และ 2547  บริษัทฯ มีเงินกูยืมจากบริษัทยอย - ตั๋วสัญญาใชเงิน  จํานวน 28.5 ลานบาท
      และ 285 ลานบาท ตามลําดับ โดยการออกตั๋วสัญญาใชเงิน ครบกําหนดเมื่อทวงถามและไมมีหลักทรัพยค้ําประกัน อัตรา
      ดอกเบี้ยรอยละ 4 ตอป

12. เงินกูยืมระยะยาว  

2548      (พันบาท)      2547 2548      (พันบาท)      2547
          เงินกูยืมระยะยาว 4,773,965 6,043,342 3,816,576 4,742,416 
          หัก   สวนของหนี้สินท่ีถึงกําหนด
                       ชําระภายใน  1  ป (1,427,734) (903,082) (1,413,514) (903,082)
           ดอกเบี้ยจายลวงหนา (123,994) (291,031) (123,994) (291,031)
                        รวม 3,222,237 4,849,229 2,279,068 3,548,303 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
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      12.1  เงินกูยืมระยะยาวของบริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) ประกอบดวย เงินกูยืมจากสถาบันการเงินในประเทศ
      ดังตอไปนี้ 

สถาบัน         2548          (ลานบาท)          2547          การชําระคืนเงินตน                        คํ้าประกันโดย
                                  เงินตน   ดอกเบี้ย %  เงินตน  ดอกเบี้ย %
     ธนาคารแหงหน่ึง 2,301.72 3.00 - 3.90  2,375.11 3 ชําระคืนระหวางเดือนตุลาคม                           -

2548 ถึงพฤศจิกายน 2550
     บริษัทการเงิน  1,514.86 2.75 - 3.97  2,367.31 2.43 - 3.97 ชําระคืนระหวางเดือนเมษายน                         -

2547 ถึงมิถุนายน 2550
                รวม 3,816.58 4,742.42

      12.2  เงินกูยืมระยะยาวของบริษัทยอย ประกอบดวย เงินกูยืมจากธนาคารในประเทศดังตอไปนี้ 
                                                  อัตรา
บริษัท                                   ดอกเบี้ย         การชําระคืนเงินตน                      คํ้าประกันโดย
                                                  2548 2547  %
1. บจ. แอล เอช เมืองใหม         957.39      0.00 ปแรก MLR-1.5 ทยอยจายชําระตาม                  จดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง
        และบริษัทยอย ปถัดไป MLR-1 ระยะเวลาหรือการ                    ของแตละโครงการที่เสนอกูและ

ขายที่ดิน               หุนของบริษัทยอย 

0.00 408.05      MLR ชําระคืนทั้งจํานวน               จํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง
ในป 2548               ของแตละโครงการที่เสนอกู

2. บจ. แปซิฟค เรียลเอสเตท     0.00 397.00      3.75 - 5.75 ครบกําหนดชําระในป               จดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง
2551                                            ของแตละโครงการที่เสนอกู

3. บจ. แอล เอช                        0.00 495.87      Fix + 2.75 ครบกําหนดชําระในป               จดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง
        เรียลเอสเตท    2551                                            ของแตละโครงการที่เสนอกู
                รวม 957.39 1,300.92
                รวมเงนิกูยืมระยะยาวของบริษัทฯ
                      และบริษัทยอย 4,773.97 6,043.34
               ในป 2548 บริษัท แอล. เอช. เมืองใหม จํากัด ไดจายชําระเงินกูยืมตามสัญญาปรับปรุงโครงสรางหนี้ใหกับธนาคารผูใหกู
      ท้ังจํานวน  (หมายเหตุ 6.1.3) 
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เงินตน
(ลานบาท)



13. หุนกู  -  ในประเทศ 
จํานวนหุน (หุน) จํานวนเงิน (พันบาท)

อัตราดอกเบี้ยรอยละ/ป อายุ คืนเงินตน ครบกําหนด 2548 2547 2548 2547
หุนกูประเภทไมมีหลักประกัน
     -  ครั้งที่ 1/2543 ปที่ 1 และ 2 รอยละ 8.5 5 ป ทยอยคืนทุก 6 เดือน 30 มิย. 48 0 800,000 0 120,000 

ปที่ 3 - 5 MLR ธนาคาร 3 แหง - 0.25
     -  ครั้งที่ 1/2547
              -  ชุดที่ 1 คงที่รอยละ 2.8 2 ป เมื่อครบกําหนด 4 มีค. 49 1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    
              -  ชุดที่ 2 คงที่รอยละ 3.25 3 ป เมื่อครบกําหนด 4 มีค. 50 1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    
              -  ชุดที่ 3 ปที่ 1 - 3 คงที่รอยละ 3.25 ปที่ 4 คงที่รอยละ 4.5 4 ป เมื่อครบกําหนด 4 มีค. 51 1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000    
     -  ครั้งที่ 1/2548
              -  ชุดที่ 1 คงที่รอยละ 4.25 3 ป เมื่อครบกําหนด 1 เมย. 51 1,500,000    0 1,500,000    0 
              -  ชุดที่ 2 ปที่ 1 - 3 คงที่รอยละ 4.25 ปที่ 4 คงที่รอยละ 5.5 4 ป เมื่อครบกําหนด 1 เมย. 52 1,500,000    0 1,500,000    0 
              -  ชุดที่ 3 ปที่ 1 - 3 คงที่รอยละ 4.25 ปที่ 4 คงที่รอยละ 5.5 5 ป เมื่อครบกําหนด 1 เมย. 53 2,000,000    0 2,000,000    0 

ปที่ 5  คงที่รอยละ 6.5
หุนกูประเภทมีหลักประกัน
     -  ครั้งที่ 1/2544 อัตราดอกเบี้ยสูงสุดของเงินฝากประจํา ธนาคาร 5 ป ทยอยคืนทุก 3 เดือน 4 ธค. 49 1,500,000    1,500,000    375,000       750,000       

กรุงเทพ เงินฝาก 3 เดือน บวกดวยรอยละ 3
คงเหลือ 9,500,000 5,300,000 8,375,000 3,870,000 

หัก    สวนของหนี้สินที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป (1,375,000) (495,000)
คงเหลือ 7,000,000 3,375,000 
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14. ใบสําคัญแสดงสิทธิ 
      14.1  ใบสําคัญแสดงสิทธิ 
                           วันท่ี  10 มีนาคม 2547  บริษัทฯ  ไดปรับราคาใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิจาก  1  หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อ
               หุนสามัญได 1.01563 หุน  เปนมีสิทธิซื้อหุนสามัญได  1.04725 หุน  ในราคาจากเดิมหุนละ 2.560 บาท  เปนในราคา
               หุนละ 2.483 บาท  เนื่องจากการที่บริษัทฯ ไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหพนักงาน จํานวน 5,994,350 หนวย 
                           ตามท่ีบริษทัฯ  ไดประกาศจายเงินปนผลตามหมายเหตุขอ  23  เปนการจายเกินกวารอยละ  30  ของกําไรสุทธิ
               ทําใหมีผลกระทบตอราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิใหมเปน 1 หนวย  ใบสําคัญแสดงสิทธิ มีสิทธิซื้อหุนสามัญ
               ได 1.13390 หุน ในราคาหุนละ 2.293 บาท  ตั้งแตวันท่ี  30 กันยายน 2547 เปนตนไป
                           วันท่ี 8 เมษายน 2548 บริษัทฯ ไดปรับราคาการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ จาก 1 หนวย ใบสาํคัญแสดงสิทธิ 
               ซื้อหุนสามัญได 1.13390 หุน เปนมีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1.14120 หุน ในราคาจากเดิมหุนละ 2.293 บาท เปนในราคา
               หุนละ 2.278 บาท เนื่องจากการที่บริษัทฯ ไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหพนักงาน จํานวน 5,964,350 หนวย 
                           ตามท่ีบริษัทฯ  ไดประกาศจายเงินปนผลตามหมายเหตุขอ  23  เปนการจายเกินกวารอยละ  30  ของกําไรสุทธิ
               ทําใหมีผลกระทบตอราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิใหมเปน 1 หนวย  ใบสําคัญแสดงสิทธิ มีสิทธิซื้อหุนสามัญ
               ได 1.19460 หุน ในราคาหุนละ 2.177 บาท  ตั้งแตวันท่ี  25 สิงหาคม 2548 เปนตนไป
                           ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว มียอดคงเหลือดังนี้ 
                                   จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท้ังสิ้น 3,076,568,550 หนวย
                                   จํานวนที่ใชสิทธิจนถึง 31 ธันวาคม 2548 1,746,847,007 หนวย
                                   คงเหลือจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ 1,329,721,543 หนวย
      14.2  ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสําหรับพนักงาน (รวมท้ังกรรมการที่เปนพนักงาน) 
                           เม่ือวันท่ี   3   มีนาคม   2547   บริษัทฯ   ไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ   สําหรับ
               พนักงาน  (คร้ังท่ี  3)  ตามมติท่ีประชุมใหญสามัญผูถือหุน   คร้ังท่ี  1/2544   โดยบริษัทฯ   ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
               จํานวน  6,022,500  หนวย  1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิมีสิทธิซื้อหุนสามัญได 10 หุน  ในราคาหุนละ 1.00 บาท  มี
               ระยะเวลาการใชสิทธิทุก ๆ 3 เดือน บริษัทฯ จัดสรรไปไดจํานวน 5,994,350 หนวย 
                           ตามท่ีบริษัทฯ ไดประกาศจายเงินปนผล  ตามหมายเหตุขอ  23  นั้น  ทําใหมีผลกระทบตออัตราการใชสิทธิ
               ใหมเปน  1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ  มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 10.75912 หุน  ในราคาหุนละ 1.00 บาท  ตั้งแตวันท่ี 
               30 กันยายน 2547 เปนตนไป 
                           วันท่ี 27 มกราคม 2548  บริษัทฯ ไดจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ใหแกกรรมการ
               ท่ีเปนพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย (ถามี)  ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2548  โดยบริษัทฯ ออก
               ใบสําคัญแสดงสิทธิ จํานวน 6,028,150 หนวย 1 หนวย ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญได 10 หุน ในราคาหุนละ 
               1.00 บาท มีระยะเวลาการใชสิทธิทุก ๆ 3 เดือน บริษัทฯ จัดสรรไปไดจํานวน 5,964,350 หนวย 
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                           ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548  ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญสําหรับพนักงาน  (รวมท้ังกรรมการที่เปน
               พนักงาน)  ท้ัง 2 คร้ังมียอดคงเหลือดังนี้ 
                                   จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท้ังสิ้น 11,958,700 หนวย
                                   จํานวนที่ใชสิทธิจนถึง 31 ธันวาคม 2548 11,135,650 หนวย
                                   คงเหลือจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ 823,050 หนวย

15. ทุนเรือนหุน
                ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548  ทุนชําระแลวของบริษัทฯ  เปลี่ยนแปลงจาก 8,155.73 ลานหุน  เปน 8,311.33 ลานหุน  
      เพ่ิมขึ้นจํานวน 155.60  ลานหุน  เกิดจากการแปลงสภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีออกใหแกผูถือหุนเดิมและใบสําคัญ
      แสดงสิทธิท่ีออกใหแกพนักงาน

16. สํารองตามกฎหมาย
                ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน  จํากัด  บริษัทฯ  จะตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปไวเปนสํารองตามกฎหมายไม
      นอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป  หักดวยขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาสํารองนี้จะมียอดเปนรอยละ 10 ของ
      ทุนจดทะเบียน 

17. สวนเกินทุนอื่น 

2548        (พันบาท)        2547
               สวนเกินทุนจากการตีราคาทรัพยสิน 
                      -  บมจ.  บางกอกเชน ฮอสปทอล 116,807              130,717              
               สวนเกินมูลคาหุนของบริษัทรวม 
                      -  บมจ.  บางกอกเชน ฮอสปทอล 165,571              165,571              
                      -  บมจ.  ควอลิตี้คอนสตรัคช่ัน โปรดัคส 135,147              135,147              

      รวม 300,718              300,718              
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18. กําไร(ขาดทุน)ท่ียังไมเกิดของเงินลงทุน 

2548        (พันบาท)        2547 2548        (พันบาท)        2547
          ผลตางระหวางราคาตามบัญชีกับมูลคา
                 ยุติธรรมของเงินลงทุนเผ่ือขาย
                        -  เงินลงทุนของบริษัทรวม 371,242 267,409 371,242 267,409 
                        -  เงินลงทุนของบริษัทฯ 2,499 402,285 2,499 402,285 
                          รวม 373,741 669,694 373,741 669,694 
19. การปรับปรุงรายการปกอน 
                ในป   2546   บริษัท  ควอลิตี้คอนสตรัคช่ัน  จํากัด   (มหาชน)   ซึ่งเปนบริษัทรวมของบริษัทฯ  ไดทําการเพิ่มทุนและ
      จําหนายหุนในราคาที่สูงกวาราคาตามบัญชี แตบริษัทฯ ไมไดซื้อหุนเพ่ิมทุนดังกลาว ทําใหสัดสวนการลงทุนเปลี่ยนแปลง
      และเกิด "กําไรท่ียังไมเกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงสัดสวนการลงทุน" บริษัทฯ ไดบันทึกกําไรดังกลาวเปนคาความนิยม
      ติดลบ   และทยอยรับรูเปนรายไดตามวิธีเสนตรง   ดังนั้นในป  2548   บริษัทฯ  จึงไดทําการปรับปรุงรายการปกอน โดยการ
      ปรับกําไรสะสมตนงวดของป   2548   และปรับยอนหลัง   งบการเงินป   2547   ใหม   ผลจากการปรับปรุงรายการดังกลาวมี
      ผลกระทบตองบการเงินดังนี้

(หนวย : พันบาท)
31 ธันวาคม 2548 31 ธันวาคม 2547

กําไรสะสมตนงวดลดลง 13,515                0 
คาความนิยมติดลบลดลง 108,118              121,632              
สวนเกินทุนจากบริษัทรวมเพ่ิมขึ้น 135,147 135,147 
รายไดตามสวนไดเสียลดลง 13,515 13,515 

20.  ผลตอบแทนกรรมการ
                คาตอบแทนกรรมการ  เปนผลประโยชนท่ีจายใหแกกรรมการของบริษัทฯ  โดยไมรวมเงินเดือนและผลประโยชน
      ท่ีเกี่ยวของท่ีจายใหแกกรรมการบริหาร
                ผลตอบแทนทั้งหมดของคณะกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทยอย  สําหรับป  สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2548 และ
      2547  มีจํานวนเงิน 4.08 ลานบาท  และ 3.60 ลานบาท  ตามลําดับ
      
21.  ขาดทุนจากการตีราคาสินคาลดลง
                สําหรับป  สิ้นสุดวันท่ี  31  ธันวาคม  2548  และ  2547  ขาดทุนจากการตีราคาสินคาลดลง  เปนการบันทึกคาเผ่ือการ
      ดอยคาจากท่ีดินติดภาระจํายอม และบานรอการขายของบริษัทยอย 2 แหง 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
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รายการในงบการเงิน



22. กําไรตอหุน 
               งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

กําไร (พันบาท) จํานวนหุน (หุน) จํานวนตอหุน (บาท)

ถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก
          กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐานที่เปนของผูถือหุนสามัญ
          กําไรสุทธิกอนรายการพิเศษ 5,135,672           8,224,382,980     0.62                    
          กําไรจากการปรับโครงสรางหนี้สุทธิ (จากผูถือหุนสวนนอย) 45,023                0.01                    
          กําไรสุทธิ 5,180,695           0.63                    
          ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด 
               -  สิทธิท่ีจะเลือกซื้อหุน 1,181,582,548     
          กําไรตอหุนปรับลด
          กําไรท่ีเปนของผูถือหุนสามัญ สมมติวามีการเปลี่ยนแปลง
                  เปนหุนสามัญ
          กําไรกอนรายการพิเศษ 5,135,672           9,405,965,528     0.55                    
          กําไรจากการปรับโครงสรางหนี้สุทธิ (จากผูถือหุนสวนนอย) 45,023                0.00 
          กําไรสุทธิ 5,180,695           0.55                    

               งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท
          กําไรตอหุนปรับลด

กําไร (พันบาท) จํานวนหุน (หุน) จํานวนตอหุน (บาท)
ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

          กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน
          กําไรสุทธิท่ีเปนของผูถือหุนสามัญ  (ปรับปรุงใหม) 6,087,222           7,760,533,583     0.78                    
          ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด 
               -  สิทธิท่ีจะเลือกซื้อหุน 1,243,299,572     0.00 
          กําไรตอหุนปรับลด
          กําไรท่ีเปนของผูถือหุนสามัญสมมติวามีการ
                เปลี่ยนแปลงเปนหุนสามัญ 6,087,222           9,003,833,155     0.68                    

สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2547
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สําหรับป สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2548



23. การจัดสรรกําไรและเงินปนผลจาย
      23.1  ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ  คร้ังท่ี  4/2548  เม่ือวันท่ี  15  สิงหาคม  2548  มีมติใหจายเงินปนผล
               ระหวางกาลสําหรับผลการดําเนินงานงวด  6 เดือนแรกของป 2548  ในอัตราหุนละ  0.25  บาท  เปนเงินจํานวนรวม 
               2,061.86  ลานบาท  โดยบริษัทฯ  จายเงินปนผลเม่ือวันท่ี  13  กันยายน 2548  เปนจํานวน  2,029.79 ลานบาท  สวน
               ท่ีเหลืออีกจํานวน 32.07 ลานบาทเปนสวนของผูถือหุนท่ีไมมีสิทธิไดรับเงินปนผล 
      23.2  ตามรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน   คร้ังท่ี   1/2548   ลงวันท่ี  19  เมษายน  2548   มีมติจัดสรรกําไรโดยการจาย
               เงินปนผล  ประจําป 2547  เพ่ิมเติมในอัตราหุนละ 0.30 บาทตอหุน  เปนเงินจํานวน 2,455.84 ลานบาท โดยบริษัทฯ  
               จายเงินปนผล   เม่ือวันท่ี   11   พฤษภาคม  2548    เปนจํานวน   2,417.33  ลานบาท   สําหรับสวนท่ีเหลืออีก  38.51
               ลานบาท    เปนสวนของผูถือหุนท่ีไมมีสิทธิไดรับเงินปนผล   เม่ือรวมกับเงินปนผลระหวางกาล   อัตราหุนละ  0.30
               บาทตอหุน ท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ   ไดอนุมัติจายสําหรับผลการดําเนินงานงวด 6 เดือนแรก ซึ่งไดจายไปแลวเม่ือ
               วันท่ี 13 กันยายน 2547 รวมเปนเงินปนผลจายสําหรับผลการดําเนินงานของป 2547 เทากับ 0.60 บาทตอหุน 
               
24. รายการระหวางกัน
                บริษัทฯ     มีรายการซึ่งเปนไปตามปกติทางธุรกิจท่ีสําคัญกับบริษัทยอย    บริษัทรวมและบริษัทอื่นซึ่งเกี่ยวของกัน 
      โดยการถือหุนหรือการมีผูถือหุน หรือกรรมการบางสวนรวมกัน มีดังนี้

                                                เกี่ยวของโดย 2548     (ลานบาท)     2547 2548     (ลานบาท)     2547
      การซื้อสินคา 
บมจ. ควอลิตี้คอนสตรัคชั่น 

           โปรดัคส                                ถือหุน,กรรมการรวมกัน 205.43 280.43 134.19 225.57 
บมจ. โฮมโปรดักส เซ็นเตอร          ถือหุน,กรรมการรวมกัน 347.81 311.16 218.88 248.77 
บมจ. เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้              ถือหุน,กรรมการรวมกัน

           ดีเวลลอปเมนท และบริษัทยอย 0.00 38.88 0.00 34.46 
บจ. พรีบิลท และบริษัทยอย            เปนบริษัทยอยของบริษัท

                                                               ที่เก่ียวของกัน 33.39 0.00 21.78 0.00 
                                    รวม 586.63 630.47 374.85 508.80 
      การรับบริการ
บมจ. ควอลิตี้เฮาส                            ถือหุน,กรรมการรวมกัน 23.61 16.73 23.14 15.96 
                                    รวม 23.61 16.73 23.14 15.96 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
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                                                เกี่ยวของโดย 2548     (ลานบาท)     2547 2548     (ลานบาท)     2547
      เจาหนี้การคา 
บมจ. ควอลิตี้คอนสตรัคชั่น 

           โปรดัคส                                ถือหุน,กรรมการรวมกัน 12.14 23.34 9.39 16.38 
บมจ. โฮมโปรดักส เซ็นเตอร          ถือหุน,กรรมการรวมกัน 13.08 29.29 3.97 20.87 
บมจ. ควอลิตี้เฮาส                            ถือหุน,กรรมการรวมกัน 1.83 1.78 1.83 0.00 
บมจ. เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้              ถือหุน,กรรมการรวมกัน

           ดีเวลลอปเมนท และบริษัทยอย 0.00 3.08 0.00 3.07 
บจ. พรีบิลท และบริษัทยอย            เปนบริษัทยอยของบริษัท

                                                               ที่เก่ียวของกัน 2.21 0.00 1.95 0.00 
                                    รวม 29.26 57.49 17.14 40.32 

25. คดีฟองรอง
                    ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 และ 2547  บริษัทฯ ไมมีคดีฟองรองท่ีมีนัยสําคัญ

26. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
                บริษัทฯ และบริษัทยอยประกอบธุรกิจสวนงานทางธุรกิจสวนใหญทางธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย และมีสวนงาน
      ทางภูมิศาสตรเพียงสวนงานเดียวในประเทศเทานั้น 

27. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา
      27.1  บริษัทฯ  มีภาระค้ําประกันท่ีทํากับธนาคารและสถาบันการเงินตาง ๆ ใหกับบริษัท  แอล. เอช. เมืองใหม จํากัด และ
                บริษัทยอย ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ  ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2548  เปนจํานวน 523.33 ลานบาท  และ  ณ วันท่ี 
                31 ธันวาคม 2547 บริษัทฯ มีภาระค้ําประกันท่ีทํากับธนาคารและสถาบันการเงินตาง ๆ ใหกับบริษัท  บางกอกเชน 
                ฮอสปตอล  จํากัด  (มหาชน)  ซึ่งเปนบริษัทรวมของบริษัทฯ  เปนจํานวน  791  ลานบาท  การค้ําประกันนี้เปนการ
                ค้ําประกันตามสัดสวนการถือหุน         
      27.2  ณ  วันท่ี  31 ธันวาคม  2548  บริษัทฯ  และบริษัทยอยมีภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจเกิดขึ้นจากการใหธนาคารออก
                หนังสือค้ําประกันเพ่ือการพัฒนาโครงการและการดําเนินงานของบริษัทฯ    เปนจํานวนเงิน    1,472.66    ลานบาท 
                (ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2547  จํานวน 1,773.85  ลานบาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
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      27.3  ณ วันที่  31 ธันวาคม 2548  บริษัทฯ คํ้าประกันเงินกูของลูกคากับสถาบันการเงิน  จํานวน  9.03 ลานบาท  (ณ วันที
                31 ธันวาคม 2547 จํานวน 13.17 ลานบาท) 
      27.4  บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ ไดค้ําประกันหนี้ของบริษัทอื่นแหงหนึ่ง ณ วันที
               31 ธันวาคม 2548 จํานวน 29.91 ลานบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 จํานวน 28.28 ลานบาท) 
      27.5  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีภาระผูกพันตามสัญญากอสรางที่จะตองกอสรางให
               เสร็จตามสัญญา คงเหลืออีกประมาณ  1,192.52  ลานบาท  และ  2,008.67  ลานบาท  ตามลําดับ   และเฉพาะบริษทั
               คงเหลือประมาณ 829.77 ลานบาท และ 1,384.67 ลานบาท ตามลําดับ 
      27.6  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548  บริษัท  รอยัล  เอ็คเซ็ลเล็นซิ  จํากัด  และบริษัทยอย   ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ  มี
               ภาระผูกพันตามสัญญาเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง  ดังนี้

27.6.1  สัญญาเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง
อายุสัญญา วันสิ้นสุดสัญญา

30 ป 31 พฤษภาคม 2581  - ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2551 แตหากปลูก
สรางอาคารเสร็จกอนวันดังกลาวใหเริ่มนับ
กําหนดเวลาเชาตั้งแตวันนั้นเปนตนไป โดย
จายเปนรายเดือนในอัตราที่เพ่ิมขึ้นทุกป
 - ปที่ 1-5 ชําระคาเชารวม   33.15 ลานบาท
 - ปที่ 6-10 ชําระคาเชารวม 42.31 ลานบาท
 - ปที่ 11-15 ชําระคาเชารวม 54.00 ลานบาท
 - ปที่ 16-20 ชําระคาเชารวม 68.92 ลานบาท
 - ปที่ 21-25 ชําระคาเชารวม 87.97 ลานบาท
 - ปที่ 26-30 ชําระคาเชารวม 112.27 ลานบาท

27.6.2  สัญญาเชาที่ดิน
อายุสัญญา วันสิ้นสุดสัญญา

33 ป 28 กรกฎาคม 2581 ปที่ 1-3    3  ลานบาท ชําระแลว
ปที่ 4-8      ชําระคาเชารวม 25.00 ลานบาท
ปที่ 9-13     ชําระคาเชารวม 30.00 ลานบาท
ปที่ 14-18   ชําระคาเชารวม 36.00 ลานบาท
ปที่ 19-23   ชําระคาเชารวม 43.20 ลานบาท
ปที่ 24-27   ชําระคาเชารวม 51.84 ลานบาท
ปที่ 28-33   ชําระคาเชารวม 62.21 ลานบาท
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วันที่ทําสัญญา อัตราคาเชา



28. ภาระจากการพัฒนาโครงการที่ดําเนินการอยู

2548 2547 2548 2547
         จํานวนโครงการที่ดําเนินการอยูตนงวด 36 31 26 23 
         จํานวนโครงการที่ปดแลว (15) (10) (13) (7)
         จํานวนโครงการที่เปดใหม 13 15 8 10 
         จํานวนโครงการที่ดําเนินการอยูสิ้นงวด 34 36 21 26 
         มูลคาซื้อขายท่ีไดทําสัญญาแลวท้ังสิ้น  43,892 44,085 31,068 38,143 
              (ลานบาท) 
         คิดเปนรอยละของยอดขายรวมของ
              โครงการท่ีเปดดําเนินการอยู  50.98% 56.95% 48.78% 60.52%
                บริษัทฯ    มีขอผูกพันท่ีจะตองทําการพัฒนาโครงการในสวนของสาธารณูปโภคสวนกลางอีก    เปนมูลคา  596.60
      ลานบาท  สําหรับโครงการที่ดําเนินการอยู  (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 จํานวน 727.42 ลานบาท)

29.  กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน
                    บริษัทฯ   และบริษัทยอย    จัดกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานโดยที่พนักงานสงเขาเปนเงินสะสมของกองทุน
      โดยสมัครใจ   ในอัตรารอยละ    3-5  ของเงินเดือนและเงินท่ีบริษัทฯ  จายสมทบ    ในอัตรารอยละ    3-5  ของเงินเดือน  
      เงินกองทุนท่ีจดทะเบียนบริหารโดยผูจัดการกองทุนรับอนุญาตแหงหนึ่ง โดยปฏิบัติตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติ
      กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ  พ.ศ. 2542

30. รายการที่ไมกระทบเงินสด
                    ในป 2547 บริษัทฯ รับชําระลูกหนี้อื่นท้ังจํานวนดวยเงินลงทุนในบริษัท โพลาร พรอบเพอรตี้โฮลดิ้ง คอรปอเรช่ัน
      จํากัด 
31. การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน
      31.1  นโยบายการบัญชี
                          รายละเอียดของนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ        วิธีการท่ีใชซึ่งรวมถึงเกณฑในการรับรูและวัดมูลคาท่ีเกี่ยวกับ
                สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินแตละประเภท ไดเปดเผยไวแลวในหมายเหตุขอ 2
      31.2  ความเสี่ยงจากการไมปฏิบัติตามสัญญา
                          ความเสี่ยงจากการไมปฏิบัติตามสัญญาเกิดจากการที่คูสัญญาไมปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญา ซึ่งกอใหเกิด
                ความเสียหายแกบริษัทฯ และบริษัทยอย สําหรับสินทรัพยทางการเงินท่ีแสดงในงบดุลราคาตามบัญชีของสินทรัพย  
                หลังจากหักคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ  ถือเปนมูลคาสูงสุดของความเสี่ยงท่ีเกิดจากการไมปฏิบัติตามสัญญา

- 26 -

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท



      31.3  ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย 
                         บริษัทฯ  และบริษัทยอยอาจมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของเงินท่ีบริษัทฯ  และบริษัทยอยกูยืมจากสถาบัน
                การเงิน          เนื่องจากสัญญาเงินกูยืมบางสวนซึ่งมียอดคงเหลือสําหรับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท 
                ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548  จํานวน  1,342.94  ลานบาท  และ  305.55 ลานบาท  ตามลําดับ  นั้นกําหนดอัตราดอกเบี้ย
                ลอยตัว หากอัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงอาจสงผลกระทบตอบริษัทฯ และบริษัทยอยได  (ณ  วันท่ี  31 ธันวาคม 2547
                จํานวน 2,143.12 ลานบาท และ 1,047.56 ลานบาท ตามลําดับ)
      31.4  ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน
                         บริษัทฯ  ไมมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ   
      31.5  ราคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน
                         สินทรัพยทางการเงินท่ีแสดงในงบดุลประกอบดวย เงินสด เงินฝากธนาคาร เงินลงทุนระยะสั้น ลูกหนี้การคา
                ตั๋วเงินรับ เงินใหกูยืมระยะสั้นและระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน เงินลงทุนและสทิธิการเชา หนี้สินทางการเงิน
                ท่ีแสดงในงบดุลประกอบดวยเงินเบิกเกินบัญชี เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ตั๋วเงินจายการคา เจาหนี้การคา
                และเงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน รายไดรับลวงหนา เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินและหุนกู
                         ราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินท่ีแสดงในงบดุล   ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  2548   มีมูลคา
                ใกลเคียงกับมูลคายุติธรรมโดยประมาณ  ยกเวนรายการเงินกูยืมระยะสั้น จํานวน 1,681.52 ลานบาท  และเงินกูยืม
                ระยะยาว 2,279.07 ลานบาท  และหุนกูจํานวน  8,375  ลานบาท  ท่ีบริษัทฯ  กูยืมโดยจายดอกเบี้ยในอัตราท่ีต่ํากวา
                อัตราทองตลาด  หากคิดอัตราดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยทองตลาดที่ 6.8094% จนถึงวันชําระหนี้  เงินกูยืมดังกลาว
                จะมีมูลคายุติธรรมเทากับ  1,636.69 ลานบาท, 2,180.83 ลานบาท   และ 7,906.37 ลานบาท  ตามลําดับ  นอกจากนี้
                ผูบริหารเช่ือวาบริษทัฯ ไมมีความเสี่ยงจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีนัยสําคัญ

32. การจัดประเภทรายการบัญชี
      32.1  ในป  2548  บริษัทฯ  ไดจัดประเภทบัญชีเงินจายลวงหนาผูรับเหมาจากลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับเปนสินทรัพย
                หมุนเวียนอื่น และจัดประเภทเช็คครบกําหนดแตยังไมนําฝากเปนเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด และไดจัด
                ประเภทบัญชี งบการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 ใหมเพ่ือประโยชนในการเปรียบเทียบดังนี้ 

ใหม เดิม ใหม เดิม
               เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 728,805 378,854 419,934 155,861 
               ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ 0 360,805 0 274,927 
               สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 243,632 232,778 130,240 119,386 
                      รวม 972,437 972,437 550,174 550,174 

- 27 -

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท



      32.2  สินคาคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 ไดจัดประเภทบัญชีใหมเพ่ือประโยชนในการเปรียบเทียบดังนี้  

ใหม เดิม ใหม เดิม
               สินคาคงเหลือ 22,579,649 25,958,346 16,224,854 19,247,089 
               ท่ีดินรอการพัฒนา 3,378,697 0 3,022,235 0 
                      รวม 25,958,346 25,958,346 19,247,089 19,247,089 
      32.3  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2547 ไดจัดประเภทบัญชีใหมเพ่ือประโยชนในการเปรียบเทียบ
                ดังนี้

ใหม เดิม ใหม เดิม
               ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 323,756 324,594 244,168 244,194 
               สิทธิการเชา 843 0 26 0 
                      รวม 324,599 324,594 244,194 244,194 

33. ขอมูลท่ัวไป
      33.1  บริษัทฯ จดทะเบียนเปนบริษัทมหาชนจํากัด  และเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  โดย
               สํานักงานใหญตั้งอยูเลขท่ี 38 ถนนคอนแวนต แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
      33.2  บริษัทฯ ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย 
      33.3  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 และ 2547  บริษัทฯ มีพนักงานประจําและช่ัวคราว  รวมจํานวน  661  คน  และ  606  คน
               ตามลําดับ  บริษัทฯ  และบริษทัยอย  จํานวน 704 คน และ 672  คน  ตามลําดับ 
      33.4  ในป  2548  และ  2547  บริษัทฯ  มีคาใชจายพนักงาน  จํานวน  433.80 ลานบาท  และ  373.31 ลานบาท  ตามลําดับ 
               บริษัทฯ  และบริษัทยอย  จํานวน 455.88  ลานบาท  และ  402.82  ลานบาท  ตามลําดับ 

34. การอนุมัติงบการเงิน
                งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหเผยแพรจากกรรมการผูมีอํานาจของบริษัทฯ ในวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2549

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
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