
 -  1  - 

บริษัท แลนดแอนดเฮาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 

1. ขอมูลทั่วไป 

  บริษัท แลนดแอนดเฮาส จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งข้ึนเปนบริษัทมหาชนและมีภูมิลําเนาใน
ประเทศไทย บริษัทฯดําเนินธุรกิจหลักในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย โดยมีท่ีอยูตามที่จดทะเบียนคือเลขที่ 38 
ถนนคอนแวนต ช้ัน 3-6 อาคารคิวเฮาส คอนแวนต แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ในระหวางป 2549 
บริษัทฯไดยายท่ีตั้งสํานักงานไปอยูเลขที่ 1 ถนนสาทรใต ช้ัน 37-38 อาคารคิวเฮาส ลุมพินี แขวงทุงมหาเมฆ    
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 

  งบการเงินนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และการ
แสดงรายการในงบการเงินไดทําข้ึนเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาลงวันที่      
14 กันยายน 2544 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

  งบการเงินนี้ไดจัดทําข้ึนโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการบัญชี 

3. เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

 3.1 งบการเงินรวมนี้ไดจัดทําข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท แลนดแอนดเฮาส จํากัด (มหาชน) และบริษัท
ยอยดังตอไปนี้ 

     รอยละของสินทรัพย รอยละของรายได 
     ท่ีรวมอยูใน ท่ีรวมอยูในรายไดรวม 
  อัตรารอยละ จัดตั้งขึ้นใน สินทรัพยรวม สําหรับปสิ้นสุด 

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ของการถือหุน ประเทศ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม วันท่ี 31 ธันวาคม 

  2549 2548  2549 2548 2549 2548 
  (รอยละ) (รอยละ)  (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) 
ถือหุนโดยบริษัทฯ         
บริษัท แอตแลนติก เรียลเอสเตท จํากัด ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 99.99 99.99 ไทย 0.3 0.3 - - 
บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํากัด ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 99.99 99.99 ไทย 3.3 4.4 8.3 5.8 
บริษัท แลนดแอนดเฮาส นอรธ จํากัด ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 99.99 99.99 ไทย - 0.1 - 0.1 
บริษัท แลนดแอนดเฮาส นอรธอีส จํากัด ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 99.99 99.99 ไทย 0.9 1.6 1.9 4.5 
บริษทั สยามธานี พรอบเพอรตี้ จํากัด และบริษัทยอย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 99.99 99.99 ไทย 0.7 0.8 - 0.4 
บริษัท แอล เอช เรียลเอสเตท จํากัด ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 99.99 99.99 ไทย 1.7 4.8 10.2 18.0 
บริษัท แอลเอช แอสเซท จํากัด ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 99.99 99.99 ไทย 2.9 2.7 5.3 2.3 
บริษัท แอล. เอช. เมืองใหม จํากัด และบริษัทยอย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 55.00 55.00 ไทย 4.6 5.3 2.6 2.5 
บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรตี้ จํากัด ธุรกิจใหเชาอสังหาริมทรัพย 60.00 60.00 ไทย 4.7 1.5 - - 
   และบริษัทยอย (เดิมชื่อ “บริษัท รอยัล         
   เอ็คเซ็ลเล็นซิ จํากัด”)         
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  อัตรารอยละ จัดตั้งขึ้น 
ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ของการถือหุน (โดยทางออม) ในประเทศ 

  2549 2548  
ถือหุนโดยบริษัทยอยของบริษัทฯ  (รอยละ) (รอยละ)  
บริษัท สยามธานี เรียลเอสเตท จํากัด ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 99.99 99.99 ไทย 
   (ถือหุนโดยบริษัท สยามธานี พรอบเพอร
ตี้ จํากัด รอยละ 99.99) 

    

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

    

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

    

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

      

 3.2 ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทยอย รายการคาระหวางกันที่มีสาระสําคัญไดตัดออกจากงบการเงิน
รวมนี้แลว 

 3.3 ยอดเงินลงทุนในบริษัทยอยในบัญชีของบริษัทฯไดตัดกับสวนของผูถือหุนของบริษัทยอยแลว ผลตางที่
เหลือจะตัดจําหนายภายในระยะเวลา 10 ป นับตั้งแตวันที่เขาซื้อหุนในบริษัทยอย 

 3.4 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 รวมเงินลงทุนใน
บริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย และสวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียของบริษัท
รวมดังกลาว โดยคํานวณจากงบการเงินที่ตรวจสอบแลวหรือท่ียังมิไดผานการตรวจสอบดังตอไปนี้ 

      (หนวย: พันบาท) 

 

สถานที่ 
สัดสวนการถือหุน    

ณ วันท่ี 
เงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย    

ณ วันท่ี 

สวนแบงกําไร 
(ขาดทุน) ตามวิธี

สวนไดเสียสําหรับป 
สิ้นสุดวันท่ี 

 จดทะเบียน 31 ธันวาคม 2549 31 ธันวาคม 2549 31 ธันวาคม 2549 
  (รอยละ)   
ตรวจสอบแลวโดยผูสอบบัญชีและผูสอบบัญชีอื่นในสํานักงานเดียวกัน  
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด ไทย 43.00 661,216 (262,232) 
   (มหาชน)      
บริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด ไทย 40.00 10,324 1,902 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแลนดแอนดเฮาส ไทย 49.94 514,649 636,015 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิเรียกรอง ไทย 49.99 1,569,573 54,277 
   แลนดแอนดเฮาส II     
บริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) ไทย 21.91 2,511,311 148,908 
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      (หนวย: พันบาท) 

 

สถานที่ 
สัดสวนการถือหุน    

ณ วันท่ี 
เงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย    

ณ วันท่ี 

สวนแบงกําไร 
(ขาดทุน) ตามวิธี

สวนไดเสียสําหรับป 
สิ้นสุดวันท่ี 

 จดทะเบียน 31 ธันวาคม 2549 31 ธันวาคม 2549 31 ธันวาคม 2549 

  (รอยละ)   
ตรวจสอบแลวโดยผูสอบบัญชีอื่น     
บริษัท บางกอกเชน ฮอสปตอล จํากัด (มหาชน) ไทย 28.55 678,413 113,188 
บริษัท ควอลิต้ี คอนสตรัคชั่น โปรดักส จํากัด ไทย 31.41 437,354 (25,307) 
   (มหาชน)      
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) ไทย 28.75 1,313,975 155,140 
ไมไดตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี     
บริษัท โพลาร พรอบเพอรต้ี โฮลดิ้ง  ฟลิปปนส 25.00 968,718 50,230 
   คอรปอเรชั่น จํากัด      

 3.5 งบการเงินของบริษัทรวมซึ่งจัดตั้งในตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่
ในงบดุลสําหรับรายการสินทรัพยและหนี้สินหรืออัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยรายเดือนสําหรับรายการที่เปน
รายไดและคาใชจาย ผลตางซึ่งเกิดจากการแปลงคาดังกลาวไดแสดงไวเปนรายการ “ผลตางจากการแปลง
คางบการเงิน” ในสวนของผูถือหุน 

4. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี/มาตรฐานการบัญชีใหมที่ประกาศใช 

 4.1 ในเดือนตุลาคม 2549 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 26/2549 เรื่อง มาตรฐาน
การบัญชี ฉบับที่ 44 เรื่อง งบการเงินรวมและการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย (แกไขเพิ่มเติมครั้ง
ท่ี 1) โดยใหแกไขการบันทึกบัญชีเงินลงทุนในบริษัทยอย กิจการที่มีอํานาจควบคุมรวม และบริษัทรวมใน 
งบการเงินเฉพาะกิจการจากวิธีสวนไดเสียมาเปนวิธีราคาทุน โดยกิจการที่ไมประสงคจะใชวิธีราคาทุนใน
ป 2549 ก็ใหใชวิธีสวนไดเสียตามเดิมจนถึงสิ้นป 2549 และใหใชวิธีราคาทุนเริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 
2550 

  ท้ังนี้บริษัทฯเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีในป 2550 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในป 2550 นั้น จะมี
ผลใหบริษัทฯตองปรับปรุงงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับป 2549 ท่ีแสดงเปรียบเทียบในงบการเงิน
สําหรับป 2550 ใหม ซึ่งจะมีผลทําใหกําไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับป 2549 เพิ่มข้ึนเปน
จํานวนเงินประมาณ 2.2 ลานบาท (0.00 บาทตอหุน) และสวนของผูถือหุนในงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2549 ลดลงเปนจํานวนเงินประมาณ 2,233.2 ลานบาท 
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 4.2 ในป 2549 บริษัทฯไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีของกลุมบริษัทรวมใหมีนโยบายบัญชีเดียวกัน โดย
บริษัทฯไดปรับงบการเงินของบริษัทรวมแหงหนึ่งเพื่อใชในการคํานวณมูลคาเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย 
โดยปรับนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการตีราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณโรงพยาบาลของบริษัทรวมดังกลาว
จากการใชวิธีราคาที่ตีใหมเปลี่ยนเปนราคาทุน 

  นอกจากนั้น บริษัทฯไดปรับงบการเงินของกองทุนรวมสองแหงซึ่งเปนบริษัทรวมในการคํานวณมูลคา 
เงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย โดยปรับนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพยจากการ
แสดงดวยมูลคายุติธรรมเปนราคาทุน บริษัทฯจึงปรับยอนหลังงบการเงินที่แสดงเปรียบเทียบ การปรับปรุง
รายการดังกลาวทําใหบริษัทฯมีกําไรสุทธิสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ลดลง 59.8 ลานบาท 
(ลดลง 0.01 บาทตอหุน) ผลสะสมของการปรับปรุงจากเหตุการณขางตนไดแสดงไวในงบแสดงการ
เปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และไดปรับปรุงกําไรสะสมและบัญชีอื่นที่เกี่ยวของดวยเชนกัน 

5. นโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

 5.1 การรับรูรายได 

  ก) รายไดจากการขายบานพรอมที่ดินและรายไดจากการขายหนวยในอาคารชุดพักอาศัย 

   บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูรายไดจากการขายบานพรอมท่ีดินและรายไดจากการขายหนวย
ในอาคารชุดพักอาศัยเมื่องานกอสรางเสร็จตามสัญญาและมีการโอนกรรมสิทธิ์ใหผูซื้อหลังจาก
ไดรับชําระจากผูซื้อครบถวนแลว 

  ข) รายไดคาบริการ 

    รายไดคาบริการรับรูเมื่อไดใหบริการแลวโดยพิจารณาถึงข้ันความสําเร็จของงาน 

  ค) ดอกเบี้ยรับ 

    ดอกเบี้ยถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง 

  ง) เงินปนผลรับ 

    เงินปนผลรับถือเปนรายไดเมื่อมีสิทธิในการรับเงินปนผล 
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 5.2 ตนทุนการขายบานพรอมที่ดินและหนวยในอาคารชุดพักอาศัย 

   ในการคํานวณหาตนทุนขายบานพรอมที่ดินและหนวยในอาคารชุดพักอาศัย บริษัทฯและบริษัท
ยอยไดทําการแบงสรรตนทุนการพัฒนาทั้งหมดที่คาดวาจะเกิดข้ึน (โดยคํานึงถึงตนทุนที่เกิดข้ึนจริงดวย) 
ตามเกณฑพื้นที่ท่ีขาย 

   ตนทุนการพัฒนาแสดงตามราคาทุนซึ่งประกอบดวยตนทุนที่ดิน คาออกแบบ คาสาธารณูปโภค    
คากอสรางและดอกเบี้ยท่ีเกี่ยวของ 

 5.3 ดอกเบี้ยจายที่ถือเปนตนทุน 

   ดอกเบี้ยจายท่ีเกิดจากการกูยืมเพื่อใชในระหวางการกอสรางโครงการตาง ๆ ถือเปนสวนหนึ่งของ
ราคาทุนของโครงการและจะหยุดบันทึกเมื่อโครงการเสร็จสมบูรณหรือหยุดชะงักลงจนกวาจะมีการ
ดําเนินการพัฒนาตอไป 

 5.4 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

   เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดหมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นที่มี
สภาพคลองสูง ซึ่งถึงกําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ไดมาและไมมีขอจํากัดใน
การเบิกใช 

 5.5 ลูกหนี้การคาและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

   ลูกหนี้การคาแสดงตามมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ บริษัทฯบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับ           
ผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินลูกหนี้ไมได ซึ่งโดยทั่วไปพิจารณาจากประสบการณ
การเก็บเงินและการวิเคราะหอายุลูกหนี้ 

 5.6 สินคาคงเหลือ 

   ท่ีดินและงานระหวางกอสรางแสดงตามราคาทุนสุทธิจากสํารองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของ
มูลคาโครงการ โดยมีรายละเอียดการคํานวณราคาทุนดังนี้ 

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

 5.7 เงินลงทุน 

 เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขายแสดงตามมูลคายุติธรรม บริษัทฯบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลคา
หลักทรัพยดังกลาวเปนรายการแยกตางหากในสวนของผูถือหุนจนกระทั่งจําหนายหลักทรัพยดังกลาว
ออกไป จึงบันทึกการเปลี่ยนแปลงมูลคานั้นในงบกําไรขาดทุน  

 เงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีจะครบกําหนดชําระใน 1 ป และที่จะถือจนครบกําหนดแสดงมูลคาตาม
วิธีราคาทุนตัดจําหนาย บริษัทฯตัดบัญชีสวนเกิน/สวนต่ํากวามูลคาตราสารหนี้ตามอัตราดอกเบี้ยท่ีแทจริง 
ซึ่งจํานวนที่ตัดจําหนายนี้จะแสดงเปนรายการปรับกับดอกเบี้ยรับ  

 เงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาดถือเปนเงินลงทุนทั่วไป ซึ่งแสดงใน 
ราคาทุนสุทธิจากคาเผื่อการดอยคา (ถามี)   

 เงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯและเงินลงทุนในบริษัทรวมแสดงมูลคา
ตามวิธีสวนไดเสีย ซึ่งการบันทึกตามวิธีสวนไดเสียนี้เงินลงทุนจะบันทึกครั้งแรกในราคาทุนที่ซื้อมาและ
ใน  แตละงวดภายหลังจากวันที่ซื้อเงินลงทุนนี้จะถูกปรับดวยสวนไดเสียท่ีเกิดจากผลการดําเนินงานของ
บริษัทยอยและบริษัทรวมตามอัตราสวนการลงทุนของบริษัทฯ 

   มูลคายุติธรรมของหลักทรัพยในความตองการของตลาดคํานวณจากราคาเสนอซื้อหลังสุด ณ สิ้น
วันทําการสุดทายของปของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มูลคายุติธรรมของตราสารหนี้ถือพื้นฐาน
จากการคํานวณอัตราผลตอบแทนหรือราคาจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยแลวแตกรณี 

   บริษัทฯใชวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการคํานวณตนทุนของเงินลงทุน 
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 5.8 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ/คาเสื่อมราคา 

   อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคาของ
สินทรัพย (ถามี) 

   คาเสื่อมราคาของสโมสร สระวายน้ําและสนามเทนนิสคํานวณตามเกณฑพื้นที่ท่ีขายของโครงการ 
สวนคาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพยโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใช
งานโดยประมาณของสินทรัพยดังนี้ 

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

   คาเสื่อมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน 

   ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับสินทรัพยระหวางติดตั้ง 

 5.9 สัญญาเชาดําเนินงาน 

   สัญญาระยะยาวเพื่อเชาสินทรัพยโดยที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญ
ยังคงอยูกับผูใหเชา จะจัดเปนสัญญาเชาดําเนินงาน เงินที่ตองจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงาน (สุทธิจากสิ่ง
ตอบแทนจูงใจที่ไดรับจากผูใหเชา) จะบันทึกในงบกําไรขาดทุนโดยใชวิธีเสนตรงตลอดอายุของสัญญา
เชานั้น 

   คาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากการยกเลิกสัญญาเชาดําเนินงานกอนหมดอายุการเชา เชน เบี้ยปรับที่ตองจาย
ใหแกผูใหเชาจะบันทึกเปนคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีการยกเลิกนั้นเกิดข้ึน 

 5.10 สิทธิการเชา 

   สิทธิการเชาแสดงตามราคาทุนสุทธิจากคาตัดจําหนายสะสม บริษัทยอยตัดจําหนายสิทธิการเชาตาม
วิธีเสนตรงตามอายุสัญญาเชา 
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 5.11 คาความนิยม 

   คาความนิยมท่ีเกิดจากการที่บริษัทฯซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในราคาที่สูงกวา
มูลคาสุทธิตามบัญชีของบริษัทยอยและบริษัทรวมถือเปนสินทรัพยและตัดจําหนายโดยใชวิธีเสนตรง
ภายในระยะเวลา 10 ป 

   คาความนิยมติดลบที่เกิดจากการที่บริษัทฯซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมในราคาที่ต่ํา
กวามูลคาสุทธิตามบัญชีของบริษัทยอยและบริษัทรวมถือเปนสินทรัพยติดลบและตัดจําหนายโดยใชวิธี
เสนตรงภายในระยะเวลา 10 ป 

 5.12 รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน 

   บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุมบริษัทฯ
หรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุมเดียวกันกับ
บริษัทฯ 

   นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบริษัทรวมและบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอยาง
เปนสาระสําคัญกับบริษัทฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯที่มีอํานาจในการวางแผน
และควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ 

 5.13 กําไรจากการปรับโครงสรางหนี้ที่มีปญหา 

   บริษัทยอยถือปฏิบัตินโยบายการบัญชีสําหรับการปรับโครงสรางหนี้ท่ีมีปญหา ในกรณีท่ีเจาหนี้ลด
หนี้ให บริษัทยอยบันทึกจํานวนหนี้ท่ีไดรับการลดหนี้เฉพาะสวนที่เกินกวาจํานวนของดอกเบี้ยท่ีตองจาย
ท้ังหมดตลอดอายุตามสัญญาใหมเปนกําไรจากการปรับโครงสรางหนี้โดยแสดงเปนรายการพิเศษในงบ
กําไรขาดทุน 

 5.14 เงินตราตางประเทศ 

   รายการที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ท่ีเกิดรายการ 
สินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศคงเหลืออยู ณ วันที่ในงบดุลไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใช
อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล 

   กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนรวมอยูในการคํานวณผลการ
ดําเนินงาน 
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 5.15 การดอยคาของสินทรัพย 

   ทุกวันที่ในงบดุล บริษัทฯและบริษัทยอยจะทําการประเมินวามีขอบงช้ีซึ่งแสดงวาสินทรัพยดอยคา
ลงหรือไม หากมีขอบงช้ีของการดอยคา บริษัทฯและบริษัทยอยจะทําการประมาณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับ
คืนของสินทรัพย และหากพบวาราคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้นมีมูลคาสูงกวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน 
บริษัทฯและบริษัทยอยจะลดมูลคาของสินทรัพยลงใหเทากับมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืน และรับรูผล
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยในงบกําไรขาดทุน (มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยหมายถึง
ราคาขายสุทธิหรือมูลคาจากการใชของสินทรัพยนั้นแลวแตจํานวนใดจะสูงกวา) 

   หลังจากนั้น หากมีขอบงช้ีวาการดอยคาของสินทรัพยไดหมดไปหรือลดลง บริษัทฯและบริษัทยอย
จะประมาณมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยนั้นใหม เพื่อเปรียบเทียบกับมูลคาตามบัญชีและโอน
กลับรายการขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยท่ีเคยรับรูในงวดกอน เพื่อสะทอนถึงประมาณการ       
มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนที่เปลี่ยนแปลงไป 

 5.16 ผลประโยชนของพนักงาน 

   บริษัทฯและบริษัทยอยรับรูเงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและ
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ 

   บริษัทฯไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯและ
บริษัทยอย ซึ่งจะบันทึกรายการในงบการเงินเมื่อมีการใชสิทธิ 

 5.17 ประมาณการหนี้สิน 

   บริษัทฯและบริษัทยอยจะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจาก
เหตุการณในอดีตไดเกิดข้ึนแลวมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจ
ไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยางนาเชื่อถือ 

 5.18 ภาษีเงินได 

   บริษัทฯและบริษัทยอยบันทึกภาษีเงินไดโดยคํานวณจากกําไรสุทธิทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากร 
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 5.19 การใชประมาณการทางบัญชี 

   ในการจัดทํางบการเงินตามหลักการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป ในบางสถาการณฝายบริหารอาจตองใช
การประมาณและการตั้งสมมติฐาน ซึ่งมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ดวยเหตุนี้ผลท่ีเกิดข้ึนจริงจึงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณไว 

6. รายการธุรกิจกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

  ในระหวางป บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน รายการ
ธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯ บริษัทยอยและบริษัท
เหลานั้น ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ นโยบายการกําหนดราคา 

 2549 2548 2549 2548  
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      
ดอกเบี้ยรับ - - 99.9 154.2 รอยละ 4.0 - 5.5 ตอป (2548: รอยละ 4 

ตอป) 
ดอกเบี้ยจาย   - - 10.1 2.8 รอยละ 4.0 - 5.5 ตอป (2548: รอยละ 4 

ตอป) 
คาธรรมเนียมการจัดการรับ - - 32.8 24.8 ใกลเคียงราคาทุน 
ขายที่ดิน - - 27.4 - ใกลเคียงราคาทุน 
คาตอบแทนสําหรับการใชที่ดิน - - 33.4 - ใกลเคียงราคาทุน 
เงินปนผลรับ - - 904.8 491.6 ตามที่ประกาศจาย 
รายการธุรกิจกับบริษัทรวม      
ซ้ือสินคา 234.6 553.2 156.1 353.0 ราคาตลาด 
คาเชาและบริการจาย    28.4 23.6 28.4 23.1 ราคาตลาด 
ดอกเบี้ยรับ 6.7 - 6.2 - อัตราตลาด 
คาสงเสริมการขาย 6.9 - 1.5 - อัตราตลาด 
เงินปนผลรับ 744.7 327.6 744.7 327.6 ตามที่ประกาศจาย 
คาบริการจาย 21.2 4.0 - - ปละ 1.8 ลานบาท 
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน     
ซ้ือสินคา - 33.4 - 21.8 ราคาตลาด 
คาเชาและคาบริการจาย 1.8 - 1.8 - 675 - 725 บาทตอตารางเมตรตอเดือน 
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  ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทที่เกี่ยวของกัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 มีรายละเอียด
ดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

 2549 2548 2549 2548 
ต๋ัวแลกเงินระยะสั้นและเงินฝากสถาบันการเงิน 
   (แสดงภายใตเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด) 

   

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

เงินทดรองจายและลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน    
บริษัทยอย     
บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํากัด - - 5.8 3.5 
บริษัท แลนดแอนดเฮาส นอรธอีส  - - 0.1 1.1 
   จํากัด     
บริษัท แอล เอช เรียลเอสเตท จํากัด - - 5.2 6.7 
บริษัท แอลเอช แอสเซท จํากัด - - 8.3 2.0 
บริษัท แอล. เอช. เมืองใหม จํากัด - - 0.3 0.3 
บริษัท แลนดแอนดเฮาส นอรธ จํากัด - - - 0.1 

 - - 19.7 13.7 

บริษัทรวม     
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด 1.5 10.3 1.4 8.1 
   (มหาชน)     
บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน) - 4.8 - 4.8 

 1.5 15.1 1.4 12.9 

รวม 1.5 15.1 21.1 26.6 
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 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 
 2549 2548 2549 2548 

เงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางรับจากกิจการที่เกี่ยวของกัน  
บริษัทยอย     
บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํากัด  - - 470.2 1,151.5 
บริษัท แอตแลนติก เรียลเอสเตท จํากัด - - 104.4 99.2 
บริษัท สยามธานี พรอบเพอรตี้ จํากัด - - 25.2 - 
บริษัท แอล.เอช. เมืองใหม จํากัด - - 30.8 - 
บริษัท แอล เอช เรียลเอสเตท จํากัด - - - 388.3 
บริษัท แลนดแอนดเฮาส นอรธอีส 
   จํากัด 

 
- 

 
- 

 
100.1 

 
- 

บริษัท แอลเอช แอสเซท จํากัด - - 792.4 878.4 
 - - 1,523.1 2,517.4 
บริษัทรวม     
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส     
   เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) 0.6 - 0.6 - 
รวม 0.6 - 1,523.7 2,517.4 

เงินมัดจําแกกิจการที่เกี่ยวของกัน     
บริษัทที่เกี่ยวของกัน     
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยควอลิตี้     
  เฮาส 6.6 - 6.6 - 

เจาหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน     
บริษัทรวม     
บริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคช่ัน      
   โปรดักส จํากัด (มหาชน) 24.9 14.9 20.5 9.3 
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด     
   (มหาชน) 3.2 16.5 0.2 6.5 
 28.1 31.4 20.7 15.8 
บริษัทที่เกี่ยวของกัน     
บริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคช่ัน      
   แมททีเรียล จํากัด - 1.1 - - 
รวม 28.1 32.5 20.7 15.8 
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(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

 2549 2548 2549 2548 
เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน     
บริษัทยอย     
บริษัท สยามธานี เรียลเอสเตท จํากัด  - - - 0.4 

บริษัทรวม     
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด     
   (มหาชน) 0.6 - 0.4 - 
บริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่     
   จํากัด 5.3 4.0 - - 
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส 
   เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) 

 
5.0 

 
- 

 
1.5 

 
- 

บริษัท เซ็นเตอรพอยท แมเนจเมนท     
   จํากัด 0.3 - 0.3 - 

 11.2 4.0 2.2 - 

บริษัทที่เกี่ยวของกัน     
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยควอลิตี้     
  เฮาส 1.8 - 1.8 - 

รวม 13.0 4.0 4.0 0.4 

เงินกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางจายจากกิจการที่เกี่ยวของกัน   
บริษัทยอย     
บริษัท แอล เอช เรียลเอสเตท จํากัด - - 150.1 - 
บริษัท แลนดแอนดเฮาส นอรธอีส      
   จํากัด - - - 28.5 

 - - 150.1 28.5 

กรรมการของบริษัทยอย 26.2 - - - 

รวม 26.2 - 150.1 28.5 

  เงินกูยืม/เงินใหกูยืมจากกิจการที่เกี่ยวของกันเปนการกูยืมในรูปของตั๋วสัญญาใชเงินปลอดหลักทรัพย     
คํ้าประกันและครบกําหนดจายคืนเมื่อทวงถาม 
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  ในระหวางป 2549 เงินกูยืม/ใหกูยืมระหวางบริษัทฯ บริษัทยอยและกิจการที่เกี่ยวของกันมีรายการ
เคลื่อนไหวดังตอไปนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่ ในระหวางป 2549 ณ วันที่ 

 1 มกราคม 2549 เพิ่มขึ้น ลดลง 31 ธันวาคม 2549 

เงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางรับจากกิจการที่เก่ียวของกัน   
บริษัทรวม     
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย     
   จํากัด (มหาชน) - 0.6 - 0.6 

เงินกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางจายจากกิจการที่เก่ียวของกัน   
กรรมการของบริษัทยอย - 26.2 - 26.2 

 (หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่ ในระหวางป 2549 ณ วันที่ 

 1 มกราคม 2549 เพิ่มขึ้น ลดลง 31 ธันวาคม 2549 

เงินใหกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางรับจากกิจการที่เก่ียวของกัน   
บริษัทยอย     
บริษัท แลนดแอนดเฮาส นอรธอีส จํากัด - 231.1 (131.0) 100.1 
บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํากัด 1,151.5 15,089.8 (15,771.1) 470.2 
บริษัท แอตแลนติก เรียลเอสเตท จํากัด 99.2 207.9 (202.7) 104.4 
บริษัท แอล เอช เรียลเอสเตท จํากัด 388.3 1,093.3 (1,481.6) - 
บริษัท สยามธานี พรอบเพอรต้ี จํากัด - 27.7 (2.5) 25.2 
บริษัท แอล.เอช. เมืองใหม จํากัด - 30.8 - 30.8 
บริษัท แอลเอช แอสเซท จํากัด 878.4 5,872.3 (5,958.3) 792.4 

 2,517.4 22,552.9 (23,547.2) 1,523.1 

บริษัทรวม     
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย     
   จํากัด (มหาชน) - 0.6 - 0.6 

 2,517.4 22,553.5 (23,547.2) 1,523.7 
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(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วันที่ ในระหวางป 2549 ณ วันที่ 

 1 มกราคม 2549 เพิ่มขึ้น ลดลง 31 ธันวาคม 2549 

เงินกูยืมระยะสั้นและดอกเบี้ยคางจายจากกิจการที่เก่ียวของกัน   
บริษัทยอย     
บริษัท แอล เอช เรียลเอสเตท จํากัด - 1,368.2 (1,218.1) 150.1 
บริษัท แลนดแอนดเฮาส นอรธอีส จํากัด 28.5 487.7 (516.2) - 

รวม 28.5 1,855.9 (1,734.3) 150.1 

 คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

  ในป 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยไดจายเงินเดือน โบนัส คาเบี้ยประชุมและเงินบําเหน็จใหแก กรรมการ
และผูบริหารเปนจํานวนเงิน 43.6 ลานบาท (เฉพาะของบริษัทฯ : 43.6 ลานบาท) (2548 : 38.8 ลานบาท       
เฉพาะของบริษัทฯ : 38.7 ลานบาท) 

  นอกจากนี้ ในระหวางป 2549 บริษัทฯไดจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทฯจํานวน 
1,685,000 หนวย (2548: 1,685,000.หนวย) ใหแกกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยโดยไมคิด
มูลคา รายละเอียดของใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวไดแสดงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 23 

 ภาระค้ําประกันกับกิจการที่เกี่ยวของกัน 

  บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระจากการค้ําประกันใหกับกิจการที่เกี่ยวของกันตามที่กลาวไวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ 32.3 โดยไมคิดคาธรรมเนียมการค้ําประกัน 
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7. เงินลงทุนชั่วคราว 

(หนวย: พันบาท) 

  งบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะของบริษัทฯ 

   2549 2548 
ตราสารหนี้ท่ีจะถือจนครบกําหนด     
 ตั๋วเงินคลัง   621,131 442,000 
 ตั๋วแลกเงิน   - 300,000 
 หุนกู   - 700,000 

รวม   621,131 1,442,000 

8. ลูกหนี้การคา 

  ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 แยกตามอายุหนี้ท่ีคงคางนับจากวันที่
ถึงกําหนดชําระไดดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

 2549 2548 2549 2548 
อายุลูกหนี้คางชําระ     
 มากกวา 12 เดือน 211 211 - - 

รวม 211 211 - - 
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (211) (37) - - 

สุทธิ - 174 - - 
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9. ที่ดิน งานระหวางกอสรางและงานสาธารณูปโภค (สินคาคงเหลือ) 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

 2549 2548 2549 2548 
ท่ีดิน 10,561,514 11,003,341 9,223,792 9,003,729 

คาถมดิน 1,299,467 1,251,788 1,063,860 952,715 

งานระหวางกอสราง 6,492,262 6,509,087 4,874,603 4,161,947 

ตนทุนดอกเบี้ย 1,573,135 2,261,249 1,335,817 1,873,649 

คาสาธารณูปโภค 2,183,690 1,934,999 1,664,467 1,381,595 

คาใชจายพัฒนาโครงการรอตัดบัญชี 11,261 14,233 2,621 3,964 

บานรอการขาย 61,181 53,968 - - 

รวม 22,182,510 23,028,665 18,165,160 17,377,599 

หัก: สํารองเผื่อการลดมูลคาของมูลคา     

 โครงการ (175,295) (566,349) (105,233) (549,879) 

สินคาคงเหลือ - สุทธิ 22,007,215 22,462,316 18,059,927 16,827,720 

  ในระหวางป 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยไดรวมตนทุนการกูยืมเขาเปนตนทุนของที่ดินและงานระหวาง
กอสรางจํานวน 445.2 ลานบาท (เฉพาะฯของบริษัทฯ:  360.3 ลานบาท) (2548: 301.8 ลานบาท เฉพาะของ  
บริษัทฯ:  201.4 ลานบาท) โดยคํานวณจากอัตราการตั้งข้ึนเปนทุนซึ่งเปนอัตราถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของเงินกูใน
อัตรารอยละ 4.1 (เฉพาะฯของบริษัทฯ: รอยละ 4.0) ของรายจายท่ีจายจากเงินกูดังกลาว 

  บริษัทฯและบริษัทยอยไดนําท่ีดินบางสวนพรอมสิ่งปลูกสรางที่มีอยูบนที่ดิน ซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2549 จํานวนเงิน 3,428.8 ลานบาท (เฉพาะบริษัทฯ: 3,274.2 ลานบาท) ไปจดจํานองค้ําประกัน
เงินกูยืมตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 19 และเงินเบิกเกินบัญชีของบริษัทยอยตามหมายเหตุประกอบ     
งบการเงินขอ 18 

  ในระหวางป 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยไดจัดใหผูประเมินราคาอิสระประเมินมูลคายุติธรรมของที่ดิน
และงานระหวางกอสรางของบริษัทฯและบริษัทยอยโดยใชวิธีเปรียบเทียบมูลคาตลาดสําหรับการประเมินมูลคา
งานกอสรางที่เสร็จสมบูรณแลว โดยอาศัยการรวบรวมขอมูลราคาซื้อขายและ/หรือราคาเสนอขายจากสภาพ
ตลาดปจจุบัน แลวนํามาวิเคราะหเพื่อกําหนดมูลคาตลาดปจจุบัน และใชวิธีสมมติฐานการพัฒนาหรือการหาสวน
ท่ีเหลือสําหรับการประเมินมูลคางานกอสรางที่อยูระหวางการพัฒนา โดยใชหลักเกณฑการคํานวณหามูลคาเมื่อ
โครงการพัฒนาเสร็จสมบูรณหักออกดวยตนทุนคาใชจายในการพัฒนา 
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  รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสํารองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลคาโครงการสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2549 สรุปไดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2549 566,349 549,879 
บวก: การเพิ่มข้ึนของขาดทุนจากการดอยคา 98,312 44,000 
หัก: การลดลงเนื่องจากกลับรายการขาดทุนจากการ 
 ดอยคา 

 
(245,392) 

 
(245,392) 

หัก: การลดลงเนื่องจากโอนสินคาคงเหลือเปน 
 ท่ีดินรอการพัฒนา 

 
(143,834) 

 
(143,834) 

หัก: การลดลงเนื่องจากการขาย (100,140) (99,420) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 175,295 105,233 

10. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

  เงินลงทุนในบริษัทยอยประกอบดวยเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัทดังตอไปนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 

   งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 
   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 
  ลักษณะ  สัดสวน  มูลคาตามบัญชีตาม  

ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ ความสัมพันธ ทุนชําระแลว เงินลงทุน ราคาทุน วิธีสวนไดเสีย เงินปนผล 
    (รอยละ)    
บริษัท แอตแลนติก เรียลเอสเตท  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย การถือหุนและมี 15,000 99.99 14,998 12,109 - 
   จํากัด   กรรมการรวมกัน      
บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย การถือหุนและมี 371,617 99.99 371,614 720,335 - 
   จํากัด   กรรมการรวมกัน      
บริษัท แลนดแอนดเฮาส ธุรกิจอสังหาริมทรัพย การถือหุนและมี 13,500 99.99 13,500 16,076 - 
   นอรธ จํากัด   กรรมการรวมกัน      
บริษัท แลนดแอนดเฮาส ธุรกิจอสังหาริมทรัพย การถือหุนและมี 270,000 99.99 269,999 257,230 - 
   นอรธอีส จํากัด   กรรมการรวมกัน      
บริษัท สยามธานี พรอบเพอรตี้ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย การถือหุนและมี 100,000 99.99 64,859 212,743 - 
   จํากัด และบริษัทยอย   กรรมการรวมกัน      
บริษัท แอล เอช เรียลเอสเตท ธุรกิจอสังหาริมทรัพย การถือหุนและมี 116,000 99.99 50,000 777,116 904,795 
   จํากัด   กรรมการรวมกัน      
บริษัท แอลเอช แอสเซท จํากัด ธุรกิจอสังหาริมทรัพย การถือหุนและมี 100,000 99.99 52,734 308,993 - 
   กรรมการรวมกัน      
บริษัท แอล. เอช. เมืองใหม ธุรกิจอสังหาริมทรัพย การถือหุนและมี 900,000 55.00 495,000 555,454 - 
   จํากัด และบริษัทยอย   กรรมการรวมกัน      
บริษัท แอล แอนด เอช  ธุรกิจใหเชาอสังหาริมทรัพย การถือหุนและมี 1,258,000 60.00 850,800 816,484 - 
   พรอพเพอรตี้ จํากัด   กรรมการรวมกัน      
   และบริษัทยอย        
     2,183,504 3,676,540 904,795 
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 (หนวย: พันบาท) 

   งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 
   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 
  ลักษณะ  สัดสวน  มูลคาตามบัญชีตาม  

ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ ความสัมพันธ ทุนชําระแลว เงินลงทุน ราคาทุน วิธีสวนไดเสีย เงินปนผล 
    (รอยละ)    
บริษัท แอตแลนติก เรียลเอสเตท  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย การถือหุนและมี 15,000 99.99 14,998 17,909 - 
   จํากัด   กรรมการรวมกัน      
บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย การถือหุนและมี 371,617 99.99 371,614 379,568 - 
   จํากัด   กรรมการรวมกัน      
บริษัท แลนดแอนดเฮาส ธุรกิจอสังหาริมทรัพย การถือหุนและมี 13,500 99.99 13,500 18,998 29,999 
   นอรธ จํากัด   กรรมการรวมกัน      
บริษัท แลนดแอนดเฮาส ธุรกิจอสังหาริมทรัพย การถือหุนและมี 570,000 99.99 569,999 588,947 148,200 
   นอรธอีส จํากัด   กรรมการรวมกัน      
บริษัท สยามธานี พรอบเพอรตี้ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย การถือหุนและมี 100,000 99.99 64,859 235,597 313,398 
   จํากัด และบริษัทยอย   กรรมการรวมกัน      
บริษัท แอล เอช เรียลเอสเตท ธุรกิจอสังหาริมทรัพย การถือหุนและมี 116,000 99.99 50,000 1,307,418 - 
   จํากัด   กรรมการรวมกัน      
บริษัท แอลเอช แอสเซท จํากัด ธุรกิจอสังหาริมทรัพย การถือหุนและมี 100,000 99.99 52,734 160,116 - 
   กรรมการรวมกัน     
บริษัท แอล. เอช. เมืองใหม ธุรกิจอสังหาริมทรัพย การถือหุนและมี 900,000 55.00 495,000 557,170 - 
   จํากัด และบริษัทยอย   กรรมการรวมกัน      
บริษัท แอล แอนด เอช  ธุรกิจใหเชาอสังหาริมทรัพย การถือหุนและมี 580,000 60.00 444,000 433,701 - 
   พรอพเพอรตี้ จํากัด   กรรมการรวมกัน      
   และบริษัทยอย        
     2,076,704 3,699,424 491,597 

 10.1  บริษัท แลนดแอนดเฮาส นอรธอีส จํากัด  

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

 10.2  บริษัท แอล.เอช. เมืองใหม จํากัด และบริษัทยอย 

  ในระหวางป 2548 บริษัท แอล.เอช. เมืองใหม จํากัด ไดนําเงินเพิ่มทุนบางสวนไปจายชําระเงินกู
ตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ ทําใหมีกําไรจากการปรับโครงสรางหนี้จํานวน 81.9 ลานบาท และบริษัทฯ
ไดแสดงรายการกําไรดังกลาวสุทธิจากสวนของผูถือหุนสวนนอยจํานวน 45.0 ลานบาท เปนรายการพิเศษ
ในงบกําไรขาดทุน 
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  นอกจากนี้ในระหวางป 2548 คณะกรรมการของบริษัท แอล.เอช. เมืองใหม จํากัด มีมีติใหซื้อหุน
สามัญของบริษัท ภูเก็ต ฟวเจอรแพลน จํากัด จํานวน 2,099,994 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท รวมเปน
จํานวนเงิน 210 ลานบาท คิดเปนรอยละ 99.99 ของทุนที่ออกและเรียกชําระแลว และซื้อหุนสามัญของ
บริษัท ดับเบิ้ลทรี จํากัด จํานวน 1,899,994 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท คิดเปนจํานวนเงิน 190 ลานบาท คิด
เปนรอยละ 99.99 ของทุนที่ออกและเรียกชําระแลว รายการซื้อหุนของทั้ง 2 บริษัทดังกลาวเปนการซื้อขาย
หุนจากกลุมตันติพิริยะกิจ ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัท แอล.เอช. เมืองใหม จํากัด 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัท แอล. เอช. เมืองใหม จํากัด ไดนําหุนสามัญของบริษัท ภูเก็ต                  
ฟวเจอรแพลน จํากัด และบริษัท ดับเบิ้ลทรี จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยไปวางเปนหลักทรัพยคํ้าประกัน     
เงินกูยืมระยะยาวตามที่กลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 19 

 10.3 บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรต้ี จํากัด และบริษัทยอย 

  ในระหวางป 2549 บริษัท รอยัล เอ็คเซ็ลเล็นซิ จํากัด ไดเรียกชําระคาหุนเพิ่มสวนที่เหลือจาก          
ผูถือหุน และบริษัทฯไดจายคาหุนเพิ่มเติมจํานวน 252 ลานบาท ใหแกบริษัทดังกลาวแลวในเดือน
กุมภาพันธและมีนาคม 2549 

  นอกจากนี้ วันที่ 20 เมษายน 2549 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท รอยัล เอ็คเซ็ลเล็นซิ จํากัด 
ไดมีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 1,000 ลานบาท เปนทุนจดทะเบียนใหม 1,600 ลาน
บาท โดยการออกหุนสามัญจํานวน 6,000,000 หุน มูลคาหุนละ 100 บาท โดยเรียกชําระคาหุนในอัตรา 
หุนละ 43 บาท บริษัทฯไดซื้อเงินลงทุนดังกลาวในสัดสวนการถือหุนเดิมจํานวน 3,600,000 หุนและได
จายชําระคาหุนดังกลาวจํานวน 155 ลานบาทแลวในเดือนเมษายนและเดือนกันยายน 2549 และบริษัท 
รอยัล เอ็คเซ็ลเล็นซิ จํากัด ไดจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2549 

  เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2549 บริษัท รอยัล เอ็คเซ็ลเล็นซิ จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯได   
จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัทเปนบริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรตี้ จํากัด 
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11. เงินลงทุนในบริษัทรวม 

  เงินลงทุนในบริษัทรวมประกอบดวยเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัทดังตอไปนี้ 
(หนวย: พันบาท) 

   งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 

  ลักษณะ  สัดสวน  มูลคาตามบัญชีตาม  
ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ ความสัมพันธ ทุนชําระแลว เงินลงทุน ราคาทุน วิธีสวนไดเสีย เงินปนผล 

    (รอยละ)    
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย ธนาคารเพื่อรายยอย การถือหุนและมี 1,900,000 43.00 1,005,960 661,216 - 
   จํากัด (มหาชน)   กรรมการรวมกัน      
บริษัท บางกอกเชน ฮอสปตอล จํากัด โรงพยาบาล การถือหุนและมี 950,000 28.55 661,669 678,413 51,621 
   (มหาชน)   กรรมการรวมกัน      
บริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดักส ผลิตวัสดุกอสราง การถือหุนและมี 400,000 31.41 265,980 437,354 - 
   จํากัด (มหาชน)   กรรมการรวมกัน      
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด  คาปลีกวัสดุกอสราง การถือหุนและมี 1,919,818 28.75 906,328 1,313,975 50,786 
   (มหาชน)   กรรมการรวมกัน      
บริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่  ท่ีปรึกษาลงทุน การถือหุนและมี 5,000 40.00 2,000 10,324 5,600 
   จํากัด   กรรมการรวมกัน      
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแลนด ธุรกิจอสังหาริมทรัพย การถือหุนและมี 639,943 49.94 328,452 514,649 418,353 
   แอนดเฮาส   กรรมการรวมกัน      
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย การถือหุนและมี 3,215,570 49.99 1,609,896 1,596,573 124,576 
   สิทธิเรียกรองแลนดแอนดเฮาส II   กรรมการรวมกัน      
บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย การถือหุนและมี 7,241,999 21.91 2,305,233 2,511,311 93,723 
   กรรมการรวมกัน      
บริษัท โพลาร พรอบเพอรตี้ โฮลดิ้ง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย การถือหุนและมี 4,982,411 25.00 866,849 968,718 - 
   คอรปอเรชั่น จํากัด   กรรมการรวมกัน      

     7,952,367 8,692,533 744,659 

(หนวย: พันบาท) 

   งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

   ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2548 

  ลักษณะ  สัดสวน  มูลคาตามบัญชีตาม  
ชื่อบริษัท ประเภทกิจการ ความสัมพันธ ทุนชําระแลว เงินลงทุน ราคาทุน วิธีสวนไดเสีย เงินปนผล 

    (รอยละ)  (ปรับปรุงใหม)  
ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย ธนาคารเพื่อรายยอย การถือหุนและมี 1,100,000 43.00 661,960 580,457 - 
   จํากัด (มหาชน)   กรรมการรวมกัน      
บริษัท บางกอกเชน ฮอสปตอล จํากัด โรงพยาบาล การถือหุนและมี 950,000 25.79 520,479 475,980 24,400 
   (มหาชน)   กรรมการรวมกัน      
บริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดักส ผลิตวัสดุกอสราง การถือหุนและมี 400,000 31.41 265,980 462,661 31,406 
   จํากัด (มหาชน)   กรรมการรวมกัน      
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด  คาปลีกวัสดุกอสราง การถือหุนและมี 947,310 26.62 410,795 714,088 42,473 
   (มหาชน)   กรรมการรวมกัน      
บริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่  ท่ีปรึกษาลงทุน การถือหุนและมี 5,000 40.00 2,000 14,021 - 
   จํากัด   กรรมการรวมกัน      
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย การถือหุนและมี 639,943 49.94 328,452 296,987 23,331 
   แลนดแอนดเฮาส   กรรมการรวมกัน      
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย การถือหุนและมี 3,215,570 49.99 1,609,896 1,666,871 104,483 
   และสิทธิเรียกรองแลนดแอนดเฮาส II   กรรมการรวมกัน      
บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย การถือหุนและมี 6,270,733 24.02 2,208,445 2,359,424 101,472 
   กรรมการรวมกัน      
บริษัท โพลาร พรอบเพอรตี้ โฮลดิ้ง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย การถือหุนและมี 4,892,411 25.00 866,849 963,321 - 
   คอรปอเรชั่น จํากัด   กรรมการรวมกัน     

     6,874,856 7,533,810 327,565 
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  ในระหวางป 2549 บริษัทฯบันทึกเงินลงทุนในบริษัท โพลาร พรอบเพอรตี้ โฮลดิ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด ซึ่ง
เปนบริษัทรวมแหงหนึ่งในตางประเทศตามวิธีสวนไดเสีย โดยอาศัยขอมูลทางการเงินที่จัดทําโดยฝายบริหารของ
บริษัทรวมแหงนั้น ซึ่งไมมีผลการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชี  นอกจากนั้น บริษัทรวมดังกลาวใชนโยบายการ
บัญชีท่ีสําคัญแตกตางจากนโยบายการบัญชีท่ีบริษัทฯใช เชน การรับรูรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย        
การบัญชีภาษีเงินได และการบัญชีผลประโยชนพนักงาน บริษัทฯไมสามารถคํานวณผลแตกตางจากการใช
นโยบายบัญชีท่ีตางกันที่อาจกระทบตองบการเงินได 

  สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทรวมซึ่งคํานวณตามวิธีสวนไดเสียสําหรับปสิ้นสุดวันที่     
31 ธันวาคม 2548โดยคํานวณจากงบการเงินที่ยังไมผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี แสดงรายละเอียดไดดังนี้ 

        (หนวย: พันบาท) 

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

รวม 81,512 

  ในระหวางป 2549 บริษัทฯไดรับงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 ท่ีผานการตรวจสอบ
โดยผูสอบบัญชีของบริษัทรวมท้ัง 4 แหงขางตนโดยสรุปไดดังนี้ 

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

2. งบการเงินที่ผานการตรวจสอบแลวของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแลนดแอนดเฮาส และกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยและสิทธิเรียกรองแลนดแอนดเฮาส II ท่ีผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีแลวไมมี     
ผลแตกตางจากงบการเงินที่ใชในการคํานวณสวนแบงผลกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียภายหลัง
จากที่บริษัทฯไดปรับงบการเงินของกองทุนรวมใหมีนโยบายการบัญชีเดียวกับกลุมบริษัทฯตามที่กลาวไว
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4.2 
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3. งบการเงินที่ผานการตรวจสอบแลวของบริษัท โพลาร พรอบเพอรตี้ โฮลดิ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด ไมมีผล
แตกตางอยางเปนสาระสําคัญจากงบการเงินที่ใชในการคํานวณสวนแบงผลกําไรจากเงินลงทุนตามวิธี
สวนไดเสีย บริษัทฯจึงปรับผลแตกตางดังกลาวเขางบกําไรขาดทุนในไตรมาสแรกของปปจจุบัน อยางไร 
ก็ตาม ผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นอยางมีเงื่อนไขตองบการเงินดังกลาวเกี่ยวกับการถูกจํากัดขอบเขต
การตรวจสอบบัญชีอสังหาริมทรัพยเพื่อขายและประมาณการคางานกอสรางคางจาย เนื่องจากไมไดรับ
หลักฐานในการตรวจสอบที่เพียงพอ บริษัทฯไมไดปรับปรุงผลกระทบที่อาจมีตองบการเงินเกี่ยวกับการ
ถูกจํากัดขอบเขตการตรวจสอบดังกลาว และไมไดปรับปรุงผลแตกตางจากการใชนโยบายการบัญชีท่ี
แตกตางกันกับกลุมบริษัทฯตามที่กลาวขางตน เนื่องจากไมสามารถคํานวณผลกระทบได 

 11.1 ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพ่ือรายยอย จํากัด (มหาชน) 

  ในเดือนมิถุนายน 2548 บริษัทฯไดซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย 
(เดิมช่ือ “บริษัทเครดิตฟองซิเอร แลนดแอนดเฮาส จํากัด (มหาชน)”) จํานวน 4,724,000 หุน (มูลคาท่ีตรา
ไวหุนละ 100 บาท) ในราคาหุนละ 140 บาท รวมเปนเงินจํานวน 661.4 ลานบาท การลงทุนดังกลาวสงผล
ใหสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯในธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) เพิ่มข้ึนเปน
รอยละ 43.00 จากเดิมท่ีถือหุนในสัดสวนรอยละ 0.60 บริษัทฯจึงเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากเงินลงทุน
ระยะยาวเปนเงินลงทุนในบริษัทรวม 

  ในระหวางป 2549 ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน) เพิ่มทุนจํานวน 8 ลาน
หุน มูลคาตราไวหุนละ 100 บาท โดยบริษัทฯไดซื้อหุนสามัญเพิ่มรวมจํานวน 3.44 ลานหุน คิดเปนเงิน 
344.0 ลานบาท เพื่อรักษาสัดสวนการลงทุนในธนาคารดังกลาว 

 11.2 บริษัท บางกอกเชน ฮอสปตอล จํากัด (มหาชน) 

   ในระหวางป 2549 บริษัทฯไดลงทุนในบริษัท บางกอกเชน ฮอสปตอล จํากัด (มหาชน) โดยการซื้อ
หุนสามัญเพิ่มรวมจํานวน 26.2 ลานหุน คิดเปนเงิน 141.2 ลานบาท  ทําใหสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ
เปลี่ยนแปลงจากรอยละ 25.79 เปนรอยละ 28.55 

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เงินลงทุนในบริษัท บางกอกเชน ฮอสปตอล จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีราคาตลาดรวมจํานวน 2,007 ลานบาท (2548: 
657 ลานบาท)   
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 11.3 บริษัท ควอลิต้ี คอนสตรัคชั่น โปรดักส จํากัด (มหาชน) 

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เงินลงทุนในบริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคช่ัน โปรดักส จํากัด (มหาชน) ซึ่ง
เปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีราคาตลาดรวมจํานวน 246 ลานบาท          
(2548: 344 ลานบาท)   

 11.4 บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 

   ในระหวางป 2549 บริษัทฯไดลงทุนในบริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) โดยการซื้อ
หุนสามัญเพิ่มรวมจํานวน 23.8 ลานหุน คิดเปนเงิน 219.5 ลานบาท รวมท้ังการซื้อหุนเพิ่มทุนที่จัดสรรให
ผูถือหุนเดิมในอัตรา 1 หุนสามัญเดิมตอ 1 หุนสามัญใหม ในราคาหุนละ 1 บาท จํานวน 276.0 ลานหุน 
เปนเงิน 276.0 ลานบาท ประกอบกับการใชสิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัท โฮม 
โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) ทําใหสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯเปลี่ยนแปลงจากรอยละ 26.62 
เปนรอยละ 28.75 

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เงินลงทุนในบริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปน
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีราคาตลาดรวมจํานวน 3,147 ลานบาท (2548: 
2,030 ลานบาท)   

 11.5 บริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด 

   ในเดือนพฤษภาคม 2548 บริษัท เอเชีย แอสแซท แอดไวเซอรี่ จํากัด ไดลดทุนจดทะเบียนจํานวน 
7.5 ลานบาท โดยไดลดทุนลงตามสัดสวนการถือหุน บริษัทฯไดรับเงินคืนตามสัดสวนรอยละ 40.00 เปน
จํานวนเงิน 3 ลานบาท 

 11.6 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิเรียกรองแลนดแอนดเฮาส II 

   เมื่อวันท่ี 28 มิถุนายน 2548 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและสิทธิเรียกรองแลนดแอนดเฮาส II ได
ลดหนวยลงทุนจํานวน 39,743,000 หนวย โดยลดตามสัดสวนการลงทุนของผูถือหนวยลงทุน บริษัทฯ
ไดรับเงินคืนตามสัดสวนรอยละ 49.99 รวมเปนเงินจํานวน 245.4 ลานบาท 



 -  25  - 

 11.7 บริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) 

   ในระหวางป 2549 บริษัทฯไดลงทุนในบริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน) โดยการซื้อหุนสามัญ
เพิ่มรวมจํานวน 80.4 ลานหุน คิดเปนเงิน 96.8 ลานบาท 

   นอกจากนี้ ในระหวางป 2549 มีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัท ควอลิตี้ เฮาส 
จํากัด (มหาชน) ใชสิทธิจองซื้อหุนสามัญใหม ทําใหสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯเปลี่ยนแปลงจาก    
รอยละ 24.02 เปนรอยละ 21.91 

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เงินลงทุนในบริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัท             
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยมีราคาตลาดรวมจํานวน 1,793 ลานบาท (2548: 1,747 
ลานบาท) 

 11.8 บริษัท โพลาร พรอบเพอรต้ี โฮลดิ้ง คอรปอเรชั่น จํากัด 

   ในระหวางป 2549 บริษัท โพลาร พรอบเพอรตี้ โฮลดิ้ง คอรปอเรชั่น จํากัดไดจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศฟลิปปนสแลว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 เงินลงทุนในบริษัทดังกลาวมีราคาตลาด
รวมจํานวน 1,238 ลานบาท 

12. เงินลงทุนระยะยาวอื่น 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

 2549 2548 2549 2548 
หลักทรัพยเผื่อขาย     
ตราสารทุน 398,250 118,801 398,250 118,801 
บวก: คาเผื่อการปรับมูลคา (48,650) 2,499 (48,650) 2,499 

หลักทรัพยเผื่อขายสุทธิ 349,600 121,300 349,600 121,300 

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด 150,000 150,000 - - 

เงินลงทุนทั่วไป     
ตราสารทุน 2,172,461 2,172,873 2,027,670 2,028,100 
หัก: คาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุน (1,476,945) (1,449,140) (1,394,850) (1,380,108) 

สุทธิ 845,516 873,733 632,820 647,992 

รวม 1,195,116 995,033 982,420 769,292 
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13. ที่ดินรอการพัฒนา 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

 2549 2548 2549 2548 
ท่ีดินรอการพัฒนา 5,248,566 3,883,523 3,584,319 2,346,392 
หัก: คาเผื่อการดอยคา (824,329) (393,654) (669,457) (296,013) 

ท่ีดินรอการพัฒนา - สุทธิ 4,424,237 3,489,869 2,914,862 2,050,379 

  ในระหวางป 2549 บริษัทฯไดจัดใหผูประเมินราคาอิสระประเมินมูลคายุติธรรมของที่ดินรอการพัฒนา
ของบริษัทฯและบริษัทยอย โดยวิธีเปรียบเทียบมูลคาตลาดโดยอาศัยการรวบรวมขอมูลราคาซื้อขายและ/หรือ
ราคาเสนอขายจากสภาพตลาดปจจุบันแลวนํามาวิเคราะหเพื่อกําหนดมูลคาตลาดปจจุบัน 

  บริษัทยอยไดนําท่ีดินรอการพัฒนาบางสวนซึ่งมีมูลคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 จํานวน 
1,352.5 ลานบาท (2548: 1,414.2 ลานบาท) ไปจดจํานองค้ําประกันเงินกูตามที่กลาวในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินขอ 19 

  บริษัทฯไดนําท่ีดินรอการพัฒนาบางสวนซึ่งมีมูลคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 จํานวน 2,054 
ลานบาท ไปจดจํานองค้ําประกันหุนกูตามที่กลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 20 ซึ่งบริษัทฯไดชําระหนี้
หุนกูท่ีมีหลักประกันดังกลาวไดแลวในป 2549 ณ วันสิ้นป บริษัทฯอยูระหวางการปลอดจํานองที่ดินรอการ
พัฒนาดังกลาว 

  รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสํารองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลคาท่ีดินรอการพัฒนาสําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 สรุปไดดังนี้ 

(หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2549 393,654 296,013 
บวก: การเพิ่มข้ึนของขาดทุนจากการดอยคา 498,696 441,465 
หัก: การลดลงเนื่องจากกลับรายการขาดทุน   
 จากการดอยคา (211,855) (211,855) 
บวก: เพิ่มข้ึนเนื่องจากรับการโอนสินคาคงเหลือเปน   
 ท่ีดินรอการพัฒนา 143,834 143,834 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 824,329 669,457 
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14. ที่ดินตามสัญญาจะซื้อจะขาย 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวมและ              
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

 2549 2548 
ท่ีดินตามสัญญาจะซื้อจะขาย 282,450 282,450 
หัก: คาเผื่อการดอยคา (56,450) (56,450) 

ท่ีดินตามสัญญาจะซื้อจะขาย - สุทธิ 226,000 226,000 

  ในป 2535 บริษัทฯไดทําสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับบริษัทแหงหนึ่งและไดจายชําระเงินครบถวนแลว
จํานวน 282.5 ลานบาท โดยในสัญญาระบุวาจะโอนกรรมสิทธิ์หลังจากมีการดําเนินการกอสรางบางสวนใหแลว
เสร็จภายใน 36 เดือนนับจากวันทําสัญญา หากบริษัทฯไมสามารถดําเนินการไดบริษัทแหงนั้นสามารถบอกเลิก
สัญญาและคืนเงินจํานวนรอยละ 70 ของราคาซื้อ อยางไรก็ตาม บริษัทฯยังไมไดดําเนินการกอสรางดังกลาว 
บริษัทฯไดตั้งคาเผื่อการดอยคาของที่ดินตามสัญญาจะซื้อจะขายดังกลาวไวจํานวน 56.5 ลานบาท 

  ในระหวางป 2549 บริษัทฯไดจัดใหผูประเมินราคาอิสระประเมินมูลคายุติธรรมของที่ดินตามสัญญาจะซื้อ
จะขายโดยวิธีเปรียบเทียบมูลคาตลาดโดยอาศัยการรวบรวมขอมูลราคาซื้อขายและ/หรือราคาเสนอขายจากสภาพ
ตลาดปจจุบันแลวนํามาวิเคราะหเพื่อกําหนดมูลคาตลาดปจจุบัน โดยผูประเมินราคาอิสระไดประเมินมูลคา
ยุติธรรมของที่ดินตามสัญญาจะซื้อจะขายดังกลาวสูงกวามูลคาตามบัญชีสุทธิ 

15. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 อาคารและ  เครื่องตกแตง  สโมสร สระวายน้ํา    
 สวนปรับปรุง เครื่องใช สํานักงานและ  และสนาม  ทรัพยสินระหวาง  
 อาคาร สํานักงาน สโมสร ยานพาหนะ เทนนิส อ่ืน ๆ กอสราง รวม 

ราคาทุน         
31 ธันวาคม 2548 54,064 102,155 111,048 46,804 822,306 39,535 53,688 1,229,600 
ซื้อเพิ่ม - 23,987 7,175 3,573 110,378 7,290 1,198,208 1,350,611 
จําหนาย (2,295) (17,728) - (1,761) (112,113) (392) - (134,289) 
โอนเขา (ออก) - - 81,914 - - - (81,914) - 

31 ธันวาคม 2549 51,769 108,414 200,137 48,616 820,571 46,433 1,169,982 2,445,922 

คาเสื่อมราคาสะสม         
31 ธันวาคม 2548 27,897 71,865 67,637 20,089 630,637 26,362 - 844,487 
คาเสื่อมราคาสําหรับป 1,850 16,966 28,254 8,878 93,955 4,932 - 154,835 
จําหนาย (307) (16,582) - (1,613) (112,113) (375) - (130,990) 

31 ธันวาคม 2549 29,440 72,249 95,891 27,354 612,479 30,919 - 868,332 
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(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

 อาคารและ  เครื่องตกแตง  สโมสร สระวายน้ํา    
 สวนปรับปรุง เครื่องใช สํานักงานและ  และสนาม  ทรัพยสินระหวาง  
 อาคาร สํานักงาน สโมสร ยานพาหนะ เทนนิส อ่ืน ๆ กอสราง รวม 

คาเผื่อการดอยคา        
31 ธันวาคม 2548 1,178 - - - 6,989 - - 8,167 

31 ธันวาคม 2549 1,178 - - - 6,989 - - 8,167 

มูลคาสุทธิตามบัญช ี         
31 ธันวาคม 2548 24,989 30,290 43,411 26,715 184,680 13,173 53,688 376,946 

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

คาเสื่อมราคาสําหรับป      
2548 (105 ลานบาทรวมอยูในตนทุนขาย สวนท่ีเหลือรวมอยูในคาใชจายในการขายและบริหาร)    151,642 

2549 (94 ลานบาทรวมอยูในตนทุนขาย สวนท่ีเหลือรวมอยูในคาใชจายในการขายและบริหาร)    154,835 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

 อาคารและ  เครื่องตกแตง  สโมสร สระวายน้ํา    
 สวนปรับปรุง เครื่องใช สํานักงานและ  และสนาม  ทรัพยสินระหวาง  
 อาคาร สํานักงาน สโมสร ยานพาหนะ เทนนิส อ่ืน ๆ กอสราง รวม 

ราคาทุน         
31 ธันวาคม 2548 35,813 92,559 85,739 38,526 602,693 27,475 20,535 903,340 
ซื้อเพิ่ม - 23,213 3,122 1,989 83,767 5,139 81,057 198,287 
จําหนาย (2,295) (17,661) - (491) (112,113) (392) - (132,952) 
โอนเขา (ออก) - - 81,690 - - - (81,690) - 

31 ธันวาคม 2549 33,518 98,111 170,551 40,024 574,347 32,222 19,902 968,675 

คาเสื่อมราคาสะสม         
31 ธันวาคม 2548 11,097 64,712 50,623 16,991 473,614 18,001 - 635,038 
คาเสื่อมราคาสําหรับป 1,695 16,148 25,299 7,186 61,109 3,740 - 115,177 
จําหนาย (307) (16,515) - (491) (112,113) (375) - (129,801) 

31 ธันวาคม 2549 12,485 64,345 75,922 23,686 422,610 21,366 - 620,414 

มูลคาสุทธิตามบัญช ี         
31 ธันวาคม 2548 24,716 27,847 35,116 21,535 129,079 9,474 20,535 268,302 

31 ธันวาคม 2549 21,033 33,766 94,629 16,338 151,737 10,856 19,902 348,261 

คาเสื่อมราคาสําหรับป      
2548 (64 ลานบาทรวมอยูในตนทุนขาย สวนท่ีเหลือรวมอยูในคาใชจายในการขายและบริหาร)    106,742 

2549 (61 ลานบาทรวมอยูในตนทุนขาย สวนท่ีเหลือรวมอยูในคาใชจายในการขายและบริหาร)    115,177 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยมีอุปกรณจํานวนหนึ่งซึ่งตัดคาเสื่อมราคาหมดแลวแตยัง
ใชงานอยู ราคาทุนของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวนเงินประมาณ 186.7 ลานบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 96.2 ลาน
บาท) (2548: 172.3 ลานบาท เฉพาะของบริษัทฯ: 83.4 ลานบาท) 

  บริษัทยอยสองแหงไดนําทรัพยสินระหวางกอสรางซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 
จํานวน 1,146 ลานบาท ซึ่งตั้งอยูบนสิทธิการเชาของบริษัทยอยดังกลาวตามที่กลาวในหมายเหตุประกอบ          
งบการเงินขอ 16 ไปค้ําประกันเงินกูยืมระยะยาวตามที่กลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 19 
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16. สิทธิการเชา 
(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 
  

อายุการ       
ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 

 
 

 
 

ยอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 

 ตัดจําหนาย 1 มกราคม ระหวางป 2549 31 ธันวาคม 
 คงเหลือ 2549 เพิ่มข้ึน ตัดจําหนาย 2549 

โครงการแอล แอนด เอช ราชดําริ 31.4 ป 301,689 - (9,301) 292,388 
โครงการแอล แอนด เอช สาทร 31.6 ป 195,349 785 (6,016) 190,118 
ท่ีดินเปลา 19.8 ป 780 - (38) 742 
รวม  497,818 785 (15,355) 483,248 

  บริษัทยอยสองแหงไดนําสิทธิการเชาท่ีดินมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 จํานวน 482.5 
ลานบาท ไปคํ้าประกันเงินกูยืมระยะยาวที่ไดรับจากธนาคารพาณิชยแหงหนึ่งตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ 19 

17. คาความนิยม 

  ในระหวางป 2549 คาความนิยม (คาความนิยมติดลบ) จากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมมี
รายการเคลื่อนไหวดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

  คาความนิยม  
 คาความนิยม ติดลบ รวม 

ทุน    
ณ วันที่ 1 มกราคม 2549 173,571 (69,998) 103,573 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 173,571 (69,998) 103,573 

คาตัดจําหนายสะสม    
ณ วันที่ 1 มกราคม 2549 (47,964) 30,249 (17,715) 
คาตัดจําหนายสําหรับป (44,007) 7,000 (37,007) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 (91,971) 37,249 (54,722) 

สุทธิ    
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 125,607 (39,749) 85,858 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 81,600 (32,749) 48,851 
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  คาตัดจําหนายของคาความนิยมบันทึกเปนคาใชจายในการบริหาร ขณะที่คาตัดจําหนายของคาความนิยม
ติดลบรับรูเปนรายไดอื่นในงบกําไรขาดทุน 

18. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

 2549 2548 2549 2548 
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 4,517 10,554 - 10,554 
ตั๋วแลกเงิน 2,335,000 304,463 2,335,000 304,463 
ตั๋วสัญญาใชเงิน 900,000 - 900,000 - 
หัก: ดอกเบี้ยจายลวงหนา (31,569) (3,501) (31,569) (3,501) 

สุทธิ 3,207,948 311,516 3,203,431 311,516 

  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินค้ําประกันโดยการจดจํานองที่ดินบางสวนและ              
สิ่งปลูกสรางของบริษัทยอยตามที่กลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 9 

19. เงินกูยืมระยะยาว 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

 2549 2548 2549 2548 
เงินกูยืมระยะยาว 5,313,935 4,617,016 3,947,201 3,659,627 
หัก: สวนที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป (2,567,665) (1,394,779) (2,350,151) (1,380,559) 

สุทธิ 2,746,270 3,222,237 1,597,050 2,279,068 
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  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 เงินกูยืมระยะยาวของบริษัทฯและบริษัทยอยไดรับจากสถาบัน
การเงินในประเทศ มีรายละเอียดดังนี้ 

(หนวย: ลานบาท)  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ    

 2549 2548 2549 2548 อัตราดอกเบี้ย การชําระคืนเงินตน หลักประกัน 

บริษัทฯ        
 เงินกูยืม 
  ระยะยาว 

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

จายชําระคืนภายใน 5 ป  
   นับแตวันเบิกเงินกูงวดแรก 

ที่ดินของโครงการ 

      หรืออัตราดอกเบี้ย
เงินฝากประจําบวก
รอยละ 2 แลวแต
อัตราใดจะสูงกวา 

  

 967.8 - 967.8 - 3 ปแรก MLR - 1.5 
ปถัดไป MLR - 1.5 

จายชําระคืนภายใน 2 ป 6 
เดือนถึง 3 ป นับแตวัน 

ที่ดินของโครงการ 

      หรืออัตราดอกเบี้ย
เงินฝากประจําบวก
รอยละ 2 แลวแต
อัตราใดจะสูงกวา 

 เบิกเงินกูงวดแรก  

 ตั๋วแลกเงิน 2,350.2 3,659.6 2,350.2 3,659.6 รอยละ 3.375 ถึง 5.45 เมื่อครบกําหนด - 
  ระยะยาว      ตอป   
เงินกูยืมระยะยาว        
บริษัท แอล  
   แอนด เอช 
   พรอพเพอร 
   ตี้ จํากัด  

350.0 - - - 3 ปแรก MLR - 1.5 
ปถัดไป MLR - 1.0

หรืออัตราดอกเบี้ย
เงินฝากประจําบวก
รอยละ 2.5 แลวแต
อัตราใดสูงกวา 

จายชําระคืนภายในเดือน
ธันวาคม 2560 

สิทธิการเชาพรอมอาคาร
ในโครงการที่เสนอกู 

บริษัท แอล 
   แอนด เอช  
   สาทร จํากัด  

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

หรืออัตราดอกเบี้ย
เงินฝากประจําบวก
รอยละ 2.5 แลวแต
อัตราใดสูงกวา 

จายชําระคืนภายในเดือน
ธันวาคม 2560 

 

สิทธิการเชาชวงและส่ิง
ปลูกสรางในโครงการที่
เสนอกู 

คํ้าประกันโดยบริษัท แอล 
แอนด เอช พร็อพเพอรตี้ 
จํากัด ในวงเงิน 390 ลาน
บาท 

บริษัท  
   แอล. เอช.  
   เมืองใหม  
   จํากัด 

206.9 
 
 
 
 
 
 

80.8 
 
 

312.4 
 
 
 
 
 
 

95.0 

- 
 
 
 
 
 
 

- 

- 
 
 
 
 
 
 

- 

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

ชําระคืนรอยละ 45 ของราคา 
 ขายที่ดินพรอมส่ิงปลูกสราง 
 
 
 
 
 
ชําระคืนภายใน 60 เดือนๆ 
 ละ 1.6 ลานบาท เริ่มชําระ 
 งวดแรกเดือนเมษายน 2549 

ที่ดินในโครงการ 
คํ้าประกันโดยบริษัทฯ  
บริษัทยอยและบริษัทที่
เกี่ยวของกันในวงเงินรวม 
1,200 ลานบาท 

หุนของบริษัทยอย 
 
ที่ดินในโครงการ 



 -  32  - 

(หนวย: ลานบาท)  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ    

 2549 2548 2549 2548 อัตราดอกเบี้ย การชําระคืนเงินตน หลักประกัน 

บริษัท ภูเก็ต 
   ฟวเจอร 
   แพลน  
   จํากัด 

234.0 280.0 - - ปแรก MLR – 1.5 
ปถัดไป MLR – 1 
 

ชําระคืนรอยละ 70 ของราคา
ขายที่ดิน 

ที่ดินในโครงการ 
คํ้าประกันโดยบริษัทฯ 
บริษัท แอล.เอช. เมือง
ใหมและบริษัทที่
เกี่ยวของกันในวงเงินรวม 
840 ลานบาท 

หุนของบริษัทและบริษัทที่
เกี่ยวของกัน 

บริษัท 
   ดับเบิ้ลทรี  
   จํากัด 

270.0 270.0 

 
- - 

 
ปแรก MLR – 1.5 
ปถัดไป MLR - 1 

ชําระคืนรอยละ 70 ของราคา
ขายที่ดิน 

ที่ดินในโครงการ 
คํ้าประกันโดยบริษัทฯ 
บริษัท แอล.เอช. เมือง
ใหม และบริษัทที่
เกี่ยวของกันในวงเงิน  
810 ลานบาท 

หุนของบริษัทและบริษัทที่ 
        เกี่ยวของกัน 

รวม 5,313.9 4,617.0 3,947.2 3,659.6    
หัก: สวนที่        
   ถึงกําหนด        
   ชําระภาย        
   ในหนึ่งป (2,567.6) (1,394.8) (2,350.1) (1,380.6)    
สุทธิ 2,746.3 3,222.2 1,597.1 2,279.0    

  สัญญากูยืมเงินสวนใหญไดระบุขอปฏิบัติและขอจํากัดบางประการ เชน อัตราสวนการถือหุนของผูถือหุน 
รายใหญ การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท การค้ําประกันหนี้สินหรือเขารับอาวัลตั๋วสัญญาใชเงินแกบุคคลหรือ
นิติบุคคลใด ๆ การจายเงินปนผล และการรวมหรือควบบริษัทเขากับบริษัทอื่นและการดํารงอัตราสวน            
ทางการเงินบางประการ เปนตน 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยคงเหลือจํานวนเงินที่ยังไมไดเบิกใชของวงเงินกูยืมจาก
สถาบันการเงินเปนจํานวนรวมประมาณ 2,932.4 ลานบาท 

  นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทยอยแหงหนึ่งมีจํานวนเงินที่ยังไมไดเบิกใชตามสัญญากูยืมเงิน
จากผูถือหุน (นอกจากบริษัทฯ) จํานวนประมาณ 880 ลานบาท 
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20. หุนกู 

  หุนกูของบริษัทฯแสดงรายละเอียดไดดังนี้ 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

 จํานวนหุน (หุน) จํานวนเงิน (พันบาท) 

 อัตราดอกเบี้ย อายุ คืนเงินตน ครบกําหนด 2549 2548 2549 2548 

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

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

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

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

   - ชุดที่ 3 ปที่ 1 - 3 คงที่รอยละ 4.25 5 ป เมื่อครบกําหนด 1 เมษายน 2553 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 
 ปที่ 4 คงที่รอยละ 5.5       
 ปที่ 5 คงที่รอยละ 6.5       
หุนกูประเภทมีหลักประกัน       
 - ครั้งที่ 1/2544 อัตราดอกเบี้ยสูงสุดของ 5 ป ทยอยคืนทุก 3 เดือน 4 ธันวาคม 2549 - 1,500,000 - 375,000 
  เงินฝากประจํา 3 เดือน      
  ของธนาคารกรุงเทพ      
  บวกรอยละ 3       

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

หัก: หุนกูที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป  (1,000,000) (1,375,000) 

สุทธิ    6,000,000 7,000,000 

  หุนกูประเภทมีหลักประกันค้ําประกันโดยที่ดินบางสวนของบริษัทฯ อยางไรก็ตาม บริษัทฯไดชําระหนี้
หุนกูท่ีมีหลักประกันดังกลาวแลวในป 2549 ณ วันสิ้นป บริษัทฯอยูระหวางการปลอดจํานองหลักประกันตามที่
กลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 13 

21. ทุนเรือนหุน 

  เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2548 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯจัดสรรใหแกผูถือหุน
เดิม (LH-W2) ขอใชสิทธิจํานวน 11,648,410 หนวย ซื้อหุนสามัญจํานวน 13,915,188 หุน ในราคาหุนละ 2.177 
บาท บริษัทฯไดรับเงินเพิ่มทุนขางตนแลวจํานวน 30,293,364 บาทในเดือนธันวาคม 2548 บริษัทฯจดทะเบียน
เพิ่มทุนที่ออกและเรียกชําระแลวกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2549 และตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยไดรับหุนสามัญขางตนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนแลวตั้งแตวันที่ 16 มกราคม 2549 เปนตนไป 
ดังนั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯจึงบันทึกจํานวนเงินรับจากการเพิ่มทุนดังกลาวไวเปนรายการแยก
ตางหากในงบดุลภายใตบัญชี “เงินรับลวงหนาคาหุน” 



 -  34  - 

  นอกจากนี้ ในระหวางป 2549 บริษัทฯ ไดรับชําระคาหุนเพิ่มทุนจากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ี
จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม (LH-W2) รวมท้ังสวนที่จัดสรรใหแกกรรมการที่เปนพนักงานและพนักงานของบริษัท
ฯและบริษัทยอยครั้งท่ี 4 และครั้งท่ี 5 (ESOP-4 และ ESOP-5) ทําใหทุนชําระแลวของบริษัทฯเปลี่ยนแปลงจาก 
8,297,412,718 บาทในป 2548 เปน 8,476,271,216 บาทในป 2549 การเพิ่มทุนของบริษัทฯในระหวางป 2549 มี
รายละเอียดดังนี้ 

 
วันท่ีใชสิทธิ 

ชนิดใบสําคัญ
แสดงสิทธิ 

 
จํานวนที่ใชสิทธิ 

จํานวนหุนสามัญที่ออก
เนื่องจากการใชสิทธิ 

ราคาใช
สิทธิ 

วันท่ีจดทะเบียนกับ
กระทรวงพาณิชย 

วันท่ีตลาดหลักทรัพยรับเปน
หลักทรัพยจดทะเบียน 

30 ธ.ค. 48 LH-W2 11,648,410 13,915,188 2.177 11 ม.ค. 49 16 ม.ค. 49 
31 ม.ค. 49 ESOP-4 500,150 5,001,500 1 7 ก.พ. 49 10 ก.พ. 49 
31 มี.ค. 49 ESOP-5 1,971,050 19,710,500 1 11 เม.ย. 49 20 เม.ย. 49 
31 มี.ค. 49 LH-W2 55,769,589 67,047,859 2.163 11 เม.ย. 49 20 เม.ย. 49 
28 เม.ย. 49 ESOP-4 18,000 180,000 1 15 พ.ค. 49 18 พ.ค. 49 
30 มิ.ย. 49 ESOP-5 2,019,600 20,196,000 1 13 ก.ค. 49 18 ก.ค. 49 
30 มิ.ย. 49 LH-W2 12,573,895 15,401,005 2.123 13 ก.ค. 49 18 ก.ค. 49 
31 ก.ค. 49 ESOP-4 109,500 1,095,000 1 4 ส.ค. 49 8 ส.ค. 49 
29 ก.ย. 49 ESOP-5 165,800 1,658,000 1 6 ต.ค. 49 11 ต.ค. 49 
29 ก.ย. 49 LH-W2 27,003,400 33,615,446 2.089 6 ต.ค. 49 11 ต.ค. 49 
31 ต.ค. 49 ESOP-4 103,800 1,038,000 1 7 พ.ย. 49 10 พ.ย. 49 

รวม   178,858,498    

 รายการกระทบยอดจํานวนหุนสามัญ 

(หนวย: หุน) 

 งบการเงินรวมและงบการเงิน 
เฉพาะของบริษัทฯ 

 2549 2548 
หุนสามัญจดทะเบียน 10,806,737,200 10,806,737,200 

หุนสามัญที่ออกและชําระแลว   
จํานวนหุนสามัญ ณ วันตนป 8,297,412,718 8,090,952,934 
เพิ่มจากการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ 178,858,498 206,459,784 

จํานวนหุนสามัญ ณ วันปลายป 8,476,271,216 8,297,412,718 
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  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 หุนสามัญจดทะเบียนที่ยังไมไดเรียกชําระเปนหุนสามัญที่สํารองไวเพื่อ
วัตถุประสงคตาง ๆ ดังนี้ 

(หนวย: หุน) 

การแปลงหุนกูแปลงสภาพเปนหุนสามัญ(1)  120,000,000 
การแปลง Euro Convertible Debenture เปนหุนสามัญ(1)  32,468,530 
การขายหุนใหบุคคลเฉพาะเจาะจง  1,000,000,000 
การใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ  1,177,997,454 

  2,330,465,984 

 (1) หุนสามัญที่สํารองไวเพื่อการแปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพและ Euro Convertible Debenture เปนหุนที่
เหลือจากการใชสิทธิของหุนกูแปลงสภาพและ Euro Convertible Debenture ท่ีครบกําหนดไปแลว 

22.  เงินรับลวงหนาคาหุน 

  เมื่อวันท่ี 29 ธันวาคม 2549 มีการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯจัดสรรใหแก
กรรมการที่เปนพนักงาน และพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอยครั้งท่ี 5 (ESOP-5) และใบสําคัญแสดงสิทธิท่ี
จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม (LH-W2) จํานวน 121,300 หนวยและ 3,176,670 หนวย 
ซื้อหุนสามัญจํานวน 1,213,000 หุน และ 3,954,508.หุน ในราคาหุนละ 1 บาท และ 2.089 บาท ตามลําดับ   
บริษัทฯไดรับเงินเพิ่มทุนขางตนแลวรวมจํานวน 9,473,967 บาทในเดือนธันวาคม 2549 บริษัทฯจดทะเบียนเพิ่ม
ทุนที่ออกและเรียกชําระแลวกับกระทรวงพาณิชยเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2550 เปนทุนชําระแลวจํานวน 
8,481,438,724 บาท และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดรับหุนสามัญขางตนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนแลว
ตั้งแตวันท่ี 12 มกราคม 2550 เปนตนไป ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯบันทึกจํานวนเงินรับจากการเพิ่มทุน
ดังกลาวจํานวน 9,473,967 บาท ไวเปนรายการแยกตางหากในงบดุลภายใตบัญชี “เงินรับลวงหนาคาหุน” 

23. ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

   23.1 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯจัดสรรใหแกกรรมการที่เปนพนักงาน และพนักงาน
ของบริษัทฯและบริษัทยอย 

   เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2544  ท่ีประชุมใหญสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2544 ไดอนุมัติใหบริษัทฯออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯจัดสรรใหแกกรรมการและพนักงานของบริษัทฯและ
บริษัทยอยภายใตโครงการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯใหแกกรรมการที่เปน
พนักงาน และพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอย จํานวน 30 ลานหนวย อายุโครงการ 5 ป ทยอยจัดสรร
ปละ 6 ลานหนวย 
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  23.1.1 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯจัดสรรใหแกกรรมการที่เปนพนักงาน และ
พนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอยคร้ังที่ 4 (ESOP-4) 

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

   ในระหวางป ใบสําคัญแสดงสิทธิขางตนมีการเคลื่อนไหวดังนี้ 

(หนวย: หนวย) 

  2549 2548 
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วันตนป  823,050 - 
บวก: ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีออกระหวางป  - 5,964,350 
หัก: ใชสิทธิระหวางป  (731,450) (5,141,300) 

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วันปลายป  91,600 823,050 

  23.1.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯจัดสรรใหแกกรรมการที่เปนพนักงาน และ      
พนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอยคร้ังที่ 5 (ESOP-5) 

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

(หนวย: หนวย) 

  2549 2548 
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วันตนป  - - 
บวก: ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีออกระหวางป  5,968,000 - 
หัก: ใชสิทธิระหวางป  (4,277,750) - 

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วันปลายป  1,690,250 - 

 23.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม (LH-W2) 

   เมื่อวันที่  3 กันยายน 2544 บริษัทฯไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ
จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม ประเภทระบุช่ือผูถือและเปลี่ยนมือได โดยไมมีราคาเสนอขาย (LH-W2).จํานวน 
311,808,956 หนวย โดยผูถือหุนเดิมจะไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิในอัตรา 2 หุนสามัญเดิมตอ        
1 ใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งไดจัดสรรไปจํานวน 307,656,855 หนวย ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวมีอายุ 7 ป
นับแตวันที่ออก โดยมีอัตราการใชสิทธิคือใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยมีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน      
ในราคาใชสิทธิ 26 บาทตอ 1 หุนสามัญ และมีระยะเวลาการใชสิทธิในวันทําการสุดทายของเดือนมีนาคม 
มิถุนายน กันยายน และธันวาคม โดยกําหนดการใชสิทธิครั้งแรกคือวันที่ 28 ธันวาคม 2544 และ
กําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทายคือวันที่ 2 กันยายน 2551 และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดรับ
ใบสํา คัญแสดงสิทธิดังกลาวเปนหลักทรัพยจดทะเบียน  โดยเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย                    
แหงประเทศไทยไดตั้งแตวันที่ 26 กันยายน 2544 

   อยางไรก็ตาม ในป 2546 มีการเปลี่ยนแปลงมูลคาท่ีตราไวของหุนสามัญบริษัทฯจากหุนละ 10 บาท
เปนหุนละ 1 บาท โดยการแตกจํานวนหุนจากเดิม 1 หุนเปน 10 หุน ซึ่งมีผลทําใหใบสําคัญแสดงสิทธิท่ี
จัดสรรใหแกผูถือหุนสามัญเดิม (LH-W2) ไดแตกจํานวนหนวยจาก 1 หนวยเปน 10 หนวยดวยเชนกัน 
นอกจากนี้ ราคาการใชสิทธิและ/หรืออัตราการใชสิทธิขางตนไดถูกปรับหลายครั้งเนื่องจากมีเหตุการณ
ตามที่ไดกําหนดในหนังสือช้ีชวนเกิดข้ึน  



 -  38  - 

   ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯไดเปลี่ยนแปลงอัตราการใชสิทธิและราคาใชสิทธิของใบสําคัญแสดง
สิทธิขางตน (LH-W2) ดังนี้ 

วันที่ รายการแกไข คร้ังกอน คร้ังใหม หมายเหตุ 

8 มีนาคม 2549 อัตราการใชสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย 
ใชสิทธิซื้อหุนสามัญได   
1.19460 หุน 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย 
ใชสิทธิซื้อหุนสามัญได 
1.20223 หุน 

เปนผลจากการออก 
ESOP-5 

 ราคาใชสิทธิ 2.177 บาทตอหุน 2.163 บาทตอหุน เปนผลจากการออก 
ESOP-5 

4 พฤษภาคม 2549 อัตราการใชสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย 
ใชสิทธิซื้อหุนสามัญได   
1.20223 หุน 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย 
ใชสิทธิซื้อหุนสามัญได 
1.22484 หุน 

เปนผลจากการจาย    
เงินปนผลเกินกวา  
รอยละ 30 ของกําไร
สุทธิ 

 ราคาใชสิทธิ 2.163 บาทตอหุน 2.123 บาทตอหุน เปนผลจากการจาย    
เงินปนผลเกินกวา    
รอยละ 30 ของกําไร
สุทธิ 

25 สิงหาคม 2549 อัตราการใชสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย 
ใชสิทธิซื้อหุนสามัญได   
1.22484 หุน 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย 
ใชสิทธิซื้อหุนสามัญได 
1.24486 หุน 

เปนผลจากการจาย    
เงินปนผลเกินกวา  
รอยละ 30 ของกําไร
สุทธิ 

 ราคาใชสิทธิ 2.123 บาทตอหุน 2.089 บาทตอหุน เปนผลจากการจาย     เงิน
ปนผลเกินกวา    รอยละ 
30 ของกําไรสุทธิ 

   ในระหวางป ใบสําคัญแสดงสิทธิขางตนมีการเคลื่อนไหวดังนี้ 
(หนวย: หนวย) 

  2549 2548 
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วันตนป  1,329,721,543 1,418,385,233 
หัก: ใชสิทธิระหวางป  (98,523,554) (88,663,690) 

จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วันปลายป  1,231,197,989 1,329,721,543 



 -  39  - 

24. สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุน 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวมและ            
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

 2549 2548 
  (ปรับปรุงใหม) 
ผลตางระหวางราคาตามบัญชีกับ   
 มูลคายุติธรรมของเงินลงทุน   
 เผื่อขาย   
 - เงินลงทุนของบริษัทรวม (725) 691 
 - เงินลงทุนของบริษัทฯ (48,650) 2,499 

รวม (49,375) 3,190 

  ในระหวางป 2549 สวนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาเงินลงทุนมีรายการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวมและ            
งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2549  3,190 
เปลี่ยนแปลงระหวางป   
 - จากการตีราคา  4,230 
 - จากการขาย  (55,389) 
 - จากการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ  10 
 - จากวิธีสวนไดเสีย  (1,416) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549  (49,375) 

25. สํารองตามกฎหมาย 

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

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

 2549 2548 2549 2548 
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทรวม - (21) - (21) 
กําไรจากการขายหลักทรัพยเผื่อขาย 69,401 391,167 69,401 391,167 
กําไรจากการขายเงินลงทุนทั่วไป 277 8 259 - 

รวม 69,678 391,154 69,660 391,146 

27. จํานวนและคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

 2549 2548 2549 2548 
จํานวนพนักงาน ณ วันสิ้นป (คน) 711 704 658 661 
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงานสําหรับป (พันบาท) 441,547 453,467 418,684 431,755 

28. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

  บริษัทฯและพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอยและพนักงานของบริษัทยอยไดรวมกันจัดตั้งกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพข้ึนตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯ บริษัทยอยและพนักงานจะ
จายสมทบเขากองทุนเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 3-5 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดยบริษัท
หลักทรัพยจัดการกองทุน ทิสโก จํากัด และจะจายใหแกพนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบวา
ดวยกองทุน ในระหวางป 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยไดจายเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพเปนจํานวนเงิน 
12.9 ลานบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 12.6 ลานบาท) (2548: 11.7 ลานบาท เฉพาะของบริษัทฯ:  11.4 ลานบาท) 

29. กําไรตอหุน 

  กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสุทธิสําหรับปดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญ
ท่ีออกอยูในระหวางป 

  กําไรตอหุนปรับลดคํานวณโดยหารกําไรสุทธิสําหรับปดวยผลรวมของจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ย          
ถวงน้ําหนักที่ออกอยูในระหวางปกับจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่บริษัทฯอาจตองออกเพื่อแปลง
หุนสามัญเทียบเทาปรับลดทั้งสิ้นใหเปนหุนสามัญ  โดยสมมติวาไดมีการแปลงเปนหุนสามัญ  ณ  วันตนปหรือ  ณ 
วันออกหุนสามัญเทียบเทา 
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  การกระทบยอดระหวางกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลดแสดงไดดังนี้ 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

 สําหรับงวดปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

  จํานวนหุนสามัญ  
 กําไรสุทธิ ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก กําไรตอหุน 

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

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน       
กําไรจากกิจกรรมตามปกติ 3,247,313 5,075,896 8,409,451* 8,224,383* 0.39 0.62 
รายการพิเศษ - 45,023   - - 

กําไรสุทธิ 3,247,313 5,120,919   0.39 0.62 
ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ      
 จัดสรรใหแกกรรมการที่เปนพนักงาน       
 และพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอย      
  - คร้ังที่ 4 (ESOP-4) - - 2,505 7,245   
  - คร้ังที่ 5 (ESOP-5) - - 20,275 -   
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ     
 จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม (LH-W2) - - 1,154,040 1,174,338   

กําไรตอหุนปรับลด      
กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญ สมมติวามีการใชสิทธิ      
 ซื้อหุนสามัญจากใบสําคัญแสดงสิทธิ  9,586,271 9,405,966   

 กําไรจากกิจกรรมตามปกติ 3,247,313 5,075,896  0.34 0.54 
 รายการพิเศษ - 45,023  - - 

 กําไรสุทธิ 3,247,313 5,120,919  0.34 0.54 

 *รวมหุนสามัญจากการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิตามที่กลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 22 

30. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

  บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการในสวนงานทางธุรกิจเดียวคือธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ซึ่ง
ประกอบดวยโครงการจัดสรรที่ดินขายพรอมบานและโครงการอาคารชุดพักอาศัย และมีสวนงานทางภูมิศาสตร
เพียงสวนงานเดียวคือประเทศไทยเทานั้น ดังนั้น รายได กําไรและสินทรัพยท้ังหมดที่แสดงในงบการเงินจึง
เกี่ยวของกับสวนงานทางธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรตามที่กลาวไว 
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31. เงินปนผล 

  เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2549 ท่ีประชุมใหญสามัญผูถือหุนของบริษัทฯประจําป 2549 ไดมีมติอนุมัติให 
บริษัทฯจายเงินปนผลประจําป 2548 อีกในอัตราหุนละ 0.25 บาท ท้ังนี้ คณะกรรมการบริษัทฯอนุมัติจาย         
เงินปนผลระหวางกาลสําหรับผลการดําเนินงานป 2548 ไปแลวในอัตรา 0.25 บาทตอหุน รวมเปนเงินปนผล
สําหรับผลการดําเนินงานป 2548 ท้ังสิ้น 0.50 บาทตอหุน สําหรับเงินปนผลครั้งนี้จํานวน 0.25 บาทตอหุนคิดเปน
เงินปนผลท้ังสิ้น 2,100.77 ลานบาท แตเนื่องจากเงินปนผลท่ีประกาศจายจํานวน 16.47 ลานบาท เปนของผูถือหุน
ซึ่งไมมีสิทธิรับเงินปนผล เงินปนผลที่บริษัทฯจายไปจริงจึงมีจํานวนเงินเพียง 2,084.30 ลานบาท เงินปนผล
ดังกลาวมีกําหนดจายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2549 

  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2549 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯจายเงินปนผล
ระหวางกาลสําหรับผลการดําเนินงานงวดหกเดือนของป 2549 ในอัตรา 0.17 บาทตอหุนรวมเปนเงินจํานวน 
1,434.79 ลานบาท แตเนื่องจากเงินปนผลท่ีประกาศจายจํานวน 11.72 ลานบาท เปนของผูถือหุนซึ่งไมมีสิทธิรับ
เงินปนผล เงินปนผลท่ีบริษัทฯจายไปจริงจึงมีจํานวนเงินเพียง 1,423.07 ลานบาท เงินปนผลดังกลาวมีกําหนดจาย
ในวันที่ 11 กันยายน 2549 

32.  ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา 

 32.1 ภาระผูกพัน 

  32.1.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันตามสัญญากอสรางรวมจํานวน 
1,976.3 ลานบาท (เฉพาะของบริษัทฯ 1,115.8 ลานบาท) (2548: 1,192.5 ลานบาท เฉพาะของ 
บริษัทฯ 829.8 ลานบาท) 

  32.1.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯมีภาระผูกผันตามสัญญาเชาและบริการกับบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน       
แหงหนึ่งท่ีจะตองจายในอนาคตดังนี้ 

จายชําระภายใน ลานบาท 
1 ป 26.2 
2 - 5 ป 26.3 

รวม 52.5 

  32.1.3 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 บริษัท แอล แอนด เอช พรอพเพอรตี้ จํากัด มีภาระผูกผันเกี่ยวกับการ
บริหารโครงการและงานกอสรางจํานวน 7.1 ลานบาท 
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32.1.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรตี้ จํากัด และบริษัทยอยมีภาระผูกพัน
ตามสัญญาเชาท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสรางดังนี้ 

   ก) สัญญาเชาท่ีดินพรอมสิ่งปลูกสราง 

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

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

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

   ข) สัญญาเชาชวงท่ีดิน 

วันที่ทําสัญญา อายุสัญญา   วันสิ้นสุดสัญญา   อัตราคาเชา 
28 กรกฎาคม 2548 33 ป  28 กรกฎาคม 2581   ปที่ 1-3 3.00 ลานบาท ชําระแลว 

         ปที่ 4-8 คาเชารวม 25.00 ลานบาท 
         ปที่ 9-13 คาเชารวม 30.00 ลานบาท 
         ปที่ 14-18 คาเชารวม 36.00 ลานบาท 
         ปที่ 19-23 คาเชารวม 43.20 ลานบาท 
         ปที่ 24-28 คาเชารวม 51.84 ลานบาท 
            ปที่ 29-33 คาเชารวม 62.21 ลานบาท 
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   ค) สัญญาเชาท่ีดิน 

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

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

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

  32.1.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับสวนของเงินลงทุนที่ยังไมเรียกชําระใน
บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรตี้ จํากัด จํานวนเงิน 205.2 ลานบาท 

  32.1.6 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรตี้ จํากัด และบริษัทยอยมีภาระผูกพัน
เกี่ยวกับคาบริหารจัดการที่ตองจายใหกับบริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด ซึ่งเปนบริษัท
รวมของบริษัทฯในอัตราปละ 21.2 ลานบาท และคาธรรมเนียมอื่นตามที่ระบุในสัญญา จนกวาจะมี
การบอกยกเลิกสัญญา 

  32.1.7 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการซื้อท่ีดินจํานวน 298.5 
ลานบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 262.3 ลานบาท) 
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  32.1.8 ภาระจากการพัฒนาโครงการที่ดําเนินการอยู 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 
 2549 2548 2549 2548 

จํานวนโครงการที่ดําเนินการอยูตนป 34 36 21 26 
จํานวนโครงการที่ปดแลว (6) (15) - (13) 
จํานวนโครงการที่เปดใหม 11 13 8 8 
จํานวนโครงการที่ดําเนินการอยูสิ้นป 39 34 29 21 
มูลคาซื้อขายที่ไดทําสัญญาแลวสะสม     
 ท้ังสิ้น (ลานบาท) 59,562 43,892 42,199 31,068 
คิดเปนรอยละของยอดขายรวมของ     
 โครงการที่เปดดําเนินการอยู 55.6 51.0 52.6 48.8 
มูลคาซื้อขายที่ไดทําสัญญาแลวใน     
 ระหวางป (ลานบาท) 17,160 18,541 11,922 10,970 
คิดเปนรอยละของยอดขายรวมของ     
 โครงการที่เปดดําเนินการอยู 16.0 21.6 14.9 17.2 

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยมีภาระผูกพันที่จะตองทําการพัฒนา
สาธารณูปโภคสวนกลางของโครงการที่ดําเนินงานอยูเปนมูลคา  663.8 ลานบาท (2548: 596.6 ลาน
บาท) 

 32.1.9 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยมีท่ีดินในโครงการที่ติดภาระจํายอมรวมจํานวน
ประมาณ 33 ไร ซึ่งมูลคาของที่ดินที่ติดภาระจํายอมดังกลาวไดรวมเปนตนทุนโครงการแลว 

 32.2 หนังสือค้ําประกันธนาคาร 

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยมีหนังสือคํ้าประกันซึ่งออกโดยธนาคารในนาม
บริษัทฯและบริษัทยอยเหลืออยูจํานวน 1,810.7 ลานบาท (เฉพาะของบริษัทฯ: 1,430.7 ลานบาท) (2548: 
1,472.7 ลานบาท เฉพาะของบริษัทฯ: 1,132.7 ลานบาท) ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบาง
ประการตามปกติธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอย 

 32.3 การค้ําประกัน 

  32.3.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯมีภาระคํ้าประกันที่ทํากับธนาคารและสถาบันการเงินตาง ๆ 
ใหกับบริษัท แอล. เอช. เมืองใหม จํากัด และบริษัทยอย ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯเปนจํานวน
รวม 522.5 ลานบาท 
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  32.3.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯค้ําประกันเงินกูของลูกคากับสถาบันการเงินจํานวน 9.1 ลาน
บาท (2548: จํานวน 9.0 ลานบาท)  

  32.3.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทฯไดคํ้า
ประกันหนี้ของบริษัทอื่นแหงหนึ่งจํานวน 31.5 ลานบาท (2548: 29.9 ลานบาท) 

  32.3.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัท ภูเก็ต ฟวเจอรแพลน จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท แอล.
เอช. เมืองใหม จํากัด ไดคํ้าประกันเงินกูของบริษัท แอล.เอช. เมืองใหม จํากัด จํานวน 400 ลานบาท 
และค้ําประกันเงินกูของบริษัท ดับเบิ้ลทรี จํากัด จํานวน 270 ลานบาท 

  32.3.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัท ดับเบิ้ลทรี จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัทของบริษัท แอล.
เอช. เมืองใหม จํากัด ไดคํ้าประกันเงินกูของบริษัท แอล.เอช. เมืองใหม จํากัด จํานวน 400 ลานบาท 
และค้ําประกันเงินกูบริษัท ภูเก็ต ฟวเจอรแพลน จํากัด จํานวน 280 ลานบาท 

  32.3.6 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัท แอล.เอช. เมืองใหม จํากัด ไดคํ้าประกันเงินกูของบริษัทยอย 2 
บริษัทจํานวน 550 ลานบาท 

  32.3.7 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรตี้ จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของ  
บริษัทฯไดคํ้าประกันเงินกูของบริษัท แอล แอนด เอช สาทร จํากัด จํานวน 390 ลานบาท 

 32.4 คดีความ 

   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยแหงหนึ่งมีคดีท่ีถูกฟองรองท่ีสําคัญคือคดีท่ีนิติ
บุคคลหมูบานจัดสรรสองแหงฟองรองเกี่ยวกับทางออกสูทางสาธารณะโดยมีทุนทรัพยจํานวน 1,013.5 
ลานบาท ขณะนี้บริษัทฯและบริษัทยอยไดเจรจาประนีประนอมกับคณะกรรมการหมูบานจัดสรรดังกลาว
ในเบื้องตนแลว ไดขอสรุปวาบริษัทฯจะมอบเงินใหนิติบุคคลหมูบานจัดสรรทั้งสองแหงจํานวนรวม 20 
ลานบาทเพื่อนําไปดําเนินการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคภายในหมูบานและจายเงินสมทบทุนสรางอาคาร
สํานักงานนิติบุคคลหมูบานจัดสรรดังกลาว ดังนั้น บริษัทฯจึงบันทึกสํารองเผื่อหนี้สินที่อาจจะเกิดข้ึนจาก
คดีความดังกลาวจํานวน 25.0 ลานบาท 

   นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯและบริษัทยอยไดถูกฟองรองในคดีอื่น ๆ เกี่ยวกับ
การผิดสัญญาซึ่งมีทุนทรัพยรวมจํานวน 21.2 ลานบาท ปจจุบันศาลชั้นตนและศาลอุทธรณไดมีคํา
พิพากษาใหบริษัทฯและบริษัทยอยชดใชคาเสียหายรวมจํานวน 4.1 ลานบาทพรอมดอกเบี้ย บริษัทฯและ
บริษัทยอยไดบันทึกสํารองเผื่อหนี้สินที่อาจจะเกิดข้ึนจากคดีความดังกลาวตามความเห็นของฝายกฎหมาย
ของบริษัทฯรวมจํานวน 4.1 ลานบาท 
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33. เคร่ืองมือทางการเงิน 

 33.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

 ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 48 เรื่องการแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือ 
ทางการเงิน บริษัทฯและบริษัทยอยมีเครื่องมือทางการเงินที่สําคัญที่แสดงในงบดุลประกอบดวย เงินสด
และรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคา เงินทดรองจาย เงินใหกูยืม เจาหนี้การคา เงินกูยืมและหุนกู 
บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงท่ีเกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายในการ
บริหารความเสี่ยงดังนี้ 

ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 

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

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

 บริษัทฯและบริษัทยอยมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยท่ีสําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบัน
การเงิน เงินเบิกเกินบัญชี เงินกูยืมระยะสั้น เงินใหกูยืมระยะสั้น หุนกูและเงินกูยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่สําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตรา
ดอกเบี้ย และสําหรับสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงท่ีสามารถแยกตามวันที่ครบ
กําหนด หรือ วันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม (หากวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหมถึงกอน) ได
ดังนี้ 

 งบการเงินรวม 

 อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย    

 ภายใน มากกวา 1 มากกวา ปรับขึ้นลงตาม ไมมีอัตรา  อัตรา 
 1 ป ถึง 5 ป 5 ป ราคาตลาด ดอกเบี้ย รวม ดอกเบี้ย 

 (ลานบาท) (รอยละตอป) 

สินทรัพยทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 1,300 - - 60 425 1,785 0.50 - 4.875 
เงินลงทุนช่ัวคราว 621 - - - - 621 4.68 - 4.98 
เงินทดรองจายและลูกหนี้กิจการที่เก่ียวของกัน - - - - 2 2 - 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - - - - 1,195 1,195 - 
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 งบการเงินรวม 

 อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย    

 ภายใน มากกวา 1 มากกวา ปรับขึ้นลงตาม ไมมีอัตรา  อัตรา 
 1 ป ถึง 5 ป 5 ป ราคาตลาด ดอกเบี้ย รวม ดอกเบี้ย 

 (ลานบาท) (รอยละตอป) 

หนี้สินทางการเงิน        
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจาก

สถาบันการเงิน 
 

3,203 
 

- 
 

- 
 

5 
 

- 
 

3,208 
 

5.10 - 5.45 
เจาหนี้การคา - - - - 1,151 1,151 - 
เจาหนี้การคากิจการที่เก่ียวของกัน - - - - 28 28 - 
เจาหนี้กิจการที่เก่ียวของกัน - - - - 13 13 - 
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวของกัน 26 - - - - 26 7.50 
เงินกูยืมระยะยาว 2,350 - - 2,964 - 5,314 3.375 - 5.45, 

MLR-1 ถึง 1.5 
หุนกู 1,000 6,000 - - - 7,000 ตามที่ระบุใน 
        หมายเหตุ 20 

 งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 

 อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย    

 ภายใน มากกวา 1 มากกวา ปรับขึ้นลงตาม ไมมีอัตรา  อัตรา 
 1 ป ถึง 5 ป 5 ป ราคาตลาด ดอกเบี้ย รวม ดอกเบี้ย 

 (ลานบาท) (รอยละตอป) 

สินทรัพยทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 1,300 - - 36 287 1,623 0.75 - 4.875 
เงินลงทุนช่ัวคราว 621 - - - - 621 4.68 - 4.98 
เงินทดรองจายและลูกหนี้กิจการที่เก่ียวของกัน - - - - 21 21 - 
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เก่ียวของกัน 1,520 - - - - 1,520 5.50 - 7.50 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - - - - 982 982 - 
หนี้สินทางการเงิน        
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจาก

สถาบันการเงิน 
 

3,203 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

3,203 
 

5.10 - 5.45 
เจาหนี้การคา - - - - 896 896 - 
เจาหนี้การคากิจการที่เก่ียวของกัน - - - - 21 21 - 
เจาหนี้กิจการที่เก่ียวของกัน - - - - 4 4 - 
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวของกัน 150 - - - - 150 5.50 
เงินกูยืมระยะยาว 2,350 - - 1,597 - 3,947 3.375 - 5.45 

MLR-1 ถึง 1.5 
หุนกู 1,000 6,000 - - - 7,000 ตามที่ระบุใน 
        หมายเหตุ 20 
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 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

  บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการลงทุนเปนเงินตราตางประเทศ 
บริษัทฯไมไดทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาเพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง 

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯมียอดคงเหลือของสินทรัพยทางการเงินที่เปนสกุลเงินตราตางประเทศ
ดังนี้ 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 
 สินทรัพยทาง อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย  

สกุลเงิน การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 
 (ลาน) (บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ) 

เปโซฟลิปปนส 968.7 0.7230 
รูเปยอินโดนีเซีย 622.1 3.7477 (ตอ 1,000 รูเปย) 

 33.2 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

  ตารางตอไปนี้เปนการสรุปเปรียบเทียบมูลคาตามบัญชี และมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 

(หนวย : ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 
 มูลคาตาม

บัญชี 
มูลคา
ยุติธรรม 

มูลคาตาม
บัญชี 

มูลคา
ยุติธรรม 

สินทรัพยทางการเงิน     
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 1,785 1,785 1,623 1,623 
เงินลงทุนช่ัวคราว  621 621 621 621 
เงินทดรองจายและลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน 2 2 21 21 
เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน - - 1,520 1,520 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น 1,195 1,195 982 982 
หนี้สินทางการเงิน     
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น     
   จากสถาบันการเงิน 3,208 3,184 3,203 3,179 
เจาหนี้การคา 1,151 1,151 896 896 
เจาหนี้การคากิจการที่เกี่ยวของกัน 28 28 21 21 
เจาหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน 13 13 4 4 
เงินใหกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 26 26 150 150 
เงินกูยืมระยะยาว 5,314 5,262 3,947 3,895 
หุนกู 7,000 6,655 7,000 6,655 
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  บริษัทฯและบริษัทยอยมีการประมาณการมูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตามหลักเกณฑ
ดังนี้ 

ก) สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่จะครบกําหนดในระยะเวลาอันสั้น ไดแก เงินสดและเงินฝาก
ธนาคาร เจาหนี้การคา แสดงมูลคายุติธรรมโดยประมาณตามมูลคาตามบัญชีท่ีแสดงในงบดุล 

ข) เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนซึ่งมีราคาตลาด แสดงมูลคายุติธรรมตามราคาเสนอซื้อ
ลาสุดในตลาด 

ค) เงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนที่มิใชหลักทรัพยจดทะเบียนหรือไมมีราคาซื้อขายในตลาด 
แสดงมูลคายุติธรรมโดยประมาณตามมูลคาตามบัญชีท่ีแสดงอยูในงบดุล หรือตามมูลคาสินทรัพย
สุทธิของเงินลงทุน หรือคํานวณมูลคาปจจุบันของกระแสเงินสดคิดลด แลวแตกรณี 

ง) หุนกูและเงินกูยืมระยะยาวที่จายดอกเบี้ยในอัตราคงที่ แสดงมูลคายุติธรรมโดยการคํานวณมูลคา
ปจจุบันของกระแสเงินสดจายในอนาคต คิดลดดวยอัตราดอกเบี้ยโดยประมาณในตลาดปจจุบัน 
สําหรับเงินกูยืมท่ีมีเงื่อนไขใกลเคียงกัน 

จ) หุนกูและเงินกูยืมระยะยาวที่จายดอกเบี้ยในอัตราใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาดแสดงมูลคา
ยุติธรรมโดยประมาณตามมูลคาตามบัญชีท่ีแสดงในงบดุล 

34. เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน 

 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2550 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯที่จัดสรรใหแก
กรรมการที่เปนพนักงาน และพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอย ตามโครงการเสนอขายหลักทรัพยใหแก
กรรมการที่เปนพนักงาน และพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอยครั้งท่ี 4 (ESOP-4) ขอใชสิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิดังกลาวรวมจํานวน 7,000 หนวย ซื้อหุนสามัญรวมจํานวน 70,000 หุน ในราคาหุนละ 1 บาท ทําให
ทุนชําระแลวของบริษัทฯเพิ่มจาก 8,481,438,724 บาท เปน 8,481,508,724 บาท บริษัทฯไดรับเงินเพิ่มทุนขางตน
แลวในเดือนมกราคม 2550 บริษัทฯจดทะเบียนเพิ่มทุนที่ออกและเรียกชําระแลวกับกระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่          
8 กุมภาพันธ 2550 และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดรับหุนสามัญขางตนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนแลว
ตั้งแตวันที่ 13 กุมภาพันธ 2550 

35. การจัดประเภทรายการบัญชีใหม 

  บริษัทฯไดจัดประเภทรายการบางรายการในงบการเงินที่นํามาแสดงเปรียบเทียบใหมเพื่อใหสอดคลองกับ
การจัดประเภทรายการบัญชีของปปจจุบัน  
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36. การอนุมัติงบการเงิน 

  งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2550 
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