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บริษัท ลลิล พรอ็พเพอรต้ี จํ ากัด (มหาชน)

5. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
5.1 ทรัพยสินของบริษัทฯ

สนิทรพัยส ําคัญของบริษัทฯ  คือ ที่ดินและอาคารที่สรางไวเพื่อขายในโครงการตางๆ รวมทั้งสินทรัพยที่ใชใน
การดํ าเนนิงานประเภทที่ดินอาคารและอุปกรณสุทธิ โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี

1)  ท่ีดินและอาคารท่ีสรางไวเพ่ือขายในโครงการตางๆ โดยระบุรายละเอียดโครงการ สถานที่ตั้ง และราคา
ประเมิน ในเดือน กันยายน 2545 โดยบริษัท พสุพัฒน เรยีลต้ี จ ํากัด ดังแสดงไวในตารางตอไปนี้

โครงการ/สินทรัพยท่ีดํ าเนินการอยู
หนวย: ลานบาท

ราคา (ลานบาท)
ช่ือโครงการ ท่ีต้ังโครงการ

เน้ือท่ีคงเหลือ
(ไร) ราคา

ประเมิน
มูลคาตาม
บัญชี

กรรม
สิทธิ์

หลัก
ประกัน

ภาระ
ผูกพัน

1. บานบุรีรมย (รังสิต-คลอง 4)
ประเภท: ที่ดินพรอมบานเดี่ยว 2 ชั้น
และบานแฝด 2 ชั้น

ถ. รังสิต-คลอง 4  ต. บึง
ลาดหวาย อ. ล ําลกูกา
ปทุมธานี

78-1-49.63 333.71 150.861 LP -ไมมี- -

2. บานลลษิา (ศรีนครินทร-เทพารักษ)
ประเภท: ที่ดินพรอมทาวนเฮาส 2 ชั้น 
และอาคารพาณิชย 3 ชั้น

ถ.เทพารักษ กม.8
ต.แพรกษา อ.เมือง
สมุทรปราการ

12-0-61.90 102.51 66.22 LP -ไมมี- -

3. ลัลลี ่วลิล (ศรีนครินทร-เทพารักษ)
ประเภท: ที่ดินพรอมบานเดี่ยว 2 ชั้น 
บานแฝด 2 ชั้น และทาวนเฮาส 2 ชั้น

ถ.เทพารักษ กม.8
ต.แพรกษา อ.เมือง
สมุทรปราการ

22-0-32.50 293.43 197.65 LP เงินกู 200

4. บานลลลิ (ศรีนครินทร-เทพารักษ)
ประเภท: ที่ดินพรอมบานเดี่ยว 2 ชั้น

ถ.เทพารักษ กม.8
ต.แพรกษา อ.เมือง
สมุทรปราการ

18-0-91.60 224.44 133.07 LP เงินกู 80

5. บานบุรีรมย (รามอินทรา-คูบอน)
ประเภท: ที่ดินพรอมบานเดี่ยว 2 ชั้น
และบานแฝด 2 ชั้น

ต.สามวาตะวันตก
อ.คลองสามวา กรุงเทพฯ

63-1-53.20 418.70 257.98 LP เงินกู 210

6. ลลิล กรีนวิลล (รามอินทรา-วัชรพล)
ประเภท: ที่ดินพรอมบานเดี่ยว 2 ชั้น

ต.สายไหม (ออเงินใหญ)
อ.บางเขน กรุงเทพฯ

27-1-40.00 376.40 218.54 LP เงินกู 100

7. บานลลิล (รามอินทรา-วัชรพล)
ประเภท: ที่ดินพรอมบานเดี่ยว 2 ชั้น

ต.สายไหม (ออเงินใหญ)
อ.บางเขน กรุงเทพฯ

3-0-81.70 44.90 34.78 LP  –ไมมี- -

8. ลลิล กรีนวิลล (วงแหวน - เอกชัย)
ประเภท: ที่ดินพรอมบานเดี่ยว 2 ชั้น

ถ.เอกชัย-บางบอน
อ.บางขุนเทียน กรุงเทพฯ

10-1-91.90 105.48 41.192 LP -ไมมี- -

9. ลัลลี ่วลิล ธนบุรีรมย
ประเภท: ที่ดินพรอมทาวนเฮาส 3 ชั้น

ถ.ประชาอุทิศ ซ. 72
ต.ทุงครุ อ.ราษฎณบูรณะ
กรุงเทพฯ

7-2-01.60 135.08 68.17 LP -ไมมี- -

10. ลัลลี ่วลิล (พหลโยธิน-วงแหวน)
ประเภท: ที่ดินพรอมทาวนเฮาส 2 ชั้น 
บานแฝด 2 ชั้น และบานเดี่ยว 2 ชั้น

ซ.วัดลาดสนุน ถ.ล ําลกูกา
คลอง 3 ต.คูคต
อ.ล ําลกูกา ปทุมธานี

12-0-50.80 135.67 82.76 LP -ไมมี- -

รวมมูลคาท่ีดินและส่ิงปลูกสราง 2,170.32 1,251.22
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ราคา (ลานบาท)
ช่ือโครงการ ท่ีต้ังโครงการ

เน้ือท่ีคงเหลือ
(ไร) ราคา

ประเมิน
มูลคา
ตามบัญชี

กรรม
สิทธิ์

หลัก
ประกัน

ภาระ
ผูกพัน

11. บานลลลิ (ศรีนครินทร-เทพารักษ)
ประเภท: ที่ดินเปลา

ถ.เทพารักษ กม.8
ต.แพรกษา อ.เมือง
สมุทรปราการ

30-0-20.00 62.70 54.813 LP -ไมมี- -

12. บานบุรีรมย (รังสิต-คลอง 4)
ประเภท: ที่ดินเปลา

ถ. รังสิต-คลอง 4 ต. บึง
ลาดหวาย อ. ล ําลกูกา
ปทุมธานี

71-2-58.00 91.31 89.563 LP -ไมมี- -

13. ที่ดินเปลา ถ.เทพารักษ กม.8
ต.แพรกษา อ.เมือง
สมุทรปราการ

47-2-32.90 91.36 107.204 LP -ไมมี- -

14. ที่ดินเปลา ถ. ออนนุช ต.ประเวศ
อ. ประเวศ (พระโขนง)
กรุงเทพฯ

123-1-
15.00

298.12 294.335 LP -ไมมี- -

รวมมูลคาท่ีดินเปลา 543.49 545.90

รวมมูลคาโครงการ/สินทรัพยทั้งสิ้น 2,713.81 1,797.12
หมายเหตุ :   1 บรษิทัฯ ไดมีการจัดซื้อที่ดินใหมเพิ่มเติม หลังจากเดือนมิถุนายน 2545 จํ านวน 137.63 ลานบาท

2 มลูคาตามบัญชีจ ํานวน 11 ลานบาท จัดอยูในหมวดที่ดินรอการพัฒนาในงบการเงิน งวด 30 มิถุนายน 2545
3 บรษิทัฯ ด ําเนินการจดัซือ้ทีด่นิใหม ภายหลงัเดอืนมถินุายน 2545 จงึไมแสดงในงบการเงินงวด 30 มถินุายน 2545
4 มลูคาทางบัญชีจัดอยูในหมวดที่ดินรอการพัฒนาในงบการเงิน งวด 30 มิถุนายน 2545
5 บรษิทัฯ มีการโอนที่ดินเพิ่ม ภายหลังเดือนมิถุนายน 2545 จํ านวน 185.11 ลานบาท

ท้ังน้ี  ทรพัยสินของบริษัทฯ มีภาระผูกพันทั้งสิ้นจ ํานวน 590 ลานบาท

2) มูลคาทางบญัชีของสินทรัพยหลักประเภท ท่ีดิน อาคารและอุปกรณของบริษัทฯ ณ 30 มิถุนายน 2545 
แสดงไวในตารางตอไปนี้

สินทรัพยหลักท่ีใชในการดํ าเนินงาน
หนวย: ลานบาท

รายการ สถานที่ตั้ง
 ราคาทุนสุทธิ
ณ 30 มิ.ย. 2545 หลักประกัน ภาระผูกพัน

ทีด่ินพรอมอาคาร ส ํานักงานใหญ 55.93 จ ํานอง 23.5
ทีด่นิ-สโมสรและสระวายนํ ้า ตามโครงการตางๆ 16.19 -ไมมี- 0
อาคาร-สโมสรและสระวายนํ ้า ตามโครงการตางๆ 14.13 -ไมมี- -
เครื่องใชส ํานักงาน ส ํานักงานใหญและโครงการตางๆ 2.81 -ไมมี- -
เครื่องตกแตงส ํานักงาน ส ํานักงานใหญและโครงการตางๆ 19.08 -ไมมี- -
ยานพาหนะ ส ํานักงานใหญ 14.07 -ไมมี- -
ส ํานักงานขาย ตามโครงการตางๆ 0.24 -ไมมี- -

รวม 122.45 23.5

ท้ังน้ี  ทรพัยสินของบริษัทฯ มีภาระผูกพันทั้งสิ้นจ ํานวน 23.5 ลานบาท


