(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2557
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป

1.1 ข้ อมูลบริษทั ฯ
บริ ษทั แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนซึ่ งจัดตั้งและมีภูมิลาํ เนาใน
ประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯคือการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ที่อยูต่ ามที่จดทะเบียนของบริ ษทั ฯ
อยูท่ ี่เลขที่ 1 ชั้น 37 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร
1.2 เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินระหว่ างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2555) เรื่ อง งบการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริ ษทั ฯเลือกนําเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯได้แสดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ และงบกระแสเงินสดในรู ปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจําปี
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้นเพื่อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปี ที่ นาํ เสนอครั้ งล่าสุ ด
ดังนั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ
เพื่อไม่ ให้ขอ้ มู ลที่ นาํ เสนอซํ้าซ้อนกับข้อมูลที่ ได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ ช้งบการเงิ นควรใช้งบการเงิ น
ระหว่างกาลนี้ควบคู่ไปกับงบการเงินประจําปี ล่าสุ ด
งบการเงิ นระหว่า งกาลฉบับภาษาไทยเป็ นงบการเงิ นฉบับที่ บริ ษทั ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย
งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
1.3 เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2556 โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเกี่ยวกับบริ ษทั ย่อยในระหว่างงวด
1.4 มาตรฐานการบัญชีใหม่
ก. มาตรฐานการบัญชีใหม่ ทเี่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในงวดบัญชีปัจจุบัน
บริ ษทั ฯได้เปิ ดเผยมาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น การตี ความมาตรฐาน
การบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาํ หรับรอบระยะเวลา
บัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2557 ไว้แล้วในหมายเหตุประกอบงบการเงิ นสําหรับปี
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
1

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน
การตี ค วามมาตรฐานการบัญ ชี แ ละการตี ค วามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ดัง กล่ า ว
ไม่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริ ษทั ฯหรื อไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคัญ
ข. มาตรฐานการบัญชีทจี่ ะมีผลบังคับในอนาคต
บริ ษทั ฯได้เปิ ดเผยมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ซึ่ งจะมี ผ ลบังคับ ใช้ในอนาคตไว้แล้วใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ฝ่ ายบริ หารของบริ ษทั ฯได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่เกี่ยวเนื่อง
กับธุรกิจของบริ ษทั ฯ
1.5 นโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ
งบการเงิ นระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชี และวิธีการคํานวณเช่ นเดี ยวกับที่ ใช้ใน
งบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
2.

รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ลักษณะความสัมพันธ์ของบริ ษทั ฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดงั นี้
ชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั แอตแลนติก เรี ยลเอสเตท จํากัด
บริ ษทั แปซิฟิค เรี ยลเอสเตท จํากัด
บริ ษทั แลนด์แอนด์เฮ้าส์นอร์ธ จํากัด
บริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นอร์ธอีส จํากัด
บริ ษทั สยามธานี พร๊ อบเพอร์ต้ ี จํากัด
บริ ษทั สยามธานี เรี ยลเอสเตท จํากัด
บริ ษทั แอล เอช เรี ยลเอสเตท จํากัด
บริ ษทั แอลเอช แอสเซท จํากัด
บริ ษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จํากัด
บริ ษทั ภูเก็ต ฟิ วเจอร์แพลน จํากัด
บริ ษทั ดับเบิ้ลทรี จํากัด
บริ ษทั แอล แอนด์ เอช พร็ อพเพอร์ต้ ี จํากัด

ความสัมพันธ์
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย (ถือหุน้ โดยบริ ษทั สยามธานี
พร๊ อบเพอร์ต้ ี จํากัด ร้อยละ 99.99)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย (ถือหุน้ โดยบริ ษทั แอล. เอช.
เมืองใหม่ จํากัด ร้อยละ 99.99)
บริ ษทั ย่อย (ถือหุน้ โดยบริ ษทั แอล. เอช.
เมืองใหม่ จํากัด ร้อยละ 99.99)
บริ ษทั ย่อย
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั แอล แอนด์ เอช สาทร จํากัด
บริ ษทั แอล แอนด์ เอช รี เทล แมเนจเมนท์ จํากัด
บริ ษทั แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเมนท์ จํากัด
Land and Houses U.S.A., Inc.
บริ ษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
จํากัด
บริ ษทั ควอลิต้ ีคอนสตรัคชัน่ โปรดัคส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด
บริ ษทั แอล แอนด์ เอช แมเนจเมนท์ จํากัด
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์แลนด์แอนด์เฮ้าส์
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิเรี ยกร้อง
แลนด์แอนด์เฮ้าส์-II
บริ ษทั ควอลิต้ ี เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั คิว.เอช.อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด
กองทุนรวมสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ควอลิต้ ี เฮ้าส์
บริ ษทั เมืองใหม่ พร๊ อพเพอร์ต้ ี จํากัด
บริ ษทั รี โค รี สอร์ท พีทีอี ลิมิเต็ด
บริ ษทั สยาม รี เทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จํากัด
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่า แลนด์
แอนด์ เฮ้าส์
บริ ษทั หลักทรัพย์ ทรี นีต้ ี จํากัด

ความสัมพันธ์
บริ ษทั ย่อย (ถือหุน้ โดยบริ ษทั แอล แอนด์
เอช พร็ อพเพอร์ต้ ี จํากัด ร้อยละ 99.99)
บริ ษทั ย่อย (ถือหุน้ โดยบริ ษทั แอล แอนด์
เอช พร็ อพเพอร์ต้ ี จํากัด ร้อยละ 99.95)
บริ ษทั ย่อย (ถือหุน้ โดยบริ ษทั แอล แอนด์
เอช พร็ อพเพอร์ต้ ี จํากัด ร้อยละ 99.97)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ร่ วม (ถือหุน้ โดยบริ ษทั แอล เอช
ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
ร้อยละ 99.99)
บริ ษทั ร่ วม (ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อยของ
บริ ษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ ป
จํากัด (มหาชน) ร้อยละ 99.99)
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ร่ วม (ถือหุน้ โดยบริ ษทั เอเชีย แอส
เซท แอดไวเซอรี่ จํากัด ร้อยละ 99.99)
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ร่ วม (ถือหุน้ โดยบริ ษทั ควอลิต้ ี
เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) ร้อยละ 99.99)
บริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ควอลิต้ ี เฮ้าส์ จํากัด
(มหาชน)
ผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ย่อย
ผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ย่อย
มีผถู ้ ือหุน้ ร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุน้ ร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกัน
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมี รายการธุ รกิ จที่ สําคัญกับบุคคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน
รายการธุ รกิ จดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่ อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯและ
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
2556
2557
2556
2557
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย
(ได้ตดั ออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
ดอกเบี้ยรับ

นโยบายการกําหนดราคา

-

-

42.2

-

-

2.9
26.3

-

-

1.2
0.1

1.2
31.4
0.1
17.3

2.1
21.2
23.9
29.2

1.1
29.5
-

2.0
21.2
23.2
-

22.7
10.7

22.7
10.0

22.7
10.7

4.5

5.7

-

ค่านายหน้า
1.2
ค่าบริ หารโครงการ
5.3
รายการธุรกิจกับกรรมการของบริ ษทั ย่อย
ดอกเบี้ยจ่าย
0.5

1.4
5.5

-

22.7 ตามที่ประกาศจ่าย
10.0 500 - 800 บาทต่อตารางเมตร
ต่อเดือน
- ร้อยละ MLR-1.5 และร้อยละ
5.50 ต่อปี (2556: ร้อยละ MLR1.5 และร้อยละ 7.00 - 7.50 ต่อปี )
- ตามอัตราที่ระบุในสัญญา
- ตามอัตราที่ระบุในสัญญา

0.6

-

ค่าธรรมเนียมการจัดการรับ
ค่าตอบแทนจ่ายสําหรับ
การใช้ที่ดิน
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าเช่าและบริ การจ่าย
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ร่ วม
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
ซื้อสิ นค้า
ค่านายหน้า
ค่าบริ หารโครงการ
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
เงินปันผลรับ
ค่าเช่าและค่าบริ การจ่าย
ดอกเบี้ยจ่าย

10.8 ร้อยละ MLR-1.5 และร้อยละ 4.00 5.50 ต่อปี (2556: ร้อยละ MLR1.5 และร้อยละ 7.00 - 7.50 ต่อปี )
4.8 ใกล้เคียงราคาทุน
- ใกล้เคียงราคาทุน
0.7 ร้อยละ 3.00 ต่อปี
0.9 ราคาตลาด
อัตราตลาด
ตามที่ประกาศจ่าย
ราคาตลาด
อัตราตลาด
ตามอัตราที่ระบุในสัญญา

- ร้อยละ 5.50 ต่อปี (2556: ร้อยละ
7.00 - 7.50 ต่อปี )

บริ ษทั ฯและ Reco Plaza Pte Ltd. ตกลงที่จะรับประกันรายได้ของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และ
สิ ทธิ การเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ภายใต้สัญญาตกลงกระทําการกับกองทุนดังกล่าว โดยรับประกัน
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ผลต่างระหว่างจํานวน 179.88 ล้านบาทกับผลกําไรที่เกิดขึ้นจริ งสําหรับปี 2555 และจํานวน 243.16
ล้านบาทกับผลกําไรที่เกิดขึ้นจริ งสําหรับปี 2556 - 2558 โดยบริ ษทั ฯและ Reco Plaza Pte Ltd.
คํ้าประกันในสัดส่ วนร้อยละ 52 และร้อยละ 48 ของผลต่างดังกล่าว ตามลําดับ อย่างไรก็ตาม จํานวน
เงินที่รับประกันจะต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของกําไรสุ ทธิ ของกองทุนที่เกิดขึ้นจริ งก่อนการสนับสนุ น
รายได้จากผูร้ ับประกันรายได้ในปี ดังกล่าว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 ยอดคงเหลือของสํารองผล
เสี ยหายจากการรับประกันรายได้ของกองทุนดังกล่าวมีจาํ นวนเท่ากับ 48.4 ล้านบาท โดยแยกแสดง
เป็ นประมาณการหนี้สินระยะสั้นจํานวน 33.6 ล้านบาท และประมาณการหนี้สินระยะยาวจํานวน 14.8
ล้านบาท ในงบแสดงฐานะการเงิน
ยอดคงค้า งระหว่า งบริ ษ ทั ฯและบุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ เ กี่ ย วข้องกัน ณ วันที่ 31 มี น าคม 2557 และ
31 ธันวาคม 2556 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2557
2556

งบการเงินรวม
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2557
2556
เงินฝากสถาบันการเงิน
(แสดงภายใต้ เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด)
บริ ษทั ร่ วม
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)

290.2

651.9

96.7

499.5

เงินลงทุนชั่วคราว (หมายเหตุ 4)
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด

100.2

50.0

100.2

50.0

เงินทดรองจ่ ายและลูกหนีก้ จิ การที่เกีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 5)
บริ ษทั ย่อย
(ได้ตดั ออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
บริ ษทั แอตแลนติก เรี ยลเอสเตท จํากัด
บริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นอร์ธอีส จํากัด
บริ ษทั แอลเอช แอสเซท จํากัด
บริ ษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จํากัด
บริ ษทั สยามธานีพร็ อพเพอร์ต้ ี จํากัด
-

-

งบการเงินรวม

0.1
0.3
0.5
0.5
0.1
0.1
0.2
0.1
1.0
0.9
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
31 มีนาคม
2557
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั คิว.เอช.อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด
รวม

31 ธันวาคม
2556

1.4
1.4

เงินให้ ก้ยู ืมระยะสั้ นและดอกเบีย้ ค้ างรับจากกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
(ได้ตดั ออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
บริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นอร์ธอีส จํากัด
บริ ษทั แอลเอช แอสเซท จํากัด
บริ ษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จํากัด
บริ ษทั แอล แอนด์ เอช พร็ อพเพอร์ต้ ี จํากัด
บริ ษทั แปซิฟิค เรี ยลเอสเตท จํากัด
บริ ษทั ร่ วม
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
รวม
เงินให้ ก้ยู ืมระยะยาวและดอกเบีย้ ค้ างรับจากกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
(ได้ตดั ออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
Land and Houses U.S.A., Inc.
เงินมัดจําแก่ กจิ การที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
กองทุนรวมสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
ควอลิต้ ี เฮ้าส์
9.3

31 มีนาคม
2557

31 ธันวาคม
2556

3.3
3.3

1.0

0.9

-

275.7
30.3
100.9
597.4
1,004.3

282.7
35.4
99.9
590.8
75.9
1,084.7

0.1
0.1

1,004.3

0.1
1,084.8

-

3,135.9

3,141.2

9.3

9.3

9.3
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2557
2556

งบการเงินรวม
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2557
2556
เจ้ าหนีก้ ารค้ ากิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 16)
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั คิว.เอช. อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด
บริ ษทั ควอลิต้ ีคอนสตรัคชัน่ โปรดัคส์
จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด
(มหาชน)
บริ ษทั ควอลิต้ ี เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่า
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
บริ ษทั สยาม รี เทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จํากัด
รวม
เจ้ าหนีอ้ ื่นกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 16)
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั คิว.เอช. อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด
บริ ษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด
บริ ษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด
(มหาชน)
บริ ษทั ควอลิต้ ี คอนสตรัคชัน่ โปรดักส์
จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ควอลิต้ ี เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั สยาม รี เทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จํากัด
กองทุนรวมสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
ควอลิต้ ีเฮ้าส์
รวม

0.2

-

-

-

11.4

14.2

11.4

14.2

1.0
12.6

0.8
10.3
25.3

0.5
11.9

0.6
14.8

7.6
7.6
20.2

2.7
3.3
6.0
31.3

11.9

14.8

4.3
9.8

-

-

-

3.0

0.1

3.0

0.1

0.2
5.8
23.1

10.6
10.7

0.2
3.2

0.1

6.3

9.6

-

-

0.1
6.4
29.5

0.3
9.9
20.6

0.1
0.1
3.3

0.3
0.3
0.4
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
งบการเงินรวม
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2557
2556
เงินกู้ยืมระยะสั้ นและดอกเบีย้ ค้ างจ่ ายจากกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
(ได้ตดั ออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
บริ ษทั แอตเลนติก เรี ยลเอสเตท จํากัด
บริ ษทั แอล เอช เรี ยลเอสเตท จํากัด
บริ ษทั แปซิฟิค เรี ยลเอสเตท จํากัด
บริ ษทั สยามธานี พร๊ อบเพอร์ต้ ี จํากัด
บริ ษทั แลนด์แอนด์เฮ้าส์นอร์ธ จํากัด
บริ ษทั /บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั เมืองใหม่ พร๊ อพเพอร์ต้ ี จํากัด
13.2
13.1
บริ ษทั รี โค รี สอร์ท พีทีอี ลิมิเต็ด
398.1
393.7
กรรมการของบริ ษทั ย่อย
53.9
53.4
460.2
465.2
รวม
465.2
460.2
สํ ารองผลเสี ยหายจากการรับประกันรายได้ ของกองทุน
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่า
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

48.4

67.3

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2557
2556

130.0
65.2
195.2

16.6
90.4
22.2
129.2

195.2

129.2

48.4

67.3

เงินกูย้ ืมระยะสั้น/เงินให้กยู้ มื ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็ นการกูย้ มื ในรู ปของตัว๋ สัญญาใช้เงิน
ปลอดหลักทรัพย์ค้ าํ ประกันและครบกําหนดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
เงิ นให้กู้ยืม ระยะยาวแก่ กิจ การที่ เ กี่ ยวข้องกันเป็ นการให้กูย้ ืมโดยไม่ มีหลักทรั พย์ค้ าํ ประกัน ครบ
กําหนดชําระในเดือนธันวาคม 2560
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ในระหว่างงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2557 เงินกูย้ มื /ให้กยู้ มื ระหว่างบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อยและ
กิจการที่เกี่ยวข้องกันมีรายการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
1 มกราคม 2557
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั้ นและดอกเบีย้ ค้ างรับจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ร่ วม
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
0.1

งบการเงินรวม
เพิม่ ขึ้น
ลดลง

เงินกู้ยืมระยะสั้ นและดอกเบีย้ ค้ างจ่ ายจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั /บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
13.1
บริ ษทั เมืองใหม่ พร๊ อพเพอร์ต้ ี จํากัด
393.7
บริ ษทั รี โค รี สอร์ท พีทีอี ลิมิเต็ด
กรรมการของบริ ษทั ย่อย
53.4
รวม
460.2

31 มีนาคม 2557

1.2

(1.3)

-

0.1
4.4
0.5
5.0

-

13.2
398.1
53.9
465.2
(หน่วย: ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
1 มกราคม 2557
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั้ นและดอกเบีย้ ค้ างรับจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นอร์ ธอีส จํากัด
282.7
บริ ษทั แอลเอช แอสเซท จํากัด
35.4
บริ ษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จํากัด
99.9
บริ ษทั แปซิฟิค เรี ยลเอสเตท จํากัด
75.9
บริ ษทั แอล แอนด์ เอช พร็ อพเพอร์ต้ ี
จํากัด
590.8
1,084.7
บริ ษทั ร่ วม
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
0.1
รวม
1,084.8

เพิม่ ขึ้น

ลดลง

31 มีนาคม 2557

3.3
45.6
1.0
0.3

(10.3)
(50.7)
(76.2)

275.7
30.3
100.9
-

6.6
56.8

(137.2)

597.4
1,004.3

1.1
57.9

(1.2)
(138.4)

1,004.3

9

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
1 มกราคม 2557

เพิม่ ขึ้น

เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวและดอกเบีย้ ค้ างจ่ ายจากกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
Land and Houses U.S.A., Inc.
3,141.2
เงินกู้ยืมระยะสั้ นและดอกเบีย้ ค้ างจ่ ายจากกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั แอล เอช เรี ยลเอสเตท จํากัด
16.6
บริ ษทั แปซิฟิค เรี ยลเอสเตท จํากัด
บริ ษทั สยามธานี พร๊ อบเพอร์ต้ ี จํากัด
90.4
บริ ษทั แลนด์แอนด์เฮ้าส์นอร์ ธ จํากัด
22.2
บริ ษทั แอตแลนติก เรี ยลเอสเตท จํากัด
รวม
129.2

ลดลง

31 มีนาคม 2557

30.5

(35.8)

3,135.9

0.1
75.3
0.6
0.1
130.0
206.1

(16.7)
(75.3)
(25.8)
(22.3)
(140.1)

65.2
130.0
195.2

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่างงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 2556 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หารดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556
ผลประโยชน์ระยะสั้น
22,838
20,405
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
1,274
1,084
รวม
21,679
23,922
ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันที่เกี่ยวข้องกับการบริ หารจัดการโครงการ การจัดหาผูเ้ ช่าพื้นที่
การให้คาํ ปรึ กษา สัญญาเช่ าดําเนิ นงานและสัญญาบริ การกับบริ ษทั ที่ เกี่ยวข้องกันตามที่ กล่าวไว้ใน
หมายเหตุ 22
บริ ษทั ฯมีภาระจากการคํ้าประกันให้กบั กิจการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 22.3
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
3.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
เช็คที่ถึงกําหนดชําระแต่ยงั มิได้นาํ ฝาก
ตัว๋ แลกเงิน
รวม

งบการเงินรวม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2557
2556
4,755
4,776
904,156
695,888
565,191
264,875
80,152
200,000
1,165,539
1,554,254

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2557
2556
2,070
2,050
515,578
380,799
527,797
244,984
200,000
1,045,445
827,833

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 เงินฝากธนาคารและตัว๋ แลกเงินมีอตั ราดอกเบี้ยระหว่างร้อยละ 0.50 - 2.70
ต่อปี (31 ธันวาคม 2556: ร้อยละ 0.50 - 2.25 ต่อปี )
4.

เงินลงทุนชั่วคราว
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 2557 31 ธันวาคม 2556
เงินลงทุนในกองทุนเปิ ด แอล เอช ตลาดเงิน - ราคาทุน
100,000
50,000
บวก: กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
214
25
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า - มูลค่ายุติธรรม
50,025
100,214
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5.

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น
งบการเงินรวม
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2557
2556
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ค้างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 9 เดือน
9 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวม
หัก: ค่าเผือ่ หนี้สงสัยจะสู ญ
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่
ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุ ทธิ
ลูกหนี้อื่น
เงินทดรองจ่ายและลูกหนี้กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
อื่น ๆ
รวมลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

6.

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2557
2556

75,366
2,470
2,485
2,138
128
82,587
-

94,960
3,918
2,706
2,480
188
104,252
(105)

-

-

82,587

104,147

-

-

1,441
22,336
23,777
106,364

3,251
28,850
32,101
136,248

1,048
21,685
22,733
22,733

887
28,087
28,974
28,974

ทีด่ นิ งานระหว่ างก่ อสร้ างและงานสาธารณูปโภค (สิ นค้ าคงเหลือ)
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้นาํ ที่ดินบางส่ วนพร้อมสิ่ งปลูกสร้างที่มีอยูบ่ นที่ดินไปจดจํานองคํ้าประกัน
เงินกูย้ มื และเงินเบิกเกินบัญชีของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ซึ่งมีมูลค่าสุ ทธิตามบัญชีดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2557
2556
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชีของที่ดินพร้อม
สิ่ งปลูกสร้างที่ติดภาระคํ้าประกัน

7,488

5,559

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2557
2556
6,490

4,576
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รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสํา รองเผื่ อ ผลขาดทุ น จากการลดลงของมู ล ค่ า โครงการสํา หรั บ งวด
สามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2557 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
69,129
1,690
(3,583)
67,236

งบการเงินรวม
167,552
25,731
1,690
(3,583)
191,390

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
บวก: ตั้งเพิ่มในระหว่างงวด
บวก: โอนจากที่ดินรอการพัฒนา
หัก: โอนกลับเนื่องจากการขาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557

ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริ ษทั ได้รับโอนที่ดินรอการพัฒนาซึ่งมีมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชีจาํ นวน 2.9 ล้าน
บาท มาเป็ นสิ นค้าคงเหลือ
7.

เงินลงทุนในบริษทั ย่ อย

7.1 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ชื่อบริ ษทั

ทุนเรี ยกชําระแล้ว
31
มีนาคม
2557

บริ ษทั แอตแลนติก เรี ยลเอสเตท จํากัด

15,000

31
ธันวาคม
2556

สัดส่ วน
เงินลงทุน

ค่าเผือ่ การด้อยค่า
ของเงินลงทุน

ราคาทุน

มูลค่าตามบัญชีตาม
วิธีราคาทุน - สุทธิ

31
มีนาคม
2557

31
ธันวาคม
2556

31
มีนาคม
2557

31
ธันวาคม
2556

31
มีนาคม
2557

31
ธันวาคม
2556

31
มีนาคม
2557

15,000

(ร้อยละ)
99.99

(ร้อยละ)
99.99

14,998

14,998

-

-

14,998

31
ธันวาคม
2556
14,998

บริ ษทั แปซิ ฟิค เรี ยลเอสเตท จํากัด

159,357

5,810

99.99

99.99

159,357

5,810

-

-

159,357

5,810

บริ ษทั แลนด์แอนด์เฮ้าส์นอร์ธ จํากัด

13,500

13,500

99.99

99.99

13,500

13,500

-

-

13,500

13,500

บริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นอร์ธอีส จํากัด

150,000

150,000

99.99

99.99

149,999

149,999

(50,000)

(50,000)

99,999

99,999

บริ ษทั สยามธานี พร๊ อบเพอร์ต้ ี จํากัด

100,000

100,000

99.99

99.99

64,859

64,859

-

-

64,859

64,859

และบริ ษทั ย่อย
58,000

58,000

99.99

99.99

25,000

25,000

-

-

25,000

25,000

บริ ษทั แอลเอช แอสเซท จํากัด

100,000

100,000

99.99

99.99

52,734

52,734

-

-

52,734

52,734

บริ ษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จํากัด

900,000

900,000

55.00

55.00

495,000

495,000

-

-

495,000

495,000

2,450,000 2,450,000

60.00

60.00

1,566,000

1,566,000

-

-

1,566,000

1,566,000

100.00

100.00

-

616,427

616,427

(50,000) 3,107,874

2,954,327

บริ ษทั แอล เอช เรี ยลเอสเตท จํากัด

และบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ต้ ี
จํากัด และบริ ษทั ย่อย
Land and Houses U.S.A., Inc.

(ก)

(ก)

616,427

616,427

-

3,157,874

3,004,327

(50,000)

(ก) ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 Land and Houses U.S.A., Inc. มีทุนชําระแล้วจํานวน 20.0 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา
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7.2 บริษทั แปซิฟิค เรียลเอสเตท จํากัด
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2557 ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั แปซิฟิค เรี ยลเอสเตท จํากัด ซึ่ งเป็ น
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯได้มีมติอนุมตั ิให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 614.19 ล้านบาท โดยการออกหุน้
สามัญใหม่จาํ นวน 6,141,900 หุ ้น มูลค่าหุ ้นที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท และมีมติอนุมตั ิให้เรี ยกชําระ
ค่าหุ ้นเพิ่มทุนบางส่ วนจากบริ ษทั ฯเป็ นจํานวน 6,141,900 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 25 บาท รวมเป็ นเงิน
153.55 ล้านบาท ซึ่งบริ ษทั ฯได้จ่ายชําระค่าหุน้ เรี ยบร้อยแล้ว
7.3 บริษทั แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ ตี้ จํากัด และบริษทั ย่ อย
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั แอล แอนด์ เอช สาทร จํากัด ซึ่งเป็ น
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั แอล แอนด์ เอช พร็ อพเพอร์ ต้ ี จํากัด มีมติอนุมตั ิการจดทะเบียนเลิกบริ ษทั และได้
จดทะเบียนเลิกบริ ษทั แล้วเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557 ปั จจุบนั บริ ษทั ย่อยดังกล่าวอยูร่ ะหว่างการดําเนินการ
ตามขั้นตอนการชําระบัญชี
7.4 บริษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จํากัด และบริษทั ย่ อย
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จํากัด ได้นาํ หุ ้นสามัญ
ของบริ ษทั ภู เก็ต ฟิ วเจอร์ แพลน จํากัด และบริ ษทั ดับเบิ้ลทรี จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยไปวางเป็ น
หลักทรัพย์ค้ าํ ประกันเงินกูย้ มื ระยะยาว
8.

เงินลงทุนในบริษทั ร่ วม

8.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษทั ร่ วม
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
ชื่อบริ ษทั

บริ ษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล
กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ควอลิต้ ีคอนสตรัคชัน่
โปรดัคส์จาํ กัด (มหาชน)
บริ ษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
แลนด์แอนด์เฮ้าส์
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และ
สิ ทธิเรี ยกร้องแลนด์แอนด์เฮ้าส์-II
บริ ษทั ควอลิต้ ี เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

สัดส่ วนเงินลงทุน

มูลค่าตามบัญชีตาม
วิธีส่วนได้เสี ย

ราคาทุน

31
มีนาคม
2557

31
ธันวาคม
2556

31
มีนาคม
2557

31
ธันวาคม
2556

31
มีนาคม
2557

31
ธันวาคม
2556

ลงทุนในบริ ษทั ต่าง ๆ

ไทย

(ร้อยละ)
34.12

(ร้อยละ)
34.14

4,394,026

4,394,026

5,233,858

5,137,099

ผลิตวัสดุก่อสร้าง

ไทย

21.16

21.16

179,178

179,178

434,348

419,878

ค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง

ไทย

30.23

30.23

1,489,020

1,489,020

4,682,538

4,463,110

ที่ปรึ กษาลงทุน
ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์

ไทย
ไทย

40.00
49.94

40.00
49.94

2,000
20,692

2,000
20,692

9,846
32,402

9,043
32,402

ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์

ไทย

49.99

49.99

785,330

785,330

538,079

537,126

ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์

ไทย

24.98

24.98

3,282,682

3,282,682

5,340,437

5,179,520

10,152,928

16,271,508

15,778,178

10,152,928
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(หน่วย: พันบาท)
จัดตั้งขึ้นใน
ชื่อบริ ษทั

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สัดส่วนเงินลงทุน

ราคาทุน

31 มีนาคม
2557

31 ธันวาคม
2556

31 มีนาคม
2557

31 ธันวาคม
2556

(ร้อยละ)

(ร้อยละ)

ลงทุนในบริ ษทั ต่าง ๆ

ไทย

34.12

34.14

4,394,026

4,394,026

ผลิตวัสดุก่อสร้าง

ไทย

21.16

21.16

179,178

179,178

ค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง

ไทย

30.23

30.23

1,489,020

1,489,020

บริ ษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด

ที่ปรึ กษาลงทุน

ไทย

40.00

40.00

2,000

2,000

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
แลนด์แอนด์เฮ้าส์
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และ

ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์

ไทย

49.94

49.94

20,692

20,692

ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์

ไทย

49.99

49.99

785,330

785,330

ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์

ไทย

24.98

24.98

3,282,682

3,282,682

10,152,928

10,152,928

บริ ษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ ป
จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ควอลิต้ ีคอนสตรัคชัน่ โปรดัคส์
จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด
(มหาชน)

สิ ทธิเรี ยกร้องแลนด์แอนด์เฮ้าส์-II
บริ ษทั ควอลิต้ ี เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)

8.2 การเปลีย่ นแปลงทีส่ ํ าคัญของเงินลงทุนในบริษทั ร่ วม
บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์ เชียล กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
ในระหว่างงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มี นาคม 2557 มีผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญ
ของบริ ษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชี ยล กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ใช้สิทธิ แปลงเป็ นหุ ้นสามัญจํานวน 4.3
ล้านหุน้ ทําให้สดั ส่ วนการถือหุน้ ของบริ ษทั ฯเปลี่ยนแปลงจากร้อยละ 34.14 เป็ นร้อยละ 34.12
8.3 ส่ วนแบ่ งกําไร (ขาดทุน) และเงินปันผลรับ
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯรับรู ้ส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินรวม
และรับรู ้เงินปั นผลรับจากบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินเฉพาะกิจการดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ ป
จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั ควอลิต้ ีคอนสตรัคชัน่ โปรดัคส์
จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์แลนด์แอนด์เฮ้าส์*
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และ
สิ ทธิเรี ยกร้องแลนด์แอนด์เฮ้าส์-II
บริ ษทั ควอลิต้ ี เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
รวม

สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
งบการเงินรวม
ส่วนแบ่งกําไรจาก
ส่ วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ในบริ ษทั ร่ วม
2557
2556
2557
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เงินปันผลรับ
2557

2556

76,930

59,455

19,829

(20,658)

-

-

14,470
219,400
803
-

11,567
208,669
770
-

28
-

(147)
-

-

-

953
157,809
470,365

5,629
145,287
431,377

3,108
22,965

(2,134)
(22,939)

-

21,171
21,171

* จดทะเบียนยกเลิกกองทุนในวันที่ 11 ธันวาคม 2550
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
8.4 มูลค่ ายุติธรรมของบริษทั ร่ วมทีเ่ ป็ นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยมีมูลค่ายุติธรรม
ดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
มูลค่ายุติธรรม
ชื่อบริ ษทั
31 มีนาคม
31 ธันวาคม
2557
2556
บริ ษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
5,296
5,296
บริ ษทั ควอลิต้ ีคอนสตรัคชัน่ โปรดัคส์ จํากัด (มหาชน)
817
804
บริ ษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
28,121
26,961
บริ ษทั ควอลิต้ ี เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
6,927
6,009
รวม
41,161
39,070
8.5 งบการเงิ นรวมระหว่า งกาลของบริ ษ ทั ฯสํา หรั บ งวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มี นาคม 2557 รวม
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมตามวิธีส่วนได้เสี ยและส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยของ
บริ ษทั ร่ วมดังกล่าว โดยคํานวณจากงบการเงินที่สอบทานแล้วดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
เงินลงทุนตามวิธี
ส่ วนได้เสี ย
ณ วันที่
31 มีนาคม 2557
สอบทานแล้ วโดยผู้สอบบัญชีและผู้สอบบัญชีอื่นในสํ านักงานเดียวกัน
บริ ษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์แลนด์แอนด์เฮ้าส์(1)
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิเรี ยกร้องแลนด์แอนด์เฮ้าส์-II
บริ ษทั ควอลิต้ ี เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
สอบทานแล้ วโดยผู้สอบบัญชีอื่น
บริ ษทั ควอลิต้ ีคอนสตรัคชัน่ โปรดัคส์ จํากัด (มหาชน)
รวม
(1)

งบการเงินรวม
ส่ วนแบ่งกําไร
ตามวิธีส่วนได้เสี ยสําหรับ
งวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2557
2556

5,233,858
4,682,538
9,846
32,402
538,079
5,340,437

76,930
219,400
803
953
157,809

59,455
208,669
770
5,629
145,287

434,348
16,271,508

14,470
470,365

11,567
431,377

จดทะเบียนยกเลิกกองทุนในวันที่ 11 ธันวาคม 2550
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
9.

เงินลงทุนระยะยาวอื่น
(หน่วย: พันบาท)

หลักทรัพย์เผื่อขาย
ตราสารทุน - ในประเทศ
ตราสารทุน - ต่างประเทศ
หัก: ค่าเผือ่ การปรับมูลค่า
หลักทรัพย์เผือ่ ขาย - สุ ทธิ
เงินลงทุนทั่วไป
ตราสารทุน - ในประเทศ
หัก: ค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่า
เงินลงทุนทัว่ ไป - สุ ทธิ
รวม

งบการเงินรวม
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2557
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2557
2556

783,568
2,368,704
(476,664)
2,675,608

783,568
2,368,704
(406,590)
2,745,682

783,568
2,368,704
(476,664)
2,675,608

783,568
2,368,704
(406,590)
2,745,682

204,437
(100,500)
103,937
2,779,545

204,437
(100,500)
103,937
2,849,619

26,000
(16,000)
10,000
2,685,608

26,000
(16,000)
10,000
2,755,682

10. ทีด่ นิ รอการพัฒนา
ณ วันที่ 31 มี นาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้นาํ ที่ ดินรอการพัฒนา
บางส่ วนไปจดจํานองคํ้าประกันเงินกูย้ มื ระยะยาวซึ่ งมีมูลค่าสุ ทธิตามบัญชีดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2557
2556
2557
2556
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชีของที่ดิน
รอการพัฒนาที่ติดภาระคํ้าประกัน

3,496

3,496

2,551

2,551

ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริ ษทั โอนที่ดินรอการพัฒนาซึ่ งมีมูลค่าสุ ทธิตามบัญชีจาํ นวน 2.9 ล้านบาทไป
เป็ นสิ นค้าคงเหลือ
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
การเปลี่ยนแปลงของค่าเผื่อการลดมูลค่าของที่ ดินรอการพัฒนาสําหรับงวดสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2557 สรุ ปได้ดงั นี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
หัก: โอนเป็ นสิ นค้าคงเหลือ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิน
งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ
802,862
691,869
(1,690)
(1,690)
690,179
801,172

11. อสั งหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน
รายการเปลี่ ย นแปลงของบัญ ชี อ สั ง หาริ ม ทรั พ ย์เ พื่ อ การลงทุ น สํา หรั บ งวดสามเดื อ นสิ้ น สุ ด วัน ที่
31 มีนาคม 2557 แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
3,758,714
8,799
(19,189)
(42,286)
3,706,038

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ซื้อเพิ่มระหว่างงวด - ราคาทุน
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับงวด
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557
12. ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชี ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สาํ หรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2557 แสดงได้ดงั นี้

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
ซื้อเพิ่มระหว่างงวด - ราคาทุน
จําหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
ค่าเสื่ อมราคาสําหรับงวด
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557

งบการเงินรวม
616,289
94,819
(219)
(55,548)
(6)
655,335

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
445,808
90,222
(182)
(38,616)
497,232
18

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
13. สิ ทธิการเช่ า

โครงการ
โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์
ราชดําริ
ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 และ
โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์
เทอร์มินลั 21
ที่ดินเปล่า

อายุตดั จําหน่าย
คงเหลือ (ปี )

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
31 มีนาคม 2557 31 ธันวาคม 2556

24

1,746,718

1,769,057

26
13 และ 33

4,362,829
111,332
6,220,879

4,404,006
107,190
6,280,253

บริ ษทั ย่อยได้นาํ สิ ทธิ การเช่ าที่ ดินพร้ อมสิ่ งปลูกสร้างซึ่ งมี มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม
2557 จํานวน 1,747 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2556: 1,769 ล้านบาท) ไปคํ้าประกันเงินเบิกเกินบัญชีและ
เงินกูย้ มื ระยะยาว
14. ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาลคํานวณขึ้นจากกําไรก่อนภาษีเงินได้สําหรับงวดคูณด้วยอัตราภาษี
เฉลี่ยทั้งปี ที่ประมาณไว้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สาํ หรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 2556 สรุ ปได้ดงั นี้

ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาล
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผล
แตกต่างชัว่ คราวและการกลับรายการ
ผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ที่แสดงอยู่ใน
งบกําไรขาดทุน

งบการเงินรวม
2557
2556

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

259,123

250,922

236,938

232,138

(7,473)

6,537

(16,764)

(10,188)

251,650

257,459

220,174

221,950
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
จํานวนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับส่ วนประกอบแต่ละส่ วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับงวด
สามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 2556 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2557
2556

งบการเงินรวม
2556
2557
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ
กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเงิน
ลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย

14,015

(7,319)

14,015

(7,319)

15. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ น
(หน่วย: พันบาท)
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี )
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2557
2556
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
MOR
MOR
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
MOR - 1.5 MOR - 1.5
รวมเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจาก
สถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้ น
ตัว๋ แลกเงิน
หัก: ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า
รวมเงินกูย้ ืมระยะสั้น

2.895 - 2.955 2.75 - 2.99

งบการเงินรวม
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2557
2556

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2557
2556

19,319
2,600,000

21,669
400,000

2,500,000

180
300,000

2,619,319

421,669

2,500,000

300,180

4,060,000
(12,883)
4,047,117

2,360,000
(5,482)
2,354,518

4,060,000
(12,883)
4,047,117

2,360,000
(5,482)
2,354,518

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 เงินเบิกเกินบัญชี และเงิ นกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงินคํ้าประกันโดยการจํานําสิ ทธิ การเช่าที่ดินและจดจํานองที่ดินและสิ่ งปลูกสร้ างของโครงการ
ของบริ ษทั ย่อย
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
16. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น
(หน่วย: พันบาท)

เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
อื่นๆ
รวมเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2556
2557
2556
2557
1,923,173 1,799,037 1,761,095 1,635,094
20,232
31,283
11,930
14,815
29,548
20,604
3,272
420
566,184
933,882
367,185
741,866
20,986
21,044
20,349
20,117
2,560,123 2,805,850 2,163,831 2,412,312

17. เงินกู้ยืมระยะยาว
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2557
2556
2557
2556
เงินกูย้ มื ระยะยาว
14,098,377 13,374,637 10,312,486 9,507,486
หัก: ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี (2,994,452) (1,870,427) (2,000,000) (1,000,000)
สุ ทธิ
11,103,925 11,504,210 8,312,486 8,507,486
การเปลี่ ย นแปลงของเงิ น กู้ยื ม ระยะยาวสํ า หรั บ งวดสามเดื อ นสิ้ น สุ ด วัน ที่ 31 มี น าคม 2557 มี
รายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
บวก: เบิกเงินกูเ้ พิม่
หัก: ชําระคืน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557

งบการเงินรวม
13,374,637
1,860,600
(1,136,860)
14,098,377

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
9,507,486
1,805,000
(1,000,000)
10,312,486
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ในระหว่างงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2557 บริ ษทั ฯได้ทาํ สัญญากูย้ มื ระยะยาวกับธนาคาร
พาณิ ชย์แห่ งหนึ่งจํานวน 1,805 ล้านบาท มีอตั ราดอกเบี้ยคงที่เท่ากับร้อยละ 3.95 ต่อปี และมีกาํ หนด
ชําระคืนเงินต้นภายใน 3 ปี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 บริ ษทั ฯได้เบิกใช้วงเงินดังกล่าวแล้วทั้งจํานวน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้นาํ ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง
ของโครงการ ที่ดินรอการพัฒนา สิ ทธิ การเช่าที่ดิน และหุ ้นของบริ ษทั ย่อยบางส่ วนไปจดจํานองเป็ น
หลักประกันเงินกูย้ มื ระยะยาว
บริ ษัท ฯและบริ ษัท รี โค รี สอร์ ท พี ที อี ลิ มิ เ ต็ ด ในฐานะผู ้ถื อ หุ ้ น ของบริ ษัท แอล แอนด์ เอช
พร็ อ พเพอร์ ต้ ี จํา กัด ได้ต กลงให้ ค าํ รั บ รองกับ ธนาคารผู ้ใ ห้ สิ น เชื่ อ แก่ บ ริ ษัท แอล แอนด์ เอช
พร็ อพเพอร์ ต้ ี จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯโดยมีขอ้ ปฏิบตั ิบางประการ เช่น การดํารงสัดส่ วน
การถือหุ ้นในบริ ษทั ย่อย การให้การสนับสนุ นทางการเงินในกรณี จาํ เป็ นเพื่อให้แน่ ใจว่าบริ ษทั ย่อยมี
ความสามารถในการชําระหนี้ ในวงเงินดังกล่าวกับผูใ้ ห้สินเชื่อได้ และบริ ษทั ฯต้องได้รับการยินยอม
จากผูใ้ ห้สินเชื่ออย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหากมีการขาย โอนหรื อจํานําหุน้ ของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว
สัญญากู้ยืมเงิ นส่ วนใหญ่ได้ระบุขอ้ ปฏิ บตั ิ และข้อจํากัดบางประการ เช่ น อัตราส่ วนการถือหุ ้นของ
ผู ้ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ การเปลี่ ย นแปลงกรรมการบริ ษัท การคํ้า ประกัน หนี้ สิ นหรื อเข้า รั บ อาวัล
ตัว๋ สั ญ ญาใช้เ งิ น แก่ บุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คลใด ๆ การจ่ า ยเงิ นปั นผล การรวมหรื อ ควบบริ ษทั เข้า กับ
บริ ษทั อื่น การดํารงอัตราส่ วนทางการเงินบางประการ และการแจ้งให้ผใู ้ ห้กทู้ ราบอย่างเป็ นลายลักษณ์
อักษรเมื่อมีคดีความที่มีผลกระทบต่อความสามารถในการชําระคืนเงินกู้ เป็ นต้น
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยคงเหลือจํานวนเงินที่ยงั ไม่ได้
เบิกใช้ของวงเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

วงเงินกูย้ มื ที่ยงั ไม่ได้เบิกใช้

งบการเงินรวม
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2557
2556
3,792
1,097

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2557
2556
3,265
-
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18. หุ้นกู้
รายละเอียดการอนุมตั ิการออกจําหน่ายหุน้ กูข้ องบริ ษทั ฯมีดงั นี้
อนุมตั ิโดย
จํานวน
อายุ
ประเภท
วิธีเสนอขาย

ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554
วงเงินหมุนเวียนไม่เกิน 20,000 ล้านบาทหรื อเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น
ไม่เกิน 10 ปี
ด้อยสิ ทธิ และ/หรื อ ไม่ดอ้ ยสิ ทธิ มีหลักประกัน และ/หรื อ ไม่มี
หลักประกัน มีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ และ/หรื อ ไม่มีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
เสนอขายต่อผูล้ งทุนในประเทศ และ/หรื อ ต่างประเทศ

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 บริ ษทั ฯมีจาํ นวนหุน้ กูท้ ี่ยงั ไม่ได้ออกตามการอนุมตั ิดงั กล่าวข้างต้นจํานวน
รวม 4,000 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2556: 2,000 ล้านบาท)
ยอดคงเหลือของหุน้ กู้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 มีดงั นี้

ครั้งที่
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
หุน้ กูป้ ระเภทไม่มีหลักประกันและไม่ดอ้ ยสิ ทธิ
ครั้งที่ 1/2552
คงที่ร้อยละ 4.5
ครั้งที่ 1/2554
คงที่ร้อยละ 3.54
ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 1 คงที่ร้อยละ 3.85
ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 2 คงที่ร้อยละ 3.99
ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 1 คงที่ร้อยละ 4.10
ครั้งที่ 1/2556
คงที่ร้อยละ 3.59
ครั้งที่ 2/2556
คงที่ร้อยละ 4.03
ครั้งที่ 1/2557
คงที่ร้อยละ 3.63
รวม
หัก: หุ้นกูท้ ี่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
สุ ทธิ

อายุ

คืนเงินต้น

ครบกําหนด

5.5 ปี
3 ปี
2.5 ปี
3 ปี
3 ปี
3 ปี
3 ปี
3 ปี

เมื่อครบกําหนด
เมื่อครบกําหนด
เมื่อครบกําหนด
เมื่อครบกําหนด
เมื่อครบกําหนด
เมื่อครบกําหนด
เมื่อครบกําหนด
เมื่อครบกําหนด

19 มิถุนายน 2558
20 มกราคม 2557
30 กันยายน 2557
30 มีนาคม 2558
30 กันยายน 2558
31 มีนาคม 2559
30 กันยายน 2559
27 กุมภาพันธ์ 2560

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
จํานวนเงิน (พันบาท)
จํานวนหุน้ (หุน้ )
31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2557
2556
2557
2556
2,000,000
900,000
3,100,000
2,500,000
3,500,000
3,500,000
500,000
16,000,000

2,000,000
2,500,000
900,000
3,100,000
2,500,000
3,500,000
3,500,000
18,000,000

2,000,000
900,000
3,100,000
2,500,000
3,500,000
3,500,000
500,000
16,000,000
(4,000,000)
12,000,000

2,000,000
2,500,000
900,000
3,100,000
2,500,000
3,500,000
3,500,000
18,000,000
(3,400,000)
14,600,000

การเปลี่ยนแปลงของหุน้ กูส้ าํ หรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2557 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
บวก: ออกหุน้ กู้
หัก: ชําระคืน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557

งบการเงินรวมและ
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
18,000,000
500,000
(2,500,000)
16,000,000

หนังสื อชี้ชวนการออกหุน้ กูไ้ ด้ระบุถึงข้อปฏิบตั ิและข้อจํากัดบางประการ เช่น การดํารงอัตราส่ วนทาง
การเงิน การจ่ายเงินปั นผล และการจัดส่ งรายงานเมื่อมีเหตุการณ์สาํ คัญ เช่น การถูกฟ้องร้อง เป็ นต้น
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
19. ส่ วนเกิน (ตํา่ กว่ า) ทุนจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่ าเงินลงทุน
ในระหว่างงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 2556 ส่ วนเกิน (ตํ่ากว่า) ทุนจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนมีรายการเปลี่ยนแปลงดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2556
2557
ยอดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
(325,272)
(125,392)
เปลี่ยนแปลงระหว่างงวด
จากการตีราคา
(70,074)
36,597
ภาษีเงินได้
(7,319)
14,015
ยอดคงเหลือ ณ วันปลายงวด
(381,331)
(96,114)
20. กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับงวดที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุน้ สามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างงวด
21. ส่ วนงานดําเนินงาน
บริ ษทั ฯจัดโครงสร้ างองค์กรเป็ นหน่วยธุ รกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริ การ ในระหว่างงวด
ปั จจุบนั บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของส่ วนงานดําเนินงานที่รายงาน
ข้อมูลรายได้และกําไรของส่ วนงานของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสําหรั บงวดสามเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่
31 มีนาคม 2557 และ 2556 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่ วนงาน
ดอกเบี้ยรับ
ค่าบริ การสาธารณูปโภค
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ
กําไรของส่ วนงาน

ส่วนงานธุรกิจ
อสังหาริ มทรัพย์
5,556
44
64
(134)
(56)
(26)
1,158

สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2557
ส่ วนงานธุรกิจ
รายการปรับปรุ ง
ให้เช่าพื้นที่
รวมส่ วนงาน
และตัดรายการ
และบริ การ
ที่รายงาน
ระหว่างกัน
488
6,044
1
45
(43)
64
(84)
(218)
43
(86)
(142)
(26)
18
1,176
2

งบการเงินรวม
6,044
2
64
(175)
(142)
(26)
1,178

รายได้ และค่าใช้ จ่ายทีไ่ ม่ ได้ ปันส่ วน:
รายได้อื่น
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสุ ทธิของผูถ้ ือหุ น้ ส่วนน้อย
กําไรสําหรับงวด

41
470
(252)
(16)
1,421
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: ล้านบาท)

ส่วนงานธุรกิจ
อสังหาริ มทรัพย์
5,316
14
64
(78)
(40)
1,145

รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่ วนงาน
ดอกเบี้ยรับ
ค่าบริ การสาธารณูปโภค
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
กําไรของส่ วนงาน

สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม 2556
ส่ วนงานธุรกิจ
รายการปรับปรุ ง
ให้เช่าพื้นที่
รวมส่ วนงาน
และตัดรายการ
และบริ การ
ที่รายงาน
ระหว่างกัน
502
5,818
1
1
(1)
14
(12)
64
(60)
(138)
12
(76)
(116)
86
1,231
3

งบการเงินรวม
5,818
2
64
(126)
(116)
1,234

รายได้ และค่าใช้ จ่ายทีไ่ ม่ ได้ ปันส่ วน:
รายได้อื่น
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสุ ทธิของผูถ้ ือหุ น้ ส่วนน้อย

39
431
(257)
(25)

กําไรสําหรับงวด

1,422

22. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้
22.1 ภาระผูกพัน
22.1.1 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมี ภาระผูกพันตาม
สัญญาก่อสร้างดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

ภาระผูกพันตามสัญญาก่อสร้าง
22.1.2

งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2557
2556
2557
2556
5,453
4,316
5,361
4,206

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าที่ดิน
พร้อมสิ่ งปลูกสร้าง และสัญญาเช่าที่ดินดังนี้
ก)

สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง
วันที่ทาํ สัญญา
7 มิถุนายน 2548

อายุสัญญา วันสิ้นสุ ดสัญญา
30 ปี *
31 พฤษภาคม 2581

อัตราค่าเช่า
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2551 โดยจ่ายค่าเช่า
เป็ นรายเดือนในอัตราดังนี้
ปี ที่ 1 - 5 ค่าเช่ารวม 33.15 ล้านบาท
(ชําระแล้วทั้งจํานวน)
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วันที่ทาํ สัญญา

อายุสัญญา

วันสิ้นสุ ดสัญญา

อัตราค่าเช่า
ปี ที่ 6 - 10 ค่าเช่ารวม 42.31 ล้านบาท
(31 มีนาคม 2557: ชําระ
แล้วรวม 6.38 ล้านบาท
(31 ธันวาคม 2556:
ชําระแล้วรวม 4.47
ล้านบาท)
ปี ที่ 11 - 15 ค่าเช่ารวม 54.00 ล้านบาท
ปี ที่ 16 - 20 ค่าเช่ารวม 68.92 ล้านบาท
ปี ที่ 21 - 25 ค่าเช่ารวม 87.97 ล้านบาท
ปี ที่ 26 - 30 ค่าเช่ารวม 112.27 ล้านบาท

* อายุสญ
ั ญาเช่านับจากวันที่ 1 มิถุนายน 2551 (ภายหลังระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี )

นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพัน
เกี่ ย วกั บ ค่ า ดู แ ลรั ก ษาความปลอดภั ย เดื อ นละ 11,160 บาท ตลอดระยะเวลา
การปลูกสร้างและตลอดอายุสัญญาเช่า
ข)

สัญญาเช่าที่ดิน
วันที่ทาํ สัญญา
10 มีนาคม 2549

อายุสัญญา
อัตราค่าเช่า
30 ปี *
ค่าเช่าที่ดินจ่ายเป็ นรายเดือนดังนี้
ปี ที่ 1 - 5 ค่าเช่ารวม 20.16 ล้านบาท
(31 มีนาคม 2557: ชําระแล้วรวม 14.45 ล้านบาท
(31 ธันวาคม 2556: ชําระแล้วรวม 13.44 ล้านบาท))
ปี ที่ 6 - 10 ค่าเช่ารวม 23.18 ล้านบาท
ปี ที่ 11 - 15 ค่าเช่ารวม 26.66 ล้านบาท
ปี ที่ 16 - 20 ค่าเช่ารวม 30.66 ล้านบาท
ปี ที่ 21 - 25 ค่าเช่ารวม 35.25 ล้านบาท
ปี ที่ 26 - 30 ค่าเช่ารวม 40.54 ล้านบาท
ั ญาเช่านับตั้งแต่วนั ที่ 1 กันยายน 2553 ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม 2583
* อายุสญ
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ค)

สัญญาเช่าที่ดิน
วันที่ทาํ สัญญา
3 ตุลาคม 2556

อายุสัญญา วันสิ้นสุ ดสัญญา
30 ปี *
31 มีนาคม 2590

อัตราค่าเช่า
ตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2560 โดยจ่ายค่าเช่า
เป็ นรายปี ในอัตราดังนี้
ปี ที่ 1 - 7 ค่าเช่ารวม 35.00 ล้านบาท
ปี ที่ 8 - 17 ค่าเช่ารวม 100.00 ล้านบาท
ปี ที่ 18 - 27 ค่าเช่ารวม 150.00 ล้านบาท
ปี ที่ 28 - 30 ค่าเช่ารวม 75.00 ล้านบาท
* อายุสญ
ั ญาเช่านับจากวันที่ 1 เมษายน 2560 (ภายหลังระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี )

นอกจากนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพัน
เกี่ยวกับค่าหน้าดินจํานวน 150.0 ล้านบาท ซึ่งต้องจ่ายชําระภายในวันที่ 1 เมษายน 2557
และค่าตอบแทนการเข้าทําสัญญาปี ละ 5.0 ล้านบาท ซึ่งต้องจ่ายชําระในปี ที่สองและปี ที่
สามของระยะเวลาการก่อสร้าง ปั จจุบนั บริ ษทั ย่อยได้จ่ายชําระค่าหน้าดินจํานวน 150.0
ล้านบาทแล้ว
ภายใต้สญ
ั ญาเช่าที่ดินข้างต้น บริ ษทั ย่อยต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขบางประการตามที่ระบุ
ในสัญญา เช่น การเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ นทุนจดทะเบียนใหม่ไม่นอ้ ยกว่า 620 ล้าน
บาท ภายในวันที่ 31 มกราคม 2557 และบริ ษทั ฯจะต้องเป็ นผูถ้ ือหุ ้นในบริ ษทั ย่อย
ดังกล่าวไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 เป็ นต้น ในระหว่างงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 31 มีนาคม
2557 บริ ษ ัท ย่อ ยดัง กล่ า วได้เ พิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นแล้ว ตามที่ ก ล่ า วไว้ใ นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 7.2
22.1.3 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับส่ วนของเงินลงทุนที่ยงั ไม่เรี ยกชําระ
ในบริ ษทั แอล แอนด์ เอช พร็ อพเพอร์ต้ ี จํากัด จํานวนเงิน 90 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2556: 90
ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับส่ วนของเงินลงทุนที่ยงั ไม่เรี ยกชําระ
ในบริ ษทั แปซิฟิค เรี ยลเอสเตท จํากัด จํานวนเงิน 461 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2556: ไม่มี)
22.1.4 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 บริ ษทั แอล แอนด์ เอช พร็ อพเพอร์ต้ ี จํากัด มีภาระผูกพันเกี่ยวกับค่า
บริ หารจัดการที่ตอ้ งจ่ายให้กบั บริ ษทั เอเชี ย แอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ร่ วม
ของบริ ษทั ฯเป็ นจํานวนเงิน 27.6 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2556: 36.7 ล้านบาท) ซึ่ งมีกาํ หนด
จ่ายชําระภายใน 1 ปี
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22.1.5 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั แอล แอนด์ เอช พร็ อพเพอร์ ต้ ี จํากัด
มี ภ าระผูกพันเกี่ ยวกับ ค่ า บริ ห ารจัดการโครงการที่ ต้อ งจ่ า ยให้กบั บริ ษทั ร่ ว มของบริ ษทั ฯ
ดังต่อไปนี้
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั คิว.เอช.อินเตอร์
เนชัน่ แนล จํากัด

โครงการ
โรงแรม แกรนด์
เซนเตอร์ พอยต์
ราชดําริ

บริ ษทั คิว.เอช.อินเตอร์
เนชัน่ แนล จํากัด

โรงแรม แกรนด์
เซนเตอร์ พอยต์
เทอร์มินลั 21

อัตราค่าบริ การ
ระยะเวลาในสัญญา
คิดจากร้อยละ 2 ของรายรับ วันที่ 1 มกราคม 2557
ทั้งหมดรวมบวกส่วนเพิ่ม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
เท่ากับร้อยละ 4 ของ
2557
รายได้สุทธิ
คิดจากร้อยละ 2 ของรายรับ วันที่ 1 มกราคม 2557
ทั้งหมดรวมบวกส่วนเพิ่ม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
เท่ากับร้อยละ 4 ของ
2557
รายได้สุทธิ

22.1.6 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั แอล แอนด์ เอช พร็ อพเพอร์ต้ ี จํากัด มี
ภาระผูกพันเกี่ยวกับค่านายหน้าในการจัดหาผูเ้ ช่าพื้นที่ในศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 ที่ตอ้ งจ่าย
ให้กบั บริ ษทั สยาม รี เทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกันของบริ ษทั ฯตาม
เงื่อนไขที่ระบุในสัญญา
22.1.7 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการซื้ อที่ดิน
ดังนี้

ภาระผูกพันเกี่ยวกับการซื้อที่ดิน

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2557
2556
406
2,836

22.1.8 ภาระผูกพันจากการพัฒนาโครงการที่ดาํ เนินการอยู่
งบการเงินรวม
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2557
2556
จํานวนโครงการที่ดาํ เนินการอยูต่ น้ งวด/ปี
55
54
จํานวนโครงการที่ปิดแล้วระหว่างงวด/ปี
(1)
(16)
จํานวนโครงการที่เปิ ดใหม่ระหว่างงวด/ปี
17
3
จํานวนโครงการที่ดาํ เนินการอยูป่ ลายงวด/ปี
57
55

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2557
2556
46
46
(1)
(13)
3
13
48
46
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งบการเงินรวม
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2557
2556
มูลค่าซื้ อขายที่ได้ทาํ สัญญาแล้วสะสม
ทั้งสิ้ น (ล้านบาท)
คิดเป็ นร้อยละของยอดขายรวมของ
โครงการที่เปิ ดดําเนินการอยู่
มูลค่าซื้ อขายที่ได้ทาํ สัญญาแล้วใน
ระหว่างงวด/ปี (ล้านบาท)
คิดเป็ นร้อยละของยอดขายรวมของ
โครงการที่เปิ ดดําเนินการอยู่
ภาระผูกพันที่จะต้องทําการพัฒนา
สาธารณูปโภคส่ วนกลางของโครงการ
ที่ดาํ เนินงานอยู่ (ล้านบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2557
2556

59,521

91,684

54,287

81,231

56

66

55

65

5,524

22,857

5,120

21,327

5

17

5

17

1,244

1,268

1,199

1,195

22.1.9 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 บริ ษทั ย่อยมีที่ดินในโครงการที่ติดภาระจํายอมรวมจํานวนประมาณ
89 ไร่ ซึ่ งมู ล ค่ า ของที่ ดิ น ที่ ติ ด ภาระจํา ยอมดัง กล่ า วได้ ร วมเป็ นต้ น ทุ น โครงการแล้ว
(31 ธันวาคม 2556: 88 ไร่ )
22.1.10 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดําเนินงาน
บริ ษทั ฯได้เข้าทําสัญญาเช่าดําเนินงานและสัญญาบริ การที่เกี่ยวข้องกับการเช่าพื้นที่ในอาคาร
กับ กองทุ น รวมสิ ท ธิ ก ารเช่ า อสั งหาริ ม ทรั พย์ ควอลิ ต้ ี เฮ้า ส์ ซึ่ ง เป็ นบริ ษ ทั ที่ เ กี่ ย วข้อ งกัน
โดยสัญญามีอายุ 3 ปี
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ฯมีจาํ นวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายใน
อนาคตทั้งสิ้ นภายใต้สญ
ั ญาเช่าดําเนินงานและสัญญาบริ การที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2557
2556
2557
2556
จ่ายชําระ:
ภายใน 1 ปี
28
35
28
35
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี
8
10
8
10
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22.1.11 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 Land and Houses U.S.A., Inc. มีภาระผูกพัน
เกี่ยวกับค่าบริ การที่ตอ้ งจ่ายให้แก่ผรู ้ ับเหมาของโครงการสําหรับการปรับปรุ งพื้นที่โครงการ
โดยมีอตั ราค่าบริ การร้อยละ 20 ของค่าปรับปรุ งพื้นที่ท้ งั หมด
22.2 หนังสื อคํา้ ประกันธนาคาร
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีหนังสื อคํ้าประกันซึ่ งออก
โดยธนาคารในนามบริ ษ ทั ฯและบริ ษทั ย่อย ซึ่ งเกี่ ยวเนื่ อ งกับ ภาระผูกพันทางปฏิ บ ัติบางประการ
ตามปกติธุรกิจของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยคงเหลือดังนี้
งบการเงินรวม
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2557
2556
หนังสื อคํ้าประกันการจัดหาและบํารุ ง
สาธารณูปโภค
หนังสื อคํ้าประกันการใช้ไฟฟ้า
หนังสื อคํ้าประกันอื่น ๆ

2,612
51
2,663

2,261
50
22
2,333

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2557
2556
2,312
34
2,346

2,054
33
22
2,109

22.3 การคํา้ ประกัน
22.3.1 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 บริ ษทั ฯมีหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากภาระการ
คํ้าประกันเงินกูย้ มื ดังนี้

ผูค้ ้ าํ ประกัน
บริ ษทั แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)

ผูถ้ ูกคํ้าประกัน
ลูกค้า

(หน่วย: ล้านบาท)
31 มีนาคม 31 ธันวาคม
2557
2556
7
7

22.3.2 บริ ษทั ฯมีหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้นซึ่ งเกี่ยวเนื่องกับการสนับสนุนการเงิน (Letter of Comfort)
ให้กบั บริ ษทั ย่อยแห่ งหนึ่ งสําหรับเงิ นกูย้ ืมจากธนาคารและการออกหนังสื อคํ้าประกันโดย
ธนาคารเพื่อใช้ในโครงการของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 บริ ษทั ย่อยดังกล่าวมียอด
หนี้ คงค้า งตามสัดส่ วนการคํ้าประกันของบริ ษ ทั ฯที่ กาํ หนดในคํารั บรองที่ ให้กบั ธนาคาร
จํานวน 1,781 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2556: 1,832 ล้านบาท)
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22.4 คดีความ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้ถูกฟ้องร้องในคดีต่าง ๆ ที่สาํ คัญดังนี้
ก)

ในปี 2549 นิติบุคคลหมู่บา้ นจัดสรรสองแห่ งฟ้องร้องบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยแห่งหนึ่งเกี่ยวกับ
ทางออกสู่ ทางสาธารณะโดยมีทุนทรัพย์จาํ นวน 1,013 ล้านบาท ต่อมาในเดือนมิถุนายน 2552
โจทก์ได้ขอลดทุนทรัพย์บางส่ วนทําให้ทุนทรัพย์เปลี่ยนเป็ นจํานวน 800 ล้านบาท และในเดือน
กุมภาพันธ์ 2552 บริ ษทั ฯได้ถูกฟ้องร้องเพิ่มเติมจํานวน 2 คดีซ่ ึงมีทุนทรัพย์จาํ นวน 310 ล้านบาท
และ 102 ล้านบาท ตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดินและพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯได้บนั ทึกสํารองค่าเผือ่ หนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากคดีความดังกล่าวจํานวน
25 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2556: 25 ล้านบาท)
ต่ อ มาเมื่ อ วัน ที่ 10 สิ ง หาคม 2555 ศาลชั้น ต้น ได้ต ัด สิ น คดี แ พ่ ง ซึ่ ง มี ทุ น ทรั พ ย์จ าํ นวน 102
ล้านบาทระหว่างบริ ษทั ฯกับนิ ติบุคคลหมู่บา้ นจัดสรร 2 แห่ งและพวก โดยพิพากษาให้บริ ษทั ฯ
ชดใช้ค่ า เสี ย หายจํา นวน 104 ล้า นบาทพร้ อ มดอกเบี้ ย ในอัต ราร้ อ ยละ 7.5 ต่ อปี นับ แต่ ว นั ที่
8 ธันวาคม 2551 เป็ นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็ จ บริ ษทั ฯได้บนั ทึกสํารองค่าเผือ่ หนี้สินที่อาจจะ
เกิ ดขึ้นจากคดี ความดังกล่ าวรวมดอกเบี้ยตามความเห็ นของฝ่ ายกฎหมายของบริ ษทั ฯและที่
ปรึ กษากฎหมายรวมจํานวน 146 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2556: 144 ล้านบาท) อย่างไรก็ตาม
บริ ษทั ฯได้ทาํ เรื่ องอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์แล้วเพือ่ ให้เกิดความชัดเจนต่อไป

ข)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้ถูกฟ้องร้องในคดีอื่น ๆ ซึ่งมีทุนทรัพย์รวม
จํานวน 535 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2556: 534 ล้านบาท) ปั จจุบนั ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์
ได้มีคาํ พิพากษาให้บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยชดใช้ค่าเสี ยหายพร้ อมดอกเบี้ ยรวม 53 ล้านบาท
(31 ธันวาคม 2556: 52 ล้านบาท) บริ ษทั ฯได้บนั ทึ กสํารองค่าเผื่อหนี้ สินที่ อาจจะเกิ ดขึ้ นจาก
คดี ค วามดัง กล่ า วตามความเห็ น ของฝ่ ายกฎหมายของบริ ษัท ฯรวมจํา นวน 53 ล้า นบาท
(31 ธันวาคม 2556: 52 ล้านบาท)

บริ ษทั ร่ วม
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์แลนด์แอนด์เฮ้าส์ (“กองทุนฯ”) ถูกยืน่ ฟ้องร้องเป็ นจําเลยที่ 2 ในคดีแพ่ง
โดยโจทก์กล่าวหาว่า กองทุนฯรับโอนที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างโครงการอาคารชุดหลังสวน วิลล์ จาก
บริ ษทั เวฟ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด ซึ่ งเป็ นลูกหนี้ของโจทก์โดยฉ้อฉล โดยศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์มี
คํา พิ พากษาให้ย กฟ้ อ งและในปี 2551 โจทก์ยื่นฎี กาต่ อ ศาลฎี กา ปั จ จุ บ ัน คดี ย งั อยู่ใ นระหว่ า งการ
พิจารณาของศาลฎีกา อย่างไรก็ตาม ทนายความที่ปรึ กษาของกองทุนฯเชื่อว่าผลของคดีจะไม่เป็ นผล
เสี ยหายต่อกองทุนฯ ทั้งนี้ เนื่องจากกองทุนฯเป็ นเจ้าหนี้บุริมสิ ทธิในทรัพย์จาํ นอง ซึ่ งมีสิทธิ ได้รับชําระ
หนี้จากทรัพย์จาํ นองก่อนเจ้าหนี้อื่น รวมทั้งราคาทรัพย์สินที่ตีโอนชําระหนี้ถือเป็ นราคาที่สมเหตุสมผล
เนื่องจากได้มีการประเมินราคาโดยบริ ษทั ประเมินราคาอิสระแล้ว
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22.5 สั ญญาแลกเปลีย่ นสกุลเงินและอัตราดอกเบีย้ (Cross Currency and Interest Rate Swap agreement)
รายละเอียดของสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย (Cross Currency and Interest Rate
Swap agreement) ที่ยงั คงมีผลบังคับ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 มีดงั นี้
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 31 ธันวาคม 2556
สกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยรับตามสัญญา
สกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญา
จํานวนเงินต้น
อัตราดอกเบี้ย
จํานวนเงินต้น
อัตราดอกเบี้ย
346.0 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย
11.3 ล้านเหรี ยญ
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
ลอยตัวร้อยละ
สหรัฐอเมริ กา
LIBOR 6 เดือนบวกร้อยละ
MLR - 2.25
3.25
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
3,075.0 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย
95.8 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กา
LIBOR 6 เดือนบวกร้อยละ
ลอยตัวร้อยละ
3.19
MLR - 2.25
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
15.5 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย
0.5 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กา
LIBOR 6 เดือนบวกร้อยละ
ลอยตัวร้อยละ
3.19
MLR - 2.25
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
254.4 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย
8.2 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กา
LIBOR 6 เดือนบวกร้อยละ
ลอยตัวร้อยละ
3.19
MLR - 2.25

วันสิ้ นสุดสัญญา
8 ธันวาคม 2560

8 ธันวาคม 2560

8 ธันวาคม 2560

8 ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 บริ ษทั ฯมีผลขาดทุนที่ยงั ไม่เกิดขึ้นของสัญญาข้างต้น หากบริ ษทั ฯบันทึกตาม
มูลค่ายุติธรรมเป็ นจํานวนเงินรวมประมาณ 185.4 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2556: 271.6 ล้านบาท)
23. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
23.1 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 บริ ษทั ฯได้เสนอขายหุน้ กูไ้ ม่ดอ้ ยสิ ทธิและไม่มีประกันครั้งที่ 2/2557 ให้แก่
นักลงทุนสถาบันการเงินและ/หรื อนักลงทุนรายใหญ่ หุ น้ กูม้ ีจาํ นวน 3,500,000 หน่วย ราคาหน่วยละ
1,000 บาท รวมเป็ นเงิน 3,500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.59 ต่อปี กําหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6
เดือน หุน้ กูม้ ีอายุ 3 ปี ครบกําหนดไถ่ถอนในวันที่ 4 เมษายน 2560
23.2 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯมีมติอนุมตั ิเรื่ องต่างๆที่สาํ คัญดังนี้
1. อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนิ นงานประจําปี 2556 ในอัตรา 0.40 บาทต่อหุ ้น ทั้งนี้
คณะกรรมการบริ ษทั ฯได้อนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2556 ไปแล้ว
ในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ ้น คงเหลือสําหรับเงินปั นผลที่จะจ่ายอีกจํานวน 0.15 บาทต่อหุ ้น คิดเป็ น
จํานวนเงิน 1,504 ล้านบาท โดยมีกาํ หนดจ่ายเงินปั นผลจํานวนดังกล่าวภายในวันที่ 22 พฤษภาคม
2557
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2. อนุมตั ิการออกและเสนอขายหุน้ กูเ้ พิ่มเติมภายในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท หรื อเทียบเท่าใน
เงินสกุลอื่น จากวงเงินเดิมซึ่ งได้รับอนุ มตั ิจากที่ประชุมใหญ่ผูถ้ ือหุ ้นเมื่อปี 2554 จํานวน 20,000
ล้านบาท รวมเป็ นวงเงินไม่เกิน 40,000 ล้านบาท
3. อนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุน้ ที่ยงั ไม่ได้จาํ หน่ายจํานวน 328,347,147 หุน้
4. อนุ มตั ิการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ เพื่อซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิมโดยไม่มี
ราคาเสนอขาย โดยผูถ้ ือหุ ้นเดิมจะได้รับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ในอัตรา 5 หุ ้นสามัญเดิมต่อ
1 ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซึ่งได้จดั สรรไปจํานวน 2,005,184,305 หน่วย ใบสําคัญแสดงสิ ทธิดงั กล่าว
มีอายุ 3 ปี นับแต่วนั ที่ออก โดยมีอตั ราการใช้สิทธิ คือใบสําคัญแสดงสิ ทธิ 1 หน่วยมีสิทธิ ซ้ื อหุ ้น
สามัญได้ 1 หุน้ ในราคาใช้สิทธิ 3.50 บาทต่อ 1 หุน้ สามัญ
5. อนุ มตั ิ การเพิ่มทุ นจดทะเบี ยนเพิ่มเติ มจํานวน 2,005,184,305 หุ ้น เพื่อรองรั บการใช้สิทธิ ของ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิเพื่อซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ
23.3 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 บริ ษทั ฯได้เสนอขายหุ ้นกูไ้ ม่ดอ้ ยสิ ทธิ และไม่มีประกันครั้งที่ 3/2557
ให้แก่นกั ลงทุนสถาบันการเงินและ/หรื อนักลงทุนรายใหญ่ หุ ้นกูม้ ีจาํ นวน 1,500,000 หน่วย ราคา
หน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็ นเงิน 1,500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.25 ต่อปี กําหนดจ่ายดอกเบี้ย
ทุก 6 เดือน หุน้ กูม้ ีอายุ 2 ปี ครบกําหนดไถ่ถอนในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559
24. การอนุมตั ิงบการเงินระหว่ างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2557
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