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บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2557 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั แลนด์แอนด์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิลาํเนาใน
ประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯ
อยูท่ี่เลขท่ี 1 ชั้น 37 อาคารคิวเฮา้ส์ ลุมพินี ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง งบการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การใหข้อ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ     
เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย       
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2556 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่งงวด 

1.4 มาตรฐานการบัญชีใหม่ 

 ก.  มาตรฐานการบัญชีใหม่ทีเ่ร่ิมมีผลบังคบัใช้ในงวดบัญชีปัจจุบัน  

 บริษทัฯได้เปิดเผยมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐาน       
การบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลา
บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2557 ไวแ้ลว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  
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 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯไดป้ระเมินแลว้เห็นวา่มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
การตีความมาตรฐานการบัญชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว               
ไม่เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทัฯหรือไม่มีผลกระทบอยา่งมีสาระสาํคญั 

 ข.  มาตรฐานการบัญชีทีจ่ะมีผลบังคบัในอนาคต  

 บริษัทฯได้เปิดเผยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงจะมีผลบังคบัใช้ในอนาคตไวแ้ล้วใน       
หมายเหตุประกอบงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯไดป้ระเมินแลว้เห็นวา่มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไม่เก่ียวเน่ือง
กบัธุรกิจของบริษทัฯ  

1.5 นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

  งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน         
งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  

2.      รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ลกัษณะความสมัพนัธ์ของบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 

ช่ือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสมัพนัธ์ 
บริษทั แอตแลนติก เรียลเอสเตท จาํกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั แปซิฟิค เรียลเอสเตท จาํกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์นอร์ธ จาํกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ นอร์ธอีส จาํกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั สยามธานี พร๊อบเพอร์ต้ี จาํกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั สยามธานี เรียลเอสเตท จาํกดั บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทั สยามธานี    

พร๊อบเพอร์ต้ี จาํกดั ร้อยละ 99.99) 
บริษทั แอล เอช เรียลเอสเตท จาํกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั แอลเอช แอสเซท จาํกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จาํกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ภูเกต็ ฟิวเจอร์แพลน จาํกดั บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทั แอล. เอช. 

เมืองใหม่ จาํกดั ร้อยละ 99.99) 
บริษทั ดบัเบ้ิลทรี จาํกดั บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทั แอล. เอช. 

เมืองใหม่ จาํกดั ร้อยละ 99.99) 
บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั บริษทัยอ่ย 
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ช่ือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสมัพนัธ์ 
บริษทั แอล แอนด ์เอช สาทร จาํกดั บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทั แอล แอนด ์

เอช พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั ร้อยละ 99.99) 
บริษทั แอล แอนด ์เอช รีเทล แมเนจเมนท ์จาํกดั บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทั แอล แอนด ์

เอช พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั ร้อยละ 99.95) 
บริษทั แอล แอนด ์เอช โฮเทล แมเนจเมนท ์จาํกดั บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทั แอล แอนด ์

เอช พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั ร้อยละ 99.97) 
Land and Houses U.S.A., Inc. บริษทัยอ่ย 
บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  บริษทัร่วม 
ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) บริษทัร่วม (ถือหุน้โดยบริษทั แอล เอช 

ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)       
ร้อยละ 99.99) 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์  
   จาํกดั 

บริษทัร่วม (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยของ
บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป 
จาํกดั (มหาชน) ร้อยละ 99.99) 

บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน) บริษทัร่วม 

บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) บริษทัร่วม 
บริษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกดั บริษทัร่วม 

บริษทั แอล แอนด ์เอช แมเนจเมนท ์จาํกดั บริษทัร่วม (ถือหุน้โดยบริษทั เอเชีย     
แอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกดั ร้อยละ 
99.99) 

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ บริษทัร่วม 
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้อง  
แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์-II 

บริษทัร่วม 

บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) บริษทัร่วม 

บริษทั คิว.เอช.อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั บริษทัร่วม (ถือหุน้โดยบริษทั ควอลิต้ี 
เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) ร้อยละ 99.99) 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยค์วอลิต้ี เฮา้ส์ บริษทัร่วมของบริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จาํกดั 
(มหาชน) 

บริษทั เมืองใหม่ พร๊อพเพอร์ต้ี จาํกดั ผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 
บริษทั รีโค รีสอร์ท พีทีอี ลิมิเตด็ ผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 

บริษทั สยาม รีเทล ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์จาํกดั มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า แลนด ์
แอนด ์เฮา้ส์  

มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จาํกดั  มีกรรมการร่วมกนั 
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 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและ
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2557 2556 2557 2556  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
ดอกเบ้ียรับ - - 42.4 21.8 ร้อยละ MLR-1.5 และร้อยละ  

   4.00 - 5.50 ต่อปี (2556: ร้อยละ 
   MLR-1.5 และร้อยละ 5.00 - 7.50  
   ต่อปี) 

ค่าธรรมเนียมการจดัการรับ - - 5.7 2.9 ใกลเ้คียงราคาทุน 
ขายท่ีดิน - - - 38.9 ใกลเ้คียงราคาทุน 
ค่าตอบแทนสาํหรับการใชท่ี้ดิน - - - 41.5 ใกลเ้คียงราคาทุน 
ดอกเบ้ียจ่าย   - - 0.8 0.7 ร้อยละ 3.00 ต่อปี 
ค่าเช่าและบริการจ่าย - - 0.2 - ราคาตลาด 
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
ดอกเบ้ียรับ 7.6 3.7 6.7 2.7 อตัราตลาด 
เงินปันผลรับ 164.8 160.6 164.8 160.6 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ซ้ือสินคา้ 22.7 27.4 19.7 25.2 ราคาตลาด 
ค่าบริหารโครงการ 21.7 27.9 - - ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
เงินปันผลรับ 22.5 22.5 22.5 22.5 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 11.5 11.0 11.5 11.0 750 - 800 บาทต่อตารางเมตร     

ต่อเดือน 
ดอกเบ้ียจ่าย   4.2 5.3 - - ร้อยละ MLR-1.5 และ                      

ร้อยละ 5.50 ต่อปี (2556: ร้อยละ 
MLR-1.5 และร้อยละ 7.00 - 7.50 
ต่อปี 

ค่านายหนา้จ่าย 3.4 2.2 - - ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
ค่าบริหารโครงการ 6.3 6.2 - - ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
รายการธุรกิจกบักรรมการของบริษทัยอ่ย    
ดอกเบ้ียจ่าย 0.5 0.6 - - ร้อยละ 5.50 ต่อปี (2556: ร้อยละ 

7.00 - 7.50 ต่อปี) 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2557 2556 2557 2556  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
ดอกเบ้ียรับ - - 128.4 45.6 ร้อยละ MLR-1.5 และร้อยละ  

   4.00 - 5.50 ต่อปี (2556: ร้อยละ 
   MLR-1.5 และร้อยละ 5.00 - 7.50  
   ต่อปี) 

ค่าธรรมเนียมการจดัการรับ - - 12.5 10.6 ใกลเ้คียงราคาทุน 
เงินปันผลรับ - - 78.5 100.5 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ขายท่ีดิน - - - 41.5 ใกลเ้คียงราคาทุน 
ซ้ือท่ีดิน - - - 9.0 ใกลเ้คียงราคาทุน 
ค่าตอบแทนสาํหรับการใชท่ี้ดิน - - 26.3 47.0 ใกลเ้คียงราคาทุน 
ดอกเบ้ียจ่าย   - - 3.2 1.8 ร้อยละ 3.00 ต่อปี 
ค่าเช่าและบริการจ่าย - - 0.3 1.7 ราคาตลาด 
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
ดอกเบ้ียรับ 13.4 12.8 12.4 11.0 อตัราตลาด 
เงินปันผลรับ 583.0 662.3 583.0 662.3 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ซ้ือสินคา้ 73.1 79.3 66.2 75.4 ราคาตลาด 
ค่านายหนา้ 0.1 - - - ราคาตลาด 
ค่าบริหารโครงการ 57.4 83.4 - - ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
เงินปันผลรับ 50.8 50.6 50.8 50.6 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 33.3 31.3 33.3 31.3 750 - 800 บาทต่อตารางเมตร      

ต่อเดือน 
ดอกเบ้ียจ่าย   13.0 16.6 - - ร้อยละ MLR-1.5 และ                      

ร้อยละ 5.50 ต่อปี (2556: ร้อยละ 
MLR-1.5 และร้อยละ 7.00 - 7.50 
ต่อปี 

ค่านายหนา้จ่าย 9.9 11.9 - - ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
ค่าบริหารโครงการ 17.5 17.6 - - ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
สาํรองผลเสียหายจากการ      
   รับประกนัรายไดข้องกองทุน - 19.0 - 19.0 ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
รายการธุรกิจกบักรรมการของบริษทัยอ่ย     
ดอกเบ้ียจ่าย 1.5 1.7 - - ร้อยละ 5.50 ต่อปี (2556: ร้อยละ 

7.00 - 7.50 ต่อปี) 
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บริษทัฯและ Reco Plaza Pte Ltd. ตกลงท่ีจะรับประกนัรายไดข้องกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละ
สิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ ภายใตส้ัญญาตกลงกระทาํการกบักองทุนดงักล่าว โดยรับประกนั
ผลต่างระหว่างจาํนวน 179.88 ลา้นบาทกบัผลกาํไรท่ีเกิดข้ึนจริงสาํหรับปี 2555 และจาํนวน 243.16 
ลา้นบาทกบัผลกาํไรท่ีเกิดข้ึนจริงสาํหรับปี 2556 - 2558 โดยบริษทัฯและ Reco Plaza Pte Ltd.              
คํ้าประกนัในสัดส่วนร้อยละ 52 และร้อยละ 48 ของผลต่างดงักล่าว ตามลาํดบั อยา่งไรก็ตาม จาํนวน
เงินท่ีรับประกนัจะตอ้งไม่เกินร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิของกองทุนท่ีเกิดข้ึนจริงก่อนการสนบัสนุน
รายไดจ้ากผูรั้บประกนัรายไดใ้นปีดงักล่าว ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 ยอดคงเหลือของสาํรองผล
เสียหายจากการรับประกนัรายไดข้องกองทุนดงักล่าวมีจาํนวนเท่ากบั 34 ลา้นบาท โดยแยกแสดงเป็น
ประมาณการหน้ีสินระยะสั้นจาํนวน 29 ลา้นบาท และประมาณการหน้ีสินระยะยาวจาํนวน 5 ลา้นบาท 
ในงบแสดงฐานะการเงิน 

ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2557 และ           

31 ธนัวาคม 2556 มีรายละเอียดดงัน้ี 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2557 
31 ธนัวาคม 

2556 
30 กนัยายน 

2557 
31 ธนัวาคม 

2556 

เงนิฝากสถาบนัการเงนิ 
   (แสดงภายใต้เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด) 

   

บริษทัร่วม     
ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 122.7 651.9 31.3 499.5 

เงนิลงทุนช่ัวคราว (หมายเหตุ 4)    
บริษทัร่วม     
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน  
 แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั 

 
- 

 
50.0 

 
- 

 
50.0 

เงนิทดรองจ่ายและลูกหนีก้จิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 5)   
บริษทัยอ่ย     
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
บริษทั แอตแลนติก เรียลเอสเตท จาํกดั - - 0.1 0.1 
บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ นอร์ธอีส จาํกดั - - 0.7 0.5 
บริษทั แอลเอช แอสเซท จาํกดั - - 0.7 0.1 
บริษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จาํกดั - - - 0.2 
บริษทั สยามธานี พร๊อบเพอร์ต้ี จาํกดั - - 0.5 - 
 - - 2.0 0.9 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2557 
31 ธนัวาคม 

2556 
30 กนัยายน 

2557 
31 ธนัวาคม 

2556 
บริษทัร่วม     
บริษทั คิว.เอช.อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั - 3.3 - - 
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิ     
   เรียกร้องแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ - II 7.6 - - - 
 7.6 3.3 - - 
รวม 7.6 3.3 2.0 0.9 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั  
บริษทัยอ่ย     
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ นอร์ธอีส จาํกดั - - 203.1 282.7 
บริษทั แอลเอช แอสเซท จาํกดั - - - 35.4 
บริษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จาํกดั - - 103.0 99.9 
บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั - - 560.4 590.8 
บริษทั แปซิฟิค เรียลเอสเตท จาํกดั - - 82.0 75.9 
 - - 948.5 1,084.7 
บริษทัร่วม     
ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 0.1 0.1 - 0.1 
รวม 0.1 0.1 948.5 1,084.8 

เงนิให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบีย้ค้างรับจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั   
บริษทัยอ่ย     
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
Land and Houses U.S.A., Inc. - - 3,129.0 3,141.2 

เงนิมัดจําแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์     
   ควอลิต้ี เฮา้ส์ 9.3 9.3 9.3 9.3 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2557 
31 ธนัวาคม 

2556 
30 กนัยายน 

2557 
31 ธนัวาคม 

2556 
เจ้าหนีก้ารค้ากจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 16)    
บริษทัร่วม     
บริษทั คิว.เอช. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 8.7 - - - 
บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์      
   จาํกดั (มหาชน) 6.0 14.2 6.0 14.2 
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั     
   (มหาชน) 0.5 0.8 0.3 0.6 
บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 0.1 10.3 - - 
 15.3 25.3 6.3 14.8 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า     
   แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ - 2.7 - - 
บริษทั สยาม รีเทล ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์จาํกดั 3.9 3.3 - - 
 3.9 6.0 - - 
รวม 19.2 31.3 6.3 14.8 
เจ้าหนีอ่ื้นกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 16)    
บริษทัร่วม     
บริษทั คิว.เอช. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 3.8 - - - 
บริษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกดั 4.0 - - - 
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั     
   (มหาชน) - 0.1 - 0.1 
บริษทั ควอลิต้ี คอนสตรัคชัน่ โปรดกัส์     
   จาํกดั (มหาชน) 0.1 - - - 
บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) - 10.6 - - 
 7.9 10.7 - 0.1 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทั สยาม รีเทล ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์จาํกดั 7.8 9.6 - - 
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์     
 ควอลิต้ีเฮา้ส์ 0.7 0.3 0.7 0.3 
 8.5 9.9 0.7 0.3 
รวม 16.4 20.6 0.7 0.4 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2557 
31 ธนัวาคม 

2556 
30 กนัยายน 

2557 
31 ธนัวาคม 

2556 

เงนิกู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างจ่ายจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั   
บริษทัยอ่ย     
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
บริษทั แอล เอช แอสเซท จาํกดั - - 85.0 - 
บริษทั แอตแลนติก เรียลเอสเตท จาํกดั - - 86.0 - 
บริษทั แอล เอช เรียลเอสเตท จาํกดั - - 15.0 16.6 
บริษทั สยามธานี พร๊อบเพอร์ต้ี จาํกดั - - 120.1 90.4 
บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์นอร์ธ จาํกดั - - 15.1 22.2 
 - - 321.2 129.2 
บริษทั/บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทั เมืองใหม่ พร๊อพเพอร์ต้ี จาํกดั 13.5 13.1 - - 
บริษทั รีโค รีสอร์ท พีทีอี ลิมิเตด็ 373.5 393.7 - - 
กรรมการของบริษทัยอ่ย 54.9 53.4 - - 
 441.9 460.2 - - 
รวม 441.9 460.2 321.2 129.2 

สํารองผลเสียหายจากการรับประกนัรายได้ของกองทุน   
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า 
   แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ 33.7 67.3 33.7 67.3 

 เงินกูย้มืระยะสั้น/เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นการกูย้มืในรูปของตัว๋สัญญาใชเ้งิน
ปลอดหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัและครบกาํหนดจ่ายคืนเม่ือทวงถาม 

 เงินให้กู ้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกันเป็นการให้กู ้ยืมโดยไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้ าประกัน ครบ
กาํหนดชาํระในเดือนธนัวาคม 2560 
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 ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 เงินกูย้มื/ใหกู้ย้มืระหว่างบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายการเคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 1 มกราคม 2557 เพ่ิมข้ึน ลดลง 30 กนัยายน 2557 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั   
บริษทัร่วม     
ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 0.1 14.1 (14.1) 0.1 

เงนิกู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างจ่ายจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั   
บริษทั/บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทั เมืองใหม่ พร๊อพเพอร์ต้ี จาํกดั 13.1 0.4 - 13.5 
บริษทั รีโค รีสอร์ท พีทีอี ลิมิเตด็ 393.7 12.7 (32.9) 373.5 
กรรมการของบริษทัยอ่ย 53.4 1.5 - 54.9 

รวม 460.2 14.6 (32.9) 441.9 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 1 มกราคม 2557 เพ่ิมข้ึน ลดลง 30 กนัยายน 2557 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั   
บริษทัยอ่ย     
บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ นอร์ธอีส จาํกดั 282.7 29.8 (109.4) 203.1 
บริษทั แอลเอช แอสเซท จาํกดั 35.4 55.9 (91.3) - 
บริษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จาํกดั 99.9 3.1 - 103.0 
บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี     
   จาํกดั 590.8 19.0 (49.4) 560.4 
บริษทั แปซิฟิค เรียลเอสเตท จาํกดั 75.9 82.3 (76.2) 82.0 

 1,084.7 190.1 (326.3) 948.5 

บริษทัร่วม     
ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 0.1 12.2 (12.3) - 
รวม 1,084.8 202.3 (338.6) 948.5 

เงนิให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบีย้ค้างจ่ายจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั   
บริษทัยอ่ย     
Land and Houses U.S.A., Inc. 3,141.2 93.4 (105.6) 3,129.0 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 1 มกราคม 2557 เพ่ิมข้ึน ลดลง 30 กนัยายน 2557 

เงนิกู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างจ่ายจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั   
บริษทัยอ่ย     
บริษทั แอลเอช แอสเซท จาํกดั - 85.0 - 85.0 
บริษทั แอตแลนติก เรียลเอสเตท จาํกดั - 156.2 (70.2) 86.0 
บริษทั แอล เอช เรียลเอสเตท จาํกดั 16.6 15.1 (16.7) 15.0 
บริษทั แปซิฟิค เรียลเอสเตท จาํกดั - 75.3 (75.3) - 
บริษทั สยามธานี พร๊อบเพอร์ต้ี จาํกดั 90.4 121.2 (91.5) 120.1 
บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์นอร์ธ จาํกดั 22.2 15.2 (22.3) 15.1 
รวม 129.2 468.0 (276.0) 321.2 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหวา่งงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 2556 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย
มีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือน          
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือน           
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2557 2556 2557 2556 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 23,732 21,395 72,332 62,170 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,085 795 3,254 2,385 
รวม 24,817 22,190 75,586 64,555 

 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการโครงการ การจดัหาผูเ้ช่าพื้นท่ี 
การให้คาํปรึกษา สัญญาเช่าดาํเนินงานและสัญญาบริการกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้น
หมายเหตุ 26 

 บริษทัฯมีภาระจากการคํ้าประกนัใหก้บักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 26.3 
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3.       เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

30 กนัยายน 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

เงินสด  4,414 4,776 1,940 2,050 
เงินฝากธนาคาร 413,520 695,888 113,485 380,799 
เชค็ท่ีถึงกาํหนดชาํระแต่ยงัมิไดน้าํฝาก 332,929 264,875 255,973 244,984 
ตัว๋แลกเงิน - 200,000 - 200,000 
ใบรับเงินฝากประจาํ 300,000 - 200,000 - 

รวม 1,050,863 1,165,539 571,398 827,833 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 เงินฝากธนาคารและตัว๋แลกเงินมีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.375 - 2.05  
ต่อปี (31 ธนัวาคม 2556: ร้อยละ 0.50 - 2.70 ต่อปี) 

4. เงินลงทุนช่ัวคราว 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและ                  
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2557 31 ธนัวาคม 2556 
เงินลงทุนในกองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน - ราคาทุน - 50,000 
บวก: กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน - 25 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ - มูลค่ายติุธรรม - 50,025 
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5. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

30 กนัยายน 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     

คา้งชาํระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  95,775 94,960 - - 
 3 - 6 เดือน 4,207 3,918 - - 
 6 - 9 เดือน 2,430 2,706 - - 
    9 - 12 เดือน 2,504 2,480 - - 
 มากกวา่ 12 เดือน 72 188 - - 

รวม 104,988 104,252 - - 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ - (105) - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ี 
 ไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 104,988 104,147 - - 

ลูกหน้ีอ่ืน     
เงินทดรองจ่ายและลูกหน้ีกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 7,554 3,251 2,026 887 

อ่ืน ๆ 22,548 28,850 21,777 28,087 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 30,102 32,101 23,803 28,974 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  135,090 136,248 23,803 28,974 

6. ทีด่ิน งานระหว่างก่อสร้างและงานสาธารณูปโภค (สินค้าคงเหลือ) 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้าํท่ีดินบางส่วนพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยูบ่นท่ีดินไปจดจาํนองคํ้าประกนั
เงินกูย้มืและเงินเบิกเกินบญัชีของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2557 
31 ธนัวาคม 

2556 
30 กนัยายน 

2557 
31 ธนัวาคม 

2556 
มูลค่าสุทธิตามบญัชีของท่ีดินพร้อม 
   ส่ิงปลูกสร้างท่ีติดภาระคํ้าประกนั 

 
10,122 

 
5,559 

 
9,200 

 
4,576 
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 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสํารองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการสําหรับงวด       
เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

                                  
งบการเงินรวม 

งบการเงิน             
เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 167,552 69,129 
บวก: ตั้งเพิ่มในระหวา่งงวด 31,401 - 
บวก: โอนจากท่ีดินรอการพฒันา 1,690 1,690 
หกั: โอนกลบัเน่ืองจากการขาย (26,945) (9,777) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 173,698 61,042 

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯไดรั้บโอนท่ีดินรอการพฒันาซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวน  2.9  
ลา้นบาท มาเป็นสินคา้คงเหลือ 

7. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

7.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  สัดส่วน  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า มูลค่าตามบญัชีตาม 
ช่ือบริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ เงินลงทุน ราคาทุน ของเงินลงทุน วธีิราคาทุน - สุทธิ 

 30 
กนัยายน 

2557 

31 
ธนัวาคม 

2556 

30 
กนัยายน 

2557 

31 
ธนัวาคม 

2556 

30     
กนัยายน 

2557 

31    
ธนัวาคม 

2556 

30 
กนัยายน 

2557 

31 
ธนัวาคม 

2556 

30  
กนัยายน 

2557 

31   
ธนัวาคม 

2556 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)       
บริษทั แอตแลนติก เรียลเอสเตท จาํกดั 15,000 15,000 99.99 99.99 14,998 14,998 - - 14,998 14,998 
บริษทั แปซิฟิค เรียลเอสเตท จาํกดั 159,357 5,810 99.99 99.99 159,357 5,810 - - 159,357 5,810 
บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์นอร์ธ จาํกดั 13,500 13,500 99.99 99.99 13,500 13,500 - - 13,500 13,500 
บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ นอร์ธอีส จาํกดั 150,000 150,000 99.99 99.99 149,999 149,999 (50,000) (50,000) 99,999 99,999 
บริษทั สยามธานี พร๊อบเพอร์ต้ี จาํกดั 100,000 100,000 99.99 99.99 64,859 64,859 - - 64,859 64,859 
   และบริษทัยอ่ย           
บริษทั แอล เอช เรียลเอสเตท จาํกดั 58,000 58,000 99.99 99.99 25,000 25,000 - - 25,000 25,000 
บริษทั แอลเอช แอสเซท จาํกดั 100,000 100,000 99.99 99.99 52,734 52,734 - - 52,734 52,734 
บริษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จาํกดั 900,000 900,000 55.00 55.00 495,000 495,000 - - 495,000 495,000 
   และบริษทัยอ่ย           
บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี 2,450,000 2,450,000 60.00 60.00 1,566,000 1,566,000 - - 1,566,000 1,566,000 
   จาํกดั และบริษทัยอ่ย           
Land and Houses U.S.A., Inc.              (ก)              (ก) 100.00 100.00 616,427 616,427 - - 616,427 616,427 

     3,157,874 3,004,327 (50,000) (50,000) 3,107,874 2,954,327 

 (ก)   ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 Land and Houses U.S.A., Inc. มีทุนชาํระแลว้จาํนวน 20 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
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 ในระหวา่งงวด บริษทัฯไดรั้บเงินปันผลจากบริษทัยอ่ยดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 
ช่ือบริษทั 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด    
วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2557 2556 2557 2556 
บริษทั แอตแลนติก เรียลเอสเตท จาํกดั - - 70,490 100,486 
บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์นอร์ธ จาํกดั - - 8,000 - 
รวม - - 78,490 100,486 

7.2 บริษัท แปซิฟิค เรียลเอสเตท จํากดั 

  เม่ือวนัท่ี 30 มกราคม 2557 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั แปซิฟิค เรียลเอสเตท จาํกดั ซ่ึงเป็น
บริษทัยอ่ยของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจาํนวน 614.19 ลา้นบาท โดยการออกหุน้
สามญัใหม่จาํนวน 6,141,900 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท และมีมติอนุมติัให้เรียกชาํระ       
ค่าหุ้นเพิ่มทุนบางส่วนจากบริษัทฯเป็นจาํนวน 6,141,900 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 25 บาท รวมเป็นเงิน 
153.55 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯไดจ่้ายชาํระค่าหุน้เรียบร้อยแลว้ 

7.3 บริษัท แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั และบริษัทย่อย 

เม่ือวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั แอล แอนด ์เอช สาทร จาํกดั ซ่ึงเป็น
บริษทัยอ่ยของบริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั มีมติอนุมติัการจดทะเบียนเลิกบริษทัและได้
จดทะเบียนเลิกบริษทัแลว้เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2557 ปัจจุบนับริษทัยอ่ยดงักล่าวอยูร่ะหว่างการดาํเนินการ
ตามขั้นตอนการชาํระบญัชี 

7.4 บริษัท แอล. เอช. เมืองใหม่ จํากดั และบริษัทย่อย 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 บริษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จาํกดั ไดน้าํหุ้นสามญั
ของบริษทั ภูเก็ต ฟิวเจอร์แพลน จาํกัด และบริษทั ดับเบ้ิลทรี จาํกัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยไปวางเป็น
หลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาว 
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8.       เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

8.1 รายละเอยีดของเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
(หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม 

  จดัตั้งข้ึน   มูลค่าตามบญัชีตาม 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน วธีิส่วนไดเ้สีย 

   30 
กนัยายน 

2557 

31 
ธนัวาคม 

2556 

30            
กนัยายน 

2557 

31          
ธนัวาคม 

2556 

30            
กนัยายน 

2557 

31            
ธนัวาคม 

2556 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป ลงทุนในบริษทัต่าง ๆ ไทย 34.02 34.14 4,538,712 4,394,026 5,475,037 5,137,099 
   จาํกดั (มหาชน)         
บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่ ผลิตวสัดุก่อสร้าง ไทย 21.16 21.16 179,178 179,178 425,866 419,878 
   โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน)         
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์  คา้ปลีกวสัดุก่อสร้าง ไทย 30.23 30.23 1,489,020 1,489,020 5,105,142 4,463,110 
   จาํกดั (มหาชน)         
บริษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกดั ท่ีปรึกษาลงทุน ไทย 40.00 40.00 2,000 2,000 6,575 9,043 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์
   แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 49.94 49.94 20,692 20,692 32,402 32,402 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 49.99 49.99 785,330 785,330 487,590 537,126 
   สิทธิเรียกร้องแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์-II         
บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 24.98 24.98 3,282,682 3,282,682 5,487,476 5,179,520 

     10,297,614 10,152,928 17,020,088 15,778,178 

 (หน่วย: พนับาท) 

  จดัตั้งข้ึนใน งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

   30 กนัยายน 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

30 กนัยายน 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป ลงทุนในบริษทัต่าง ๆ ไทย 34.02 34.14 4,538,712 4,394,026 

   จาํกดั (มหาชน)       

บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่ โปรดคัส์ ผลิตวสัดุก่อสร้าง ไทย 21.16 21.16 179,178 179,178 

   จาํกดั (มหาชน)       

บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั คา้ปลีกวสัดุก่อสร้าง ไทย 30.23 30.23 1,489,020 1,489,020 

   (มหาชน)       

บริษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกดั ท่ีปรึกษาลงทุน ไทย 40.00 40.00 2,000 2,000 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์
   แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 49.94 49.94 20,692 20,692 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 49.99 49.99 785,330 785,330 

   สิทธิเรียกร้องแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์-II       

บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 24.98 24.98 3,282,682 3,282,682 

     10,297,614 10,152,928 
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8.2     การเปลีย่นแปลงทีสํ่าคญัของเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

8.2.1 บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)   

 ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 มีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของ
บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ใชสิ้ทธิแปลงเป็นหุน้สามญัจาํนวน 44.9 ลา้นหุน้ 
ทาํใหส้ดัส่วนการถือหุน้ของบริษทัฯเปล่ียนแปลงจากร้อยละ 34.14 เป็นร้อยละ 34.02 

 เม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2557 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จาํกดั 
(มหาชน) ได้มีมติอนุมติัการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนจาํนวนหุ้นท่ี           
ผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู ่ในอตัราส่วน 30 หุน้สามญัเดิม มีสิทธิซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนได ้1 หุน้ (30:1) ใน
ราคาหุน้ละ 1 บาท โดยบริษทัฯไดล้งทุนในหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป 
จาํกดั (มหาชน) ตามสิทธิท่ีไดรั้บเป็นจาํนวน 145 ลา้นหุน้ รวมเป็นเงิน 145 ลา้นบาท โดยบริษทัฯได้
ชาํระค่าหุน้เพิ่มทุนดงักล่าวแลว้ในเดือนพฤษภาคม 2557  

8.2.2 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากดั (มหาชน) 

 เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2557 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 
ไดมี้มติอนุมติัจ่ายปันผล โดยจ่ายเป็นหุน้สามญัในอตัรา 7 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล หรือคิดเป็นอตัรา
การจ่ายปันผล 0.1429 บาทต่อหุน้ และจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.0159 บาท โดยบริษทัฯ
ไดรั้บหุ้นปันผลจาํนวน 414 ลา้นหุ้น และเงินปันผลจาํนวน 46 ลา้นบาท ในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2557  
บริษทัฯไดน้าํหุ้นปันผลท่ีไดรั้บไปเฉล่ียตน้ทุนเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าวโดยใชจ้าํนวนหุ้นทั้งหมด     
ท่ีมีภายหลงัจากไดรั้บหุน้ปันผลในระหวา่งงวดปัจจุบนั 

ต่อมาเม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม 2557 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั 
(มหาชน) ไดมี้มติอนุมติัจ่ายปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้น โดยจ่ายเป็นหุ้นสามญัในอตัรา 8 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้น
ปันผลหรือคิดเป็นอตัราการจ่ายปันผล 0.125 บาทต่อหุ้น และจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 
0.013889 บาท โดยกาํหนดจ่ายหุน้ปันผลและเงินปันผลในวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2557 

8.3 ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) และเงินปันผลรับ 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม
และรับรู้เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการดงัน้ี 
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(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั 
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน) 

จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน 

เบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม เงินปันผลรับ 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 124,607 55,792 (1,473) (17,975) - - 
บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน) 8,551 12,389 - - - - 
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั  (มหาชน) 231,625 217,543 (2,430) 179 - - 
บริษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกดั 419 1,130 - - 4,200 - 
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์* - - - - - - 
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิ 
   เรียกร้องแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์-II 

 
(48,463) 

 
5,028 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 267,177 220,151 (232) (2,849) 160,557 160,556 

รวม 583,916 512,033 (4,135) (20,645) 164,757 160,556 

* จดทะเบียนยกเลิกกองทุนในวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2550 

(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั 
ส่วนแบ่งกาํไร (ขาดทุน)    

จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน 

เบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม เงินปันผลรับ 
 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 303,293 212,263 34,500 (96,469) 144,541 139,879 
บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน) 27,145 32,079 - - 21,157 27,081 
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั  (มหาชน) 690,703 646,804 (2,573) 149 46,095 39,585 
บริษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกดั 1,732 2,750 - - 4,200 - 
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์* - - - - - - 
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิ 
   เรียกร้องแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์-II 

 
(49,535) 

 
12,621 

 
- 

 
- 

 
- 

 
21,171 

บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 669,547 642,383 5,393 (15,100) 366,987 434,536 

รวม 1,642,885 1,548,900 37,320 (111,420) 582,980 662,252 

* จดทะเบียนยกเลิกกองทุนในวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2550 
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8.4 มูลค่ายุติธรรมของบริษัทร่วมทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

 เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีมูลค่ายติุธรรม
ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
ช่ือบริษทั มูลค่ายติุธรรม  

 
30 กนัยายน   

2557 
31 ธนัวาคม

2556 
บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 8,073 5,296 
บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน) 796 804 
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั  (มหาชน) 34,126 26,961 
บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 9,679 6,009 
รวม 52,674 39,070 

8.5 งบการเงินรวมระหว่างกาลของบริษทัฯสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน   
2557 รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สียและส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้
เสียของบริษทัร่วมดงักล่าว โดยคาํนวณจากงบการเงินท่ีสอบทานแลว้ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 เงินลงทุนตามวธีิ ส่วนแบ่งกาํไรตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

 ส่วนไดเ้สีย สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดเกา้เดือน 

 ณ วนัท่ี ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 30 กนัยายน 2557 2557 2556 2557 2556 

สอบทานแล้วโดยผู้สอบบัญชีและผู้สอบบัญชีอ่ืนในสํานักงานเดยีวกนั  
บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 5,475,037 124,607 55,792 303,293 212,263 
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 5,105,142 231,625 217,543 690,703 646,804 
บริษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกดั 6,575 419 1,130 1,732 2,750 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์(1) 32,402 - - - - 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้อง      
   แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์-II 487,590 (48,463) 5,028 (49,535) 12,621 
บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 5,487,476 267,177 220,151 669,547 642,383 
สอบทานแล้วโดยผู้สอบบัญชีอ่ืน      
บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน) 425,866 8,551 12,389 27,145 32,079 

รวม 17,020,088 583,916 512,033 1,642,885 1,548,900 

 (1) จดทะเบียนยกเลิกกองทุนในวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2550 
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9. เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2557 
31 ธนัวาคม

2556 
30 กนัยายน 

2557 
31 ธนัวาคม

2556 

หลกัทรัพย์เผ่ือขาย     
ตราสารทุน - ในประเทศ  783,568 783,568 783,568 783,568 
ตราสารทุน - ต่างประเทศ  2,368,704 2,368,704 2,368,704 2,368,704 
บวก (หกั): ค่าเผือ่การปรับมูลค่า 1,188,029 (406,590) 1,188,029 (406,590) 
หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - สุทธิ 4,340,301 2,745,682 4,340,301 2,745,682 

เงนิลงทุนทัว่ไป     
ตราสารทุน - ในประเทศ 204,437 204,437 26,000 26,000 
หกั: ค่าเผือ่ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (100,500) (100,500) (16,000) (16,000) 
เงินลงทุนทัว่ไป - สุทธิ 103,937 103,937 10,000 10,000 
รวม 4,444,238 2,849,619 4,350,301 2,755,682 

10. ทีด่ินรอการพฒันา 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้าํท่ีดินรอการพฒันา
บางส่วนไปจดจาํนองคํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2557 
31 ธนัวาคม 

2556 
30 กนัยายน 

2557 
31 ธนัวาคม 

2556 
มูลค่าสุทธิตามบญัชีของท่ีดิน 
   รอการพฒันาท่ีติดภาระคํ้าประกนั 

 
3,496 

 
3,496 

 
2,551 

 
2,551 

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯโอนท่ีดินรอการพฒันาซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีจาํนวน 2.9 ลา้นบาท
ไปเป็นสินคา้คงเหลือ  
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 การเปล่ียนแปลงของค่าเผื่อการลดมูลค่าของท่ีดินรอการพฒันาสําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี                    
30 กนัยายน 2557 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 802,862 691,869 
หกั:  โอนเป็นสินคา้คงเหลือ (1,690) (1,690) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 801,172 690,179 

11. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนสําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี                    
30 กนัยายน 2557 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557  3,758,714 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน  21,755 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด  (57,141) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  (50,325) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557  3,673,003 

12. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2557 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 616,289 445,808 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 309,353 276,399 
จาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี  (3,043) (2,982) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (170,618) (120,918) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (7) - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 751,974 598,307 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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13. สิทธิการเช่า 
(หน่วย: พนับาท) 

 อายตุดัจาํหน่าย งบการเงินรวม 
โครงการ คงเหลือ (ปี) 30 กนัยายน 2557 31 ธนัวาคม 2556 

โรงแรม แกรนด ์เซนเตอร์ พอยต ์    
 ราชดาํริ 24 1,701,347 1,769,057 
ศูนยก์ารคา้เทอร์มินอล 21 และ    
 โรงแรม แกรนด ์เซนเตอร์ พอยต ์    
 เทอร์มินลั 21 26 4,281,612 4,404,006 
ท่ีดินเปล่า 13 และ 33 264,504 107,190 
  6,247,463 6,280,253 

 บริษทัย่อยไดน้าํสิทธิการเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 
2557 จาํนวน 1,701 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2556: 1,769 ลา้นบาท) ไปคํ้าประกนัเงินเบิกเกินบญัชีและ
เงินกูย้มืระยะยาว 

14.  ภาษีเงนิได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณข้ึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้าํหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี
เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 2556 สรุป
ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 2557 2556 
ภาษเีงนิได้ปัจจุบนั:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 303,793 309,308 257,702 273,139 
ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผล
แตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ
ผลแตกต่างชัว่คราว (1,694) 26,432 (6,700) 12,589 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ทีแ่สดงอยู่ใน                 
งบกาํไรขาดทุน 302,099 335,740 251,002 285,728 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 2557 2556 
ภาษเีงนิได้ปัจจุบนั:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 948,732 835,455 866,561 759,395 
ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผล
แตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ
ผลแตกต่างชัว่คราว (24,820) 20,292 (52,120) (9,702) 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ทีแ่สดงอยู่ใน                 
งบกาํไรขาดทุน 923,912 855,747 814,441 749,693 

จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด    
สามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 2556 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 2557 2556 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
กาํไร/ขาดทุนจากการวดัมูลค่า           
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย (28,789) 8,591 (28,789) 8,591 

(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 2557 2556 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
กาํไร/ขาดทุนจากการวดัมูลค่า           
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย (318,924) 41,426 (318,924) 41,426 
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15. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ัน 

(หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

30 กนัยายน
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

30 กนัยายน
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

เงนิเบกิเกนิบญัชีและเงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงนิ 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR MOR 19,089 21,669 - 180 
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน MOR - 1.5 MOR - 1.5 100,000 400,000 - 300,000 
รวมเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก 
   สถาบนัการเงิน 

                 
     119,089 

                      
421,669 

                      
- 

                      
300,180 

เงนิกู้ยืมระยะส้ัน       
ตัว๋แลกเงิน 2.66 2.75 - 2.99 2,000,000 2,360,000 2,000,000 2,360,000 
หกั: ดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้   (8,515) (5,482) (8,515) (5,482) 

รวมเงินกูย้มืระยะสั้น   1,991,485 2,354,518 1,991,485 2,354,518 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนั
การเงินคํ้าประกนัโดยการจาํนาํสิทธิการเช่าท่ีดินและจดจาํนองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของโครงการ
ของบริษทัยอ่ย 

16. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

30 กนัยายน 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,982,980 1,799,037 1,796,011 1,635,094 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 19,154 31,283 6,272 14,815 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 16,399 20,604 726 420 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 826,088 933,882 597,591 741,866 
อ่ืนๆ 32,044 21,044 21,227 20,117 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 2,876,665 2,805,850 2,421,827 2,412,312 
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17. เงินกู้ยืมระยะยาว 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2557 
31 ธนัวาคม 

2556 
30 กนัยายน 

2557 
31 ธนัวาคม 

2556 
เงินกูย้มืระยะยาว 11,489,620 13,374,637 7,966,986 9,507,486 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (1,758,994) (1,870,427) (1,000,500) (1,000,000) 
สุทธิ 9,730,626 11,504,210 6,966,486 8,507,486 

 การเปล่ียนแปลงของเงินกู้ยืมระยะยาวสําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2557 มี
รายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

                
งบการเงินรวม 

งบการเงิน   
เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 13,374,637 9,507,486 
บวก: เบิกเงินกูเ้พิ่ม 3,403,900 3,275,000 
หกั: ชาํระคืน (5,288,917) (4,815,500) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 11,489,620 7,966,986 

 ในระหวา่งงวดปัจจุบนั บริษทัฯไดท้าํสญัญาเงินกูย้มืระยะยาวจากธนาคารพาณิชยใ์นประเทศ 5 สัญญา 
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

  จาํนวนเงินท่ีเบิกใช ้     
ในระหวา่งงวดเกา้เดือน

ส้ินสุดวนัท่ี 

  

 วงเงิน 30 กนัยายน 2557 อตัราดอกเบ้ีย การชาํระคืน 

1. 440 440 ร้อยละ 3.95 ภายใน 3 ปี นบัแต่วนัท่ีเบิกเงินกูง้วดแรก 
2. 805 805 ร้อยละ 3.95 ภายใน 3 ปี นบัแต่วนัท่ีเบิกเงินกูง้วดแรก 
3. 560 560 ร้อยละ 3.95 ภายใน 3 ปี นบัแต่วนัท่ีเบิกเงินกูง้วดแรก 
4. 470 470 ร้อยละ 3.85 ภายใน 3 ปี นบัแต่วนัท่ีเบิกเงินกูง้วดแรก 
5. 1,000 1,000 ร้อยละ 3.85 ภายใน 3 ปี นบัแต่วนัท่ีเบิกเงินกูง้วดแรก 

รวม 3,275 3,275   

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้าํท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ของโครงการ ท่ีดินรอการพฒันา สิทธิการเช่าท่ีดิน และหุ้นของบริษทัยอ่ยบางส่วนไปจดจาํนองเป็น
หลกัประกนัเงินกูย้มืระยะยาว  
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 บริษัทฯและบริษัท  รีโค  รีสอร์ท  พีทีอี  ลิมิเต็ด  ในฐานะผู ้ถือหุ้นของบริษัท  แอล  แอนด์ เอช             
พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯไดต้กลงให้คาํรับรองกบัธนาคารผูใ้ห้สินเช่ือแก่
บริษทั แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั โดยมีขอ้ปฏิบติับางประการ เช่น การดาํรงสัดส่วนการ    
ถือหุ้นในบริษทัย่อย การให้การสนับสนุนทางการเงินในกรณีจาํเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าบริษทัย่อยมี
ความสามารถในการชาํระหน้ีในวงเงินดงักล่าวกบัผูใ้ห้สินเช่ือได ้และบริษทัฯตอ้งไดรั้บการยินยอม
จากผูใ้หสิ้นเช่ืออยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรหากมีการขาย โอนหรือจาํนาํหุน้ของบริษทัยอ่ยดงักล่าว 

 สัญญากูย้ืมเงินส่วนใหญ่ไดร้ะบุขอ้ปฏิบติัและขอ้จาํกดับางประการ เช่น อตัราส่วนการถือหุ้นของ         
ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่  การเปล่ียนแปลงกรรมการบริษัท  การคํ้ าประกันหน้ีสินหรือเข้ารับอาวัล                 
ตัว๋สัญญาใช้เงินแก่บุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ การจ่ายเงินปันผล การรวมหรือควบบริษัทเขา้กับ      
บริษทัอ่ืน การดาํรงอตัราส่วนทางการเงินบางประการ และการแจง้ใหผู้ใ้หกู้ท้ราบอยา่งเป็นลายลกัษณ์
อกัษรเม่ือมีคดีความท่ีมีผลกระทบต่อความสามารถในการชาํระคืนเงินกู ้เป็นตน้ 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยคงเหลือจาํนวนเงินท่ียงัไม่ได้
เบิกใชข้องวงเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2557 
31 ธนัวาคม 

2556 
30 กนัยายน 

2557 
31 ธนัวาคม 

2556 
วงเงินกูย้มืท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช ้ 2,248 1,097 1,795 - 

18. หุ้นกู้ 

 รายละเอียดการอนุมติัการออกจาํหน่ายหุน้กูข้องบริษทัฯมีดงัน้ี 

อนุมติัโดย ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2557 
จาํนวน วงเงินหมุนเวียนไม่เกิน 40,000 ลา้นบาทหรือเทียบเท่าในเงินสกลุอ่ืน  
อาย ุ ไม่เกิน 10 ปี  
ประเภท ดอ้ยสิทธิ และ/หรือ ไม่ดอ้ยสิทธิ มีหลกัประกนั และ/หรือ ไม่มี

หลกัประกนั มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้และ/หรือ ไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ 
วิธีเสนอขาย เสนอขายต่อผูล้งทุนในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 บริษทัฯมีจาํนวนหุน้กูท่ี้ยงัไม่ไดอ้อกตามการอนุมติัดงักล่าวขา้งตน้จาํนวน
รวม 18,900 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2556: 2,000 ลา้นบาท) 
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ยอดคงเหลือของหุน้กู ้ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 มีดงัน้ี 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 จาํนวนหุน้ (หุน้) จาํนวนเงิน (พนับาท) 

คร้ังท่ี อตัราดอกเบ้ียต่อปี อาย ุ คืนเงินตน้ ครบกาํหนด 
30 กนัยายน 

2557 
31 ธนัวาคม 

2556 
30 กนัยายน 

2557 
31 ธนัวาคม 

2556 
หุน้กูป้ระเภทไม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิ     
 คร้ังท่ี 1/2552 คงท่ีร้อยละ 4.50 5.5 ปี เม่ือครบกาํหนด 19 มิถุนายน 2558 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 
 คร้ังท่ี 1/2554 คงท่ีร้อยละ 3.54 3 ปี เม่ือครบกาํหนด 20 มกราคม 2557 - 2,500,000 - 2,500,000 
 คร้ังท่ี 1/2555 ชุดท่ี 1 คงท่ีร้อยละ 3.85 2.5 ปี เม่ือครบกาํหนด 30 กนัยายน 2557 - 900,000 - 900,000 
 คร้ังท่ี 1/2555 ชุดท่ี 2 คงท่ีร้อยละ 3.99 3 ปี เม่ือครบกาํหนด 30 มีนาคม 2558 3,100,000 3,100,000 3,100,000 3,100,000 
 คร้ังท่ี 2/2555 ชุดท่ี 1 คงท่ีร้อยละ 4.10 3 ปี เม่ือครบกาํหนด 30 กนัยายน 2558 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 
 คร้ังท่ี 1/2556 คงท่ีร้อยละ 3.59 3 ปี เม่ือครบกาํหนด 31 มีนาคม 2559 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 
 คร้ังท่ี 2/2556 คงท่ีร้อยละ 4.03 3 ปี เม่ือครบกาํหนด 30 กนัยายน 2559 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 
 คร้ังท่ี 1/2557 คงท่ีร้อยละ 3.63 3 ปี เม่ือครบกาํหนด 27 กมุภาพนัธ์ 2560 500,000 - 500,000 - 
 คร้ังท่ี 2/2557 คงท่ีร้อยละ 3.59 3 ปี เม่ือครบกาํหนด 4 เมษายน 2560 3,500,000 - 3,500,000 - 
 คร้ังท่ี 3/2557 คงท่ีร้อยละ 3.25 2 ปี เม่ือครบกาํหนด 9 พฤษภาคม 2559 1,500,000 - 1,500,000 - 
 คร้ังท่ี 4/2557 คงท่ีร้อยละ 3.30 3.5 ปี เม่ือครบกาํหนด 17 มีนาคม 2561 1,000,000 - 1,000,000 - 
รวม     21,100,000 18,000,000 21,100,000 18,000,000 
หกั: หุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี    (7,600,000) (3,400,000) 
สุทธิ     13,500,000 14,600,000 

 การเปล่ียนแปลงของหุน้กูส้าํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 มีรายละเอียดดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและ  
งบการเงิน          
เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 18,000,000 
บวก: ออกหุน้กู ้ 6,500,000 
หกั: ชาํระคืน (3,400,000) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 21,100,000 

 หนงัสือช้ีชวนการออกหุน้กูไ้ดร้ะบุถึงขอ้ปฏิบติัและขอ้จาํกดับางประการ เช่น การดาํรงอตัราส่วนทาง
การเงิน การจ่ายเงินปันผล และการจดัส่งรายงานเม่ือมีเหตุการณ์สาํคญั เช่น การถูกฟ้องร้อง เป็นตน้ 

19. ทุนเรือนหุ้น 

 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2557 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯมีมติอนุมติัเร่ืองทุนจดทะเบียนดงัน้ี 

1. อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนโดยการตดัหุน้ท่ียงัไม่ไดจ้าํหน่ายจาํนวน 328,347,147 หุน้  

2. อนุมติัการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิเพื่อซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมโดยไม่มี
ราคาเสนอขาย โดยผูถื้อหุน้เดิมจะไดรั้บจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิในอตัรา 5 หุน้สามญัเดิมต่อ        
1 ใบสําคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงได้จดัสรรไปจาํนวน 2,005,184,305 หน่วย ใบสําคญัแสดงสิทธิ
ดงักล่าวมีอายุ 3 ปีนับแต่วนัท่ีออก โดยมีอตัราการใชสิ้ทธิคือใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยมี
สิทธิซ้ือหุน้สามญัได ้1 หุน้ ในราคาใชสิ้ทธิ 3.50 บาทต่อ 1 หุน้สามญั 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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3. อนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพิ่มเติมจาํนวน 2,005,184,305 หุ้น เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิของ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิเพื่อซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ 

 การเพิ่มทุนของบริษทัฯในระหว่างงวดปัจจุบนัเน่ืองจากการใชสิ้ทธิใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สามญัมีรายละเอียดดงัน้ี 

วนัท่ีใชสิ้ทธิ 
ประเภทใบสาํคญั

แสดงสิทธิ 
จาํนวน         
ท่ีใชสิ้ทธิ 

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออก
เน่ืองจากการใชสิ้ทธิ 

ราคาใช้
สิทธิ 

วนัท่ีจดทะเบียนกบั
กระทรวงพาณิชย ์

วนัท่ีตลาดหลกัทรัพยรั์บเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

  (หน่วย) (หุน้) (บาทต่อหุน้)   
30 มิถุนายน 2557 LH-W3 772,275,689 772,275,689 3.50 4 กรกฎาคม 2557 9 กรกฎาคม 2557 

 รายการกระทบยอดจาํนวนหุน้สามญั 

 (หน่วย: หุน้) 
 งบการเงินรวมและ                 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2557 31 ธนัวาคม 2556 
หุน้สามญัจดทะเบียน   

จาํนวนหุน้สามญั ณ วนัตน้งวด/ปี 10,354,268,670 10,354,268,670 
ลดทุนจดทะเบียน (328,347,147) - 
เพิ่มทุนจดทะเบียน 2,005,184,305 - 

จาํนวนหุน้สามญั ณ วนัปลายงวด/ปี 12,031,105,828 10,354,268,670 

หุน้สามญัท่ีออกและชาํระแลว้   
จาํนวนหุน้สามญั ณ วนัตน้งวด/ปี 10,025,921,523 10,025,921,523 
เพิ่มทุนจากการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ 772,275,689 - 

จาํนวนหุน้สามญั ณ วนัปลายงวด/ปี 10,798,197,212 10,025,921,523 

 หุน้สามญัจดทะเบียนท่ียงัไม่ไดอ้อกและเรียกชาํระเป็นหุ้นสามญัท่ีสาํรองไวเ้พื่อการใชสิ้ทธิใบสาํคญั
แสดงสิทธิ  

20. ใบสําคญัแสดงสิทธิ 

 เม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2557 บริษทัฯไดอ้อกใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯคร้ังท่ี 3 
(LH-W3) ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมโดยไม่มีราคาเสนอขาย โดยผูถื้อหุ้นเดิมจะไดรั้บจดัสรรใบสาํคญัแสดง
สิทธิในอตัรา 5 หุน้สามญัเดิมต่อ 1 ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงไดจ้ดัสรรไปจาํนวน 1,998,184,856 หน่วย 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวมีอาย ุ3 ปีนบัแต่วนัท่ีออก โดยมีอตัราการใชสิ้ทธิ คือ ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัได ้1 หุ้น ในราคาใชสิ้ทธิ 3.50 บาทต่อ 1 หุ้นสามญั และมีระยะเวลาการ
ใชสิ้ทธิในวนัทาํการสุดทา้ยของเดือนมีนาคม มิถุนายน กนัยายน และธนัวาคม  



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 โดยกาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังแรกคือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และกาํหนดการใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยคือวนัท่ี 
4 พฤษภาคม 2560 และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน โดยเร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได้ตั้ งแต่วนัท่ี 30 
พฤษภาคม 2557 

 ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯ (LH-W3) มีรายละเอียดดงัน้ี 

  อตัราการ จาํนวนใบสาํคญั จาํนวนใบสาํคญั จาํนวนใบสาํคญั 
ประเภท  ใชสิ้ทธิต่อ แสดงสิทธิคงเหลือ แสดงสิทธิท่ีมี แสดงสิทธิคงเหลือ 
ใบสาํคญั ราคาใชสิ้ทธิ 1 หน่วยใบสาํคญั ณ วนัท่ีออก การใชสิ้ทธิ ณ วนัท่ี 
แสดงสิทธิ ต่อ 1 หุน้สามญั แสดงสิทธิ 6 พฤษภาคม 2557 ในระหวา่งงวด 30 กนัยายน 2557 

 (บาท)  (หน่วย) (หน่วย) (หน่วย) 
LH-W3 3.50 5 หุน้สามญัเดิมต่อ 1 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
1,998,184,856 (959,646,494) 1,038,538,362 

21. เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น 

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯไดรั้บเงินล่วงหนา้ค่าหุ้นจากการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ
หุน้สามญัของบริษทัฯดงัน้ี 

วนัท่ีใชสิ้ทธิ 
ประเภทใบสาํคญั

แสดงสิทธิ 
จาํนวน         
ท่ีใชสิ้ทธิ 

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออก
เน่ืองจากการใชสิ้ทธิ 

ราคาใช้
สิทธิ 

วนัท่ีจดทะเบียนกบั
กระทรวงพาณิชย ์

วนัท่ีตลาดหลกัทรัพยรั์บเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

  (หน่วย) (หุน้) (บาทต่อหุน้)   
30 กนัยายน 2557 LH-W3 187,370,805 187,370,805 3.50 7 ตุลาคม 2557 10 ตุลาคม 2557 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 บริษทัฯบนัทึกเงินรับจากการใชสิ้ทธิดงักล่าวจาํนวนรวม 656 ลา้นบาท เป็น
รายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินภายใตบ้ญัชี “เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้” 

22. ส่วนเกนิ (ตํ่ากว่า) ทุนจากการเปลีย่นแปลงมูลค่าเงินลงทุน 

ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 2556 ส่วนเกิน (ตํ่ากว่า) ทุนจากการ
เปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนมีรายการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและ             

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 
ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้งวด (325,272) (125,392) 
เปล่ียนแปลงระหวา่งงวด   
   -  จากการตีราคา 1,594,619 (207,131) 
 -  ภาษีเงินได ้ (318,924) 41,426 
ยอดคงเหลือ ณ วนัปลายงวด 950,423 (291,097) 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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23. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด  

 กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ในระหว่าง
งวดกบัจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพ่ือแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่า
ปรับลดทั้ งส้ินให้เป็นหุ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามัญ ณ วนัออกหุ้นสามัญ
เทียบเท่า 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 กาํไรสาํหรับงวด จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้  
 2557 2556 2557 2556 2557 2556 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ   1,730,739 1,842,023 10,800,234* 10,025,922 0.16 0.18 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ (LH-W3) -  811,199    

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       
กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       
   สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั       
   จากใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1,730,739  11,611,433  0.15  

*  รวมหุน้สามญัท่ีเกิดจากเงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 กาํไรสาํหรับงวด จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้  
 2557 2556 2557 2556 2557 2556 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ   1,172,108 1,304,600 10,800,234* 10,025,922 0.11 0.13 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ (LH-W3) -  811,199    

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       
กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       
   สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั       
   จากใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1,172,108  11,611,433  0.10  

*  รวมหุน้สามญัท่ีเกิดจากเงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้  
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 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 กาํไรสาํหรับงวด จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้  
 2557 2556 2557 2556 2557 2556 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ   5,136,970 4,914,203 10,289,691* 10,025,922 0.50 0.49 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ (LH-W3) -  995,468    

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       
กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       
   สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั       
   จากใบสาํคญัแสดงสิทธิ 5,136,970  11,285,159  0.46  

*  รวมหุน้สามญัท่ีเกิดจากเงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้    
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 กาํไรสาํหรับงวด จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้  
 2557 2556 2557 2556 2557 2556 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ   3,900,400 3,756,559 10,289,691* 10,025,922 0.38 0.37 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ (LH-W3) -  995,468    

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       
กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       
   สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั       
   จากใบสาํคญัแสดงสิทธิ 3,900,400  11,285,159  0.35  

*  รวมหุน้สามญัท่ีเกิดจากเงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้    

24. เงินปันผล 

   
 

เงินปันผลท่ี
อนุมติัจ่าย 

 
เงินปันผล

ระหวา่งกาลท่ี
จ่ายไปแลว้ 

 
 

เงินปันผล  
ท่ีจ่ายเพ่ิม 

 
 

จาํนวน     
เงินปันผล 

จาํนวน            
เงินปันผลส่วน      

ท่ีเป็นของผูถื้อหุน้    
ซ่ึงไม่มีสิทธิ 

 
 

จาํนวน 
เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย ต่อหุน้ ต่อหุน้ ต่อหุน้ ท่ีจ่ายเพ่ิม รับเงินปันผล ท่ีจ่ายไปจริง 
  (บาท) (บาท) (บาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) 

เงินปันผลประจาํปี 2555 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
   เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2556 

0.45 0.30 0.15 1,504 (14) 1,490 

เงินปันผลระหวา่งกาล 
สาํหรับปี 2556 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2556 

0.25 - 0.25 2,506 (19) 2,487 

       3,977 
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เงินปันผลท่ี
อนุมติัจ่าย 

 
เงินปันผล

ระหวา่งกาลท่ี
จ่ายไปแลว้ 

 
 

เงินปันผล  
ท่ีจ่ายเพ่ิม 

 
 

จาํนวน     
เงินปันผล 

จาํนวน            
เงินปันผลส่วน      

ท่ีเป็นของผูถื้อหุน้    
ซ่ึงไม่มีสิทธิ 

 
 

จาํนวน 
เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย ต่อหุน้ ต่อหุน้ ต่อหุน้ ท่ีจ่ายเพ่ิม รับเงินปันผล ท่ีจ่ายไปจริง 

  (บาท) (บาท) (บาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) 

เงินปันผลประจาํปี 2556 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
   เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2557 

0.40 0.25 0.15 1,504 (5) 1,499 

เงินปันผลระหวา่งกาล 
สาํหรับปี 2557 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
เม่ือวนัท่ี 14 สิงหาคม 2557 

0.25 - 0.25 2,700 (7) 2,693 

       4,192 

25.     ส่วนงานดําเนินงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์และบริการ             
ในระหว่างงวดปัจจุบัน บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงาน
ดาํเนินงานท่ีรายงาน  

ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัย่อยสําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 2556 มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 

  ส่วนงานธุรกิจ  รายการปรับปรุง  
 ส่วนงานธุรกิจ ใหเ้ช่าพื้นท่ี รวมส่วนงาน และตดัรายการ  
 อสังหาริมทรัพย ์ และบริการ ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 5,965 603 6,568 - 6,568 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - - - - 
ดอกเบ้ียรับ 54 2 56 (43) 13 
ค่าบริการสาธารณูปโภค 54 - 54 - 54 
ดอกเบ้ียจ่าย (55) (85) (140) 42 (98) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (48) (99) (147) - (147) 
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ - - - - - 
ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (1) - (1) - (1) 
กาํไรของส่วนงาน 1,371 69 1,440 (1) 1,439 

รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:      
 รายไดอ่ื้น     42 
 ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม     584 
 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (302) 
 กาํไรสุทธิของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย     (32) 

กาํไรสําหรับงวด     1,731 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 

  ส่วนงานธุรกิจ  รายการปรับปรุง  
 ส่วนงานธุรกิจ ใหเ้ช่าพื้นท่ี รวมส่วนงาน และตดัรายการ  
 อสังหาริมทรัพย ์ และบริการ ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 6,273 553 6,826 - 6,826 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 39 - 39 (39) - 
ดอกเบ้ียรับ 24 1 25 (22) 3 
ค่าบริการสาธารณูปโภค 40 - 40 - 40 
ดอกเบ้ียจ่าย (106) (67) (173) 22 (151) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (41) (84) (125) - (125) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยอ่ื์น (20) - (20) - (20) 
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ (39) - (39) 10 (29) 
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าท่ีดิน      
 รอการพฒันา - - - - - 
ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (1) (1) (2) - (2) 
กาํไรของส่วนงาน 1,258 89 1,347 43 1,390 

รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:      
 รายไดอ่ื้น     304 
 ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม     512 
 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (336) 
 กาํไรสุทธิของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย     (28) 

กาํไรสําหรับงวด     1,842 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 

  ส่วนงานธุรกิจ  รายการปรับปรุง  
 ส่วนงานธุรกิจ ใหเ้ช่าพื้นท่ี รวมส่วนงาน และตดัรายการ  
 อสังหาริมทรัพย ์ และบริการ ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 18,596 1,624 20,220 - 20,220 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - - - - 
ดอกเบ้ียรับ 169 3 172 (131) 41 
ค่าบริการสาธารณูปโภค 168 - 168 - 168 
ดอกเบ้ียจ่าย (281) (253) (534) 130 (404) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (138) (296) (434) - (434) 
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ (31) - (31) - (31) 
ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (1) - (1) - (1) 
กาํไรของส่วนงาน 4,256 129 4,385 (5) 4,380 

รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:      
 รายไดอ่ื้น     103 
 ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม     1,643 
 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (924) 
 กาํไรสุทธิของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย     (65) 

กาํไรสําหรับงวด     5,137 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 

  ส่วนงานธุรกิจ  รายการปรับปรุง  
 ส่วนงานธุรกิจ ใหเ้ช่าพื้นท่ี รวมส่วนงาน และตดัรายการ  
 อสังหาริมทรัพย ์ และบริการ ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 17,146 1,543 18,689 - 18,689 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 39 2 41 (41) - 
ดอกเบ้ียรับ 59 2 61 (47) 14 
ค่าบริการสาธารณูปโภค 156 - 156 - 156 
ดอกเบ้ียจ่าย (270) (187) (457) 47 (410) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (120) (240) (360) - (360) 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยอ่ื์น (20) - (20) - (20) 
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ (39) - (39) 10 (29) 
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าท่ีดิน      
  รอการพฒันา (37) - (37) - (37) 
ขาดทุนจากการจาํหน่ายอุปกรณ์ (1) (1) (2) - (2) 
กาํไรของส่วนงาน 3,655 231 3,886 38 3,924 

รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:      
 รายไดอ่ื้น     369 
 ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม     1,549 
 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (856) 
 กาํไรสุทธิของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย     (72) 

กาํไรสําหรับงวด     4,914 

26.      ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

26.1 ภาระผูกพนั 

 26.1.1 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัตาม
สญัญาก่อสร้างดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2557 
31 ธนัวาคม 

2556 
30 กนัยายน 

2557 
31 ธนัวาคม 

2556 
ภาระผกูพนัตามสญัญาก่อสร้าง 6,711 4,316 6,612 4,206 
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 26.1.2 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าท่ีดิน
พร้อมส่ิงปลูกสร้าง และสญัญาเช่าท่ีดินดงัน้ี 

  ก) สญัญาเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 

วนัท่ีทาํสัญญา อายสุัญญา วนัส้ินสุดสัญญา อตัราค่าเช่า 

7 มิถุนายน 2548 30 ปี* 31 พฤษภาคม 2581  ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2551 โดยจ่ายค่าเช่า 
       เป็นรายเดือนในอตัราดงัน้ี 

      
 ปีท่ี 1 - 5 ค่าเช่ารวม 33.15 ลา้นบาท 

 (ชาํระแลว้ทั้งจาํนวน) 

      

 ปีท่ี 6 - 10 ค่าเช่ารวม 42.31 ลา้นบาท 
   (30 กนัยายน 2557: ชาํระ

 แลว้รวม 10.34 ลา้นบาท) 
   (31 ธนัวาคม 2556:  
   ชาํระแลว้รวม 4.47  
   ลา้นบาท) 

     ปีท่ี 11 - 15 ค่าเช่ารวม 54.00 ลา้นบาท 
     ปีท่ี 16 - 20 ค่าเช่ารวม 68.92 ลา้นบาท 
     ปีท่ี 21 - 25 ค่าเช่ารวม 87.97 ลา้นบาท 
     ปีท่ี 26 - 30 ค่าเช่ารวม 112.27 ลา้นบาท 

 * อายสุญัญาเช่านบัจากวนัท่ี 1 มิถุนายน 2551 (ภายหลงัระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี) 

 นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนั
เ ก่ียวกับค่า ดูแลรักษาความปลอดภัย เ ดือนละ  11,160 บาท  ตลอดระยะเวลา                  
การปลูกสร้างและตลอดอายสุญัญาเช่า 

  ข) สญัญาเช่าท่ีดิน 

วนัท่ีทาํสัญญา อายสุัญญา อตัราค่าเช่า 

10 มีนาคม 2549 30 ปี* ค่าเช่าท่ีดินจ่ายเป็นรายเดือนดงัน้ี 

    

  ปีท่ี 1 - 5 ค่าเช่ารวม 20.16 ลา้นบาท  
  (30 กนัยายน 2557: ชาํระแลว้รวม 16.46 ลา้นบาท)  
  (31 ธนัวาคม 2556: ชาํระแลว้รวม 13.44 ลา้นบาท) 

      ปีท่ี 6 - 10 ค่าเช่ารวม 23.18 ลา้นบาท 
      ปีท่ี 11 - 15 ค่าเช่ารวม 26.66 ลา้นบาท 
      ปีท่ี 16 - 20 ค่าเช่ารวม 30.66 ลา้นบาท 
      ปีท่ี 21 - 25 ค่าเช่ารวม 35.25 ลา้นบาท 
        ปีท่ี 26 - 30 ค่าเช่ารวม 40.54 ลา้นบาท 

 * อายสุญัญาเช่านบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2553 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2583 
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  ค) สญัญาเช่าท่ีดิน 

วนัท่ีทาํสัญญา อายสุัญญา วนัส้ินสุดสัญญา อตัราค่าเช่า 

3 ตุลาคม 2556 30 ปี* 31 มีนาคม 2590  ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2560 โดยจ่ายค่าเช่า 
       เป็นรายปีในอตัราดงัน้ี 
       ปีท่ี 1 - 7  ค่าเช่ารวม 35 ลา้นบาท 
       ปีท่ี 8 - 17  ค่าเช่ารวม 100 ลา้นบาท 
     ปีท่ี 18 - 27 ค่าเช่ารวม 150 ลา้นบาท 
     ปีท่ี 28 - 30 คา่เช่ารวม 75 ลา้นบาท 

 * อายสุญัญาเช่านบัจากวนัท่ี 1 เมษายน 2560 (ภายหลงัระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี) 

 นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนั 
ค่าตอบแทนการเขา้ทาํสัญญาปีละ 5 ลา้นบาท ซ่ึงตอ้งจ่ายชาํระในปีท่ีสองและปีท่ีสาม
ของระยะเวลาการก่อสร้าง ปัจจุบนับริษทัยอ่ยไดจ่้ายชาํระค่าหนา้ดินเตม็จาํนวนแลว้ 

 ภายใตส้ญัญาเช่าท่ีดินขา้งตน้ บริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขบางประการตามท่ีระบุ
ในสัญญา เช่น การเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นทุนจดทะเบียนใหม่ไม่น้อยกว่า 620                
ลา้นบาท ภายในวนัท่ี 31 มกราคม 2557 และบริษทัฯจะตอ้งเป็นผูถื้อหุน้ในบริษทัยอ่ย
ดังกล่าวไม่น้อยกว่า ร้อยละ  90 เ ป็นต้น  ในระหว่างงวดเก้า เ ดือนส้ินสุดวันท่ี                 
30 กันยายน 2557 บริษทัย่อยดังกล่าวได้เพิ่มทุนจดทะเบียนแลว้ ตามท่ีกล่าวไวใ้น
หมายเหตุ 7.2 

 26.1.3 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 บริษทัฯมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัส่วนของเงินลงทุนท่ียงัไม่เรียกชาํระ
ในบริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั จาํนวนเงิน 90 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2556: 90 
ลา้นบาท) 

 26.1.4 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั มีภาระผกูพนัเก่ียวกบั
ค่าบริหารจดัการท่ีตอ้งจ่ายใหก้บับริษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วม
ของบริษทัฯเป็นจาํนวนเงิน 9.18 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2556: 36.7 ลา้นบาท) ซ่ึงมีกาํหนด
จ่ายชาํระภายใน 1 ปี 

 26.1.5 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 บริษทั แปซิฟิค เรียลเอสเตท จาํกดั มีภาระผกูพนัเก่ียวกบัค่าบริการ
ในการจดัหา/ซ้ือทรัพยสิ์นหรือโครงการท่ีตอ้งจ่ายให้กบับริษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี 
จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของบริษทัฯตามเง่ือนไขท่ีระบุในสญัญา 
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 26.1.6 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั  
มีภาระผูกพนัเก่ียวกับค่าบริหารจัดการโครงการท่ีต้องจ่ายให้กับบริษัทร่วมของบริษทัฯ
ดงัต่อไปน้ี 

บริษทัร่วม โครงการ อตัราค่าบริการ ระยะเวลาในสัญญา 

บริษทั คิว.เอช.อินเตอร์
เนชัน่ แนล จาํกดั 

โรงแรม แกรนด ์         
เซนเตอร์ พอยต ์
ราชดาํริ  

คิดจากร้อยละ 2 ของรายรับ
ทั้งหมดบวกส่วนเพิ่ม
เท่ากบัร้อยละ 4 ของ
รายไดสุ้ทธิ 

วนัท่ี 1 มกราคม 2557  
   ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2557 

บริษทั คิว.เอช.อินเตอร์ 
   เนชัน่ แนล จาํกดั 

โรงแรม แกรนด ์    
เซนเตอร์ พอยต ์     
เทอร์มินลั 21 

คิดจากร้อยละ 2 ของรายรับ
ทั้งหมดบวกส่วนเพิ่ม
เท่ากบัร้อยละ 4 ของ
รายไดสุ้ทธิ 

วนัท่ี 1 มกราคม 2557  
   ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 2557 

 26.1.7 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั 
มีภาระผกูพนัเก่ียวกบัค่านายหนา้ในการจดัหาผูเ้ช่าพื้นท่ีในศูนยก์ารคา้เทอร์มินอล 21 ท่ีตอ้ง
จ่ายให้กบับริษทั สยาม รีเทล ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัของบริษทัฯ
ตามเง่ือนไขท่ีระบุในสญัญา 

 26.1.8 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัการซ้ือท่ีดิน
ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวมและ           

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2557 
31 ธนัวาคม 

2556 

ภาระผกูพนัเก่ียวกบัการซ้ือท่ีดิน 268 2,836 

 26.1.9 ภาระผกูพนัจากการพฒันาโครงการท่ีดาํเนินการอยู ่

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

30 กนัยายน 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

จาํนวนโครงการท่ีดาํเนินการอยูต่น้งวด/ปี 55 54 46 46 
จาํนวนโครงการท่ีปิดแลว้ระหวา่งงวด/ปี (8) (16) (7) (13) 
จาํนวนโครงการท่ีเปิดใหม่ระหวา่งงวด/ปี 17 17 13 13 

จาํนวนโครงการท่ีดาํเนินการอยูป่ลายงวด/ปี 64 55 52 46 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

30 กนัยายน 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

มูลค่าซ้ือขายท่ีไดท้าํสัญญาแลว้สะสม     
 ทั้งส้ิน (ลา้นบาท) 72,328 91,684 66,104 81,231 
คิดเป็นร้อยละของยอดขายรวมของ     
 โครงการท่ีเปิดดาํเนินการอยู ่ 58 66 58 65 
มูลค่าซ้ือขายท่ีไดท้าํสัญญาแลว้ใน     
 ระหวา่งงวด/ปี (ลา้นบาท) 18,396 22,857 17,001 21,327 
คิดเป็นร้อยละของยอดขายรวมของ     
 โครงการท่ีเปิดดาํเนินการอยู ่ 15 17 15 17 
ภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งทาํการพฒันา 
 สาธารณูปโภคส่วนกลางของโครงการ 
 ท่ีดาํเนินงานอยู ่(ลา้นบาท) 

 
 

1,518 

 
 

1,268 

 
 

1,347 

 
 

1,195 

 26.1.10 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2557 บริษัทย่อยมีท่ีดินในโครงการท่ีติดภาระจาํยอมรวมจาํนวน
ประมาณ 89 ไร่ ซ่ึงมูลค่าของท่ีดินท่ีติดภาระจาํยอมดงักล่าวไดร้วมเป็นตน้ทุนโครงการแลว้                 
(31 ธนัวาคม 2556: 88 ไร่) 

 26.1.11 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาเช่าดาํเนินงาน 

บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานและสัญญาบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพื้นท่ีในอาคาร
กับกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิต้ี เฮ้าส์ ซ่ึงเป็นบริษัทท่ีเก่ียวข้องกัน        
โดยสญัญามีอาย ุ3 ปี 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายใน
อนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานและสญัญาบริการท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
 
จ่ายชาํระ: 

30 กนัยายน 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

30 กนัยายน 
2557 

31 ธนัวาคม 
2556 

   ภายใน 1 ปี 14 35 14 35 
   มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 6 10 6 10 
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 26.1.12 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 Land and Houses U.S.A., Inc. มีภาระผกูพนัเก่ียวกบัค่าบริการท่ี
ตอ้งจ่ายใหแ้ก่ผูรั้บเหมาของโครงการสาํหรับการปรับปรุงพื้นท่ีโครงการโดยมีอตัราค่าบริการ
ร้อยละ 20 ของค่าปรับปรุงพื้นท่ีทั้งหมด (30 กนัยายน 2557: ไม่มี) 

26.2 หนังสือคํา้ประกนัธนาคาร 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหนงัสือคํ้าประกนัซ่ึงออก
โดยธนาคารในนามบริษัทฯและบริษทัย่อย ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการ
ตามปกติธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยคงเหลือดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2557 
31 ธนัวาคม 

2556 
30 กนัยายน 

2557 
31 ธนัวาคม 

2556 
หนงัสือคํ้าประกนัการจดัหาและบาํรุง
สาธารณูปโภค 2,493 

 
2,261 2,256 

 
2,054 

หนงัสือคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 59 50 42 33 
หนงัสือคํ้าประกนัอ่ืน ๆ - 22 - 22 
 2,552 2,333 2,298 2,109 

26.3 การคํา้ประกนั 

26.3.1 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากภาระการ
คํ้าประกนัเงินกูย้มืดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

ผูค้ ํ้าประกนั ผูถู้กคํ้าประกนั 
30 กนัยายน 

2557 
31 ธนัวาคม 

2556 

บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) ลูกคา้ 7 7 

26.3.2 บริษทัฯมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัการสนบัสนุนการเงิน (Letter of Comfort) 
ให้กบับริษทัย่อยแห่งหน่ึงสําหรับเงินกูย้ืมจากธนาคารและการออกหนังสือคํ้าประกนัโดย
ธนาคารเพ่ือใชใ้นโครงการของบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 บริษทัย่อยดงักล่าวมี
ยอดหน้ีคงคา้งตามสัดส่วนการคํ้าประกนัของบริษทัฯท่ีกาํหนดในคาํรับรองท่ีให้กบัธนาคาร
จาํนวน 1,730 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2556: 1,832 ลา้นบาท) 
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26.4 คดีความ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดถู้กฟ้องร้องในคดีต่าง ๆ ท่ีสาํคญัดงัน้ี 

 ก) ในปี 2549 นิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรรสองแห่งฟ้องร้องบริษทัฯและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงเก่ียวกบั
ทางออกสู่ทางสาธารณะโดยมีทุนทรัพยจ์าํนวน 1,013 ลา้นบาท ต่อมาในเดือนมิถุนายน 2552 
โจทกไ์ดข้อลดทุนทรัพยบ์างส่วนทาํให้ทุนทรัพยเ์ปล่ียนเป็นจาํนวน 800 ลา้นบาท และในเดือน
กมุภาพนัธ์ 2552 บริษทัฯไดถู้กฟ้องร้องเพ่ิมเติมจาํนวน 2 คดีซ่ึงมีทุนทรัพยจ์าํนวน 310 ลา้นบาท
และ 102 ลา้นบาท ตามพระราชบญัญติัการจดัสรรท่ีดินและพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค 
อยา่งไรกต็าม บริษทัฯไดบ้นัทึกสาํรองค่าเผือ่หน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากคดีความดงักล่าวจาํนวน 
25 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2556: 25 ลา้นบาท) 

  ต่อมาเม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2555 ศาลชั้นต้นได้ตัดสินคดีแพ่งซ่ึงมีทุนทรัพย์จาํนวน 102        
ลา้นบาทระหว่างบริษทัฯกบันิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรร 2 แห่งและพวก โดยพิพากษาให้บริษทัฯ
ชดใช้ค่าเสียหายจาํนวน 104 ลา้นบาทพร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วนัท่ี                  
8 ธนัวาคม 2551 เป็นตน้ไปจนกว่าจะชาํระเสร็จ บริษทัฯไดบ้นัทึกสาํรองค่าเผือ่หน้ีสินท่ีอาจจะ
เกิดข้ึนจากคดีความดงักล่าวรวมดอกเบ้ียตามความเห็นของฝ่ายกฎหมายของบริษทัฯและท่ี
ปรึกษากฎหมายรวมจาํนวน 150 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2556: 144 ลา้นบาท) อยา่งไรก็ตาม 
บริษทัฯไดท้าํเร่ืองอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์แลว้เพื่อใหเ้กิดความชดัเจนต่อไป 

 ข) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดถู้กฟ้องร้องในคดีอ่ืน ๆ ซ่ึงมีทุนทรัพยร์วม
จาํนวน 550 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2556: 534 ลา้นบาท) ปัจจุบนัศาลชั้นตน้และศาลอุทธรณ์    
ได้มีคาํพิพากษาให้บริษทัฯและบริษทัย่อยชดใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบ้ียรวม 54 ลา้นบาท     
(31 ธันวาคม 2556: 52 ลา้นบาท) บริษทัฯไดบ้นัทึกสํารองค่าเผื่อหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจาก      
คดีความดังกล่าวตามความเห็นของฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯรวมจํานวน  54 ล้านบาท              
(31 ธนัวาคม 2556: 52 ลา้นบาท) 

 บริษทัร่วม 

 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ลนด์แอนดเ์ฮา้ส์ (“กองทุนฯ”) ถูกยื่นฟ้องร้องเป็นจาํเลยท่ี 2 ในคดีแพ่ง
โดยโจทกก์ล่าวหาว่า กองทุนฯรับโอนท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างโครงการอาคารชุดหลงัสวน วิลล ์จาก
บริษทั เวฟ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั ซ่ึงเป็นลูกหน้ีของโจทกโ์ดยฉอ้ฉล โดยศาลชั้นตน้และศาลอุทธรณ์มี
คาํพิพากษาให้ยกฟ้องและในปี 2551 โจทก์ยื่นฎีกาต่อศาลฎีกา ปัจจุบนัคดียงัอยู่ในระหว่างการ
พิจารณาของศาลฎีกา อย่างไรก็ตาม ทนายความท่ีปรึกษาของกองทุนฯเช่ือว่าผลของคดีจะไม่เป็นผล
เสียหายต่อกองทุนฯ ทั้งน้ี เน่ืองจากกองทุนฯเป็นเจา้หน้ีบุริมสิทธิในทรัพยจ์าํนอง ซ่ึงมีสิทธิไดรั้บชาํระ
หน้ีจากทรัพยจ์าํนองก่อนเจา้หน้ีอ่ืน รวมทั้งราคาทรัพยสิ์นท่ีตีโอนชาํระหน้ีถือเป็นราคาท่ีสมเหตุสมผล 
เน่ืองจากไดมี้การประเมินราคาโดยบริษทัประเมินราคาอิสระแลว้ 
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26.5 สัญญาแลกเปลีย่นสกลุเงินและอตัราดอกเบีย้ (Cross Currency and Interest Rate Swap agreement) 

รายละเอียดของสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย (Cross Currency and Interest Rate 
Swap agreement) ท่ียงัคงมีผลบงัคบั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 มีดงัน้ี 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 
สกลุเงินและอตัราดอกเบ้ียรับตามสญัญา สกลุเงินและอตัราดอกเบ้ียจ่ายตามสญัญา  

วนัส้ินสุดสญัญา จาํนวนเงินตน้ อตัราดอกเบ้ีย จาํนวนเงินตน้ อตัราดอกเบ้ีย 
346.0 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ีย

ลอยตวัร้อยละ 
MLR - 2.25 

11.3 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 
LIBOR 6 เดือนบวกร้อยละ 
3.25 

8 ธนัวาคม 2560 

3,075.0 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ีย
ลอยตวัร้อยละ 
MLR - 2.25 

95.8 ลา้นเหรียญ 
สหรัฐอเมริกา 

อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 
LIBOR 6 เดือนบวกร้อยละ 
3.19 

8 ธนัวาคม 2560 

15.5 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ีย
ลอยตวัร้อยละ 
MLR - 2.25 

0.5 ลา้นเหรียญ 
สหรัฐอเมริกา 

อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 
LIBOR 6 เดือนบวกร้อยละ 
3.19 

8 ธนัวาคม 2560 

254.4 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ีย
ลอยตวัร้อยละ 
MLR - 2.25 

8.2 ลา้นเหรียญ 
สหรัฐอเมริกา 

อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 
LIBOR 6 เดือนบวกร้อยละ 
3.19 

8 ธนัวาคม 2560 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2557 บริษทัฯมีผลขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนของสัญญาขา้งตน้ หากบริษทัฯบนัทึก
ตามมูลค่ายติุธรรมเป็นจาํนวนเงินรวมประมาณ 163.6 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2556: 271.6 ลา้นบาท) 

27. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

27.1 เม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 2557 บริษทัฯไดเ้สนอขายหุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีประกนัคร้ังท่ี 5/2557 ให้แก่
นกัลงทุนสถาบนัการเงินและ/หรือนกัลงทุนรายใหญ่ หุ้นกูมี้จาํนวน 4,000,000 หน่วย ราคาหน่วยละ 
1,000 บาท รวมเป็นเงิน 4,000 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.50 ต่อปี กาํหนดจ่ายดอกเบ้ียทุก           
6 เดือน หุน้กูมี้อาย ุ3 ปี ครบกาํหนดไถ่ถอนในวนัท่ี 6 ตุลาคม 2560 

27.2 เม่ือวนัท่ี 7 ตุลาคม 2557 บริษทัฯได้จดทะเบียนเพิ่มทุนท่ีออกและชาํระแลว้จากการใช้สิทธิตาม
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯในเดือนกนัยายน 2557 ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 21 
ส่งผลให้ทุนชาํระแลว้ของบริษทัฯเพิ่มข้ึนจาก 10,798 ลา้นบาท เป็น 10,985 ลา้นบาท โดยตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บหุ้นสามญัดงักล่าวเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนแลว้ตั้งแต่วนัท่ี 10 
ตุลาคม 2557 
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27.3 เม่ือวนัท่ี 27 ตุลาคม 2557 บริษทั แปซิฟิค เรียลเอสเตท จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือหุ้นใน
อัตราร้อยละ 99.99 มีมติอนุมัติให้เรียกชําระค่าหุ้นเพิ่มทุนส่วนท่ีเหลือจากบริษัทฯเป็นจาํนวน 
6,141,900 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 75 บาท รวมเป็นเงิน 460.64 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯได้จ่ายชาํระค่าหุ้น
เรียบร้อยแลว้ 

27.4 เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัให้ซ้ือหุ้นเพิ่มในบริษทั 
เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมท่ีบริษทัฯถือหุ้นในอตัราร้อยละ 40 โดยซ้ือหุ้น
เพิ่มจากผูถื้อหุน้เดิม 2 ราย รวมเป็นเงิน 3 ลา้นบาท (300,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 10 บาท) การซ้ือหุน้เพิ่ม
ดงักล่าวจะทาํให้บริษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกดั เปล่ียนจากบริษทัร่วมเป็นบริษทัย่อยท่ี
บริษทัฯถือหุน้ในอตัราร้อยละ 100  

27.5 เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2557 บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ
ถือหุน้ในอตัราร้อยละ 60 มีมติอนุมติัใหซ้ื้อหุน้เพิ่มในบริษทั แอล แอนด ์เอช แมเนจเมนท ์จาํกดั ซ่ึง
เป็นบริษทัร่วมของบริษทัฯ (ถือหุ้นโดยบริษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกดั ร้อยละ 99.99) โดย
ซ้ือหุ้นเพิ่มจากผูถื้อหุ้นเดิม เป็นเงิน 0.1 ลา้นบาท (9,993 หุน้ มูลค่าหุ้นละ 10 บาท) การซ้ือหุ้นเพิ่ม
ดงักล่าวจะทาํให้บริษทั แอล แอนด ์เอช แมเนจเมนท ์จาํกดั เปล่ียนจากบริษทัร่วมเป็นบริษทัยอ่ยของ
บริษทัฯ (ถือหุน้โดยบริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั ร้อยละ 60) 

28. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2557 


