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บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2558 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลบริษัทฯ 

 บริษทั แลนด์แอนด์เฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนาใน
ประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯ
อยูท่ี่เลขท่ี 1 ชั้น 37 อาคารคิวเฮา้ส์ ลุมพินี ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

1.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง งบการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ     
เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกับขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย       
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2557 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่งงวด 

1.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบั
ใหม่ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี        
1 มกราคม 2558 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มี
ข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็น    
การปรับปรุงถอ้ยค าและค าศพัท ์การตีความและการใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  
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 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อ
งบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามท่ีกล่าว
ขา้งตน้บางฉบบัมีการเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน  

 มาตรฐานฉบบัปรับปรุงน้ีก าหนดให้กิจการตอ้งรับรู้รายการก าไรขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ในขณะท่ีมาตรฐานฉบบัเดิมอนุญาตให้
กิจการเลือกรับรู้รายการดงักล่าวทนัทีในก าไรขาดทุน หรือในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน หรือทยอยรับรู้
ในก าไรขาดทุนกไ็ด ้ 

 มาตรฐานฉบบัปรับปรุงดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินน้ีเน่ืองจากบริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้
รายการก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทันทีในก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนอยูแ่ต่เดิมแลว้ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที ่10 เร่ือง งบการเงินรวม 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 ก าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการจดัท างบการเงินรวม โดย
ใชแ้ทนเน้ือหาเก่ียวกบัการบญัชีส าหรับงบการเงินรวมท่ีเดิมก าหนดอยูใ่นมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 
เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบบัน้ีเปล่ียนแปลงหลกัการเก่ียวกบัการ
พิจารณาว่าผูล้งทุนมีอ านาจการควบคุมหรือไม่ กล่าวคือ ภายใตม้าตรฐานฉบบัน้ีผูล้งทุนจะถือว่าตน
ควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนได ้หากตนมีสิทธิไดรั้บหรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้
ไปลงทุน และตนสามารถใชอ้  านาจในการสั่งการกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทน
นั้นได ้ถึงแมว้า่ตนจะมีสดัส่วนการถือหุน้หรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมนอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงกต็าม การ
เปล่ียนแปลงท่ีส าคญัน้ีส่งผลให้ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจอย่างมากในการทบทวนว่าบริษทัฯและ
บริษทัย่อยมีอ านาจควบคุมในกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือไม่และจะตอ้งน าบริษทัใดในกลุ่มกิจการมา
จดัท างบการเงินรวมบา้ง 

 การเปล่ียนแปลงหลกัการน้ีไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที ่11 เร่ือง การร่วมการงาน  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 11 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 31 เร่ือง ส่วนไดเ้สียใน
การร่วมคา้ ซ่ึงไดถู้กยกเลิกไป มาตรฐานฉบบัน้ีก าหนดใหกิ้จการท่ีลงทุนในกิจการใดๆตอ้งพิจารณาวา่
ตนมีการควบคุมร่วม (Joint control) กบัผูล้งทุนรายอ่ืนในกิจการนั้นหรือไม่ หากกิจการมีการควบคุม
ร่วมกับผูล้งทุนรายอ่ืนในกิจการท่ีถูกลงทุนนั้นแลว้ให้ถือว่ากิจการนั้นเป็นการร่วมการงาน (Joint 
arrangement) หลงัจากนั้น กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการก าหนดประเภทของการร่วมการงานนั้นว่า
เป็นการด าเนินงานร่วมกนั (Joint operation) หรือการร่วมคา้ (Joint venture) และบนัทึกส่วนไดเ้สีย
จากการลงทุนใหเ้หมาะสมกบัประเภทของการร่วมการงาน  
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 กล่าวคือ หากเป็นการด าเนินงานร่วมกนั ให้กิจการรับรู้ส่วนแบ่งในสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได้ และ
ค่าใชจ่้ายแต่ละรายการของการด าเนินงานร่วมกนัตามส่วนท่ีตนมีสิทธิตามสัญญาในงบการเงินเฉพาะ
กิจการของตน แต่หากเป็นการร่วมคา้ ให้กิจการรับรู้เงินลงทุนในการร่วมคา้ตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบ
การเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียหรืองบการเงินรวม (หากมี) และรับรู้เงินลงทุนในการร่วม
คา้ตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 การเปล่ียนแปลงหลกัการน้ีไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที ่12 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัส่วนได้เสียในกจิการอ่ืน  

 มาตรฐานฉบบัน้ีก าหนดเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียของกิจการในบริษทัยอ่ย การ
ร่วมการงาน บริษทัร่วม รวมถึงกิจการท่ีมีโครงสร้างเฉพาะตวั มาตรฐานฉบบัน้ีจึงไม่มีผลกระทบทาง
การเงินต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที ่13 เร่ือง การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มาตรฐานฉบบัน้ีก าหนดแนวทางเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรมและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการวดั
มูลค่ายติุธรรม กล่าวคือ หากกิจการตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินใดตามขอ้ก าหนด
ของมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน กิจการจะตอ้งวดัมูลค่ายติุธรรมนั้นตามหลกัการของมาตรฐานฉบบัน้ีและ
ใชว้ิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเร่ิมใชม้าตรฐานน้ี 

 มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

1.5 นโยบายการบัญชีที่ส าคญั 

  งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน         
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  

2.      รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ลกัษณะความสมัพนัธ์ของบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 

ช่ือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสัมพนัธ์ 

บริษทั แอตแลนติก เรียลเอสเตท จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั แปซิฟิค เรียลเอสเตท จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์นอร์ธ จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ นอร์ธอีส จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั สยามธานี พร๊อบเพอร์ต้ี จ ากดั บริษทัยอ่ย 
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ช่ือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสัมพนัธ์ 

บริษทั สยามธานี เรียลเอสเตท จ ากดั บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทั สยามธานี พร๊อบ
เพอร์ต้ี จ ากดั ร้อยละ 99.99) 

บริษทั แอล เอช เรียลเอสเตท จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั แอลเอช แอสเซท จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ภูเกต็ ฟิวเจอร์แพลน จ ากดั บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ 

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

จ ากดั ร้อยละ 99.99) 
บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั แอล แอนด ์เอช สาทร จ ากดั บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทั แอล แอนด ์เอช 

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

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

พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั ร้อยละ 99.97) 
บริษทั แอล แอนด ์เอช แมเนจเมนท ์จ ากดั บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทั แอล แอนด ์เอช 

พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั ร้อยละ 99.93) 
Land and Houses U.S.A., Inc. บริษทัยอ่ย 
บริษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี จ ากดั บริษทัยอ่ย 

บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  บริษทัร่วม 

ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) บริษทัร่วม (ถือหุน้โดยบริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์
เชียล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ร้อยละ 99.99) 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ ากดั บริษทัร่วม (ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยของบริษทั แอล 
เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ร้อยละ 
99.99) 

บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ จ ากดั (มหาชน) บริษทัร่วม 

บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) บริษทัร่วม 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ บริษทัร่วม 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้อง  
 แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์-II 

บริษทัร่วม 

บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) บริษทัร่วม 

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

ช่ือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสัมพนัธ์ 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยค์วอลิต้ี เฮา้ส์ บริษทัร่วมของบริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) 

บริษทั เมืองใหม่ พร๊อพเพอร์ต้ี จ ากดั ผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 

Reco Resorts Pte Ltd. ผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 
บริษทั สยาม รีเทล ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์จ ากดั มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า  
 แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ 

มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ 
 แอล เอช ชอ้ปป้ิง เซ็นเตอร์ 

มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ  ากดั มีกรรมการร่วมกนั 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและ
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2558 2557 2558 2557  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
ดอกเบ้ียรับ - - 43.3 42.2 ร้อยละ 4.00 - 5.50 ต่อปี (2557:        

ร้อยละ MLR-1.5 และร้อยละ 4.00 - 
5.50 ต่อปี) 

ค่าธรรมเนียมการจดัการรับ - - 3.0 2.9 ใกลเ้คียงราคาทุน 
ค่าตอบแทนจ่ายส าหรับการใชท่ี้ดิน - - - 26.3 ใกลเ้คียงราคาทุน 
ดอกเบ้ียจ่าย   - - 3.4 1.2 ร้อยละ 3.00 ต่อปี 
ค่าเช่าและบริการจ่าย - - 0.4 0.1 ราคาตลาด 
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
ดอกเบ้ียรับ 9.0 1.2 7.7 1.1 อตัราตลาด 
ซ้ือสินคา้ 23.7 31.4 23.0 29.5 ราคาตลาด 
ค่านายหนา้จ่าย - 0.1 - - อตัราตลาด 
ค่าบริหารโครงการจ่าย 6.1 17.3 - - ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
ค่าเช่าจ่าย 31.0 - - - ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
เงินปันผลรับ 23.8 22.7 23.8 22.7 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 11.2 10.7 11.2 10.7 750 - 800 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน 

(2557: 500 - 800 บาทต่อตารางเมตร
ต่อเดือน) 

ดอกเบ้ียจ่าย   0.1 4.5 - - ร้อยละ 5.50 ต่อปี (2557: ร้อยละ 
MLR-1.5 และร้อย 5.50 ต่อปี) 

ค่านายหนา้จ่าย 3.0 1.2 - - ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
ค่าบริหารโครงการจ่าย 6.9 5.3 - - ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
รายไดค่้าบริหารอสงัหาริมทรัพย ์ 24.9 - - - ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
รายการธุรกิจกบักรรมการของบริษทัยอ่ย     
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ดอกเบ้ียจ่าย 0.5 0.5 - - ร้อยละ 5.50 ต่อปี  

บริษทัฯและ Reco Plaza Pte Ltd. ตกลงท่ีจะรับประกนัรายไดข้องกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละ
สิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ ภายใตส้ัญญาตกลงกระท าการกบักองทุนดงักล่าว โดยรับประกนั
ผลต่างระหว่างจ านวน 179.88 ลา้นบาทกบัผลก าไรท่ีเกิดข้ึนจริงส าหรับปี 2555 และจ านวน 243.16 
ล้านบาทกับผลก าไรท่ีเกิดข้ึนจริงส าหรับปี 2556 - 2558 โดยบริษัทฯและ Reco Plaza Pte Ltd.              
ค ้าประกนัในสัดส่วนร้อยละ 52 และร้อยละ 48 ของผลต่างดงักล่าว ตามล าดบั อยา่งไรก็ตาม จ านวน
เงินท่ีรับประกนัจะตอ้งไม่เกินร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิของกองทุนท่ีเกิดข้ึนจริงก่อนการสนับสนุน
รายได้จากผูรั้บประกันรายได้ในปีดังกล่าว ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2558 ยอดคงเหลือของส ารอง                   
ผลเสียหายจากการรับประกนัรายไดข้องกองทุนดงักล่าวแสดงเป็นประมาณการหน้ีสินระยะสั้นใน               
งบแสดงฐานะการเงิน จ านวน 27.1 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2557: 42.5 ลา้นบาท) 

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ           
31 ธนัวาคม 2557 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

31 มีนาคม 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

เงนิฝากสถาบันการเงนิ 
   (แสดงภายใต้เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด) 

   

บริษทัร่วม     
ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) 1,416.7 3,152.2 755.2 2,851.4 

เงนิลงทุนช่ัวคราว (หมายเหตุ 4)     
บริษทัร่วม     
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์     
 จ ากดั  500.9 301.4 500.9 301.4 

เงนิทดรองจ่ายและลูกหนีก้จิการที่เกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 5)   
บริษทัยอ่ย     
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
บริษทั แอลเอช แอสเซท จ ากดั - - 0.2 0.3 
บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ นอร์ธอีส จ ากดั - - 0.5 0.2 

 - - 0.7 0.5 

บริษทัร่วม     
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ - 0.1 - - 
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้องแลนด์
แอนดเ์ฮา้ส์-II 0.1 7.5 - - 

 0.1 7.6 - - 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
31 มีนาคม 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า  
 แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ - 1.8 - - 
ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์
   แอล เอช ชอ้ปป้ิง เซ็นเตอร์ 10.2 7.3 - - 
 10.2 9.1 - - 
รวม 10.3 16.7 0.7 0.5 
เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกัน  
บริษทัยอ่ย     
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ นอร์ธอีส จ ากดั - - 100.5 131.6 
บริษทั แอลเอช แอสเซท จ ากดั - - 20.0 - 
บริษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จ ากดั - - 105.1 104.0 
Land and Houses U.S.A., Inc. - - 1,936.6 32.8 
 - - 2,162.2 268.4 
บริษทัร่วม     
ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) 0.3 6.9 - 6.9 
รวม 0.3 6.9 2,162.2 275.3 
เงนิให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบีย้ค้างรับจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย     
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
Land and Houses U.S.A., Inc. - - 3,611.1 3,154.1 
เงนิมัดจ าแก่กจิการที่เกีย่วข้องกัน     
 (แสดงภายใต้สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน)     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ควอลิต้ี เฮา้ส์ 11.1 9.3 10.1 9.3 
รวม 11.1 9.3 10.1 9.3 
เจ้าหนีก้ารค้ากจิการที่เกีย่วข้องกัน (หมายเหตุ 16)    
บริษทัร่วม     
บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่ โปรดคัส์ จ ากดั (มหาชน) 8.2 8.2 8.2 7.8 
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 0.4 0.5 0.2 0.4 
บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) 0.1 0.1 - - 
บริษทั คิว.เอช. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 5.4 8.7 - - 
 14.1 17.5 8.4 8.2 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า     
   แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ 0.5 - - - 
บริษทั สยาม รีเทล ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์จ ากดั 7.0 7.2 - - 
 7.5 7.2 - - 
รวม 21.6 24.7 8.4 8.2 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
31 มีนาคม 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 

เจ้าหนีอ่ื้นกจิการที่เกีย่วข้องกัน (หมายเหตุ 16)    
บริษทัร่วม     
บริษทั คิว.เอช. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 4.5 4.4 - - 
บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่ โปรดกัส์ จ ากดั (มหาชน) 0.1 0.1 - - 
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 0.1 0.6 - 0.1 
ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน)  - 12.7 - - 
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้อง     
   แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์-II 30.3 1.1 - - 
 35.0 18.9 - 0.1 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์     
   แอล เอช ชอ้ปป้ิง เซ็นเตอร์ 2.6 28.2 - - 
บริษทั สยาม รีเทล ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์จ ากดั 17.7 9.0 - - 
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ควอลิต้ีเฮา้ส์ 0.1 - 0.2 - 
 20.4 37.2 0.2 - 
รวม 55.4 56.1 0.2 0.1 
เงนิกู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างจ่ายจากกจิการที่เกีย่วข้องกนั   
บริษทัยอ่ย     
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
บริษทั แปซิฟิค เรียลเอสเตท จ ากดั - - - 300.3 
บริษทั สยามธานี พร๊อบเพอร์ต้ี จ  ากดั - - - 201.1 
บริษทั แอตแลนติกเรียลเอสเตท จ ากดั - - - 86.6 
 - - - 588.0 
บริษทั/บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทั เมืองใหม่ พร๊อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 13.7 13.6 - - 
กรรมการของบริษทัยอ่ย 55.9 55.4 - - 
 69.6 69.0 - - 
รวม 69.6 69.0 - 588.0 
ส ารองผลภายใต้เสียหายจากการรับประกนัรายได้ของกองทุน    
   (แสดงภายใต้ประมาณการหนีสิ้นระยะส้ัน)   
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า 
   แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ 27.1 42.5 27.1 42.5 

 เงินกูย้มืระยะสั้น/เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นการกูย้มืในรูปของตัว๋สัญญาใชเ้งิน
โดยไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั ครบก าหนดช าระภายใน 1 ปี หรือครบก าหนดช าระเม่ือทวงถาม 

 เงินใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นการใหกู้ย้มืโดยไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั คิดดอกเบ้ีย
ในอตัราร้อยละ 4 ต่อปี ครบก าหนดช าระในเดือนธนัวาคม 2560 และเดือนกมุภาพนัธ์ 2563 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 เงินกูย้มื/ใหกู้ย้มืระหวา่งบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายการเคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 1 มกราคม 2558 เพิ่มข้ึน ลดลง 31 มีนาคม 2558 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกัน   
บริษทัร่วม     
ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) 6.9 7.4 (14.3) - 

เงนิกู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างจ่ายจากกจิการที่เกีย่วข้องกัน   
บริษทั/บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทั เมืองใหม่ พร๊อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 13.6 0.1 - 13.7 
กรรมการของบริษทัยอ่ย 55.4 0.5 - 55.9 

รวม 69.0 0.6 - 69.6 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 1 มกราคม 2558 เพิ่มข้ึน ลดลง 31 มีนาคม 2558 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกัน   
บริษทัยอ่ย     
บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ นอร์ธอีส จ ากดั 131.6 1.5 (32.6) 100.5 
บริษทั แอลเอช แอสเซท จ ากดั - 20.0 - 20.0 
บริษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จ ากดั 104.0 21.1 (20.0) 105.1 
Land and Houses U.S.A., Inc. 32.8 1,903.8 - 1,936.6 

 268.4 1,946.4 (52.6) 2,162.2 

บริษทัร่วม     
ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) 6.9 7.4 (14.3) - 

รวม 275.3 1,953.8 (66.9) 2,162.2 

เงนิให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบีย้ค้างจ่ายจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั   
บริษทัยอ่ย     
Land and Houses U.S.A., Inc. 3,154.1 457.0 - 3,611.1 

เงนิกู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างจ่ายจากกจิการที่เกีย่วข้องกนั   
บริษทัยอ่ย     
บริษทั แปซิฟิค เรียลเอสเตท จ ากดั 300.3 1.5 (301.8) - 
บริษทั สยามธานี พร๊อบเพอร์ต้ี จ  ากดั 201.1 1.4 (202.5) - 
บริษทั แอตแลนติก เรียลเอสเตท จ ากดั 86.6 0.6 (87.2) - 

รวม 588.0 3.5 (591.5) - 

  



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ 2557 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่าใชจ่้าย
ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและ                           

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 31,978 22,838 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,147 1,084 
รวม 33,125 23,922 

 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการโครงการ การจดัหาผูเ้ช่าพื้นท่ี 
การให้ค  าปรึกษา สัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาบริการกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้น
หมายเหตุ 25 

 บริษทัฯมีภาระจากการค ้าประกนัใหก้บักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 25.3 

3.       เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

31 มีนาคม 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

เงินสด  4,232 4,849 1,915 1,905 
เงินฝากธนาคาร 1,303,196 2,481,180 556,986 1,345,127 
เชค็ท่ีถึงก าหนดช าระแต่ยงัมิไดน้ าฝาก 403,035 296,207 385,794 281,228 
ใบรับเงินฝากประจ า 612,730 3,654,208 350,000 3,400,000 

รวม 2,323,193 6,436,444 1,294,695 5,028,260 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 เงินฝากธนาคารและใบรับเงินฝากประจ าเงินมีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 
0.375 - 1.25 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2557: ร้อยละ 0.375 - 2.50 ต่อปี) 

 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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4. เงินลงทุนช่ัวคราว 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและ                               
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 
เงินลงทุนในกองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน - ราคาทุน 499,345 300,000 
บวก: ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 1,520 1,415 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ - มูลค่ายติุธรรม 500,865 301,415 

5. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

31 มีนาคม 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     

คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  99,155 115,802 - - 
 3 - 6 เดือน 4,814 3,712 - - 
 6 - 9 เดือน 2,529 3,043 - - 
    9 - 12 เดือน 3,143 2,241 - - 
 มากกวา่ 12 เดือน 294 224 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ี 
 ไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 109,935 125,022 - - 

ลูกหน้ีอ่ืน     
เงินทดรองจ่ายและลูกหน้ีกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 10,303 16,735 730 534 

อ่ืน ๆ 26,912 30,371 24,174 26,843 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 37,215 47,106 24,904 27,377 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  147,150 172,128 24,904 27,377 

 

 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 
12 

6. ที่ดิน งานระหว่างก่อสร้างและงานสาธารณูปโภค (สินค้าคงเหลือ) 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้ าท่ีดินบางส่วนพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยู่บนท่ีดินไปจดจ านองค ้าประกนั
เงินกูย้มืและเงินเบิกเกินบญัชีของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
31 มีนาคม 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
มูลค่าสุทธิตามบญัชีของท่ีดินพร้อม 
   ส่ิงปลูกสร้างท่ีติดภาระค ้าประกนั 

 
10,199 

 
9,834 

 
9,327 

 
8,924 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีส ารองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการส าหรับงวด       
สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
                                           

งบการเงินรวม 
งบการเงิน             

เฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 159,902 60,926 
บวก: ตั้งเพิ่มในระหวา่งงวด 650 - 
หกั: โอนกลบัเน่ืองจากการขาย (111) (111) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 160,441 60,815 

7. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

7.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  สัดส่วน  ค่าเผือ่การดอ้ยค่า มูลค่าตามบญัชีตาม 
ช่ือบริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ เงินลงทุน ราคาทุน ของเงินลงทุน วธีิราคาทุน - สุทธิ 

 31 
มีนาคม 

2558 

31 
ธนัวาคม 

2557 

31 
มีนาคม 

2558 

31 
ธนัวาคม 

2557 

31       
มีนาคม     

2558 

31    
ธนัวาคม 

2557 

31 
มีนาคม 

2558 

31 
ธนัวาคม 

2557 

31    
มีนาคม 

2558 

31   
ธนัวาคม 

2557 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)       
บริษทั แอตแลนติก เรียลเอสเตท จ ากดั 15,000 15,000 99.99 99.99 14,998 14,998 - - 14,998 14,998 
บริษทั แปซิฟิค เรียลเอสเตท จ ากดั 620,000 620,000 99.99 99.99 620,000 620,000 - - 620,000 620,000 
บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์นอร์ธ จ  ากดั 13,500 13,500 99.99 99.99 13,500 13,500 - - 13,500 13,500 
บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ นอร์ธอีส จ ากดั 150,000 150,000 99.99 99.99 149,999 149,999 (50,000) (50,000) 99,999 99,999 
บริษทั สยามธานี พร๊อบเพอร์ต้ี จ  ากดั 100,000 100,000 99.99 99.99 64,859 64,859 - - 64,859 64,859 
   และบริษทัยอ่ย           
บริษทั แอล เอช เรียลเอสเตท จ ากดั 58,000 58,000 99.99 99.99 25,000 25,000 - - 25,000 25,000 
บริษทั แอลเอช แอสเซท จ ากดั 100,000 100,000 99.99 99.99 52,734 52,734 - - 52,734 52,734 
บริษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จ  ากดั 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 
   จ  ากดั และบริษทัยอ่ย           
Land and Houses U.S.A., Inc.                 (ก)                 (ก) 100.00 100.00 616,427 616,427 - - 616,427 616,427 
บริษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี จ  ากดั 5,000 5,000 99.99 99.99 5,000 5,000 - - 5,000 5,000 

     3,623,517 3,623,517 (50,000) (50,000) 3,573,517 3,573,517 

 (ก)   ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 Land and Houses U.S.A., Inc. มีทุนช าระแลว้จ านวน 20.0 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
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7.2 การเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 บริษัท แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั และบริษัทย่อย 

เม่ือวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั แอล แอนด์ เอช สาทร จ ากดั ซ่ึงเป็น
บริษทัยอ่ยของบริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั มีมติอนุมติัการจดทะเบียนเลิกบริษทัและได้
จดทะเบียนเลิกบริษทัแลว้เม่ือวนัท่ี 18 มีนาคม 2557 ปัจจุบนับริษทัยอ่ยดงักล่าวด าเนินการช าระบญัชีเสร็จ
เรียบร้อยแลว้ 

 บริษัท แอล. เอช. เมืองใหม่ จ ากดั และบริษัทย่อย 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จ ากดั ไดน้ าหุ้นสามญั
ของบริษัท ภูเก็ต ฟิวเจอร์แพลน จ ากัด และบริษทั ดับเบ้ิลทรี จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยไปวางเป็น
หลกัทรัพยค์  ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาว 

8.       เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

8.1 รายละเอยีดของเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
(หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม 

  จดัตั้งข้ึน   มูลค่าตามบญัชีตาม 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน วธีิส่วนไดเ้สีย 

   31 
 มีนาคม 
2558 

31 
ธนัวาคม 
2557 

31 
 มีนาคม 
2558 

31 
 ธนัวาคม 
2557 

31 
 มีนาคม 
2558 

31  
ธนัวาคม 
2557 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป ลงทุนในบริษทัต่าง ๆ ไทย 33.98 33.98 4,538,712 4,538,712 5,672,796 5,543,973 
   จ  ากดั (มหาชน)         
บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่ ผลิตวสัดุก่อสร้าง ไทย 21.16 21.16 179,178 179,178 427,590 425,860 
   โปรดคัส์ จ ากดั (มหาชน)         
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์  คา้ปลีกวสัดุก่อสร้าง ไทย 30.23 30.23 1,489,020 1,489,020 5,570,375 5,365,640 
   จ ากดั (มหาชน)         
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์
   แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์* 

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

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 49.99 49.99 785,330 785,330 490,965 482,209 
   สิทธิเรียกร้องแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์-II         
บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 24.98 24.98 3,282,682 3,282,682 5,786,481 5,646,905 

     10,274,922 10,295,614 17,948,207 17,496,989 

 *   จดทะเบียนยกเลิกกองทุนเม่ือวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2550 และช าระบญัชีเสร็จส้ินเม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2558 
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 (หน่วย: พนับาท) 

  จดัตั้งข้ึนใน งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

   31 มีนาคม 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

31 มีนาคม 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป ลงทุนในบริษทัต่าง ๆ ไทย 33.98 33.98 4,538,712 4,538,712 

   จ  ากดั (มหาชน)       

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

   จ  ากดั (มหาชน)       

บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั คา้ปลีกวสัดุก่อสร้าง ไทย 30.23 30.23 1,489,020 1,489,020 

   (มหาชน)       

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์
   แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์* 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ ไทย - 49.94 - 20,692 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 49.99 49.99 785,330 785,330 

   สิทธิเรียกร้องแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์-II       

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

     10,274,922 10,295,614 

 *   จดทะเบียนยกเลิกกองทุนเม่ือวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2550 และช าระบญัชีเสร็จส้ินเม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2558 

8.2 การเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัของเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แลนด์แอนด์เฮ้าส์ 

 เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2558 ผูช้  าระบัญชีของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แลนด์แอนด์เฮ้าส์  ได้
ด าเนินการช าระบญัชีของกองทุนฯเสร็จเรียบร้อยแลว้ 

8.3 ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) และเงินปันผลรับ 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม และรับรู้เงิน
ปันผลรับจากบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส่วนแบ่งก าไรจาก                               ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  
ช่ือบริษทั เงินลงทุนในบริษทัร่วม ในบริษทัร่วม เงินปันผลรับ 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 111,533 76,930 17,290 19,829 - - 
บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ จ ากดั (มหาชน) 1,730 14,470 - - - - 
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 221,805 219,400 (17,070) 28 - - 
บริษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี จ ากดั(2) - 803 - - - - 
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์(1) - - - - - - 
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละ    
 สิทธิเรียกร้องแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์-II 8,756 953 

 
- 

 
- - - 

บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) 139,684 157,809 (108) 3,108 - - 

รวม 483,508 470,365 112 22,965 - - 

 (1) จดทะเบียนยกเลิกกองทุนเม่ือวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2550 และช าระบญัชีเสร็จส้ินเม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2558 
 (2) บริษทัฯไดเ้ปล่ียนประเภทเงินลงทุนในบริษทัร่วมเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในเดือนพฤศจิกายน 2557 
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8.4 มูลค่ายุติธรรมของบริษัทร่วมทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

 เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีมูลค่ายติุธรรม
ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

ช่ือบริษทั มูลค่ายติุธรรม  

 
31 มีนาคม   

2558 
31 ธนัวาคม

2557 
บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 8,074 8,791 
บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ จ ากดั (มหาชน) 694 732 
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั  (มหาชน) 30,378 30,565 
บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) 8,670 8,395 
รวม 47,816 48,483 

8.5 งบการเงินรวมระหว่างกาลของบริษัทฯส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 รวม               
เงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สียและส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียของ
บริษทัร่วมดงักล่าว โดยค านวณจากงบการเงินท่ีสอบทานแลว้ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 เงินลงทุนตามวธีิ
ส่วนไดเ้สีย                          

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 

ส่วนแบ่งก าไรตามวธีิส่วนไดเ้สีย
ส าหรับงวดสามเดือน                          
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2558 2558 2557 

สอบทานแล้วโดยผู้สอบบญัชีและผู้สอบบญัชีอ่ืนในส านักงานเดยีวกนั    
บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 5,672,796 111,533 76,930 
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั (มหาชน) 5,570,375 221,805 219,400 
บริษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี จ  ากดั(2) - - 803 
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ (1) - - - 
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้องแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์-II 490,965 8,756 953 
บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) 5,786,481 139,684 157,809 
สอบทานแล้วโดยผู้สอบบญัชีอ่ืน    
บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ จ  ากดั (มหาชน) 427,590 1,730 14,470 

รวม 17,948,207 483,508 470,365 

 (1) จดทะเบียนยกเลิกกองทุนเม่ือวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2550 และช าระบญัชีเสร็จส้ินเม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2558 
 (2) บริษทัฯไดเ้ปล่ียนประเภทเงินลงทุนในบริษทัร่วมเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในเดือนพฤศจิกายน 2557 
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9. เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2558 
31 ธนัวาคม

2557 
31 มีนาคม 

2558 
31 ธนัวาคม

2557 

หลกัทรัพย์เผ่ือขาย     
ตราสารทุน - ต่างประเทศ  2,368,704 2,368,704 2,368,704 2,368,704 
หน่วยลงทุน - ในประเทศ  1,231,613 1,231,613 1,231,613 1,231,613 
บวก: ค่าเผือ่การปรับมูลค่า 1,769,909 1,676,283 1,769,909 1,676,283 
หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - สุทธิ 5,370,226 5,276,600 5,370,226 5,276,600 

เงนิลงทุนทัว่ไป     
ตราสารทุน - ในประเทศ 204,239 204,239 26,000 26,000 
หน่วยลงทุน - ในประเทศ 174 198 - - 
หกั: ค่าเผือ่ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (100,500) (100,500) (16,000) (16,000) 
เงินลงทุนทัว่ไป - สุทธิ 103,913 103,937 10,000 10,000 
รวม 5,474,139 5,380,537 5,380,226 5,286,600 

10. ที่ดินรอการพฒันา 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 บริษทัฯและบริษทัย่อยได้น าท่ีดินรอการพฒันา
บางส่วนไปจดจ านองค ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
31 มีนาคม 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
มูลค่าสุทธิตามบญัชีของท่ีดิน 
   รอการพฒันาท่ีติดภาระค ้าประกนั 

 
3,496 

 
3,496 

 
2,551 

 
2,551 
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11. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี                    
31 มีนาคม 2558 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558  3,726,501 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน  2,411,740 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด  (24,393) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  (46,117) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558  6,067,731 

12. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2558 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 751,240 620,866 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 80,923 73,226 
จ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี  (6,360) (6,353) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (45,443) (32,873) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (5) - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 780,355 654,866 

13. สิทธิการเช่า 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 อายกุาร     
 ตดัจ าหน่าย 1 มกราคม   31 มีนาคม 

โครงการ คงเหลือ (ปี) 2558 เพิ่มข้ึน ตดัจ าหน่าย 2558 
โรงแรม แกรนด ์เซนเตอร์ พอยต ์ 23 1,678,597 2,804 (22,484) 1,658,917 
   ราชด าริ      
โรงแรม แกรนด ์เซนเตอร์ พอยต ์
   เทอร์มินลั 21  

25 1,677,268 - (16,550) 1,660,718 

โรงแรม แกรนด ์เซนเตอร์ พอยต ์      
   ทองหล่อ 32 311,024 53,829 (1,944) 362,909 
ท่ีดินเปล่า 12 443 - (10) 433 
รวม  3,667,332 56,633 (40,988) 3,682,977 
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สิทธิการเช่าของโครงการโรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต ์ราชด าริ รวมมูลค่าของส่ิงปลูกสร้างบน
สิทธิการเช่า เน่ืองจากบริษทั แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ                  
ตอ้งโอนส่ิงปลูกสร้างบนสิทธิการเช่าใหก้บัผูใ้หเ้ช่าเม่ือสร้างเสร็จตามเง่ือนไขท่ีระบุในสญัญา 

 บริษทัย่อยไดน้ าสิทธิการเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของโครงการโรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต ์
ราชด าริ ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 จ านวน 1,659 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2557: 
1,679 ลา้นบาท) ไปค ้าประกนัเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะยาว 

14.  ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี
เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ 2557 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
ภาษเีงนิได้ปัจจุบนั:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 214,480 259,123 198,084 236,938 
ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผล
แตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ
ผลแตกต่างชัว่คราว 30,602 (7,473) 3,862 (16,764) 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ทีแ่สดงอยู่ใน                   
งบก าไรขาดทุน 245,082 251,650 201,946 220,174 

จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด
สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ 2557 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่า         
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย (18,725) 14,015 (18,725) 14,015 

 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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15. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ัน 
(หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

31 มีนาคม 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

31 มีนาคม 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

เงนิเบกิเกนิบญัชีและเงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบนัการเงนิ     
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR MOR 10,778 19,161 - - 
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน MOR-1.5 MOR - 1.5 130,000 100,000 - - 

รวมเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก 
   สถาบนัการเงิน 140,778 119,161 - - 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนั
การเงินค ้าประกนัโดยการจ าน าสิทธิการเช่าท่ีดินและจดจ านองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของโครงการ
ของบริษทัยอ่ย 

16. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

31 มีนาคม 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 2,019,954 1,783,101 1,905,131 1,613,131 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 21,629 24,713 8,438 8,256 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 55,439 56,155 193 62 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 753,569 1,190,408 521,781 891,653 
อ่ืนๆ 72,338 34,458 21,856 21,126 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 2,922,929 3,088,835 2,457,399 2,534,228 

17. เงินกู้ยืมระยะยาว 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
31 มีนาคม 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
เงินกูย้มืระยะยาว 8,118,706 9,882,929 6,966,986 7,966,986 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (424,274) (2,176,646) (500) (1,000,500) 
สุทธิ 7,694,432 7,706,283 6,966,486 6,966,486 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 การเปล่ียนแปลงของเงินกู้ยืมระยะยาวส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี  31 มีนาคม 2558 มี
รายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

                                
งบการเงินรวม 

งบการเงิน   
เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 9,882,929 7,966,986 
บวก: เบิกเงินกูเ้พิ่ม 32,800 - 
หกั: ช าระคืน (1,797,023) (1,000,000) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 8,118,706 6,966,986 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้ าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ของโครงการ ท่ีดินรอการพฒันา สิทธิการเช่าท่ีดิน และหุ้นของบริษทัยอ่ยบางส่วนไปจดจ านองเป็น
หลกัประกนัเงินกูย้มืระยะยาว  

 บริษัทฯและบริษัท รีโค รีสอร์ท พี ที อี  ลิมิ เต็ด ในฐานะผู ้ถือหุ้นของบริษัท แอล แอนด์ เอช             
พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากัด ได้ตกลงให้ค  ารับรองกับธนาคารผู ้ให้สินเช่ือแก่บริษัท แอล แอนด์ เอช                
พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯโดยมีขอ้ปฏิบติับางประการ เช่น การด ารงสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษทัย่อย การให้การสนับสนุนทางการเงินในกรณีจ าเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าบริษทัย่อยมี
ความสามารถในการช าระหน้ีในวงเงินดงักล่าวกบัผูใ้ห้สินเช่ือได ้และบริษทัฯตอ้งไดรั้บการยินยอม
จากผูใ้หสิ้นเช่ืออยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรหากมีการขาย โอนหรือจ าน าหุน้ของบริษทัยอ่ยดงักล่าว 

 สัญญากูย้ืมเงินส่วนใหญ่ไดร้ะบุขอ้ปฏิบติัและขอ้จ ากดับางประการ เช่น อตัราส่วนการถือหุ้นของ         
ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่  การเปล่ียนแปลงกรรมการบริษัท การค ้ าประกันหน้ีสินหรือเข้ารับอาวัล                 
ตั๋วสัญญาใช้เงินแก่บุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ การจ่ายเงินปันผล การรวมหรือควบบริษัทเขา้กับ      
บริษทัอ่ืน การด ารงอตัราส่วนทางการเงินบางประการ และการแจง้ใหผู้ใ้หกู้ท้ราบอยา่งเป็นลายลกัษณ์
อกัษรเม่ือมีคดีความท่ีมีผลกระทบต่อความสามารถในการช าระคืนเงินกู ้เป็นตน้ 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยคงเหลือจ านวนเงินท่ียงัไม่ได้
เบิกใชข้องวงเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
31 มีนาคม 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
วงเงินกูย้มืท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช ้ 2,169 2,201 1,795 1,795 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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18. หุ้นกู้ 

 รายละเอียดการอนุมติัการออกจ าหน่ายหุน้กูข้องบริษทัฯมีดงัน้ี 

อนุมติัโดย ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2557 
จ านวน วงเงินหมุนเวยีนไม่เกิน 40,000 ลา้นบาทหรือเทียบเท่าในเงินสกลุอ่ืน  
อาย ุ ไม่เกิน 10 ปี  
ประเภท ดอ้ยสิทธิ และ/หรือ ไม่ดอ้ยสิทธิ มีหลกัประกนั และ/หรือ ไม่มีหลกัประกนั                 

มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้และ/หรือ ไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ 
วิธีเสนอขาย เสนอขายต่อผูล้งทุนในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 บริษทัฯมีจ านวนหุ้นกูท่ี้ยงัไม่ไดอ้อกตามการอนุมติัดงักล่าวขา้งตน้จ านวน
รวม 4,000 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2557: 2,000 ลา้นบาท) 

 ยอดคงเหลือของหุน้กู ้ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 มีดงัน้ี 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 จ านวนหุน้ (หุน้) จ านวนเงิน (พนับาท) 

คร้ังท่ี อตัราดอกเบ้ียต่อปี อาย ุ คืนเงินตน้ ครบก าหนด 
31 มีนาคม 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

31 มีนาคม 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

หุน้กูป้ระเภทไม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิ        
 คร้ังท่ี 1/2552 คงท่ีร้อยละ 4.50 5.5 ปี เม่ือครบก าหนด 19 มิถุนายน 2558 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 
 คร้ังท่ี 1/2555 ชุดท่ี 2 คงท่ีร้อยละ 3.99 3 ปี เม่ือครบก าหนด 30 มีนาคม 2558 - 3,100,000 - 3,100,000 
 คร้ังท่ี 2/2555 ชุดท่ี 1 คงท่ีร้อยละ 4.10 3 ปี เม่ือครบก าหนด 30 กนัยายน 2558 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 
 คร้ังท่ี 1/2556 คงท่ีร้อยละ 3.59 3 ปี เม่ือครบก าหนด 31 มีนาคม 2559 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 
 คร้ังท่ี 2/2556 คงท่ีร้อยละ 4.03 3 ปี เม่ือครบก าหนด 30 กนัยายน 2559 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 
 คร้ังท่ี 1/2557 คงท่ีร้อยละ 3.63 3 ปี เม่ือครบก าหนด 27 กมุภาพนัธ ์2560 500,000 500,000 500,000 500,000 
 คร้ังท่ี 2/2557 คงท่ีร้อยละ 3.59 3 ปี เม่ือครบก าหนด 4 เมษายน 2560 3,500,000 3,500,000 3,500,000 3,500,000 
 คร้ังท่ี 3/2557 คงท่ีร้อยละ 3.25 2 ปี เม่ือครบก าหนด 9 พฤษภาคม 2559 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 
 คร้ังท่ี 4/2557 คงท่ีร้อยละ 3.30 3.5 ปี เม่ือครบก าหนด 17 มีนาคม 2561 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
 คร้ังท่ี 5/2557 คงท่ีร้อยละ 3.50 3 ปี เม่ือครบก าหนด 6  ตุลาคม 2560 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 
 คร้ังท่ี 1/2558 คงท่ีร้อยละ 3.02 3.5 ปี เม่ือครบก าหนด 25 กนัยายน 2561 1,000,000 - 1,000,000 - 
รวม     23,000,000 25,100,000 23,000,000 25,100,000 

หกั: หุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี     (8,000,000) (7,600,000) 
สุทธิ       15,000,000 17,500,000 

 การเปล่ียนแปลงของหุน้กูส้ าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 มีรายละเอียดดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 25,100,000 
บวก: ออกหุน้กู ้ 1,000,000 
หกั: ช าระคืน (3,100,000) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 23,000,000 
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 หนงัสือช้ีชวนการออกหุน้กูไ้ดร้ะบุถึงขอ้ปฏิบติัและขอ้จ ากดับางประการ เช่น การด ารงอตัราส่วนทาง
การเงิน การจ่ายเงินปันผล และการจดัส่งรายงานเม่ือมีเหตุการณ์ส าคญั เช่น การถูกฟ้องร้อง เป็นตน้ 

19. ทุนเรือนหุ้น 

 การเพิ่มทุนของบริษทัฯในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 เน่ืองจากการใชสิ้ทธิ
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัมีรายละเอียดดงัน้ี 

วนัท่ีใชสิ้ทธิ 
ประเภทใบส ำคญั

แสดงสิทธิ 
จ ำนวน          
ท่ีใชสิ้ทธิ 

จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีออก
เน่ืองจำกกำรใชสิ้ทธิ 

รำคำใช้
สิทธิ 

วนัท่ีจดทะเบียนกบั
กระทรวงพำณิชย ์

วนัท่ีตลำดหลกัทรัพยรั์บเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

  (หน่วย) (หุน้) (บำทต่อหุน้)   
30 ธนัวาคม 2557 LH-W3 10,644,015 10,644,015 3.50 9 มกราคม 2558 14 มกราคม 2558 

รวม  10,644,015 10,644,015    

 รายการกระทบยอดจ านวนหุน้สามญั 
(หน่วย: หุน้) 

 งบการเงินรวมและ                              
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  
31 มีนาคม 

 2558 2557 
หุน้สามญัจดทะเบียน   

จ านวนหุน้สามญั ณ วนัตน้งวด 12,031,105,828 10,354,268,670 
ลดทุนจดทะเบียน - - 
เพิ่มทุนจดทะเบียน - - 
จ านวนหุน้สามญั ณ วนัปลายงวด 12,031,105,828 10,354,268,670 

หุน้สามญัท่ีออกและช าระแลว้   
จ านวนหุน้สามญั ณ วนัตน้งวด 10,985,568,017 10,025,921,523 
เพิ่มทุนจากการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ 10,644,015 - 
จ านวนหุน้สามญั ณ วนัปลายงวด 10,996,212,032 10,025,921,523 

 หุ้นสามญัจดทะเบียนท่ียงัไม่ไดอ้อกและเรียกช าระเป็นหุ้นสามญัท่ีส ารองไวเ้พื่อการใชสิ้ทธิใบส าคญั
แสดงสิทธิ  

 

 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 
23 

20. ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

 เม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2557 บริษทัฯไดอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯคร้ังท่ี 3 
(LH-W3) ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมโดยไม่มีราคาเสนอขาย โดยผูถื้อหุ้นเดิมจะไดรั้บจดัสรรใบส าคญัแสดง
สิทธิในอตัรา 5 หุน้สามญัเดิมต่อ 1 ใบส าคญัแสดงสิทธิ ซ่ึงไดจ้ดัสรรไปจ านวน 1,998,184,856 หน่วย 
ใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวมีอาย ุ3 ปีนบัแต่วนัท่ีออก โดยมีอตัราการใชสิ้ทธิ คือ ใบส าคญัแสดงสิทธิ 
1 หน่วย มีสิทธิซ้ือหุ้นสามญัได ้1 หุ้น ในราคาใชสิ้ทธิ 3.50 บาทต่อ 1 หุ้นสามญั และมีระยะเวลาการ
ใชสิ้ทธิในวนัท าการสุดทา้ยของเดือนมีนาคม มิถุนายน กนัยายน และธนัวาคม โดยก าหนดการใชสิ้ทธิ
คร้ังแรกคือวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และก าหนดการใช้สิทธิคร้ังสุดทา้ยคือวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2560 
และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
โดยเร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดต้ั้งแต่วนัท่ี 30 พฤษภาคม 2557 

ใบส ำคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สำมญัของบริษทัฯ (LH-W3) มีรำยละเอียดดงัน้ี 
  อตัราการ จ านวนใบส าคญั จ านวนใบส าคญั จ านวนใบส าคญั 

ประเภท  ใชสิ้ทธิต่อ แสดงสิทธิคงเหลือ แสดงสิทธิท่ีมี แสดงสิทธิคงเหลือ 
ใบส าคญั ราคาใชสิ้ทธิ 1 หน่วยใบส าคญั ณ วนัท่ีออก การใชสิ้ทธิ ณ วนัท่ี 
แสดงสิทธิ ต่อ 1 หุน้สามญั แสดงสิทธิ 1 มกราคม 2558 ในระหวา่งงวด 31 มีนาคม 2558 

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

ใบส าคญัแสดงสิทธิ 
1,027,894,347 (698,783,500) 329,110,847 

21. เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น 

 ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 บริษทัฯไดรั้บเงินล่วงหนา้ค่าหุน้จากการใชสิ้ทธิ
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯดงัน้ี 

วนัท่ีใชสิ้ทธิ 
ประเภทใบส ำคญั

แสดงสิทธิ 
จ ำนวน          
ท่ีใชสิ้ทธิ 

จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีออก
เน่ืองจำกกำรใชสิ้ทธิ 

รำคำใช้
สิทธิ 

วนัท่ีจดทะเบียนกบั
กระทรวงพำณิชย ์

วนัท่ีตลำดหลกัทรัพยรั์บเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

  (หน่วย) (หุน้) (บำทต่อหุน้)   
31 มีนาคม 2558 LH-W3 698,783,500 698,783,500 3.50 3 เมษายน 2558 8 เมษายน 2558 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 บริษทัฯบนัทึกเงินรับจากการใชสิ้ทธิดงักล่าวจ านวนรวม 2,446 ลา้นบาท 
เป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินภายใตบ้ญัชี “เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้” 
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22. ส่วนเกนิ (ต ่ากว่า) ทุนจากการเปลีย่นแปลงมูลค่าเงินลงทุน 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ 2557 ส่วนเกิน (ต ่ากว่า) ทุนจากการ
เปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนมีรายการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและ                           

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 
ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้งวด 1,341,026 (325,272) 
เปล่ียนแปลงระหวา่งงวด   
   จากการตีราคา 93,626 (70,074) 
 ภาษีเงินได ้ (18,725) 14,015 
ยอดคงเหลือ ณ วนัปลายงวด 1,415,927 (381,331) 

23. ก าไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด  

 ก าไรต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ในระหว่าง
งวดกบัจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพื่อแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่า
ปรับลดทั้งส้ินให้เป็นหุ้นสามญั โดยสมมติว่าไดมี้การแปลงเป็นหุ้นสามญั ณ วนัตน้งวดหรือ ณ วนั
ออกหุน้สามญัเทียบเท่า 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 ก าไรส าหรับงวด จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุน้  
 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       

ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 1,345,330 1,420,917 11,003,976* 10,025,922 0.12 0.14 
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัท่ีออก       
   ใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม -  647,820    
ก าไรต่อหุ้นปรับลด       
ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       
   สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั       
   จากใบส าคญัแสดงสิทธิ 1,345,330  11,651,796  0.12  
*  รวมหุน้สามญัท่ีเกิดจากเงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 ก าไรส าหรับงวด จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุน้  
 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       

ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 825,144 893,018 11,003,976* 10,025,922 0.07 0.09 
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัท่ีออก       
   ใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม -  647,820    
ก าไรต่อหุ้นปรับลด       
ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       
   สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั       
   จากใบส าคญัแสดงสิทธิ 825,144  11,651,796  0.07  

*  รวมหุน้สามญัท่ีเกิดจากเงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ 

24. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 บริษทัฯจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์และบริการ ในระหว่างงวด
ปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงาน  

ขอ้มูลรายได้และก าไรของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัย่อยส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี                  
31 มีนาคม 2558 และ 2557 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2558 

  ส่วนงานธุรกิจ  รายการปรับปรุง  
 ส่วนงานธุรกิจ ใหเ้ช่าพื้นท่ี รวมส่วนงาน และตดัรายการ  
 อสังหาริมทรัพย ์ และบริการ ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 5,214 482 5,696 - 5,696 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - 50 50 (50) - 
ดอกเบ้ียรับ 58 3 61 (47) 14 
ค่าบริการสาธารณูปโภค 77 - 77 - 77 
ดอกเบ้ียจ่าย (52) (49) (101) 47 (54) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (37) (75) (112) - (112) 
ก าไร (ขาดทุน) จากการจ าหน่ายท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณ์ 

 
10 

 
- 

 
10 

 
- 

 
10 

ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ (1) - (1) - (1) 
ก าไรของส่วนงาน 1,018 48 1,066 (2) 1,064 

รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:      
 รายไดอ่ื้น     49 
 ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม     483 
 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (245) 
 ก าไรสุทธิของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย     (6) 

ก าไรส าหรับงวด     1,345 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2557 

  ส่วนงานธุรกิจ  รายการปรับปรุง  
 ส่วนงานธุรกิจ ใหเ้ช่าพื้นท่ี รวมส่วนงาน และตดัรายการ  
 อสังหาริมทรัพย ์ และบริการ ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 5,556 488 6,044 - 6,044 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - - - - 
ดอกเบ้ียรับ 44 1 45 (43) 2 
ค่าบริการสาธารณูปโภค 64 - 64 - 64 
ดอกเบ้ียจ่าย (134) (84) (218) 43 (175) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (56) (86) (142) - (142) 
ก าไร (ขาดทุน) จากการจ าหน่ายท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณ์ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ (26) - (26) - (26) 
ก าไรของส่วนงาน 1,158 18 1,176 2 1,178 

รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:      
 รายไดอ่ื้น     41 
 ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม     470 
 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (252) 
 ก าไรสุทธิของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย     (16) 

ก าไรส าหรับงวด     1,421 

25.      ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

25.1 ภาระผูกพนั 

 25.1.1 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัตาม
สญัญาก่อสร้างดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

31 มีนาคม 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

ภาระผกูพนัตามสัญญาก่อสร้าง 8,458 8,498 7,317 7,309 
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25.1.2 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าท่ีดิน
พร้อมส่ิงปลูกสร้าง และสญัญาเช่าท่ีดินดงัน้ี 

  ก) สญัญาเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 

วนัท่ีท าสัญญา อายสุัญญา วนัส้ินสุดสัญญา อตัราค่าเช่า 

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

      
 ปีท่ี 1 - 5 ค่าเช่ารวม 33.15 ลา้นบาท 

 (ช าระแลว้ทั้งจ านวน) 

      

 ปีท่ี 6 - 10 ค่าเช่ารวม 42.31 ลา้นบาท 
   (31 มีนาคม 2558: ช าระ

 แลว้รวม 14.36 ลา้นบาท)  
   (31 ธนัวาคม 2557:  
   ช าระแลว้รวม 12.35  
   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 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั แอล แอนด์ เอช 
พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ มีภาระผูกพนัเก่ียวกบัค่าดูแลรักษา
ความปลอดภัยเดือนละ 11,160 บาท ตลอดระยะเวลาการปลูกสร้างและตลอดอายุ
สญัญาเช่า 
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  ข) สญัญาเช่าท่ีดิน 

วนัท่ีท าสัญญา อายสุัญญา อตัราค่าเช่า 

10 มีนาคม 2549 30 ปี* ค่าเช่าท่ีดินจ่ายเป็นรายเดือนดงัน้ี 

    

  ปีท่ี 1 - 5 ค่าเช่ารวม 20.16 ลา้นบาท  
  (31 มีนาคม 2558: ช าระแลว้รวม 18.48 ลา้นบาท)  
  (31 ธนัวาคม 2557: ช าระแลว้รวม 17.47 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 

  * อายุสัญญาเช่านับตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2553 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2583 อยา่งไรก็ตาม ผูใ้ห้เช่า
ยินยอมให้บริษัท แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ต้ี จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เขา้ไป
พฒันาและก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างในท่ีดินท่ีเช่าไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2550 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 
2553 โดยบริษทัยอ่ยตกลงจะช าระค่าหนา้ดินเพ่ิมเติมในอตัราเดือนละ 160,000 บาท 

  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 บริษทัย่อยไดบ้นัทึกหน้ีสินภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าท่ีดิน
บางส่วนในงบการเงินแลว้จ านวน 34.05 ลา้นบาท (ตามมูลค่าปัจจุบนั) (31 ธันวาคม 
2557: 34.67 ลา้นบาท) เน่ืองจากค่าเช่าดงักล่าวถือเป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน
จากการขายทรัพยสิ์นใหแ้ก่ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์

  ค) สญัญาเช่าท่ีดิน 
วนัท่ีท าสัญญา อายสุัญญา วนัส้ินสุดสัญญา อตัราค่าเช่า 

3 ตุลาคม 2556 30 ปี* 31 มีนาคม 2590  ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2560 โดยจ่ายค่าเช่า 
       เป็นรายปีในอตัราดงัน้ี 
       ปีท่ี 1 - 7  ค่าเช่ารวม 35.0 ลา้นบาท 
       ปีท่ี 8 - 17  ค่าเช่ารวม 100.0 ลา้นบาท 
     ปีท่ี 18 - 27 ค่าเช่ารวม 150.0 ลา้นบาท 
     ปีท่ี 28 - 30 ค่าเช่ารวม 75.0 ลา้นบาท 

 * อายสุัญญาเช่านบัจากวนัท่ี 1 เมษายน 2560 (ภายหลงัระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี) 

 นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 บริษัท แปซิฟิค เรียล
เอสเตท จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ มีภาระผูกพนัค่าตอบแทนการเขา้ท า
สัญญาปีละ 5 ลา้นบาท ซ่ึงตอ้งจ่ายช าระในปีท่ีสองและปีท่ีสามของระยะเวลาการ
ก่อสร้าง ปัจจุบนับริษทัยอ่ยไดจ่้ายช าระค่าหนา้ดินเตม็จ านวนแลว้ 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 
29 

 25.1.3 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 บริษทัฯมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัส่วนของเงินลงทุนท่ียงัไม่เรียกช าระ
ในบริษทั แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ จ านวนเงิน 90 
ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2557: 90 ลา้นบาท) 

 25.1.4 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 บริษทัฯมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัการซ้ือท่ีดิน
ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวมและ               

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
ภาระผกูพนัเก่ียวกบัการซ้ือท่ีดิน 1,009 988 

 25.1.5 ภาระผกูพนัจากการพฒันาโครงการท่ีด าเนินการอยู ่

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

31 มีนาคม 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

จ านวนโครงการท่ีด าเนินการอยูต่น้งวด/ปี 64 55 54 46 
จ านวนโครงการท่ีปิดแลว้ระหวา่งงวด/ปี (2) (14) (2) (11) 
จ านวนโครงการท่ีเปิดใหม่ระหวา่งงวด/ปี 2 23 2 19 
จ านวนโครงการท่ีด าเนินการอยูป่ลายงวด/ปี 64 64 54 54 

มูลค่าซ้ือขายท่ีไดท้  าสัญญาแลว้สะสม     
 ทั้งส้ิน (ลา้นบาท) 60,722 79,755 55,175 73,140 
คิดเป็นร้อยละของยอดขายรวมของ     
 โครงการท่ีเปิดด าเนินการอยู ่ 54 59 54 59 
มูลค่าซ้ือขายท่ีไดท้  าสัญญาแลว้ใน     
 ระหวา่งงวด/ปี (ลา้นบาท) 5,196 25,823 4,949 24,038 
คิดเป็นร้อยละของยอดขายรวมของ     
 โครงการท่ีเปิดด าเนินการอยู ่ 5 19 5 20 
ภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งท าการพฒันา 
 สาธารณูปโภคส่วนกลางของโครงการ 
 ท่ีด าเนินงานอยู ่(ลา้นบาท) 

 
 

1,538 1,282 1,416 1,147 

 25.1.6 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 บริษทัยอ่ยมีท่ีดินในโครงการท่ีติดภาระจ ายอมรวมจ านวนประมาณ 
89 ไร่ ซ่ึงมูลค่าของท่ี ดินท่ี ติดภาระจ ายอมดังกล่าวได้รวมเป็นต้นทุนโครงการแล้ว                 
(31 ธนัวาคม 2557: 89 ไร่) 
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 25.1.7 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาเช่าด าเนินงาน 

บริษทัฯและบริษทัฯย่อยไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
เช่าพื้นท่ีในอาคารโดยสญัญามีอาย ุ3 ปี 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯและบริษทัฯยอ่ยมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ี
ตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาเช่าด าเนินงานและสญัญาบริการท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
 
จ่ายช าระ: 

31 มีนาคม 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

31 มีนาคม 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

   ภายใน 1 ปี 47 40 40 40 
   มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 74 71 61 71 

25.2 หนังสือค า้ประกนัธนาคาร 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหนังสือค ้าประกนัซ่ึงออก
โดยธนาคารในนามบริษัทฯและบริษัทย่อย ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพันทางปฏิบัติบางประการ
ตามปกติธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยคงเหลือดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
31 มีนาคม 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

หนงัสือค ้าประกนัการจดัหาและบ ารุง
สาธารณูปโภค 2,245 2,419 2,046 2,220 
หนงัสือค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 59 59 41 42 
 2,304 2,478 2,087 2,262 

25.3 การค า้ประกนั 

25.3.1 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากภาระการ
ค ้าประกนัเงินกูย้มืดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

ผูค้  ้าประกนั ผูถู้กค ้าประกนั 
31 มีนาคม 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 

บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) ลูกคา้ 7 7 
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25.3.2 บริษัทฯมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับการสนับสนุนการเงิน (Letter of Comfort) 
ให้กบับริษทัย่อยแห่งหน่ึงส าหรับเงินกูย้ืมจากธนาคารและการออกหนังสือค ้าประกนัโดย
ธนาคารเพื่อใชใ้นโครงการของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 บริษทัยอ่ยดงักล่าวมียอด
หน้ีคงคา้งตามสัดส่วนการค ้ าประกันของบริษัทฯท่ีก าหนดในค ารับรองท่ีให้กับธนาคาร
จ านวน 283 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2557: 715 ลา้นบาท) 

25.4 คดีความ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดถู้กฟ้องร้องในคดีต่าง ๆ ท่ีส าคญัดงัน้ี 

 1) ในปี 2549 นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรสองแห่งฟ้องร้องบริษัทฯและบริษัท แอตแลนติก                  
เรียลเอสเตท จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เก่ียวกับทางออกสู่ทางสาธารณะโดยมี          
ทุนทรัพย์จ  านวน 1,013 ล้านบาท ต่อมาในเดือนมิถุนายน 2552 โจทก์ได้ขอลดทุนทรัพย์
บางส่วนท าให้ทุนทรัพย์เปล่ียนเป็นจ านวน 800 ล้านบาท เม่ือวันท่ี 24 กรกฏาคม 2557                      
ศาลชั้ นต้นได้ตัดสินคดีแพ่งโดยพิพากษายกฟ้อง ขณะน้ีคดีอยู่ระหว่างการอุทธรณ์ต่อ                     
ศาลอุทธรณ์  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 บริษทัฯไดบ้นัทึกส ารองค่าเผือ่หน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจาก
คดีความดงักล่าวจ านวน 25 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2557: 25 ลา้นบาท) 

  นอกจากน้ีในเดือนกุมภาพนัธ์ 2552 บริษัทฯและบริษทัย่อยดังกล่าวได้ถูกฟ้องร้องเพิ่มเติม
จ านวนสองคดี ซ่ึงมีทุนทรัพยจ์  านวน 310 ลา้นบาท และ 102 ลา้นบาท ตามพระราชบญัญัติ                 
การจดัสรรท่ีดินและพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2555 ศาลชั้นตน้ได้
ตดัสินคดีแพ่งซ่ึงมีทุนทรัพยจ์  านวน 102 ลา้นบาท ระหว่างบริษทัฯกบันิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรร
สองแห่งและพวก โดยพิพากษาใหบ้ริษทัฯชดใชค่้าเสียหายจ านวน 104 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ีย
ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วนัท่ี 8 ธันวาคม 2551 เป็นตน้ไปจนกว่าจะช าระเสร็จ ขณะน้ี              
คดีอยูร่ะหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 บริษทัฯไดบ้นัทึกส ารอง
ค่าเผื่อหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากคดีความดงักล่าวรวมดอกเบ้ียตามความเห็นของฝ่ายกฎหมาย
ของบริษทัฯ และท่ีปรึกษากฎหมายรวมจ านวน 154 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2557: 152 ลา้นบาท)  

  ต่อมาเม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2557 ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ค  าพิพากษาของศาลชั้นต้นให้
บริษทัฯชดใชค่้าเสียหายแก่โจทกร์ายหน่ึงจ านวน 5 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 
ต่อปีนับแต่วนัท่ี 10 ธันวาคม 2551 เป็นตน้ไปจนกว่าจะช าระเสร็จ ขณะน้ีคดีอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาลฏีกา 
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 2) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 บริษัทฯได้ถูกฟ้องร้องในคดีอ่ืนๆ ซ่ึงมีทุนทรัพยร์วมจ านวน 530     
ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2557: 529 ลา้นบาท) ปัจจุบนัศาลชั้นตน้และศาลอุทธรณ์ไดมี้ค าพิพากษา
ให้บริษัทฯชดใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบ้ียรวมจ านวน 55 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2557: 54     
ลา้นบาท) อย่างไรก็ตาม ตามความเห็นของฝ่ายกฎหมายของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558  
บริษทัฯได้บนัทึกส ารองค่าเผื่อหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากคดีความดังกล่าวรวมจ านวน 139              
ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2557: 138 ลา้นบาท) 

25.5 สัญญาแลกเปลีย่นสกลุเงินและอตัราดอกเบีย้ (Cross Currency and Interest Rate Swap agreement) 

รายละเอียดของสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอัตราดอกเบ้ีย (Cross Currency and Interest Rate 
Swap agreement) ท่ียงัคงมีผลบงัคบั ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 มีดงัน้ี 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 
สกลุเงินและอตัราดอกเบ้ียรับตามสญัญา สกลุเงินและอตัราดอกเบ้ียจ่ายตามสญัญา  

วนัส้ินสุดสญัญา จ านวนเงินตน้ อตัราดอกเบ้ีย จ านวนเงินตน้ 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 31 มีนาคม 2558 บริษทัฯมีผลขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนของสญัญาขา้งตน้ หากบริษทัฯบนัทึกตาม
มูลค่ายติุธรรมเป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 140.0 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2557: 271.6 ลา้นบาท) 

26. มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชว้ิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มี
ตลาดท่ีมีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯและ
บริษัทย่อยจะใช้วิธีราคาทุนหรือวิธีรายได้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสิน                   
ดงักล่าวแทน 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

ในการน าเทคนิคการวัดมูลค่ายุติธรรมข้างต้นมาใช้ กิจการต้องใช้ข้อมูลท่ีสามารถสังเกตได ้
(observable inputs) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายุติธรรมให้มากท่ีสุด มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายุติธรรม ก าหนดล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ออกเป็น 3 ระดบั ตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2  ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

ระดบั 3   ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้(unobservable inputs) เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินใน
อนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม
แยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
เงินลงทุนชัว่คราว     
หน่วยลงทุน - ในประเทศ - 500,865 - 500,865 

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย     
ตราสารทุน - ต่างประเทศ 4,244,265 - - 4,244,265 
หน่วยลงทุน - ในประเทศ 1,125,961 - - 1,125,961 

หนีสิ้นทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม - - - - 

เทคนิคการประเมินมูลค่ายติุธรรมและขอ้มูลท่ีใชส้ าหรับการวดัมูลค่ายติุธรรมระดบั 2 

มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหน่วยลงทุน ค านวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของหน่วยลงทุนท่ี
ประกาศโดยบริษทัจดัการกองทุน ณ ส้ินวนัท าการสุดทา้ยของรอบระยะเวลารายงาน 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม  
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27. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

27.1 เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2558 บริษทัฯไดเ้สนอขายหุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีประกนัคร้ังท่ี 2/2558 จ านวน 
2 ชุด โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

คร้ังท่ี อตัราดอกเบ้ียต่อปี อาย ุ คืนเงินตน้ ครบก าหนด 
จ านวนหุน้ 
(หุน้) 

จ านวนเงิน 
(พนับาท) 

คร้ังท่ี 2/2558 ชุดท่ี 1 คงท่ีร้อยละ 2.81 3 ปี เม่ือครบก าหนด 2 เมษายน 2561 7,000,000 7,000,000 
คร้ังท่ี 2/2558 ชุดท่ี 2 คงท่ีร้อยละ 3.31 5 ปี เม่ือครบก าหนด 2 เมษายน 2563 1,000,000 1,000,000 

27.2 เม่ือวนัท่ี 3 เมษายน 2558 บริษทัฯได้จดทะเบียนเพิ่มทุนท่ีออกและช าระแลว้จากการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯในเดือนมีนาคม 2558 ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 21 
ส่งผลให้ทุนช าระแลว้ของบริษัทฯเพิ่มข้ึนจาก 10,996 ลา้นบาท เป็น 11,695 ลา้นบาท โดยตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยได้รับหุ้นสามญัดังกล่าวเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนแลว้ตั้งแต่วนัท่ี 8 
เมษายน 2558 

27.3 เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2558 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2557 ในอตัรา 0.65 บาทต่อหุ้น ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัฯไดอ้นุมติัจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2557 ไปแลว้ในอตัรา 0.25 บาทต่อหุ้น คงเหลือส าหรับเงินปันผล
ท่ีจะจ่ายอีกจ านวน 0.40 บาทต่อหุน้ คิดเป็นจ านวนเงิน 4,678 ลา้นบาท โดยมีก าหนดจ่ายเงินปันผลจ านวน
ดงักล่าวภายในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2558 

28. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2558 


