(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สาหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป

1.1 ข้ อมูลบริษัทฯ
บริ ษทั แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนซึ่ งจัดตั้งและมีภูมิลาเนาใน
ประเทศไทย ธุ รกิจหลักของบริ ษทั ฯคือการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ที่อยูต่ ามที่จดทะเบียนของบริ ษทั ฯ
อยูท่ ี่เลขที่ 1 ชั้น 37 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร
1.2 เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงินระหว่างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2557) เรื่ อง งบการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริ ษทั ฯเลือกนาเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯได้แสดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ และงบกระแสเงินสดในรู ปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจาปี
งบการเงิ นระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้ นเพื่ อให้ขอ้ มู ลเพิ่มเติ มจากงบการเงิ นประจาปี ที่ นาเสนอครั้ งล่ าสุ ด
ดังนั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์ ใหม่ ๆ
เพื่ อไม่ ให้ข ้อมู ลที่ น าเสนอซ้ าซ้อนกับ ข้อมู ล ที่ ได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ ช้งบการเงิ น ควรใช้งบการเงิ น
ระหว่างกาลนี้ควบคู่ไปกับงบการเงินประจาปี ล่าสุ ด
งบการเงิ น ระหว่างกาลฉบับ ภาษาไทยเป็ นงบการเงิ น ฉบับ ที่ บ ริ ษ ัท ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย
งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
1.3 เกณฑ์ ในการจัดทางบการเงินรวม
งบการเงินรวมระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์เดี ยวกับงบการเงินรวมสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2557 โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเกี่ยวกับบริ ษทั ย่อยในระหว่างงวด
1.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ ริ่มมีผลบังคับใช้ ในงวดปัจจุบัน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้นามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ ง (ปรับปรุ ง 2557) และ
ฉบับใหม่ที่ออกโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่ มในหรื อหลัง
วันที่ 1 มกราคม 2558 มาถื อปฏิ บตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นดังกล่ าวได้รับการปรับปรุ ง
หรื อจัดให้ มี ข้ ึ นเพื่ อให้ มี เนื้ อหาเท่ าเที ยมกับ มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ระหว่างประเทศ
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โดยส่ วนใหญ่ เป็ นการปรั บ ปรุ งถ้ อ ยค าและค าศั พ ท์ การตี ค วามและการให้ แ นวปฏิ บ ั ติ
ทางการบัญชีกบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน
การนามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญ
ต่องบการเงิ นของบริ ษทั ฯและบริ ษ ทั ย่อย อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นตามที่
กล่าวข้างต้นบางฉบับมีการเปลี่ยนแปลงหลักการสาคัญซึ่ งสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (ปรับปรุ ง 2557) เรื่ อง ผลประโยชน์ ของพนักงาน
มาตรฐานฉบับปรับปรุ งนี้ กาหนดให้กิจการต้องรับรู ้รายการกาไรขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลักคณิ ตศาสตร์ ประกันภัยทันทีในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น ในขณะที่มาตรฐานฉบับเดิมอนุญาต
ให้กิจการเลื อกรับรู ้ รายการดังกล่าวทันทีในกาไรขาดทุน หรื อในกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น หรื อ
ทยอยรับรู ้ในกาไรขาดทุนก็ได้
มาตรฐานฉบับปรับปรุ งดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงิ นนี้ เนื่ องจากบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
รั บ รู ้ รายการก าไรขาดทุ น จากการประมาณการตามหลัก คณิ ตศาสตร์ ป ระกัน ภัย ทัน ที ในก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นอยูแ่ ต่เดิมแล้ว
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 เรื่ อง งบการเงินรวม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับที่ 10 กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทางบการเงินรวม
โดยใช้แทนเนื้ อหาเกี่ยวกับการบัญชี สาหรับงบการเงินรวมที่เดิมกาหนดอยูใ่ นมาตรฐานการบัญชี
ฉบับที่ 27 เรื่ อง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบับนี้เปลี่ยนแปลงหลักการ
เกี่ ยวกับ การพิ จารณาว่าผูล้ งทุ นมี อานาจการควบคุ ม หรื อไม่ กล่ าวคื อ ภายใต้ม าตรฐานฉบับ นี้
ผูล้ งทุ นจะถื อว่าตนควบคุ ม กิ จการที่ เข้าไปลงทุ นได้ หากตนมี สิ ท ธิ ได้รับ หรื อมี ส่ วนได้เสี ยใน
ผลตอบแทนของกิ จการที่ เข้าไปลงทุ น และตนสามารถใช้อานาจในการสั่งการกิ จกรรมที่ ส่งผล
กระทบต่อจานวนเงินผลตอบแทนนั้นได้ ถึงแม้วา่ ตนจะมีสัดส่ วนการถือหุ ้นหรื อสิ ทธิ ในการออก
เสี ย งโดยรวมน้ อ ยกว่ากึ่ ง หนึ่ งก็ ต าม การเปลี่ ย นแปลงที่ ส าคัญ นี้ ส่ ง ผลให้ ฝ่ ายบริ ห ารต้อ งใช้
ดุ ลยพินิจอย่างมากในการทบทวนว่าบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมี อานาจควบคุ มในกิ จการที่ เข้าไป
ลงทุนหรื อไม่และจะต้องนาบริ ษทั ใดในกลุ่มกิจการมาจัดทางบการเงินรวมบ้าง
การเปลี่ยนแปลงหลักการนี้ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 เรื่ อง การร่ วมการงาน
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 11 ใช้แทนมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 31 เรื่ อง ส่ วนได้เสี ย
ในการร่ วมค้า ซึ่ งได้ถูกยกเลิ กไป มาตรฐานฉบับนี้ กาหนดให้กิจการที่ ลงทุนในกิ จการใดๆต้อง
พิ จ ารณาว่ า ตนมี ก ารควบคุ ม ร่ ว ม (Joint control) กั บ ผู ้ล งทุ น รายอื่ น ในกิ จ การนั้ นหรื อไม่
หากกิ จการมีการควบคุ มร่ วมกับผูล้ งทุ นรายอื่นในกิ จการที่ถูกลงทุ นนั้นแล้วให้ถือว่ากิ จการนั้น
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เป็ นการร่ วมการงาน (Joint arrangement) หลัง จากนั้น กิ จการต้อ งใช้ดุล ยพิ นิ จ ในการก าหนด
ประเภทของการร่ วมการงานนั้นว่าเป็ นการดาเนิ นงานร่ วมกัน (Joint operation) หรื อการร่ วมค้า
(Joint venture) และบันทึกส่ วนได้เสี ยจากการลงทุนให้เหมาะสมกับประเภทของการร่ วมการงาน
กล่าวคือ หากเป็ นการดาเนิ นงานร่ วมกัน ให้กิจการรับรู ้ส่วนแบ่งในสิ นทรัพย์ หนี้ สิน รายได้ และ
ค่าใช้จ่ายแต่ละรายการของการดาเนิ นงานร่ วมกันตามส่ วนที่ตนมี สิทธิ ตามสัญญาในงบการเงิ น
เฉพาะกิ จ การของตน แต่ ห ากเป็ นการร่ ว มค้า ให้ กิ จ การรั บ รู ้ เงิ น ลงทุ น ในการร่ ว มค้า ตามวิ ธี
ส่ วนได้เสี ยในงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยหรื องบการเงินรวม (หากมี) และรับรู ้
เงินลงทุนในการร่ วมค้าตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ
การเปลี่ยนแปลงหลักการนี้ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 เรื่ อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเกีย่ วกับส่ วนได้ เสี ยในกิจการอื่น
มาตรฐานฉบับนี้ กาหนดเรื่ องการเปิ ดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับส่ วนได้เสี ยของกิจการในบริ ษทั ย่อย
การร่ วมการงาน บริ ษ ัท ร่ วม รวมถึ ง กิ จการที่ มี โครงสร้ า งเฉพาะตัว มาตรฐานฉบับ นี้ จึ ง ไม่ มี
ผลกระทบทางการเงินอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 เรื่ อง การวัดมูลค่ ายุติธรรม
มาตรฐานฉบับนี้ กาหนดแนวทางเกี่ ยวกับการวัดมู ลค่ายุติธรรมและการเปิ ดเผยข้อมู ลที่ เกี่ ยวกับ
การวัดมูลค่ายุติธรรม กล่าวคือ หากกิจการต้องวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินใดตาม
ข้อก าหนดของมาตรฐานที่ เกี่ ย วข้องอื่ น กิ จการจะต้องวัดมู ล ค่ ายุติธ รรมนั้น ตามหลัก การของ
มาตรฐานฉบับนี้และใช้วธิ ี เปลี่ยนทันทีเป็ นต้นไปในการรับรู ้ผลกระทบจากการเริ่ มใช้มาตรฐานนี้
มาตรฐานฉบับนี้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีย่ งั ไม่ มีผลบังคับใช้
ในระหว่างงวด สภาวิชาชี พบัญชี ได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิ นฉบับปรับปรุ ง
(ปรับปรุ ง 2558) จานวนหลายฉบับ ซึ่ งมีผลบังคับใช้สาหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชี ที่เริ่ ม
ในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุ งหรื อ
จัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้ อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ฝ่ ายบริ หาร
ของบริ ษทั ฯเชื่ อว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งดังกล่ าวจะไม่มีผลกระทบอย่าง
เป็ นสาระสาคัญต่องบการเงินเมื่อนามาถือปฏิบตั ิ
1.5 นโยบายการบัญชีทสี่ าคัญ
งบการเงิ นระหว่างกาลนี้ จดั ทาขึ้ นโดยใช้นโยบายการบัญชี และวิธีการคานวณเช่ นเดี ยวกับที่ ใช้ใน
งบการเงินสาหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
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2.

รายการธุรกิจกับกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
ลักษณะความสัมพันธ์ของบริ ษทั ฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดงั นี้
ชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั แอตแลนติก เรี ยลเอสเตท จากัด

บริ ษทั ย่อย

บริ ษทั แปซิฟิค เรี ยลเอสเตท จากัด

บริ ษทั ย่อย

บริ ษทั แลนด์แอนด์เฮ้าส์นอร์ธ จากัด

บริ ษทั ย่อย

บริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นอร์ธอีส จากัด

บริ ษทั ย่อย

บริ ษทั สยามธานี พร๊ อบเพอร์ต้ ี จากัด

บริ ษทั แอล เอช เรี ยลเอสเตท จากัด

บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย (ถือหุน้ โดยบริ ษทั สยามธานี
พร๊ อบเพอร์ต้ ี จากัด ร้อยละ 99.99)
บริ ษทั ย่อย

บริ ษทั แอลเอช แอสเซท จากัด

บริ ษทั ย่อย

บริ ษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จากัด

บริ ษทั ย่อย

บริ ษทั ภูเก็ต ฟิ วเจอร์แพลน จากัด

บริ ษทั ย่อย (ถือหุน้ โดยบริ ษทั แอล. เอช. เมืองใหม่
จากัด ร้อยละ 99.99)
บริ ษทั ย่อย (ถือหุน้ โดยบริ ษทั แอล. เอช. เมืองใหม่
จากัด ร้อยละ 99.99)
บริ ษทั ย่อย

บริ ษทั สยามธานี เรี ยลเอสเตท จากัด

บริ ษทั ดับเบิ้ลทรี จากัด
บริ ษทั แอล แอนด์ เอช พร็ อพเพอร์ต้ ี จากัด
บริ ษทั แอล แอนด์ เอช สาทร จากัด

ความสัมพันธ์

Land and Houses U.S.A., Inc.

บริ ษทั ย่อย (ถือหุน้ โดยบริ ษทั แอล แอนด์ เอช
พร็ อพเพอร์ต้ ี จากัด ร้อยละ 99.99)
บริ ษทั ย่อย (ถือหุน้ โดยบริ ษทั แอล แอนด์ เอช
พร็ อพเพอร์ต้ ี จากัด ร้อยละ 99.95)
บริ ษทั ย่อย (ถือหุน้ โดยบริ ษทั แอล แอนด์ เอช
พร็ อพเพอร์ต้ ี จากัด ร้อยละ 99.99)
บริ ษทั ย่อย (ถือหุน้ โดยบริ ษทั แอล แอนด์ เอช
พร็ อพเพอร์ต้ ี จากัด ร้อยละ 99.93)
บริ ษทั ย่อย

บริ ษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่ จากัด

บริ ษทั ย่อย

บริ ษทั แอล แอนด์ เอช รี เทล แมเนจเมนท์ จากัด
บริ ษทั แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเมนท์ จากัด
บริ ษทั แอล แอนด์ เอช แมเนจเมนท์ จากัด
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)

ความสัมพันธ์
บริ ษทั ร่ วม

บริ ษทั ควอลิต้ ีคอนสตรัคชัน่ โปรดัคส์ จากัด (มหาชน)

บริ ษทั ร่ วม (ถือหุน้ โดยบริ ษทั แอล เอช
ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ร้อยละ
99.99)
บริ ษทั ร่ วม (ถือหุน้ โดยบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั แอล
เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) ร้อยละ
99.99)
บริ ษทั ร่ วม

บริ ษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)

บริ ษทั ร่ วม

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์แลนด์แอนด์เฮ้าส์

บริ ษทั ร่ วม

กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิเรี ยกร้อง
แลนด์แอนด์เฮ้าส์-II
บริ ษทั ควอลิต้ ี เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)

บริ ษทั ร่ วม

บริ ษทั คิว.เอช.อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
กองทุนรวมสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ควอลิต้ ี เฮ้าส์

บริ ษทั ร่ วม (ถือหุน้ โดยบริ ษทั ควอลิต้ ี เฮ้าส์ จากัด
(มหาชน) ร้อยละ 99.99)
บริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ควอลิต้ ี เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)

บริ ษทั เมืองใหม่ พร๊ อพเพอร์ต้ ี จากัด

ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ย่อย

Reco Resorts Pte Ltd.
บริ ษทั สยาม รี เทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จากัด
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่า
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
แอล เอช ช้อปปิ้ ง เซ็นเตอร์
บริ ษทั หลักทรัพย์ ทรี นีต้ ี จากัด

ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ย่อย
มีผถู ้ ือหุน้ ร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุน้ ร่ วมกัน

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด

บริ ษทั ร่ วม

มีผถู ้ ือหุน้ ร่ วมกัน
มีกรรมการร่ วมกัน

5

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรายการธุ รกิจที่สาคัญกับบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายการธุ รกิจดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯและบุคคล
หรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่ งเป็ นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2558
2557
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย
(ได้ตดั ออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
ดอกเบี้ยรับ

นโยบายการกาหนดราคา

-

-

57.1

-

-

2.0
0.2
465.6

2.6
531.4
29.6
4.8
33.7
23.0

7.6
164.8
22.7
21.7
-

0.6
531.4
28.0
-

6.7
164.8
19.7
-

26.9
5.1
39.2
13.9

22.5
11.5

39.2
11.8

22.5
11.5

ดอกเบี้ยจ่าย

0.2

4.2

-

ค่านายหน้าจ่าย
ค่าบริ หารโครงการ
สารองผลเสี ยหายจากการ
รับประกันรายได้ของกองทุน
รายการธุรกิจกับกรรมการของบริ ษทั ย่อย
ดอกเบี้ยจ่าย

4.7
7.4

3.4
6.3

-

7.8

-

7.8

0.5

0.5

-

ค่าธรรมเนียมการจัดการรับ
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าเช่าและบริ การจ่าย
ขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ร่ วม
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
ซื้อสิ นค้า
ค่าบริ หารโครงการ
ค่าเช่าจ่าย
ซื้ออสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้ค่าบริ หารอสังหาริ มทรัพย์
รายได้ค่าบริ หารจัดการด้านบุคคล
เงินปันผลรับ
ค่าเช่าและค่าบริ การจ่าย

42.4 ร้อยละ 4.00 - 5.50 ต่อปี (2557:
ร้อยละ MLR-1.5 และร้อยละ
4.00 - 5.50 ต่อปี )
5.7 ใกล้เคียงราคาทุน
0.8 ร้อยละ 2.00 - 3.00 ต่อปี
0.2 ราคาตลาด
- ราคาตลาด
อัตราตลาด
ตามที่ประกาศจ่าย
ราคาตลาด
ตามอัตราที่ระบุในสัญญา
ตามอัตราที่ระบุในสัญญา
ใกล้เคียงราคาประเมิน

ตามอัตราที่ระบุในสัญญา
ตามอัตราที่ระบุในสัญญา
ตามที่ประกาศจ่าย
250 – 880 บาทต่อตารางเมตร
ต่อเดือน (2557: 750 – 800 บาท
ต่อตารางเมตรต่อเดือน)
- ร้อยละ 5.50 ต่อปี (2557: ร้อยละ
MLR-1.5 และร้อยละ 5.50 ต่อปี )
- ตามอัตราที่ระบุในสัญญา
- ตามอัตราที่ระบุในสัญญา
- ตามอัตราที่ระบุในสัญญา
- ร้อยละ 5.50 ต่อปี
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: ล้านบาท)
สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2558
2557
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย
(ได้ตดั ออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
ดอกเบี้ยรับ

ค่าธรรมเนียมการจัดการรับ
เงินปันผลรับ
ขายที่ดิน
ค่าตอบแทนสาหรับการใช้ที่ดิน
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าเช่าและบริ การจ่าย
ขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ร่ วม
ดอกเบี้ยรับ
เงินปันผลรับ
ซื้อสิ นค้า
ค่านายหน้า
ค่าบริ หารโครงการ
ค่าเช่าจ่าย
ซื้ออสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้ค่าบริ หารอสังหาริ มทรัพย์
รายได้ค่าบริ หารจัดการด้านบุคคล
เงินปันผลรับ
ค่าเช่าและค่าบริ การจ่าย

ดอกเบี้ยจ่าย
ค่านายหน้าจ่าย
ค่าบริ หารโครงการ
สารองผลเสี ยหายจากการ
รับประกันรายได้ของกองทุน
รายการธุรกิจกับกรรมการของบริ ษทั ย่อย
ดอกเบี้ยจ่าย

นโยบายการกาหนดราคา

-

-

159.4

-

-

8.1
160.0
1.9
3.7
3.6
0.4
465.6

128.4 ร้อยละ 4.00 - 5.50 ต่อปี (2557:
ร้อยละ MLR-1.5 และร้อยละ
4.00 - 5.50 ต่อปี )
12.5 ใกล้เคียงราคาทุน
78.5 ตามที่ประกาศจ่าย
- ใกล้เคียงราคาทุน
26.3 ใกล้เคียงราคาทุน
3.2 ร้อยละ 2.00 - 3.00 ต่อปี
0.3 ราคาตลาด
- ราคาตลาด

21.8
875.6
70.7
27.2
87.5
23.0

13.4
583.0
73.1
0.1
57.4
-

18.0
875.6
67.6
-

12.4
583.0
66.2
-

77.5
15.7
68.5
40.6

50.8
33.3

68.5
35.3

50.8
33.3

0.4

13.0

-

11.5
21.3

9.9
17.5

-

7.8

-

7.8

1.5

1.5

-

อัตราตลาด
ตามที่ประกาศจ่าย
ราคาตลาด
ราคาตลาด
ตามอัตราที่ระบุในสัญญา
ตามอัตราที่ระบุในสัญญา
ใกล้เคียงราคาประเมิน

ตามอัตราที่ระบุในสัญญา
ตามอัตราที่ระบุในสัญญา
ตามที่ประกาศจ่าย
250 - 880 บาทต่อตารางเมตร
ต่อเดือน (2557: 750 - 800 บาท
ต่อตารางเมตรต่อเดือน)
- ร้อยละ 5.50 ต่อปี (2557: ร้อยละ
MLR-1.5 และร้อยละ 5.50 ต่อปี )
- ตามอัตราที่ระบุในสัญญา
- ตามอัตราที่ระบุในสัญญา
- ตามอัตราที่ระบุในสัญญา
- ร้อยละ 5.50 ต่อปี
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

บริ ษ ทั ฯและ Reco Plaza Pte Ltd. ตกลงที่จะรับ ประกันรายได้ของกองทุน รวมอสังหาริ มทรัพย์และ
สิ ทธิ การเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ภายใต้สั ญญาตกลงกระทาการกับกองทุ นดังกล่ าว โดยรับ ประกัน
ผลต่างระหว่างจานวน 179.88 ล้านบาทกับผลกาไรที่ เกิ ดขึ้นจริ งสาหรับปี 2555 และจานวน 243.16
ล้า นบาทกับ ผลก าไรที่ เกิ ด ขึ้ นจริ ง ส าหรั บ ปี 2556 - 2558 โดยบริ ษ ัท ฯและ Reco Plaza Pte Ltd.
ค้ าประกันในสัดส่ วนร้อยละ 52 และร้อยละ 48 ของผลต่างดังกล่าว ตามลาดับ อย่างไรก็ตาม จานวน
เงิ นที่รับประกันจะต้องไม่เกิ นร้ อยละ 50 ของกาไรสุ ทธิ ของกองทุนที่เกิ ดขึ้นจริ งก่อนการสนับสนุ น
รายได้จ ากผู ้รับ ประกัน รายได้ใ นปี ดัง กล่ า ว ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2558 ยอดคงเหลื อ ของส ารอง
ผลเสี ยหายจากการรับประกันรายได้ของกองทุ นดังกล่าวแสดงเป็ นประมาณการหนี้ สินระยะสั้นใน
งบแสดงฐานะการเงินจานวน 18.2 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2557: 42.5 ล้านบาท)
ยอดคงค้า งระหว่างบริ ษ ัท ฯและบุ ค คลหรื อกิ จการที่ เกี่ ย วข้อ งกัน ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2558 และ
31 ธันวาคม 2557 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2558
2557

งบการเงินรวม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2558
2557
เงินฝากสถาบันการเงิน
(แสดงภายใต้ เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด)
บริ ษทั ร่ วม
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
เงินลงทุนชั่วคราว (หมายเหตุ 4)
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
จากัด
เงินทดรองจ่ ายและลูกหนี้กจิ การที่เกีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 5)
บริ ษทั ย่อย
(ได้ตดั ออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
บริ ษทั แปซิฟิค เรี ยลเอสเตท จากัด
บริ ษทั แอลเอช แอสเซท จากัด
บริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นอร์ธอีส จากัด
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
จากัด
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิเรี ยกร้องแลนด์
แอนด์เฮ้าส์-II

566.2

3,152.2

261.9

2,851.4

-

301.4

-

301.4

-

-

465.6
0.1
0.2
465.9

0.3
0.2
0.5

-

0.1

-

-

-

7.5
7.6

-

-
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2558
2557

งบการเงินรวม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2558
2557
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่า
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
แอล เอช ช้อปปิ้ ง เซ็นเตอร์
รวม
เงินให้ ก้ยู ืมระยะสั้ นและดอกเบีย้ ค้ างรับจากกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
(ได้ตดั ออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
บริ ษทั แปซิฟิค เรี ยลเอสเตท จากัด
บริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นอร์ธอีส จากัด
บริ ษทั แอลเอช แอสเซท จากัด
บริ ษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จากัด
Land and Houses U.S.A., Inc.
บริ ษทั ร่ วม
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
รวม
เงินให้ ก้ยู ืมระยะยาวและดอกเบีย้ ค้ างรับจากกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
(ได้ตดั ออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
Land and Houses U.S.A., Inc.
เงินมัดจาแก่ กจิ การที่เกีย่ วข้ องกัน
(แสดงภายใต้ สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียนอื่น)
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
กองทุนรวมสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ ควอลิต้ ี เฮ้าส์
เจ้ าหนี้การค้ ากิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 16)
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ควอลิต้ ีคอนสตรัคชัน่ โปรดัคส์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ควอลิต้ ี เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั คิว.เอช. อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิเรี ยกร้อง
แลนด์แอนด์เฮ้าส์-II

0.1

1.8

-

-

7.7
7.8
7.8

7.3
9.1
16.7

465.9

0.5

-

-

70.4
58.2
65.1
107.1
300.8

131.6
104.0
32.8
268.4

0.5
0.5

6.9
6.9

300.8

6.9
275.3

-

-

4,314.0

3,154.1

12.0

9.3

10.1

9.3

8.1
0.7
-

8.2
0.5
0.1
8.7

8.1
0.3
-

7.8
0.4
-

5.7
14.5

17.5

8.4

8.2
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2558
2557

งบการเงินรวม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2558
2557
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั สยาม รี เทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จากัด
รวม
เจ้ าหนี้อื่นกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 16)
บริ ษทั ย่อย
(ได้ตดั ออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
บริ ษทั แอล แอนด์ เอช พร็ อพเพอร์ต้ ี จากัด
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั คิว.เอช. อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด
บริ ษทั ควอลิต้ ีคอนสตรัคชัน่ โปรดัคส์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
จากัด
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิเรี ยกร้อง
แลนด์แอนด์เฮ้าส์-II
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
แอล เอช ช้อปปิ้ ง เซ็นเตอร์
บริ ษทั สยาม รี เทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จากัด
กองทุนรวมสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ควอลิต้ ี เฮ้าส์
รวม
เงินกู้ยืมระยะสั้ นและดอกเบีย้ ค้ างจ่ ายจากกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
(ได้ตดั ออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
บริ ษทั แปซิฟิค เรี ยลเอสเตท จากัด
บริ ษทั แอล เอช เรี ยลเอสเตท จากัด
บริ ษทั สยามธานี พร๊ อบเพอร์ต้ ี จากัด
บริ ษทั แลนด์แอนด์เฮ้าส์นอร์ธ จากัด
บริ ษทั แอตแลนติก เรี ยลเอสเตท จากัด
บริ ษทั /บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั เมืองใหม่ พร๊ อพเพอร์ต้ ี จากัด
กรรมการของบริ ษทั ย่อย
รวม

1.8
1.8

7.2
7.2
24.7

8.4

8.2

16.3

-

-

0.1
0.1

-

0.9
0.3

4.4
0.1
0.6

0.2

0.1

-

12.7

-

-

20.4
21.6

1.1
18.9

0.2

0.1

0.6
7.4
0.5
8.5
30.1

28.2
9.0
37.2
56.1

0.5
0.5
0.8

0.1

-

-

15.0
107.2
14.5
10.0
146.7

300.3
201.1
86.6
588.0

14.0
56.9
70.9
70.9

13.6
55.4
69.0
69.0

146.7

588.0
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
งบการเงินรวม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2558
2557
สารองผลเสี ยหายจากการรับประกันรายได้ของกองทุน
(แสดงภายใต้ ประมาณการหนี้สินระยะสั้ น)
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่า
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

18.2

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2558
2557

42.5

18.2

42.5

เงินกูย้ มื ระยะสั้น/เงินให้กูย้ ืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็ นการกูย้ ืมในรู ปของตัว๋ สัญญาใช้เงิน
โดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ าประกัน ครบกาหนดชาระภายใน 1 ปี หรื อครบกาหนดชาระเมื่อทวงถาม
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็ นการให้กยู้ มื โดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ าประกัน คิดดอกเบี้ย
ในอัตราร้ อยละ 4 ต่ อปี ครบก าหนดช าระในเดื อนธันวาคม 2560 เดื อนกุมภาพัน ธ์ 2563 และเดื อน
สิ งหาคม 2563
ในระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558 เงินกูย้ มื /ให้กูย้ มื ระหว่างบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อยและ
กิจการที่เกี่ยวข้องกันมีรายการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
1 มกราคม 2558
เงินให้ ก้ยู ืมระยะสั้ นและดอกเบีย้ ค้ างรับจากกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ร่ วม
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
6.9
เงินกู้ยืมระยะสั้ นและดอกเบีย้ ค้ างจ่ ายจากกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั /บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั เมืองใหม่ พร๊ อพเพอร์ต้ ี จากัด
13.6
กรรมการของบริ ษทั ย่อย
55.4
รวม
69.0

งบการเงินรวม
เพิม่ ขึ้น
ลดลง

30 กันยายน 2558

19.1

(25.5)

0.5

0.4
1.5
1.9

-

14.0
56.9
70.9
(หน่วย: ล้านบาท)

1 มกราคม 2558
เงินให้ ก้ยู ืมระยะสั้ นและดอกเบีย้ ค้ างรับจากกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั แปซิฟิค เรี ยลเอสเตท จากัด
บริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นอร์ธอีส จากัด
131.6
บริ ษทั แอลเอช แอสเซท จากัด
บริ ษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จากัด
104.0
Land and Houses U.S.A., Inc.
32.8
268.4

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
ลดลง

70.4
3.6
151.3
43.4
3,125.5
3,394.2

30 กันยายน 2558

(77.0)
(86.2)
(40.3)
(3,158.3)
(3,361.8)

70.4
58.2
65.1
107.1
300.8
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
1 มกราคม 2558
บริ ษทั ร่ วม
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
รวม

เพิม่ ขึ้น

ลดลง

30 กันยายน 2558

6.9
275.3

15.3
3,409.5

(22.2)
(3,384.0)

300.8

เงินให้ ก้ยู ืมระยะยาวและดอกเบีย้ ค้ างรับจากกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
Land and Houses U.S.A., Inc.
3,154.1

1,226.3

(66.4)

4,314.0

เงินกู้ยืมระยะสั้ นและดอกเบีย้ ค้ างจ่ ายจากกิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั แอล เอช เรี ยลเอสเตท จากัด
บริ ษทั แปซิฟิค เรี ยลเอสเตท จากัด
300.3
บริ ษทั สยามธานี พร๊ อบเพอร์ต้ ี จากัด
201.1
บริ ษทั แลนด์แอนด์เฮ้าส์นอร์ธ จากัด
บริ ษทั แอตแลนติก เรี ยลเอสเตท จากัด
86.6

15.0
1.4
108.6
14.5
20.6

(301.7)
(202.5)
(97.2)

15.0
107.2
14.5
10.0

รวม

160.1

(601.4)

146.7

588.0

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
มีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หารดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
สาหรับงวดสามเดือน
สาหรับงวดเก้าเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2558
2557
2558
2557
ผลประโยชน์ระยะสั้น
37,635
23,732
109,254
72,332
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
1,460
1,085
4,382
3,254
รวม
39,095
24,817
113,636
75,586
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

(หน่วย: พันบาท)

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดสามเดือน
สาหรับงวดเก้าเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2558
2557
2558
2557
35,193
23,732
101,928
72,332
1,146
1,085
3,440
3,254
36,339
24,817
105,368
75,586

ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นของกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันที่เกี่ ยวข้องกับการบริ หารจัดการโครงการ การจัดหาผูเ้ ช่ าพื้นที่
การให้คาปรึ กษา สั ญญาเช่ าดาเนิ นงานและสัญญาบริ การกับบริ ษทั ที่ เกี่ ยวข้องกันตามที่ กล่ าวไว้ใน
หมายเหตุ 26
บริ ษทั ฯมีภาระจากการค้ าประกันให้กบั กิจการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 26.3
3.

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
เช็คที่ถึงกาหนดชาระแต่ยงั มิได้นาฝาก
ใบรับเงินฝากประจา
รวม

งบการเงินรวม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2558
2557
4,011
4,849
2,460,793
2,481,180
359,852
296,207
273,882
3,654,208
3,098,538
6,436,444

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2558
2557
2,020
1,905
2,111,162
1,345,127
351,407
281,228
3,400,000
2,464,589
5,028,260

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 เงินฝากธนาคารและใบรับเงิ นฝากประจามีอตั ราดอกเบี้ ยระหว่างร้ อยละ
0.375 - 1.25 ต่อปี (31 ธันวาคม 2557: ร้อยละ 0.375 - 2.50 ต่อปี )
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

4.

เงินลงทุนชั่ วคราว
(หน่วย: พันบาท)

เงินลงทุนในกองทุนเปิ ด แอล เอช ตลาดเงิน - ราคาทุน
บวก: กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า - มูลค่ายุติธรรม
5.

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2558
2557
300,000
1,415
301,415

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2558
2557
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ค้างชาระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 9 เดือน
9 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่
ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
ลูกหนี้อื่น
เงินทดรองจ่ายและลูกหนี้กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
อื่น ๆ
รวมลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2558
2557

99,099
2,919
2,174
3,135
366

115,802
3,712
3,043
2,241
224

-

-

107,693

125,022

-

-

7,813
26,859
34,672
142,365

16,735
30,371
47,106
172,128

465,912
26,127
492,039
492,039

534
26,843
27,377
27,377
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
6.

ทีด่ ิน งานระหว่ างก่ อสร้ างและงานสาธารณูปโภค (สิ นค้ าคงเหลือ)
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้นาที่ดินบางส่ วนพร้อมสิ่ งปลูกสร้างที่มีอยู่บนที่ดินไปจดจานองค้ าประกัน
เงินกูย้ มื และเงินเบิกเกินบัญชีของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ซึ่ งมีมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชีดงั นี้
งบการเงินรวม
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2558
2557
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชีของที่ดินพร้อม
สิ่ งปลูกสร้างที่ติดภาระค้ าประกัน

6,900

9,834

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2558
2557
6,076

8,924

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชี ส ารองเผื่ อ ผลขาดทุ น จากการลดลงของมู ล ค่ า โครงการส าหรั บ งวด
เก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิน
งบการเงินรวม
เฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
159,902
60,926
บวก: ตั้งเพิ่มในระหว่างงวด
650
หัก: โอนกลับเนื่องจากการขาย
(111)
(111)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
160,441
60,815
7.

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย

7.1 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ชื่อบริ ษทั

ทุนเรี ยกชาระแล้ว
30
31
กันยายน ธันวาคม
2558
2557

บริ ษทั แอตแลนติก เรี ยลเอสเตท จากัด
15,000
15,000
บริ ษทั แปซิ ฟิค เรี ยลเอสเตท จากัด
620,000 620,000
บริ ษทั แลนด์แอนด์เฮ้าส์นอร์ ธ จากัด
13,500
13,500
บริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นอร์ ธอีส จากัด 150,000 150,000
บริ ษทั สยามธานี พร๊ อบเพอร์ ต้ ี จากัด
และบริ ษทั ย่อย
100,000 100,000
บริ ษทั แอล เอช เรี ยลเอสเตท จากัด
58,000
58,000
บริ ษทั แอลเอช แอสเซท จากัด
100,000 100,000
บริ ษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จากัด
และบริ ษทั ย่อย
900,000 900,000
บริ ษทั แอล แอนด์ เอช พร็ อพเพอร์ ต้ ี
จากัด และบริ ษทั ย่อย
2,450,000 2,450,000
Land and Houses U.S.A., Inc.
(ก)
(ก)
บริ ษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่ จากัด
5,000
5,000

สัดส่วน
เงินลงทุน

ราคาทุน

ค่าเผื่อการด้อยค่า
ของเงินลงทุน
30
31
กันยายน ธันวาคม
2558
2557

มูลค่าตามบัญชีตาม
วิธีราคาทุน - สุทธิ
30
31
กันยายน
ธันวาคม
2558
2557

30
กันยายน
2558
(ร้อยละ)
99.99
99.99
99.99
99.99

31
ธันวาคม
2557
(ร้อยละ)
99.99
99.99
99.99
99.99

30
กันยายน
2558

31
ธันวาคม
2557

14,998
620,000
13,500
149,999

14,998
620,000
13,500
149,999

(50,000)

(50,000)

14,998
620,000
13,500
99,999

14,998
620,000
13,500
99,999

99.99
99.99
99.99

99.99
99.99
99.99

64,859
25,000
52,734

64,859
25,000
52,734

-

-

64,859
25,000
52,734

64,859
25,000
52,734

55.00

55.00

495,000

495,000

-

-

495,000

495,000

60.00
100.00
99.99

60.00
100.00
99.99

1,566,000
616,427
5,000
3,623,517

1,566,000
616,427
5,000
3,623,517

(50,000)

(50,000)

1,566,000
616,427
5,000
3,573,517

1,566,000
616,427
5,000
3,573,517
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(ก) ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 Land and Houses U.S.A., Inc. มีทุนชาระแล้วจานวน 20.0 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา

ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯได้รับเงินปั นผลจากบริ ษทั ย่อยดังนี้

ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั แอตแลนติก เรี ยลเอสเตท จากัด
บริ ษทั แลนด์แอนด์เฮ้าส์นอร์ธ จากัด
บริ ษทั สยามธานี พร๊ อบเพอร์ต้ ี จากัด
รวม

(หน่วย: พันบาท)
สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
2558
2557
59,992
70,490
8,000
99,999
159,991
78,490

สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
2558
2557
-

7.2 การเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
บริษัท แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ ตี้ จากัด และบริษัทย่อย
เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั แอล แอนด์ เอช สาทร จากัด ซึ่ งเป็ น
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั แอล แอนด์ เอช พร็ อพเพอร์ ต้ ี จากัด มีมติอนุมตั ิการจดทะเบียนเลิกบริ ษทั และได้
จดทะเบี ยนเลิ กบริ ษ ัทแล้วเมื่ อวันที่ 18 มี นาคม 2557 บริ ษ ัทย่อยดังกล่ าวด าเนิ นการช าระบัญชี เสร็ จ
เรี ยบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558
บริษัท แอล. เอช. เมืองใหม่ จากัด และบริษัทย่อย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จากัด ได้นาหุ ้นสามัญ
ของบริ ษ ทั ภู เก็ ต ฟิ วเจอร์ แพลน จากัด และบริ ษ ัท ดับ เบิ้ ล ทรี จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษ ัท ย่อยไปวางเป็ น
หลักทรัพย์ค้ าประกันเงินกูย้ มื ระยะยาว
8.

เงินลงทุนในบริษัทร่ วม

8.1 รายละเอียดของเงินลงทุนในบริษัทร่ วม
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
ชื่อบริ ษทั

บริ ษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ ป
จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ควอลิต้ ีคอนสตรัคชัน่
โปรดัคส์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
จากัด (มหาชน)
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
แลนด์แอนด์เฮ้าส์ *
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และ
สิ ทธิเรี ยกร้องแลนด์แอนด์เฮ้าส์-II
บริ ษทั ควอลิต้ ี เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

สัดส่วนเงินลงทุน
30
31
กันยายน ธันวาคม
2558
2557
(ร้อยละ) (ร้อยละ)
33.98
33.98

ลงทุนในบริ ษทั ต่าง ๆ

ไทย

ผลิตวัสดุก่อสร้าง

ไทย

21.16

ค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง

ไทย

ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์

ราคาทุน
30
กันยายน
2558

31
ธันวาคม
2557

มูลค่าตามบัญชีตาม
วิธีส่วนได้เสี ย
30
31
กันยายน
ธันวาคม
2558
2557

4,538,712

4,538,712

5,945,602

5,543,973

21.16

179,178

179,178

417,397

425,860

30.23

30.23

1,489,020

1,489,020

5,390,823

5,365,640

ไทย

-

49.94

-

20,692

-

32,402

ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์

ไทย

49.99

49.99

785,330

785,330

510,668

482,209

ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์

ไทย

24.98

24.98

3,282,682

3,282,682

5,920,346

5,646,905
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
10,274,922

10,295,614

18,184,836

17,496,989

* จดทะเบียนยกเลิกกองทุนเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2550 และชาระบัญชีเสร็ จสิ้ นเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558
(หน่วย: พันบาท)
จัดตั้งขึ้นใน
ชื่อบริ ษทั

บริ ษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ ป

ลักษณะธุรกิจ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ประเทศ

สัดส่วนเงินลงทุน

ราคาทุน

30 กันยายน
2558

31 ธันวาคม
2557

30 กันยายน
2558

31 ธันวาคม
2557

ลงทุนในบริ ษทั ต่าง ๆ

ไทย

(ร้อยละ)
33.98

(ร้อยละ)
33.98

4,538,712

4,538,712

ผลิตวัสดุก่อสร้าง

ไทย

21.16

21.16

179,178

179,178

ค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง

ไทย

30.23

30.23

1,489,020

1,489,020

ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์

ไทย

-

49.94

-

20,692

ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์

ไทย

49.99

49.99

785,330

785,330

ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์

ไทย

24.98

24.98

3,282,682

3,282,682

10,274,922

10,295,614

จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ควอลิต้ ีคอนสตรัคชัน่ โปรดัคส์
จากัด (มหาชน)
บริ ษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด
(มหาชน)
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์
แลนด์แอนด์เฮ้าส์ *
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และ
สิ ทธิเรี ยกร้องแลนด์แอนด์เฮ้าส์-II
บริ ษทั ควอลิต้ ี เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)

* จดทะเบียนยกเลิกกองทุนเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2550 และชาระบัญชีเสร็ จสิ้ นเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558

8.2 การเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญของเงินลงทุนในบริษัทร่ วม
กองทุนรวมอสั งหาริมทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์
เมื่ อ วัน ที่ 20 มกราคม 2558 ผู ้ช าระบัญ ชี ข องกองทุ น รวมอสั งหาริ ม ทรั พ ย์แ ลนด์แ อนด์ เฮ้าส์ ได้
ดาเนินการชาระบัญชีของกองทุนเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว
8.3 ส่ วนแบ่ งกาไร (ขาดทุน) และเงินปันผลรับ
ในระหว่างงวด บริ ษ ทั ฯรั บรู ้ ส่ วนแบ่งกาไรจากเงิ นลงทุ นในบริ ษ ทั ร่ วมในงบการเงิ นรวม และรับรู ้
เงินปั นผลรับจากบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินเฉพาะกิจการดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน)
ส่วนแบ่งกาไรขาดทุน
ชื่อบริ ษทั
จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม เบ็ดเสร็ จอื่นในบริ ษทั ร่ วม
เงินปันผลรับ
2558
2557
2558
2557
2558
2557
บริ ษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
150,488
124,607
(12,453)
(1,473)
บริ ษทั ควอลิต้ ีคอนสตรัคชัน่ โปรดัคส์ จากัด (มหาชน)
1,471
8,551
บริ ษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
242,702
231,625
(165)
(2,430)
397,588
(2)
บริ ษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่ จากัด
419
4,200
(1)
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์แลนด์แอนด์เฮ้าส์
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ
เรี ยกร้องแลนด์แอนด์เฮ้าส์-II
13,439
(48,463)
142,341
267,177
(1,979)
(232)
133,797
160,557
บริ ษทั ควอลิต้ ี เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
550,441
583,916
(14,597)
รวม
(1)
จดทะเบียนยกเลิกกองทุนในวันที่ 11 ธันวาคม 2550 และชาระบัญชี เสร็ จสิ้ นเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558
(2)
บริ ษทั ฯได้เปลี่ยนประเภทเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมเป็ นเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในเดือนพฤศจิกายน 2557

(4,135)

531,385

164,757

(หน่วย: พันบาท)
สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน)
ส่วนแบ่งกาไรขาดทุน
ชื่อบริ ษทั
จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม เบ็ดเสร็ จอื่นในบริ ษทั ร่ วม
เงินปันผลรับ
2558
2557
2558
2557
2558
2557
บริ ษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
404,786
303,293
13,438
34,500
16,595
144,541
บริ ษทั ควอลิต้ ีคอนสตรัคชัน่ โปรดัคส์ จากัด (มหาชน)
3,384
27,145
11,848
21,157
บริ ษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
712,503
690,703
(16,403)
(2,573)
670,917
46,095
(2)
บริ ษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่ จากัด
1,732
4,200
(1)
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์แลนด์แอนด์เฮ้าส์
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ
เรี ยกร้องแลนด์แอนด์เฮ้าส์-II
28,459
(49,535)
452,455
669,547
(2,737)
5,393
176,276
366,987
บริ ษทั ควอลิต้ ี เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
1,601,587 1,642,885
(5,702)
37,320
875,636
582,980
รวม
(1)
(2)

จดทะเบียนยกเลิกกองทุนในวันที่ 11 ธันวาคม 2550 และชาระบัญชี เสร็ จสิ้ นเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558
บริ ษทั ฯได้เปลี่ยนประเภทเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมเป็ นเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในเดือนพฤศจิกายน 2557

8.4 มูลค่ ายุติธรรมของบริษัทร่ วมทีเ่ ป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยมีมูลค่ายุติธรรม
ดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ชื่อบริ ษทั

บริ ษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชี ยล กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ควอลิต้ ีคอนสตรัคชัน่ โปรดัคส์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั ควอลิต้ ี เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
รวม

มูลค่ายุติธรรม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2558
2557
7,277
8,791
533
732
27,036
30,565
6,476
8,395
41,322
48,483

8.5 งบการเงิ นรวมระหว่างกาลของบริ ษทั ฯสาหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2558 รวมเงินลงทุ นในบริ ษทั ร่ วมตามวิธีส่วนได้เสี ยและส่ วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนตามวิธี ส่วนได้
เสี ยของบริ ษทั ร่ วมดังกล่าว โดยคานวณจากงบการเงินที่สอบทานแล้วดังต่อไปนี้
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: พันบาท)
เงินลงทุนตามวิธี
ส่ วนได้เสี ย
ณ วันที่
30 กันยายน 2558
สอบทานแล้วโดยผู้สอบบัญชีและผู้สอบบัญชีอื่นในสานักงานเดียวกัน
บริ ษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
5,945,602
บริ ษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน)
5,390,823
บริ ษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่ จากัด(2)
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์แลนด์แอนด์เฮ้าส์(1)
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิเรี ยกร้อง
แลนด์แอนด์เฮ้าส์-II
510,668
บริ ษทั ควอลิต้ ี เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)
5,920,346
สอบทานแล้วโดยผู้สอบบัญชีอื่น
บริ ษทั ควอลิต้ คี อนสตรัคชัน่ โปรดัคส์ จากัด (มหาชน)
417,397
18,184,836
รวม

9.

งบการเงินรวม
ส่ วนแบ่งกาไรตามวิธีส่วนได้เสี ย
สาหรับงวดสามเดือน
สาหรับงวดเก้าเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2558
2557
2558
2557
150,488
242,702
-

124,607
231,625
419
-

404,786
712,503
-

303,293
690,703
1,732
-

13,439
142,341

(48,463)
267,177

28,459
452,455

(49,535)
669,547

1,471
550,441

8,551
583,916

3,384
1,601,587

27,145
1,642,885

(1)

จดทะเบียนยกเลิกกองทุนในวันที่ 11 ธันวาคม 2550 และชาระบัญชีเสร็ จสิ้ นเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558

(2)

บริ ษทั ฯได้เปลี่ยนประเภทเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมเป็ นเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยในเดือนพฤศจิกายน 2557

เงินลงทุนระยะยาวอื่น
งบการเงินรวม
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2558
2557
หลักทรัพย์ เผื่อขาย
ตราสารทุน - ต่างประเทศ
หน่วยลงทุน - ในประเทศ
บวก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่า
หลักทรัพย์เผื่อขาย - สุ ทธิ
เงินลงทุนทั่วไป
ตราสารทุน - ในประเทศ
หน่วยลงทุน - ในประเทศ
หัก: ค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่า
เงินลงทุนทัว่ ไป - สุ ทธิ
รวม

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2558
2557

2,368,704
1,231,613
2,412,391
6,012,708

2,368,704
1,231,613
1,676,283
5,276,600

2,368,704
783,568
2,399,213
5,551,485

2,368,704
1,231,613
1,676,283
5,276,600

204,239
174
(100,500)
103,913
6,116,621

204,239
198
(100,500)
103,937
5,380,537

26,000
(16,000)
10,000
5,561,485

26,000
(16,000)
10,000
5,286,600
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10.

ทีด่ ินรอการพัฒนา
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้นาที่ ดินรอการพัฒนา
บางส่ วนไปจดจานองค้ าประกันเงินกูย้ มื ระยะยาวซึ่ งมีมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชีดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
2558
2557
2558
2557
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชีของที่ดิน
รอการพัฒนาที่ติดภาระค้ าประกัน

3,496

3,496

2,551

2,551

การเปลี่ ย นแปลงของค่ าเผื่อการลดมู ล ค่ าของที่ ดิ น รอการพัฒ นาส าหรั บ งวดเก้าเดื อ นสิ้ น สุ ดวัน ที่
30 กันยายน 2558 สรุ ปได้ดงั นี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
บวก: ตั้งเพิ่มในระหว่างงวด
หัก: โอนกลับเนื่องจากการขาย
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิน
งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ
801,172
690,179
1,850
(92)
802,930
690,179

11. อสั งหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน
รายการเปลี่ ย นแปลงของบัญ ชี อ สั ง หาริ ม ทรั พ ย์เพื่ อ การลงทุ น ส าหรั บ งวดเก้า เดื อ นสิ้ น สุ ด วัน ที่
30 กันยายน 2558 แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
3,726,501
ซื้ อเพิ่มระหว่างงวด - ราคาทุน
2,717,498
จาหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี
(418,337)
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับงวด
(90,975)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
378,608
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
6,313,295
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริ ษทั ย่อยได้นาอสังหาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุ นซึ่ งมี มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
จานวน 2,600 ล้านบาทไปค้ าประกันเงินกูย้ มื ระยะยาว (31 ธันวาคม 2557: ไม่มี)
12. ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชี ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2558 แสดงได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
288,335
179,883
ซื้ อเพิ่มระหว่างงวด - ราคาทุน
84,962
68,573
จาหน่ายระหว่างงวด - มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี
(7,701)
(7,396)
ค่าเสื่ อมราคาสาหรับงวด
(68,007)
(37,800)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
32
มูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
297,621
203,260
13. สิ ทธิการเช่ า
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม

โครงการ
โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดาริ
โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์
เทอร์มินลั 21
โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ทองหล่อ
ที่ดินเปล่า
รวม

อายุการ
ตัดจาหน่าย
คงเหลือ (ปี )
22
25
32
12 และ 33

1 มกราคม
2558
1,678,597
1,677,268
311,024
443
3,667,332

เพิ่มขึ้น
ตัดจาหน่าย
16,396
(68,039)
9,061
212,703
85,000
323,160

(49,208)
(5,834)
(28)
(123,109)

30 กันยายน
2558
1,626,954
1,637,121
517,893
85,415
3,867,383

สิ ทธิ การเช่ าของโครงการโรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดาริ รวมมูลค่าของสิ่ งปลู กสร้างบน
สิ ท ธิ ก ารเช่ า เนื่ องจากบริ ษ ัท แอล แอนด์ เอช พร็ อพเพอร์ ต้ ี จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษ ทั ย่อยของบริ ษ ทั ฯ
ต้องโอนสิ่ งปลูกสร้างบนสิ ทธิ การเช่าให้กบั ผูใ้ ห้เช่าเมื่อสร้างเสร็ จตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั แอล แอนด์ เอช พร็ อพเพอร์ ต้ ี จากัด ซึ่ งเป็ น
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯอนุ มตั ิแผนการเสนอขายทรัพย์สินซึ่ งประกอบด้วย สิ ทธิ การเช่ า เฟอร์ นิเจอร์
เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ แ ละอุ ป กรณ์ ของโครงการโรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์ มิ นั ล 21
(“ทรั พ ย์สิ น หลัก ”) ให้ แ ก่ ท รั ส ต์ เพื่ อ การลงทุ น ในสิ ท ธิ ก ารเช่ า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ แอล เอช โฮเทล
(“กองทรัสต์ฯ”) ซึ่ งกาลังอยูใ่ นขั้นตอนการจัดตั้งและขออนุ มตั ิจากทางสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯคาดว่าจะขายทรัพย์สินดังกล่าวในไตรมาส 4 ปี 2558
โดยมีมูลค่ารวมไม่เกิน 4,010 ล้านบาท
บริ ษทั ย่อยได้นาสิ ทธิ การเช่ าที่ดินพร้อมสิ่ งปลู กสร้ างของโครงการโรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์
ราชดาริ และโครงการโรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ทองหล่ อ ซึ่ งมีมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่
30 กันยายน 2558 จานวน 1,627 ล้านบาท และ 518 ล้านบาท ตามลาดับ ไปค้ าประกันเงินเบิกเกินบัญชี
และเงินกูย้ ืมระยะยาว (31 ธันวาคม 2557: เฉพาะโครงการโรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดาริ
จานวน 1,679 ล้านบาท)
14. ภาษีเงินได้
ภาษีเงิ นได้นิติบุคคลระหว่างกาลคานวณขึ้นจากกาไรก่อนภาษีเงินได้สาหรับงวดคู ณด้วยอัตราภาษี
เฉลี่ยทั้งปี ที่ประมาณไว้
ค่าใช้จ่ายภาษี เงิ นได้ส าหรั บ งวดสามเดื อนและเก้าเดื อนสิ้ น สุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557
สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2558
2557
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาล
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี :
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผล
แตกต่างชัว่ คราวและการกลับรายการ
ผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ที่แสดงอยู่ใน
งบกาไรขาดทุน

273,082

303,793

239,550

257,702

(11,542)

(1,694)

(1,033)

(6,700)

261,540

302,099

238,517

251,002
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(หน่วย: พันบาท)
สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2558
2557
ภาษีเงินได้ ปัจจุบัน:
ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาล
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี :
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผล
แตกต่างชัว่ คราวและการกลับรายการ
ผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ที่แสดงอยู่ใน
งบกาไรขาดทุน

743,809

948,732

680,083

866,561

26,516

(24,820)

2,107

(52,120)

770,325

923,912

682,190

814,441

จานวนภาษี เงิ นได้ที่เกี่ ยวข้องกับส่ วนประกอบแต่ละส่ วนของกาไรขาดทุ นเบ็ดเสร็ จอื่ นสาหรับงวด
สามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2558
2557
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ
กาไร/ขาดทุนจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย

(183,063)

(28,789)

(183,942)

(28,789)

(หน่วย: พันบาท)
สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2558
2557
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ
กาไร/ขาดทุนจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย

(143,707)

(318,924)

(144,586)

(318,924)
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15. เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน
(หน่วย: พันบาท)
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี )
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
2558
2557
2558
2557
2558
2557
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
MOR
MOR
10,079
19,161
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
MOR - 2.0 MOR - 1.5
และ 1.75
1,580,000
100,000 1,400,000
รวมเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจาก
1,590,079
119,161 1,400,000
สถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้ น
ตัว๋ แลกเงิน
1.57
1,000,000
- 1,000,000
หัก: ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า
(301)
(301)
รวมเงินกูย้ มื ระยะสั้น
999,699
999,699
-

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 เงินเบิกเกิ นบัญชี และเงินกูย้ ืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงินค้ าประกันโดยการจานาสิ ทธิ การเช่ าที่ดินและจดจานองที่ดินและสิ่ งปลู กสร้ างของโครงการ
ของบริ ษทั ย่อย
16. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น

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

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
2558
2557
2558
2557
2,238,757 1,783,101 2,152,333 1,613,131
16,269
24,713
8,433
8,256
30,128
56,155
825
62
868,103 1,190,408
751,581
891,653
103,142
34,458
86,065
21,126
3,256,399 3,088,835 2,999,237 2,534,228

24

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

17. เงินกู้ยืมระยะยาว
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
2558
2557
2558
2557
เงินกูย้ มื ระยะยาว
9,241,097 9,882,929 6,966,486 7,966,986
หัก: ส่ วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
(525,107) (2,176,646)
- (1,000,500)
สุ ทธิ
8,715,990 7,706,283 6,966,486 6,966,486
การเปลี่ ย นแปลงของเงิ น กู้ ยื ม ระยะยาวส าหรั บ งวดเก้ า เดื อ นสิ้ นสุ ดวัน ที่ 30 กัน ยายน 2558 มี
รายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
บวก: เบิกเงินกูเ้ พิ่ม
หัก: ชาระคืน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

งบการเงินรวม
9,882,929
1,346,536
(1,988,368)
9,241,097

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
7,966,986
(1,000,500)
6,966,486

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้นาที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง
ของโครงการ ที่ดินรอการพัฒนา อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน สิ ทธิ การเช่าที่ดิน และหุ ้นของบริ ษทั
ย่อยบางส่ วนไปจดจานองเป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื ระยะยาว
บริ ษทั ฯและ Reco Resorts Pte Ltd. ในฐานะผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั แอล แอนด์ เอช พร็ อพเพอร์ ต้ ี จากัด
ได้ตกลงให้คารับรองกับธนาคารผูใ้ ห้สินเชื่ อแก่บริ ษทั แอล แอนด์ เอช พร็ อพเพอร์ ต้ ี จากัด ซึ่ งเป็ น
บริ ษ ทั ย่อยของบริ ษทั ฯโดยมี ขอ้ ปฏิ บ ตั ิ บางประการ เช่ น การดารงสัดส่ วนการถื อหุ ้นในบริ ษ ทั ย่อย
การให้ ก ารสนับ สนุ น ทางการเงิ น ในกรณี จาเป็ นเพื่ อให้ แน่ ใจว่าบริ ษ ทั ย่อยมี ความสามารถในการ
ชาระหนี้ ในวงเงิ นดังกล่าวกับผูใ้ ห้สินเชื่ อได้ และบริ ษทั ฯต้องได้รับการยินยอมจากผูใ้ ห้สินเชื่ ออย่าง
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรหากมีการขาย โอนหรื อจานาหุน้ ของบริ ษทั ย่อยดังกล่าว
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สัญญากู้ยืม เงิ นส่ วนใหญ่ ได้ระบุ ขอ้ ปฏิ บตั ิ และข้อจากัดบางประการ เช่ น อัตราส่ วนการถื อหุ ้นของ
ผู ้ถื อ หุ ้ น รายใหญ่ การเปลี่ ย นแปลงกรรมการบริ ษั ท การค้ า ประกั น หนี้ สิ นหรื อเข้ า รั บ อาวัล
ตัว๋ สั ญ ญาใช้เงิ น แก่ บุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คลใด ๆ การจ่ ายเงิ น ปั น ผล การรวมหรื อ ควบบริ ษ ัท เข้า กับ
บริ ษทั อื่น การดารงอัตราส่ วนทางการเงินบางประการ และการแจ้งให้ผใู ้ ห้กทู้ ราบอย่างเป็ นลายลักษณ์
อักษรเมื่อมีคดีความที่มีผลกระทบต่อความสามารถในการชาระคืนเงินกู้ เป็ นต้น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยคงเหลือจานวนเงินที่ยงั ไม่ได้
เบิกใช้ของวงเงินกูย้ มื ระยะยาวจากสถาบันการเงินดังนี้

วงเงินกูย้ มื ที่ยงั ไม่ได้เบิกใช้

งบการเงินรวม
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2558
2557
3,368
2,201

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2558
2557
1,795
1,795

18. หุ้นกู้
รายละเอียดการอนุมตั ิการออกจาหน่ายหุ น้ กูข้ องบริ ษทั ฯมีดงั นี้
อนุมตั ิโดย
จานวน
อายุ
ประเภท
วิธีเสนอขาย

ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557
วงเงินหมุนเวียนไม่เกิน 40,000 ล้านบาทหรื อเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น
ไม่เกิน 10 ปี
ด้อยสิ ทธิ และ/หรื อ ไม่ดอ้ ยสิ ทธิ มีหลักประกัน และ/หรื อ ไม่มีหลักประกัน
มีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ และ/หรื อ ไม่มีผแู ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้
เสนอขายต่อผูล้ งทุนในประเทศ และ/หรื อ ต่างประเทศ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริ ษทั ฯมีจานวนหุ ้นกูท้ ี่ยงั ไม่ได้ออกตามการอนุ มตั ิดงั กล่าวข้างต้นจานวน
รวม 13,500 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2557: 14,900 ล้านบาท)
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ยอดคงเหลือของหุ น้ กู้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 มีดงั นี้

ครั้งที่
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
หุ ้นกูป้ ระเภทไม่มีหลักประกันและไม่ดอ้ ยสิ ทธิ
ครั้งที่ 1/2552
คงที่ร้อยละ 4.50
ครั้งที่ 1/2555 ชุดที่ 2 คงที่ร้อยละ 3.99
ครั้งที่ 2/2555 ชุดที่ 1 คงที่ร้อยละ 4.10
ครั้งที่ 1/2556
คงที่ร้อยละ 3.59
ครั้งที่ 2/2556
คงที่ร้อยละ 4.03
ครั้งที่ 1/2557
คงที่ร้อยละ 3.63
ครั้งที่ 2/2557
คงที่ร้อยละ 3.59
ครั้งที่ 3/2557
คงที่ร้อยละ 3.25
ครั้งที่ 4/2557
คงที่ร้อยละ 3.70
ครั้งที่ 5/2557
คงที่ร้อยละ 3.50
ครั้งที่ 1/2558
คงที่ร้อยละ 3.02
ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 1 คงทีร่ ้อยละ 2.81
ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 2 คงที่ร้อยละ 3.31
รวม
หัก: หุ ้นกูท้ ี่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
สุ ทธิ

อายุ

คืนเงินต้น

ครบกาหนด

5.5 ปี
3 ปี
3 ปี
3 ปี
3 ปี
3 ปี
3 ปี
2 ปี
3.5 ปี
3 ปี
3.5 ปี
3 ปี
5 ปี

เมื่อครบกาหนด
เมื่อครบกาหนด
เมื่อครบกาหนด
เมื่อครบกาหนด
เมื่อครบกาหนด
เมื่อครบกาหนด
เมื่อครบกาหนด
เมื่อครบกาหนด
เมื่อครบกาหนด
เมื่อครบกาหนด
เมื่อครบกาหนด
เมื่อครบกาหนด
เมื่อครบกาหนด

19 มิถุนายน 2558
30 มีนาคม 2558
30 กันยายน 2558
31 มีนาคม 2559
30 กันยายน 2559
27 กุมภาพันธ์ 2560
4 เมษายน 2560
9 พฤษภาคม 2559
17 มีนาคม 2561
6 ตุลาคม 2560
25 กันยายน 2561
2 เมษายน 2561
2 เมษายน 2563

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
จานวนหุ ้น (หุ ้น)
จานวนเงิน (พันบาท)
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
2558
2557
2558
2557
3,500,000
3,500,000
500,000
3,500,000
1,500,000
1,000,000
4,000,000
1,000,000
7,000,000
1,000,000
26,500,000

2,000,000
3,100,000
2,500,000
3,500,000
3,500,000
500,000
3,500,000
1,500,000
1,000,000
4,000,000
25,100,000

3,500,000
3,500,000
500,000
3,500,000
1,500,000
1,000,000
4,000,000
1,000,000
7,000,000
1,000,000
26,500,000
(8,500,000)
18,000,000

2,000,000
3,100,000
2,500,000
3,500,000
3,500,000
500,000
3,500,000
1,500,000
1,000,000
4,000,000
25,100,000
(7,600,000)
17,500,000

การเปลี่ยนแปลงของหุ น้ กูส้ าหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558
25,100,000
บวก: ออกหุ น้ กู้
9,000,000
หัก: ชาระคืน
(7,600,000)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
26,500,000
หนังสื อชี้ ชวนการออกหุ ้นกูไ้ ด้ระบุถึงข้อปฏิบตั ิและข้อจากัดบางประการ เช่น การดารงอัตราส่ วนทาง
การเงิน การจ่ายเงินปั นผล และการจัดส่ งรายงานเมื่อมีเหตุการณ์สาคัญ เช่น การถูกฟ้องร้อง เป็ นต้น
19. ทุนเรื อนหุ้น
การเพิ่มทุ นของบริ ษทั ฯในระหว่างงวดเก้าเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558 เนื่ องจากการใช้สิทธิ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญมีรายละเอียดดังนี้
วันที่ใช้สิทธิ
30 ธันวาคม 2557
31 มีนาคม 2558

ประเภทใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ
LH-W3
LH-W3

จำนวน
จำนวนหุ น้ สำมัญที่ออก รำคำใช้
ที่ใช้สิทธิ
เนื่องจำกกำรใช้สิทธิ
สิ ทธิ
(หน่วย)
(หุ น้ )
(บำทต่อหุ น้ )
10,644,015
10,644,015
3.50
698,783,500
698,783,500
3.50

วันที่จดทะเบียนกับ วันที่ตลำดหลักทรัพย์รับเป็ น
กระทรวงพำณิ ชย์
หลักทรัพย์จดทะเบียน
9 มกราคม 2558
3 เมษายน 2558

14 มกราคม 2558
8 เมษายน 2558
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วันที่ใช้สิทธิ
30 มิถุนายน 2558
รวม

ประเภทใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ
LH-W3

จำนวน
จำนวนหุ น้ สำมัญที่ออก รำคำใช้
ที่ใช้สิทธิ
เนื่องจำกกำรใช้สิทธิ
สิ ทธิ
(หน่วย)
(หุ น้ )
(บำทต่อหุ น้ )
3.50
7,410,808
7,410,808
716,838,323
716,838,323

วันที่จดทะเบียนกับ วันที่ตลำดหลักทรัพย์รับเป็ น
กระทรวงพำณิ ชย์
หลักทรัพย์จดทะเบียน
3 กรกฎาคม 2558

8 กรกฎาคม 2558

รายการกระทบยอดจานวนหุน้ สามัญ
(หน่วย: หุน้ )
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน
2558
2557
หุน้ สามัญจดทะเบียน
จานวนหุน้ สามัญ ณ วันต้นงวด
ลดทุนจดทะเบียน
เพิ่มทุนจดทะเบียน
จานวนหุน้ สามัญ ณ วันปลายงวด
หุน้ สามัญที่ออกและชาระแล้ว
จานวนหุน้ สามัญ ณ วันต้นงวด
เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิ ของใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
จานวนหุน้ สามัญ ณ วันปลายงวด

12,031,105,828
12,031,105,828

10,354,268,670
(328,347,147)
2,005,184,305
12,031,105,828

10,985,568,017
716,838,323
11,702,406,340

10,025,921,523
772,275,689
10,798,197,212

หุ ้นสามัญจดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้ออกและเรี ยกชาระเป็ นหุ ้นสามัญที่สารองไว้เพื่อการใช้สิทธิ ใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ
20. ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 บริ ษทั ฯได้ออกใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญของบริ ษทั ฯครั้งที่ 3
(LH-W3) ให้แก่ผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มโดยไม่มีราคาเสนอขาย โดยผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มจะได้รับจัดสรรใบสาคัญแสดง
สิ ทธิ ในอัตรา 5 หุ น้ สามัญเดิมต่อ 1 ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ซึ่ งได้จดั สรรไปจานวน 1,998,184,856 หน่วย
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่าวมีอายุ 3 ปี นับแต่วนั ที่ออก โดยมีอตั ราการใช้สิทธิ คือ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
1 หน่วย มีสิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญได้ 1 หุ ้น ในราคาใช้สิทธิ 3.50 บาทต่อ 1 หุ ้นสามัญ และมีระยะเวลาการ
ใช้สิทธิ ในวันทาการสุ ดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม โดยกาหนดการใช้สิทธิ
ครั้งแรกคื อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 และกาหนดการใช้สิท ธิ ครั้งสุ ดท้ายคื อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560
และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยได้รับใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่าวเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
โดยเริ่ มซื้ อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ต้ งั แต่วนั ที่ 30 พฤษภาคม 2557
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ใบสำคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สำมัญของบริ ษทั ฯ (LH-W3) มีรำยละเอียดดังนี้
ประเภท
ใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ
LH-W3

ราคาใช้สิทธิ
ต่อ 1 หุ้นสามัญ
(บาท)
3.50

อัตราการ
ใช้สิทธิ ต่อ
1 หน่วยใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิ
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
1 หน่วย มีสิทธิ ซ้ื อ
หุ้นสามัญ 1 หุ้น

จานวนใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิคงเหลือ
ณ วันที่ออก
1 มกราคม 2558
(หน่วย)
1,027,894,347

จานวนใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิที่มี
การใช้สิทธิ
ในระหว่างงวด
(หน่วย)
(733,822,755)

จานวนใบสาคัญ
แสดงสิ ทธิคงเหลือ
ณ วันที่
30 กันยายน 2558
(หน่วย)
294,071,592

21. เงินรับล่ วงหน้ าค่ าหุ้น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริ ษทั ฯได้รับเงินล่วงหน้าค่าหุ น้ จากการใช้สิทธิ ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อ
หุ น้ สามัญของบริ ษทั ฯดังนี้
วันที่ใช้สิทธิ
30 กันยายน 2558

ประเภทใบสำคัญ
แสดงสิ ทธิ
LH-W3

จำนวน จำนวนหุ น้ สำมัญที่ออก รำคำใช้
ที่ใช้สิทธิ
เนื่องจำกกำรใช้สิทธิ
สิ ทธิ
(หน่วย)
(หุ น้ )
(บำทต่อหุ น้ )
27,628,447
27,628,447
3.50

วันที่จดทะเบียนกับ วันที่ตลำดหลักทรัพย์รับเป็ น
กระทรวงพำณิ ชย์
หลักทรัพย์จดทะเบียน
6 ตุลาคม 2558

9 ตุลาคม 2558

ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2558 บริ ษ ทั ฯบันทึ ก เงิ นรั บ จากการใช้สิ ท ธิ ดังกล่ าวจานวนรวม 97 ล้านบาท
เป็ นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินภายใต้บญั ชี “เงินรับล่วงหน้าค่าหุ น้ ”
22. ส่ วนเกิน (ต่ากว่า) ทุนจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่ าเงินลงทุน
ในระหว่างงวดเก้า เดื อ นสิ้ น สุ ด วัน ที่ 30 กัน ยายน 2558 และ 2557 ส่ วนเกิ น (ต่ า กว่า ) ทุ น จากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุนมีรายการเปลี่ยนแปลงดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2557
2558
2557
ยอดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
1,341,026
(325,272) 1,341,026
(325,272)
เปลี่ยนแปลงระหว่างงวด
- จากการขาย
4,393
- จากการตีราคา
736,108 1,594,619
718,537 1,594,619
- ภาษีเงินได้
(143,707) (318,924) (144,586) (318,924)
ยอดคงเหลือ ณ วันปลายงวด
1,933,427
950,423 1,919,370
950,423
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23. กาไรต่ อหุ้น
กาไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคานวณโดยหารกาไรสาหรับงวดที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจานวนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ น้ สามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างงวด
กาไรต่อหุ ้นปรั บลดคานวณโดยหารกาไรสาหรับงวดที่ เป็ นของผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยผลรวมของจานวนถัวเฉลี่ ยถ่วงน้ าหนักของหุ ้นสามัญที่ ออกอยูใ่ นระหว่าง
งวดกับจานวนถัวเฉลี่ ยถ่วงน้ าหนักของหุ ้นสามัญที่บริ ษทั ฯอาจต้องออกเพื่อแปลงหุ ้นสามัญเทียบเท่า
ปรับลดทั้งสิ้ นให้เป็ นหุ ้นสามัญ โดยสมมติ ว่าได้มีการแปลงเป็ นหุ ้นสามัญ ณ วันต้นงวดหรื อ ณ วัน
ออกหุ น้ สามัญเทียบเท่า
งบการเงินรวม
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
กาไรสาหรับงวด
จานวนหุ น้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
2558
2557
2558
2557
(พันบาท)
(พันบาท)
(พันหุ น้ )
(พันหุ น้ )

กาไรต่อหุ น้
2558
2557
(บาท)
(บาท)

กาไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กาไรส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่ าปรับลด
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (LH-W3)
กาไรต่ อหุ้นปรับลด
กาไรที่เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ สามัญ
สมมติวา่ มีการใช้สิทธิ ซ้ือหุ น้ สามัญ
จากใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

1,481,660

1,730,739

11,702,707*

10,800,234*

-

-

182,523

811,199

1,481,660

1,730,739

11,885,230

11,611,433

0.13

0.16

0.12

0.15

* รวมหุน้ สามัญที่เกิดจากเงินรับล่วงหน้าค่าหุน้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
กาไรสาหรับงวด
จานวนหุ น้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
2558
2557
2558
2557
(พันบาท)
(พันบาท)
(พันหุ น้ )
(พันหุ น้ )

กาไรต่อหุ น้
2558
2557
(บาท)
(บาท)

กาไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กาไรส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่ าปรับลด
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (LH-W3)
กาไรต่ อหุ้นปรับลด
กาไรที่เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ สามัญ
สมมติวา่ มีการใช้สิทธิ ซ้ือหุ น้ สามัญ
จากใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

1,491,069

1,172,108

11,702,707*

10,800,234*

-

-

182,523

811,199

1,491,069

1,172,108

11,885,230

11,611,433

0.13

0.11

0.13

0.10

* รวมหุน้ สามัญที่เกิดจากเงินรับล่วงหน้าค่าหุน้
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งบการเงินรวม
สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
กาไรสาหรับงวด
จานวนหุ น้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
2558
2557
2558
2557
(พันบาท)
(พันบาท)
(พันหุ น้ )
(พันหุ น้ )
กาไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
4,531,394
กาไรส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่ าปรับลด
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (LH-W3)
กาไรต่ อหุ้นปรับลด
กาไรที่เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ สามัญ
สมมติวา่ มีการใช้สิทธิ ซ้ือหุ น้ สามัญ
จากใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
4,531,394
* รวมหุน้ สามัญที่เกิดจากเงินรับล่วงหน้าค่าหุน้

5,136,970

11,469,813*

10,289,691*

-

342,269

995,468

5,136,970

11,812,082

11,285,159

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
กาไรสาหรับงวด
จานวนหุ น้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
2558
2557
2558
2557
(พันบาท)
(พันบาท)
(พันหุ น้ )
(พันหุ น้ )
กาไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
3,780,873
กาไรส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ฯ
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่ าปรับลด
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ (LH-W3)
กาไรต่ อหุ้นปรับลด
กาไรที่เป็ นของผูถ้ ือหุ น้ สามัญ
สมมติวา่ มีการใช้สิทธิ ซ้ือหุ น้ สามัญ
จากใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
3,780,873
* รวมหุน้ สามัญที่เกิดจากเงินรับล่วงหน้าค่าหุน้

3,900,400

11,469,813*

10,289,691*

-

342,269

995,468

3,900,400

11,812,082

11,285,159

กาไรต่อหุ น้
2558
2557
(บาท)
(บาท)

0.40

0.50

0.38

0.46

กาไรต่อหุ น้
2558
2557
(บาท)
(บาท)

0.33

0.38

0.32

0.35

24. เงินปันผล

เงินปันผล

อนุมตั ิโดย

เงินปันผลประจาปี 2556 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557
เงินปันผลระหว่างกาล ที่ประชุมคณะกรรมการ
สาหรับปี 2557
บริ ษทั ฯ เมื่อวันที่
14 สิ งหาคม 2557
เงินปันผลประจาปี 2557 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558
เงินปันผลระหว่างกาล ที่ประชุมคณะกรรมการ
สาหรับปี 2558
บริ ษทั ฯ เมื่อวันที่
13 สิ งหาคม 2558

เงินปันผล
เงินปันผลที่ ระหว่างกาลที่ เงินปันผล จานวน
อนุมตั ิจ่าย จ่ายไปแล้ว ที่จ่ายเพิ่ม เงินปันผล
ต่อหุ น้
ต่อหุ น้
ต่อหุ น้
ที่จ่ายเพิ่ม
(บาท)
(บาท)
(บาท) (ล้านบาท)
0.40
(0.25)
0.15
1,504
0.25

-

0.25

2,700

จานวน
เงินปันผลส่วน
ที่เป็ นของผูถ้ ือหุ น้
ซึ่งไม่มีสิทธิ
รับเงินปันผล
(ล้านบาท)
(5)

จานวน
เงินปันผล
ที่จ่ายไปจริ ง
(ล้านบาท)
1,499

(7)

2,693

0.65

(0.25)

0.40

4,678

(11)

4,192
4,667

0.25

-

0.25

2,926

(10)

2,916
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7,583

25. ข้ อมูลทางการเงินจาแนกตามส่ วนงาน
บริ ษทั ฯจัดโครงสร้ างองค์กรเป็ นหน่ วยธุ รกิ จตามประเภทของผลิ ตภัณฑ์และบริ การ ในระหว่างงวด
ปั จจุบนั บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของส่ วนงานดาเนินงานที่รายงาน
ข้อมูลรายได้และกาไรของส่ วนงานของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสาหรับงวดสามเดื อนและเก้าเดื อน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2557 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่วนงาน
ดอกเบี้ยรับ
ค่าบริ การสาธารณู ปโภค
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
กาไรของส่ วนงาน

ส่วนงานธุ รกิจ
อสังหาริ มทรัพย์
5,332
62
47
(64)
(13)
1,129

สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558
ส่วนงานธุ รกิจ
รายการปรับปรุ ง
ให้เช่าพื้นที่
รวมส่วนงาน
และตัดรายการ
และบริ การ
ที่รายงาน
ระหว่างกัน
517
5,849
29
29
(29)
2
64
(57)
47
(61)
(125)
57
(85)
(98)
77
1,206
(67)

งบการเงินรวม
5,849
7
47
(68)
(98)
1,139

รายได้ และค่ าใช้ จ่ายทีไ่ ม่ได้ ปันส่ วน:
รายได้อื่น
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสุ ทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ ส่วนน้อย

82
550
(262)
(27)
1,482

กาไรสาหรับงวด

(หน่วย: ล้านบาท)
สาหรับงวดสามเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2557

รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่วนงาน
ดอกเบี้ยรับ
ค่าบริ การสาธารณู ปโภค
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ขาดทุนจากการจาหน่ายที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์
กาไรของส่ วนงาน

ส่วนงานธุ รกิจ
อสังหาริ มทรัพย์
5,965
54
54
(55)
(15)

ส่วนงานธุ รกิจ
ให้เช่าพื้นที่
และบริ การ
603
2
(85)
(99)

รวมส่วนงาน
ที่รายงาน
6,568
56
54
(140)
(114)

รายการปรับปรุ ง
และตัดรายการ
ระหว่างกัน
(43)
42
-

งบการเงินรวม
6,568
13
54
(98)
(114)

(1)
1,371

69

(1)
1,440

(1)

(1)
1,439

รายได้ และค่ าใช้ จ่ายทีไ่ ม่ได้ ปันส่ วน:
รายได้อื่น
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

42
584
(302)
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(32)

กาไรสุ ทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ ส่วนน้อย

1,731

กาไรสาหรับงวด

(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่วนงาน
ดอกเบี้ยรับ
ค่าบริ การสาธารณู ปโภค
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
กาไรจากการจาหน่ายที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์ และอสังหาริ มทรัพย์
เพื่อการลงทุน
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าที่ดิน
รอการพัฒนา
กาไรของส่ วนงาน

ส่วนงานธุ รกิจ
อสังหาริ มทรัพย์
15,941
217
183
(201)
(42)

สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558
ส่วนงานธุ รกิจ
รายการปรับปรุ ง
ให้เช่าพื้นที่
รวมส่วนงาน
และตัดรายการ
และบริ การ
ที่รายงาน
ระหว่างกัน
1,489
17,430
106
106
(106)
6
223
(163)
183
(172)
(373)
163
(245)
(287)
-

งบการเงินรวม
17,430
60
183
(210)
(287)

9
(1)

223
-

232
(1)

-

232
(1)

(2)
3,313

440

(2)
3,753

(111)

(2)
3,642

รายได้ และค่ าใช้ จ่ายทีไ่ ม่ได้ ปันส่ วน:
รายได้อื่น
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไรสุ ทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ ส่วนน้อย

135
1,602
(770)
(78)
4,531

กาไรสาหรับงวด

(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่วนงาน
ดอกเบี้ยรับ
ค่าบริ การสาธารณู ปโภค
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจาหน่าย
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ
ขาดทุนจากการจาหน่ายที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์
กาไรของส่ วนงาน

ส่วนงานธุ รกิจ
อสังหาริ มทรัพย์
18,596
169
168
(281)
(45)
(31)
(1)
4,256

สาหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2557
ส่วนงานธุ รกิจ
รายการปรับปรุ ง
ให้เช่าพื้นที่
รวมส่วนงาน
และตัดรายการ
และบริ การ
ที่รายงาน
ระหว่างกัน
1,624
20,220
3
172
(131)
168
(253)
(534)
130
(296)
(341)
(31)
129

(1)
4,385

งบการเงินรวม
20,220
41
168
(404)
(341)
(31)

(5)

(1)
4,380

รายได้ และค่ าใช้ จ่ายทีไ่ ม่ได้ ปันส่ วน:
รายได้อื่น
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

103
1,643
(924)
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(65)

กาไรสุ ทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ ส่วนน้อย

5,137

กาไรสาหรับงวด

26. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้
26.1 ภาระผูกพัน
26.1.1 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันตาม
สัญญาก่อสร้างดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

ภาระผูกพันตามสัญญาก่อสร้าง

งบการเงินรวม
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2558
2557
6,858
8,498

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2558
2557
5,872
7,309

26.1.2 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าที่ดิน
พร้อมสิ่ งปลูกสร้าง และสัญญาเช่าที่ดินดังนี้
ก)

สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง
วันที่ทาสัญญา
7 มิถุนายน 2548

อายุสญ
ั ญา วันสิ้นสุดสัญญา
30 ปี *
31 พฤษภาคม 2581

อัตราค่าเช่า
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2551 โดยจ่ายค่าเช่า
เป็ นรายเดือนในอัตราดังนี้
ปี ที่ 1 - 5 ค่าเช่ารวม 33.15 ล้านบาท
(ชาระแล้วทั้งจานวน)
ปี ที่ 6 - 10 ค่าเช่ารวม 42.31 ล้านบาท
(30 กันยายน 2558: ชาระ
แล้วรวม 18.51 ล้านบาท)
(31 ธันวาคม 2557: ชาระ
แล้วรวม 12.35 ล้านบาท)
ปี ที่ 11 - 15 ค่าเช่ารวม 54.00 ล้านบาท
ปี ที่ 16 - 20 ค่าเช่ารวม 68.92 ล้านบาท
ปี ที่ 21 - 25 ค่าเช่ารวม 87.97 ล้านบาท
ปี ที่ 26 - 30 ค่าเช่ารวม 112.27 ล้านบาท

* อายุสญ
ั ญาเช่านับจากวันที่ 1 มิถุนายน 2551 (ภายหลังระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี )

นอกจากนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั แอล แอนด์ เอช
พร็ อพเพอร์ ต้ ี จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันเกี่ ยวกับค่าดู แลรักษา
ความปลอดภัย เดื อนละ 11,160 บาท ตลอดระยะเวลาการปลู ก สร้ างและตลอดอายุ
สัญญาเช่า
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ข)

สัญญาเช่าที่ดิน
วันที่ทาสัญญา
10 มีนาคม 2549

*

อายุสญ
ั ญา
อัตราค่าเช่า
30 ปี *
ค่าเช่าที่ดินจ่ายเป็ นรายเดือนดังนี้
ปี ที่ 1 - 5 ค่าเช่ารวม 20.16 ล้านบาท
(30 กันยายน 2558: ชาระแล้วทั้งจานวน)
(31 ธันวาคม 2557: ชาระแล้วรวม 17.47 ล้านบาท)
ปี ที่ 6 - 10 ค่าเช่ารวม 23.18 ล้านบาท
(30 กันยายน 2558: ชาระแล้วรวม 0.39 ล้านบาท)
ปี ที่ 11 - 15 ค่าเช่ารวม 26.66 ล้านบาท
ปี ที่ 16 - 20 ค่าเช่ารวม 30.66 ล้านบาท
ปี ที่ 21 - 25 ค่าเช่ารวม 35.25 ล้านบาท
ปี ที่ 26 - 30 ค่าเช่ารวม 40.54 ล้านบาท

อายุสัญญาเช่านับตั้งแต่วนั ที่ 1 กันยายน 2553 ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม 2583 อย่างไรก็ตาม ผูใ้ ห้เช่า
ยิน ยอมให้ บริ ษ ัท แอล แอนด์ เอช พร็ อพเพอร์ ต้ ี จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษ ัทฯ เข้าไป
พัฒนาและก่อสร้างสิ่ งปลูกสร้างในที่ดินที่เช่าได้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 กันยายน 2550 ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม
2553 โดยบริ ษทั ย่อยตกลงจะชาระค่าหน้าดินเพิ่มเติมในอัตราเดือนละ 160,000 บาท

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริ ษทั ย่อยได้บนั ทึกหนี้ สินภาระผูกพันตามสัญญาเช่ าที่ดิน
บางส่ วนในงบการเงิ นแล้วจานวน 32.79 ล้านบาท (ตามมู ลค่าปั จจุบนั ) (31 ธันวาคม
2557: 34.67 ล้านบาท) เนื่ องจากค่าเช่าดังกล่าวถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
จากการขายทรัพย์สินให้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
ค)

สัญญาเช่าที่ดิน
วันที่ทาสัญญา
3 ตุลาคม 2556

อายุสญ
ั ญา วันสิ้นสุดสัญญา
30 ปี *
31 มีนาคม 2590

อัตราค่าเช่า
ตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2560 โดยจ่ายค่าเช่า
เป็ นรายปี ในอัตราดังนี้
ปี ที่ 1 - 7 ค่าเช่ารวม 35.0 ล้านบาท
ปี ที่ 8 - 17 ค่าเช่ารวม 100.0 ล้านบาท
ปี ที่ 18 - 27 ค่าเช่ารวม 150.0 ล้านบาท
ปี ที่ 28 - 30 ค่าเช่ารวม 75.0 ล้านบาท
* อายุสญ
ั ญาเช่านับจากวันที่ 1 เมษายน 2560 (ภายหลังระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี )

นอกจากนี้ ณ วัน ที่ 30 กั น ยายน 2558 และ 31 ธั น วาคม 2557 บริ ษั ท แปซิ ฟิ ค
เรี ยลเอสเตท จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันค่าตอบแทนการเข้าทา
สั ญ ญาปี ละ 5 ล้านบาท ซึ่ ง ต้องจ่ายช าระในปี ที่ ส องและปี ที่ ส ามของระยะเวลาการ
ก่อสร้าง
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ง)

สัญญาเช่าที่ดิน
วันที่ทาสัญญา
4 สิ งหาคม 2558

อายุสญ
ั ญา
30 ปี *

อัตราค่าเช่า
ค่าเช่าที่ดินจ่ายเป็ นรายเดือนในอัตราดังนี้
ปี ที่ 1 - 3 ค่าเช่ารวม 71.28 ล้านบาท
ปี ที่ 4 - 6 ค่าเช่ารวม 78.41 ล้านบาท
ปี ที่ 7 - 9 ค่าเช่ารวม 86.26 ล้านบาท
ปี ที่ 10 - 12 ค่าเช่ารวม 94.86 ล้านบาท
ปี ที่ 13 - 15 ค่าเช่ารวม 104.36 ล้านบาท
ปี ที่ 16 - 18 ค่าเช่ารวม 114.80 ล้านบาท
ปี ที่ 19 - 21 ค่าเช่ารวม 126.29 ล้านบาท
ปี ที่ 22 - 24 ค่าเช่ารวม 138.89 ล้านบาท
ปี ที่ 25 - 27 ค่าเช่ารวม 152.78 ล้านบาท
ปี ที่ 28 - 30 ค่าเช่ารวม 168.08 ล้านบาท
* อายุสญ
ั ญาเช่านับจากวันถัดจากวันครบกาหนดระยะเวลา 3 ปี ของระยะเวลาการก่อสร้าง อย่างไรก็
ตาม ผูใ้ ห้เช่ายินยอมให้บริ ษทั แปซิ ฟิค เรี ยลเอสเตท จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ เข้าไป
พัฒนาและก่อสร้างสิ่ งปลูกสร้างในที่ดินที่เช่าได้เป็ นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วนั ส่ งมอบที่ดินและจด
ทะเบี ยนเช่ าที่ ดิน โดยบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพัน ต้องชาระค่าตอบแทนให้แก่ ผูเ้ ช่าเป็ นรายเดื อนใน
อัต ราเดื อ นละ 1,716,000 บาท ส าหรั บ ระยะเวลาการก่ อ สร้ า งปี ที่ 1 และปี ที่ 2 และเดื อ นละ
1,980,000 บาท สาหรับระยะเวลาก่อสร้างปี ที่ 3

นอกจากนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันต้องจ่ายเงินชดเชยการยกเลิ ก
สั ญ ญาเช่ าที่ ดิ น เดิ ม และค่ า หน้ าดิ น ส่ วนที่ เหลื อ แก่ ผู ใ้ ห้ เช่ า จานวน 100 ล้านบาทและ 150
ล้านบาท ตามลาดับ ในวันส่ งมอบที่ดินและจดทะเบียนเช่าที่ดิน
26.1.3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริ ษทั แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเมนท์ จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั
ย่อยของบริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่ าทรัพย์สินโครงการแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์
เพลินจิต ที่ตอ้ งจ่ายให้กบั กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ เรี ยกร้องแลนด์แอนด์เฮ้าส์ -II
ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ฯเป็ นค่าเช่ าคงที่ ตามสัญญาจานวน 14.7 ล้านบาท (31 ธันวาคม
2557: 68.4 ล้านบาท) และค่าเช่ าผันแปรตามเงื่ อนไขที่ ระบุ ในสัญญา ซึ่ งมี กาหนดจ่ายชาระ
ภายใน 1 ปี
26.1.4 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับส่ วนของเงินลงทุนที่ยงั ไม่เรี ยกชาระ
ในบริ ษทั แอล แอนด์ เอช พร็ อพเพอร์ ต้ ี จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ จานวนเงิน 90
ล้านบาท (31 ธันวาคม 2557: 90 ล้านบาท)
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26.1.5 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริ ษทั แปซิ ฟิค เรี ยลเอสเตท จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ
มี ภาระผูกพันเกี่ ยวกับ ค่าบริ หารจัดการที่ ตอ้ งจ่ายให้ก ับบริ ษ ทั คิว.เอช.อินเตอร์ เนชั่นแนล
จากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษ ัท ร่ วมของบริ ษ ัท ฯเป็ นจานวนเงิ น 2.4 ล้านบาท ซึ่ งมี ก าหนดจ่า ยช าระ
ภายใน 1 ปี (31 ธันวาคม 2557: ไม่มี)
26.1.6 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันเกี่ ยวกับการซื้ อที่ดิน
ดังนี้

ภาระผูกพันเกี่ยวกับการซื้ อที่ดิน

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2558
2557
248
988

26.1.7 ภาระผูกพันจากการพัฒนาโครงการที่ดาเนินการอยู่
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
2558
2557
2558
2557
จานวนโครงการที่ดาเนินการอยูต่ น้ งวด/ปี
64
55
54
46
จานวนโครงการที่ปิดแล้วระหว่างงวด/ปี
(8)
(14)
(7)
(11)
จานวนโครงการที่เปิ ดใหม่ระหว่างงวด/ปี
6
23
6
19
จานวนโครงการที่ดาเนินการอยูป่ ลายงวด/ปี
62
64
53
54
มูลค่าซื้อขายที่ได้ทาสัญญาแล้วสะสม
ทั้งสิ้น (ล้านบาท)
71,561
79,755
65,501
73,140
คิดเป็ นร้อยละของยอดขายรวมของ
โครงการที่เปิ ดดาเนินการอยู่
61
59
61
59
มูลค่าซื้อขายที่ได้ทาสัญญาแล้วใน
ระหว่างงวด/ปี (ล้านบาท)
15,915
25,823
15,259
24,038
คิดเป็ นร้อยละของยอดขายรวมของ
โครงการที่เปิ ดดาเนินการอยู่
13
19
14
20
ภาระผูกพันที่จะต้องทาการพัฒนา
สาธารณูปโภคส่วนกลางของโครงการ
ที่ดาเนินงานอยู่ (ล้านบาท)
1,069
1,282
946
1,147
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26.1.8 ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2558 บริ ษ ัท ย่อ ยมี ที่ ดิ น ในโครงการที่ ติ ด ภาระจ ายอมรวมจ านวน
ประมาณ 90 ไร่ ซึ่ งมูลค่าของที่ดินที่ติดภาระจายอมดังกล่าวได้รวมเป็ นต้นทุนโครงการแล้ว
(31 ธันวาคม 2557: 89 ไร่ )
26.1.9 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดาเนินงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ฯย่อยได้เข้าทาสัญญาเช่ าดาเนิ นงานและสัญญาบริ การที่เกี่ ยวข้องกับการ
เช่าพื้นที่ในอาคารโดยสัญญามีอายุ 3 ปี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ฯย่อยมีจานวนเงินขั้นต่า
ที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตทั้งสิ้ นภายใต้สัญญาเช่าดาเนินงานและสัญญาบริ การที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2558
2557
จ่ายชาระ:
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

47
52

40
71

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2558
2557
39
42

40
71

26.2 หนังสื อคา้ ประกันธนาคาร
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีหนังสื อค้ าประกันซึ่ งออก
โดยธนาคารในนามบริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อ ย ซึ่ งเกี่ ยวเนื่ องกับ ภาระผูก พัน ทางปฏิ บ ัติ บ างประการ
ตามปกติธุรกิจของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยคงเหลือดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
2558
2557
2558
2557
หนังสื อค้ าประกันการจัดหาและบารุ ง
สาธารณู ปโภค
หนังสื อค้ าประกันการใช้ไฟฟ้า

2,127
63
2,190

2,419
59
2,478

1,922
48
1,970

2,220
42
2,262
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26.3 การคา้ ประกัน
26.3.1 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษทั ฯมีหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้นจากภาระการ
ค้ าประกันเงินกูย้ มื ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ผูค้ ้ าประกัน
บริ ษทั แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จากัด (มหาชน)

ผูถ้ ูกค้ าประกัน
ลูกค้า

30 กันยายน 31 ธันวาคม
2558
2557
7
7

26.3.2 บริ ษ ัท ฯมี ห นี้ สิ น ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ซึ่ งเกี่ ย วเนื่ อ งกับ การสนับ สนุ น การเงิ น (Letter of Comfort)
ให้กบั บริ ษทั ย่อยสองแห่ งสาหรับ เงิ นกู้ยืมจากธนาคารและการออกหนังสื อค้ าประกันโดย
ธนาคารเพื่ อใช้ในโครงการของบริ ษ ทั ย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริ ษทั ย่อยสองแห่ ง
ดังกล่าวมียอดหนี้คงค้างตามสัดส่ วนการค้ าประกันของบริ ษทั ฯที่กาหนดในคารับรองที่ให้กบั
ธนาคารจานวน 235 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2557: 715 ล้านบาท)
26.4 คดีความ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้ถูกฟ้องร้องในคดีต่าง ๆ ที่สาคัญดังนี้
1)

ในปี 2549 นิ ติ บุ ค คลหมู่ บ ้ า นจัด สรรสองแห่ ง ฟ้ อ งร้ อ งบริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท แอตแลนติ ก
เรี ย ลเอสเตท จ ากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษ ัท ย่อ ยของบริ ษ ัท ฯ เกี่ ย วกับ ทางออกสู่ ท างสาธารณะโดยมี
ทุ น ทรั พ ย์จานวน 1,013 ล้า นบาท ต่ อ มาในเดื อ นมิ ถุ น ายน 2552 โจทก์ ไ ด้ข อลดทุ น ทรั พ ย์
บางส่ ว นท าให้ ทุ น ทรั พ ย์เปลี่ ย นเป็ นจ านวน 800 ล้ า นบาท เมื่ อ วัน ที่ 24 กรกฏาคม 2557
ศาลชั้ นต้ น ได้ ต ัด สิ นคดี แ พ่ ง โดยพิ พ ากษายกฟ้ อ ง ขณะนี้ คดี อ ยู่ ร ะหว่ า งการอุ ท ธรณ์ ต่ อ
ศาลอุทธรณ์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริ ษทั ฯได้บนั ทึกสารองค่าเผื่อหนี้ สินที่ อาจจะเกิ ดขึ้ น
จากคดีความดังกล่าวจานวน 25 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2557: 25 ล้านบาท)
นอกจากนี้ ในเดื อนกุ ม ภาพันธ์ 2552 บริ ษ ทั ฯและบริ ษ ทั ย่อยดังกล่ าวได้ถู ก ฟ้ องร้ องเพิ่ ม เติ ม
จานวนสองคดี ซึ่ งมี ทุ นทรัพ ย์จานวน 310 ล้านบาท และ 102 ล้านบาท ตามพระราชบัญญัติ
การจัดสรรที่ดินและพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค เมื่อวันที่ 10 สิ งหาคม 2555 ศาลชั้นต้นได้
ตัดสิ นคดีแพ่งซึ่ งมีทุนทรัพย์จานวน 102 ล้านบาท ระหว่างบริ ษทั ฯกับนิ ติบุคคลหมู่บา้ นจัดสรร
สองแห่งและพวก โดยพิพากษาให้บริ ษทั ฯชดใช้ค่าเสี ยหายจานวน 104 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย
ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ที่ 8 ธันวาคม 2551 เป็ นต้นไปจนกว่าจะชาระเสร็ จ ขณะนี้
คดีอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริ ษทั ฯได้บนั ทึกสารอง
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ค่าเผื่อหนี้ สินที่อาจจะเกิ ดขึ้นจากคดี ความดังกล่าวรวมดอกเบี้ยตามความเห็ นของฝ่ ายกฎหมาย
ของบริ ษทั ฯ และที่ปรึ กษากฎหมายรวมจานวน 158 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2557: 152 ล้านบาท)
ต่ อมาเมื่ อวัน ที่ 5 พฤศจิ ก ายน 2557 ศาลอุ ท ธรณ์ พิ พ ากษาแก้ค าพิ พ ากษาของศาลชั้น ต้น ให้
บริ ษทั ฯชดใช้ค่าเสี ยหายแก่โจทก์รายหนึ่ งจานวน 5 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5
ต่อปี นับ แต่วนั ที่ 10 ธันวาคม 2551 เป็ นต้นไปจนกว่าจะชาระเสร็ จ ขณะนี้ คดี อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาลฏีกา
2)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริ ษ ัทฯได้ถู กฟ้ องร้ องในคดี อื่นๆ ซึ่ งมี ทุ นทรัพ ย์รวมจานวน 530
ล้านบาท (31 ธันวาคม 2557: 529 ล้านบาท) ปั จจุบนั ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ได้มีคาพิพากษา
ให้บ ริ ษ ทั ฯชดใช้ค่าเสี ยหายพร้ อมดอกเบี้ ยรวมจานวน 140 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2557: 138
ล้านบาท) อย่างไรก็ตาม ตามความเห็นของฝ่ ายกฎหมายของบริ ษทั ฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
บริ ษ ทั ฯได้บ นั ทึ กส ารองค่ าเผื่อหนี้ สิ นที่ อาจจะเกิ ดขึ้ นจากคดี ค วามดังกล่ าวรวมจานวน 140
ล้านบาท (31 ธันวาคม 2557: 138 ล้านบาท)

26.5 สั ญญาแลกเปลีย่ นสกุลเงินและอัตราดอกเบีย้ (Cross Currency and Interest Rate Swap agreement)
รายละเอี ย ดของสั ญ ญาแลกเปลี่ ย นสกุ ล เงิ น และอัต ราดอกเบี้ ย (Cross Currency and Interest Rate
Swap agreement) ที่ยงั คงมีผลบังคับ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 มีดงั นี้
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 31 ธันวาคม 2557
สกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยรับตามสัญญา
สกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญา
จานวนเงินต้น
อัตราดอกเบี้ย
จานวนเงินต้น
อัตราดอกเบี้ย
346.0 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย
11.3 ล้านเหรี ยญ
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
ลอยตัวร้อยละ
สหรัฐอเมริ กา
LIBOR 6 เดือนบวกร้อยละ
MLR - 2.25
3.25
3,075.0 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย
95.8 ล้านเหรี ยญ
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
ลอยตัวร้อยละ
สหรัฐอเมริ กา
LIBOR 6 เดือนบวกร้อยละ
MLR - 2.25
3.19
15.5 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย
0.5 ล้านเหรี ยญ
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
ลอยตัวร้อยละ
สหรัฐอเมริ กา
LIBOR 6 เดือนบวกร้อยละ
MLR - 2.25
3.19
254.4 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย
8.2 ล้านเหรี ยญ
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว
ลอยตัวร้อยละ
สหรัฐอเมริ กา
LIBOR 6 เดือนบวกร้อยละ
MLR - 2.25
3.19

วันสิ้ นสุ ดสัญญา
8 ธันวาคม 2560

8 ธันวาคม 2560

8 ธันวาคม 2560

8 ธันวาคม 2560

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริ ษทั ฯมีผลขาดทุนที่ยงั ไม่เกิ ดขึ้นของสัญญาข้างต้น หากบริ ษทั ฯบันทึ ก
ตามมูลค่ายุติธรรมเป็ นจานวนเงินรวมประมาณ 618.6 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2557: 271.6 ล้านบาท)

41

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

27. มูลค่ ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยใช้วธิ ี ราคาตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินซึ่ งมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิ นที่เกี่ ยวข้องกาหนดให้ตอ้ งวัดมู ลค่าด้วยมู ลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มี
ตลาดที่มีสภาพคล่อง หรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่ มีสภาพคล่องได้ บริ ษทั ฯและ
บริ ษ ัท ย่ อ ยจะใช้ วิ ธี ร าคาทุ น หรื อ วิ ธี ร ายได้ ใ นการวัด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมของสิ นทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น
ดังกล่าวแทน
ลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ในการน าเทคนิ ค การวัด มู ล ค่ า ยุ ติ ธ รรมข้า งต้น มาใช้ กิ จ การต้อ งใช้ ข ้อ มู ล ที่ ส ามารถสั ง เกตได้
(observable inputs) ที่เกี่ ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมให้มากที่สุด มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับ ที่ 13 เรื่ อง การวัดมู ลค่ายุติธรรม กาหนดลาดับชั้นของมู ลค่ายุติธรรม
ออกเป็ น 3 ระดับ ตามประเภทของข้อมูลที่นามาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1

ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้ อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2

ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน ไม่วา่ จะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อ
ทางอ้อม

ระดับ 3

ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ (unobservable inputs) เช่ น ข้อมู ลเกี่ ยวกับกระแสเงิ นใน
อนาคตที่กิจการประมาณขึ้น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์และหนี้ สินที่วดั มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม
แยกแสดงตามลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ระดับ 1
สินทรัพย์ ทวี่ ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - หลักทรัพย์เผื่อขาย
ตราสารทุน - ต่างประเทศ
หน่วยลงทุน - ในประเทศ
หนีส้ ินทีว่ ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม

4,834
1,179
-

งบการเงินรวม
ระดับ 2
ระดับ 3

-

รวม

-

4,834
1,179
-
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(หน่วย: ล้านบาท)
ระดับ 1
สินทรัพย์ ทวี่ ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - หลักทรัพย์เผื่อขาย
ตราสารทุน - ต่างประเทศ
หน่วยลงทุน - ในประเทศ
หนีส้ ินทีว่ ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ระดับ 2
ระดับ 3

4,834
717
-

-

รวม

-

4,834
717
-

ในระหว่างงวดปั จจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลาดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
28. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
28.1 เมื่ อวัน ที่ 6 ตุ ล าคม 2558 บริ ษ ัท ฯได้จดทะเบี ย นเพิ่ ม ทุ น ที่ อ อกและช าระแล้วจากการใช้สิ ท ธิ ตาม
ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯในเดือนกันยายน 2558 ตามที่กล่าวในหมายเหตุ 21
ส่ งผลให้ ทุ น ช าระแล้ ว ของบริ ษั ท ฯเพิ่ ม ขึ้ นจาก 11,702 ล้ า นบาทเป็ น 11,730 ล้ า นบาท โดย
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยได้รับหุ ้นสามัญดังกล่าวเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนแล้วตั้งแต่วนั ที่
9 ตุลาคม 2558
28.2 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 บริ ษ ทั ฯได้ออกเสนอขายหุ ้นกู้ป ระเภทไม่มีหลักประกันและไม่ ด้อยสิ ท ธิ
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ครั้งที่
3/2558 ชุดที่ 1
3/2558 ชุดที่ 2
3/2558 ชุดที่ 3

อัตราดอกเบี้ยต่อปี
คงที่ร้อยละ 2.41
คงที่ร้อยละ 2.66
คงที่ร้อยละ 2.99

อายุ
3 ปี
4 ปี
5 ปี

คืนเงินต้น
ครบกาหนด
เมื่อครบกาหนด 8 ตุลาคม 2561
เมื่อครบกาหนด 8 ตุลาคม 2562
เมื่อครบกาหนด 8 ตุลาคม 2563

จานวนหุน้
(หุน้ )
4,000,000
1,000,000
1,000,000

จานวนเงิน
(พันบาท)
4,000,000
1,000,000
1,000,000

28.3 เมื่อวันที่ 9 ตุ ลาคม 2558 ที่ ป ระชุ ม วิส ามัญผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษ ทั แปซิ ฟิ ค เรี ยลเอสเตท จากัด ซึ่ งเป็ น
บริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯได้มีมติอนุ มตั ิให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจานวน 1,380 ล้านบาท โดยการออกหุ ้น
สามัญ ใหม่ จานวน 13.8 ล้านหุ ้น มู ล ค่ าหุ ้ นที่ ตราไว้หุ้น ละ 100 บาท และมี มติ อนุ ม ัติให้เรี ยกชาระ
ค่าหุ ้นเพิ่มทุ นบางส่ วนจากบริ ษทั ฯเป็ นจานวน 13.8 ล้านหุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 45 บาท รวมเป็ นเงิน 621
ล้านบาท ซึ่ งบริ ษทั ฯได้จ่ายชาระค่าหุ น้ เรี ยบร้อยแล้ว
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28.4 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2558 กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ เรี ยกร้องแลนด์แอนด์เฮ้าส์ -II ซึ่ งเป็ น
บริ ษ ทั ร่ วมของบริ ษ ทั ฯได้ลดทุ นตามสั ดส่ วนการถื อหน่ วยลงทุ นของผูถ้ ื อหน่ วยลงทุ นคิ ดเป็ นเงิ น
จานวนรวม 106.47 ล้านบาท ตามมติของที่ประชุ มผูถ้ ื อหน่ วยลงทุนเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 โดย
บริ ษทั ฯได้รับเงินคืนตามสัดส่ วนร้อยละ 49.99 รวมเป็ นเงิน 53.22 ล้านบาทในเดือนตุลาคม 2558 และ
บริ ษ ทั ฯรั บ รู ้ ก าไรจากการลดทุ น ดังกล่ าวจานวน 11.82 ล้านบาทในงบกาไรขาดทุ น ในไตรมาส 4
ปี 2558
29. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2558
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