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บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 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
ระหวา่งกาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดแ้สดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้นงบการเงินระหวา่งกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ     
เพื่อไม่ให้ข้อมูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

 งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย       
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหวา่งกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใช้หลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2557 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่งงวด 

1.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2557) และ
ฉบบัใหม่ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2558 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุง
หรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ      
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โดยส่วนใหญ่ เป็นการปรับปรุงถ้อยค าและค าศัพท์  การตีความและการให้แนวปฏิบัติ                    
ทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญั
ต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัย่อย อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามท่ี
กล่าวขา้งตน้บางฉบบัมีการเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

 มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน  

 มาตรฐานฉบบัปรับปรุงน้ีก าหนดให้กิจการตอ้งรับรู้รายการก าไรขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ในขณะท่ีมาตรฐานฉบบัเดิมอนุญาต
ให้กิจการเลือกรับรู้รายการดงักล่าวทนัทีในก าไรขาดทุน หรือในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน หรือ
ทยอยรับรู้ในก าไรขาดทุนก็ได ้ 

 มาตรฐานฉบบัปรับปรุงดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินน้ีเน่ืองจากบริษทัฯและบริษทัย่อย
รับรู้รายการก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภยัทนัทีในก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนอยูแ่ต่เดิมแลว้ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที ่10 เร่ือง งบการเงินรวม 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 ก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการจดัท างบการเงินรวม 
โดยใชแ้ทนเน้ือหาเก่ียวกบัการบญัชีส าหรับงบการเงินรวมท่ีเดิมก าหนดอยูใ่นมาตรฐานการบญัชี
ฉบบัท่ี 27 เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบบัน้ีเปล่ียนแปลงหลกัการ
เก่ียวกบัการพิจารณาว่าผูล้งทุนมีอ านาจการควบคุมหรือไม่ กล่าวคือ ภายใตม้าตรฐานฉบบัน้ี          
ผูล้งทุนจะถือว่าตนควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนได้ หากตนมีสิทธิได้รับหรือมีส่วนได้เสียใน
ผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และตนสามารถใช้อ านาจในการสั่งการกิจกรรมท่ีส่งผล
กระทบต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ถึงแมว้า่ตนจะมีสัดส่วนการถือหุ้นหรือสิทธิในการออก
เสียงโดยรวมน้อยกว่าก่ึงหน่ึงก็ตาม การเปล่ียนแปลงท่ีส าคัญน้ีส่งผลให้ฝ่ายบริหารต้องใช ้         
ดุลยพินิจอย่างมากในการทบทวนว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยมีอ านาจควบคุมในกิจการท่ีเขา้ไป
ลงทุนหรือไม่และจะตอ้งน าบริษทัใดในกลุ่มกิจการมาจดัท างบการเงินรวมบา้ง 

 การเปล่ียนแปลงหลกัการน้ีไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที ่11 เร่ือง การร่วมการงาน  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 11 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 31 เร่ือง ส่วนไดเ้สีย
ในการร่วมคา้ ซ่ึงได้ถูกยกเลิกไป มาตรฐานฉบบัน้ีก าหนดให้กิจการท่ีลงทุนในกิจการใดๆตอ้ง
พิจารณาว่าตนมีการควบคุมร่วม (Joint control) กับผู ้ลงทุนรายอ่ืนในกิจการนั้ นหรือไม่               
หากกิจการมีการควบคุมร่วมกบัผูล้งทุนรายอ่ืนในกิจการท่ีถูกลงทุนนั้นแลว้ให้ถือว่ากิจการนั้น
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เป็นการร่วมการงาน (Joint arrangement) หลังจากนั้ น กิจการต้องใช้ดุลยพินิจในการก าหนด
ประเภทของการร่วมการงานนั้นว่าเป็นการด าเนินงานร่วมกนั (Joint operation) หรือการร่วมคา้ 
(Joint venture) และบนัทึกส่วนไดเ้สียจากการลงทุนใหเ้หมาะสมกบัประเภทของการร่วมการงาน  

 กล่าวคือ หากเป็นการด าเนินงานร่วมกนั ให้กิจการรับรู้ส่วนแบ่งในสินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และ
ค่าใช้จ่ายแต่ละรายการของการด าเนินงานร่วมกนัตามส่วนท่ีตนมีสิทธิตามสัญญาในงบการเงิน
เฉพาะกิจการของตน แต่หากเป็นการร่วมค้า ให้กิจการรับรู้เงินลงทุนในการร่วมค้าตามวิธี        
ส่วนไดเ้สียในงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียหรืองบการเงินรวม (หากมี) และรับรู้
เงินลงทุนในการร่วมคา้ตามวธีิราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 การเปล่ียนแปลงหลกัการน้ีไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที ่12 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกีย่วกบัส่วนได้เสียในกจิการอ่ืน  

 มาตรฐานฉบบัน้ีก าหนดเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียของกิจการในบริษทัยอ่ย 
การร่วมการงาน บริษัทร่วม รวมถึงกิจการท่ีมีโครงสร้างเฉพาะตัว มาตรฐานฉบับน้ีจึงไม่มี
ผลกระทบทางการเงินอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที ่13 เร่ือง การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มาตรฐานฉบบัน้ีก าหนดแนวทางเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายุติธรรมและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบั    
การวดัมูลค่ายุติธรรม กล่าวคือ หากกิจการตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินใดตาม
ข้อก าหนดของมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องอ่ืน กิจการจะต้องวดัมูลค่ายุติธรรมนั้นตามหลักการของ
มาตรฐานฉบบัน้ีและใชว้ธีิเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเร่ิมใชม้าตรฐานน้ี 

 มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีย่งัไม่มีผลบังคับใช้ 

             ในระหว่างงวด สภาวิชาชีพบญัชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง 
(ปรับปรุง 2558) จ  านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิม
ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือ
จดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหวา่งประเทศ ฝ่ายบริหาร
ของบริษทัฯเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่าง
เป็นสาระส าคญัต่องบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบติั  

1.5 นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 

  งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน         
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  
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2.      รายการธุรกจิกบักจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 ลกัษณะความสัมพนัธ์ของบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 

ช่ือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสมัพนัธ์ 
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 
บริษทั สยามธานี เรียลเอสเตท จ ากดั บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทั สยามธานี                    

พร๊อบเพอร์ต้ี 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 ภูเก็ต 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 99.99) 

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 
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ช่ือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสมัพนัธ์ 
บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  บริษทัร่วม 

ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) บริษทัร่วม (ถือหุน้โดยบริษทั แอล เอช                        
ไฟแนนซ์เชียล 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 

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ บริษทัร่วม 

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้อง  
 แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์-II 

บริษทัร่วม 

บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) บริษทัร่วม 

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

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยค์วอลิต้ี 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 
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า  
 แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ 

มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ 
 แอล เอช ชอ้ปป้ิง เซ็นเตอร์ 

มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 

บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ ากดั มีกรรมการร่วมกนั 
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 ในระหวา่งงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯและบุคคล

หรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2558 2557 2558 2557  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
ดอกเบ้ียรับ - - 57.1 42.4 ร้อยละ 4.00 - 5.50 ต่อปี (2557: 

ร้อยละ MLR-1.5 และร้อยละ  
   4.00 - 5.50 ต่อปี) 

ค่าธรรมเนียมการจดัการรับ - - 2.0 5.7 ใกลเ้คียงราคาทุน 
ดอกเบ้ียจ่าย   - - 0.2 0.8 ร้อยละ 2.00 - 3.00 ต่อปี 
ค่าเช่าและบริการจ่าย - - - 0.2 ราคาตลาด 
ขายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - - 465.6 - ราคาตลาด 
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
ดอกเบ้ียรับ 2.6 7.6 0.6 6.7 อตัราตลาด 
เงินปันผลรับ 531.4 164.8 531.4 164.8 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ซ้ือสินคา้ 29.6 22.7 28.0 19.7 ราคาตลาด 
ค่าบริหารโครงการ 4.8 21.7 - - ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 
ค่าเช่าจ่าย 33.7 - - - ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 
ซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 23.0 - - - ใกลเ้คียงราคาประเมิน 
รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
รายไดค่้าบริหารอสังหาริมทรัพย ์ 26.9 - - - ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 
รายไดค่้าบริหารจดัการดา้นบุคคล 5.1 - - - ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 
เงินปันผลรับ 39.2 22.5 39.2 22.5 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 13.9 11.5 11.8 11.5 250 – 880 บาทต่อตารางเมตร      

ต่อเดือน (2557: 750 – 800 บาท
ต่อตารางเมตรต่อเดือน) 

ดอกเบ้ียจ่าย   0.2 4.2 - - ร้อยละ 5.50 ต่อปี (2557: ร้อยละ 
MLR-1.5 และร้อยละ 5.50 ต่อปี) 

ค่านายหนา้จ่าย 4.7 3.4 - - ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 
ค่าบริหารโครงการ 7.4 6.3 - - ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 
ส ารองผลเสียหายจากการ      
   รับประกนัรายไดข้องกองทุน 7.8 - 7.8 - ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 
รายการธุรกิจกบักรรมการของบริษทัยอ่ย    
ดอกเบ้ียจ่าย 0.5 0.5 - - ร้อยละ 5.50 ต่อปี  
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2558 2557 2558 2557  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
ดอกเบ้ียรับ - - 159.4 128.4 ร้อยละ 4.00 - 5.50 ต่อปี (2557: 

ร้อยละ MLR-1.5 และร้อยละ  
   4.00 - 5.50 ต่อปี) 

ค่าธรรมเนียมการจดัการรับ - - 8.1 12.5 ใกลเ้คียงราคาทุน 
เงินปันผลรับ - - 160.0 78.5 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ขายท่ีดิน - - 1.9 - ใกลเ้คียงราคาทุน 
ค่าตอบแทนส าหรับการใชท่ี้ดิน - - 3.7 26.3 ใกลเ้คียงราคาทุน 
ดอกเบ้ียจ่าย   - - 3.6 3.2 ร้อยละ 2.00 - 3.00 ต่อปี 
ค่าเช่าและบริการจ่าย - - 0.4 0.3 ราคาตลาด 
ขายเงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - - 465.6 - ราคาตลาด 
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
ดอกเบ้ียรับ 21.8 13.4 18.0 12.4 อตัราตลาด 
เงินปันผลรับ 875.6 583.0 875.6 583.0 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ซ้ือสินคา้ 70.7 73.1 67.6 66.2 ราคาตลาด 
ค่านายหนา้ - 0.1 - - ราคาตลาด 
ค่าบริหารโครงการ 27.2 57.4 - - ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 
ค่าเช่าจ่าย 87.5 - - - ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 
ซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 23.0 - - - ใกลเ้คียงราคาประเมิน 
รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
รายไดค่้าบริหารอสังหาริมทรัพย ์ 77.5 - - - ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 
รายไดค่้าบริหารจดัการดา้นบุคคล 15.7 - - - ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 
เงินปันผลรับ 68.5 50.8 68.5 50.8 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 40.6 33.3 35.3 33.3 250 - 880 บาทต่อตารางเมตร       

ต่อเดือน (2557: 750 - 800 บาท   
ต่อตารางเมตรต่อเดือน) 

ดอกเบ้ียจ่าย   0.4 13.0 - - ร้อยละ 5.50 ต่อปี (2557: ร้อยละ 
MLR-1.5 และร้อยละ 5.50 ต่อปี) 

ค่านายหนา้จ่าย 11.5 9.9 - - ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 
ค่าบริหารโครงการ 21.3 17.5 - - ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 
ส ารองผลเสียหายจากการ      
   รับประกนัรายไดข้องกองทุน 7.8 - 7.8 - ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 
รายการธุรกิจกบักรรมการของบริษทัยอ่ย     
ดอกเบ้ียจ่าย 1.5 1.5 - - ร้อยละ 5.50 ต่อปี  
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บริษทัฯและ Reco Plaza Pte Ltd. ตกลงท่ีจะรับประกนัรายได้ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละ
สิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮา้ส์ ภายใตส้ัญญาตกลงกระท าการกบักองทุนดงักล่าว โดยรับประกัน
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
รายได้จากผู ้รับประกันรายได้ในปีดังกล่าว ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2558 ยอดคงเหลือของส ารอง                   
ผลเสียหายจากการรับประกนัรายไดข้องกองทุนดงักล่าวแสดงเป็นประมาณการหน้ีสินระยะสั้ นใน               
งบแสดงฐานะการเงินจ านวน 18.2 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2557: 42.5 ลา้นบาท) 

ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2558 และ           
31 ธนัวาคม 2557 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
30 กนัยายน 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
เงินฝากสถาบันการเงิน 
   (แสดงภายใต้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด) 

   

บริษทัร่วม     
ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) 566.2 3,152.2 261.9 2,851.4 
เงินลงทุนช่ัวคราว (หมายเหตุ 4)     
บริษทัร่วม     
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์     
 จ ากดั  - 301.4 - 301.4 
เงินทดรองจ่ายและลูกหนี้กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 5)   
บริษทัยอ่ย     
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
บริษทั แปซิฟิค เรียลเอสเตท จ ากดั - - 465.6 - 
บริษทั แอลเอช แอสเซท จ ากดั - - 0.1 0.3 
บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ นอร์ธอีส จ ากดั - - 0.2 0.2 
 - - 465.9 0.5 
บริษทัร่วม     
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ 
จ ากดั 

 
- 

 
0.1 

 
- 

 
- 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้องแลนด์
แอนดเ์ฮา้ส์-II - 7.5 - - 

 - 7.6 - - 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
30 กนัยายน 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า  
 แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ 0.1 1.8 - - 
ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์
   แอล เอช ชอ้ปป้ิง เซ็นเตอร์ 7.7 7.3 - - 
 7.8 9.1 - - 
รวม 7.8 16.7 465.9 0.5 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับจากกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั  
บริษทัยอ่ย     
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
บริษทั แปซิฟิค เรียลเอสเตท จ ากดั - - 70.4 - 
บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ นอร์ธอีส จ ากดั - - 58.2 131.6 
บริษทั แอลเอช แอสเซท จ ากดั - - 65.1 - 
บริษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จ ากดั - - 107.1 104.0 
Land and Houses U.S.A., Inc. - - - 32.8 
 - - 300.8 268.4 
บริษทัร่วม     
ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) 0.5 6.9 - 6.9 
รวม 0.5 6.9 300.8 275.3 
เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบีย้ค้างรับจากกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย     
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
Land and Houses U.S.A., Inc. - - 4,314.0 3,154.1 
เงินมัดจ าแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
 (แสดงภายใต้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน)     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ควอลิต้ี เฮา้ส์ 12.0 9.3 10.1 9.3 
เจ้าหนี้การค้ากจิการที่เกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 16)    
บริษทัร่วม     
บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ จ  ากดั (มหาชน) 8.1 8.2 8.1 7.8 
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั (มหาชน) 0.7 0.5 0.3 0.4 
บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) - 0.1 - - 
บริษทั คิว.เอช. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั - 8.7 - - 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้อง     
   แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์-II 5.7 - - - 
 14.5 17.5 8.4 8.2 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
30 กนัยายน 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทั สยาม รีเทล ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์จ ากดั 1.8 7.2 - - 
 1.8 7.2 - - 
รวม 16.3 24.7 8.4 8.2 
เจ้าหนี้อ่ืนกจิการที่เกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 16)    
บริษทัยอ่ย     
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั - - 0.1 - 
 - - 0.1 - 
บริษทัร่วม     
บริษทั คิว.เอช. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 0.9 4.4 - - 
บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ จ  ากดั (มหาชน) - 0.1 - - 
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั (มหาชน) 0.3 0.6 0.2 0.1 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์      
   จ  ากดั - 12.7 - - 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้อง     
   แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์-II 20.4 1.1 - - 
 21.6 18.9 0.2 0.1 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์     
   แอล เอช ชอ้ปป้ิง เซ็นเตอร์ 0.6 28.2 - - 
บริษทั สยาม รีเทล ดีเวลล็อปเมน้ท ์จ ากดั 7.4 9.0 - - 
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยค์วอลิต้ี เฮา้ส์ 0.5 - 0.5 - 
 8.5 37.2 0.5 - 
รวม 30.1 56.1 0.8 0.1 
เงินกู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างจ่ายจากกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั   
บริษทัยอ่ย     
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
บริษทั แปซิฟิค เรียลเอสเตท จ ากดั - - - 300.3 
บริษทั แอล เอช เรียลเอสเตท จ ากดั - - 15.0 - 
บริษทั สยามธานี พร๊อบเพอร์ต้ี จ  ากดั - - 107.2 201.1 
บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์นอร์ธ จ ากดั - - 14.5 - 
บริษทั แอตแลนติก เรียลเอสเตท จ ากดั - - 10.0 86.6 
 - - 146.7 588.0 
บริษทั/บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทั เมืองใหม่ พร๊อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 14.0 13.6 - - 
กรรมการของบริษทัยอ่ย 56.9 55.4 - - 
 70.9 69.0 - - 
รวม 70.9 69.0 146.7 588.0 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
30 กนัยายน 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
ส ารองผลเสียหายจากการรับประกันรายได้ของกองทุน    
   (แสดงภายใต้ประมาณการหนี้สินระยะส้ัน)   
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า 
   แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ 18.2 42.5 18.2 42.5 

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

 เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นการให้กูย้มืโดยไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนั คิดดอกเบ้ีย
ในอตัราร้อยละ 4 ต่อปี ครบก าหนดช าระในเดือนธันวาคม 2560 เดือนกุมภาพนัธ์ 2563 และเดือน
สิงหาคม 2563 

 ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 เงินกูย้มื/ใหกู้ย้มืระหวา่งบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายการเคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 1 มกราคม 2558 เพ่ิมข้ึน ลดลง 30 กนัยายน 2558 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับจากกจิการที่เกีย่วข้องกนั   
บริษทัร่วม     
ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) 6.9 19.1 (25.5) 0.5 

เงินกู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างจ่ายจากกจิการที่เกีย่วข้องกนั   
บริษทั/บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
บริษทั เมืองใหม่ พร๊อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 13.6 0.4 - 14.0 
กรรมการของบริษทัยอ่ย 55.4 1.5 - 56.9 

รวม 69.0 1.9 - 70.9 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 1 มกราคม 2558 เพ่ิมข้ึน ลดลง 30 กนัยายน 2558 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับจากกจิการที่เกีย่วข้องกนั   
บริษทัยอ่ย     
บริษทั แปซิฟิค เรียลเอสเตท จ ากดั - 70.4 - 70.4 
บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ นอร์ธอีส จ ากดั 131.6 3.6 (77.0) 58.2 
บริษทั แอลเอช แอสเซท จ ากดั - 151.3 (86.2) 65.1 
บริษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จ ากดั 104.0 43.4 (40.3) 107.1 
Land and Houses U.S.A., Inc. 32.8 3,125.5 (3,158.3) - 
 268.4 3,394.2 (3,361.8) 300.8 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 
12 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 1 มกราคม 2558 เพ่ิมข้ึน ลดลง 30 กนัยายน 2558 

บริษทัร่วม     
ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) 6.9 15.3 (22.2) - 

รวม 275.3 3,409.5 (3,384.0) 300.8 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบีย้ค้างรับจากกจิการที่เกีย่วข้องกนั   
บริษทัยอ่ย     
Land and Houses U.S.A., Inc. 3,154.1 1,226.3 (66.4) 4,314.0 

เงินกู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างจ่ายจากกจิการที่เกีย่วข้องกนั   
บริษทัยอ่ย     
บริษทั แอล เอช เรียลเอสเตท จ ากดั - 15.0 - 15.0 
บริษทั แปซิฟิค เรียลเอสเตท จ ากดั 300.3 1.4 (301.7) - 
บริษทั สยามธานี พร๊อบเพอร์ต้ี จ  ากดั 201.1 108.6 (202.5) 107.2 
บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์นอร์ธ จ ากดั - 14.5 - 14.5 
บริษทั แอตแลนติก เรียลเอสเตท จ ากดั 86.6 20.6 (97.2) 10.0 

รวม 588.0 160.1 (601.4) 146.7 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหวา่งงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 2557 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย
มีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหารดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือน                                
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

ส าหรับงวดเกา้เดือน                                
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2558 2557 2558 2557 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 37,635 23,732 109,254 72,332 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,460 1,085 4,382 3,254 

รวม 39,095 24,817 113,636 75,586 

  



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือน                                
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

ส าหรับงวดเกา้เดือน                                
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2558 2557 2558 2557 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 35,193 23,732 101,928 72,332 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,146 1,085 3,440 3,254 
รวม 36,339 24,817 105,368 75,586 

 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการโครงการ การจดัหาผูเ้ช่าพื้นท่ี 
การให้ค  าปรึกษา สัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาบริการกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้น
หมายเหตุ 26 

 บริษทัฯมีภาระจากการค ้าประกนัใหก้บักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 26.3 

3.       เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
30 กนัยายน 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
เงินสด  4,011 4,849 2,020 1,905 
เงินฝากธนาคาร 2,460,793 2,481,180 2,111,162 1,345,127 
เช็คท่ีถึงก าหนดช าระแต่ยงัมิไดน้ าฝาก 359,852 296,207 351,407 281,228 
ใบรับเงินฝากประจ า 273,882 3,654,208 - 3,400,000 
รวม 3,098,538 6,436,444 2,464,589 5,028,260 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 เงินฝากธนาคารและใบรับเงินฝากประจ ามีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 
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 

 30 กนัยายน 
2558 

31 ธนัวาคม    
2557 

เงินลงทุนในกองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน - ราคาทุน - 300,000 
บวก: ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน - 1,415 
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้ - มูลค่ายติุธรรม - 301,415 

5. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
30 กนัยายน 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     

คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  99,099 115,802 - - 
 3 - 6 เดือน 2,919 3,712 - - 
 6 - 9 เดือน 2,174 3,043 - - 
    9 - 12 เดือน 3,135 2,241 - - 
 มากกวา่ 12 เดือน 366 224 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ี 
 ไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 107,693 125,022 - - 
ลูกหน้ีอ่ืน     
เงินทดรองจ่ายและลูกหน้ีกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 7,813 16,735 465,912 534 

อ่ืน ๆ 26,859 30,371 26,127 26,843 

รวมลูกหน้ีอ่ืน 34,672 47,106 492,039 27,377 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  142,365 172,128 492,039 27,377 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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6. ทีด่ิน งานระหว่างก่อสร้างและงานสาธารณูปโภค (สินค้าคงเหลือ) 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้ าท่ีดินบางส่วนพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยู่บนท่ีดินไปจดจ านองค ้าประกนั
เงินกูย้มืและเงินเบิกเกินบญัชีของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
30 กนัยายน 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
มูลค่าสุทธิตามบญัชีของท่ีดินพร้อม 
   ส่ิงปลูกสร้างท่ีติดภาระค ้าประกนั 

 
6,900 

 
9,834 

 
6,076 

 
8,924 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีส ารองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการส าหรับงวด       
เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 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 30 กนัยายน 2558 160,441 60,815 

7. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

7.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  สดัส่วน  ค่าเผ่ือการดอ้ยค่า มูลค่าตามบญัชีตาม 

ช่ือบริษทั ทุนเรียกช าระแลว้ เงินลงทุน ราคาทุน ของเงินลงทุน วิธีราคาทุน - สุทธิ 
 30 

กนัยายน 
2558 

31 
ธนัวาคม 

2557 

30 
กนัยายน 

2558 

31 
ธนัวาคม 

2557 

30  
กนัยายน 

2558 

31    
ธนัวาคม 

2557 

30 
กนัยายน 

2558 

31 
ธนัวาคม 

2557 

30  
กนัยายน 

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 ์แอนด์ 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           
   และบริษทัยอ่ย 100,000 100,000 99.99 99.99 64,859 64,859 - - 64,859 64,859 
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           
   และบริษทัยอ่ย 900,000 900,000 55.00 55.00 495,000 495,000 - - 495,000 495,000 
บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี           
   จ ากดั และบริษทัยอ่ย 2,450,000 2,450,000 60.00 60.00 1,566,000 1,566,000 - - 1,566,000 1,566,000 
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 
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 (ก)   ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 Land and Houses U.S.A., Inc. มีทุนช าระแลว้จ านวน 20.0 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯไดรั้บเงินปันผลจากบริษทัยอ่ยดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 
ช่ือบริษทั 

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด
วนัท่ี 30 กนัยายน 

ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด    
วนัท่ี 30 กนัยายน 

 2558 2557 2558 2557 
บริษทั แอตแลนติก เรียลเอสเตท จ ากดั - - 59,992 70,490 
บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์นอร์ธ จ ากดั - - - 8,000 
บริษทั สยามธานี พร๊อบเพอร์ต้ี จ ากดั - - 99,999 - 
รวม - - 159,991 78,490 

7.2 การเปลีย่นแปลงทีส่ าคัญของเงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 บริษัท แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี ้จ ากดั และบริษัทย่อย 

เม่ือวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2557 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั แอล แอนด์ เอช สาทร จ ากดั ซ่ึงเป็น
บริษทัยอ่ยของบริษทั แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั มีมติอนุมติัการจดทะเบียนเลิกบริษทัและได้
จดทะเบียนเลิกบริษัทแล้วเม่ือวนัท่ี  18 มีนาคม 2557 บริษัทย่อยดังกล่าวด าเนินการช าระบัญชีเสร็จ
เรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 19 มกราคม 2558 

 บริษัท แอล. เอช. เมืองใหม่ จ ากดั และบริษัทย่อย 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จ  ากดั ไดน้ าหุ้นสามญั
ของบริษทั ภูเก็ต ฟิวเจอร์แพลน จ ากัด และบริษัท ดับเบิ้ลทรี จ  ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยไปวางเป็น
หลกัทรัพยค์  ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาว 

8.       เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

8.1 รายละเอยีดของเงินลงทุนในบริษัทร่วม 
(หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวม 
  จดัตั้งข้ึน   มูลค่าตามบญัชีตาม 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน วิธีส่วนไดเ้สีย 
   30 

กนัยายน 
2558 

31 
ธนัวาคม 
2557 

30   
กนัยายน 
2558 

31 
 ธนัวาคม 
2557 

30           
กนัยายน 
2558 

31  
ธนัวาคม 
2557 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป ลงทุนในบริษทัต่าง ๆ ไทย 33.98 33.98 4,538,712 4,538,712 5,945,602 5,543,973 
   จ ากดั (มหาชน)         
บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่ ผลิตวสัดุก่อสร้าง ไทย 21.16 21.16 179,178 179,178 417,397 425,860 
   โปรดคัส์ จ ากดั (มหาชน)         
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์  คา้ปลีกวสัดุก่อสร้าง ไทย 30.23 30.23 1,489,020 1,489,020 5,390,823 5,365,640 
   จ ากดั (มหาชน)         
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์
   แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์* 

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

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละ ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 49.99 49.99 785,330 785,330 510,668 482,209 
   สิทธิเรียกร้องแลนดแ์อนด์เฮา้ส์-II         
บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 24.98 24.98 3,282,682 3,282,682 5,920,346 5,646,905 
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     10,274,922 10,295,614 18,184,836 17,496,989 

 *   จดทะเบียนยกเลิกกองทุนเม่ือวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2550 และช าระบญัชีเสร็จส้ินเม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2558 

(หน่วย: พนับาท) 

  จดัตั้งข้ึนใน งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 

   30 กนัยายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

30 กนัยายน 
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 ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ 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)       

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์
   แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์* 

ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย - 49.94 - 20,692 

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละ ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 49.99 49.99 785,330 785,330 

   สิทธิเรียกร้องแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์-II       

บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ 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 าคัญของเงินลงทุนในบริษัทร่วม 

 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แลนด์แอนด์เฮ้าส์ 

 เม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2558 ผู ้ช าระบัญชีของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์แลนด์แอนด์เฮ้าส์  ได้
ด าเนินการช าระบญัชีของกองทุนเสร็จเรียบร้อยแลว้ 

8.3 ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) และเงินปันผลรับ 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม และรับรู้       
เงินปันผลรับจากบริษทัร่วมในงบการเงินเฉพาะกิจการดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) 

จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุน 

เบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม เงินปันผลรับ 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 150,488 124,607 (12,453) (1,473) - - 
บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ จ ากดั (มหาชน) 1,471 8,551 - - - - 
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั  (มหาชน) 242,702 231,625 (165) (2,430) 397,588 - 
บริษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี จ ากดั(2) - 419 - - - 4,200 
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์(1) - - - - - - 
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิ 
   เรียกร้องแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์-II 

 
13,439 

 
(48,463) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) 142,341 267,177 (1,979) (232) 133,797 160,557 
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รวม 550,441 583,916 (14,597) (4,135) 531,385 164,757 
(1)จดทะเบียนยกเลิกกองทุนในวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2550 และช าระบญัชีเสร็จส้ินเม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2558 
(2) บริษทัฯไดเ้ปล่ียนประเภทเงินลงทุนในบริษทัร่วมเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในเดือนพฤศจิกายน 2557 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั 
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน)    

จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 
ส่วนแบ่งก าไรขาดทุน 

เบด็เสร็จอ่ืนในบริษทัร่วม เงินปันผลรับ 

 2558 2557 2558 2557 2558 2557 

บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 404,786 303,293 13,438 34,500 16,595 144,541 
บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ จ ากดั (มหาชน) 3,384 27,145 - - 11,848 21,157 
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั  (มหาชน) 712,503 690,703 (16,403) (2,573) 670,917 46,095 
บริษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี จ ากดั(2) - 1,732 - - - 4,200 
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์(1) - - - - - - 
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิ 
   เรียกร้องแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์-II 

 
28,459 

 
(49,535) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) 452,455 669,547 (2,737) 5,393 176,276 366,987 

รวม 1,601,587 1,642,885 (5,702) 37,320 875,636 582,980 
(1)จดทะเบียนยกเลิกกองทุนในวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2550 และช าระบญัชีเสร็จส้ินเม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2558 
(2) บริษทัฯไดเ้ปล่ียนประเภทเงินลงทุนในบริษทัร่วมเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในเดือนพฤศจิกายน 2557 

8.4 มูลค่ายุติธรรมของบริษัทร่วมทีเ่ป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

 เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยมีมูลค่ายุติธรรม
ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

ช่ือบริษทั มูลค่ายติุธรรม  

 
30 กนัยายน   

2558 
31 ธนัวาคม

2557 
บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 7,277 8,791 
บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ จ ากดั (มหาชน) 533 732 
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั  (มหาชน) 27,036 30,565 
บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) 6,476 8,395 
รวม 41,322 48,483 

8.5 งบการเงินรวมระหว่างกาลของบริษทัฯส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2558 รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สียและส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้
เสียของบริษทัร่วมดงักล่าว โดยค านวณจากงบการเงินท่ีสอบทานแลว้ดงัต่อไปน้ี 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 เงินลงทุนตามวธีิ ส่วนแบ่งก าไรตามวธีิส่วนไดเ้สีย 

 ส่วนไดเ้สีย ส าหรับงวดสามเดือน ส าหรับงวดเกา้เดือน 

 ณ วนัท่ี ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 30 กนัยายน 2558 2558 2557 2558 2557 

สอบทานแล้วโดยผู้สอบบัญชีและผู้สอบบัญชีอ่ืนในส านักงานเดียวกัน  
บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 5,945,602 150,488 124,607 404,786 303,293 
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 5,390,823 242,702 231,625 712,503 690,703 
บริษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี จ  ากดั(2) - - 419 - 1,732 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์(1) - - - - - 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้อง      
   แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์-II 510,668 13,439 (48,463) 28,459 (49,535) 
บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) 5,920,346 142,341 267,177 452,455 669,547 
สอบทานแล้วโดยผู้สอบบัญชีอ่ืน      
บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ จ  ากดั (มหาชน) 417,397 1,471 8,551 3,384 27,145 

รวม 18,184,836 550,441 583,916 1,601,587 1,642,885 

 (1) จดทะเบียนยกเลิกกองทุนในวนัท่ี 11 ธนัวาคม 2550 และช าระบญัชีเสร็จส้ินเม่ือวนัท่ี 20 มกราคม 2558 
 (2)  บริษทัฯไดเ้ปล่ียนประเภทเงินลงทุนในบริษทัร่วมเป็นเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในเดือนพฤศจิกายน 2557 

9. เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2558 
31 ธนัวาคม

2557 
30 กนัยายน 

2558 
31 ธนัวาคม

2557 
หลกัทรัพย์เผ่ือขาย     
ตราสารทุน - ต่างประเทศ  2,368,704 2,368,704 2,368,704 2,368,704 
หน่วยลงทุน - ในประเทศ  1,231,613 1,231,613 783,568 1,231,613 
บวก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่า 2,412,391 1,676,283 2,399,213 1,676,283 
หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย - สุทธิ 6,012,708 5,276,600 5,551,485 5,276,600 
เงนิลงทุนทั่วไป     
ตราสารทุน - ในประเทศ 204,239 204,239 26,000 26,000 
หน่วยลงทุน - ในประเทศ 174 198 - - 
หกั: ค่าเผื่อขาดทุนจากการดอ้ยค่า (100,500) (100,500) (16,000) (16,000) 
เงินลงทุนทัว่ไป - สุทธิ 103,913 103,937 10,000 10,000 
รวม 6,116,621 5,380,537 5,561,485 5,286,600 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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10. ทีด่ินรอการพฒันา 

 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 บริษทัฯและบริษทัย่อยได้น าท่ีดินรอการพฒันา
บางส่วนไปจดจ านองค ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
30 กนัยายน 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
มูลค่าสุทธิตามบญัชีของท่ีดิน 
   รอการพฒันาท่ีติดภาระค ้าประกนั 

 
3,496 

 
3,496 

 
2,551 

 
2,551 

 การเปล่ียนแปลงของค่าเผื่อการลดมูลค่าของท่ีดินรอการพฒันาส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี                       
30 กนัยายน 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
                                  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 801,172 690,179 
บวก: ตั้งเพิ่มในระหวา่งงวด 1,850 - 
หกั: โอนกลบัเน่ืองจากการขาย (92) - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 802,930 690,179 

11. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี                    
30 กนัยายน 2558 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวม 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558  3,726,501 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน  2,717,498 
จ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี  (418,337) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด  (90,975) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน  378,608 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558  6,313,295 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 บริษทัย่อยได้น าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 
จ  านวน 2,600 ลา้นบาทไปค ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาว (31 ธนัวาคม 2557: ไม่มี) 

12. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2558 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 288,335 179,883 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 84,962 68,573 
จ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี  (7,701) (7,396) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (68,007) (37,800) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 32 - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 297,621 203,260 

13. สิทธิการเช่า 
(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวม 

 อายกุาร     
 ตดัจ าหน่าย 1 มกราคม   30 กนัยายน 

โครงการ คงเหลือ (ปี) 2558 เพ่ิมข้ึน ตดัจ าหน่าย 2558 

โรงแรม แกรนด ์เซนเตอร์ พอยต ์ราชด าริ 22 1,678,597 16,396 (68,039) 1,626,954 
โรงแรม แกรนด ์เซนเตอร์ พอยต ์ 
   เทอร์มินลั 21  

 
25 

 
1,677,268 

 
9,061 

 
(49,208) 

 
1,637,121 

โรงแรม แกรนด ์เซนเตอร์ พอยต ์ทองหล่อ 32 311,024 212,703 (5,834) 517,893 
ท่ีดินเปล่า 12 และ 33 443 85,000 (28) 85,415 

รวม  3,667,332 323,160 (123,109) 3,867,383 

สิทธิการเช่าของโครงการโรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชด าริ รวมมูลค่าของส่ิงปลูกสร้างบน
สิทธิการเช่า เน่ืองจากบริษัท แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากัด ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ                  
ตอ้งโอนส่ิงปลูกสร้างบนสิทธิการเช่าใหก้บัผูใ้หเ้ช่าเม่ือสร้างเสร็จตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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เม่ือวนัท่ี 20 ตุลาคม 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั ซ่ึงเป็น
บริษทัยอ่ยของบริษทัฯอนุมติัแผนการเสนอขายทรัพยสิ์นซ่ึงประกอบดว้ย สิทธิการเช่า เฟอร์นิเจอร์ 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และอุปกรณ์ของโครงการโรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินัล 21 
(“ทรัพย์สินหลัก”) ให้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล 
(“กองทรัสตฯ์”) ซ่ึงก าลงัอยูใ่นขั้นตอนการจดัตั้งและขออนุมติัจากทางส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ทั้งน้ี บริษทัฯคาดว่าจะขายทรัพยสิ์นดงักล่าวในไตรมาส 4 ปี 2558 
โดยมีมูลค่ารวมไม่เกิน 4,010 ลา้นบาท 

 บริษทัย่อยไดน้ าสิทธิการเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของโครงการโรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต ์
ราชด าริ และโครงการโรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ทองหล่อ ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี               
30 กนัยายน 2558 จ านวน 1,627 ลา้นบาท และ 518 ลา้นบาท ตามล าดบั ไปค ้าประกนัเงินเบิกเกินบญัชี
และเงินกูย้ืมระยะยาว (31 ธันวาคม 2557: เฉพาะโครงการโรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต ์ราชด าริ 
จ  านวน 1,679 ลา้นบาท) 

14.  ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินได้ส าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี
เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2558 และ 2557      
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2558 2557 2558 2557 

ภาษเีงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 273,082 303,793 239,550 257,702 
ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผล
แตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ
ผลแตกต่างชัว่คราว (11,542) (1,694) (1,033) (6,700) 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ที่แสดงอยู่ใน                   
งบก าไรขาดทุน 261,540 302,099 238,517 251,002 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 
ภาษเีงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 743,809 948,732 680,083 866,561 
ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผล
แตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ
ผลแตกต่างชัว่คราว 26,516 (24,820) 2,107 (52,120) 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ที่แสดงอยู่ใน                   
งบก าไรขาดทุน 770,325 923,912 682,190 814,441 

จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด
สามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 2557 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
ก าไร/ขาดทุนจากการวดัมูลค่า           
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย (183,063) (28,789) (183,942) (28,789) 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
ก าไร/ขาดทุนจากการวดัมูลค่า           
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย (143,707) (318,924) (144,586) (318,924) 

 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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15. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
30 กนัยายน 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
30 กนัยายน 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 

เงินเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ     
เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR MOR 10,079 19,161 - - 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน MOR - 2.0 MOR - 1.5     
 และ 1.75  1,580,000 100,000 1,400,000 - 
รวมเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจาก 
   สถาบนัการเงิน 1,590,079 119,161 1,400,000 - 

เงินกู้ยืมระยะส้ัน     
ตัว๋แลกเงิน 1.57 - 1,000,000 - 1,000,000 - 
หกั: ดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้   (301) - (301) - 
รวมเงินกูย้มืระยะสั้น 999,699 - 999,699 - 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนั
การเงินค ้ าประกนัโดยการจ าน าสิทธิการเช่าท่ีดินและจดจ านองท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของโครงการ
ของบริษทัยอ่ย 

16. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

30 กนัยายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 2,238,757 1,783,101 2,152,333 1,613,131 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 16,269 24,713 8,433 8,256 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 30,128 56,155 825 62 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 868,103 1,190,408 751,581 891,653 
อ่ืนๆ 103,142 34,458 86,065 21,126 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 3,256,399 3,088,835 2,999,237 2,534,228 
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17. เงินกู้ยืมระยะยาว 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
30 กนัยายน 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
เงินกูย้มืระยะยาว 9,241,097 9,882,929 6,966,486 7,966,986 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (525,107) (2,176,646) - (1,000,500) 
สุทธิ 8,715,990 7,706,283 6,966,486 6,966,486 

 การเปล่ียนแปลงของเงินกู้ยืมระยะยาวส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี  30 กันยายน 2558 มี
รายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

                                
งบการเงินรวม 

งบการเงิน   
เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 9,882,929 7,966,986 
บวก: เบิกเงินกูเ้พิ่ม 1,346,536 - 
หกั: ช าระคืน (1,988,368) (1,000,500) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 9,241,097 6,966,486 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้ าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ของโครงการ ท่ีดินรอการพฒันา อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน สิทธิการเช่าท่ีดิน และหุ้นของบริษทั
ยอ่ยบางส่วนไปจดจ านองเป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืระยะยาว  

 บริษทัฯและ Reco Resorts Pte Ltd. ในฐานะผูถื้อหุ้นของบริษทั แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 
ไดต้กลงให้ค  ารับรองกบัธนาคารผูใ้ห้สินเช่ือแก่บริษทั แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั ซ่ึงเป็น
บริษทัย่อยของบริษทัฯโดยมีขอ้ปฏิบติับางประการ เช่น การด ารงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษทัย่อย     
การให้การสนับสนุนทางการเงินในกรณีจ าเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าบริษทัย่อยมีความสามารถในการ       
ช าระหน้ีในวงเงินดงักล่าวกบัผูใ้ห้สินเช่ือได ้และบริษทัฯตอ้งไดรั้บการยินยอมจากผูใ้ห้สินเช่ืออยา่ง
เป็นลายลกัษณ์อกัษรหากมีการขาย โอนหรือจ าน าหุน้ของบริษทัยอ่ยดงักล่าว 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 สัญญากู้ยืมเงินส่วนใหญ่ได้ระบุขอ้ปฏิบติัและขอ้จ ากดับางประการ เช่น อตัราส่วนการถือหุ้นของ         
ผู ้ถือหุ้นรายใหญ่  การเปล่ียนแปลงกรรมการบริษัท  การค ้ าประกันหน้ีสินหรือเข้ารับอาว ัล                 
ตัว๋สัญญาใช้เงินแก่บุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ การจ่ายเงินปันผล การรวมหรือควบบริษัทเข้ากับ      
บริษทัอ่ืน การด ารงอตัราส่วนทางการเงินบางประการ และการแจง้ให้ผูใ้ห้กูท้ราบอยา่งเป็นลายลกัษณ์
อกัษรเม่ือมีคดีความท่ีมีผลกระทบต่อความสามารถในการช าระคืนเงินกู ้เป็นตน้ 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยคงเหลือจ านวนเงินท่ียงัไม่ได้
เบิกใชข้องวงเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
30 กนัยายน 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
วงเงินกูย้มืท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช ้ 3,368 2,201 1,795 1,795 

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 ้ 
วธีิเสนอขาย เสนอขายต่อผูล้งทุนในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 บริษทัฯมีจ านวนหุ้นกูท่ี้ยงัไม่ไดอ้อกตามการอนุมติัดงักล่าวขา้งตน้จ านวน
รวม 13,500 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2557: 14,900 ลา้นบาท) 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 ยอดคงเหลือของหุน้กู ้ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 มีดงัน้ี 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 จ านวนหุ้น (หุ้น) จ านวนเงิน (พนับาท) 

คร้ังท่ี อตัราดอกเบ้ียต่อปี อาย ุ คืนเงินตน้ ครบก าหนด 
30 กนัยายน 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
30 กนัยายน 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
หุ้นกูป้ระเภทไม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิ        
 คร้ังท่ี 1/2552  คงท่ีร้อยละ 4.50 5.5 ปี เม่ือครบก าหนด 19 มิถุนายน 2558 - 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 
 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 กุมภาพนัธ์ 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 3.70 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 - 
 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 - 
รวม     26,500,000 25,100,000 26,500,000 25,100,000 

หัก: หุ้นกูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี     (8,500,000) (7,600,000) 
สุทธิ       18,000,000 17,500,000 

 การเปล่ียนแปลงของหุน้กูส้ าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 มีรายละเอียดดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 25,100,000 
บวก: ออกหุน้กู ้ 9,000,000 
หกั: ช าระคืน (7,600,000) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 26,500,000 

 หนงัสือช้ีชวนการออกหุ้นกูไ้ดร้ะบุถึงขอ้ปฏิบติัและขอ้จ ากดับางประการ เช่น การด ารงอตัราส่วนทาง
การเงิน การจ่ายเงินปันผล และการจดัส่งรายงานเม่ือมีเหตุการณ์ส าคญั เช่น การถูกฟ้องร้อง เป็นตน้ 

19. ทุนเรือนหุ้น 

 การเพิ่มทุนของบริษทัฯในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 เน่ืองจากการใช้สิทธิ
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 
31 มีนาคม 2558 LH-W3 698,783,500 698,783,500 3.50 3 เมษายน 2558 8 เมษายน 2558 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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วนัท่ีใชสิ้ทธิ 
ประเภทใบส ำคญั

แสดงสิทธิ 
จ ำนวน          
ท่ีใชสิ้ทธิ 

จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีออก
เน่ืองจำกกำรใชสิ้ทธิ 

รำคำใช้
สิทธิ 

วนัท่ีจดทะเบียนกบั
กระทรวงพำณิชย ์

วนัท่ีตลำดหลกัทรัพยรั์บเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

  (หน่วย) (หุน้) (บำทต่อหุน้)   
30 มิถุนายน 2558 LH-W3 7,410,808 7,410,808 3.50 3 กรกฎาคม 2558 8 กรกฎาคม 2558 

รวม  716,838,323 716,838,323    

 รายการกระทบยอดจ านวนหุน้สามญั 
(หน่วย: หุน้) 

 งบการเงินรวมและ                              
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี  
 30 กนัยายน 
 2558 2557 
หุน้สามญัจดทะเบียน   

จ านวนหุน้สามญั ณ วนัตน้งวด 12,031,105,828 10,354,268,670 
ลดทุนจดทะเบียน - (328,347,147) 
เพ่ิมทุนจดทะเบียน - 2,005,184,305 
จ านวนหุน้สามญั ณ วนัปลายงวด 12,031,105,828 12,031,105,828 

หุน้สามญัท่ีออกและช าระแลว้   
จ านวนหุน้สามญั ณ วนัตน้งวด 10,985,568,017 10,025,921,523 
เพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ 716,838,323 772,275,689 
จ านวนหุน้สามญั ณ วนัปลายงวด 11,702,406,340 10,798,197,212 

 หุ้นสามญัจดทะเบียนท่ียงัไม่ไดอ้อกและเรียกช าระเป็นหุ้นสามญัท่ีส ารองไวเ้พื่อการใชสิ้ทธิใบส าคญั
แสดงสิทธิ  

20. ใบส าคัญแสดงสิทธิ 

 เม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2557 บริษทัฯไดอ้อกใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯคร้ังท่ี 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 าหนดการใช้สิทธิคร้ังสุดท้ายคือวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2560 
และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บใบส าคญัแสดงสิทธิดงักล่าวเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 
โดยเร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดต้ั้งแต่วนัท่ี 30 พฤษภาคม 2557 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 
29 

 

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 หุ้นสามญั แสดงสิทธิ 1 มกราคม 2558 ในระหวา่งงวด 30 กนัยายน 2558 

 (บาท)  (หน่วย) (หน่วย) (หน่วย) 
LH-W3 3.50 ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

1 หน่วย มีสิทธิซ้ือ
หุ้นสามญั 1 หุ้น 

1,027,894,347 (733,822,755) 294,071,592 

21. เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 บริษทัฯไดรั้บเงินล่วงหนา้ค่าหุน้จากการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ
หุน้สามญัของบริษทัฯดงัน้ี 

วนัท่ีใชสิ้ทธิ 
ประเภทใบส ำคญั

แสดงสิทธิ 
จ ำนวน          
ท่ีใชสิ้ทธิ 

จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีออก
เน่ืองจำกกำรใชสิ้ทธิ 

รำคำใช้
สิทธิ 

วนัท่ีจดทะเบียนกบั
กระทรวงพำณิชย ์

วนัท่ีตลำดหลกัทรัพยรั์บเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

  (หน่วย) (หุน้) (บำทต่อหุน้)   
30 กนัยายน 2558 LH-W3 27,628,447 27,628,447 3.50 6 ตุลาคม 2558 9 ตุลาคม 2558 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 บริษทัฯบนัทึกเงินรับจากการใช้สิทธิดังกล่าวจ านวนรวม 97 ล้านบาท      
เป็นรายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินภายใตบ้ญัชี “เงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้” 

22. ส่วนเกนิ (ต ่ากว่า) ทุนจากการเปลีย่นแปลงมูลค่าเงินลงทุน 

ในระหว่างงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2558 และ 2557 ส่วนเกิน (ต ่ากว่า) ทุนจากการ
เปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนมีรายการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2558 2557 2558 2557 

ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้งวด 1,341,026 (325,272) 1,341,026 (325,272) 
เปล่ียนแปลงระหวา่งงวด     
   -  จากการขาย - - 4,393 - 
   -  จากการตีราคา 736,108 1,594,619 718,537 1,594,619 
 -  ภาษีเงินได ้ (143,707) (318,924) (144,586) (318,924) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัปลายงวด 1,933,427 950,423 1,919,370 950,423 
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23. ก าไรต่อหุ้น 

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

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

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

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

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       

ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ   1,481,660 1,730,739 11,702,707* 10,800,234* 0.13 0.16 

ผลกระทบของหุ้นสามญัเทยีบเท่าปรับลด       

ใบส าคญัแสดงสิทธิ (LH-W3) - - 182,523 811,199   

ก าไรต่อหุ้นปรับลด       
ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       
   สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั       
   จากใบส าคญัแสดงสิทธิ 1,481,660 1,730,739 11,885,230 11,611,433 0.12 0.15 

*  รวมหุน้สามญัท่ีเกิดจากเงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้ 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

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

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       

ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ   1,491,069 1,172,108 11,702,707* 10,800,234* 0.13 0.11 

ผลกระทบของหุ้นสามญัเทยีบเท่าปรับลด       

ใบส าคญัแสดงสิทธิ (LH-W3) - - 182,523 811,199   

ก าไรต่อหุ้นปรับลด       
ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       
   สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั       
   จากใบส าคญัแสดงสิทธิ 1,491,069 1,172,108 11,885,230 11,611,433 0.13 0.10 

*  รวมหุน้สามญัท่ีเกิดจากเงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้   
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 งบการเงินรวม 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 ก าไรส าหรับงวด จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุน้  
 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ   4,531,394 5,136,970 11,469,813* 10,289,691* 0.40 0.50 
ผลกระทบของหุ้นสามญัเทยีบเท่าปรับลด       
ใบส าคญัแสดงสิทธิ (LH-W3) - - 342,269 995,468   
ก าไรต่อหุ้นปรับลด       
ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       
   สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั       
   จากใบส าคญัแสดงสิทธิ 4,531,394 5,136,970 11,812,082 11,285,159 0.38 0.46 
*  รวมหุน้สามญัท่ีเกิดจากเงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้    
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 ก าไรส าหรับงวด จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุน้  
 2558 2557 2558 2557 2558 2557 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ   3,780,873 3,900,400 11,469,813* 10,289,691* 0.33 0.38 
ผลกระทบของหุ้นสามญัเทยีบเท่าปรับลด       
ใบส าคญัแสดงสิทธิ (LH-W3) - - 342,269 995,468   
ก าไรต่อหุ้นปรับลด       
ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       
   สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั       
   จากใบส าคญัแสดงสิทธิ 3,780,873 3,900,400 11,812,082 11,285,159 0.32 0.35 
*  รวมหุน้สามญัท่ีเกิดจากเงินรับล่วงหนา้ค่าหุน้    

24. เงินปันผล 

   
 

เงินปันผลท่ี
อนุมติัจ่าย 

 
เงินปันผล

ระหวา่งกาลท่ี
จ่ายไปแลว้ 

 
 

เงินปันผล  
ท่ีจ่ายเพิ่ม 

 
 

จ านวน     
เงินปันผล 

จ านวน               
เงินปันผลส่วน      

ท่ีเป็นของผูถื้อหุน้                  
ซ่ึงไม่มีสิทธิ 

 
 

จ านวน 
เงินปันผล 

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

เงินปันผลประจ าปี 2556 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
   เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2557 

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

เงินปันผลระหวา่งกาล
ส าหรับปี 2557 

ท่ีประชุมคณะกรรมการ    
บริษทัฯ เม่ือวนัท่ี                               

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

  14 สิงหาคม 2557       
       4,192 

เงินปันผลประจ าปี 2557 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
   เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2558 

0.65 (0.25) 0.40 4,678 (11) 4,667 

เงินปันผลระหวา่งกาล
ส าหรับปี 2558 

ท่ีประชุมคณะกรรมการ            
บริษทัฯ เม่ือวนัท่ี                               

0.25 - 0.25 2,926 (10) 2,916 

  13 สิงหาคม 2558       
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       7,583 

25. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 บริษทัฯจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์และบริการ ในระหว่างงวด
ปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงาน  

ขอ้มูลรายไดแ้ละก าไรของส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัย่อยส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 2557 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 

  ส่วนงานธุรกิจ  รายการปรับปรุง  
 ส่วนงานธุรกิจ ใหเ้ช่าพื้นท่ี รวมส่วนงาน และตดัรายการ  
 อสงัหาริมทรัพย ์ และบริการ ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 5,332 517 5,849 - 5,849 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - 29 29 (29) - 
ดอกเบ้ียรับ 62 2 64 (57) 7 
ค่าบริการสาธารณูปโภค 47 - 47 - 47 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (64) (61) (125) 57 (68) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (13) (85) (98) - (98) 
ก าไรของส่วนงาน 1,129 77 1,206 (67) 1,139 

รายได้และค่าใช้จ่ายทีไ่ม่ได้ปันส่วน:      
 รายไดอ่ื้น     82 
 ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม     550 
 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (262) 
 ก าไรสุทธิของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย     (27) 

ก าไรส าหรับงวด     1,482 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 

  ส่วนงานธุรกิจ  รายการปรับปรุง  
 ส่วนงานธุรกิจ ใหเ้ช่าพื้นท่ี รวมส่วนงาน และตดัรายการ  
 อสงัหาริมทรัพย ์ และบริการ ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 5,965 603 6,568 - 6,568 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - - - - 
ดอกเบ้ียรับ 54 2 56 (43) 13 
ค่าบริการสาธารณูปโภค 54 - 54 - 54 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (55) (85) (140) 42 (98) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (15) (99) (114) - (114) 
ขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร      
   และอุปกรณ์ (1) - (1) - (1) 
ก าไรของส่วนงาน 1,371 69 1,440 (1) 1,439 

รายได้และค่าใช้จ่ายทีไ่ม่ได้ปันส่วน:      
 รายไดอ่ื้น     42 
 ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม     584 
 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (302) 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 ก าไรสุทธิของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย     (32) 

ก าไรส าหรับงวด     1,731 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 

  ส่วนงานธุรกิจ  รายการปรับปรุง  
 ส่วนงานธุรกิจ ใหเ้ช่าพื้นท่ี รวมส่วนงาน และตดัรายการ  
 อสงัหาริมทรัพย ์ และบริการ ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 15,941 1,489 17,430 - 17,430 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - 106 106 (106) - 
ดอกเบ้ียรับ 217 6 223 (163) 60 
ค่าบริการสาธารณูปโภค 183 - 183 - 183 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (201) (172) (373) 163 (210) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (42) (245) (287) - (287) 
ก าไรจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร      
   และอุปกรณ์ และอสงัหาริมทรัพย ์      
   เพื่อการลงทุน 9 223 232 - 232 
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ (1) - (1) - (1) 
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าท่ีดิน      
   รอการพฒันา (2) - (2) - (2) 
ก าไรของส่วนงาน 3,313 440 3,753 (111) 3,642 

รายได้และค่าใช้จ่ายทีไ่ม่ได้ปันส่วน:      
 รายไดอ่ื้น     135 
 ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม     1,602 
 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (770) 
 ก าไรสุทธิของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย     (78) 

ก าไรส าหรับงวด     4,531 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 

  ส่วนงานธุรกิจ  รายการปรับปรุง  
 ส่วนงานธุรกิจ ใหเ้ช่าพื้นท่ี รวมส่วนงาน และตดัรายการ  
 อสงัหาริมทรัพย ์ และบริการ ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 18,596 1,624 20,220 - 20,220 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - - - - - 
ดอกเบ้ียรับ 169 3 172 (131) 41 
ค่าบริการสาธารณูปโภค 168 - 168 - 168 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (281) (253) (534) 130 (404) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (45) (296) (341) - (341) 
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ (31) - (31) - (31) 
ขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร      
   และอุปกรณ์ (1) - (1) - (1) 
ก าไรของส่วนงาน 4,256 129 4,385 (5) 4,380 

รายได้และค่าใช้จ่ายทีไ่ม่ได้ปันส่วน:      
 รายไดอ่ื้น     103 
 ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม     1,643 
 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     (924) 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 ก าไรสุทธิของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย     (65) 

ก าไรส าหรับงวด     5,137 

26.      ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

26.1 ภาระผูกพนั 

 26.1.1 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัตาม
สัญญาก่อสร้างดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
30 กนัยายน 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 

ภาระผกูพนัตามสญัญาก่อสร้าง 6,858 8,498 5,872 7,309 

26.1.2 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าท่ีดิน
พร้อมส่ิงปลูกสร้าง และสัญญาเช่าท่ีดินดงัน้ี 

  ก) สัญญาเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง 

วนัท่ีท าสญัญา อายสุญัญา วนัส้ินสุดสญัญา 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 
   (30 กนัยายน 2558: ช าระ

 แลว้รวม 18.51 ลา้นบาท)  
   (31 ธนัวาคม 2557: ช าระ    
   แลว้รวม 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 30 กนัยายน 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 บริษทั แอล แอนด์ เอช 
พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ มีภาระผูกพนัเก่ียวกบัค่าดูแลรักษา
ความปลอดภัยเดือนละ 11,160 บาท ตลอดระยะเวลาการปลูกสร้างและตลอดอายุ
สัญญาเช่า 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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  ข) สัญญาเช่าท่ีดิน 

วนัท่ีท าสญัญา อายสุญัญา อตัราค่าเช่า 

10 มีนาคม 2549 30 ปี* ค่าเช่าท่ีดินจ่ายเป็นรายเดือนดงัน้ี 

    

  ปีท่ี 1 - 5 ค่าเช่ารวม 20.16 ลา้นบาท  
  (30 กนัยายน 2558: ช าระแลว้ทั้งจ านวน) 
  (31 ธนัวาคม 2557: ช าระแลว้รวม 17.47 ลา้นบาท) 

    
  ปีท่ี 6 - 10 ค่าเช่ารวม 23.18 ลา้นบาท  
   (30 กนัยายน 2558: ช าระแลว้รวม 0.39 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 

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

  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 บริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกหน้ีสินภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าท่ีดิน
บางส่วนในงบการเงินแลว้จ านวน 32.79 ลา้นบาท (ตามมูลค่าปัจจุบนั) (31 ธันวาคม 
2557: 34.67 ลา้นบาท) เน่ืองจากค่าเช่าดงักล่าวถือเป็นส่วนหน่ึงของค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึน
จากการขายทรัพยสิ์นใหแ้ก่ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์

  ค) สัญญาเช่าท่ีดิน 
วนัท่ีท าสญัญา อายสุญัญา วนัส้ินสุดสญัญา 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 

 * อายสุญัญาเช่านบัจากวนัท่ี 1 เมษายน 2560 (ภายหลงัระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี) 

 นอกจากน้ี  ณ  ว ัน ท่ี  30 กันยายน 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 บ ริษัท  แปซิฟิค                      
เรียลเอสเตท จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ มีภาระผูกพนัค่าตอบแทนการเขา้ท า
สัญญาปีละ 5 ล้านบาท ซ่ึงต้องจ่ายช าระในปีท่ีสองและปีท่ีสามของระยะเวลาการ
ก่อสร้าง  



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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  ง) สัญญาเช่าท่ีดิน 
วนัท่ีท าสญัญา อายสุญัญา อตัราค่าเช่า 

4 สิงหาคม 2558 30 ปี*  ค่าเช่าท่ีดินจ่ายเป็นรายเดือนในอตัราดงัน้ี 
      ปีท่ี 1 - 3  ค่าเช่ารวม 71.28  ลา้นบาท 
      ปีท่ี 4 - 6  ค่าเช่ารวม 78.41  ลา้นบาท 
    ปีท่ี 7 - 9     ค่าเช่ารวม 86.26  ลา้นบาท 
    ปีท่ี 10 - 12 ค่าเช่ารวม 94.86  ลา้นบาท 
    ปีท่ี 13 - 15 ค่าเช่ารวม 104.36 ลา้นบาท 
    ปีท่ี 16 - 18 ค่าเช่ารวม 114.80 ลา้นบาท 
    ปีท่ี 19 - 21 ค่าเช่ารวม 126.29 ลา้นบาท 
    ปีท่ี 22 - 24 ค่าเช่ารวม 138.89 ลา้นบาท 
    ปีท่ี 25 - 27 ค่าเช่ารวม 152.78 ลา้นบาท 
    ปีท่ี 28 - 30 ค่าเช่ารวม 168.08 ลา้นบาท 

 * อายสุญัญาเช่านบัจากวนัถดัจากวนัครบก าหนดระยะเวลา 3 ปีของระยะเวลาการก่อสร้าง อยา่งไรก็
ตาม ผูใ้ห้เช่ายินยอมให้บริษทั แปซิฟิค เรียลเอสเตท จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ เขา้ไป
พฒันาและก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างในท่ีดินท่ีเช่าไดเ้ป็นระยะเวลา 3 ปีนบัตั้งแตว่นัส่งมอบท่ีดินและจด
ทะเบียนเช่าท่ีดิน โดยบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัตอ้งช าระค่าตอบแทนให้แก่ผูเ้ช่าเป็นรายเดือนใน
อัตราเดือนละ  1,716,000 บาท ส าหรับระยะเวลาการก่อสร้างปี ท่ี  1 และปีท่ี  2 และเดือนละ 
1,980,000 บาท ส าหรับระยะเวลาก่อสร้างปีท่ี 3 

 นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัตอ้งจ่ายเงินชดเชยการยกเลิก
สัญญาเช่าท่ีดินเดิมและค่าหน้าดินส่วนท่ีเหลือแก่ผูใ้ห้เช่าจ านวน 100 ล้านบาทและ 150             
ลา้นบาท ตามล าดบั ในวนัส่งมอบท่ีดินและจดทะเบียนเช่าท่ีดิน  

 26.1.3 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 บริษทั แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเมนท์ จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทั
ยอ่ยของบริษทัฯ มีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาเช่าทรัพยสิ์นโครงการแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต ์
เพลินจิต ท่ีตอ้งจ่ายให้กบักองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้องแลนด์แอนด์เฮา้ส์-II 
ซ่ึงเป็นบริษทัร่วมของบริษทัฯเป็นค่าเช่าคงท่ีตามสัญญาจ านวน 14.7 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 
2557: 68.4 ลา้นบาท) และค่าเช่าผนัแปรตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา ซ่ึงมีก าหนดจ่ายช าระ
ภายใน 1 ปี  

 26.1.4 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 บริษทัฯมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัส่วนของเงินลงทุนท่ียงัไม่เรียกช าระ
ในบริษทั แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของบริษทัฯ จ านวนเงิน 90 
ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2557: 90 ลา้นบาท) 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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 26.1.5 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 บริษทั แปซิฟิค เรียลเอสเตท จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ 
มีภาระผูกพนัเก่ียวกบัค่าบริหารจดัการท่ีตอ้งจ่ายให้กับบริษทั คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯเป็นจ านวนเงิน 2.4 ล้านบาท ซ่ึงมีก าหนดจ่ายช าระ
ภายใน 1 ปี (31 ธนัวาคม 2557: ไม่มี) 

 26.1.6 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัการซ้ือท่ีดิน
ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวมและ               

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
ภาระผกูพนัเก่ียวกบัการซ้ือท่ีดิน 248 988 

 26.1.7 ภาระผกูพนัจากการพฒันาโครงการท่ีด าเนินการอยู ่

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

30 กนัยายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

จ านวนโครงการท่ีด าเนินการอยูต่น้งวด/ปี 64 55 54 46 
จ านวนโครงการท่ีปิดแลว้ระหวา่งงวด/ปี (8) (14) (7) (11) 
จ านวนโครงการท่ีเปิดใหม่ระหวา่งงวด/ปี 6 23 6 19 
จ านวนโครงการท่ีด าเนินการอยูป่ลายงวด/ปี 62 64 53 54 

มูลค่าซ้ือขายท่ีไดท้ าสญัญาแลว้สะสม     
 ทั้งส้ิน (ลา้นบาท) 71,561 79,755 65,501 73,140 
คิดเป็นร้อยละของยอดขายรวมของ     
 โครงการท่ีเปิดด าเนินการอยู ่ 61 59 61 59 
มูลค่าซ้ือขายท่ีไดท้ าสญัญาแลว้ใน     
 ระหวา่งงวด/ปี (ลา้นบาท) 15,915 25,823 15,259 24,038 
คิดเป็นร้อยละของยอดขายรวมของ     
 โครงการท่ีเปิดด าเนินการอยู ่ 13 19 14 20 
ภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งท าการพฒันา 
 สาธารณูปโภคส่วนกลางของโครงการ 
 ท่ีด าเนินงานอยู ่(ลา้นบาท) 

 
 

1,069 1,282 946 1,147 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 
39 

 26.1.8 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2558 บริษัทย่อยมีท่ีดินในโครงการท่ีติดภาระจ ายอมรวมจ านวน
ประมาณ 90 ไร่ ซ่ึงมูลค่าของท่ีดินท่ีติดภาระจ ายอมดงักล่าวไดร้วมเป็นตน้ทุนโครงการแลว้                 
(31 ธนัวาคม 2557: 89 ไร่) 

 26.1.9 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาเช่าด าเนินงาน 

บริษทัฯและบริษทัฯย่อยไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
เช่าพื้นท่ีในอาคารโดยสัญญามีอาย ุ3 ปี 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯและบริษทัฯยอ่ยมีจ านวนเงินขั้นต ่า
ท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาบริการท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
 
จ่ายช าระ: 

30 กนัยายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

30 กนัยายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

   ภายใน 1 ปี 47 40 39 40 
   มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 52 71 42 71 

26.2 หนังสือค า้ประกนัธนาคาร 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออก
โดยธนาคารในนามบริษัทฯและบริษัทย่อย ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพนัทางปฏิบัติบางประการ
ตามปกติธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยคงเหลือดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
30 กนัยายน 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
หนงัสือค ้าประกนัการจดัหาและบ ารุง
สาธารณูปโภค 2,127 2,419 1,922 2,220 
หนงัสือค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 63 59 48 42 
 2,190 2,478 1,970 2,262 
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26.3 การค า้ประกนั 

26.3.1 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากภาระการ
ค ้าประกนัเงินกูย้มืดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

ผูค้  ้าประกนั ผูถู้กค ้าประกนั 
30 กนัยายน 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) ลูกคา้ 7 7 

26.3.2 บริษัทฯมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับการสนับสนุนการเงิน (Letter of Comfort) 
ให้กบับริษทัย่อยสองแห่งส าหรับเงินกู้ยืมจากธนาคารและการออกหนังสือค ้ าประกนัโดย
ธนาคารเพื่อใช้ในโครงการของบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 บริษทัย่อยสองแห่ง
ดงักล่าวมียอดหน้ีคงคา้งตามสัดส่วนการค ้าประกนัของบริษทัฯท่ีก าหนดในค ารับรองท่ีใหก้บั
ธนาคารจ านวน 235 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2557: 715 ลา้นบาท) 

26.4 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 เม่ือวนัท่ี 24 กรกฏาคม 2557                      
ศาลชั้ นต้นได้ตัดสินคดีแพ่งโดยพิพากษายกฟ้อง ขณะน้ีคดีอยู่ระหว่างการอุทธรณ์ต่อ                     
ศาลอุทธรณ์  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 บริษทัฯไดบ้นัทึกส ารองค่าเผื่อหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน
จากคดีความดงักล่าวจ านวน 25 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2557: 25 ลา้นบาท) 

  นอกจากน้ีในเดือนกุมภาพนัธ์ 2552 บริษทัฯและบริษทัย่อยดังกล่าวได้ถูกฟ้องร้องเพิ่มเติม
จ านวนสองคดี ซ่ึงมีทุนทรัพยจ์  านวน 310 ล้านบาท และ 102 ล้านบาท ตามพระราชบญัญัติ                  
การจดัสรรท่ีดินและพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2555 ศาลชั้นตน้ได้
ตดัสินคดีแพ่งซ่ึงมีทุนทรัพยจ์  านวน 102 ลา้นบาท ระหวา่งบริษทัฯกบันิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรร
สองแห่งและพวก โดยพิพากษาใหบ้ริษทัฯชดใชค้่าเสียหายจ านวน 104 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ีย
ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วนัท่ี 8 ธันวาคม 2551 เป็นตน้ไปจนกว่าจะช าระเสร็จ ขณะน้ี              
คดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 บริษทัฯไดบ้นัทึกส ารอง
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ค่าเผื่อหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากคดีความดงักล่าวรวมดอกเบ้ียตามความเห็นของฝ่ายกฎหมาย
ของบริษทัฯ และท่ีปรึกษากฎหมายรวมจ านวน 158 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2557: 152 ลา้นบาท)  

  ต่อมาเม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2557 ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้ค  าพิพากษาของศาลชั้นต้นให้
บริษทัฯชดใชค้่าเสียหายแก่โจทกร์ายหน่ึงจ านวน 5 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 
ต่อปีนับแต่วนัท่ี 10 ธันวาคม 2551 เป็นต้นไปจนกว่าจะช าระเสร็จ ขณะน้ีคดีอยู่ระหว่างการ
พิจารณาของศาลฏีกา 

 2) ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2558 บริษัทฯได้ถูกฟ้องร้องในคดีอ่ืนๆ ซ่ึงมีทุนทรัพยร์วมจ านวน 530     
ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2557: 529 ลา้นบาท) ปัจจุบนัศาลชั้นตน้และศาลอุทธรณ์ไดมี้ค าพิพากษา
ให้บริษทัฯชดใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบ้ียรวมจ านวน 140 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2557: 138     
ลา้นบาท) อยา่งไรก็ตาม ตามความเห็นของฝ่ายกฎหมายของบริษทัฯ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558  
บริษทัฯได้บนัทึกส ารองค่าเผื่อหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากคดีความดงักล่าวรวมจ านวน 140              
ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2557: 138 ลา้นบาท) 

26.5 สัญญาแลกเปลีย่นสกุลเงินและอตัราดอกเบีย้ (Cross Currency and Interest Rate Swap agreement) 

รายละเอียดของสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอัตราดอกเบ้ีย (Cross Currency and Interest Rate 
Swap agreement) ท่ียงัคงมีผลบงัคบั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 มีดงัน้ี 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 
สกุลเงินและอตัราดอกเบ้ียรับตามสัญญา สกุลเงินและอตัราดอกเบ้ียจ่ายตามสัญญา  

วนัส้ินสุดสัญญา 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 30 กนัยายน 2558 บริษทัฯมีผลขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนของสัญญาขา้งตน้ หากบริษทัฯบนัทึก
ตามมูลค่ายติุธรรมเป็นจ านวนเงินรวมประมาณ 618.6 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2557: 271.6 ลา้นบาท) 
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27. มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชว้ธีิราคาตลาดในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มี
ตลาดท่ีมีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได้ บริษทัฯและ
บริษัทย่อยจะใช้วิธีราคาทุนหรือวิธีรายได้ในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสิน                   
ดงักล่าวแทน 

ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

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

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2  ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

ระดบั 3   ใช้ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้(unobservable inputs) เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินใน
อนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม
แยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย     
ตราสารทุน - ต่างประเทศ 4,834 - - 4,834 
หน่วยลงทุน - ในประเทศ 1,179 - - 1,179 

หนีสิ้นทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม - - - - 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย     
ตราสารทุน - ต่างประเทศ 4,834 - - 4,834 
หน่วยลงทุน - ในประเทศ 717 - - 717 

หนีสิ้นทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม - - - - 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม  

28. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

28.1 เม่ือวนัท่ี 6 ตุลาคม 2558 บริษัทฯได้จดทะเบียนเพิ่มทุนท่ีออกและช าระแล้วจากการใช้สิทธิตาม
ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯในเดือนกนัยายน 2558 ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 21 
ส่งผลให้ ทุนช าระแล้วของบริษัทฯเพิ่ ม ข้ึนจาก 11,702 ล้านบาทเป็น  11,730 ล้านบาท โดย             
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยไดรั้บหุ้นสามญัดงักล่าวเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนแลว้ตั้งแต่วนัท่ี                      
9 ตุลาคม 2558 

28.2 เม่ือวนัท่ี 8 ตุลาคม 2558 บริษทัฯได้ออกเสนอขายหุ้นกู้ประเภทไม่มีหลกัประกนัและไม่ด้อยสิทธิ      
โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

คร้ังท่ี อตัราดอกเบ้ียต่อปี อาย ุ คืนเงินตน้ ครบก าหนด 
จ านวนหุน้ 
(หุน้) 

จ านวนเงิน 
(พนับาท) 

3/2558 ชุดท่ี 1 คงท่ีร้อยละ 2.41 3 ปี เม่ือครบก าหนด 8 ตุลาคม 2561 4,000,000 4,000,000 
3/2558 ชุดท่ี 2 คงท่ีร้อยละ 2.66 4 ปี เม่ือครบก าหนด 8 ตุลาคม 2562 1,000,000 1,000,000 
3/2558 ชุดท่ี 3 คงท่ีร้อยละ 2.99 5 ปี เม่ือครบก าหนด 8 ตุลาคม 2563 1,000,000 1,000,000 

28.3   เม่ือวนัท่ี 9 ตุลาคม 2558 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั แปซิฟิค เรียลเอสเตท จ ากดั ซ่ึงเป็น
บริษทัย่อยของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 1,380 ลา้นบาท โดยการออกหุ้น
สามญัใหม่จ  านวน 13.8 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 100 บาท และมีมติอนุมัติให้เรียกช าระ        
ค่าหุ้นเพิ่มทุนบางส่วนจากบริษทัฯเป็นจ านวน 13.8 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้นละ 45 บาท รวมเป็นเงิน 621 
ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯไดจ่้ายช าระค่าหุน้เรียบร้อยแลว้ 



 (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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28.4  เม่ือวนัท่ี 30 ตุลาคม 2558 กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้องแลนด์แอนด์เฮา้ส์-II ซ่ึงเป็น
บริษทัร่วมของบริษทัฯได้ลดทุนตามสัดส่วนการถือหน่วยลงทุนของผูถื้อหน่วยลงทุนคิดเป็นเงิน
จ านวนรวม 106.47  ลา้นบาท ตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหน่วยลงทุนเม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2558 โดย
บริษทัฯไดรั้บเงินคืนตามสัดส่วนร้อยละ 49.99 รวมเป็นเงิน 53.22 ลา้นบาทในเดือนตุลาคม 2558 และ
บริษทัฯรับรู้ก าไรจากการลดทุนดงักล่าวจ านวน 11.82 ล้านบาทในงบก าไรขาดทุนในไตรมาส 4         
ปี 2558 

29. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 9 พฤศจิกายน 2558 


