(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่ างกาล
สํ าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนสิ้นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559
1.

ข้ อมูลทัว่ ไป

1.1 ข้ อมูลทัว่ ไปของบริษัทฯ
บริ ษทั แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ฯ”) เป็ นบริ ษทั มหาชนซึ่ งจัดตั้งและมีภูมิลาํ เนาใน
ประเทศไทย ธุรกิจหลักของบริ ษทั ฯคือการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ที่อยูต่ ามที่จดทะเบียนของบริ ษทั ฯ
อยูท่ ี่เลขที่ 1 ชั้น 37 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร
1.2 เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินระหว่ างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 34 (ปรับปรุ ง 2558) เรื่ อง งบการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริ ษทั ฯเลือกนําเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯได้แสดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้ และงบกระแสเงินสดในรู ปแบบเช่นเดียวกับงบการเงินประจําปี
งบการเงินระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้นเพื่อให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปี ที่ นาํ เสนอครั้งล่าสุ ด
ดังนั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ ๆ
เพื่ อไม่ ให้ขอ้ มู ลที่ นําเสนอซํ้าซ้อนกับข้อมูลที่ ได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ ช้งบการเงิ น ควรใช้งบการเงิ น
ระหว่างกาลนี้ควบคู่ไปกับงบการเงินประจําปี ล่าสุ ด
งบการเงิ น ระหว่างกาลฉบับ ภาษาไทยเป็ นงบการเงิ น ฉบับ ที่ บ ริ ษ ทั ฯใช้เป็ นทางการตามกฎหมาย
งบการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้
1.3 เกณฑ์ ในการจัดทํางบการเงินรวม
งบการเงินรวมระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้นโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2558 โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเกี่ ยวกับบริ ษทั ย่อยในระหว่างงวด นอกจาก
ตามที่กล่าวในหมายเหตุ 7
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1.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้นาํ มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุ งและฉบับ
ใหม่รวมถึงแนวปฏิบตั ิทางบัญชี ที่ออกโดยสภาวิชาชี พบัญชี ซึ่ งมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลา
บัญชี ที่เริ่ มในหรื อหลังวันที่ 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบตั ิ มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว
ได้รับการปรับปรุ งหรื อจัดให้มีข้ ึนเพื่อให้มีเนื้อหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่าง
ประเทศ โดยส่ วนใหญ่เป็ นการปรับปรุ งถ้อยคําและคําศัพท์ การตีความและการให้แนวปฏิบตั ิทางการ
บัญชี กบั ผูใ้ ช้มาตรฐาน การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาถือปฏิบตั ิน้ ี ไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็ นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย
1.5 นโยบายการบัญชีทสี่ ํ าคัญ
งบการเงิ นระหว่างกาลนี้ จดั ทําขึ้นโดยใช้นโยบายการบัญชี และวิธีการคํานวณเช่ นเดี ยวกับที่ใช้ใน
งบการเงินสําหรับปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
2.

รายการธุรกิจกับกิจการทีเ่ กีย่ วข้ องกัน
ลักษณะความสัมพันธ์ของบริ ษทั ฯและกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีดงั นี้
ชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั แอตแลนติก เรี ยลเอสเตท จํากัด
บริ ษทั แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จํากัด
บริ ษทั แอล แอนด์ เอช รี เทล แมเนจเมนท์ จํากัด
บริ ษทั แอล แอนด์ เอช แมเนจเมนท์ จํากัด
บริ ษทั แลนด์แอนด์เฮ้าส์นอร์ธ จํากัด
บริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นอร์ ธอีส จํากัด
บริ ษทั สยามธานี พร๊ อบเพอร์ต้ ี จํากัด
บริ ษทั สยามธานี เรี ยลเอสเตท จํากัด
บริ ษทั แอล เอช เรี ยลเอสเตท จํากัด
บริ ษทั แอลเอช แอสเซท จํากัด
บริ ษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จํากัด
บริ ษทั ภูเก็ต ฟิ วเจอร์ แพลน จํากัด

ความสัมพันธ์
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย (ถือหุน้ โดยบริ ษทั แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล
จํากัด ร้อยละ 99.95)
บริ ษทั ย่อย (ถือหุน้ โดยบริ ษทั แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล
จํากัด ร้อยละ 99.93)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย (ถือหุ น้ โดยบริ ษทั สยามธานี พร๊ อบเพอร์ต้ ี จํากัด
ร้อยละ 99.99)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย (ถือหุน้ โดยบริ ษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จํากัด
ร้อยละ 99.99)
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ชื่อกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ดับเบิ้ลทรี จํากัด

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

ความสัมพันธ์
บริ ษทั ย่อย (ถือหุน้ โดยบริ ษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จํากัด
ร้อยละ 99.99)
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ย่อย (ถือหุน้ โดยบริ ษทั แอล แอนด์ เอช พร็ อพเพอร์ต้ ี
จํากัด ร้อยละ 99.99)
บริ ษทั ย่อย

บริ ษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด

บริ ษทั ย่อย

บริ ษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)

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

บริ ษทั แอล แอนด์ เอช พร็ อพเพอร์ต้ ี จํากัด
บริ ษทั แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเมนท์ จํากัด

บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์
แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด
บริ ษทั ควอลิต้ ีคอนสตรัคชัน่ โปรดัคส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิเรี ยกร้อง
แลนด์แอนด์เฮ้าส์-II
บริ ษทั ควอลิต้ ีเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั คิว.เอช.อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด
กองทุนรวมสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ควอลิต้ ี เฮ้าส์
บริ ษทั เมืองใหม่ พร๊ อพเพอร์ต้ ี จํากัด
Reco Resorts Pte Ltd.
บริ ษทั สยาม รี เทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จํากัด
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่า
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
แอล เอช ช้อปปิ้ ง เซ็นเตอร์
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์
แอล เอช โฮเทล
บริ ษทั หลักทรัพย์ ทรี นีต้ ี จํากัด

บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ร่ วม (ถือหุ น้ โดยบริ ษทั ควอลิต้ ีเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
ร้อยละ 99.99)
บริ ษทั ร่ วมของบริ ษทั ควอลิต้ ีเฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ย่อย
ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ย่อย
มีผถู ้ ือหุน้ ร่ วมกัน
มีผถู ้ ือหุน้ ร่ วมกัน
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
มีกรรมการร่ วมกัน

ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีรายการธุ รกิ จที่ สําคัญกับบุ คคลหรื อกิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน
รายการธุ รกิ จดังกล่าวเป็ นไปตามเงื่อนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามที่ ตกลงกันระหว่างบริ ษทั ฯและ
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
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(หน่วย: ล้านบาท)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2559
2558

นโยบายการกําหนดราคา

รายการธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย
(ได้ตดั ออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
ดอกเบี้ยรับ

-

-

57.2

ค่าธรรมเนียมการจัดการรับ
เงินปั นผลรับ
ขายที่ดิน
ขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
ค่าตอบแทนจ่ายสําหรับการใช้ที่ดิน
ดอกเบี้ยจ่าย

-

-

2.0
0.6
5.6
49.0
0.2

ซื้อที่ดิน
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ร่ วม
รายได้ค่าบริ หาร
ดอกเบี้ยรับ
เงินปั นผลรับ
ซื้อสิ นค้า
ค่าเช่าอสังหาริ มทรัพย์
ค่าบริ หารโครงการ
ซื้ออสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้ค่าบริ หารอสังหาริ มทรัพย์
รายได้ค่าบริ หารจัดการด้านบุคคล
เงินปั นผลรับ
ค่าเช่าและค่าบริ การจ่าย

-

-

3.7

0.7
2.0
716.4
18.5
48.0
-

2.6
531.4
29.6
33.7
4.8
23.0

1.4
716.4
17.3
-

0.6
531.4
28.0
-

48.0
5.7
23.7
16.7

26.9
5.1
39.2
13.9

10.5
13.4

39.2
11.8

ค่าเช่าอสังหาริ มทรัพย์
96.6
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่านายหน้าจ่าย
ค่าบริ หารโครงการ
สํารองผลเสี ยหายจากการ
รับประกันรายได้ของกองทุน
รายการธุรกิจกับกรรมการของบริ ษทั ย่อย
ดอกเบี้ยจ่าย
-

0.2
4.7
7.4

-

-

7.8

-

0.5

-

57.1 ร้อยละ 3.50 - 4.17 ต่อปี (2558:
ร้อยละ 4.00 - 5.50 ต่อปี )
2.0 ใกล้เคียงราคาทุน
- ตามที่ประกาศจ่าย
- ใกล้เคียงราคาทุน
465.6 ราคาตลาด
- ใกล้เคียงราคาทุน
0.2 ร้อยละ 2.00 ต่อปี (2558: ร้อยละ
2.00 - 3.00 ต่อปี )
- ใกล้เคียงราคาทุน
ตามอัตราที่ระบุในสัญญา
อัตราตลาด
ตามที่ประกาศจ่าย
ราคาตลาด
ตามอัตราที่ระบุในสัญญา
ตามอัตราที่ระบุในสัญญา
ใกล้เคียงราคาประเมิน
ตามอัตราที่ระบุในสัญญา
ตามอัตราที่ระบุในสัญญา
ตามที่ประกาศจ่าย
750 - 880 บาทต่อตารางเมตร
ต่อเดือน
ตามอัตราที่ระบุในสัญญา
ร้อยละ 5.50 ต่อปี
ตามอัตราที่ระบุในสัญญา
ตามอัตราที่ระบุในสัญญา

7.8 ตามอัตราที่ระบุในสัญญา
- ร้อยละ 5.50 ต่อปี
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(หน่วย: ล้านบาท)
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2559
2558
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ย่อย
(ได้ตดั ออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
ดอกเบี้ยรับ

-

-

166.4

ค่าธรรมเนียมการจัดการรับ
เงินปั นผลรับ
ขายที่ดิน
ขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
ค่าตอบแทนจ่ายสําหรับการใช้ที่ดิน
ดอกเบี้ยจ่าย

-

-

6.0
518.6
12.0
55.9
0.8

ซื้อที่ดิน
ค่าเช่าและบริ การจ่าย
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ร่ วม
รายได้ค่าบริ หาร
1.2
ดอกเบี้ยรับ
21.1
เงินปั นผลรับ
1,718.4
ซื้อสิ นค้า
71.0
ค่าเช่าอสังหาริ มทรัพย์
123.9
ค่าบริ หารโครงการ
ซื้ออสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
รายการธุรกิจกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้ค่าบริ หารอสังหาริ มทรัพย์
103.3
รายได้ค่าบริ หารจัดการด้านบุคคล
16.8
เงินปั นผลรับ
96.5
ค่าเช่าและค่าบริ การจ่าย
48.1

-

3.7
-

21.8
875.6
70.7
87.5
27.2
23.0

12.5
1,718.4
65.6
-

18.0
875.6
67.6
-

77.5
15.7
68.5
40.6

47.2
39.8

68.5
35.3

0.4
11.5
21.3

-

-

7.8

-

1.5

-

ค่าเช่าอสังหาริ มทรัพย์
282.0
ดอกเบี้ยจ่าย
0.2
ค่านายหน้าจ่าย
0.8
ค่าบริ หารโครงการ
2.4
สํารองผลเสี ยหายจากการ
รับประกันรายได้ของกองทุน
รายการธุรกิจกับกรรมการของบริ ษทั ย่อย
ดอกเบี้ยจ่าย
0.7

นโยบายการกําหนดราคา

159.4 ร้อยละ 3.50 - 5.50 ต่อปี (2558:
ร้อยละ 4.00 - 5.50 ต่อปี )
8.1 ใกล้เคียงราคาทุน
160.0 ตามที่ประกาศจ่าย
1.9 ใกล้เคียงราคาทุน
465.6 ราคาตลาด
3.7 ใกล้เคียงราคาทุน
3.6 ร้อยละ 2.00 ต่อปี (2558: ร้อยละ
2.00 - 3.00 ต่อปี )
- ใกล้เคียงราคาทุน
0.4 ราคาตลาด
ตามอัตราที่ระบุในสัญญา
อัตราตลาด
ตามที่ประกาศจ่าย
ราคาตลาด
ตามอัตราที่ระบุในสัญญา
ตามอัตราที่ระบุในสัญญา
ใกล้เคียงราคาประเมิน
ตามอัตราที่ระบุในสัญญา
ตามอัตราที่ระบุในสัญญา
ตามที่ประกาศจ่าย
750 - 880 บาทต่อตารางเมตร
ต่อเดือน
ตามอัตราที่ระบุในสัญญา
ร้อยละ 5.50 ต่อปี
ตามอัตราที่ระบุในสัญญา
ตามอัตราที่ระบุในสัญญา

7.8 ตามอัตราที่ระบุในสัญญา
- ร้อยละ 5.50 ต่อปี
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
บริ ษทั ฯและ Reco Plaza Pte Ltd. ตกลงที่จะรับประกันรายได้ของกองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และ
สิ ทธิ การเช่ า แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ภายใต้สัญญาตกลงกระทําการกับกองทุนดังกล่าว โดยรั บประกัน
ผลต่างระหว่างจํานวน 180 ล้านบาท กับผลกําไรที่เกิ ดขึ้นจริ งสําหรับปี 2555 และจํานวน 243 ล้าน
บาทกับผลกําไรที่เกิ ดขึ้นจริ งสําหรับปี 2556 - 2558 โดยบริ ษทั ฯและ Reco Plaza Pte Ltd. คํ้าประกัน
ในสั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 52 และร้ อยละ 48 ของผลต่ างดังกล่ าว ตามลําดับ อย่างไรก็ต าม จํานวนเงิ น ที่
รับประกันจะต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของกําไรสุ ทธิ ของกองทุนที่เกิดขึ้นจริ งก่อนการสนับสนุ นรายได้
จากผูร้ ับประกันรายได้ในปี ดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ยอดคงเหลือของสํารองผลเสี ยหายจาก
การรับประกันรายได้ของกองทุนดังกล่าวแสดงเป็ นประมาณการหนี้ สินระยะสั้นในงบแสดงฐานะ
การเงินจํานวน 18 ล้านบาท (30 กันยายน 2559: ไม่มี)
ยอดคงค้างระหว่างบริ ษ ัท ฯและบุ ค คลหรื อ กิ จการที่ เกี่ ยวข้องกัน ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2559 และ
31 ธันวาคม 2558 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2559
2558

งบการเงินรวม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2559
2558
เงินฝากสถาบันการเงิน
(แสดงภายใต้ เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด)
บริ ษทั ร่ วม
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
เงินลงทุนชั่วคราว (หมายเหตุ 4)
บริ ษทั ร่ วม
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
จํากัด
เงินทดรองจ่ ายและลูกหนีก้ จิ การที่เกีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 5)
บริ ษทั ย่อย
(ได้ตดั ออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
บริ ษทั แอลเอช แอสเซท จํากัด
บริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นอร์ธอีส จํากัด
บริ ษทั ร่ วม
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิเรี ยกร้อง
แลนด์แอนด์เฮ้าส์-II
บริ ษทั คิว.เอช. อินเตอร์เนชัน่ แนล จํากัด

1,868.6

4,649.8

1,008.9

3,158.9

55.0

600.0

-

600.0

55.0

601.8
1,201.8

-

601.8
1,201.8

-

-

0.1
0.1

0.8
0.8

52.0
0.4
52.4

-

52.0
52.0

-
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2559
2558

งบการเงินรวม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2559
2558
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
กองทุนรวมสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ควอลิต้ ี เฮ้าส์
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่า
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
บริ ษทั สยาม รี เทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จํากัด
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
แอล เอช ช้อปปิ้ ง เซ็นเตอร์
รวม
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั้ นและดอกเบีย้ ค้างรับ - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
(ได้ตดั ออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
บริ ษทั แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จํากัด
บริ ษทั แอตแลนติก เรี ยลเอสเตท จํากัด
บริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นอร์ธอีส จํากัด
บริ ษทั แอลเอช แอสเซท จํากัด
บริ ษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จํากัด
Land and Houses U.S.A., Inc.
บริ ษทั ร่ วม
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
รวม
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวและดอกเบีย้ ค้างรับ - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
(ได้ตดั ออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
Land and Houses U.S.A., Inc.
เงินมัดจําแก่ กจิ การที่เกีย่ วข้ องกัน
(แสดงภายใต้ สินทรัพย์ ไม่ หมุนเวียนอื่น)
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
กองทุนรวมสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ควอลิต้ ี เฮ้าส์
เจ้ าหนีก้ ารค้า - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 16)
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั ควอลิต้ ีคอนสตรัคชัน่ โปรดัคส์ จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิเรี ยกร้อง
แลนด์แอนด์เฮ้าส์-II

0.3

-

-

-

0.1
10.3

3.4
-

-

-

11.7
22.4
74.8

17.2
20.6
20.6

52.1

0.8

-

-

232.5
15.1
10.0
95.1
352.7

381.0
50.2
130.4
95.7
108.2
180.5
946.0

1.0
1.0

6.4
6.4

352.7

5.1
951.1

-

-

5,097.2

4,238.9

14.6

15.3

11.5

12.3

3.8
1.2

7.1
0.8

3.8
0.7

7.1
0.3

5.0

5.7
13.6

4.5

7.4
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2559
2558

งบการเงินรวม
30 กันยายน
31 ธันวาคม
2559
2558
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
กองทุนรวมสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ควอลิต้ ี เฮ้าส์
รวม
เจ้ าหนีอ้ ื่น - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน (หมายเหตุ 16)
บริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิเรี ยกร้อง
แลนด์แอนด์เฮ้าส์-II
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
แอล เอช ช้อปปิ้ ง เซ็นเตอร์
บริ ษทั สยาม รี เทล ดีเวลล็อปเม้นท์ จํากัด
กองทุนรวมสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ควอลิต้ ี เฮ้าส์
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิ ทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์
แอล เอช โฮเทล
รวม
เงินกู้ยืมระยะสั้ นและดอกเบีย้ ค้ างจ่ าย - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
(ได้ตดั ออกจากงบการเงินรวมแล้ว)
บริ ษทั แอล เอช เรี ยลเอสเตท จํากัด
บริ ษทั สยามธานี พร๊ อบเพอร์ต้ ี จํากัด
บริ ษทั แลนด์แอนด์เฮ้าส์นอร์ธ จํากัด
บริ ษทั /บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั เมืองใหม่ พร๊ อพเพอร์ต้ ี จํากัด
กรรมการของบริ ษทั ย่อย
รวม
สํ ารองผลเสี ยหายจากการรับประกันรายได้ ของกองทุน
(แสดงภายใต้ ประมาณการหนีส้ ิ นระยะสั้ น)
บริ ษทั ที่เกี่ยวข้องกัน
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิการเช่า
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

5.0

1.1
1.1
14.7

4.5

7.4

0.1

0.4

0.1

0.3

48.1
48.2

17.7
18.1

0.1

0.3

0.6

0.1
9.8
0.1

0.6

0.1

97.3
97.9
146.1

21.6
31.6
49.7

0.6
0.7

0.1
0.4

-

-

16.0
112.1
15.0
143.1

-

-

14.1
57.4
71.5
71.5

143.1

-

-

18.2

-

18.2
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(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)

เงินกูย้ ืมระยะสั้น/เงินให้กูย้ ืมระยะสั้น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน เป็ นการกูย้ ืมในรู ปของตัว๋ สัญญาใช้เงิน
โดยไม่มีหลักทรัพย์ค้ าํ ประกัน ครบกําหนดชําระภายใน 1 ปี หรื อ ครบกําหนดจ่ายคืนเมื่อทวงถาม
เงิ น ให้ กู้ ยื ม ระยะยาว - กิ จ การที่ เกี่ ย วข้อ งกั น เป็ นการให้ กู้ ยื ม โดยไม่ มี ห ลัก ทรั พ ย์ค้ ํา ประกั น
คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 4 และร้อยละ 4.17 ต่อปี ครบกําหนดชําระในระหว่างเดือนธันวาคม 2560
ถึงเดือนกันยายน 2563
ในระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 เงินกูย้ มื /ให้กยู้ มื ระหว่างบริ ษทั ฯ บริ ษทั ย่อยและ
กิจการที่เกี่ยวข้องกันมีรายการเคลื่อนไหวดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
1 มกราคม 2559
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั้ นและดอกเบีย้ ค้างรับ - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ร่ วม
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
6.4
เงินกู้ยืมระยะสั้ นและดอกเบีย้ ค้ างจ่ าย - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั /บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั เมืองใหม่ พร๊ อพเพอร์ต้ ี จํากัด
14.1
กรรมการของบริ ษทั ย่อย
57.4
รวม
71.5

งบการเงินรวม
เพิ่มขึ้น
ลดลง

30 กันยายน 2559

22.2

(27.6)

1.0

0.2
0.7
0.9

(14.3)
(58.1)
(72.4)

(หน่วย: ล้านบาท)

1 มกราคม 2559
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะสั้ นและดอกเบีย้ ค้างรับ - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จํากัด
381.0
บริ ษทั แอตแลนติก เรี ยลเอสเตท จํากัด
50.2
บริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นอร์ธอีส จํากัด
130.4
บริ ษทั แอลเอช แอสเซท จํากัด
95.7
บริ ษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จํากัด
108.2
Land and Houses U.S.A., Inc.
180.5
946.0
บริ ษทั ร่ วม
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
5.1
รวม
951.1
เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวและดอกเบีย้ ค้างรับ - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
Land and Houses U.S.A., Inc.
4,238.9

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
ลดลง

30 กันยายน 2559

733.4
24.5
2.0
12.9
52.3
1.2
826.3

(881.9)
(59.6)
(122.4)
(13.5)
(160.5)
(181.7)
(1,419.6)

232.5
15.1
10.0
95.1
352.7

10.5
836.8

(15.6)
(1,435.2)

352.7

953.8

(95.5)

5,097.2
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(หน่วย: ล้านบาท)
1 มกราคม 2559
เงินกู้ยืมระยะสั้ นและดอกเบีย้ ค้ างจ่ าย - กิจการที่เกีย่ วข้ องกัน
บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั แอล เอช เรี ยลเอสเตท จํากัด
บริ ษทั สยามธานี พร๊ อบเพอร์ต้ ี จํากัด
บริ ษทั แลนด์แอนด์เฮ้าส์นอร์ธ จํากัด
รวม
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
เพิ่มขึ้น
ลดลง

31.1
222.6
30.1
283.8

30 กันยายน 2559

(15.1)
(110.5)
(15.1)
(140.7)

16.0
112.1
15.0
143.1

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริ หาร
ในระหว่ า งงวดสามเดื อ นและเก้า เดื อ นสิ้ น สุ ด วัน ที่ 30 กั น ยายน 2559 และ 2558 บริ ษัท ฯและ
บริ ษทั ย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ให้แก่กรรมการและผูบ้ ริ หารดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือน
สําหรับงวดเก้าเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2559
2558
2559
2558
ผลประโยชน์ระยะสั้น
54,412
37,635
154,527
109,254
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
1,504
1,460
13,160
4,382
รวม
55,916
39,095
167,687
113,636
(หน่วย: พันบาท)

ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือน
สําหรับงวดเก้าเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2559
2558
2559
2558
44,741
35,193
129,698
101,928
1,417
1,146
4,063
3,440
46,158
36,339
133,761
105,368
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ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันที่เกี่ ยวข้องกับการบริ หารจัดการโครงการ การจัดหาผูเ้ ช่ าพื้นที่
การให้คาํ ปรึ กษา สัญญาเช่ าดําเนิ นงานและสัญญาบริ การกับบริ ษทั ที่เกี่ ยวข้องกันตามที่กล่าวไว้ใน
หมายเหตุ 26
บริ ษทั ฯมีภาระจากการคํ้าประกันให้กบั กิจการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ 26.3
3.

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสด
(หน่วย: พันบาท)

เงินสด
เงินฝากธนาคาร
เช็คที่ถึงกําหนดชําระแต่ยงั มิได้นาํ ฝาก
ใบรับเงินฝากประจํา
รวม

4.

งบการเงินรวม
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2559
2558
3,710
4,006
2,073,703
3,740,570
289,826
318,115
512,227
4,894,061
2,879,466
8,956,752

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2559
2558
1,985
2,020
1,065,419
3,295,218
289,826
311,753
280,000
3,500,000
1,637,230
7,108,991

เงินลงทุนชั่วคราว
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2559
2558
เงินฝากประจําที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน
แต่ไม่เกิน 1 ปี
เงินลงทุนในกองทุนเปิ ด แอล เอช ตลาดเงิน
- ราคาทุน
บวก: กําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
เงินลงทุนในกองทุนเปิ ด แอล เอช ตลาดเงิน
- มูลค่ายุติธรรม
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2559
2558

55,000

600,000

-

600,000

-

600,000

-

600,000

-

1,839

-

1,839

55,000

601,839
1,201,839

-

601,839
1,201,839
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5.

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ื่น
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2559
2558
ลูกหนี้การค้า - กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ค้างชําระ
ไม่เกิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 9 เดือน
9 - 12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
รวมลูกหนี้การค้า - กิจการที่
ไม่เกี่ยวข้องกัน - สุ ทธิ
ลูกหนี้อื่น
เงินทดรองจ่ายและลูกหนี้กิจการที่
เกี่ยวข้องกัน
อื่น ๆ
รวมลูกหนี้อื่น
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

6.

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2559
2558

69,932
2,772
2,695
10,045
67

123,688
2,345
2,245
2,248
87

-

-

85,511

130,613

-

-

74,763
25,739
100,502
186,013

20,642
32,767
53,409
184,022

52,117
24,065
76,182
76,182

812
31,811
32,623
32,623

ทีด่ ิน งานระหว่ างก่อสร้ างและงานสาธารณูปโภค (สิ นค้ าคงเหลือ)
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้นาํ ที่ดินบางส่ วนพร้อมสิ่ งปลูกสร้างที่มีอยู่บนที่ดินไปจดจํานองคํ้าประกัน
เงินกูย้ มื และเงินเบิกเกินบัญชีของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อย ซึ่งมีมูลค่าสุ ทธิตามบัญชีดงั นี้
งบการเงินรวม
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2559
2558
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชีของที่ดินพร้อม
สิ่ งปลูกสร้างที่ติดภาระคํ้าประกัน

8,328

7,253

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2559
2558
7,514

6,419
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รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีสํา รองเผื่อ ผลขาดทุ น จากการลดลงของมู ล ค่ าโครงการสํ าหรั บ งวด
เก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิน
งบการเงินรวม
เฉพาะกิจการ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
160,440
60,815
หัก: โอนไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
(334)
(334)
โอนกลับเนื่องจากการขาย
(2,555)
(1,456)
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
157,551
59,025
ในระหว่างงวดปั จจุบนั บริ ษทั ฯโอนสิ นค้าคงเหลือซึ่ งมีมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชีจาํ นวน 73 ล้านบาท และ
2 ล้านบาท ไปเป็ นที่ดินรอการพัฒนา และที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ตามลําดับ
7.

เงินลงทุนในบริษัทย่ อย

7.1 เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยที่แสดงอยูใ่ นงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
(หน่วย: พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ชื่อบริ ษทั

ทุนเรี ยกชําระแล้ว
30
กันยายน
2559

31
ธันวาคม
2558

บริ ษทั แอตแลนติก เรี ยลเอสเตท จํากัด
15,000
15,000
บริ ษทั แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล
2,000,000 1,241,000
จํากัด และบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั แลนด์แอนด์เฮ้าส์นอร์ธ จํากัด
13,500
13,500
บริ ษทั แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นอร์ธอีส จํากัด 150,000 150,000
บริ ษทั สยามธานี พร๊ อบเพอร์ต้ ี จํากัด
100,000 100,000
และบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั แอล เอช เรี ยลเอสเตท จํากัด
58,000
58,000
บริ ษทั แอลเอช แอสเซท จํากัด
100,000 100,000
บริ ษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จํากัด
900,000 900,000
และบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ต้ ี
1,638,000 2,450,000
จํากัด และบริ ษทั ย่อย
Land and Houses U.S.A., Inc.
(ก)
(ก)
บริ ษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด
5,000
5,000

สัดส่ วน
เงินลงทุน

ค่าเผือ่ การด้อยค่า
ของเงินลงทุน

ราคาทุน

มูลค่าตามบัญชีตาม
วิธีราคาทุน - สุ ทธิ

30
กันยายน
2559

31
ธันวาคม
2558

30
กันยายน
2559

31
ธันวาคม
2558

30
กันยายน
2559

31
ธันวาคม
2558

30
กันยายน
2559

31
ธันวาคม
2558

(ร้อยละ)
99.99
99.99

(ร้อยละ)
99.99
99.99

14,998
2,000,000

14,998
1,241,000

-

-

14,998
2,000,000

14,998
1,241,000

99.99
99.99
99.99

99.99
99.99
99.99

13,500
149,999
64,859

13,500
149,999
64,859

(50,000)
-

(50,000)
-

13,500
99,999
64,859

13,500
99,999
64,859

99.99
99.99
55.00

99.99
99.99
55.00

25,000
52,734
495,000

25,000
52,734
495,000

-

-

25,000
52,734
495,000

25,000
52,734
495,000

60.00

60.00

1,078,800

1,566,000

-

-

1,078,800

1,566,000

100.00
99.99

100.00
99.99

1,343,127
5,000
5,243,017

616,427
5,000
4,244,517

(50,000)

(50,000)

1,343,127
5,000
5,193,017

616,427
5,000
4,194,517

(ก) ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 Land and Houses U.S.A., Inc. มีทุนชําระแล้วจํานวน 40 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา และ 20 ล้านเหรี ยญสหรัฐอเมริ กา ตามลําดับ
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ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯได้รับเงินปันผลจากบริ ษทั ย่อยดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

ชื่อบริ ษทั
บริ ษทั แอตแลนติก เรี ยลเอสเตท จํากัด
บริ ษทั สยามธานี พร๊ อบเพอร์ต้ ี จํากัด
บริ ษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จํากัด
บริ ษทั แอล แอนด์ เอช พร็ อพเพอร์ต้ ี จํากัด
บริ ษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอรี่ จํากัด
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ด
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ด
วันที่ 30 กันยายน
วันที่ 30 กันยายน
2559
2558
2559
2558
59,992
99,999
173,250
305,760
600
39,599
518,609
159,991
600

7.2 การเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญของเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จํากัด และบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯถือหุ ้นในอัตราร้อยละ 99.99
ได้เรี ยกชําระค่าหุ ้นเพิ่มทุนส่ วนที่เหลือจากบริ ษทั ฯเป็ นจํานวน 13.8 ล้านหุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 55 บาท
รวมเป็ นเงิน 759 ล้านบาท ทําให้ปัจจุบนั ทุ น ชําระแล้วของบริ ษ ทั ย่อยดังกล่าว มี จาํ นวนทั้งสิ้ น 20
ล้านหุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาท เป็ นเงิน 2,000 ล้านบาท บริ ษทั ฯได้จ่ายชําระค่าหุ น้ เพิ่มทุนแล้ว
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559
บริ ษทั แอล แอนด์ เอช พร็ อพเพอร์ต้ ี จํากัด และบริ ษทั ย่อย
บริ ษทั แอล แอนด์ เอช พร็ อพเพอร์ต้ ี จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯถือหุ น้ ในอัตราร้อยละ 60 มีมติ
อนุมตั ิเรื่ องทุนจดทะเบียน ดังนี้
ก. เรี ยกชําระค่าหุน้ เพิม่ ทุนส่ วนที่เหลือจากผูถ้ ือหุน้ เป็ นจํานวน 10 ล้านหุ น้ มูลค่าหุ น้ ละ 15 บาท
รวมเป็ นเงิน 150 ล้านบาท บริ ษทั ฯได้จ่ายชําระค่าหุ น้ เพิ่มทุนตามสัดส่ วนที่ถือหุ น้ เป็ นจํานวน
เงิน 90 ล้านบาทแล้วเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2559
ข. เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ ้นละ 100 บาท เป็ นหุ น้ ละ 63 บาท ทั้งนี้ ภายหลังจาก
การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ น้ ที่ตราไว้ดงั กล่าว บริ ษทั ย่อยจะมีทุนจดทะเบียนจํานวน 1,638 ล้าน
บาท แบ่งออกเป็ นหุ ้นสามัญทั้งหมด 26 ล้านหุ ้น มูลค่าหุ ้นที่ตราไว้หุ้นละ 63 บาท บริ ษทั ฯ
ได้รับคืนค่าหุ น้ จากการลดทุนตามสัดส่ วนที่ถือหุ น้ เป็ นจํานวนเงิน 577 ล้านบาทแล้วเมื่อวันที่
16 มิถุนายน 2559
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บริ ษทั แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเมนท์ จํากัด (ถือหุ ้นโดยบริ ษทั แอล แอนด์ เอช พร็ อพเพอร์ ต้ ี จํากัด
ร้อยละ 99.99) ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯถือหุน้ ทางอ้อมในอัตราร้อยละ 60 มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั น
ผลประจําปี 2558 ในอัตรา 220 บาทต่อหุ ้น คิดเป็ นจํานวนเงิน 22 ล้านบาท โดยมี กาํ หนดจ่ายเงินปั นผล
จํานวนดังกล่าวในวันที่ 15 พฤษภาคม 2559
Land and Houses U.S.A., Inc.
Land and Houses U.S.A., Inc. ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯถือหุ ้นในอัตราร้อยละ 100 มีมติอนุ มตั ิให้
เพิ่มทุนจาก 20 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ เป็ น 40 ล้านเหรี ยญสหรัฐฯ ซึ่ งบริ ษทั ฯได้จ่ายชําระค่าหุ ้นเพิ่มทุน
เป็ นจํานวนเงินประมาณ 727 ล้านบาทแล้วเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559
8.

เงินลงทุนในบริษัทร่ วม

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

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

ลักษณะธุรกิจ

จัดตั้งขึ้น
ในประเทศ

สัดส่ วนเงินลงทุน

มูลค่าตามบัญชีตาม
วิธีส่วนได้เสี ย

ราคาทุน

30
กันยายน
2559

31
ธันวาคม
2558

30
กันยายน
2559

31
ธันวาคม
2558

30
กันยายน
2559

31
ธันวาคม
2558

ลงทุนในบริ ษทั ต่าง ๆ

ไทย

(ร้อยละ)
33.98

(ร้อยละ)
33.98

4,538,712

4,538,712

6,800,158

6,109,613

ผลิตวัสดุก่อสร้าง

ไทย

21.16

21.16

179,178

179,178

386,024

412,906

ค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง

ไทย

30.23

30.23

1,489,020

1,489,020

5,507,648

5,728,752

ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์

ไทย

49.99

49.99

743,925

743,925

454,991

466,998

ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์

ไทย

24.98

24.98

3,282,682

3,282,682

6,441,091

6,245,449

10,233,517

10,233,517

19,589,912

18,963,718

(หน่วย: พันบาท)
จัดตั้งขึ้นใน
ชื่อบริ ษทั

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

ลักษณะธุรกิจ

ประเทศ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สัดส่ วนเงินลงทุน

ราคาทุน

30 กันยายน
2559

31 ธันวาคม
2558

30 กันยายน
2559

31 ธันวาคม
2558

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

49.99

49.99

743,925

743,925

ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์

ไทย

24.98

24.98

3,282,682
10,233,517

3,282,682
10,233,517
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8.2 การเปลี่ยนแปลงที่สาํ คัญของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
บริ ษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 บริ ษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) (“LHFG”) ได้ลงนาม
ในบัน ทึ กข้อตกลงเกี่ ยวกับสัญ ญาจองซื้ อหุ ้น (“SSA MOU”) กับ CTBC Bank Co., Ltd. (“CTBC”)
ภายใต้บนั ทึกข้อตกลงดังกล่าว LHFG ตกลงในหลักการที่จะออกหุ น้ สามัญเพิ่มทุนจํานวน 7,545 ล้าน
หุ ้ น เพื่ อ เสนอขายต่ อ CTBC อัน เป็ นการเสนอขายต่ อ บุ ค คลในวงจํากัด (Private Placement) และ
CTBC ตกลงในหลัก การที่ จ ะจองซื้ อ หุ ้ น ดังกล่ าวในราคา 2.20 บาทต่ อ หุ ้ น (“ธุ รกรรม”) โดยการ
ดําเนิ น การตามธุ รกรรมนี้ จะเกิ ด ขึ้ น ก็ต่ อเมื่ อเงื่ อนไขบังคับ ก่ อ นตามที่ ก าํ หนดในบัน ทึ ก ข้อ ตกลง
ดังกล่าวมีผลสําเร็ จ ทั้งนี้ ราคาและการเข้าทําธุรกรรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรื อมีการยกเลิกในกรณี
ที่พบผลการตรวจสอบในทางลบอย่างมีนัยสําคัญที่เกี่ ยวข้องกับธุ รกิ จหรื อสถานะทางการเงินของ
LHFG จากการตรวจสอบสถานะของกิ จ การ (Due Diligence) และในวัน เดี ย วกั น ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการของบริ ษทั ฯได้มีมติอนุ มตั ิ ให้บริ ษทั ฯเข้าลงนามในบัน ทึ กข้อตกลงเกี่ ยวกับสัญ ญา
ระหว่างผูถ้ ื อหุ ้น (“SHA MOU”) กับ บริ ษ ทั ควอลิ ต้ ี เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) (“QH”) และ CTBC เพื่ อ
กําหนดสิ ทธิ และหน้าที่ในฐานะผูถ้ ือหุ ้นของ LHFG ภายหลังจากการดําเนิ นการตามธุรกรรมดังกล่าว
เสร็ จสิ้ น โดยบริ ษทั ฯ QH และ CTBC ได้เข้าลงนามใน SHA MOU แล้วเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 LHFG ได้ลงนามในสัญญาจองซื้อหุน้ (“SSA”) กับ CTBC โดยมีขอ้ กําหนด
และเงื่อนไขหลักเป็ นไปตาม SSA MOU และในวันเดียวกันที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษทั ฯได้มี
มติอนุ มตั ิให้บริ ษทั ฯเข้าลงนามในสัญญาระหว่างผูถ้ ือหุ ้น (“SHA”) กับ QH และ CTBC เพื่อกําหนด
สิ ทธิและหน้าที่ในฐานะผูถ้ ือหุ ้นของ LHFG ภายหลังจากการดําเนินการตามธุรกรรมดังกล่าวเสร็ จสิ้ น
โดยมีขอ้ กําหนดและเงื่อนไขหลักเป็ นไปตาม SHA MOU
ทั้งนี้ เมื่อการดําเนิ นการตามธุรกรรมข้างต้นเสร็ จสิ้ น CTBC จะเข้าเป็ นผูถ้ ือหุ น้ ของ LHFG ในสัดส่ วน
เท่ ากับร้อยละ 35.6 ของทุนจดทะเบี ยนชําระแล้ว และสัดส่ วนการถือหุ ้นของบริ ษทั ฯจะลดลงเป็ น
ร้อยละ 21.9 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้ว อย่างไรก็ตามนับจนถึงวันที่อนุมตั ิงบการเงินระหว่างกาลนี้
ธุรกรรมข้างต้นยังอยูร่ ะหว่างการดําเนินการตามข้อกําหนดและเงื่อนไขที่ตกลงร่ วมกัน
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8.3 ส่ วนแบ่งกําไรและเงินปันผลรับ
ในระหว่างงวด บริ ษทั ฯรับรู ้ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินรวม และรับรู ้
เงินปั นผลรับจากบริ ษทั ร่ วมในงบการเงินเฉพาะกิจการดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่ วนแบ่งกําไร (ขาดทุน)
ส่ วนแบ่งกําไรขาดทุน
ชื่อบริ ษทั
จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม เบ็ดเสร็ จอื่นในบริ ษทั ร่ วม
เงินปั นผลรับ
2559
2558
2559
2558
2559
2558
บริ ษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
237,346
150,488
(17,495)
(12,453)
บริ ษทั ควอลิต้ ีคอนสตรัคชัน่ โปรดัคส์ จํากัด (มหาชน)
(6,860)
1,471
บริ ษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
286,765
242,702
(1,298)
(165)
477,106
397,588
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ
เรี ยกร้องแลนด์แอนด์เฮ้าส์-II
16,738
13,439
51,995
191,859
142,341
(2,956)
(1,979)
187,316
133,797
บริ ษทั ควอลิต้ ี เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
725,848
550,441
(21,749)
(14,597)
716,417
531,385
รวม
(หน่วย: พันบาท)
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ส่ วนแบ่งกําไร (ขาดทุน)
ส่ วนแบ่งกําไรขาดทุน
จากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม เบ็ดเสร็ จอื่นในบริ ษทั ร่ วม
ชื่อบริ ษทั
เงินปั นผลรับ
2559
2558
2559
2558
2559
2558
บริ ษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
704,135
404,786
139,357
13,438
152,947
16,595
บริ ษทั ควอลิต้ ีคอนสตรัคชัน่ โปรดัคส์ จํากัด (มหาชน)
(15,034)
3,384
11,848
11,848
บริ ษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
848,132
712,503
4,251
(16,403)
1,073,487
670,917
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ
เรี ยกร้องแลนด์แอนด์เฮ้าส์-II
39,988
28,459
51,995
601,221
452,455
22,572
(2,737)
428,151
176,276
บริ ษทั ควอลิต้ ี เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
2,178,442 1,601,587
166,180
(5,702)
1,718,428
875,636
รวม
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8.4 มูลค่ายุติธรรมของบริ ษทั ร่ วมที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วมที่เป็ นบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยมีมูลค่ายุติธรรม
ดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ชื่อบริ ษทั

มูลค่ายุติธรรม
30 กันยายน 2559 31 ธันวาคม 2558
7,786
7,647
512
420
39,759
27,036
6,529
6,101
41,204
54,586

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

8.5 งบการเงินรวมระหว่างกาลของบริ ษทั ฯสําหรับงวดสามเดื อนและเก้าเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2559 รวมเงิ น ลงทุ น ในบริ ษ ัท ร่ ว มตามวิ ธี ส่ ว นได้เสี ย และส่ ว นแบ่ ง กํา ไรจากเงิ น ลงทุ น ตามวิ ธี
ส่ วนได้เสี ยของบริ ษ ทั ร่ วมดังกล่ าว โดยคํานวณจากงบการเงิ น ที่ ส อบทานแล้วและ/หรื อยังไม่ ได้
สอบทานดังต่อไปนี้
เงินลงทุนตามวิธี
ส่ วนได้เสี ย
ณ วันที่
30 กันยายน 2559
สอบทานแล้วโดยผู้สอบบัญชีและผู้สอบบัญชีอื่นในสํานักงานเดีย วกัน
บริ ษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
บริ ษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน)
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิเรี ยกร้อง
แลนด์แอนด์เฮ้าส์-II
บริ ษทั ควอลิต้ ี เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
สอบทานแล้วโดยผู้สอบบัญชีอื่น
บริ ษทั ควอลิต้ ีคอนสตรัคชัน่ โปรดัคส์ จํากัด (มหาชน)
รวม

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
ส่ วนแบ่งกําไรตามวิธีส่วนได้เสี ย
สําหรับงวดสามเดือน
สําหรับงวดเก้าเดือน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2559
2558
2559
2558

6,800,158
5,507,648

237,346
286,765

150,488
242,702

704,135
848,132

404,786
712,503

454,991
6,441,091

16,738
191,859

13,439
142,341

39,988
601,221

28,459
452,455

386,024
19,589,912

(6,860)
725,848

1,471
550,441

(15,034)
2,178,442

3,384
1,601,587
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9.

เงินลงทุนระยะยาวอื่น
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2559
2558
หลักทรัพย์ เผื่อขาย
ตราสารทุน - ต่างประเทศ
หน่วยลงทุน - ในประเทศ
บวก: ค่าเผือ่ การปรับมูลค่า
หลักทรัพย์เผือ่ ขาย - สุ ทธิ
เงินลงทุนทัว่ ไป
ตราสารทุน - ในประเทศ
หน่วยลงทุน - ในประเทศ
หัก: ค่าเผือ่ ขาดทุนจากการด้อยค่า
เงินลงทุนทัว่ ไป - สุ ทธิ
รวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2559
2558

2,368,704
1,513,912
1,495,725
5,378,341

2,368,704
1,513,912
1,223,454
5,106,070

2,368,704
783,568
1,216,824
4,369,096

2,368,704
783,568
1,211,687
4,363,959

204,239
165
(110,500)
93,904
5,472,245

204,239
165
(100,500)
103,904
5,209,974

26,000
(26,000)
4,369,096

26,000
(16,000)
10,000
4,373,959

10. ทีด่ ินรอการพัฒ นา
ในเดื อ นมิ ถุ น ายน 2559 บริ ษั ท ย่ อ ย 2 แห่ ง ได้ ข ายที่ ดิ น รอการพัฒ นาโดยมี ก ํา ไรจากการขาย
จํานวน 1,240 ล้านบาท และรับรู ้รายการดังกล่าวในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในงวดปั จจุบนั
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้นําที่ ดินรอการพัฒนา
บางส่ วนไปจดจํานองคํ้าประกันเงินกูย้ มื ระยะยาวซึ่งมีมูลค่าสุ ทธิตามบัญชีดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2559
2558
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชีของที่ดิน
รอการพัฒนาที่ติดภาระคํ้าประกัน

2,551

3,496

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2559
2558
2,551

2,551
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การเปลี่ ย นแปลงของค่ าเผื่อ การลดมู ลค่ าของที่ ดิ น รอการพัฒ นาสําหรั บ งวดเก้าเดื อ นสิ้ น สุ ด วัน ที่
30 กันยายน 2559 สรุ ปได้ดงั นี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
บวก: ตั้งเพิ่มในระหว่างงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงิน
งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ
802,930
690,179
5,957
5,957
808,887
696,136

ในระหว่างงวดปั จจุบนั บริ ษทั ฯรับโอนสิ นค้าคงเหลือซึ่ งมีมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี จาํ นวน 73 ล้านบาท
มาเป็ นที่ดินรอการพัฒนา
11. อสั งหาริมทรัพ ย์ เพื่อการลงทุน
รายการเปลี่ ย นแปลงของบัญ ชี อ สั ง หาริ ม ทรั พ ย์เพื่ อ การลงทุ น สํ าหรั บ งวดเก้าเดื อ นสิ้ น สุ ด วัน ที่
30 กันยายน 2559 แสดงได้ดงั นี้

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
ซื้อเพิ่ม - ราคาทุน
ค่าเสื่ อมราคา
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

งบการเงินรวม
6,418,436
3,626,142
(137,735)
(291,459)
9,615,384

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
207,854
1,109
208,963

อสังหาริ มทรั พย์เพื่อการลงทุนของบริ ษทั ย่อย ซึ่ งมีมูลค่าสุ ทธิ ตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
จํานวน 5,994 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2558: 2,620 ล้านบาท) ถูกนําไปคํ้าประกันเงินกูย้ มื ระยะยาวจาก
สถาบันการเงินในต่างประเทศ
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12. ทีด่ ิน อาคารและอุปกรณ์
รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชี ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สาํ หรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
2559 แสดงได้ดงั นี้
งบการเงินรวม
310,862
1,526
105,638
(6,443)
(47,127)
(11)
364,445

มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
โอนเข้า
ซื้อเพิ่ม - ราคาทุน
จําหน่าย - มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี
ค่าเสื่ อมราคา
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
มูลค่าสุ ทธิตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
227,594
1,526
85,051
(4,881)
(32,101)
277,189

13. สิ ทธิการเช่ า
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม

โครงการ
โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์
ราชดําริ
โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์
สุ ขมุ วิท 55
ที่ดินเปล่า
รวม

อายุการ
ตัดจําหน่าย
คงเหลือ (ปี )

1 มกราคม
2559

21

1,604,671

31
12 และ 32

701,759
96,045
2,402,475

ตัดจําหน่าย

30 กันยายน
2559

257

(67,972)

1,536,956

874,961
378,788
1,254,006

(5,834)
(7,978)
(81,784)

1,570,886
466,855
3,574,697

เพิม่ ขึ้น

ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2559 และ 31 ธั น วาคม 2558 บริ ษ ัท ย่ อ ยได้นํ า สิ ท ธิ ก ารเช่ า ที่ ดิ น พร้ อ มสิ่ ง
ปลู กสร้ างของโครงการโรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดําริ และโครงการโรงแรม แกรนด์
เซนเตอร์ พอยต์ สุ ขมุ วิท 55 ไปคํ้าประกันเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะยาว
บริ ษทั แอล แอนด์ เอช พร็ อพเพอร์ ต้ ี จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯถือหุ ้นในอัตราร้อยละ 60 มี
ความประสงค์ที่ จ ะให้ ท รั ส ต์ เพื่ อ การลงทุ น ในสิ ท ธิ ก ารเช่ า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ แอล เอช โฮเทล
(“กองทรั ส ต์ฯ ”) เข้าลงทุ น ในโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดําริ โดยการเช่ าช่ ว ง
อสังหาริ มทรั พย์เป็ นระยะเวลาประมาณ 21 ปี และการซื้ อสังหาริ มทรัพย์ของโครงการดังกล่าวจาก
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บริ ษทั แอล แอนด์ เอช พร็ อพเพอร์ ต้ ี จํากัด ในปั จจุบนั ฝ่ ายบริ หารอยูร่ ะหว่างการพิจารณารายละเอียด
และเงื่อนไขต่างๆ ที่จะเข้าทําสัญญาที่เกี่ยวข้องกับกองทรัสต์ฯ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริ ษทั แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยที่บริ ษทั ฯถือ
หุ ้ น ในอัต ราร้ อ ยละ 99.99 ได้ล งทุ น ในกองทรั ส ต์ฯ คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 9 ของมู ล ค่ าหน่ ว ยลงทุ น ของ
กองทรัสต์ฯ โดยแสดงในบัญชีเงินลงทุนระยะยาวอื่น
14. ภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาลคํานวณขึ้นจากกําไรก่อนภาษีเงินได้สําหรับงวดคูณด้วยอัตราภาษี
เฉลี่ยทั้งปี ที่ประมาณไว้
ค่าใช้จ่ายภาษี เงิ น ได้สําหรั บ งวดสามเดื อนและเก้าเดื อนสิ้ น สุ ดวัน ที่ 30 กัน ยายน 2559 และ 2558
สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2559
2558
ภาษีเงินได้ ปัจจุบนั :
ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาล
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผล
แตกต่างชัว่ คราวและการกลับรายการ
ผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ใน
งบกําไรขาดทุน

371,172

273,082

310,410

239,550

(28,177)

(11,542)

(383)

(1,033)

342,995

261,540

310,027

238,517

(หน่วย: พันบาท)
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2559
2558
ภาษีเงินได้ ปัจจุบนั :
ภาษีเงินได้นิติบุคคลระหว่างกาล
ภาษีเงินได้ รอการตัดบัญชี:
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากการเกิดผล
แตกต่างชัว่ คราวและการกลับรายการ
ผลแตกต่างชัว่ คราว
ค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้ ทแี่ สดงอยู่ใน

1,321,418

743,809

989,165

680,083

(52,328)
1,269,090

26,516
770,325

(3,742)
985,423

2,107
682,190
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งบกําไรขาดทุน

จํานวนภาษีเงินได้ที่เกี่ ยวข้องกับส่ วนประกอบแต่ละส่ วนของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่นสําหรับงวด
สามเดือนและเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 สรุ ปได้ดงั นี้
(หน่วย: พันบาท)
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2558
2559
2558
2559
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ
กําไร/ขาดทุนจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย

64,731

(183,063)

74,142

(183,942)

(หน่วย: พันบาท)
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2559
2558
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ
กําไร/ขาดทุนจากการวัดมูลค่า
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขาย

(54,454)

(143,707)

(1,027)

(144,586)

15. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ น
(หน่วย: พันบาท)
อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี )
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
2559
2559
2558
2558
2559
2558
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้ นจากสถาบันการเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
MOR
19,799
ตัว๋ สัญญาใช้เงิน
MOR - 1.5
200,000
รวมเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสั้นจาก
219,799
สถาบันการเงิน
เงินกู้ยืมระยะสั้ น
ตัว๋ แลกเงิน
1.55
3,500,000
- 3,500,000
หัก: ดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า
(4,443)
(4,443)
รวมเงินกูย้ มื ระยะสั้น
- 3,495,557
3,495,557
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เงิ น กู้ยืมระยะสั้น เป็ นเงิ น กู้ยืม ที่ ไม่ มี ห ลัก ทรั พ ย์ค้ าํ ประกัน ครบกําหนดชําระในเดื อนตุ ลาคมและ
พฤศจิกายน 2559
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16. เจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ื่น

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

งบการเงินรวม
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2558
2559
1,949,485
2,071,134
5,022
14,708
146,130
49,715
1,091,770
1,039,939
52,600
42,942
3,218,438
3,245,007

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2559
2558
1,823,613
1,933,324
4,465
7,387
755
380
936,035
902,469
19,310
18,593
2,784,178
2,862,153

17. เงินกู้ยืมระยะยาว

เงินกูย้ มื ระยะยาว
หัก: ส่ วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
สุ ทธิ

(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
2559
2558
2559
2558
6,916,086
8,860,421
3,075,180
6,966,486
(371,155)
6,916,086
8,489,266
3,075,180
6,966,486

การเปลี่ ย นแปลงของเงิ น กู้ยื ม ระยะยาวสํ า หรั บ งวดเก้ า เดื อ นสิ้ น สุ ด วัน ที่ 30 กัน ยายน 2559 มี
รายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
บวก: เบิกเงินกูเ้ พิ่ม
หัก: ชําระคืน
หัก: ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

งบการเงินรวม
8,860,421
2,667,074
(4,533,440)
(77,969)
6,916,086

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ
6,966,486
(3,891,306)
3,075,180
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ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้นาํ ที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง
ของโครงการอสั งหาริ ม ทรั พ ย์เพื่ อ การลงทุ น ที่ ดิ น รอการพัฒ นา สิ ท ธิ ก ารเช่ าที่ ดิ น และหุ ้ น ของ
บริ ษทั ย่อยบางส่ วนไปจดจํานองเป็ นหลักประกันเงินกูย้ มื ระยะยาว
สัญญากูย้ ืมเงินส่ วนใหญ่ ได้ระบุ ขอ้ ปฏิบตั ิและข้อจํากัดบางประการ เช่ น อัตราส่ วนการถือหุ ้นของ
ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ การเปลี่ยนแปลงกรรมการบริ ษทั การคํ้าประกันหนี้ สินหรื อเข้ารับอาวัลตัว๋ สัญญาใช้
เงินแก่บุคคลหรื อนิ ติบุคคลใด ๆ การจ่ายเงินปั นผล การรวมหรื อควบบริ ษทั เข้ากับบริ ษทั อื่น การดํารง
อัตราส่ วนทางการเงินบางประการ และการแจ้งให้ผใู ้ ห้กทู้ ราบอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเมื่อมีคดีความ
ที่มีผลกระทบต่อความสามารถในการชําระคืนเงินกู้ เป็ นต้น
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยคงเหลือจํานวนเงินที่ยงั ไม่ได้
เบิกใช้ของวงเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

วงเงินกูย้ มื ที่ยงั ไม่ได้เบิกใช้

งบการเงินรวม
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2559
2558
1,411
3,308

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2559
2558
70
1,795

18. หุ้นกู้
รายละเอียดการอนุมตั ิการออกจําหน่ายหุน้ กูข้ องบริ ษทั ฯมีดงั นี้
อนุมตั ิโดย
จํานวน
อายุ
ประเภท
วิธีเสนอขาย

ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ 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 ือหุ น้ กู้
เสนอขายต่อผูล้ งทุนในประเทศ และ/หรื อ ต่างประเทศ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริ ษทั ฯมีจาํ นวนหุ ้นกูท้ ี่ยงั ไม่ได้ออกตามการอนุมตั ิดงั กล่าวข้างต้นจํานวน
รวม 11,000 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2558: 7,500 ล้านบาท)
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ยอดคงเหลือของหุ น้ กู้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 มีดงั นี้

ครั้งที่
อัตราดอกเบี้ยต่อปี
หุน้ กูป้ ระเภทไม่มีหลักประกันและไม่ดอ้ ยสิ ทธิ
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 คงที่ร้อยละ 2.81
ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 2 คงที่ร้อยละ 3.31
ครั้งที่ 3/2558 ชุดที่ 1 คงที่ร้อยละ 2.41
ครั้งที่ 3/2558 ชุดที่ 2 คงที่ร้อยละ 2.66
ครั้งที่ 3/2558 ชุดที่ 3 คงที่ร้อยละ 2.99
ครั้งที่ 1/2559
คงที่ร้อยละ 1.82
รวม

อายุ

คืนเงินต้น

ครบกําหนด

3 ปี
3 ปี
3 ปี
3 ปี
2 ปี
3.5 ปี
3 ปี
3.5 ปี
3 ปี
5 ปี
3 ปี
4 ปี
5 ปี
3 ปี

เมื่อครบกําหนด
เมื่อครบกําหนด
เมื่อครบกําหนด
เมื่อครบกําหนด
เมื่อครบกําหนด
เมื่อครบกําหนด
เมื่อครบกําหนด
เมื่อครบกําหนด
เมื่อครบกําหนด
เมื่อครบกําหนด
เมื่อครบกําหนด
เมื่อครบกําหนด
เมื่อครบกําหนด
เมื่อครบกําหนด

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
8 ตุลาคม 2561
8 ตุลาคม 2562
8 ตุลาคม 2563
29 เมษายน 2562

หัก: หุน้ กูท้ ี่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปี
สุทธิ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
จํานวนเงิน (พันบาท)
จํานวนหุน้ (หุน้ )
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
2559
2558
2559
2558
500,000
3,500,000
1,000,000
4,000,000
1,000,000
7,000,000
1,000,000
4,000,000
1,000,000
1,000,000
5,000,000
29,000,000

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
4,000,000
1,000,000
1,000,000
32,500,000

500,000
3,500,000
1,000,000
4,000,000
1,000,000
7,000,000
1,000,000
4,000,000
1,000,000
1,000,000
5,000,000
29,000,000

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
4,000,000
1,000,000
1,000,000
32,500,000

(4,000,000)
25,000,000

(8,500,000)
24,000,000

การเปลี่ยนแปลงของหุน้ กูส้ าํ หรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย: พันบาท)

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559
บวก: ออกหุน้ กู้
หัก: ชําระคืน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
32,500,000
5,000,000
(8,500,000)
29,000,000

หนังสื อชี้ชวนการออกหุ น้ กูไ้ ด้ระบุถึงข้อปฏิบตั ิและข้อจํากัดบางประการ เช่น การดํารงอัตราส่ วนทาง
การเงิน การจ่ายเงินปั นผล และการจัดส่ งรายงานเมื่อมีเหตุการณ์สาํ คัญ เช่น การถูกฟ้องร้อง เป็ นต้น
19. ทุนเรื อนหุ้น
การเพิ่มทุนของบริ ษทั ฯในระหว่างงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 เนื่ องจากการใช้สิทธิ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญมีรายละเอียดดังนี้
วันที่ใ ช้สิทธิ
30 ธันวาคม 2558
31 มีนาคม 2559

ประเภทใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ
LH-W3
LH-W3

จํานวน
จํานวนหุ น้ สามัญที่ออก ราคาใช้
วันที่จดทะเบียนกับ วันที่ตลาดหลักทรัพย์รับเป็ น
ที่ใ ช้สิทธิ
สิ ทธิ
เนื่องจากการใช้สิทธิ
กระทรวงพาณิ ชย์
หลักทรัพย์จดทะเบียน
(หน่วย)
(หุน้ )
(บาทต่อหุน้ )
17,548,416
17,548,416
3.50
6 มกราคม 2559
11 มกราคม 2559
24,722,411
24,722,411
3.50
5 เมษายน 2559
11 เมษายน 2559
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วันที่ใ ช้สิทธิ
30 มิถุนายน 2559
รวม

ประเภทใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ
LH-W3

จํานวน
จํานวนหุ น้ สามัญที่ออก ราคาใช้
วันที่จดทะเบียนกับ วันที่ตลาดหลักทรัพย์รับเป็ น
ที่ใ ช้สิทธิ
สิ ทธิ
เนื่องจากการใช้สิทธิ
กระทรวงพาณิ ชย์
หลักทรัพย์จดทะเบียน
(หน่วย)
(หุน้ )
(บาทต่อหุน้ )
3.50
6 กรกฎาคม 2559
8 กรกฎาคม 2559
6,765,815
6,765,815
49,036,642
49,036,642

รายการกระทบยอดจํานวนหุน้ สามัญ
(หน่วย: หุน้ )
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่
30 กันยายน
2559
2558
12,031,105,828 12,031,105,828

หุน้ สามัญจดทะเบียน
หุน้ สามัญที่ออกและชําระแล้ว
จํานวนหุน้ สามัญ ณ วันต้นงวด
เพิ่มทุนจากการใช้สิทธิ ของใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
จํานวนหุน้ สามัญ ณ วันปลายงวด

11,730,034,787
49,036,642
11,779,071,429

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

หุ ้นสามัญจดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้ออกและเรี ยกชําระเป็ นหุ ้นสามัญที่สาํ รองไว้เพื่อการใช้สิทธิ ใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ
20. ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิ
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 บริ ษทั ฯได้ออกใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯครั้งที่ 3
(LH-W3) ให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นเดิ มโดยไม่มีราคาเสนอขาย โดยผูถ้ ือหุ ้นเดิมจะได้รับจัดสรรใบสําคัญแสดง
สิ ทธิ ในอัตรา 5 หุ น้ สามัญเดิมต่อ 1 ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ซึ่ งได้จดั สรรไปจํานวน 1,998,184,856 หน่วย
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิดงั กล่าวมีอายุ 3 ปี นับแต่วนั ที่ออก โดยมีอตั ราการใช้สิทธิ คือ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
1 หน่ วย มีสิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญได้ 1 หุ ้น ในราคาใช้สิทธิ 3.50 บาทต่อ 1 หุ ้นสามัญ และมีระยะเวลาการ
ใช้สิทธิในวันทําการสุ ดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม โดยกําหนดการใช้สิทธิ
ครั้งแรกคือวันที่ 30 กันยายน 2557 และกําหนดการใช้สิทธิครั้งสุ ดท้ายคือวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยได้รับใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ดงั กล่าวเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดย
เริ่ มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ต้ งั แต่วนั ที่ 30 พฤษภาคม 2557
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั ฯ (LH-W3) มีรายละเอียดดังนี้
ประเภท
ใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ

ราคาใช้สิทธิ
ต่อ 1 หุน้ สามัญ
(บาท)

อัตราการ
ใช้สิทธิต่อ
1 หน่วยใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ

จํานวนใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิคงเหลือ
ณ วันที่
1 มกราคม 2559
(หน่วย)

จํานวนใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิที่มี
การใช้สิทธิ
ในระหว่างงวด
(หน่วย)

จํานวนใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิคงเหลือ
ณ วันที่
30 กันยายน 2559
(หน่วย)
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LH-W3

3.50

5 หุน้ สามัญเดิมต่อ 1
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

276,523,176

(38,962,789)

237,560,387

21. เงินรับล่ วงหน้ าค่ าหุ้น
ในระหว่างงวดเก้าเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 บริ ษทั ฯได้รับเงินล่วงหน้าค่าหุ ้นจากการใช้
สิ ทธิใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ น้ สามัญของบริ ษทั ฯดังนี้
วันที่ใ ช้สิทธิ
30 กันยายน 2559

ประเภทใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ
LH-W3

จํานวน
ที่ใ ช้สิทธิ
(หน่วย)
7,474,563

จํานวนหุ น้ สามัญที่ออก ราคาใช้
เนื่องจากการใช้สิทธิ
สิ ทธิ
(หุน้ )
(บาทต่อหุน้ )
7,474,563
3.50

วันที่จดทะเบียนกับ วันที่ตลาดหลักทรัพย์รับเป็ น
กระทรวงพาณิ ชย์
หลักทรัพย์จดทะเบียน
5 ตุลาคม 2559

11 ตุลาคม 2559

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริ ษทั ฯบันทึกเงินรับจากการใช้สิทธิ ดงั กล่าวจํานวนรวม 26 ล้านบาท เป็ น
รายการแยกต่างหากในงบแสดงฐานะการเงินภายใต้บญั ชี “เงินรับล่วงหน้าค่าหุน้ ”
22. ส่ วนเกินทุนจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่ าเงินลงทุน
ในระหว่างงวดเก้าเดื อนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 ส่ วนเกิ นทุนจากการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าเงินลงทุนมีรายการเปลี่ยนแปลงดังนี้
(หน่วย: พันบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559
2558
2559
2558
ยอดคงเหลือ ณ วันต้นงวด
982,277 1,341,026
969,350 1,341,026
เปลี่ยนแปลงระหว่างงวด
- จากการตีราคา
272,271
736,108
5,136
722,930
- ภาษีเงินได้
(54,454) (143,707)
(1,027) (144,586)
ยอดคงเหลือ ณ วันปลายงวด
1,200,094 1,933,427
973,459 1,919,370
23. กําไรต่ อหุ้น
กําไรต่อหุ ้นขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับงวดที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ น้ สามัญที่ออกอยูใ่ นระหว่างงวด
กําไรต่อหุ ้นปรั บลดคํานวณโดยหารกําไรสําหรับงวดที่เป็ นของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ (ไม่รวมกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอื่น) ด้วยผลรวมของจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ ้นสามัญที่ออกอยู่ในระหว่าง
งวดกับจํานวนถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนักของหุ ้นสามัญที่บริ ษทั ฯอาจต้องออกเพื่อแปลงหุ ้นสามัญเทียบเท่า
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ปรับลดทั้งสิ้ นให้เป็ นหุ ้นสามัญ โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็ นหุ ้นสามัญ ณ วันต้นงวดหรื อ ณ วัน
ออกหุ น้ สามัญเทียบเท่า

32

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
งบการเงินรวม
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
กําไรสําหรับงวด
จํานวนหุ น้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
2559
2558
2559
2558
(พันบาท)
(พันบาท)
(พันหุ น้ )
(พันหุ น้ )

กําไรต่อหุน้
2559
2558
(บาท)
(บาท)

กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ

1,993,498

1,481,660

11,779,153*

11,702,707*

-

-

155,368

182,523

1,993,498

1,481,660

11,934,521

11,885,230

0.17

0.13

0.17

0.12

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่ าปรับลด
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (LH-W3)
กําไรต่ อหุ้นปรับลด
กําไรที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญ
สมมติวา่ มีการใช้สิทธิ ซ้ื อหุน้ สามัญ
จากใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

* รวมหุน้ สามัญที่เกิดจากเงินรับล่วงหน้าค่าหุน้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
กําไรสําหรับงวด
จํานวนหุ น้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
2559
2558
2559
2558
(พันบาท)
(พันบาท)
(พันหุ น้ )
(พันหุ น้ )

กําไรต่อหุน้
2559
2558
(บาท)
(บาท)

กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่ าปรับลด
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (LH-W3)
กําไรต่ อหุ้นปรับลด
กําไรที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญ
สมมติวา่ มีการใช้สิทธิ ซ้ื อหุน้ สามัญ
จากใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

1,936,391

1,491,069

11,779,153*

11,702,707*

-

-

155,368

182,523

1,936,391

1,491,069

11,934,521

11,885,230

0.16

0.13

0.16

0.13

* รวมหุน้ สามัญที่เกิดจากเงินรับล่วงหน้าค่าหุน้
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กําไรสําหรับงวด
2559
2558
(พันบาท)

งบการเงินรวม
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
จํานวนหุ น้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
2559
2558

(พันบาท)

(พันหุ น้ )

(พันหุ น้ )

กําไรต่อหุน้
2559
2558
(บาท)

(บาท)

กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่ าปรับลด
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (LH-W3)
กําไรต่ อหุ้นปรับลด
กําไรที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญ
สมมติวา่ มีการใช้สิทธิ ซ้ื อหุน้ สามัญ
จากใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

6,619,940

4,531,394

11,766,509*

11,469,813*

-

-

159,385

342,269

6,619,940

4,531,394

11,925,894

11,812,082

0.56

0.40

0.56

0.38

* รวมหุน้ สามัญที่เกิดจากเงินรับล่วงหน้าค่าหุน้

กําไรสําหรับงวด
2559
2558
(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน
จํานวนหุ น้ สามัญถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก
2559
2558

(พันบาท)

(พันหุ น้ )

(พันหุ น้ )

กําไรต่อหุน้
2559
2558
(บาท)

(บาท)

กําไรต่ อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
กําไรส่ วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่ าปรับลด
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ (LH-W3)
กําไรต่ อหุ้นปรับลด
กําไรที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้ สามัญ
สมมติวา่ มีการใช้สิทธิ ซ้ื อหุน้ สามัญ
จากใบสําคัญแสดงสิ ทธิ

6,113,569

3,780,873

11,766,509*

11,469,813*

-

-

159,385

342,269

6,113,569

3,780,873

11,925,894

11,812,082

0.52

0.33

0.51

0.32

* รวมหุน้ สามัญที่เกิดจากเงินรับล่วงหน้าค่าหุน้

24. เงินปันผล

เงินปั นผล
เงินปั นผลประจําปี 2557

เงินปั นผลระหว่างกาล
สําหรับปี 2558

อนุมตั ิโดย
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
เมื่อวันที่ 23 เมษายน
2558
ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯเมื่อวันที่
13 สิ งหาคม 2558

จํานวน
เงินปั นผลส่ วน
เงินปั นผล
เงินปั นผลที่ ระหว่างกาลที่ เงินปั นผล จํานวน ที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้
ซึ่ งไม่มีสิทธิ
อนุมตั ิจ่าย จ่ายไปแล้ว ที่จ่ายเพิ่ม เงินปั นผล
ต่อหุ น้
ต่อหุ น้
ต่อหุ น้
ที่จ่ายเพิ่ม
รับเงินปั นผล
(บาท)
(บาท)
(บาท) (ล้านบาท)
(ล้านบาท)

จํานวน
เงินปั นผล
ที่จ่ายไปจริ ง
(ล้านบาท)

0.65

(0.25)

0.40

4,678

(11)

4,667

0.25

-

0.25

2,926

(10)

2,916

7,583
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เงินปั นผล
เงินปั นผลประจําปี 2558

เงินปั นผลระหว่างกาล
สําหรับปี 2559

อนุมตั ิโดย
ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
เมื่อวันที่ 26 เมษายน
2559
ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯเมื่อวันที่
11 สิ งหาคม 2559

จํานวน
เงิ
น
ปั
นผลส่ วน
เงินปั นผล
เงินปั นผลที่ ระหว่างกาลที่ เงินปั นผล จํานวน ที่เป็ นของผูถ้ ือหุน้
ซึ่ งไม่มีสิทธิ
อนุมตั ิจ่าย จ่ายไปแล้ว ที่จ่ายเพิ่ม เงินปั นผล
ต่อหุ น้
ต่อหุ น้
ต่อหุ น้
ที่จ่ายเพิ่ม
รับเงินปั นผล
(บาท)
(บาท)
(บาท) (ล้านบาท)
(ล้านบาท)

จํานวน
เงินปั นผล
ที่จ่ายไปจริ ง
(ล้านบาท)

0.60

(0.25)

0.35

4,120

(12)

4,108

0.35

-

0.35

4,122

(28)

4,094

8,202

25. ข้ อมูลทางการเงินจําแนกตามส่ วนงาน
บริ ษทั ฯจัดโครงสร้างองค์กรเป็ นหน่ วยธุ รกิจตามประเภทของผลิตภัณฑ์และบริ การ ในระหว่างงวด
ปัจจุบนั บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของส่ วนงานดําเนินงานที่รายงาน
ข้อมูลรายได้และกําไรของส่ วนงานของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยสําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดื อน
สิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559 และ 2558 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่ วนงาน
ดอกเบี้ยรับ
ค่าบริ การสาธารณูปโภค
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
กําไรจากการขายทรัพย์สิน
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กําไรของส่ วนงาน

ส่ วนงานธุรกิจ
อสังหาริ มทรัพย์
6,268
11
63
50
(58)
(11)
78
185
1,664

สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559
ส่ วนงานธุรกิจ
รายการปรับปรุ ง
ให้เช่าพื้นที่
รวมส่ วนงาน
และตัดรายการ
และบริ การ
อื่น ๆ
ที่รายงาน
ระหว่างกัน
665
6,933
41
52
(52)
1
64
(58)
50
(79)
(137)
59
(81)
(92)
78
17
524
726
53
524
2,241
58

งบการเงินรวม
6,933
6
50
(78)
(92)
78
726
2,299

รายได้ และค่ าใช้ จ่ายที่ไม่ ได้ ปันส่ วน:
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสุ ทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ ส่ วนน้อย
กําไรสํ าหรับงวด

51
(343)
(14)
1,993
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(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่ วนงาน
ดอกเบี้ยรับ
ค่าบริ การสาธารณูปโภค
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กําไรของส่ วนงาน

ส่ วนงานธุรกิจ
อสังหาริ มทรัพย์
5,332
62
47
(64)
(13)
144
1,273

สําหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558
ส่ วนงานธุรกิจ
รายการปรับปรุ ง
ให้เช่าพื้นที่
รวมส่ วนงาน
และตัดรายการ
และบริ การ
อื่น ๆ
ที่รายงาน
ระหว่างกัน
517
5,849
29
29
(29)
2
64
(57)
47
(61)
(125)
57
(85)
(98)
13
393
550
90
393
1,756
(67)

งบการเงินรวม
5,849
7
47
(68)
(98)
550
1,689

รายได้ และค่ าใช้ จ่ายที่ไม่ ได้ ปันส่ วน:
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสุ ทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ ส่ วนน้อย

82
(262)
(27)

กําไรสํ าหรับงวด

1,482

(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่ วนงาน
ดอกเบี้ยรับ
ค่าบริ การสาธารณูปโภค
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ
และที่ดินรอการพัฒนา
กําไรจากการขายทรัพย์สิน
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กําไรของส่ วนงาน

ส่ วนงานธุรกิจ
อสังหาริ มทรัพย์
20,495
17
189
176
(199)
(36)
(6)
1,318
586
6,545

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2559
ส่ วนงานธุรกิจ
รายการปรับปรุ ง
ให้เช่าพื้นที่
รวมส่ วนงาน
และตัดรายการ
และบริ การ
อื่น ๆ
ที่รายงาน
ระหว่างกัน
1,871
22,366
103
120
(120)
9
198
(167)
176
(226)
(425)
170
(239)
(275)
40
86

1,552
1,552

(6)
1,318
2,178
8,183

งบการเงินรวม
22,366
31
176
(255)
(275)

67

(6)
1,318
2,178
8,250

รายได้ และค่ าใช้ จ่ายที่ไม่ ได้ ปันส่ วน:
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายอื่น
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสุ ทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ ส่ วนน้อย

273
(131)
(1,269)
(503)

กําไรสํ าหรับงวด

6,620
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(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้จากลูกค้าภายนอก
รายได้ระหว่างส่ วนงาน
ดอกเบี้ยรับ
ค่าบริ การสาธารณูปโภค
ดอกเบี้ยจ่าย
ค่าเสื่ อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ
และที่ดินรอการพัฒนา
กําไรจากการขายทรัพย์สิน
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กําไรของส่ วนงาน

ส่ วนงานธุรกิจ
อสังหาริ มทรัพย์
15,941
217
183
(201)
(42)
(3)
9
456
3,769

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้ นสุ ดวันที่ 30 กันยายน 2558
ส่ วนงานธุรกิจ
รายการปรับปรุ ง
ให้เช่าพื้นที่
รวมส่ วนงาน
และตัดรายการ
และบริ การ
อื่น ๆ
ที่รายงาน
ระหว่างกัน
1,489
17,430
106
106
(106)
6
223
(163)
183
(172)
(373)
163
(245)
(287)
223
29
469

1,117
1,117

(3)
232
1,602
5,355

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

(111)

(3)
232
1,602
5,244

รายได้ และค่ าใช้ จ่ายที่ไม่ ได้ ปันส่ วน:
รายได้อื่น
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสุ ทธิ ของผูถ้ ือหุ น้ ส่ วนน้อย

135
(770)
(78)

กําไรสํ าหรับงวด

4,531

26. ภาระผูกพันและหนีส้ ิ นทีอ่ าจเกิดขึน้
26.1 ภาระผูกพัน
26.1.1 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันตาม
สัญญาก่อสร้างดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

ภาระผูกพันตามสัญญาก่อสร้าง

งบการเงินรวม
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2559
2558
4,300
6,371

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2559
2558
2,587
5,017
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26.1.2 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ย่อยมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าที่ดิน
พร้อมสิ่ งปลูกสร้าง และสัญญาเช่าที่ดินดังนี้
ก)

สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้าง

วันที่ทาํ สัญญา
7 มิถุนายน 2548

อายุสัญญา วันสิ้ นสุ ดสัญญา
30 ปี *
31 พฤษภาคม 2581

อัตราค่าเช่า
ตั้งแต่วนั ที่ 1 มิถุนายน 2551 โดยจ่ายค่าเช่า
เป็ นรายเดือนในอัตราดังนี้
ปี ที่ 1 - 5 ค่าเช่ารวม 33 ล้านบาท
(ชําระแล้วทั้งจํานวน)
ปี ที่ 6 - 10 ค่าเช่ารวม 42 ล้านบาท
(ณ วันที่ 30 กันยายน 2559:
ชําระแล้วรวม 27
ล้านบาท)
ปี ที่ 11 - 15 ค่าเช่ารวม 54 ล้านบาท
ปี ที่ 16 - 20 ค่าเช่ารวม 69 ล้านบาท
ปี ที่ 21 - 25 ค่าเช่ารวม 88 ล้านบาท
ปี ที่ 26 - 30 ค่าเช่ารวม 112 ล้านบาท

* อายุสญ
ั ญาเช่านับจากวันที่ 1 มิถุนายน 2551 (ภายหลังระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี )

นอกจากนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั แอล แอนด์ เอช
พร็ อพเพอร์ ต้ ี จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันเกี่ยวกับค่าดูแลรักษา
ความปลอดภัยเดื อนละ 11,160 บาท ตลอดระยะเวลาการปลู ก สร้ างและตลอดอายุ
สัญญาเช่า
ข)

สัญญาเช่าที่ดิน
วันที่ทาํ สัญญา
10 มีนาคม 2549

อายุสัญญา
อัตราค่าเช่า
30 ปี *
ค่าเช่าที่ดินจ่ายเป็ นรายเดือนดังนี้
ปี ที่ 1 - 5 ค่าเช่ารวม 20 ล้านบาท (ชําระแล้วทั้งจํานวน)
ปี ที่ 6 - 10 ค่าเช่ารวม 23 ล้านบาท (ณ วันที่ 30 กันยายน
2559: ชําระแล้วรวม 5 ล้านบาท)
ปี ที่ 11 - 15 ค่าเช่ารวม 27 ล้านบาท
ปี ที่ 16 - 20 ค่าเช่ารวม 31 ล้านบาท
ปี ที่ 21 - 25 ค่าเช่ารวม 35 ล้านบาท
ปี ที่ 26 - 30 ค่าเช่ารวม 41 ล้านบาท

* อายุสัญญาเช่านับตั้งแต่วนั ที่ 1 กันยายน 2553 ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม 2583 อย่างไรก็ตาม ผูใ้ ห้เช่ายินยอมให้บริ ษทั
แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ต้ ี จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ เข้าไปพัฒนาและก่อสร้างสิ่ งปลูกสร้างในที่ดิน
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ที่เช่าได้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 กันยายน 2550 ถึงวันที่ 31 สิ งหาคม 2553 โดยบริ ษทั ย่อยตกลงจะชําระค่าหน้าดินเพิ่มเติมใน
อัตราเดือนละ 160,000 บาท

บริ ษทั ย่อยได้บนั ทึกหนี้ สินภาระผูกพันตามสัญญาเช่ าที่ดินข้างต้นแล้วในงบการเงิน
รวมด้วยมูลค่าปั จจุบนั เนื่ องจากค่าเช่าดังกล่าวถือเป็ นส่ วนหนึ่ งของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
จากการขายทรั พ ย์สิ น ให้ แ ก่ ท รั ส ต์เพื่ อ การลงทุ น ในสิ ท ธิ ก ารเช่ าอสั งหาริ ม ทรั พ ย์
แอล เอช ช้อปปิ้ ง เซนเตอร์ และทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิ ทธิ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์
แอล เอช โฮเทล
ค)

สัญญาเช่าที่ดิน
วันที่ทาํ สัญญา อายุสัญญา วันสิ้ นสุ ดสัญญา
อัตราค่าเช่า
3 ตุลาคม 2556
30 ปี *
31 มีนาคม 2590 ตั้งแต่วนั ที่ 1 เมษายน 2560 โดยจ่ายค่าเช่า
เป็ นรายปี ในอัตราดังนี้
ปี ที่ 1 - 7 ค่าเช่ารวม 35 ล้านบาท
ปี ที่ 8 - 17 ค่าเช่ารวม 100 ล้านบาท
ปี ที่ 18 - 27 ค่าเช่ารวม 150 ล้านบาท
ปี ที่ 28 - 30 ค่าเช่ารวม 75 ล้านบาท
* อายุสญ
ั ญาเช่านับจากวันที่ 1 เมษายน 2560 (ภายหลังระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี )

นอกจากนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั แอล เอช มอลล์
แอนด์ โฮเทล จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันค่าตอบแทนการเข้าทํา
สั ญ ญาปี ละ 5 ล้านบาท ซึ่ งต้อ งจ่ ายชําระในปี ที่ ส องและปี ที่ ส ามของระยะเวลาการ
ก่อสร้าง
ง)

สัญญาเช่าที่ดิน
วันที่ทาํ สัญญา
4 สิ งหาคม 2558

อายุสัญญา
30 ปี *

อัตราค่าเช่า
ค่าเช่าที่ดินจ่ายเป็ นรายเดือนในอัตราดังนี้
ปี ที่ 1 - 3 ค่าเช่ารวม 71 ล้านบาท
ปี ที่ 4 - 6 ค่าเช่ารวม 78 ล้านบาท
ปี ที่ 7 - 9 ค่าเช่ารวม 86 ล้านบาท
ปี ที่ 10 - 12 ค่าเช่ารวม 95 ล้านบาท
ปี ที่ 13 - 15 ค่าเช่ารวม 104 ล้านบาท
ปี ที่ 16 - 18 ค่าเช่ารวม 115 ล้านบาท
ปี ที่ 19 - 21 ค่าเช่ารวม 126 ล้านบาท
ปี ที่ 22 - 24 ค่าเช่ารวม 139 ล้านบาท
ปี ที่ 25 - 27 ค่าเช่ารวม 153 ล้านบาท
ปี ที่ 28 - 30 ค่าเช่ารวม 168 ล้านบาท

* อายุสัญญาเช่านับจากวันถัดจากวันครบกําหนดระยะเวลา 3 ปี ของระยะเวลาการก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม ผูใ้ ห้เช่ า
ยินยอมให้บริ ษทั แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ เข้าไปพัฒนาและก่อสร้างสิ่ ง
ปลูกสร้างในที่ดินที่เช่าได้เป็ นระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วนั ส่ งมอบที่ดินและจดทะเบียนเช่าที่ดิน โดยบริ ษทั ย่อยมี
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ภาระผูกพันต้องชําระค่าตอบแทนให้แก่ผเู ้ ช่าเป็ นรายเดือนในอัตราเดือนละ 1.72 ล้านบาท สําหรับระยะเวลาการ
ก่อสร้างปี ที่ 1 และปี ที่ 2 และเดือนละ 1.98 ล้านบาท สําหรับระยะเวลาก่อสร้างปี ที่ 3

26.1.3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเมนท์
จํากัด ซึ่งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯ มีภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าทรัพย์สินที่ตอ้ งจ่ายค่าเช่า
คงที่ แ ละค่ า เช่ าผัน แปรตามเงื่ อ นไขที่ ร ะบุ ใ นสั ญ ญาให้ แ ก่ ก องทุ น และ/หรื อ กองทรั ส ต์
ดังต่อไปนี้
กองทุน และ/หรื อกองทรัสต์
โครงการ
ระยะเวลาในสัญญา
กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิ ทธิ โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง
เรี ยกร้องแลนด์แอนด์เฮ้าส์-II
เพลินจิต
วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิ ทธิการเช่า โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง
อสังหาริ มทรัพย์ แอล เอช โฮเทล
เทอร์มินลั 21
วันที่ 31 ธันวาคม 2561

บริ ษทั ย่อยมีจาํ นวนเงินขั้นตํ่าที่ตอ้ งจ่ายสําหรับค่าเช่าคงที่ตามสัญญาเช่าดังกล่าวดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2559
2558
จ่ายชําระ:
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

317
396

317
633

26.1.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับส่ วนของเงินลงทุนที่ยงั ไม่เรี ยกชําระ
ในบริ ษทั แอล แอนด์ เอช พร็ อพเพอร์ ต้ ี จํากัด ซึ่ งเป็ นบริ ษทั ย่อยของบริ ษทั ฯจํานวนเงิน 90
ล้านบาท (30 กันยายน 2559: ไม่มี)
26.1.5 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯมีภาระผูกพันเกี่ยวกับการซื้ อที่ดิน
ดังนี้

ภาระผูกพันเกี่ยวกับการซื้อที่ดิน

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวมและ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2559
2558
912
582
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26.1.6 ภาระผูกพันจากการพัฒนาโครงการที่ดาํ เนินการอยู่
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2559
2558
ภาระผูกพันที่จะต้องทําการพัฒนา
สาธารณูปโภคส่ วนกลางของโครงการ
ที่ดาํ เนินงานอยู่

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2559
2558

1,203

1,249

1,181

1,093

26.1.7 ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2559 บริ ษ ัท ย่อ ยมี ที่ ดิ น ในโครงการที่ ติ ด ภาระจํา ยอมรวมจํานวน
ประมาณ 96 ไร่ ซึ่ งมูลค่าของที่ดินที่ติดภาระจํายอมดังกล่าวได้รวมเป็ นต้นทุนโครงการแล้ว
(31 ธันวาคม 2558: 90 ไร่ )
26.1.8 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าดําเนินงาน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ฯย่อยได้เข้าทําสัญญาเช่ าดําเนิ นงานและสัญญาบริ การที่เกี่ยวข้องกับการ
เช่าพื้นที่ในอาคารโดยสัญญามีอายุ 3 ปี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ฯย่อยมีจาํ นวนเงินขั้นตํ่า
ที่ตอ้ งจ่ายในอนาคตทั้งสิ้ นภายใต้สญ
ั ญาเช่าดําเนินงานและสัญญาบริ การที่บอกเลิกไม่ได้ ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2559
2558
จ่ายชําระ:
ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

57
33

50
51

งบการเงินเฉพาะกิจการ
30 กันยายน 31 ธันวาคม
2559
2558
45
24

38
34
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26.2 หนังสื อคํา้ ประกันธนาคาร
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีหนังสื อคํ้าประกันซึ่ งออก
โดยธนาคารในนามบริ ษ ัท ฯและบริ ษ ัท ย่อย ซึ่ งเกี่ ย วเนื่ อ งกับ ภาระผูก พัน ทางปฏิ บ ัติบ างประการ
ตามปกติธุรกิจของบริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยคงเหลือดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม
2559
2558
2559
2558
หนังสื อคํ้าประกันการจัดหาและบํารุ ง
สาธารณูปโภค
หนังสื อคํ้าประกันการใช้ไฟฟ้า

2,474
74
2,548

2,301
70
2,371

2,285
59
2,344

2,072
52
2,124

26.3 การคํา้ ประกัน
26.3.1 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯมีหนี้ สินที่อาจเกิดขึ้นจากภาระการ
คํ้าประกันเงินกูย้ มื ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
ผูค้ ้ าํ ประกัน
บริ ษทั แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)

ผูถ้ ูกคํ้าประกัน
ลูกค้า

30 กันยายน 31 ธันวาคม
2559
2558
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 ย่อยสําหรับเงินกูย้ มื จากธนาคารและการออกหนังสื อคํ้าประกันโดยธนาคารเพื่อ
ใช้ในโครงการของบริ ษทั ย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริ ษทั ย่อยดังกล่าวมียอดหนี้ คงค้าง
ตามสัดส่ วนการคํ้าประกันของบริ ษทั ฯที่กาํ หนดในคํารับรองที่ ให้กบั ธนาคารจํานวน 740
ล้านบาท (31 ธันวาคม 2558: 8 ล้านบาท)
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26.4 คดีความ
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยได้ถูกฟ้องร้องในคดีต่างๆ ที่สาํ คัญดังนี้
1)

ในปี 2549 นิ ติบุคคลหมู่บา้ นจัดสรรสองแห่ งและพวกฟ้องร้องบริ ษทั ฯและบริ ษทั แอตแลนติก
เรี ยลเอสเตท จํา กั ด ซึ่ งเป็ นบริ ษั ท ย่ อ ยที่ บ ริ ษัท ฯ ถื อ หุ ้ น ในอัต ราร้ อ ยละ 99.99 เกี่ ย วกั บ
ทางเข้าออกโครงการสู่ ที่ ส าธารณะ โดยมี ทุ น ทรั พ ย์จ าํ นวน 1,013 ล้านบาท ต่ อ มาในเดื อ น
มิถุนายน 2552 โจทก์ได้ขอลดทุนทรัพย์บางส่ วนทําให้ทุนทรัพย์เปลี่ยนเป็ นจํานวน 800 ล้าน
บาท ศาลชั้นต้นได้ตดั สิ นคดีแพ่งโดยพิพากษายกฟ้อง ขณะนี้ คดีอยูร่ ะหว่างการอุทธรณ์ต่อศาล
อุทธรณ์ อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริ ษทั ฯได้บนั ทึกสํารองค่าเผือ่ หนี้สินที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากคดีความดังกล่าวจํานวน 25 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2558: 25 ล้านบาท)
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2552 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยดังกล่าวได้ถูกฟ้องร้องเพิ่มเติมจํานวน 2 คดี ซึ่ง
มีทุนทรัพย์จาํ นวน 310 ล้านบาท และ 102 ล้านบาท ตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
ก) คดีแพ่งซึ่ งมีทุนทรัพย์จาํ นวน 310 ล้านบาท ปั จจุบนั ศาลมีคาํ สั่งจําหน่ ายคดีชวั่ คราวเพื่อรอ
ฟังผลของคดีแพ่งซึ่งมีทุนทรัพย์จาํ นวน 800 ล้านบาท
ข) ศาลชั้นต้นได้ตดั สิ นคดี แพ่งซึ่ งมีทุนทรัพย์จาํ นวน 102 ล้านบาท โดยพิพากษาให้บริ ษทั ฯ
ชดใช้ค่าเสี ยหายจํานวน 104 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ที่
8 ธันวาคม 2551 เป็ นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็ จ ต่อมา ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้คาํ พิพากษา
ของศาลชั้นต้นโดยให้บริ ษทั ฯชดใช้ค่าเสี ยหายจํานวน 5 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ที่ 10 ธันวาคม 2551 เป็ นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็ จ ขณะนี้ คดีอยู่
ระหว่างการพิ จารณาของศาลฏี ก า อย่างไรก็ตาม ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2559 บริ ษ ัท ฯได้
บันทึ กสํารองค่าเผื่อหนี้ สินที่อาจจะเกิ ดขึ้นจากคดี ความดังกล่าวรวมดอกเบี้ยจํานวน 165
ล้านบาท (31 ธันวาคม 2558: 160 ล้านบาท)

2)

ในปี 2553 - 2555 นิ ติบุคคลหมู่บา้ นจัดสรรแห่ งหนึ่ งและลูกบ้านฟ้ องร้องบริ ษทั ฯ รวมทั้งสิ้ น
9 คดี เกี่ยวกับการสร้างโรงเรี ยนอนุ บาลในโครงการ โดยมีทุนทรัพย์รวมจํานวน 492 ล้านบาท
ศาลชั้นต้นได้มีคาํ พิพากษาให้บริ ษทั ฯ ชดใช้ค่าเสี ยหายจํานวน 27 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยใน
อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ที่ 18 มกราคม 2551 เป็ นต้นไปจนกว่าจะชําระเสร็ จ ต่อมาศาล
อุทธรณ์พิพากษาแก้คาํ พิพากษาของศาลชั้นต้นโดยให้บริ ษทั ฯชดใช้ค่าเสี ยหายจํานวน 13.5 ล้าน
บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนั ที่ 18 มกราคม 2551 เป็ นต้นไปจนกว่าจะ
ชําระเสร็ จ ขณะนี้ คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฏีกา อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 30 กันยายน
2559 บริ ษทั ฯได้บนั ทึกสํารองค่าเผื่อหนี้ สินที่อาจจะเกิดขึ้นจากคดีความดังกล่าวรวมดอกเบี้ย
จํานวน 154 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2558: 127 ล้านบาท)
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3)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริ ษทั ฯได้ถูกฟ้ องร้องในคดี อื่นๆ เกี่ ยวกับการเรี ยกร้องค่าเสี ยหาย
เนื่ องจากการทําผิดสัญญา ซึ่ งมีทุนทรัพย์รวมจํานวน 20 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2558: 37 ล้าน
บาท) อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริ ษทั ฯได้บนั ทึกสํารองค่าเผื่อหนี้ สินที่อาจจะ
เกิดขึ้นรวมจํานวน 1 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2558: 14 ล้านบาท)

4)

ในเดือนสิ งหาคมและเดือนกันยายน 2559 บริ ษทั ฯ ถูกนิ ติบุคคลอาคารชุดสองแห่ งฟ้องร้องเป็ น
จําเลยร่ วมในคดี แพ่งเพื่ อเรี ยกร้ องค่าเสี ยหายเนื่ องจากการทําผิดสัญ ญา โดยมี ทุน ทรั พ ย์รวม
จํานวน 543 ล้านบาท ขณะนี้ คดีอยูใ่ นระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาล อย่างไรก็ตาม ตาม
ความเห็ นของฝ่ ายกฎหมายของบริ ษทั ฯ คาดว่าจะไม่เกิ ดผลเสี ยหายที่เป็ นสาระสําคัญ ดังนั้น
บริ ษทั ฯจึงไม่ได้บนั ทึกประมาณการหนี้สินไว้ในงบการเงิน

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 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 มีดงั นี้
สกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยรับตามสัญญา
จํานวนเงินต้น
อัตราดอกเบี้ย
3,075.0 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย
ลอยตัวร้อยละ
MLR - 2.25

สกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยรับตามสัญญา
จํานวนเงินต้น
อัตราดอกเบี้ย
346.0 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย
ลอยตัวร้อยละ
MLR - 2.25
3,075.0 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย
ลอยตัวร้อยละ
MLR - 2.25
15.5 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย
ลอยตัวร้อยละ
MLR - 2.25
254.4 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย
ลอยตัวร้อยละ
MLR - 2.25

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
สกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญา
จํานวนเงินต้น
อัตราดอกเบี้ย
95.8 ล้านเหรี ยญ อัตราดอกเบี้ยลอยตัว LIBOR
สหรัฐอเมริ กา 6 เดือนบวกร้อยละ 3.19

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
สกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยจ่ายตามสัญญา
จํานวนเงินต้น
อัตราดอกเบี้ย
11.3 ล้านเหรี ยญ อัตราดอกเบี้ยลอยตัว LIBOR
สหรัฐอเมริ กา 6 เดือนบวกร้อยละ 3.25

วันสิ้ นสุ ดสัญญา
8 ธันวาคม 2560

วันสิ้ นสุ ดสัญญา
8 ธันวาคม 2560

95.8 ล้านเหรี ยญ อัตราดอกเบี้ยลอยตัว LIBOR
สหรัฐอเมริ กา 6 เดือนบวกร้อยละ 3.19

8 ธันวาคม 2560

0.5 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กา

อัตราดอกเบี้ยลอยตัว LIBOR
6 เดือนบวกร้อยละ 3.19

8 ธันวาคม 2560

8.2 ล้านเหรี ยญ
สหรัฐอเมริ กา

อัตราดอกเบี้ยลอยตัว LIBOR
6 เดือนบวกร้อยละ 3.19

8 ธันวาคม 2560
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มูลค่ายุติธรรมของตราสารอนุพนั ธ์ มีดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)

สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย

ณ วันที่
ณ วันที่
30 กันยายน 2559 31 ธันวาคม 2558
มูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรม
กําไร (ขาดทุน) กําไร (ขาดทุน)
(291)
(544)

27. มูลค่ ายุติธรรมของเครื่ องมือทางการเงิน
บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยใช้วิธีราคาตลาดในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรัพย์และหนี้สินซึ่ งมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินที่เกี่ ยวข้องกําหนดให้ตอ้ งวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเว้นในกรณี ที่ไม่มี
ตลาดที่มีสภาพคล่อง หรื อไม่สามารถหาราคาเสนอซื้ อขายในตลาดที่มีสภาพคล่องได้ บริ ษทั ฯและ
บริ ษ ัท ย่ อ ยจะใช้วิ ธี ร าคาทุ น หรื อ วิ ธี ร ายได้ใ นการวัด มู ล ค่ า ยุติ ธ รรมของสิ น ทรั พ ย์แ ละหนี้ สิ น
ดังกล่าวแทน
ลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ในการนํา เทคนิ ค การวัด มู ล ค่ า ยุติ ธ รรมข้า งต้น มาใช้ กิ จ การต้อ งใช้ข ้อ มู ล ที่ ส ามารถสั ง เกตได้
(observable inputs) ที่เกี่ยวข้องกับสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สินที่จะวัดมูลค่ายุติธรรมให้มากที่สุด มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 เรื่ อง การวัดมูลค่ายุติธรรม กําหนดลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ออกเป็ น 3 ระดับ ตามประเภทของข้อมูลที่นาํ มาใช้ในการวัดมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
ระดับ 1

ใช้ขอ้ มูลราคาเสนอซื้อขายของสิ นทรัพย์หรื อหนี้สินอย่างเดียวกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง

ระดับ 2

ใช้ขอ้ มูลอื่นที่สามารถสังเกตได้ของสิ นทรัพย์หรื อหนี้ สิน ไม่ว่าจะเป็ นข้อมูลทางตรงหรื อ
ทางอ้อม

ระดับ 3

ใช้ขอ้ มูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ (unobservable inputs) เช่ น ข้อมูลเกี่ยวกับกระแสเงินใน
อนาคตที่กิจการประมาณขึ้น
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ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษทั ฯและบริ ษทั ย่อยมีสินทรัพย์ที่วดั มูลค่าด้วย
มูลค่ายุติธรรมแยกแสดงตามลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1
สิ นทรัพย์ทวี่ ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
เงินลงทุนชัว่ คราว - หลักทรัพย์เพื่อค้า
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - หลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ตราสารทุน - ต่างประเทศ
หน่วยลงทุน - ในประเทศ

รวม

-

55

-

55

3,565
1,813

-

-

3,565
1,813

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1
สิ นทรัพย์ทวี่ ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
เงินลงทุนชัว่ คราว - หลักทรัพย์เพื่อค้า
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - หลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ตราสารทุน - ต่างประเทศ
หน่วยลงทุน - ในประเทศ

รวม

-

602

-

602

3,662
1,444

-

-

3,662
1,444

(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1
สิ นทรัพย์ทวี่ ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
เงินลงทุนชัว่ คราว - หลักทรัพย์เพื่อค้า
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - หลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ตราสารทุน - ต่างประเทศ
หน่วยลงทุน - ในประเทศ

รวม

-

-

-

-

3,565
804

-

-

3,565
804

46

(ยังไม่ได้ตรวจสอบ แต่สอบทานแล้ว)
(หน่วย: ล้านบาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ระดับ 2
ระดับ 3

ระดับ 1
สิ นทรัพย์ทวี่ ดั มูลค่ าด้ วยมูลค่ ายุตธิ รรม
เงินลงทุนชัว่ คราว - หลักทรัพย์เพื่อค้า
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - หลักทรัพย์เผือ่ ขาย
ตราสารทุน - ต่างประเทศ
หน่วยลงทุน - ในประเทศ

รวม

-

602

-

602

3,662
702

-

-

3,662
702

ในระหว่างงวดปั จจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหว่างลําดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
28. เหตุการณ์ ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน
28.1 เมื่ อ วัน ที่ 5 ตุ ล าคม 2559 บริ ษ ัท ฯได้จดทะเบี ย นเพิ่ ม ทุ น ที่ อ อกและชําระแล้ว จากการใช้สิ ท ธิ ตาม
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ น้ สามัญของบริ ษทั ฯในเดือนกันยายน 2559 ตามที่กล่าวในหมายเหตุ 21
ส่ งผลให้ ทุ น ชําระแล้วของบริ ษ ัท ฯเพิ่ ม ขึ้ น จาก 11,779 ล้านบาท เป็ น 11,787 ล้านบาท โดยตลาด
หลัก ทรั พ ย์แ ห่ งประเทศไทยได้รับ หุ ้ น สามัญ ดังกล่ าวเป็ นหลัก ทรั พ ย์จ ดทะเบี ย นแล้ว ตั้งแต่ ว นั ที่
11 ตุลาคม 2559
28.2 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 บริ ษทั ฯได้ออกเสนอขายหุ ้นกูป้ ระเภทไม่มีหลักประกันและไม่ดอ้ ยสิ ทธิ
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ครั้งที่
2/2559

อัตราดอกเบี้ยต่อปี
คงที่ร้อยละ 2.23

อายุ
3 ปี

คืนเงินต้น
เมื่อครบกําหนด

ครบกําหนด
28 ตุลาคม 2562

จํานวนหุน้
(หุน้ )
7,250,000

จํานวนเงิน
(พันบาท)
7,250,000

29. การอนุมัติงบการเงินระหว่ างกาล
งบการเงินระหว่างกาลนี้ได้รับอนุมตั ิให้ออกโดยคณะกรรมการบริ ษทั ฯเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559
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