บริ ษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที

ณ วันที

ณ วันที

ณ วันที

31 ธันวาคม 2559

31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2559

1 มกราคม 2559

(ปรับปรุ งใหม่)
สิ นทรั พย์
สินทรั พย์ หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

7, 8

4,783,008,041

2,600,578,204

1,872,469,764

1,443,056,428

7,108,991,052

เงินลงทุนชัวคราว

7, 9

500,030,124

410,280,270

500,030,124

-

1,201,839,366

ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน

10

162,544,881

156,928,862

28,915,303

26,064,907

32,622,554

7

953,763

762,282

1,340,035,836

265,794,246

951,082,657

11

48,197,922,542

48,925,723,725

46,375,432,265

47,273,349,106

46,355,530,484

เงินจ่ายล่วงหน้า - ค่างานก่อสร้าง

582,719,819

540,772,758

320,173,104

412,882,788

930,369,272

เงินมัดจําทีดินและอืน ๆ

407,240,757

341,280,511

403,891,374

337,787,703

111,340,229

สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน

741,272,736

364,321,517

359,519,283

65,684,946

80,141,568

55,375,692,663

53,340,648,129

51,200,467,053

49,824,620,124

56,771,917,182

เงินให้กยู้ มื ระยะสันและดอกเบียค้างรับ
- กิจการทีเกียวข้องกัน
สิ นค้าคงเหลือ

รวมสิ นทรั พย์ หมุนเวียน
สินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
เงินฝากธนาคารทีมีภาระคําประกัน

12

10,072,867

-

-

-

12,000,000

เงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย

13

-

-

5,367,347,970

5,994,791,060

4,847,464,092

เงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม

14

22,577,823,149

20,258,979,670

22,577,823,149

20,258,979,670

18,963,717,536

เงินลงทุนระยะยาวอืน

15

7,156,477,746

5,512,076,323

5,363,644,807

4,430,573,822

4,373,959,336

7

-

-

13,566,585,992

9,868,138,524

4,238,932,078

ทีดินรอการพัฒนา

16

2,508,206,046

3,215,935,916

2,378,663,317

3,086,393,187

3,019,159,171

อสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน

17

17,397,423,346

14,545,297,858

210,047,929

208,963,217

207,853,417

ทีดิน อาคารและอุปกรณ์

18

568,944,354

574,092,627

328,821,222

281,643,693

227,594,061

สิ ทธิการเช่า

19

3,665,527,101

3,778,856,056

-

-

-

สิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตนอืน

20

34,715,746

45,665,421

17,834,613

20,319,801

23,067,908

สิ นทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

32

178,982,653

215,617,475

136,898,440

134,633,407

135,553,600

17,633,943

18,373,399

11,555,672

11,540,472

12,270,207

54,115,806,951

48,164,894,745

49,959,223,111

44,295,976,853

36,061,571,406

109,491,499,614

101,505,542,874

101,159,690,164

94,120,596,977

92,833,488,588

เงินให้กยู้ มื ระยะยาวและดอกเบียค้างรับ
- กิจการทีเกียวข้องกัน

สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
รวมสิ นทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน
รวมสิ นทรั พย์
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

1

บริ ษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที

ณ วันที

ณ วันที

ณ วันที

31 ธันวาคม 2559

31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2559

1 มกราคม 2559

(ปรับปรุ งใหม่)
หนีสินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หนีสินหมุนเวียน
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน

21

เงินประกันงานก่อสร้าง
เงินกูย้ มื ระยะสันและดอกเบียค้างจ่าย - กิจการทีเกียวข้องกัน 7
หนีสิ นตามสัญญาเช่าทางการเงินทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี

3,399,842,783

3,317,003,463

2,214,903,916

2,759,390,870

2,862,152,842

511,213,686

574,143,969

445,775,589

492,142,649

471,626,177

-

-

160,428,219

-

-

3,795,172

3,364,835

-

-

-

เงินกูย้ มื ระยะยาวทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี

22

3,139,180,000

3,075,180,000

3,075,180,000

3,075,180,000

-

หุ ้นกูท้ ีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี

23

13,000,000,000

8,000,000,000

13,000,000,000

8,000,000,000

8,500,000,000

584,890,312

667,247,422

552,282,059

491,187,644

488,753,434

1,525,348,863

656,838,547

1,498,539,249

632,918,656

623,712,025

1,532,587,085

2,737,848,599

1,491,079,966

2,706,540,835

2,398,469,718

209,239,427

573,491,849

130,890,400

517,695,733

659,664,203

23,906,097,328

19,605,118,684

22,569,079,398

18,675,056,387

16,004,378,399

15,850,490

17,146,305

-

-

-

22

4,585,422,688

4,331,056,115

-

-

6,966,486,000

หุ ้นกู้ - สุ ทธิจากส่ วนทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี

23

28,250,000,000

28,250,000,000

28,250,000,000

28,250,000,000

24,000,000,000

สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน

25

353,858,440

330,868,745

274,090,625

260,469,527

236,233,403

หนีสิ นภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

32

1,371,622,257

964,490,091

-

-

-

หนีสิ นไม่หมุนเวียนอืน

199,782,674

55,306,682

-

-

-

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน

34,776,536,549

33,948,867,938

28,524,090,625

28,510,469,527

31,202,719,403

รวมหนีสิ น

58,682,633,877

53,553,986,622

51,093,170,023

47,185,525,914

47,207,097,802

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
ประมาณการหนีสิ น

24

เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
หนีสิ นหมุนเวียนอืน
รวมหนีสินหมุนเวียน
หนีสินไม่หมุนเวียน
หนีสิ นตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สุ ทธิจากส่ วนทีถึงกําหนด
ชําระภายในหนึงปี
เงินกูย้ มื ระยะยาว - สุ ทธิจากส่ วนทีถึงกําหนดชําระ
ภายในหนึงปี

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

2

บริ ษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่ อ)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
ณ วันที
หมายเหตุ 31 ธันวาคม 2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ณ วันที

ณ วันที

ณ วันที

ณ วันที

31 ธันวาคม 2559

31 ธันวาคม 2560

31 ธันวาคม 2559

1 มกราคม 2559

(ปรับปรุ งใหม่)
ส่ วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรื อนหุ ้น

26

ทุนจดทะเบียน
หุ ้นสามัญ 12,031,105,828 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท

12,031,105,828

12,031,105,828

12,031,105,828

12,031,105,828

12,031,105,828

11,949,713,176

11,786,545,992

11,949,713,176

11,786,545,992

11,730,034,787

15,452,854,216

15,044,936,256

15,452,854,216

15,044,936,256

14,903,658,244

28

-

374,493,539

-

374,493,539

61,419,456

30

1,203,110,583

1,203,110,583

1,203,110,583

1,203,110,583

1,203,110,583

17,805,212,324

15,673,941,565

17,805,212,324

15,673,941,565

15,287,288,650

3,655,629,842

2,852,043,128

3,655,629,842

2,852,043,128

2,440,879,066

50,066,520,141

46,935,071,063

50,066,520,141

46,935,071,063

45,626,390,786

742,345,596

1,016,485,189

-

-

-

50,808,865,737

47,951,556,252

50,066,520,141

46,935,071,063

45,626,390,786

109,491,499,614

101,505,542,874

101,159,690,164

94,120,596,977

92,833,488,588

-

-

-

-

-

ทุนทีออกและชําระแล้ว
หุ ้นสามัญ 11,949,713,176 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท
(2559: หุ ้นสามัญ 11,786,545,992 หุ ้น มูลค่าหุ ้นละ 1 บาท)
ส่ วนเกินมูลค่าหุ ้นสามัญ
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ ้น
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว - สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอืนของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ฯ
ส่ วนของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย 13.4
รวมส่ วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนีสินและส่ วนของผู้ถือหุ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

กรรมการ

3

บริษทั แลนด์แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกําไรขาดทุน
สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2560
หมายเหตุ
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้คา่ เช่าและบริ การ
รายได้อืน
เงินปันผลรับ
ดอกเบียรับ
ค่าบริ การสาธารณู ปโภค
กําไรจากการเปลียนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุ น้ ของบริ ษทั ร่ วม
กําไรจากเงินลงทุน
กําไรจากอัตราแลกเปลียน
กําไรจากการขายทีดิน อาคารและอุปกรณ์
กําไรจากการขายโครงการ
กําไรจากการขายทีดินรอการพัฒนา
กําไรจากการขายทรัพย์สินให้แก่ทรัสต์เพือการลงทุน
ในอสังหาริ มทรัพย์
อืน ๆ
รวมรายได้
ค่ าใช้ จ่าย
ต้นทุนขายและบริ การ
ต้นทุนการเช่าและบริ การ
ค่าใช้จ่ายในการขาย
ภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมการโอน
ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
ประมาณการหนีสิ นจากคดีความ
ค่าใช้จ่ายอืน
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุน
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการและทีดินรอการพัฒนา
ขาดทุนจากการขายทีดิน อาคารและอุปกรณ์
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียน
ขาดทุนจากตราสารอนุพนั ธ์
รวมค่าใช้ จ่าย
กําไรก่อนส่ วนแบ่ งกําไรจากเงินลงทุนในบริษทั ย่อยและบริษทั ร่ วม
ค่ าใช้ จ่ายทางการเงินและค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
กําไรก่อนค่าใช้ จ่ายทางการเงินและค่ าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
กําไรก่อนค่าใช้ จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กําไรสําหรับปี
การแบ่งปันกําไร
ส่ วนทีเป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ส่ วนทีเป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

14.3

16
7, 19

11

13.2
14.2

32

13.4

2560

งบการเงินรวม

2559

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(ปรับปรุ งใหม่)

31,724,296,810
3,197,309,988

27,372,383,745
2,536,132,934

30,918,784,810
-

26,741,542,902
-

152,738,230
52,600,659
278,606,345
1,135,221,024
5,174,887
14,935,513
80,195,297

147,213,458
40,886,796
249,305,306
6,110,663
652,091
77,925,817
1,240,000,000

51,710,879
461,002,402
250,620,735
1,135,221,024
5,174,887
13,405,055
80,195,297

72,874,317
257,810,928
220,876,465
6,110,663
652,091
77,925,817
-

2,080,094,785
64,605,171
38,785,778,709

182,345,981
31,852,956,791

56,555,400
32,972,670,489

170,347,255
27,548,140,438

20,474,001,322
2,440,877,115
987,450,222
1,221,248,429
2,066,647,601
735,631,925

17,822,656,195
1,812,043,760
920,135,301
991,495,072
2,022,285,313
36,641,103

19,931,999,643
848,079,482
1,189,248,327
1,649,657,889
735,631,925

17,350,201,850
801,031,122
964,649,703
1,606,780,805
36,641,103

9,112,073
302,764,724
28,237,733,411

10,000,000
5,957,229
681,475
121,908,513
23,743,803,961

302,764,724
24,657,381,990

10,000,000
5,957,229
1,373,902
121,908,513
20,898,544,227

10,548,045,298
3,136,909,981
13,684,955,279
(641,250,207)
13,043,705,072
(1,890,030,481)
11,153,674,591

8,109,152,830
2,963,533,747
11,072,686,577
(373,158,227)
10,699,528,350
(1,571,686,021)
9,127,842,329

8,315,288,499
852,851,131
3,136,909,981
12,305,049,611
(508,379,194)
11,796,670,417
(1,333,453,321)
10,463,217,096

6,649,596,211
587,273,674
2,963,533,747
10,200,403,632
(276,952,859)
9,923,450,773
(1,305,476,275)
8,617,974,498

10,463,217,096
690,457,495
11,153,674,591

8,617,974,498
509,867,831
9,127,842,329

10,463,217,096

8,617,974,498

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี
4

บริษทั แลนด์แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกําไรขาดทุน (ต่ อ)
สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2560
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
หมายเหตุ

2560

งบการเงินเฉพาะกิจการ
2559

2560

2559
(ปรับปรุ งใหม่)

กําไรต่ อหุ้น

33

กําไรต่ อหุ้นขันพืนฐาน
กําไรส่ วนทีเป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ

0.88

0.73

0.88

0.73

0.87

0.72

0.87

0.72

กําไรต่ อหุ้นปรับลด
กําไรส่ วนทีเป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

5

บริษทั แลนด์แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
สําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2560
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม

กําไรสําหรับปี

งบการเงินเฉพาะกิจการ

2560

2559

2560

11,153,674,591

9,127,842,329

10,463,217,096

2559
(ปรับปรุ งใหม่)
8,617,974,498

867,848,875

249,682,128

746,456,788

53,291,588

(78,099,767)

111,325,120

-

-

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:
รายการทีจะถูกบันทึ กในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
กําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือขาย
- สุ ทธิจากภาษีเงินได้

29

ผลต่างของอัตราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน
ทีเป็ นเงินตราต่างประเทศ
ส่ วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนในบริ ษทั ย่อย

13.2

-

-

43,292,290

307,715,611

ส่ วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนในบริ ษทั ร่ วม

14.2

32,311,997

51,177,399

32,311,997

51,177,399

822,061,105

412,184,647

822,061,075

412,184,598

25

-

(21,641,758)

-

(6,574,389)

ส่ วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนในบริ ษทั ย่อย

13.2

-

-

-

(14,467,670)

ส่ วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนในบริ ษทั ร่ วม

14.2

(18,474,361)

(1,020,536)

(18,474,361)

(1,020,536)

(18,474,361)

(22,662,294)

(18,474,361)

(22,062,595)

803,586,744

389,522,353

803,586,714

390,122,003

11,957,261,335

9,517,364,682

11,266,803,810

9,008,096,501

11,266,803,810

9,008,096,501

11,266,803,810

9,008,096,501

690,457,525

509,268,181

11,957,261,335

9,517,364,682

0

0

0

0

0

0

รายการทีจะไม่ ถูกบันทึ กในส่ วนของกําไรหรื อขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิ ตศาสตร์ประกันภัย
- สุ ทธิจากภาษีเงินได้

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรั บปี
การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวม
ส่ วนทีเป็ นของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
ส่ วนทีเป็ นของผูม้ ีส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุมของบริ ษทั ย่อย

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

6

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่ อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น
สําหรั บปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
(หน่วย: บาท)
งบการเงินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ฯ
องค์ประกอบอืนของส่ วนของผูถ้ ือหุน้
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว สํารองตามกฎหมาย ยังไม่ได้จดั สรร
1,203,110,583
15,287,288,650

ส่ วนเกินทุน
ผลต่าง
จากการวัด
จากการแปลงค่า ส่ วนแบ่งกําไรขาดทุน
มูลค่าเงินลงทุนใน งบการเงินทีเป็ น
เบ็ดเสร็ จอืน
หลักทรัพย์เผือขาย เงินตราต่างประเทศ
ในบริ ษทั ร่ วม
982,277,074
181,496,234
(41,719,221)

ส่ วนเกินทุนจาก
ส่ วนเกินมูลค่าหุน้
ของบริ ษทั ร่ วม
91,042,443

รวมองค์ประกอบอืน รวมส่ วนของ
ของส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้
ส่ วนเกินทุนอืน
ผูถ้ ือหุน้
ของบริ ษทั ฯ
1,227,782,536
2,440,879,066
45,626,390,786

ส่ วนของผูม้ ี
ส่ วนได้เสี ยทีไม่มี
อํานาจควบคุม
ของบริ ษทั ย่อย
1,268,735,760

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุน้
46,895,126,546
9,127,842,329

ทุนเรื อนหุน้ ทีออก
และชําระแล้ว
11,730,034,787

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุน้ สามัญ
14,903,658,244

เงินรับล่วงหน้า
ค่าหุน้
61,419,456

กําไรสําหรับปี

-

-

-

-

8,617,974,498

-

-

-

-

-

-

8,617,974,498

509,867,831

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี

-

-

-

-

(21,042,059)

249,682,079

111,325,120

50,156,863

-

-

411,164,062

390,122,003

(599,650)

389,522,353

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เพิมทุนหุน้ สามัญจากการแปลงสภาพ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
เงินรับล่วงหน้าค่าหุน้
เงินปันผลจ่าย
บริ ษทั ย่อยเรี ยกชําระเงินเพิมทุนจาก
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
บริ ษทั ย่อยจ่ายเงินคืนทุนให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ย
ทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
บริ ษทั ย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ย
ทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
ภาษีเงินได้จากเงินปันผลทีไม่ได้จ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2559

-

-

-

-

8,596,932,439

249,682,079

111,325,120

50,156,863

-

-

411,164,062

9,008,096,501

509,268,181

9,517,364,682

56,511,205
-

141,278,012
-

(61,419,456)
374,493,539
-

-

-8,202,103,915

-

-

-

-

-

-

136,369,761
374,493,539
(8,202,103,915)

-

136,369,761
374,493,539
(8,202,103,915)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

60,000,000

60,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(384,800,522)

(384,800,522)

11,786,545,992

15,044,936,256

374,493,539

1,203,110,583

-8,175,609
15,673,941,565

1,231,959,153

292,821,354

8,437,642

91,042,443

1,227,782,536

2,852,043,128

(8,175,609)
46,935,071,063

-436,718,230
1,016,485,189

(436,718,230)
(8,175,609)
47,951,556,252

หมายเหตุ
ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2559

26
28
36

13.4

ยอดคงเหลือ ณ วันที 1 มกราคม 2560

11,786,545,992

15,044,936,256

374,493,539

1,203,110,583

15,673,941,565

1,231,959,153

292,821,354

8,437,642

91,042,443

1,227,782,536

2,852,043,128

46,935,071,063

1,016,485,189

47,951,556,252

กําไรสําหรับปี

-

-

-

-

10,463,217,096

-

-

-

-

-

-

10,463,217,096

690,457,495

11,153,674,591

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี

-

-

-

-

-

867,848,845

(78,099,767)

13,837,636

-

-

803,586,714

803,586,714

30

803,586,744

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เพิมทุนหุน้ สามัญจากการแปลงสภาพ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
เงินปันผลจ่าย
บริ ษทั ย่อยจ่ายเงินคืนทุนให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ย
ทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
บริ ษทั ย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ย
ทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
ภาษีเงินได้จากเงินปันผลทีไม่ได้จ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560

-

-

-

-

10,463,217,096

867,848,845

(78,099,767)

13,837,636

-

-

803,586,714

11,266,803,810

690,457,525

11,957,261,335

26
36

163,167,184
-

407,917,960
-

(374,493,539)
-

-

-8,326,133,976

-

-

-

-

-

-

196,591,605
(8,326,133,976)

-

196,591,605
(8,326,133,976)

13.3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(603,196,430)

(603,196,430)

13.4

11,949,713,176
-

15,452,854,216
-

-

1,203,110,583
-

-5,812,361
17,805,212,324
-

2,099,807,998

214,721,587

22,275,278

91,042,443

1,227,782,536

3,655,629,842
-

(5,812,361)
50,066,520,141
-

-361,400,688
742,345,596
-

(361,400,688)
(5,812,361)
50,808,865,737
-

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

7

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลียนแปลงส่ วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
สําหรับปี สินสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560

(หน่ วย: บาท)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2558
- ตามทีรายงานไว้เดิม
ผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชี
เกียวกับเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2558
- หลังการปรับปรุง
กําไรสําหรับปี - ปรับปรุ งใหม่
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี - ปรับปรุ งใหม่
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี - ปรับปรุ งใหม่
เพิมทุนหุ ้นสามัญจากการแปลงสภาพ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ ้น
เงินปันผลจ่าย
ภาษีเงินได้จากเงินปันผลทีไม่ได้จ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
- ตามทีรายงานไว้เดิม
ผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชี
เกียวกับเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
- หลังการปรับปรุง
กําไรสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืนสําหรับปี
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสําหรับปี
เพิมทุนหุ ้นสามัญจากการแปลงสภาพ
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ
เงินปันผลจ่าย
ภาษีเงินได้จากเงินปันผลทีไม่ได้จ่าย
ยอดคงเหลือ ณ วันที 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ

4

26
28
36

4

26
36

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่ วนหนึงของงบการเงินนี

กําไรสะสม
จัดสรรแล้ว สํารองตามกฎหมาย
ยังไม่ได้จดั สรร

องค์ประกอบอืนของส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น

ส่ วนเกินทุน
จากการวัด
ส่ วนแบ่งกําไร
ส่ วนแบ่งกําไร
มูลค่าเงินลงทุนใน ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน ขาดทุนเบ็ดเสร็ จอืน
หลักทรัพย์เผือขาย
ในบริ ษทั ย่อย
ในบริ ษทั ร่ วม

ส่ วนเกินทุน
จากส่ วนเกิน
มูลค่าหุ ้น
ของบริ ษทั ร่ วม

ส่ วนเกินทุนอืน

รวมองค์ประกอบอืน
ของส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น

ทุนเรื อนหุ ้นทีออก
และชําระแล้ว

ส่ วนเกิน
มูลค่าหุ ้นสามัญ

เงินรับล่วงหน้า
ค่าหุ ้น

รวมส่ วนของ
ผูถ้ ือหุ ้น

11,730,034,787

14,903,658,244

61,419,456

1,203,110,583

5,873,814,611

969,349,948

-

-

-

1,501,855,296

2,471,205,244

36,243,242,925

-

-

-

-

9,413,474,039

-

194,423,360

(41,719,221)

91,042,443

(274,072,760)

(30,326,178)

9,383,147,861

11,730,034,787
-

14,903,658,244
-

61,419,456
-

1,203,110,583
-

15,287,288,650
8,617,974,498
(21,042,059)
8,596,932,439

969,349,948
53,291,588
53,291,588

194,423,360
307,715,611
307,715,611

(41,719,221)
50,156,863
50,156,863

91,042,443
-

1,227,782,536
-

2,440,879,066
411,164,062
411,164,062

45,626,390,786
8,617,974,498
390,122,003
9,008,096,501

56,511,205
11,786,545,992

141,278,012
15,044,936,256

(61,419,456)
374,493,539
374,493,539

1,203,110,583

(8,202,103,915)
-8,175,609
15,673,941,565

1,022,641,536

502,138,971

8,437,642

91,042,443

1,227,782,536

2,852,043,128

136,369,761
374,493,539
(8,202,103,915)
(8,175,609)
46,935,071,063

11,786,545,992

15,044,936,256

374,493,539

1,203,110,583

5,174,251,120

1,022,641,536

-

-

-

1,501,855,296

2,524,496,832

36,107,834,322

-

-

-

-

10,499,690,445

-

502,138,971

8,437,642

91,042,443

(274,072,760)

327,546,296

10,827,236,741

11,786,545,992
-

15,044,936,256
-

374,493,539
-

1,203,110,583
-

15,673,941,565
10,463,217,096
10,463,217,096

1,022,641,536
746,456,788
746,456,788

502,138,971
43,292,290
43,292,290

8,437,642
13,837,636
13,837,636

91,042,443
-

1,227,782,536
-

2,852,043,128
803,586,714
803,586,714

46,935,071,063
10,463,217,096
803,586,714
11,266,803,810

163,167,184
11,949,713,176
-

407,917,960
15,452,854,216
-

(374,493,539)
-

1,203,110,583
-

(8,326,133,976)
-5,812,361
17,805,212,324
-

1,769,098,324

545,431,261

22,275,278

91,042,443

1,227,782,536

3,655,629,842
-

196,591,605
(8,326,133,976)
(5,812,361)
50,066,520,141
-
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บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
รายการปรับกระทบยอดกําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
เป็ นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
สิ นค้าคงเหลือและทีดินรอการพัฒนาลดลงจากการโอนเป็ นต้นทุนขาย
ค่าเสื อมราคาและค่าตัดจําหน่าย
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ย่อย
ส่ วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม
ประมาณการหนีสิ นจากคดีความ
กําไรจากการขายทรัพย์สินให้แก่ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการและทีดินรอการพัฒนา
กําไรจากการเปลียนแปลงส่ วนของผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั ร่ วม
ขาดทุน (กําไร) จากการขายทีดิน อาคารและอุปกรณ์
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนระยะยาวอืน
กําไรจากการขายทีดินรอการพัฒนา
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนทียังไม่เกิดขึนจริ ง
ประมาณการค่าซ่ อมแซมบ้านหลังการขาย
ประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บา้ น
ประมาณการค่าซ่ อมแซมสาธารณู ปโภค
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ตัดจําหน่ ายภาษีหกั ณ ทีจ่าย
ดอกเบียรับ
เงินปั นผลรับ
ค่าใช้จ่ายดอกเบีย
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสิ นทรัพย์และ
หนีสิ นดําเนินงาน
สิ นทรัพย์ดาํ เนินงานลดลง (เพิมขึน)
เงินลงทุนชัวคราว
ลูกหนีการค้าและลูกหนีอืน
สิ นค้าคงเหลือ
สิ นทรัพย์หมุนเวียนอืน
สิ นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน
หนีสิ นดําเนินงานเพิมขึน (ลดลง)
เจ้าหนีการค้าและเจ้าหนีอืน
เงินประกันงานก่อสร้าง
หนีสิ นหมุนเวียนอืน
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
หนีสิ นไม่หมุนเวียนอืน
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
จ่ายภาษีเงินได้
เงินสดสุ ทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน

งบการเงินรวม

2559

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(ปรับปรุ งใหม่)

13,043,705,072

10,699,528,350

11,796,670,417

9,923,450,773

19,205,918,648
542,943,484
(3,136,909,981)
735,631,925
(2,080,094,785)
9,112,073
(1,135,221,024)
(14,935,513)
(80,195,297)
297,720,410
146,920,865
33,941,714
55,370,981
35,031,895
(52,600,659)
(152,738,230)
630,983,055

17,114,443,701
390,450,529
(2,963,533,747)
36,641,103
5,957,229
681,475
10,000,000
(1,240,000,000)
64,221,530
28,525,283
46,441,016
28,362,066
1,730,625
(40,886,796)
(147,213,458)
363,545,562

18,715,851,914
54,061,351
(852,851,131)
(3,136,909,981)
735,631,925
(1,135,221,024)
(13,405,055)
(80,195,297)
297,720,410
145,749,915
32,249,234
54,836,009
21,650,298
(461,002,402)
(51,710,879)
498,112,042

16,684,202,194
46,738,372
(587,273,674)
(2,963,533,747)
36,641,103
5,957,229
1,373,902
10,000,000
63,306,598
27,523,936
45,985,019
20,923,139
(257,810,928)
(72,874,317)
267,340,195

28,084,584,633

24,398,894,468

26,621,237,746

23,251,949,794

(89,749,854)
(6,180,136)
(17,130,454,404)
(481,004,048)
739,456

791,559,096
25,009,735
(17,104,696,148)
383,389,691
5,259,659

(500,030,124)
(2,850,396)
(16,465,356,483)
(267,228,324)
(15,200)

1,201,839,366
4,006,688
(16,799,467,693)
305,495,630
729,735

(274,778,801)
(62,930,283)
(1,008,341,528)
(12,042,200)
144,475,992
9,164,318,827
(1,755,249,660)
7,409,069,167

69,312,214
70,695,479
(112,887,865)
(5,099,150)
(15,634,122)
8,505,803,057
(1,227,320,510)
7,278,482,547

(530,926,103)
(46,367,060)
(1,040,585,112)
(8,029,200)
7,759,849,744
(1,467,050,497)
6,292,799,247

(60,809,147)
20,516,472
152,868,207
(4,905,000)
8,072,224,052
(1,321,976,782)
6,750,247,270

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
2560
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินฝากธนาคารทีมีภาระคําประกันลดลง (เพิมขึน)
เงินให้กยู้ มื ระยะสันแก่กิจการทีเกียวข้องกันลดลง (เพิมขึน)
เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กิจการทีเกียวข้องกันเพิมขึน
เงินสดจ่ายชําระค่าหุน้ เพิมทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดรับจากการลดทุนในบริ ษทั ย่อย
เงินสดจ่ายซื อเงินลงทุนระยะยาวอืน
เงินปั นผลรับจากบริ ษทั ย่อย
เงินปั นผลรับจากบริ ษทั ร่ วม
เงินปั นผลรับจากบริ ษทั อืน
เงินสดรับจากการขายทีดินรอการพัฒนา
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินให้แก่ทรัสต์เพือการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
เงินสดรับจากการขายทีดิน และอาคารและอุปกรณ์
เงินสดจ่ายซื ออสังหาริ มทรัพย์เพือการลงทุน
เงินสดจ่ายซื อสิ ทธิ การเช่า อาคารและอุปกรณ์ และสิ นทรัพย์ไม่มีตวั ตน
เงินสดจ่ายจากการรับประกันรายได้ของกองทุน
เงินสดรับจากดอกเบีย
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสันจากสถาบันการเงินลดลง
เงินสดจ่ายหนีสิ นตามสัญญาเช่าการเงิน
เงินกูย้ มื ระยะสันจากกิจการทีเกียวข้องกันเพิมขึน (ลดลง)
เงินสดจ่ายชําระหุน้ กู้
เงินรับจากการออกหุ น้ กู้
เงินสดจ่ายชําระเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดรับจากการเบิกเงินกูย้ มื ระยะยาว
เงินสดรับจากการใช้สิทธิ ซือหุน้ สามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
เงินรับล่วงหน้าค่าหุน้
จ่ายดอกเบีย
เงินสดรับจากการเรี ยกชําระเพิมทุนของบริ ษทั ย่อยจาก
ผูม้ ีส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
บริ ษทั ย่อยจ่ายเงินคืนทุนให้ผมู ้ ีส่วนได้เสี ยทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
บริ ษทั ย่อยจ่ายเงินปันผลให้ผมู ้ ีส่วนได้เสียทีไม่มีอาํ นาจควบคุม
เงินปั นผลจ่าย
เงินสดสุ ทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลต่างของอัตราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน
ทีเป็ นเงินตราต่างประเทศ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) สุ ทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี (หมายเหตุ 8)
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี

2559

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(ปรับปรุ งใหม่)

(10,072,867)
(559,590,330)
1,967,125,163
152,738,230
100,696,500
3,749,300,000
21,859,674
(4,420,137,024)
(1,395,282,990)
52,973,295
(340,390,349)

12,000,000
1,718,428,478
147,213,458
2,185,000,000
6,797,329
(8,302,352,018)
(1,778,354,450)
(18,171,045)
48,596,617
(5,980,841,631)

(1,050,000,000)
(4,646,650,000)
909,487,152
614,099,359
1,967,125,162
51,710,879
100,696,500
18,674,000
(1,084,712)
(106,931,487)
422,715,354
(1,720,157,793)

12,000,000
470,293,778
(5,468,457,000)
(1,575,700,000)
577,199,778
629,984,371
1,718,428,478
72,874,317
4,543,750
(1,109,800)
(109,725,842)
(18,171,045)
285,093,131
(3,402,746,084)

(4,734,062)
(8,000,000,000)
13,000,000,000
(4,258,141)
604,000,000
196,591,605
(1,329,155,761)

(219,798,663)
(2,966,227)
(46,301,300)
(8,500,000,000)
12,250,000,000
(4,533,440,000)
3,056,074,440
136,369,761
374,493,539
(1,324,112,104)

160,000,000
(8,000,000,000)
13,000,000,000
196,591,605
(1,173,685,747)

(8,500,000,000)
12,250,000,000
(3,891,306,000)
136,369,761
374,493,539
(1,180,889,194)

(603,196,430)
(361,400,688)
(8,326,133,976)
(4,828,287,453)

60,000,000
(384,800,522)
(436,718,230)
(8,202,103,916)
(7,773,303,222)

(8,326,133,976)
(4,143,228,118)

(8,202,103,916)
(9,013,435,810)

(57,961,528)
2,182,429,837
2,600,578,204
4,783,008,041
-

119,488,054
(6,356,174,252)
8,956,752,456
2,600,578,204
-

429,413,336
1,443,056,428
1,872,469,764
-

(5,665,934,624)
7,108,991,052
1,443,056,428
-
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บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
งบกระแสเงินสด (ต่ อ)
สํ าหรับปี สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2560
งบการเงินรวม
2560
ข้ อมูลกระแสเงินสดเปิ ดเผยเพิมเติม
รายการทีไม่ใช่ เงินสด
ค่าซื ออาคารและอุปกรณ์ และสิ ทธิ การเช่าส่ วนทีบันทึกเป็ นหนีสิ น
การโอนสินค้าคงเหลือเป็ นทีดินรอการพัฒนา (มูลค่าตามบัญชี)
การโอนสินค้าคงเหลือเป็ นทีดิน อาคารและอุปกรณ์ (มูลค่าตามบัญชี)
การโอนทีดินรอการพัฒนาเป็ นสิ นค้าคงเหลือ (มูลค่าตามบัญชี)
ดอกเบียจ่ายส่ วนทีบันทึกเป็ นต้นทุนโครงการ
ดอกเบียจ่ายส่ วนทีบันทึกเป็ นต้นทุนของสิทธิ การเช่า
การเพิมขึนของส่ วนเกินทุนทีเกิดจากการเปลียนแปลงมูลค่า
เงินลงทุนเผือขาย - สุทธิ จากภาษีเงินได้
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
ผลต่างของอัตราแลกเปลียนจากการแปลงค่างบการเงิน
ทีเป็ นเงินตราต่างประเทศ
ส่ วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนในบริ ษทั ย่อย
ส่ วนแบ่งกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนในบริ ษทั ร่ วม

2559

(หน่วย: บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2560
2559
(ปรับปรุ งใหม่)

506,148,221
691,229,870
665,545,264
18,000,522

147,932,544
73,191,244
1,526,500
892,228,039
14,545,316

3,418,308
691,229,870
661,348,720
-

6,327,159
73,191,244
1,526,500
877,270,867
-

867,848,875
-

249,682,128
(27,076,199)

746,456,788
-

53,291,588
(8,217,985)

-78,099,767
13,837,636

111,325,120
50,156,863

43,292,290
13,837,636

293,247,941
50,156,863

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึงของงบการเงินนี
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