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บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2561 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

 บริษทั แลนด์แอนด์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิลาํเนาใน
ประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯ
อยูท่ี่เลขท่ี 1 ถนนสาทรใต ้ชั้น 37 อาคารคิวเฮา้ส์ ลุมพินี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาลโดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ 
เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในการจัดทํางบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2560 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบับริษทัย่อยในระหว่างงวด นอกจาก        
ท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 9.3 
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1.4  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้ํามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
สําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหา       
เท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง
และอธิบายใหช้ดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนาํมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงิน
ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคบัใช้ในอนาคต 

 ในระหว่างงวด สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง 
รายไดจ้ากสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 
จาํนวน 5 ฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี    
1 มกราคม 2563 หลกัการสาํคญัของมาตรฐานดงักล่าวสรุปไดด้งัน้ี 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีทํากับลูกค้า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 เร่ือง สัญญา
ก่อสร้าง มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได ้และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 
กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกบัสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้
สัญญาท่ีอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีได้กาํหนดหลกัการ                   
5 ขั้นตอนสําหรับการรับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้น
จาํนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้หรือ
บริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้ และกาํหนดให้กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจและพิจารณาขอ้เท็จจริง
และเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่อ                 
งบการเงินในปีท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและ              
การตีความมาตรฐาน จาํนวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การชาํระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ กาํหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภท
และการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจาํหน่ายโดยพิจารณา
จากประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของ
กิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการคาํนวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงิน
โดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนั
ความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะทาํใหม้าตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการ
บญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบ
การเงินในปีท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

2. นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน                     
งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  
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3. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 ลกัษณะความสมัพนัธ์ของบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 

ช่ือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสัมพนัธ์ 
บริษทั แอตแลนติก เรียลเอสเตท จาํกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั แอล เอช มอลล ์แอนด ์โฮเทล จาํกดั  บริษทัยอ่ย 
บริษทั แอล แอนด ์เอช รีเทล แมเนจเมนท ์จาํกดั บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทั แอล เอช มอลล ์แอนด ์     

โฮเทล จาํกดั ร้อยละ 99.95) 
บริษทั แอล แอนด ์เอช แมเนจเมนท ์จาํกดั บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทั แอล เอช มอลล ์แอนด ์     

โฮเทล จาํกดั ร้อยละ 99.93) 
บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์นอร์ธ จาํกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ นอร์ธอีส จาํกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั สยามธานี พร๊อบเพอร์ต้ี จาํกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั สยามธานี เรียลเอสเตท จาํกดั บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทั สยามธานี พร๊อบเพอร์ต้ี 

จาํกดั ร้อยละ 99.99) 
บริษทั แอล เอช เรียลเอสเตท จาํกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั แอลเอช แอสเซท จาํกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จาํกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ภูเกต็ ฟิวเจอร์แพลน จาํกดั บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จาํกดั 

ร้อยละ 99.99) 
บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั แอล แอนด ์เอช โฮเทล แมเนจเมนท ์จาํกดั บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี 

จาํกดั ร้อยละ 99.99) 
Land and Houses U.S.A., Inc. บริษทัยอ่ย 
บริษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  บริษทัร่วม 
ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) บริษทัร่วม (ถือหุน้โดยบริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล 

กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ร้อยละ 99.99) 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน แลนด ์               
แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั 

บริษทัร่วม (ถือหุน้โดยบริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล 
กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ร้อยละ 99.99) 

บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน) บริษทัร่วม 
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) บริษทัร่วม 
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ช่ือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสัมพนัธ์ 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้อง  
 แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์-II 

บริษทัร่วม 

บริษทั ควอลิต้ีเฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) บริษทัร่วม 
บริษทั คิว.เอช.อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั บริษทัร่วม (ถือหุน้โดยบริษทั ควอลิต้ีเฮา้ส์ จาํกดั 

(มหาชน) ร้อยละ 99.99) 
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยค์วอลิต้ี เฮา้ส์ บริษทัร่วมของบริษทั ควอลิต้ีเฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 
บริษทั เมืองใหม่ พร๊อพเพอร์ต้ี จาํกดั ผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 
Reco Resorts Pte Ltd. ผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 
บริษทั สยาม รีเทล ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์จาํกดั มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า  
 แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์
แอล เอช ชอ้ปป้ิง เซ็นเตอร์ 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์
แอล เอช โฮเทล 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จาํกดั มีกรรมการร่วมกนั 

ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีสําคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและ
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 
 2561 2560 2561 2560  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
ดอกเบ้ียรับ - - 118 107 ร้อยละ 3.12 - 4.00 ต่อปี 

   (2560: ร้อยละ 3.00 - 4.60 ต่อปี) 
ค่าธรรมเนียมการจดัการรับ - - 2 2 ใกลเ้คียงราคาทุน 
ขายท่ีดิน - - 50 - ใกลเ้คียงราคาทุน 
ค่าตอบแทนจ่ายสาํหรับการใชท่ี้ดิน - - 36 - ใกลเ้คียงราคาทุน 
ดอกเบ้ียจ่าย   - - 4 - ร้อยละ 1.65 - 2.00 ต่อปี (2560: ไม่มี) 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 
 2561 2560 2561 2560  

รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม  
รายไดค่้าบริหาร 1 1 - - ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา
ดอกเบ้ียรับ 9 7 5 4 ตามอตัราดอกเบ้ียเงินฝากท่ีธนาคาร

ประกาศ 
เงินปันผลรับ 855 871 855 871 ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย
ซ้ือสินคา้ 15 14 13 14 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม
ค่าเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ 52 47 - - ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา
รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
รายไดค่้าบริหารอสงัหาริมทรัพย ์ 53 42 - - ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา
รายไดค่้าบริหารจดัการดา้นบุคคล 7 6 - - ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา
เงินปันผลรับ 53 32 20 11 ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย
รายไดจ้ากการใหบ้ริการทาง
คอมพิวเตอร์ 1 - - -

 
ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา

ดอกเบ้ียรับ 5 - - - ร้อยละ 3.10 ต่อปี (2560: ไม่มี)
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 24 18 15 14 250 - 900 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน 

(2560: 750 - 880 บาทต่อตารางเมตร
ต่อเดือน) 

ค่าเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ 207 197 - - ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา
 2561 2560 2561 2560  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย 
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้) 
ดอกเบ้ียรับ - - 370 309 ร้อยละ 3.12 - 4.00 ต่อปี 

  (2560: ร้อยละ 3.00 - 4.60 ต่อปี)
ค่าธรรมเนียมการจดัการรับ - - 6 6 ใกลเ้คียงราคาทุน 
เงินปันผลรับ - - 232 652 ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย
ขายท่ีดิน - - 56 - ใกลเ้คียงราคาทุน 
ค่าตอบแทนจ่ายสาํหรับการใชท่ี้ดิน - - 42 - ใกลเ้คียงราคาทุน 
ดอกเบ้ียจ่าย   - - 10 1 ร้อยละ 1.65 - 2.00 ต่อปี  

  (2560: ร้อยละ 2.00 ต่อปี)
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม 
รายไดค่้าบริหาร 3 3 - - ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา
ดอกเบ้ียรับ 24 19 14 12 ตามอตัราดอกเบ้ียเงินฝากท่ีธนาคาร

ประกาศ 
เงินปันผลรับ 2,105 1,967 2,105 1,967 ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย
ซ้ือสินคา้ 36 39 34 38 ราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม
ค่าเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ 144 125 - - ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 
 2561 2560 2561 2560  

รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
รายไดค่้าบริหารอสงัหาริมทรัพย ์ 157 129 - - ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
รายไดค่้าบริหารจดัการดา้นบุคคล 22 19 - - ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
เงินปันผลรับ 122 90 41 36 ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการทาง
คอมพิวเตอร์ 3 - - -

 
ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา

ดอกเบ้ียรับ 11 - - - ร้อยละ 3.10 ต่อปี (2560: ไม่มี)
ขายทรัพยสิ์นใหแ้ก่ทรัสตเ์พื่อการ
ลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์ - 3,749 - - 

 
ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 

ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 59 51 43 40 250 - 900 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน 
(2560: 750 - 880 บาทต่อตารางเมตร
ต่อเดือน) 

ค่าเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ 590 409 - - ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 

 ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2561 และ                   
31 ธนัวาคม 2560 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 30 กนัยายน 

2561
31 ธนัวาคม 

2560
30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560
เงนิฝากสถาบันการเงนิ 
   (แสดงภายใต้เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด)

  

บริษทัร่วม   
ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 2,897.1 2,311.4 1,763.5 1,391.2
เงนิลงทุนช่ัวคราว (หมายเหตุ 5)   
บริษทัร่วม   
ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 318.0 - - -
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์   
 จาํกดั  - 500.0 - 500.0
รวม 318.0 500.0 - 500.0
เงนิทดรองจ่ายและลูกหนีกิ้จการท่ีเก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 6)  
บริษทัยอ่ย   
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)   
บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ นอร์ธอีส จาํกดั - - 0.1 0.1
 - - 0.1 0.1
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 30 กนัยายน 

2561
31 ธนัวาคม 

2560
30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560
บริษทัร่วม   
บริษทั คิว.เอช. อินเตอร์เนชัน่แนล จาํกดั 0.3 0.4 - -
 0.3 0.4 - -
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยค์วอลิต้ี เฮา้ส์ 0.9 0.6 - -
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า  
 แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ 2.6 1.3 - -
บริษทั สยาม รีเทล ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์จาํกดั 10.0 16.3 - -
ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์
   แอล เอช ชอ้ปป้ิง เซ็นเตอร์ 11.1 12.1 - -
 24.6 30.3 - -
รวม 24.9 30.7 0.1 0.1
เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับ - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน
บริษทัยอ่ย   
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)   
บริษทั แอตแลนติก เรียลเอสเตท จาํกดั - - 82.0 78.5
บริษทั แอล เอช มอลล ์แอนด ์โฮเทล จาํกดั - - 1,045.9 1,019.8
บริษทั แอลเอช แอสเซท จาํกดั - - 715.1 241.6
 - - 1,843.0 1,339.9
บริษทัร่วม   
ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 3.2 1.0 0.6 0.1
 3.2 1.0 0.6 0.1
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
Reco Resorts Pte Ltd. 607.3 - - -
 607.3 - - -
รวม 610.5 1.0 1,843.6 1,340.0
เงนิให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบีย้ค้างรับ - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน   
บริษทัยอ่ย   
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)   
Land and Houses U.S.A., Inc. - - 11,561.9 13,566.6
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 30 กนัยายน 

2561
31 ธนัวาคม 

2560
30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560
เงนิมัดจําแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน   
 (แสดงภายใต้สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน)   
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยค์วอลิต้ี เฮา้ส์ 15.4 14.6 12.1 11.6
เจ้าหนีก้ารค้ากิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 18)   
บริษทัร่วม   
บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน) 4.7 2.9 4.7 2.9
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 0.4 0.3 0.1 0.1
 5.1 3.2 4.8 3.0
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า 
   แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ -

 
0.1 

 
- -

รวม 5.1 3.3 4.8 3.0
เจ้าหนีอ่ื้นกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 18)   
บริษทัยอ่ย   
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)   
บริษทั สยามธานี พร๊อบเพอร์ต้ี จาํกดั - - - 38.0
 - - - 38.0
บริษทัร่วม   
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 0.1 3.8 0.1 3.7
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้อง   
   แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์-II 52.5 47.3 - -
 52.6 51.1 0.1 3.7
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั   
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยค์วอลิต้ี เฮา้ส์ 0.5 0.5 0.4 0.5
ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์   
   แอล เอช โฮเทล 208.5 191.3 - -
ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์   
   แอล เอช ชอ้ปป้ิง เซนเตอร์ 0.1 - - -
 209.1 191.8 0.4 0.5
รวม 261.7 242.9 0.5 42.2
เงนิกู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน  
บริษทัยอ่ย   
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)   
บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ นอร์ธอีส จาํกดั - - - 130.3
บริษทั แอล เอช เรียลเอสเตท จาํกดั - - - 15.0
บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์นอร์ธ จาํกดั - - - 15.1
บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั - - 878.5 -
รวม - - 878.5 160.4

 เงินกูย้มืระยะสั้น/เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เป็นการกูย้มื/ใหกู้ย้มืในรูปของตัว๋สญัญา
ใชเ้งินปลอดหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั ครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปีหรือเม่ือทวงถาม 
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 เงินให้กูย้ืมระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เป็นการให้กูย้ืมแก่ Land and Houses U.S.A. Inc. (“LH 
USA”) ในรูปของตัว๋สญัญาใชเ้งินปลอดหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั คิดดอกเบ้ียในอตัราระหวา่งร้อยละ 3.12 
ถึง 4.00 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2560: ร้อยละ 3.00 ถึง 4.85 ต่อปี) ส่วนท่ีจะครบกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี
ไดแ้สดงรวมอยูใ่นเงินให้กูย้ืมระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เน่ืองจากบริษทัฯไม่มีความตั้งใจท่ีจะ
เรียกคืนเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวจาก LH USA ภายใน 12 เดือนขา้งหนา้ 

 ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 เงินกูย้มื/ใหกู้ย้มืระหวา่งบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายการเคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 1 มกราคม 2561 เพิ่มข้ึน ลดลง 30 กนัยายน 2561

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับ - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน   
บริษทัร่วม  
ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 1.0 21.4 (19.2) 3.2
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั  
Reco Resorts Pte Ltd. - 607.3 - 607.3
รวม 1.0 628.7 (19.2) 610.5 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 1 มกราคม 2561 เพิ่มข้ึน ลดลง 30 กนัยายน 2561

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับ - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน   
บริษทัยอ่ย  
บริษทั แอตแลนติก เรียลเอสเตท จาํกดั 78.5 32.0 (28.5) 82.0
บริษทั แอล เอช มอลล ์แอนด ์โฮเทล จาํกดั 1,019.8 26.1 - 1,045.9
บริษทั แอลเอช แอสเซท จาํกดั 241.6 488.9 (15.4) 715.1
 1,339.9 547.0 (43.9) 1,843.0
บริษทัร่วม  
ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 0.1 12.1 (11.6) 0.6
รวม 1,340.0 559.1 (55.5) 1,843.6 
เงนิให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบีย้ค้างรับ - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน  
บริษทัยอ่ย  
Land and Houses U.S.A., Inc. 13,566.6 1,975.6 (3,980.3) 11,561.9 
เงนิกู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน  
บริษทัยอ่ย  
บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ นอร์ธอีส จาํกดั 130.3 601.0 (731.3)                         -
บริษทั แอล เอช เรียลเอสเตท จาํกดั 15.0                      - (15.0)                         -
บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์นอร์ธ จาํกดั 15.1                      - (15.1)                         -
บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั - 878.5 - 878.5
รวม 160.4 1,479.5 (761.4) 878.5 
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 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2561 และ  2560 บริษัทฯและ         
บริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
งบการเงินรวม 

สาํหรับงวดสามเดือน          
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือน           
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

2561 2560 2561 2560 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 51 42 152 152 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2 2 6 7 
รวม 53 44 158 159 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สาํหรับงวดสามเดือน          
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือน           
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

2561 2560 2561 2560 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 41 33 122 125 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1 1 3 4 
รวม 42 34 125 129 

 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการโครงการ การให้คาํปรึกษาและ
สญัญาเช่าดาํเนินงานและสญัญาบริการกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 28 

 บริษทัฯมีภาระจากการคํ้าประกนัใหก้บักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 28.3 
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4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
เงินสด 5,152 4,917 2,395 2,165 
เงินฝากธนาคาร 2,440,285 3,499,880 1,130,446 979,763 
เช็คท่ีถึงกาํหนดชาํระแต่ยงัมิได้              
 นาํฝาก 742,979 290,542 731,520 290,542 
ใบรับเงินฝากประจาํ 2,236,030 987,669 2,000,000 600,000 
รวม 5,424,446 4,783,008 3,864,361 1,872,470 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 เงินฝากธนาคารและใบรับเงินฝากประจาํมีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.10 
ถึง 1.60 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2560: ร้อยละ 0.10 ถึง 1.25 ต่อปี) 

5. เงินลงทุนช่ัวคราว 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม             งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
ใบรับเงินฝากประจาํท่ีมีอายมุากกวา่     
   3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี 318,031 - - - 
เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบ 
   กาํหนด - ครบกาํหนดชาํระในหน่ึงปี 

 
59,976 

 
- 

 
- 

 
- 

เงินลงทุนในกองทุนเปิด แอล เอช  
   ตลาดเงิน - ราคาทุน 

- 500,000 - 500,000 

บวก: กาํไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการ 
   เปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 

 
- 

 
30 

 
- 

 
30 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้  
   - มูลค่ายติุธรรม - 500,030 - 500,030 
รวม 378,007 500,030 - 500,030 
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6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 30 กนัยายน 

2561
31 ธนัวาคม 

2560
30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั  
คา้งชาํระ  
 ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 70,677 90,929 - -
 ไม่เกิน 3 เดือน  22,140 9,147 - -
 3 - 6 เดือน 1,791 161 - -
 6 - 9 เดือน 2 - - -
    9 - 12 เดือน - - - -
 มากกวา่ 12 เดือน 165 67 - -
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ี 
 ไม่เก่ียวขอ้งกนั  94,775 100,304 - -
ลูกหน้ีอ่ืน  
เงินทดรองจ่ายและลูกหน้ีกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 24,917 30,672 127 122

อ่ืน ๆ 39,359 31,569 36,201 28,793
รวมลูกหน้ีอ่ืน 64,276 62,241 36,328 28,915
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  159,051 162,545 36,328 28,915 

7. โครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย (สินค้าคงเหลือ) 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้าํท่ีดินบางส่วนพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยูบ่นท่ีดินไปจดจาํนองคํ้าประกนั
เงินกูย้มืและเงินเบิกเกินบญัชีของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 30 กนัยายน

2561
31 ธนัวาคม 

2560
30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560
มูลค่าสุทธิตามบญัชีของท่ีดินพร้อม
   ส่ิงปลูกสร้างท่ีติดภาระคํ้าประกนั 5,045 1,510 4,406 699
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8. เงินฝากธนาคารทีม่ีภาระคํา้ประกัน 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 คือ เงินฝากออมทรัพยซ่ึ์งบริษทัย่อย
แห่งหน่ึงได้นําไปวางไวก้ับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ ในฐานะท่ีเป็นทรัสตี
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์แอล เอช โฮเทล (“LHHOTEL”) เพื่อเป็น
ประกันค่าเช่าท่ีดินและอาคารส่ิงปลูกสร้าง สําหรับระยะเวลา 1 ปีล่วงหน้าของโครงการโรงแรม         
แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต ์ราชดาํริ ซ่ึงบริษทัย่อยไดข้ายโครงการดงักล่าวให้แก่ LHHOTEL ในเดือน
มิถุนายน 2560  

9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

9.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

 สัดส่วน  มูลค่าตามบญัชีตาม
ช่ือบริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ เงินลงทุน ราคาทุน วิธีส่วนไดเ้สีย

 30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560

30 กนัยายน 
2561

31 ธนัวาคม 
2560

30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 กนัยายน 
2561

31 ธนัวาคม 
2560

  (ร้อยละ) (ร้อยละ)   
บริษทั แอตแลนติก เรียลเอสเตท จาํกดั 15,000 15,000 99.99 99.99 14,998 14,998 (23,291) (11,214)
บริษทั แอล เอช มอลล ์แอนด ์โฮเทล จาํกดั 
   และบริษทัยอ่ย 

2,000,000 2,000,000 99.99 99.99 2,000,000 2,000,000 2,753,935 2,528,365 

บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์นอร์ธ จาํกดั 13,500 13,500 99.99 99.99 13,500 13,500 15,796 15,776
บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ นอร์ธอีส จาํกดั 150,000 150,000 99.99 99.99 149,999 149,999 319,680 406,489
บริษทั สยามธานี พร๊อบเพอร์ต้ี จาํกดั 100,000 100,000 99.99 99.99 64,859 64,859 159,965 155,719
   และบริษทัยอ่ย    
บริษทั แอล เอช เรียลเอสเตท จาํกดั 58,000 58,000 99.99 99.99 25,000 25,000 18,808 18,950
บริษทั แอลเอช แอสเซท จาํกดั 100,000 100,000 99.99 99.99 52,734 52,734 483,822 492,464
บริษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จาํกดั 900,000 900,000 55.00 55.00 495,000 495,000 708,979 686,451
   และบริษทัยอ่ย   
บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี 130,000 130,000 60.00 60.00 174,000 174,000 299,043 270,938
   จาํกดั และบริษทัยอ่ย   
Land and Houses U.S.A., Inc. (ก) (ก) 100.00 100.00 1,343,127 1,343,127 1,679,841 802,039
บริษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกดั 100 313 99.94 99.98 100 313 1,025 1,371
     4,333,317 4,333,530 6,417,603 5,367,348 

(ก) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 Land and Houses U.S.A., Inc. มีทุนชาํระแลว้จาํนวน 40 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 
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9.2 ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 
       ในระหว่างงวด บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงิน

เฉพาะกิจการดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
ช่ือบริษทั ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน          ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน เงินปันผลรับ 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 
บริษทั แอตแลนติก เรียลเอสเตท จาํกดั (10,279) (355) - - - - 
บริษทั แอล เอช มอลล ์แอนด ์โฮเทล จาํกดั  
   และบริษทัยอ่ย 40,695 45,911 

 
86,922 

 
40,379 - - 

บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์นอร์ธ จาํกดั (5) (11) - - - - 
บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ นอร์ธอีส จาํกดั 48,752 48,336 - - - - 
บริษทั สยามธานี พร๊อบเพอร์ต้ี จาํกดั และบริษทัยอ่ย 4,355 532 - - - - 
บริษทั แอล เอช เรียลเอสเตท จาํกดั 6 (35) - - - - 
บริษทั แอลเอช แอสเซท จาํกดั (15,806) 1,151 - - - - 
บริษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จาํกดั และบริษทัยอ่ย 19,611 (7,960) - - - - 
บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั 
   และบริษทัยอ่ย 11,514 11,724 

- - 
- - 

Land and Houses U.S.A., Inc. (118,311) (120,523) (49,029) (17,503) - - 
บริษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกดั (34) (49) - - - - 
รวม (19,502) (21,279) 37,893 22,876 - - 

 (หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

ช่ือบริษทั ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน          ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน เงินปันผลรับ 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

บริษทั แอตแลนติก เรียลเอสเตท จาํกดั (12,077) (13,802) - - - - 
บริษทั แอล เอช มอลล ์แอนด ์โฮเทล จาํกดั  
   และบริษทัยอ่ย 110,998 135,850 

 
114,571 

 
21,806 - - 

บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์นอร์ธ จาํกดั 20 (113) - - - - 
บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ นอร์ธอีส จาํกดั 145,690 57,683 - - 232,499 - 
บริษทั สยามธานี พร๊อบเพอร์ต้ี จาํกดั และบริษทัยอ่ย 4,246 (12,093) - - - 109,999 
บริษทั แอล เอช เรียลเอสเตท จาํกดั (142) (151) - - - - 
บริษทั แอลเอช แอสเซท จาํกดั (8,642) 29,650 - - - - 
บริษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จาํกดั และบริษทัยอ่ย 22,528 (13,256) - - - - 
บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั  
   และบริษทัยอ่ย 28,105 1,041,647 

- - 
- 542,100 

Land and Houses U.S.A., Inc. 884,858 (356,745) (7,056) (81,746) - - 
บริษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกดั (133) 6,823 - - - - 
รวม 1,175,451 875,493 107,515 (59,940) 232,499 652,099 
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9.3 การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

          บริษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จาํกดั และบริษทัยอ่ย 
         เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2561 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ภูเก็ต ฟิวเจอร์แพลน จาํกดั (“PFP”) 

ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือหุน้ทางออ้มในอตัราร้อยละ 55 (ถือหุน้โดยบริษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ 
จาํกดั ในอตัราร้อยละ 99.99) มีมติอนุมติัให้เลิกกิจการโดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 โดย 
PFP ไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวงพาณิชยโ์ดยนายทะเบียนไดรั้บจดทะเบียนไวแ้ลว้เม่ือวนัท่ี 
2 กรกฎาคม 2561 PFP ดาํเนินการชาํระบญัชีเสร็จเรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 4 กนัยายน 2561 

 การลดทุนของบริษทัยอ่ย 

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี จาํกัด (“AAA”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ี    
บริษทัฯถือหุน้ในอตัราร้อยละ 99.94 (31 ธนัวาคม 2560: ร้อยละ 99.98) มีการลดทุนโดยมีรายละเอียด
ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 วนัท่ีท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของ วนัท่ีจดทะเบียนลดทุน ทุนชาํระแลว้ 

ช่ือบริษทั บริษทัยอ่ยมีมติอนุมติัการลดทุน กบักระทรวงพาณิชย ์ ทุนเดิม ลดทุน ทุนใหม่ 
AAA 24 พฤศจิกายน 2560 5 มกราคม 2561 0.31 (0.21) 0.10 

 บริษทัฯไดรั้บเงินจากการลดทุนขา้งตน้ของ AAA จาํนวน 0.21 ลา้นบาท ในเดือนมกราคม 2561 

10. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

10.1 เงินลงทุนในบริษัทร่วมท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
  จดัตั้งข้ึน  มูลค่าตามบญัชีตาม

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน วิธีส่วนไดเ้สีย 
   30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
  (ร้อยละ) (ร้อยละ)  

บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป ลงทุนในบริษทัต่าง ๆ ไทย 21.88 21.88 4,538,712 4,538,712 8,862,655 8,444,892 
   จาํกดั (มหาชน)         
บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่ ผลิตวสัดุก่อสร้าง ไทย 21.16 21.16 179,178 179,178 378,559 379,416 
   โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน)         
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์  คา้ปลีกวสัดุก่อสร้าง ไทย 30.23 30.23 1,489,020 1,489,020 6,127,343 6,252,422 
   จาํกดั (มหาชน)         
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละ ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 49.99 49.99 743,925 743,925 402,521 442,187 
   สิทธิเรียกร้องแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์-II         
บริษทั ควอลิต้ีเฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 24.98 24.98 3,282,682 3,282,682 7,256,325 7,058,906 
     10,233,517 10,233,517 23,027,403 22,577,823 
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10.2 ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

ช่ือบริษทั ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน เงินปันผลรับ
 2561 2560 2561 2560 2561 2560

บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 170,454 168,670 150,762 40,073 - 129,773
บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน) (2,052) 6,435 - - - -
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 412,917 357,647 (667) (16,298) 596,382 516,865
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้อง                
แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์-II 18,631 16,227

 
-

 
- 44,567 37,139

บริษทั ควอลิต้ีเฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 330,144 281,672 23,534 3,751 214,075 187,316
รวม 930,094 830,651 173,629 27,526 855,024 871,093 

(หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
ช่ือบริษทั ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุน ส่วนแบ่งกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน เงินปันผลรับ

 2561 2560 2561 2560 2561 2560
บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 515,590 577,612 41,216 (24,040) 139,043 370,781
บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน) 1,682 1,980 - - 2,539 -
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 1,187,173 1,015,928 (212) (16,786) 1,312,040 1,113,246
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้อง                
แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์-II 49,468 40,580

 
-

 
- 89,134 81,706

บริษทั ควอลิต้ีเฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 753,032 638,558 6,335 (6,384) 561,948 401,392
รวม 2,506,945 2,274,658 47,339 (47,210) 2,104,704 1,967,125 

10.3 มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์

 สําหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มูลค่า
ยติุธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวมีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

ช่ือบริษทั 
จดทะเบียนในตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ มูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี          
  30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม

2560 
บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) ไทย 7,277 7,833 
บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน) ไทย 461 575 
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั  (มหาชน) ไทย 62,819 50,891 
บริษทั ควอลิต้ีเฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) ไทย 9,205 8,617 
รวม  79,762 67,916 
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10.4 เงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธีส่วนไดเ้สียและส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียของ
บริษทัร่วมสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 คาํนวณจากงบการเงินท่ี
สอบทานแลว้ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 เงินลงทุนตามวิธี       
 ส่วนไดเ้สีย        ส่วนแบ่งกาํไรตามวิธีส่วนไดเ้สีย 
 ณ วนัท่ี           สาํหรับงวดสามเดือน            สาํหรับงวดเกา้เดือน              
 30 กนัยายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2561 2561 2560 2561 2560 
สอบทานแล้วโดยผู้สอบบัญชีและผู้สอบบัญชีอ่ืนในสํานักงานเดยีวกัน     
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 6,127,343 412,917 357,647 1,187,173 1,015,928 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้อง 
   แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์-II 402,521 18,631 16,227 49,468 40,580 
บริษทั ควอลิต้ีเฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) 7,256,325 330,144 168,670 753,032 577,612 
บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จาํกดั       
   (มหาชน) 8,862,655 170,454 281,672 515,590 638,558 
สอบทานแล้วโดยผู้สอบบัญชีอ่ืน      
บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ จาํกดั      
    (มหาชน) 378,559 (2,052) 6,435 1,682 1,980 
รวม 23,027,403 930,094 830,651 2,506,945 2,274,658 

11. เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
หลักทรัพย์เผื่อขาย  
หลกัทรัพยหุ์น้ทุน - ต่างประเทศ 2,368,704 2,368,704 2,368,704 2,368,704
หน่วยลงทุน - ในประเทศ  2,381,277 2,073,502 1,091,343 783,568
บวก: ค่าเผือ่การปรับมูลค่า 1,304,811 2,620,368 752,602 2,211,373
หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - สุทธิ 6,054,792 7,062,574 4,212,649 5,363,645
เงนิลงทุนทัว่ไป  
หลกัทรัพยหุ์น้ทุน - ในประเทศ 204,239 204,239 26,000 26,000
หน่วยลงทุน - ในประเทศ 165 165 - -
หกั: ค่าเผือ่ขาดทุนจากการดอ้ยค่า (110,500) (110,500) (26,000) (26,000)
เงินลงทุนทัว่ไป - สุทธิ 93,904 93,904 - -
รวม 6,148,696 7,156,478 4,212,649 5,363,645 
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 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดน้าํหน่วยลงทุนในประเทศมูลค่าตามบญัชีประมาณ 
1,842 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 1,699 ลา้นบาท) ไปจาํนาํกบัธนาคารแห่งหน่ึงเพื่อเป็นหลกัประกนั
วงเงินสินเช่ือระยะสั้น 

12. ท่ีดินรอการพฒันา 

 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯได้นําท่ีดินรอการพฒันาบางส่วนไปจด
จาํนองคํ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
  งบการเงินรวมและ         

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
มูลค่าสุทธิตามบญัชีของท่ีดิน 
   รอการพฒันาท่ีติดภาระคํ้าประกนั 

  
1,860 1,860 

13. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี                   
30 กนัยายน 2561 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน          
เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 17,397,423 210,048 
ซ้ือเพิ่ม - ราคาทุน 477,560 1,143 
จาํหน่าย - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (3,168,980) - 
ค่าเส่ือมราคา (263,928) - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (73,428) - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 14,368,647 211,191 

 อพาร์ทเม้นให้เช่าซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ  วันท่ี 30 กันยายน 2561 จํานวน 2,229 ล้านบาท                   
(31 ธันวาคม 2560: 6,098 ล้านบาท) ถูกนําไปคํ้ าประกันเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินใน
ต่างประเทศ 
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 ในเดือนพฤษภาคม 2561 Land and Houses U.S.A., Inc. ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัฯถือหุ้นในอตัรา
ร้อยละ  100 ขายอพาร์ทเม้นท์ให้ เ ช่าแห่งหน่ึงในประเทศสหรัฐอเมริกาให้กับบุคคลท่ีไม่มี
ความสัมพนัธ์กบับริษทัฯ ในราคา 140 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ซ่ึงบริษทัย่อยมีกาํไรจากจากการ       
ขายอพาร์ทเมน้ให้เช่าดงักล่าวรวมจาํนวนประมาณ 41 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และรับรู้รายการ
ดงักล่าวในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนสาํหรับงวดปัจจุบนั 

14. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2561 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
                

งบการเงินรวม 
งบการเงิน   
เฉพาะกิจการ

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 568,944 328,821
ซ้ือเพิ่ม - ราคาทุน 57,488 44,821
จาํหน่าย - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (3,129) (3,113)
ค่าเส่ือมราคา (91,256) (41,322)
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (7) -
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 532,040 329,207

15. สิทธิการเช่า 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 อายกุาร     
 ตดัจาํหน่าย 1 มกราคม   30 กนัยายน 

โครงการ คงเหลือ (ปี) 2561 เพิ่มข้ึน ตดัจาํหน่าย 2561 
โรงแรม แกรนด ์เซนเตอร์ พอยต ์สุขมุวทิ 55 29 1,584,531 - (40,766) 1,543,765 
โรงแรม แกรนด ์เซนเตอร์ พอยต ์พทัยา และ      
 ศูนยก์ารคา้เทอร์มินอล 21 พทัยา 30 2,014,906 2,286,829 (7,949) 4,293,786 
ศูนยก์ารคา้เทอร์มินอล 21 พระราม 3 33 42,000 402,528 (8,455) 436,073 
ท่ีดินเปล่า 10, 40 24,090 221,097 (3,044) 242,143 
รวม  3,665,527 2,910,454 (60,214) 6,515,767 

 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดน้าํสิทธิการเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของโครงการโรงแรม แกรนด ์เซนเตอร์ 
พอยต ์สุขุมวิท 55 และโครงการโรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต ์พทัยา และศูนยก์ารคา้เทอร์มินอล 
21 พทัยา ไปคํ้าประกนัเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะยาว  
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 นอกจากน้ี บริษทัฯ ได้ตกลงให้คาํรับรองกับธนาคารผูใ้ห้สินเช่ือแก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิ        
การเช่าอสังหาริมทรัพย ์แอล เอช โฮเทล (“LHHOTEL”) เก่ียวกบัระยะเวลาของการดาํรงสัดส่วนการ      
ถือหุ้นใน LHHOTEL โดยบริษทั แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จาํกดัและดาํรงระยะเวลาเช่าช่วง
อสังหาริมทรัพยข์องโรงแรมแกรนด ์เซนเตอร์ พอยต ์เทอร์มินอล 21 และโรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ 
พอยต ์ราชดาํริโดยบริษทั แอล แอนด ์เอช โฮเทล แมเนจเมนท ์จาํกดั 

16. สินทรัพย์ไม่มตีัวตนอ่ืน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน (คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์) สําหรับงวด        
เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
                

งบการเงินรวม 
งบการเงิน   
เฉพาะกิจการ 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 34,716 17,835 
ซ้ือคอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ 5,610 2,308 
ค่าตดัจาํหน่ายสาํหรับงวด (9,388) (2,844) 
ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียน (131) - 
มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 30,807 17,299 

17. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 
(หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย  
(ร้อยละต่อปี) งบการเงินรวม 

 30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR - 5,767 - 
ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 2.50 - 2.75 - 609,000 - 
รวมเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 614,767 - 

 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินของบริษทัยอ่ยคํ้าประกนัโดยการจาํนาํหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พือ่
การลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์แอล เอช ชอ้ปป้ิง เซ็นเตอร์และทรัสตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิ
การเช่าอสงัหาริมทรัพย ์แอล เอช โฮเทล และคํ้าประกนัโดยบริษทัฯ 
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18. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 1,886,532 1,776,791 1,522,610 1,155,077 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,074 3,252 4,802 2,965 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 261,738 242,943 470 42,189 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,273,236 1,285,790 1,041,612 989,003 
อ่ืน ๆ 150,422 91,067 32,779 25,670 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 3,577,002 3,399,843 2,602,273 2,214,904 

19. เงินกู้ยืมระยะยาว 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
เงินกูย้มืระยะยาว 8,724,804 7,724,603 4,000,000 3,075,180 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (100,134) (3,139,180) - (3,075,180) 
สุทธิ 8,624,670 4,585,423 4,000,000 - 

 การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาวสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
                

งบการเงินรวม 
งบการเงิน   
เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 7,724,603 3,075,180 
บวก: เบิกเงินกูเ้พิ่ม 5,930,000 4,000,000 
หกั: ชาํระคืน (4,920,380) (3,075,180) 
หกั: ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (9,419) - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 8,724,804 4,000,000 
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 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้าํท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ของโครงการ อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ท่ีดินรอการพฒันา และสิทธิการเช่าท่ีดินไปจดจาํนอง
เป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืระยะยาว 

 สัญญากูย้ืมเงินส่วนใหญ่ไดร้ะบุขอ้ปฏิบติัและขอ้จาํกดับางประการ เช่น อตัราส่วนการถือหุ้นของ         
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ การเปล่ียนแปลงกรรมการบริษทั การคํ้าประกนัหน้ีสินหรือเขา้รับอาวลัตัว๋สัญญา     
ใช้เงินแก่บุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ การจ่ายเงินปันผล การรวมหรือควบบริษัทเขา้กับบริษทัอ่ืน        
การดาํรงอตัราส่วนทางการเงินบางประการ และการแจง้ใหผู้ใ้หกู้ท้ราบอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรเม่ือ
มีคดีความท่ีมีผลกระทบต่อความสามารถในการชาํระคืนเงินกู ้เป็นตน้ 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยคงเหลือจาํนวนเงินท่ียงัไม่ได้
เบิกใชข้องวงเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
วงเงินกูย้มืท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช ้ 1,172 2,900 70 70 

20. หุ้นกู้ 

 รายละเอียดการอนุมติัการออกจาํหน่ายหุน้กูข้องบริษทัฯมีดงัน้ี 

อนุมติัโดย ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 
จาํนวน วงเงินหมุนเวียนไม่เกิน 60,000 ลา้นบาทหรือเทียบเท่าในเงินสกลุอ่ืน  
อาย ุ ไม่เกิน 10 ปี  
ประเภท ดอ้ยสิทธิ และ/หรือ ไม่ดอ้ยสิทธิ มีหลกัประกนั และ/หรือ ไม่มี

หลกัประกนั มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้และ/หรือ ไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ 
วิธีเสนอขาย เสนอขายต่อผูล้งทุนในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัฯมีจาํนวนหุ้นกูท่ี้ยงัไม่ไดอ้อกตามการอนุมติัดงักล่าวขา้งตน้จาํนวน
รวม 20,550 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 18,750 ลา้นบาท) 
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 ยอดคงเหลือของหุน้กู ้ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 มีดงัน้ี 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 จาํนวนหน่วย (หน่วย) จาํนวนเงิน (พนับาท) 

คร้ังท่ี อตัราดอกเบ้ียต่อปี อาย ุ คืนเงินตน้ ครบกาํหนด 
30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
หุน้กูป้ระเภทไม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิ  
 คร้ังท่ี 4/2557 คงท่ีร้อยละ 3.70 3.5 ปี เม่ือครบกาํหนด 17 มีนาคม 2561 - 1,000,000 - 1,000,000
 คร้ังท่ี 1/2558 คงท่ีร้อยละ 3.02 3.5 ปี เม่ือครบกาํหนด 25 กนัยายน 2561 - 1,000,000 - 1,000,000
 คร้ังท่ี 2/2558 ชุดท่ี 1 คงท่ีร้อยละ 2.81 3 ปี เม่ือครบกาํหนด 2 เมษายน 2561 - 7,000,000 - 7,000,000
 คร้ังท่ี 2/2558 ชุดท่ี 2 คงท่ีร้อยละ 3.31 5 ปี เม่ือครบกาํหนด 2 เมษายน 2563 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
 คร้ังท่ี 3/2558 ชุดท่ี 1 คงท่ีร้อยละ 2.41 3 ปี เม่ือครบกาํหนด 8 ตุลาคม 2561 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000
 คร้ังท่ี 3/2558 ชุดท่ี 2 คงท่ีร้อยละ 2.66 4 ปี เม่ือครบกาํหนด 8 ตุลาคม 2562 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
 คร้ังท่ี 3/2558 ชุดท่ี 3 คงท่ีร้อยละ 2.99 5 ปี เม่ือครบกาํหนด 8 ตุลาคม 2563 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
 คร้ังท่ี 1/2559  คงท่ีร้อยละ 1.82 3 ปี เม่ือครบกาํหนด 29 เมษายน 2562 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000
 คร้ังท่ี 2/2559  คงท่ีร้อยละ 2.23 3 ปี เม่ือครบกาํหนด 28 ตุลาคม 2562 7,250,000 7,250,000 7,250,000 7,250,000
 คร้ังท่ี 1/2560  คงท่ีร้อยละ 2.48 3 ปี เม่ือครบกาํหนด 28 เมษายน 2563 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
 คร้ังท่ี 2/2560  คงท่ีร้อยละ 2.22 2 ปี เม่ือครบกาํหนด 28 เมษายน 2562 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
 คร้ังท่ี 3/2560  คงท่ีร้อยละ 2.13 3 ปี เม่ือครบกาํหนด 5 ตุลาคม 2563 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000
 คร้ังท่ี 1/2561  คงท่ีร้อยละ 2.96 7 ปี เม่ือครบกาํหนด 7 มีนาคม 2568 1,200,000 - 1,200,000 -
 คร้ังท่ี 2/2561  คงท่ีร้อยละ 1.98 3 ปี เม่ือครบกาํหนด 7 พฤษภาคม 2564 6,000,000 - 6,000,000 - 
รวม     39,450,000 41,250,000 39,450,000 41,250,000 

หกั: หุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี     (10,000,000) (13,000,000) 
สุทธิ       29,450,000 28,250,000 

 การเปล่ียนแปลงของหุน้กูส้าํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 41,250,000 
บวก: ออกหุน้กู ้ 7,200,000 
หกั: ชาํระคืน (9,000,000) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 39,450,000 

 หนงัสือช้ีชวนการออกหุน้กูไ้ดร้ะบุถึงขอ้ปฏิบติัและขอ้จาํกดับางประการ เช่น การดาํรงอตัราส่วนทาง
การเงิน การจ่ายเงินปันผล และการจดัส่งรายงานเม่ือมีเหตุการณ์สาํคญั เช่น การถูกฟ้องร้อง เป็นตน้ 
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21. ประมาณการหนีสิ้น 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ค่าซ่อมแซม
บา้นหลงั       
การขาย คดีฟ้องร้อง 

เงินสมทบ
กองทุน        
นิติบุคคล
หมู่บา้น 

ค่าซ่อมแซม
สาธารณูปโภค

ผลเสียหาย
จากโครงการ อ่ืน ๆ รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 68,575 350,031 162,612 60,620 - 15,000 656,838 
เพิ่มข้ึนในระหวา่งงวด 136,674 787,324 25,392 41,770 - - 991,160 
กลบัรายการ - (330) - - - - (330) 
ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง (33,229) (1,002) (12,880) (33,438) - - (80,549) 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 172,020 1,136,023 175,124 68,952 - 15,000 1,567,119 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 170,073 1,084,661 183,674 71,941 - 15,000 1,525,349 
เพิ่มข้ึนในระหวา่งงวด 46,900 26,875 113,242 92,034 114,419 - 393,470 
กลบัรายการ - (273,228) - - - - (273,228) 
ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง (43,415) (1,319) (11,506) (38,674) (32,995) - (127,909) 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 173,558 836,989 285,410 125,301 81,424 15,000 1,517,682 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ค่าซ่อมแซม
บา้นหลงั       
การขาย คดีฟ้องร้อง 

เงินสมทบ
กองทุน        
นิติบุคคล
หมู่บา้น 

ค่าซ่อมแซม
สาธารณูปโภค

ผลเสียหาย
จากโครงการ อ่ืน ๆ รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 67,191 350,031 155,752 59,945 - - 632,919 
เพิ่มข้ึนในระหวา่งงวด 135,915 787,324 24,320 41,390 - - 988,949 
กลบัรายการ - (330) - - - - (330) 
ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง (32,894) (1,002) (12,880) (33,328) - - (80,104) 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 170,212 1,136,023 167,192 68,007 - - 1,541,434 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 167,874 1,084,661 175,121 70,883 - - 1,498,539 
เพิ่มข้ึนในระหวา่งงวด 45,825 26,875 111,709 91,530 114,419 - 390,358 
กลบัรายการ - (273,228) - - - - (273,228) 
ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง (42,942) (1,319) (9,899) (37,975) (32,995) - (125,130) 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 170,757 836,989 276,931 124,438 81,424 - 1,490,539 
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22. ทุนเรือนหุ้น 

 การเพิ่มทุนของบริษทัฯในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 เน่ืองจากการใชสิ้ทธิ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัมีรายละเอียดดงัน้ี 

วนัท่ีใชสิ้ทธิ 

ประเภท
ใบสาํคญั
แสดงสิทธิ 

จาํนวนท่ีใช้
สิทธิ 

จาํนวนหุน้สามญัท่ีออก
เน่ืองจากการใชสิ้ทธิ ราคาใชสิ้ทธิ

วนัท่ีจดทะเบียนกบั
กระทรวงพาณิชย ์

วนัท่ีตลาดหลกัทรัพยรั์บ
เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน

  (หน่วย) (หุน้) (บาทต่อหุน้)   
30 ธนัวาคม 2559 LH-W3 106,998,154 106,998,154 3.50 6 มกราคม 2560 11 มกราคม 2560 
31 มีนาคม 2560 LH-W3 24,157,575 24,157,575 3.50 5 เมษายน 2560 10 เมษายน 2560 
4 พฤษภาคม 2560 LH-W3 32,011,455 32,011,455 3.50 23 พฤษภาคม 2560 25 พฤษภาคม 2560 
   (วนัใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ย)      
รวม  163,167,184 163,167,184    

 รายการกระทบยอดจาํนวนหุน้สามญั 
(หน่วย: หุน้) 

 งบการเงินรวมและ                  
งบการเงินเฉพาะกิจการ

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี        
30 กนัยายน 

 2561 2560
หุน้สามญัจดทะเบียน 12,031,105,828 12,031,105,828 
หุน้สามญัท่ีออกและชาํระแลว้  

จาํนวนหุน้สามญั ณ วนัตน้งวด 11,949,713,176 11,786,545,992
เพิ่มทุนจากการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ - 163,167,184
จาํนวนหุน้สามญั ณ วนัปลายงวด 11,949,713,176 11,949,713,176 

 หุ้นสามญัจดทะเบียนท่ียงัไม่ไดอ้อกและเรียกชาํระเป็นหุ้นสามญัท่ีสาํรองไวเ้พื่อการใชสิ้ทธิใบสาํคญั
แสดงสิทธิ  
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23. ส่วนเกินทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 

 ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 ส่วนเกินทุนจากการวดัมูลค่าเงิน
ลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายมีรายการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้งวด 2,099,809 1,231,959 1,769,098 1,022,642 
เปล่ียนแปลงระหวา่งงวด     
   -  จากการตีราคา (1,315,557) (83,239) (1,458,771) (110,496) 
   -  ภาษีเงินได ้ 263,111 16,648 291,754 22,099 
ยอดคงเหลือ ณ วนัปลายงวด 1,047,363 1,165,368 602,081 934,245 

24. ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณข้ึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้ําหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี
เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 สรุป
ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท)
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 357,082 500,571 299,782 457,429 
ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผล
แตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ
ผลแตกต่างชัว่คราว 41,578 (181,732) 48,114 (165,040) 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ทีแ่สดงอยู่ใน                 
งบกําไรขาดทุน 398,660 318,839 347,896 292,389 
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(หน่วย: พนับาท)
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ภาษเีงนิได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 1,288,165 1,341,015 1,142,573 1,244,320 
ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผล
แตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ
ผลแตกต่างชัว่คราว 7,576 239,261 (8,920) (194,049) 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ทีแ่สดงอยู่ใน                 
งบกําไรขาดทุน 1,295,741 1,580,276 1,133,653 1,050,271 

จาํนวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับงวด
สามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท)
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2561 2560 2561 2560
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั   

กาํไรขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน  
ในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 34,591 (37,671) 56,323 (27,577) 

 
(หน่วย: พนับาท)

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
 2561 2560 2561 2560
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั   

กาํไรขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน  
ในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 263,111 16,648 291,754 22,099 
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25. กําไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

 กําไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยหารกําไรสําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวม                    
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยผลรวมของจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ใน
ระหว่างงวดกบัจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพ่ือแปลงหุ้นสามญั
เทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินใหเ้ป็นหุน้สามญั โดยสมมติว่าไดมี้การแปลงเป็นหุน้สามญั ณ วนัตน้งวดหรือ 
ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า อยา่งไรก็ตามไม่มีการคาํนวณกาํไรต่อหุน้ปรับลดสาํหรับงวดสามเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 เน่ืองจากใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั (LH-W3) หมดอายเุม่ือ
วนัท่ี 4 พฤษภาคม 2560 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 กาํไรสาํหรับงวด จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้ 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท)
กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ   2,313,881 3,125,371 11,949,713 11,949,713 0.19 0.26 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 กาํไรสาํหรับงวด จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้ 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท)
กําไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ   8,204,181 8,507,957 11,949,713 11,927,415 0.69 0.71 
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ (LH-W3)  -  36,098   
กําไรต่อหุ้นปรับลด       
กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       
   สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั       
   จากใบสาํคญัแสดงสิทธิ  8,507,957  11,963,513  0.71 
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26. เงินปันผล 
   

 
 

เงินปันผล    
ท่ีอนุมติัจ่าย

 
 

เงินปันผล
ระหวา่งกาลท่ี
จ่ายไปแลว้ 

 
 
 

เงินปันผล    
ท่ีจ่ายเพ่ิม

 
 
 

จาํนวน     
เงินปันผล 

จาํนวน         
เงินปันผล
ส่วนท่ีเป็น
ของผูถื้อหุน้     
ซ่ึงไม่มีสิทธิ 

 
 
 

จาํนวน 
เงินปันผล

เงินปันผล อนุมติัโดย ต่อหุน้ ต่อหุน้ ต่อหุน้ ท่ีจ่ายเพ่ิม รับเงินปันผล ท่ีจ่ายไปจริง
  (บาท) (บาท) (บาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท)
เงินปันผลประจาํปี 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

   เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 
0.65 (0.35) 0.30 3,575 (12) 3,563 

เงินปันผลระหวา่งกาล ท่ีประชุมคณะกรรมการ 0.40 - 0.40 4,780 (17) 4,763
   สาํหรับปี 2560    บริษทัฯเม่ือวนัท่ี    
    11 สิงหาคม 2560       
       8,326 
เงินปันผลประจาํปี 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

   เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 
0.75 (0.40) 0.35 4,182 (1) 4,181 

เงินปันผลระหวา่งกาล ท่ีประชุมคณะกรรมการ 0.40 - 0.40 4,780 - 4,780
   สาํหรับปี 2561    บริษทัฯเม่ือวนัท่ี    
    14 สิงหาคม 2561       
       8,961 

27. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

 บริษทัฯจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการ ในระหว่างงวด
ปัจจุบนับริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงาน 

ขอ้มูลรายไดแ้ละกาํไรของส่วนงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อยสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 มีดงัต่อไปน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 
 ส่วนงานธุรกิจ  รายการปรับปรุง
 ส่วนงานธุรกิจ ใหเ้ช่าพื้นท่ี รวมส่วนงาน และตดัรายการ
 อสังหาริมทรัพย์ และบริการ อ่ืน ๆ ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 7,095 864 - 7,959 - 7,959
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - 58 - 58 (58) -
ดอกเบ้ียรับ 134 10 - 144 (122) 22
ค่าบริการสาธารณูปโภค 75 - - 75 - 75
ดอกเบ้ียจ่าย (132) (137) - (269) 118 (151)
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (19) (117) - (136) - (136)
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 328 19 583 930 - 930
กําไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 2,142 (73) 583 2,652 54 2,706 
รายได้และค่าใช้จ่ายท่ีไม่ได้ปันส่วน:  
 รายไดอ่ื้น  96
 ค่าใชจ่้ายอ่ืน  (65)
 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  (399)
 กาํไรสุทธิของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย  (24)
กําไรสําหรับงวด      2,314 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 
 ส่วนงานธุรกิจ รายการปรับปรุง
 ส่วนงานธุรกิจ ใหเ้ช่าพื้นท่ี รวมส่วนงาน และตดัรายการ
 อสังหาริมทรัพย ์ และบริการ อ่ืน ๆ ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 9,190 809 - 9,999 - 9,999
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - 58 - 58 (58) -
ดอกเบ้ียรับ 119 9 - 128 (108) 20
ค่าบริการสาธารณูปโภค 59 - - 59 - 59
ดอกเบ้ียจ่าย (128) (140) - (268) 108 (160)
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (14) (108) - (122) - (122)
กาํไรจากการเปล่ียนแปลงส่วนของ   
   ผูถื้อหุน้ของบริษทัร่วม - - 1,135 1,135 - 1,135
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 288 17 526 831 - 831
กําไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 1,825 (49) 1,662 3,438 (6) 3,432 
รายได้และค่าใช้จ่ายท่ีไม่ได้ปันส่วน:   
 รายไดอ่ื้น   54
 ค่าใชจ่้ายอ่ืน   (41)
 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้   (319)
 กาํไรสุทธิของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย   (1)
กําไรสําหรับงวด   3,125

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 
 ส่วนงานธุรกิจ รายการปรับปรุง
 ส่วนงานธุรกิจ ใหเ้ช่าพื้นท่ี รวมส่วนงาน และตดัรายการ
 อสังหาริมทรัพย์ และบริการ อ่ืน ๆ ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 22,750 2,585 - 25,335 - 25,335
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - 162 - 162 (162) -
ดอกเบ้ียรับ 404 29 - 433 (380) 53
ค่าบริการสาธารณูปโภค 232 - - 232 - 232
ดอกเบ้ียจ่าย (415) (455) - (870) 352 (518)
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (49) (376) - (425) - (425)
กาํไรจากการขายทรัพยสิ์น 115 1,333 - 1,448 - 1,448
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 755 49 1,703 2,507 - 2,507
กําไรของส่วนงาน 6,468 1,117 1,703 9,288 40 9,328 
รายได้และค่าใช้จ่ายท่ีไม่ได้ปันส่วน:  
 รายไดอ่ื้น  228
    ค่าใชจ่้ายอ่ืน  (19)
 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  (1,296)
 กาํไรสุทธิของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย  (37)
กําไรสําหรับงวด      8,204 

 

 
  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 32

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 
 ส่วนงานธุรกิจ รายการปรับปรุง
 ส่วนงานธุรกิจ ใหเ้ช่าพื้นท่ี รวมส่วนงาน และตดัรายการ
 อสังหาริมทรัพย ์ และบริการ อ่ืน ๆ ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 24,761 2,331 - 27,092 - 27,092
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - 166 - 166 (166) -
ดอกเบ้ียรับ 334 15 - 349 (310) 39
ค่าบริการสาธารณูปโภค 195 - - 195 - 195
ดอกเบ้ียจ่าย (349) (410) - (759) 310 (449)
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย (41) (371) - (412) - (412)
กาํไรจากการขายทรัพยสิ์น 93 2,058 - 2,151 24 2,175
กาํไรจากการเปล่ียนแปลงส่วนของ   
   ผูถื้อหุน้ของบริษทัร่วม - - 1,135 1,135 - 1,135
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 641 41 1,593 2,275 - 2,275
กําไรของส่วนงาน 6,095 1,972 2,729 10,796 43 10,839 
รายได้และค่าใช้จ่ายท่ีไม่ได้ปันส่วน:   
 รายไดอ่ื้น   144
 ค่าใชจ่้ายอ่ืน   (207)
 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้   (1,580)
 กาํไรสุทธิของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย      (688) 
กําไรสําหรับงวด      8,508 

28. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 

28.1 ภาระผูกพนั 

 28.1.1 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัจาก
การพฒันาโครงการท่ีดาํเนินการอยูด่งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
ภาระผกูพนัตามสญัญาก่อสร้าง 3,502 3,369 3,183 1,478 
ภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งทาํการ 
   พฒันาสาธารณูปโภค 
   ส่วนกลางของโครงการ 
   ท่ีดาํเนินงานอยู ่ 1,138 1,200 1,089 1,127 
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 28.1.2 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี จาํกดั 
(“LHP”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัฯถือหุ้นในอตัราร้อยละ 60 และบริษทั แอล เอช มอลล์ 
แอนด์ โฮเทล จาํกดั (“LHMH”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัฯถือหุ้นในอตัราร้อยละ 99.99 มี
ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง และสญัญาเช่าท่ีดินดงัน้ี 

  ก) สญัญาเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง - LHP 
วนัท่ีทาํสัญญา อายสุัญญา วนัส้ินสุดสัญญา อตัราค่าเช่า 

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

      
 ปีท่ี 1 - 5 ค่าเช่ารวม 33 ลา้นบาท 

 (ชาํระแลว้ทั้งจาํนวน)  

      
 ปีท่ี 6 - 10 ค่าเช่ารวม 42 ลา้นบาท 
   (ชาํระแลว้ทั้งจาํนวน)  

     ปีท่ี 11 - 15 ค่าเช่ารวม 54 ลา้นบาท 
        (ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561:  
              ชาํระแลว้รวม 3 ลา้นบาท) 
     ปีท่ี 16 - 20 ค่าเช่ารวม 69 ลา้นบาท 
     ปีท่ี 21 - 25 ค่าเช่ารวม 88 ลา้นบาท 
     ปีท่ี 26 - 30 ค่าเช่ารวม 112 ลา้นบาท 

 * อายสุญัญาเช่านบัจากวนัท่ี 1 มิถุนายน 2551 (ภายหลงัระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี) 

 นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 LHP ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย
ของบริษทัฯ มีภาระผูกพนัเก่ียวกบัค่าดูแลรักษาความปลอดภยัเดือนละ 11,160 บาท 
ตลอดระยะเวลาการปลูกสร้างและตลอดอายสุญัญาเช่า 

 LHP ไดบ้นัทึกหน้ีสินภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าท่ีดินขา้งตน้แลว้ในงบการเงินรวมดว้ย
มูลค่าปัจจุบนั เน่ืองจากค่าเช่าดงักล่าวถือเป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการ
ขายทรัพยสิ์นของโครงการโรงแรม แกรนด ์เซนเตอร์ พอยต ์ราชดาํริ ให้แก่ทรัสตเ์พื่อ
การลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์

  ข) สญัญาเช่าท่ีดิน - LHP 
วนัท่ีทาํสัญญา อายสุัญญา อตัราค่าเช่า 

10 มีนาคม 2549 30 ปี* ค่าเช่าท่ีดินจ่ายเป็นรายเดือนดงัน้ี 
      ปีท่ี 1 - 5 ค่าเช่ารวม 20 ลา้นบาท (ชาํระแลว้ทั้งจาํนวน) 

    
  ปีท่ี 6 - 10 ค่าเช่ารวม 23 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 

   2561: ชาํระแลว้รวม 14 ลา้นบาท) 
      ปีท่ี 11 - 15 ค่าเช่ารวม 27 ลา้นบาท 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 34

วนัท่ีทาํสัญญา อายสุัญญา อตัราค่าเช่า 
      ปีท่ี 16 - 20 ค่าเช่ารวม 31 ลา้นบาท 
      ปีท่ี 21 - 25 ค่าเช่ารวม 35 ลา้นบาท 
        ปีท่ี 26 - 30 ค่าเช่ารวม 41 ลา้นบาท 

 *  อายสุัญญาเช่านบัตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2553 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2583 อยา่งไรก็ตาม ผูใ้ห้เช่ายินยอมให้ LHP 
เขา้ไปพฒันาและก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างในท่ีดินท่ีเช่าไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2550 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2553 โดย 
LHP ตกลงจะชาํระค่าหนา้ดินเพิ่มเติมในอตัราเดือนละ 160,000 บาท 

 LHP ไดบ้นัทึกหน้ีสินภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าท่ีดินขา้งตน้แลว้ในงบการเงินรวมดว้ย
มูลค่าปัจจุบนั เน่ืองจากค่าเช่าดงักล่าวถือเป็นส่วนหน่ึงของค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจากการ
ขายทรัพยสิ์นของโครงการศูนยก์ารคา้ เทอร์มินอล 21 และโรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ 
พอยต ์เทอร์มินอล 21 ใหแ้ก่ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์ 

  ค) สญัญาเช่าท่ีดิน - LHMH 
วนัท่ีทาํสัญญา อายสุัญญา วนัส้ินสุดสัญญา อตัราค่าเช่า 
3 ตุลาคม 2556 30 ปี* 30 มิถุนายน 2590 ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2560 โดยจ่ายค่าเช่า 

      เป็นรายปีในอตัราดงัน้ี 
       ปีท่ี 1 - 7 ค่าเช่ารวม 35 ลา้นบาท 
      (ณ 30 กนัยายน 2561: 
        ชาํระแลว้รวม 10 ลา้นบาท) 
       ปีท่ี 8 - 17 ค่าเช่ารวม 100 ลา้นบาท 
     ปีท่ี 18 - 27 ค่าเช่ารวม 150 ลา้นบาท 
     ปีท่ี 28 - 30 ค่าเช่ารวม 75 ลา้นบาท 

 * อายสุญัญาเช่านบัจากวนัท่ี 1 เมษายน 2560 (ภายหลงัระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี) 

 นอกจากน้ี LHMH มีภาระผกูพนัค่าตอบแทนการเขา้ทาํสัญญาปีละ 5 ลา้นบาท ซ่ึงตอ้ง
จ่ายชาํระในปีท่ีสองและปีท่ีสามของระยะเวลาการก่อสร้าง 

  ง) สญัญาเช่าท่ีดิน - LHMH 
วนัท่ีทาํสัญญา อายสุัญญา อตัราค่าเช่า 

4 สิงหาคม 2558 30 ปี*  ค่าเช่าท่ีดินจ่ายเป็นรายเดือนในอตัราดงัน้ี 
      ปีท่ี 1 - 3  ค่าเช่ารวม 71  ลา้นบาท 
      ปีท่ี 4 - 6  ค่าเช่ารวม 78  ลา้นบาท 
    ปีท่ี 7 - 9     ค่าเช่ารวม 86  ลา้นบาท 
    ปีท่ี 10 - 12 ค่าเช่ารวม 95  ลา้นบาท 
    ปีท่ี 13 - 15 ค่าเช่ารวม 104 ลา้นบาท 
    ปีท่ี 16 - 18 ค่าเช่ารวม 115 ลา้นบาท 
    ปีท่ี 19 - 21 ค่าเช่ารวม 126 ลา้นบาท 
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วนัท่ีทาํสัญญา อายสุัญญา อตัราค่าเช่า 
    ปีท่ี 22 - 24 ค่าเช่ารวม 139 ลา้นบาท 
    ปีท่ี 25 - 27 ค่าเช่ารวม 153 ลา้นบาท 
    ปีท่ี 28 - 30 ค่าเช่ารวม 168 ลา้นบาท 

 *  อายสุัญญาเช่านบัจากวนัถดัจากวนัครบกาํหนดระยะเวลา 3 ปีของระยะเวลาการก่อสร้าง อยา่งไรก็ตาม ผูใ้ห้เช่า
ยนิยอมให ้LHMH เขา้ไปพฒันาและก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างในท่ีดินท่ีเช่าไดเ้ป็นระยะเวลา 3 ปีนบัตั้งแต่วนัส่งมอบ
ท่ีดินและจดทะเบียนเช่าท่ีดิน โดย LHMH มีภาระผูกพนัตอ้งชาํระค่าตอบแทนให้แก่ผูเ้ช่าเป็นรายเดือนในอตัรา
เดือนละ 1,716,000 บาท สําหรับระยะเวลาการก่อสร้างปีท่ี 1 และปีท่ี 2 และเดือนละ 1,980,000 บาท สําหรับ
ระยะเวลาก่อสร้างปีท่ี 3 

  จ) สญัญาเช่าท่ีดิน - LHMH 
วนัท่ีทาํสัญญา อายสุัญญา อตัราค่าเช่า 

1 สิงหาคม 2560 40 ปี*     ค่าเช่าท่ีดินจ่ายเป็นรายปีในอตัราดงัน้ี 
          ปีท่ี 1 - 3       ค่าเช่ารวม 15  ลา้นบาท 
          ปีท่ี 4 - 6       ค่าเช่ารวม 17  ลา้นบาท 
        ปีท่ี 7 - 9       ค่าเช่ารวม 19  ลา้นบาท 
        ปีท่ี 10 - 12   ค่าเช่ารวม 21  ลา้นบาท 
        ปีท่ี 13 - 15   ค่าเช่ารวม 23 ลา้นบาท 
        ปีท่ี 16 - 18   ค่าเช่ารวม 25 ลา้นบาท 
        ปีท่ี 19 - 21   ค่าเช่ารวม 27 ลา้นบาท 
        ปีท่ี 22 - 24   ค่าเช่ารวม 30 ลา้นบาท 
        ปีท่ี 25 - 27   ค่าเช่ารวม 33 ลา้นบาท 
        ปีท่ี 28 - 30   ค่าเช่ารวม 36 ลา้นบาท 
        ปีท่ี 31 - 33   ค่าเช่ารวม 40 ลา้นบาท 
        ปีท่ี 34 - 36   ค่าเช่ารวม 44 ลา้นบาท 
         ปีท่ี 37- 39   ค่าเช่ารวม 48 ลา้นบาท 
        ปีท่ี 40        ค่าเช่ารวม 18 ลา้นบาท 
*  อายุสัญญาเช่านับตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2562 อย่างไรก็ตาม ผูใ้ห้เช่ายินยอมให้ LHMH เขา้ไปพฒันาและ

ก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างในท่ีดินท่ีเช่าไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2560 จนถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 

  ฉ) สญัญาเช่าท่ีดิน - LHMH 
วนัท่ีทาํสัญญา อายสุัญญา อตัราค่าเช่า 

18 มกราคม 2561 33 ปี*     ค่าเช่าท่ีดินจ่ายเป็นรายปีในอตัราดงัน้ี 
          ปีท่ี 1 - 3       ค่าเช่ารวม 30  ลา้นบาท 
          ปีท่ี 4 - 6       ค่าเช่ารวม 33  ลา้นบาท 
        ปีท่ี 7 - 9       ค่าเช่ารวม 36  ลา้นบาท 
        ปีท่ี 10 - 12   ค่าเช่ารวม 45  ลา้นบาท 
        ปีท่ี 13 - 15   ค่าเช่ารวม 50 ลา้นบาท 
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วนัท่ีทาํสัญญา อายสุัญญา อตัราค่าเช่า 
        ปีท่ี 16 - 18   ค่าเช่ารวม 55 ลา้นบาท 
        ปีท่ี 19 - 21   ค่าเช่ารวม 60 ลา้นบาท 
        ปีท่ี 22 - 24   ค่าเช่ารวม 66 ลา้นบาท 
        ปีท่ี 25 - 27   ค่าเช่ารวม 73 ลา้นบาท 

   
     ปีท่ี 28 - 30   ค่าเช่ารวม 80 ลา้นบาท 
     ปีท่ี 31 - 33   ค่าเช่ารวม 135 ลา้นบาท 

*  อายุสัญญาเช่านับตั้งแต่วนัท่ี 18 มกราคม 2564 อย่างไรก็ตาม ผูใ้ห้เช่ายินยอมให้ LHMH เขา้ไปพฒันาและ
ก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างในท่ีดินท่ีเช่าไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 มกราคม 2561 จนถึงวนัท่ี 17 มกราคม 2564 

28.1.3 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาเช่า
ทรัพยสิ์นท่ีตอ้งจ่ายค่าเช่าคงท่ีและค่าเช่าผนัแปรตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญาให้แก่กองทุน
และ/หรือกองทรัสต ์ดงัต่อไปน้ี 

กองทุน และ/หรือกองทรัสต ์ โครงการ ระยะเวลาในสัญญา 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิ
เรียกร้องแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์-II 

โรงแรม แกรนด ์เซนเตอร์ พอยต ์ 
 เพลินจิต  

วนัท่ี 1 มกราคม 2559 ถึง
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย ์แอล เอช โฮเทล 

โรงแรม แกรนด ์เซนเตอร์ พอยต ์
เทอร์มินลั 21 

วนัท่ี 16 ธนัวาคม 2558 ถึง
วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2561 

 โรงแรม แกรนด ์เซ็นเตอร์ พอยต ์
ราชดาํริ 

วนัท่ี 15 มิถุนายน 2560 ถึง
วนัท่ี 14 มิถุนายน 2563 

  บริษทัยอ่ยมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายสาํหรับค่าเช่าคงท่ีตามสญัญาเช่าดงักล่าวดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
  งบการเงินรวม 
   30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
จ่ายชาํระ:     
     ภายใน 1 ปี   319 588 
     มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี   173 356 

 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 37

 28.1.4 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัการซ้ือท่ีดิน
ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

  งบการเงินรวมและ         
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   30 กนัยายน 
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

ภาระผกูพนัเก่ียวกบัการซ้ือท่ีดิน   3,306 3,917 

 28.1.5 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัยอ่ยมีท่ีดินในโครงการท่ีติดภาระจาํยอมรวมจาํนวนประมาณ 
97 ไร่ (31 ธันวาคม 2560: 93 ไร่) ซ่ึงมูลค่าของท่ีดินท่ีติดภาระจาํยอมดังกล่าวได้รวมเป็น
ตน้ทุนโครงการแลว้ 

 28.1.6 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสญัญาเช่าดาํเนินงาน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าดาํเนินงานและสัญญาบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่า
พื้นท่ีในอาคาร โดยสญัญามีอาย ุ3 ปี  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ี
ตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินงานและสญัญาบริการท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
จ่ายชาํระ:     
     ภายใน 1 ปี 50 56 40 46 
     มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 64 82 53 73 

28.2 หนังสือคํา้ประกันธนาคาร 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหนงัสือคํ้าประกนัซ่ึงออก
โดยธนาคารในนามบริษทัฯและบริษทัย่อย ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการ
ตามปกติธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยคงเหลือดงัน้ี 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
หนงัสือคํ้าประกนัการจดัหาและบาํรุง
สาธารณูปโภค 3,665 2,998 3,438 2,769 

หนงัสือคํ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 69 62 47 49 
 3,734 3,060 3,485 2,818 

28.3 การคํา้ประกัน 

28.3.1 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากภาระการ
คํ้าประกนัเงินกูย้มืดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

ผูค้ ํ้าประกนั ผูถู้กคํ้าประกนั 
30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) ลูกคา้ 7 7 

28.3.2 บริษัทฯมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับการสนับสนุนการเงิน (Letter of Comfort) 
ให้กบับริษทัยอ่ยสาํหรับเงินกูย้มืจากธนาคารและการออกหนงัสือคํ้าประกนัโดยธนาคารเพื่อ
ใชใ้นโครงการของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัยอ่ยดงักล่าวมียอดหน้ีคงคา้ง     
ท่ีกาํหนดในคาํรับรองท่ีใหก้บัธนาคารจาํนวน 4,221 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 1,730 ลา้น
บาท) 

28.4 คดีความ 

 1) ในปี  2549 นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรสองแห่งฟ้องร้องบริษัทฯและบริษัท  แอตแลนติก               
เรียลเอสเตท จาํกดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัฯถือหุ้นในอตัราร้อยละ 99.99 เก่ียวกบัทางออก      
สู่ทางสาธารณะโดยมีทุนทรัพยจ์าํนวน 1,013 ลา้นบาท ต่อมาในเดือนมิถุนายน 2552 โจทก์ได้
ขอลดทุนทรัพยบ์างส่วน ทาํให้ทุนทรัพยเ์ปล่ียนเป็นจาํนวน 800 ลา้นบาท โดยศาลชั้นตน้และ
ศาลอุทธรณ์ไดต้ดัสินคดีแพ่งโดยพิพากษายกฟ้องเม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2557 และ 24 เมษายน 
2560 ตามลาํดบั ขณะน้ีคดีอยูร่ะหวา่งการอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา  

  ในเดือนกมุภาพนัธ์ 2552 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดถู้กฟ้องร้องเพิ่มเติมจาํนวน 2 คดี ซ่ึง
มีทุนทรัพยจ์าํนวน 310 ลา้นบาท และ 102 ลา้นบาท ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค 
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 ก) คดีแพ่งซ่ึงมีทุนทรัพยจ์าํนวน 310 ลา้นบาท ปัจจุบนัศาลมีคาํสั่งจาํหน่ายคดีชัว่คราวเพื่อ               
รอฟังผลของคดีแพง่ซ่ึงมีทุนทรัพยจ์าํนวน 800 ลา้นบาท  

 ข) เ ม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม 2555 ศาลชั้ นต้นได้ตัดสินคดีแพ่งซ่ึงมีทุนทรัพย์จ ํานวน 102                   
ลา้นบาท โดยพิพากษาใหบ้ริษทัฯชดใชค่้าเสียหายจาํนวน 104 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียใน
อตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีนบัแต่วนัท่ี 8 ธนัวาคม 2551 เป็นตน้ไปจนกว่าจะชาํระเสร็จ ต่อมา          
ศาลอุทธรณ์พิพากษาแกค้าํพิพากษาของศาลชั้นตน้โดยใหบ้ริษทัฯชดใชค่้าเสียหายจาํนวน        
5 ล้านบาท  พร้อมดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ  7.5 ต่อปีนับแต่วันท่ี  10 ธันวาคม  2551                  
เป็นตน้ไปจนกวา่จะชาํระเสร็จ ขณะน้ีคดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลฏีกา  

 2) ในปี 2553 - 2559 นิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรรแห่งหน่ึงและลูกบา้นฟ้องร้องบริษทัฯ รวมทั้งส้ิน      
10 คดี เก่ียวกบัการสร้างโรงเรียนอนุบาลในโครงการ โดยมีทุนทรัพยร์วมจาํนวน 494 ลา้นบาท 
ศาลชั้นตน้ไดมี้คาํพิพากษาให้บริษทัฯ ชดใชค่้าเสียหายจาํนวน 27 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียใน
อตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัท่ี 18 มกราคม 2551 เป็นตน้ไปจนกว่าจะชาํระเสร็จ ต่อมาศาล
อุทธรณ์พิพากษาแกค้าํพิพากษาของศาลชั้นตน้โดยให้บริษทัฯชดใช้ค่าเสียหายจาํนวน 13.5                
ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วนัท่ี 18 มกราคม 2551 เป็นตน้ไป
จนกวา่จะชาํระเสร็จ ขณะน้ีคดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลฎีกา  

ในปี 2561 นิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรร และลูกบา้นฟ้องร้องบริษทัฯเพ่ิมอีก 2 คดี เก่ียวกบัสร้าง
โรงเรียนอนุบาลในโครงการ โดยมีทุนทรัพยร์วมจาํนวน 23 ลา้นบาท ขณะน้ีอยู่ระหว่างการ
พิจารณาคดีของศาลชั้นตน้ 

3) ในเดือนสิงหาคมและเดือนกนัยายน 2559 บริษทัฯ ถูกนิติบุคคลอาคารชุดสองแห่งฟ้องร้องเป็น
จาํเลยร่วมในคดีแพ่ง (คดีคุม้ครองผูบ้ริโภค) เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายเน่ืองจากการทาํผิดสัญญา 
โดยมีทุนทรัพยร์วมจาํนวน 544 ล้านบาท ปัจจุบัน บริษัทฯและโจทก์ได้ลงนามในสัญญา
ประนีประนอมยอมความเพ่ือยติุขอ้พิพาทในคดีน้ีเรียบร้อยแลว้ และศาลชั้นตน้ไดมี้คาํพิพากษา
ตามยอมใหเ้ป็นไปตามสญัญาประนีประนอมยอมความน้ีแลว้ 

4) ในเดือนกรกฎาคม 2560 บริษทัฯ ถูกนิติบุคคลอาคารชุดแห่งหน่ึงฟ้องร้องเป็นจาํเลยในคดีแพ่ง 
(คดีคุม้ครองผูบ้ริโภค) เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายเน่ืองจากการทาํผิดสัญญา โดยมีทุนทรัพยร์วม
จาํนวน 81 ลา้นบาท ปัจจุบนั บริษทัฯและโจทกไ์ดล้งนามในสัญญาประนีประนอมยอมความ
เพื่อยุติขอ้พิพาทในคดีน้ีเรียบร้อยแลว้ และศาลชั้นตน้ไดมี้คาํพิพากษาตามยอมให้เป็นไปตาม
สญัญาประนีประนอมยอมความน้ีแลว้ 

 5)     ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัฯไดถู้กฟ้องร้องในคดีอ่ืนๆ เก่ียวกบัการเรียกร้องค่าเสียหาย
เน่ืองจากการทาํผิดสัญญา ซ่ึงมีทุนทรัพยร์วมจาํนวน 160 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2560: 151     
ลา้นบาท)  
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 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัฯไดบ้นัทึกสาํรองค่าเผื่อหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากคดีความทั้งหมด
รวมจาํนวน 837 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 1,085  ลา้นบาท) 

28.5 สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอัตราดอกเบีย้ (Cross Currency and Interest Rate Swap agreement) 

รายละเอียดของสญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย (Cross Currency and Interest Rate Swap 
agreement) ท่ียงัคงมีผลบงัคบั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 มีดงัน้ี 

งบการเงินรวม
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561

สกลุเงินและอตัราดอกเบ้ียรับตามสญัญา สกลุเงินและอตัราดอกเบ้ียจ่ายตามสญัญา 
วนัส้ินสุดสญัญา จาํนวนเงินตน้ อตัราดอกเบ้ีย จาํนวนเงินตน้ อตัราดอกเบ้ีย 

1,984.2 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ีย
คงท่ีร้อยละ 
2.60 

60.0 ลา้นเหรียญ 
สหรัฐอเมริกา 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 
3.02 

31 มกราคม 2562 

1,733.4 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ีย
คงท่ีร้อยละ 
2.00 

54.0 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 
3.29 

29 พฤษภาคม 2563 

1,745.9 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ีย
คงท่ีร้อยละ 
2.50 

54.8 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 
3.569 

14 ธนัวาคม 2564 

2,385.2 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ีย
คงท่ีร้อยละ 
3.00 

67.0 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 
3.31 

14 ธนัวาคม 2564 

2,017.2 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ีย
คงท่ีร้อยละ 
3.00 

61.0 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 
3.45 

16 พฤศจิกายน 2565 

580.0 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ีย
คงท่ีร้อยละ 
1.65 

18.5 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 
3.10 

28 กมุภาพนัธ์ 2562 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

สกลุเงินและอตัราดอกเบ้ียรับตามสญัญา สกลุเงินและอตัราดอกเบ้ียจ่ายตามสญัญา  
วนัส้ินสุดสญัญา จาํนวนเงินตน้ อตัราดอกเบ้ีย จาํนวนเงินตน้ อตัราดอกเบ้ีย 

1,984.2 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ีย
คงท่ีร้อยละ 
2.60 

60.0 ลา้นเหรียญ 
สหรัฐอเมริกา 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 
3.02 

31 มกราคม 2562 

1,733.4 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ีย
คงท่ีร้อยละ 
2.00 

54.0 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 
3.29 

29 พฤษภาคม 2563 

1,745.9 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ีย
คงท่ีร้อยละ 
2.50 

54.8 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 
3.569 

14 ธนัวาคม 2564 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

สกลุเงินและอตัราดอกเบ้ียรับตามสญัญา สกลุเงินและอตัราดอกเบ้ียจ่ายตามสญัญา  
วนัส้ินสุดสญัญา จาํนวนเงินตน้ อตัราดอกเบ้ีย จาํนวนเงินตน้ อตัราดอกเบ้ีย 

2,385.2 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ีย
คงท่ีร้อยละ 
3.00 

67.0 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 
3.31 

14 ธนัวาคม 2564 

2,017.2 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ีย
คงท่ีร้อยละ 
3.00 

61.0 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 
3.45 

16 พฤศจิกายน 2565 

 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

31 ธนัวาคม 2560 
สกลุเงินและอตัราดอกเบ้ียรับตามสญัญา สกลุเงินและอตัราดอกเบ้ียจ่ายตามสญัญา  

วนัส้ินสุดสญัญา จาํนวนเงินตน้ อตัราดอกเบ้ีย จาํนวนเงินตน้ อตัราดอกเบ้ีย 
1,950.8 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ีย

คงท่ีร้อยละ 
3.00 

54.8 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 
2.915 

16 พฤษภาคม 2561 

3,075.1 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ีย
ลอยตวัร้อยละ 
MLR - 2.25 

95.8 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 
LIBOR 6 เดือนบวกร้อยละ 
3.19 

16 พฤษภาคม 2561

1,984.2 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ีย
คงท่ีร้อยละ 
2.60 

60.0 ลา้นเหรียญ 
สหรัฐอเมริกา 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 
3.02 

31 มกราคม 2562 

2,385.2 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ีย
คงท่ีร้อยละ 
3.00 

67.0 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 
3.31 

14 ธนัวาคม 2564 

2,017.2 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ีย
คงท่ีร้อยละ 
3.00 

61.0 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อยละ 
3.45 

16 พฤศจิกายน 2565 

 มูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ มีดงัน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี           

30 กนัยายน 2561 
ณ วนัท่ี           

31 ธนัวาคม 2560 
ณ วนัท่ี           

30 กนัยายน 2561 
ณ วนัท่ี           

31 ธนัวาคม 2560 
 มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม 

 กาํไร กาํไร กาํไร กาํไร
สญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย 332 426 356 426 
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29. มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชว้ิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกาํหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มี
ตลาดท่ีมีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯและ
บริษัทย่อยจะใช้วิธีราคาทุนหรือวิธีรายได้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสิน        
ดงักล่าวแทน 

ลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

ในการนําเทคนิคการวัดมูลค่ายุติธรรมข้างต้นมาใช้ กิจการต้องใช้ข้อมูลท่ีสามารถสังเกตได้ 
(observable inputs) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายติุธรรมให้มากท่ีสุด มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายุติธรรม กาํหนดลาํดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ออกเป็น 3 ระดบั ตามประเภทของขอ้มูลท่ีนาํมาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2  ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

ระดบั 3   ใชข้อ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้(unobservable inputs) เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินใน
อนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย     
ตราสารทุน - ต่างประเทศ 3,088 - - 3,088 
หน่วยลงทุน - ในประเทศ 2,967 - - 2,967 

 
  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 43

 (หน่วย: ลา้นบาท)
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
เงินลงทุนชัว่คราว - หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ - 500 - 500 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย     
ตราสารทุน - ต่างประเทศ 4,584 - - 4,584 
หน่วยลงทุน - ในประเทศ 2,479 - - 2,479 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย     
ตราสารทุน - ต่างประเทศ 3,088 - - 3,088 
หน่วยลงทุน - ในประเทศ 1,125 - - 1,125 

 

(หน่วย: ลา้นบาท)
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
เงินลงทุนชัว่คราว - หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ - 500 - 500 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย     
ตราสารทุน - ต่างประเทศ 4,584 - - 4,584 
หน่วยลงทุน - ในประเทศ 780 - - 780 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งลาํดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม  
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30. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

30.1 เม่ือวนัท่ี 5 ตุลาคม 2561 บริษทัฯไดอ้อกเสนอขายหุ้นกูป้ระเภทไม่ดอ้ยสิทธิ ไม่มีหลกัประกนั และ         
ไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

คร้ังท่ี อตัราดอกเบ้ียต่อปี อาย ุ คืนเงินตน้ ครบกาํหนด 
จาํนวนหุน้ 

(หุน้) 
จาํนวนเงิน 
(พนับาท) 

3/2561 คงท่ีร้อยละ 3.02 3 ปี เม่ือครบกาํหนด 5 ตุลาคม 2564 5,000,000 5,000,000

30.2 เม่ือวนัท่ี 8 ตุลาคม 2561 Land and Houses U.S.A., Inc. (“LH USA”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัฯถือ
หุน้ในอตัราร้อยละ 100 ไดล้งนามในสัญญากูย้มืเงินกบัสถาบนัการเงินแห่งหน่ึงในต่างประเทศ โดยมี
วงเงินสินเช่ือจาํนวน 60 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา เงินกูย้ืมดงักล่าวมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.83 ต่อปี
และมีกําหนดชําระดอกเบ้ียเป็นรายเดือน โดยมีกําหนดชําระคืนเงินต้นทั้ งหมดภายในวันท่ี                    
1 พฤศจิกายน 2566 เงินกูย้มืดงักล่าวคํ้าประกนัโดยการจาํนองอพาร์ทเมน้ทใ์หเ้ช่าแห่งหน่ึงในประเทศ
สหรัฐอเมริกาของ LH USA ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีประมาณ 117 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา 

31. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2561 


