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บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 
ส าหรับปีส้ินสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

 บริษทั แลนด์แอนด์เฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมีภูมิล าเนาใน
ประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯ
อยูท่ี่เลขท่ี 1 ถนนสาทรใต ้ชั้น 37 อาคารคิวเฮา้ส์ ลุมพินี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

2. เกณฑ์ในการจัดท างบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี 
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้ก าหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี 
11 ตุลาคม 2559 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

 งบการเงินน้ีได้จัดท าข้ึนโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมเวน้แต่จะได้เปิดเผยเป็นอย่างอ่ืนในนโยบาย          
การบญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัท างบการเงินรวม 

 ก) งบการเงินรวมน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั แลนด์แอนด์เฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) 
(ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัฯ”) และบริษทัยอ่ย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “บริษทัยอ่ย”) ดงัต่อไปน้ี 

  จดัตั้งข้ึนใน อตัราร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุน้ 

   2561 2560 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
ถือหุน้โดยบริษทัฯ     
บริษทั แอตแลนติก เรียลเอสเตท จ ากดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 99.99 99.99 
บริษทั แอล เอช มอลล ์แอนด ์โฮเทล จ ากดั และบริษทัยอ่ย  ธุรกิจใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 99.99 99.99 
บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์นอร์ธ จ ากดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 99.99 99.99 
บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ นอร์ธอีส จ ากดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 99.99 99.99 
บริษทั สยามธานี พร๊อบเพอร์ต้ี จ ากดั และบริษทัยอ่ย ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 99.99 99.99 
บริษทั แอล เอช เรียลเอสเตท จ ากดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 99.99 99.99 
บริษทั แอลเอช แอสเซท จ ากดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 99.99 99.99 
บริษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จ ากดั และบริษทัยอ่ย ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 55.00 55.00 
บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั และบริษทัยอ่ย ธุรกิจใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 60.00 60.00 
Land and Houses U.S.A., Inc. ธุรกิจใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพย ์ สหรัฐอเมริกา 100.00 100.00 
บริษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี จ ากดั ท่ีปรึกษาการลงทุน ไทย 99.94 99.98 
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  จดัตั้งข้ึนใน อตัราร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุน้ทางออ้ม 

   2561 2560 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ) 
ถือหุน้โดยบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ     
บริษทั แอล แอนด ์เอช รีเทล แมเนจเมนท ์จ ากดั 
 (ถือหุน้โดยบริษทั แอล เอช มอลล ์แอนด ์โฮเทล จ ากดั 
      ร้อยละ 99.95) 

ธุรกิจรับจา้งบริหารจดัการ
โครงการ 

ไทย 99.99 99.99 

บริษทั แอล แอนด ์เอช แมเนจเมนท ์จ ากดั 
 (ถือหุน้โดยบริษทั แอล เอช มอลล ์แอนด ์โฮเทล จ ากดั  
 ร้อยละ 99.93) 

ธุรกิจรับจา้งบริหารจดัการ
โครงการ 

ไทย 99.99 99.99 

บริษทั สยามธานี เรียลเอสเตท จ ากดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย 99.99 99.99 
   (ถือหุน้โดยบริษทั สยามธานี พร๊อบเพอร์ต้ี จ ากดั  
    ร้อยละ 99.99) 

    

บริษทั ภูเกต็ ฟิวเจอร์แพลน จ ากดั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์ ไทย - 55.00 
   (ถือหุน้โดยบริษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จ ากดั  
    ร้อยละ 99.99) 

    

บริษทั แอล แอนด ์เอช โฮเทล แมเนจเมนท ์จ ากดั 
   (ถือหุน้โดยบริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั 

ธุรกิจรับจา้งบริหารจดัการ
โครงการ 

ไทย 60.00 60.00 

    ร้อยละ 99.99)     

ข) บริษทัฯจะถือวา่มีการควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หากบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บ
หรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และสามารถใชอ้ านาจในการสั่งการ
กิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยา่งมีนยัส าคญัต่อจ านวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้  

 ค) บริษัทฯน างบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจดัท างบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษัทฯ           
มีอ านาจในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น 

 ง) งบการเงินของบริษทัย่อยได้จดัท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบัญชีท่ีส าคญัเช่นเดียวกันกับของ
บริษทัฯ 

จ) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามงบการเงินของบริษทัยอ่ยซ่ึงจดัตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายแปลงค่าเป็น
เงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือน ผลต่างซ่ึงเกิดข้ึนจากการแปลงค่าดงักล่าวได้
แสดงไวเ้ป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ” ในงบแสดง
การเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้   

 ฉ) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัย่อย รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระส าคญัไดถู้กตดัออก
จากงบการเงินรวมน้ีแลว้ 

 ช) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม คือ จ านวนก าไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิ
ของบริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ได้เป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของ
ก าไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 
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2.3 บริษัทฯจัดท างบการเงินเฉพาะกิจการโดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมตามวิธี         
ส่วนไดเ้สีย 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในปีปัจจุบัน 

 ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ  านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้
ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบัติ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหา       
เท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง
และอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัการเปิดเผยขอ้มูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การน ามาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงิน
ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  

ข. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินที่มีรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิม
ในหรือหลงัวนัที ่1 มกราคม 2562 

สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐาน              
การรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่จ  านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผล
บังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวนัท่ี 1 มกราคม 2562 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียม
กับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชัดเจน
เก่ียวกบัวธีิปฏิบติัทางการบญัชีและการใหแ้นวปฏิบติัทางบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน  

 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง
ดงักล่าวส่วนใหญ่จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบติั อยา่งไร
ก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถ
สรุปไดด้งัน้ี 

  

  



 4 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่15 เร่ือง รายได้จากสัญญาทีท่ ากบัลูกค้า 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐาน
การบญัชีท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปน้ี  

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง สัญญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560) เร่ือง รายได ้
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 

(ปรับปรุง 2560) 
เร่ือง รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบั
บริการโฆษณา 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง สัญญาส าหรับการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2560)  

เร่ือง การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

 กิจการต้องใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กบัสัญญาท่ีท ากับลูกคา้ทุกสัญญา 
ยกเวน้สัญญาท่ีอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอ่ืน มาตรฐานฉบับน้ีได้ก าหนด
หลกัการ 5 ขั้นตอนส าหรับการรับรู้รายได้ท่ีเกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้
รายไดใ้นจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดวา่จะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียน
สินคา้หรือบริการท่ีได้ส่งมอบให้แก่ลูกคา้ และก าหนดให้กิจการตอ้งใช้ดุลยพินิจและพิจารณา
ขอ้เทจ็จริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยคาดวา่การน ามาตรฐานฉบบัน้ีมาใช ้จะมีผลให้เกิดรายการ
ปรับปรุงจากรายการดงัต่อไปน้ี 

- ค่านายหน้าจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงสัญญาท่ีท ากับลูกค้า - บริษัทฯและบริษัทย่อยพิจารณาว่า          
ค่านายหน้าท่ีจ่ายไปเพื่อให้ได้มาซ่ึงสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้จะตอ้งบนัทึกเป็นสินทรัพย ์และ      
ตดัเป็นค่าใชจ่้ายอยา่งเป็นระบบและสอดคลอ้งกบัรูปแบบการรับรู้รายไดต้ามสัญญา จากเดิม
ท่ีบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในการขายเม่ือเกิดรายการ 
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ค. มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินที่จะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงิน 
ทีม่ีรอบระยะเวลาบัญชีทีเ่ร่ิมในหรือหลงัวันที่ 1 มกราคม 2563 

 ในระหว่างปีปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ประกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่ม
เคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความมาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภท
และการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณา
จากประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของ
กิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงิน
โดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนั
ความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช้ จะท าให้มาตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐาน   
การบญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

 ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่อ                 
งบการเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

4. นโยบายการบัญชีทีส่ าคัญ 

4.1 การรับรู้รายได้ 

 ก) รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 

  บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้รายไดจ้ากการขายบา้นพร้อมท่ีดินและรายไดจ้ากการขายหน่วยใน
อาคารชุดพกัอาศยัเม่ือได้มีการโอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนัยส าคัญของความเป็น
เจา้ของให้กบัผูซ้ื้อแลว้โดยรับรู้รายไดเ้ม่ืองานก่อสร้างเสร็จตามสัญญาและมีการโอนกรรมสิทธ์ิ
ใหผู้ซ้ื้อหลงัจากไดรั้บช าระจากผูซ้ื้อครบถว้นแลว้ 
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 ข) รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 

   รายไดค้่าเช่าพื้นท่ีในอาคารและค่าบริการท่ีเก่ียวขอ้งจะรับรู้เป็นรายไดต้ามวธีิเส้นตรงตลอดอายุ
สัญญาเช่าตามเกณฑค์งคา้ง 

   รายไดค้่าบริการรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้โดยพิจารณาถึงขั้นความส าเร็จของงาน 

   รายได้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบกิจการโรงแรมจะรับรู้เป็นรายได้เม่ือได้ส่งมอบสินคา้และ
ใหบ้ริการแลว้ โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 ค) ดอกเบีย้รับ 

  ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยค านึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

 ง) เงินปันผลรับ 

  เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

4.2 ต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์ 

 ตน้ทุนการขายบา้นพร้อมท่ีดินและหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยัประกอบด้วยตน้ทุนท่ีดิน ค่าถมดิน      
ค่าออกแบบ ค่าสาธารณูปโภค ค่าก่อสร้าง ตน้ทุนการกูย้มืและค่าใชจ่้ายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ในการค านวณหาตน้ทุนขายบา้นพร้อมท่ีดินและหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยั บริษทัฯและบริษทัยอ่ย
ไดท้  าการแบ่งสรรตน้ทุนการพฒันาทั้งหมดท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึน (โดยค านึงถึงตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงดว้ย) 
ตามเกณฑพ์ื้นท่ีท่ีขาย  

 ค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขาย เช่น ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิ บนัทึกเป็น
ค่าใชจ่้ายเม่ือมีการขาย  

4.3 ต้นทุนการกู้ยืม 

 ตน้ทุนการกู้ยืมของเงินกู้ท่ีใช้ในการไดม้า การก่อสร้าง การผลิตสินทรัพย ์หรือการพฒันาโครงการ
อสังหาริมทรัพยท่ี์ตอ้งใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กน าไปรวมเป็น
ราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั้ นจะอยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใช้ได้ตามท่ีมุ่งประสงค ์          
ส่วนตน้ทุนการกูย้ืมอ่ืนถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิดรายการ ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและ
ตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้มืนั้น 

 ตน้ทุนดอกเบ้ียท่ีใชใ้นการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยจ์ะค านวณโดยการคูณรายจ่ายของโครงการ
นั้นด้วยอตัราการตั้งข้ึนเป็นทุน อตัราการตั้งข้ึนเป็นทุนคืออตัราถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของตน้ทุนการ
กูย้มืในระหวา่งปี 
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4.4 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร เช็คท่ีถึงก าหนดช าระแต่ยงั
มิไดน้ าฝาก และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงก าหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน      
3 เดือนนบัจากวนัท่ีไดม้าและไม่มีขอ้จ ากดัในการเบิกใช ้

4.5 ลูกหนีก้ารค้า 

 ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจ านวนมูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับ บริษทัย่อยบนัทึกค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ
ส าหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณา
จากประสบการณ์การเก็บเงินและการวเิคราะห์อายหุน้ี 

4.6 โครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือขาย (สินค้าคงเหลือ) 

 โครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขายซ่ึงแสดงเป็นสินคา้คงเหลือประกอบดว้ย ท่ีดิน งานระหวา่ง
ก่อสร้างและงานสาธารณูปโภค แสดงมูลค่าตามราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะ
ต ่ากวา่ โดยมีรายละเอียดการค านวณราคาทุนดงัน้ี 

ท่ีดิน   - ราคาทุนของท่ีดินบนัทึกโดยวิธีถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักโดยแยกท่ีดินตาม    
แต่ละโครงการ 

งานระหวา่งก่อสร้าง - ต้น ทุ น งาน ระห ว่าง ก่ อส ร้างป ระกอบด้วยต้น ทุ น งาน ก่อส ร้าง                        
งานสาธารณูปโภคส่วนกลาง และต้นทุนการกู้ยืมท่ีถือเป็นต้นทุนของ
โครงการ บ ริษัทฯและบ ริษัทย่อยบันทึกต้นทุนงานก่อส ร้างและ                    
งานสาธารณูปโภคตามท่ีเกิดข้ึนจริง 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการ (ถ้ามี) ไวใ้นส่วนของ              
ก าไรหรือขาดทุน 

4.7 เงินลงทุน 

ก) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้แสดงตามมูลค่ายุติธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของ
หลกัทรัพยบ์นัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  

ข) เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายแสดงตามมูลค่ายติุธรรม การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของ
หลกัทรัพยด์งักล่าวบนัทึกในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และจะบนัทึกในส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนเม่ือไดจ้  าหน่ายหลกัทรัพยน์ั้นออกไป  

ค) เงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีจะครบก าหนดช าระในหน่ึงปี รวมทั้งท่ีจะถือจนครบก าหนดแสดง
มูลค่าตามวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย บริษทัฯตดับญัชีส่วนเกิน/รับรู้ส่วนต ่ากว่ามูลค่าตราสารหน้ี
ตามอัตราดอกเบ้ียท่ีแท้จริง ซ่ึงจ านวนท่ีตัดจ าหน่าย/รับรู้น้ีจะแสดงเป็นรายการปรับกับ   
ดอกเบ้ียรับ 
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ง) เงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาดถือเป็นเงินลงทุนทัว่ไป ซ่ึงแสดงใน
ราคาทุนสุทธิจากค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี)   

จ) เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมแสดงมูลค่าตามวธีิส่วนไดเ้สีย  

ฉ) เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธี
ส่วนไดเ้สีย 

 มูลค่ายุติธรรมของหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดค านวณจากราคาเสนอซ้ือหลงัสุด ณ ส้ินวนั  
ท าการสุดทา้ยของปี ส่วนมูลค่ายุติธรรมของตราสารหน้ีค านวณโดยใช้อตัราผลตอบแทนท่ีประกาศ
โดยสมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย มูลค่ายุติธรรมของหน่วยลงทุนค านวณจากมูลค่าสินทรัพยสุ์ทธิของ
หน่วยลงทุน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกขาดทุนจากการด้อยค่า (ถา้มี) ของเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย  
ตราสารหน้ีท่ีจะถือไวจ้นครบก าหนดและเงินลงทุนทัว่ไปในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชว้ธีิถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัในการค านวณตน้ทุนของเงินลงทุน 

ในกรณีท่ีมีการโอนเปล่ียนประเภทเงินลงทุนจากประเภทหน่ึงไปเป็นอีกประเภทหน่ึง บริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยจะปรับมูลค่าของเงินลงทุนดงักล่าวใหม่โดยใชมู้ลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีโอนเปล่ียนประเภท
เงินลงทุน ผลแตกต่างระหว่างราคาตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรม ณ วนัท่ีโอนจะบนัทึกในส่วนของ
ก าไรหรือขาดทุนหรือแสดงเป็นองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้แลว้แต่ประเภทของเงินลงทุนท่ี
มีการโอนเปล่ียน 

 เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บกบัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุน 
จะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

4.8 ทีด่ินรอการพฒันา 

 ท่ีดินรอการพฒันาแสดงมูลค่าตามราคาทุนสุทธิจากส ารองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่า   
ราคาทุนประกอบดว้ยตน้ทุนท่ีดิน ค่าถมดิน ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายในการพฒันาโครงการ และ
ตน้ทุนการกูย้มืท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งการพฒันาในอดีต 

4.9 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในราคาทุนซ่ึงรวม
ตน้ทุนการท ารายการ หลงัจากนั้น บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ย
ราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

 ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนค านวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุ           
การให้ประโยชน์โดยประมาณ 5 - 40 ปี ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนรวมอยู่ใน             
การค านวณผลการด าเนินงาน โดยไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดิน 
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 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ผลต่างระหวา่งจ านวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจากการจ าหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชี
ของสินทรัพยใ์นส่วนของก าไรหรือขาดทุนในงวดท่ีตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนออกจาก
บญัชี 

4.10 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและ
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี) 

 ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชนโ์ดยประมาณของสินทรัพยด์งัน้ี 

อาคารและส่วนปรับปรุงอาคาร   20     ปี 
เคร่ืองใชส้ านกังาน   3 - 10  ปี 
เคร่ืองตกแต่ง ติดตั้งและอุปกรณ์   5 ปี 
ยานพาหนะ   5  ปี 
อ่ืน ๆ   2 - 20 ปี  

 ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

 ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยตดัรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เม่ือจ าหน่ายสินทรัพยห์รือ
คาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้หรือการจ าหน่ายสินทรัพย ์รายการ      
ผลก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุนเม่ือบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

4.11 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจ าหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม    
(ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั้น 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้ประโยชน์จ ากดัอย่างมีระบบ
ตลอดอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย์
ดงักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยน์ั้นเกิดการด้อยค่า บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนระยะเวลา      
การตัดจ าหน่ายและวิธีการตัดจ าหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนดังกล่าวทุกส้ินปีเป็นอย่างน้อย                  
ค่าตดัจ าหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

 ค่าตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยโ์ดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณดงัน้ี 

   คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์       5 และ 10 ปี 



 10 

4.12 สัญญาเช่าระยะยาว 

 สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ได้
โอนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ยมูลค่า
ยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าแล้วแต่
มูลค่าใดจะต ่ากว่า ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสินระยะยาว 
ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้า
ตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า 

 สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่
ไม่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าด าเนินงาน จ านวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าด าเนินงานรับรู้
เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของก าไรหรือขาดทุนตามวธีิเส้นตรงตลอดอายขุองสัญญาเช่า 

4.13 สิทธิการเช่า 

 สิทธิการเช่าแสดงตามราคาทุนสุทธิจากค่าตดัจ าหน่ายสะสม บริษทัยอ่ยตดัจ าหน่ายสิทธิการเช่าตามวิธี
เส้นตรงตามอายสุัญญาเช่า 

 ค่าตดัจ าหน่ายรวมอยูใ่นการค านวณผลการด าเนินงาน 

4.14 ค่าความนิยม 

 บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของค่าความนิยมในราคาทุน ซ่ึงเท่ากบัตน้ทุนการรวมธุรกิจส่วนท่ีสูงกวา่
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้า หากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดม้าสูงกว่าตน้ทุน
การรวมธุรกิจ บริษทัฯจะรับรู้ส่วนท่ีสูงกวา่น้ีเป็นก าไรในส่วนของก าไรหรือขาดทุนทนัที 

 บริษทัฯแสดงค่าความนิยมตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม และจะทดสอบการดอ้ยค่าของ      
ค่าความนิยมทุกปีหรือเม่ือใดก็ตามท่ีมีขอ้บ่งช้ีของการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 

 เพื่อวตัถุประสงค์ในการทดสอบการด้อยค่า บริษทัฯจะปันส่วนค่าความนิยมท่ีเกิดข้ึนจากการรวม
กิจการให้กบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด (หรือกลุ่มของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสด)       
ท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน์เพิ่มข้ึนจากการรวมกิจการ และบริษทัฯจะท าการประเมินมูลค่าท่ีคาดวา่จะ
ไดรั้บคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดแต่ละรายการ (หรือกลุ่มของหน่วยของสินทรัพยท่ี์
ก่อให้เกิดเงินสด) หากมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดต ่ากว่า
มูลค่าตามบญัชี บริษทัฯจะรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน และบริษทัฯ       
ไม่สามารถกลบับญัชีขาดทุนจากการดอ้ยค่าไดใ้นอนาคต 
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4.15 รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอ านาจควบคุมบริษทัฯหรือ
ถูกบริษัทฯควบคุมไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับ   
บริษทัฯ 

 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจการท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงโดยทางตรงหรือทางออ้ม ซ่ึงท าใหมี้อิทธิพลอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารส าคญั 
กรรมการหรือพนกังานของบริษทัฯท่ีมีอ านาจในการวางแผนและควบคุมการด าเนินงานของบริษทัฯ 

4.16 เงินตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ใน 
การด าเนินงานของบริษทัฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการท่ีรวมอยู่ในงบการเงินรวมวดัมูลค่าด้วย   
สกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของแต่ละกิจการนั้น  

 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน 

 ก าไรและขาดทุนท่ี เกิดจากการเป ล่ียนแปลงในอัตราแลกเป ล่ียนได้รวมอยู่ในการค านวณ                    
ผลการด าเนินงาน 

4.17 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะท าการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคาร
และอุปกรณ์ อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน สิทธิการเช่า เงินลงทุน หรือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน หากมี
ขอ้บ่งช้ีวา่สินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า และจะท าการประเมินการดอ้ยค่าของค่าความนิยมเป็นรายปี 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่า
ต ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่ายุติธรรมหัก
ต้นทุนในการขายของสินทรัพย์หรือมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการ
ประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย ์บริษทัฯและบริษัทย่อยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคต          
ท่ีกิจการคาดวา่จะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละค านวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนภาษี
ท่ีสะทอ้นถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึง
เป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ี์ก าลงัพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักตน้ทุนในการ
ขาย บริษทัฯและบริษทัย่อยใช้แบบจ าลองการประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึง
สะท้อนถึงจ านวนเงินท่ีกิจการสามารถจะได้มาจากการจ าหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการ
จ าหน่าย โดยการจ าหน่ายนั้นผูซ้ื้อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถ
ต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 
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 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของก าไรหรือขาดทุน 

 หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยมี์ขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นวา่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ
สินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมาณมูลค่าท่ีคาดวา่จะ
ไดรั้บคืนของสินทรัพยน์ั้น และจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมี
การเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใช้ก าหนดมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่าคร้ังล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจากการกลบัรายการผลขาดทุน
จากการด้อยค่าต้องไม่สูงกว่ามูลค่าตามบัญชีท่ีควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจาก                  
การดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงวดก่อนๆ บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจาก 
การดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของก าไรหรือขาดทุนทนัที 

4.18 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้เงินเดือน ค่าจา้ง โบนสั และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใชจ่้าย
เม่ือเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน  

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษัทฯ บริษัทย่อยและพนักงานได้ร่วมกันจัดตั้ งกองทุนส ารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบด้วยเงินท่ี
พนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัยอ่ย เงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่าย
สมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลังออกจากงาน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระส าหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงาน ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจาก
งานส าหรับพนกังาน  

 บริษทัฯและบริษัทย่อยค านวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน       
โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระ
ไดท้  าการประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 

 ผลก าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยส าหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทั้ งจ  านวนในก าไรหรือขาดทุนทันทีท่ีมีการแก้ไขโครงการหรือ               
ลดขนาดโครงการ หรือเม่ือกิจการรับรู้ตน้ทุนการปรับโครงสร้างท่ีเก่ียวขอ้ง 
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4.19 ประมาณการหนีสิ้น 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจาก
เหตุการณ์ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแล้ว และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยจะ
เสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผูกพนันั้น และบริษทัฯและบริษทัย่อยสามารถ
ประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ 

4.20 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจ านวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บ
ภาษีของรัฐ โดยค านวณจากก าไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดในกฎหมายภาษีอากร 

 ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหวา่งราคาตามบญัชี
ของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ี
เก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษี    
ทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้ง
ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจ านวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ย
จะมีก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีและ         
ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบ
ระยะเวลารายงานและจะท าการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่า
บริษทัฯและบริษทัย่อยจะไม่มีก าไรทางภาษีเพียงพอต่อการน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
ทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกภาษีเงินได้รอการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษี      
ท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

  



 14 

4.21 ตราสารอนุพนัธ์ 

 สัญญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้จ านวนสุทธิของดอกเบ้ียท่ีได้รับจาก/จ่ายให้แก่คู่สัญญาตามสัญญา
แลกเปล่ียนอตัราดอกเบ้ียเป็นรายได/้ค่าใชจ่้ายตามเกณฑค์งคา้ง  

 สัญญาแลกเปลีย่นเงินตราต่างประเทศ 

 ลูกหน้ีและเจา้หน้ีตามสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศจะถูกแปลงค่าตามอตัราแลกเปล่ียน         
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ก าไรหรือขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ดงักล่าวจะถูกบนัทึกในส่วนของก าไรหรือขาดทุน  

4.22 การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มูลค่ายติุธรรม หมายถึง ราคาท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากจากการขายสินทรัพยห์รือเป็นราคาท่ีจะตอ้งจ่ายเพื่อ
โอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรายการดงักล่าวเป็นรายการท่ีเกิดข้ึนในสภาพปกติระหว่างผูซ้ื้อและผูข้าย                
(ผูร่้วมในตลาด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชร้าคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง
ในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้ง
ก าหนดใหต้อ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่องส าหรับสินทรัพย์
หรือหน้ีสินท่ีมีลักษณะเดียวกันหรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้ 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมาณมูลค่ายติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคการประเมินมูลค่าท่ีเหมาะสมกบัแต่ละ
สถานการณ์ และพยายามใชข้อ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่า
ยติุธรรมนั้นใหม้ากท่ีสุด  

 ล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมท่ีใช้วดัมูลค่าและเปิดเผยมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสินใน          
งบการเงินแบ่งออกเป็นสามระดบัตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่วา่จะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

 ระดบั 3 ใช้ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ เช่น ข้อมูลเก่ียวกบักระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการ
ประมาณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะประเมินความจ าเป็นในการโอนรายการ
ระหว่างล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู่ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลา
รายงานท่ีมีการวดัมูลค่ายติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ า 
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5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีส่ าคัญ 

 ในการจดัท างบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจและ
การประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการดงักล่าวน้ี
ส่งผลกระทบต่อจ านวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจ านวนท่ีประมาณการไว ้การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการท่ี
ส าคญัมีดงัน้ี 

 ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือขาย (สินค้าคงเหลือ) และที่ดินรอ        
การพฒันา 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยพิจารณาการลดลงของมูลค่าของโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขายและ
ท่ีดินรอการพัฒนา เม่ือพบว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ดังกล่าวลดลงอย่างเป็นสาระส าคัญ                    
ฝ่ายบริหารพิจารณาปรับลดมูลค่าของโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อขายและท่ีดินรอการพฒันา 
เท่ากบัมูลค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนสุทธิ อยา่งไรก็ตาม ความมีสาระส าคญัและการปรับลดมูลค่าดงักล่าว
ข้ึนกบัดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร 

 การประมาณการค่าซ่อมแซมบ้านหลงัการขายและสาธารณูปโภค 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยประมาณการค่าซ่อมแซมบา้นหลงัการขายและสาธารณูปโภคโดยพิจารณาจาก
ขอ้มูลค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบา้นหลงัการขายและสาธารณูปโภคท่ีเกิดข้ึนจริงในอดีต และ/หรือ
ขอ้มูลท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนัเก่ียวกบังานซ่อมแซมประเภทต่าง ๆ 

 เงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บ้าน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยประมาณการเงินสมทบกองทุนนิติบุคคลหมู่บา้นโดยใช้อตัราตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดและใชมู้ลค่าประมาณการของงานสาธารณูปโภคเป็นฐานในการค านวณ 

ค่าเผ่ือการด้อยค่าของเงินลงทุน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะตั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนเม่ือมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวได้
ลดลงอย่างมีสาระส าคญัและเป็นระยะเวลานานหรือเม่ือมีขอ้บ่งช้ีของการด้อยค่า การท่ีจะสรุปว่าเงิน
ลงทุนดงักล่าวไดล้ดลงอยา่งเป็นสาระส าคญัหรือเป็นระยะเวลานานหรือไม่นั้นจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ
ของฝ่ายบริหาร 
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 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์/อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน/สิทธิการเช่าและค่าเส่ือมราคา 

 ในการค านวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ฝ่ายบริหาร
จ าเป็นต้องท าการประมาณอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใช้งานของอาคารและ
อุปกรณ์และอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน และตอ้งทบทวนอายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือ
ใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ อสังหาริมทรัพย์
เพื่อการลงทุนและสิทธิการเช่าในแต่ละช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดวา่มูลค่าท่ี
คาดวา่จะไดรั้บคืนต ่ากวา่มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจ าเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีส าหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ัก
ภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ช้เม่ือมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยจะมี
ก าไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวและขาดทุนนั้น ในการน้ี   
ฝ่ายบริหารจ าเป็นต้องประมาณการว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยควรรับรู้จ านวนสินทรัพยภ์าษีเงินได ้         
รอการตดับญัชีเป็นจ านวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจ านวนก าไรทางภาษีท่ีคาดว่าจะเกิดในอนาคตใน           
แต่ละช่วงเวลา 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์   

 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่างๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึน
เงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน เป็นตน้ 

 สัญญาเช่า  

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าการเงิน ฝ่ายบริหาร
ได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาว่าบริษัทฯและ      
บริษทัยอ่ยไดโ้อนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 
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 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีบนัทึกในงบแสดงฐานะการเงินหรือเปิดเผย
ในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไม่มีการซ้ือขายในตลาดและไม่สามารถหาราคาไดใ้นตลาดซ้ือขาย
คล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว โดย
ใชเ้ทคนิคและแบบจ าลองการประเมินมูลค่า ซ่ึงตวัแปรท่ีใชใ้นแบบจ าลองไดม้าจากการเทียบเคียงกบั
ตวัแปรท่ีมีอยูใ่นตลาด โดยค านึงถึงความเส่ียงทางดา้นเครดิต สภาพคล่อง ขอ้มูลความสัมพนัธ์ และ
การเปล่ียนแปลงของมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว การเปล่ียนแปลงของสมมติฐาน         
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรท่ีใช้ในการค านวณ อาจมีผลกระทบต่อมูลค่ายุติธรรมท่ีแสดงอยู่ในงบแสดง
ฐานะการเงินหรือเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และการเปิดเผยล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

 คดีฟ้องร้อง 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย ซ่ึงฝ่ายบริหารไดใ้ช้
ดุลยพินิจในการประเมินผลของคดีท่ีถูกฟ้องร้องและบนัทึกประมาณการหน้ีสินดงักล่าว ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลารายงาน เป็นเงินจ านวนหน่ึงซ่ึงฝ่ายบริหารพิจารณาแล้วว่าเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ผลท่ี
เกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากท่ีไดมี้การประมาณไว ้

6. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ลกัษณะความสัมพนัธ์ของบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 

ช่ือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสมัพนัธ์ 

บริษทั แอตแลนติก เรียลเอสเตท จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั แอล เอช มอลล ์แอนด ์โฮเทล จ ากดั  บริษทัยอ่ย 
บริษทั แอล แอนด ์เอช รีเทล แมเนจเมนท ์จ ากดั บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทั แอล เอช มอลล ์แอนด ์     

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

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

จ ากดั ร้อยละ 99.99) 
บริษทั แอล เอช เรียลเอสเตท จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั แอลเอช แอสเซท จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั ภูเก็ต ฟิวเจอร์แพลน จ ากดั บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จ ากดั 

ร้อยละ 99.99) 
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ช่ือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสมัพนัธ์ 
บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั แอล แอนด ์เอช โฮเทล แมเนจเมนท ์จ ากดั บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี 

จ ากดั ร้อยละ 99.99) 
Land and Houses U.S.A., Inc. บริษทัยอ่ย 

บริษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี จ ากดั บริษทัยอ่ย 

บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน)  บริษทัร่วม 

ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) บริษทัร่วม (ถือหุน้โดยบริษทั แอล เอช                
ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ร้อยละ 99.99) 

บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน แลนด์                
แอนด ์เฮา้ส์ จ ากดั 

บริษทัร่วม (ถือหุน้โดยบริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล 
กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ร้อยละ 99.99) 

บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ จ ากดั (มหาชน) บริษทัร่วม 
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) บริษทัร่วม 
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้อง  
 แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์-II 

บริษทัร่วม 

บริษทั ควอลิต้ีเฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) บริษทัร่วม 
บริษทั คิว.เอช.อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั บริษทัร่วม (ถือหุน้โดยบริษทั ควอลิต้ีเฮา้ส์ จ ากดั 

(มหาชน) ร้อยละ 99.99) 
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพยค์วอลิต้ี เฮา้ส์ บริษทัร่วมของบริษทั ควอลิต้ีเฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั เมืองใหม่ พร๊อพเพอร์ต้ี จ ากดั ผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 
Reco Resorts Pte Ltd. ผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ย 
บริษทั สยาม รีเทล ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์จ ากดั มีผูถื้อหุน้ร่วมกนั 
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า  
 แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์
แอล เอช ชอ้ปป้ิง เซ็นเตอร์ 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์
แอล เอช โฮเทล 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ ากดั มีกรรมการร่วมกนั 
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ในระหว่างปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจท่ีส าคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและ
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 
 2561 2560 2561 2560  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ดอกเบ้ียรับ - - 450 434 ร้อยละ 3.00 - 4.00 ต่อปี (2560: ร้อยละ 

3.00 - 4.85 ต่อปี)  
รายไดค้่าบริหาร - - 9 9 ใกลเ้คียงราคาทุน 
เงินปันผลรับ - - 233 614 ตามท่ีประกาศจ่าย 
ขายท่ีดิน - - 56 - ใกลเ้คียงราคาทุน 
ค่าตอบแทนจ่ายส าหรับการใชท่ี้ดิน - - 86 - ใกลเ้คียงราคาทุน 
ดอกเบ้ียจ่าย   - - 13 1 ร้อยละ 1.65 - 2.00 ต่อปี (2560: ร้อยละ 

2.00 ต่อปี) 
รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
รายไดค้่าบริหาร 3 5 - - ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
ดอกเบ้ียรับ 36 27 23 18 ตามอตัราดอกเบ้ียเงินฝากท่ีธนาคาร

ประกาศ 
เงินปันผลรับ 2,267 1,967 2,267 1,967 ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 
ซ้ือสินคา้ 52 56 50 54 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
ค่าเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ 191 173 - - ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
รายไดค้่าบริหารอสงัหาริมทรัพย ์ 227 203 - - ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
รายไดค้่าบริหารจดัการดา้นบุคคล 31 27 - - ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
เงินปันผลรับ 178 140 62 52 ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 
รายไดจ้ากการให้บริการทาง
คอมพิวเตอร์ 

4 - - - ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 

ดอกเบ้ียรับ 16 - - - ร้อยละ 3.10 ต่อปี (2560: ไม่มี) 
ขายทรัพยสิ์นให้แก่ทรัสตเ์พ่ือ      
   การลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์ - 3,749 - - ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 79 68 58 55 250 - 900 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน  
ค่าเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ 769 599 - - ตามอตัราท่ีระบุในสญัญา 
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 ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 
มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

เงินฝากสถาบันการเงิน 
   (แสดงภายใต้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด) 

   

บริษทัร่วม     
ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) 4,991.1 2,311.4 3,830.0 1,391.2 
เงินลงทุนช่ัวคราว (หมายเหตุ 8)     
บริษทัร่วม     
ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) 200.2 - - - 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์     
 จ ากดั  500.4 500.0 500.4 500.0 
รวม 700.6 500.0 500.4 500.0 
เงินทดรองจ่ายและลูกหนี้กจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 9)   
บริษทัยอ่ย     
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
บริษทั แอลเอช แอสเซท จ ากดั - - 0.1 - 
บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ นอร์ธอีส จ ากดั - - 13.4 0.1 
 - - 13.5 0.1 
บริษทัร่วม     
บริษทั คิว.เอช. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั - 0.4 - - 
 - 0.4 - - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยค์วอลิต้ี เฮา้ส์ 1.5 0.6 - - 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า  
 แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ 4.2 1.3 - - 
บริษทั สยาม รีเทล ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์จ ากดั 8.7 16.3 - - 
ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์
   แอล เอช ชอ้ปป้ิง เซ็นเตอร์ 12.3 12.1 - - 
 26.7 30.3 - - 
รวม 26.7 30.7 13.5 0.1 
เงินให้กู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับ - กจิการที่เกีย่วข้องกนั  
บริษทัยอ่ย     
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
บริษทั แอตแลนติก เรียลเอสเตท จ ากดั - - 153.1 78.5 
บริษทั แอล เอช มอลล ์แอนด ์โฮเทล จ ากดั   - - 2,328.9 1,019.8 
บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ นอร์ธอีส จ ากดั - - 50.2 - 
บริษทั แอลเอช แอสเซท จ ากดั - - 715.8 241.6 
 - - 3,248.0 1,339.9 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

บริษทัร่วม     
ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) 4.6 1.0 1.6 0.1 
 4.6 1.0 1.6 0.1 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
Reco Resorts Pte Ltd. 52.9 - - - 
 52.9 - - - 
รวม 57.5 1.0 3,249.6 1,340.0 
เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบีย้ค้างรับ - กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย     
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
Land and Houses U.S.A., Inc. - - 9,611.1 13,566.6 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
Reco Resorts Pte Ltd. 560.0 - - - 
 560.0 - - - 
รวม 560.0 - 9,611.1 13,566.6 
เงินมัดจ าแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
 (แสดงภายใต้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน)     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยค์วอลิต้ี เฮา้ส์ 15.7 14.6 12.4 11.6 
เจ้าหนี้การค้ากจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 21)    
บริษทัร่วม     
บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ จ  ากดั (มหาชน) 5.6 2.9 5.6 2.9 
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั (มหาชน) 0.4 0.3 0.2 0.1 
 6.0 3.2 5.8 3.0 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า  
   แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ 

 
- 

 
0.1 

 
- 

 
- 

รวม 6.0 3.3 5.8 3.0 
เจ้าหนี้อ่ืนกจิการท่ีเกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 21)    
บริษทัยอ่ย     
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
บริษทั สยามธานี พร๊อบเพอร์ต้ี จ  ากดั - - - 38.0 
 - - - 38.0 
บริษทัร่วม     
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั (มหาชน) 0.3 3.8 0.1 3.7 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้อง     
   แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์-II 47.1 47.3 - - 
 47.4 51.1 0.1 3.7 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยค์วอลิต้ี เฮา้ส์ 0.3 0.5 0.3 0.5 
ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์     
   แอล เอช โฮเทล 178.0 191.3 - - 
ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์
   แอล เอช ชอ้ปป้ิง เซ็นเตอร์ 0.2 - - - 
 178.5 191.8 0.3 0.5 
รวม 225.9 242.9 0.4 42.2 
เงินกู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างจ่าย - กจิการที่เกีย่วข้องกนั   
บริษทัยอ่ย     
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ นอร์ธอีส จ ากดั - - - 130.3 
บริษทั แอล เอช เรียลเอสเตท จ ากดั - - - 15.0 
บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์นอร์ธ จ ากดั - - - 15.1 
บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั - - 42.1 - 
รวม - - 42.1 160.4 
เงินกู้ยืมระยะยาว - กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย     
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั - - 840.0 - 

เงินกูย้มืระยะสั้น/เงินให้กูย้มืระยะสั้น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เป็นการกูย้มื/ใหกู้ย้มืในรูปของตัว๋สัญญา
ใชเ้งินปลอดหลกัทรัพยค์  ้าประกนั ครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปีหรือเม่ือทวงถาม 

 เงินให้กู ้ยืมระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เป็นการให้กู ้ยืมแก่ Land and Houses U.S.A. Inc. (“LH 
USA”) ในรูปของตัว๋สัญญาใช้เงินปลอดหลกัทรัพยค์  ้ าประกนั คิดดอกเบ้ียในอตัราระหว่างร้อยละ    
3.12 - 4.00 ต่อปี (2560: ร้อยละ 3.00 ถึง 4.85 ต่อปี) ส่วนท่ีจะครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปีไดแ้สดง
รวมอยูใ่นเงินให้กูย้ืมระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เน่ืองจากบริษทัฯไม่มีความตั้งใจท่ีจะเรียกคืน
เงินใหกู้ย้มืดงักล่าวจาก LH USA ภายใน 12 เดือนขา้งหนา้ 

 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2562 บริษทั แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั (“LHP”) ตกลงท าบนัทึก
แนบทา้ยสัญญาให้กู ้ยืมเงินกบับริษทัฯ และReco Resorts Pte Ltd. โดย LHP ขยายระยะเวลาเรียกคืน
เงินกู้บางส่วนจากบริษทัฯ และ Reco Resorts Pte Ltd. ไปอีก 3 ปี จากวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2562 เป็น
วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2565 พร้อมทั้งแกไ้ขอตัราดอกเบ้ียเพื่อให้สอดคลอ้งกบัการขยายระยะเวลาเรียก
คืนเงินกู้ดงักล่าวจากเดิมร้อยละ 1.65 ต่อปีเป็นร้อยละ 2.13 ต่อปีและจากเดิมร้อยละ 3.10 ต่อปีเป็น            
ร้อยละ 3.05 ต่อปี ตามล าดบั ดงันั้นบริษทัฯจึงแสดงเงินกูย้มืดงักล่าวเป็นเงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ี
เก่ียวข้องกันในงบการเงินเฉพาะกิจการ และเป็นเงินให้กู ้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกันใน                  
งบการเงินรวม 
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 ในระหว่างปี 2561 เงินกู้ยืม/ให้กู ้ยืมระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อยและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายการ
เคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 1 มกราคม 2561 เพ่ิมข้ึน ลดลง 31 ธนัวาคม 2561 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับ - กจิการที่เกีย่วข้องกนั   
บริษทัร่วม     
ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) 1.0 33.0 (29.4) 4.6 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
Reco Resorts Pte Ltd. - 52.9 - 52.9 
รวม 1.0 85.9 (29.4) 57.5 
เงินให้กู้ยืมระยะยาว - กจิการที่เกี่ยวข้องกนั     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
Reco Resorts Pte Ltd. - 560.0 - 560.0 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 1 มกราคม 2561 เพ่ิมข้ึน ลดลง 31 ธนัวาคม 2561 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับ - กจิการที่เกีย่วข้องกนั   
บริษทัยอ่ย     
บริษทั แอตแลนติก เรียลเอสเตท จ ากดั 78.5 103.2 (28.6) 153.1 
บริษทั แอล เอช มอลล ์แอนด ์โฮเทล จ ากดั  1,019.8 1,360.6 (51.5) 2,328.9 
บริษทั แอลเอช แอสเซท จ ากดั 241.6 505.1 (30.9) 715.8 
บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ นอร์ธอีส จ ากดั - 50.2 - 50.2 
 1,339.9 2,019.1 (111.0) 3,248.0 
บริษทัร่วม     
ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) 0.1 19.3 (17.8) 1.6 

รวม 1,340.0 2,038.4 (128.8) 3,249.6 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบีย้ค้างรับ - กจิการที่เกีย่วข้องกนั   
บริษทัยอ่ย     
Land and Houses U.S.A., Inc. 13,566.6 2,066.8 (6,022.3) 9,611.1 

เงินกู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างจ่าย - กจิการที่เกีย่วข้องกนั   
บริษทัยอ่ย     
บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ นอร์ธอีส จ ากดั 130.3 601.0 (731.3) - 
บริษทั แอล เอช เรียลเอสเตท จ ากดั 15.0 - (15.0) - 
บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์นอร์ธ จ ากดั 15.1 - (15.1) - 
บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั - 42.1 - 42.1 

รวม 160.4 643.1 (761.4) 42.1 

เงินกู้ยืมระยะยาว - กจิการที่เกีย่วข้องกนั     
บริษทัยอ่ย     
บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั - 840.0 - 840.0 
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 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์
พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 243,022 261,344 180,238 198,688 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 9,632 8,470 3,968 5,251 
รวม 252,654 269,814 184,206 203,939 

 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการโครงการ การให้ค  าปรึกษาและ
สัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาบริการกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 35 

 บริษทัฯมีภาระจากการค ้าประกนัใหก้บักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 35.3 

7. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
เงินสด 7,669 4,917 2,395 2,165 
เงินฝากธนาคาร 3,034,728 3,499,880 1,986,106 979,763 
เช็คท่ีถึงก าหนดช าระแต่ยงัมิได ้                 
 น าฝาก 668,428 290,542 665,673 290,542 
ใบรับเงินฝากประจ า 3,420,979 987,669 3,000,000 600,000 
รวม 7,131,804 4,783,008 5,654,174 1,872,470 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 เงินฝากธนาคารและใบรับเงินฝากประจ ามีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 
0.10 ถึง 1.25 ต่อปี (2560: ร้อยละ 0.10 ถึง 1.25 ต่อปี) 
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8. เงินลงทุนช่ัวคราว 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม                  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ใบรับเงินฝากประจ าท่ีมีอายมุากกวา่ 3 เดือน 
แต่ไม่เกิน 1 ปี 

 
200,242 

 
- 

 
- 

 
- 

เงินลงทุนในกองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน 
- ราคาทุน 

 
500,000 

 
500,000 

 
500,000 

 
500,000 

บวก: ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการ
เปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 

 
390 

 
30 

 
390 

 
30 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้                      
- มูลค่ายติุธรรม 500,390 500,030 500,390 500,030 

รวม 700,632 500,030 500,390 500,030 

9. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 101,797 90,929 - - 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  45,932 9,147 - - 
 3 - 6 เดือน 5,502 161 - - 
 6 - 9 เดือน 345 - - - 
    9 - 12 เดือน 2 - - - 
 มากกวา่ 12 เดือน 98 67 - - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ี 
 ไม่เก่ียวขอ้งกนั  153,676 100,304 - - 
ลูกหน้ีอ่ืน     
เงินทดรองจ่ายและลูกหน้ีกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 26,724 30,672 13,524 122 

อ่ืน ๆ 48,167 31,569 41,963 28,793 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 74,891 62,241 55,487 28,915 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  228,567 162,545 55,487 28,915 
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10. โครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือขาย (สินค้าคงเหลือ) 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

ท่ีดิน 29,197,053 27,089,868 27,694,092 26,227,068 
ค่าถมดิน 2,287,059 1,939,336 2,161,169 1,852,471 
งานระหวา่งก่อสร้าง 10,732,624 13,149,935 10,417,488 12,705,616 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 2,615,581 2,510,243 2,533,761 2,417,184 
ค่าสาธารณูปโภค 3,509,468 3,590,359 3,238,885 3,264,922 
บา้นรอการขาย 242,455 127,329 77,598 10,711 
รวม 48,584,240 48,407,070 46,122,993 46,477,972 
หกั: ส ารองเผื่อการปรับลดเป็น     
 มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (340,967) (209,147) (222,658) (102,540) 
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 48,243,273 48,197,923 45,900,335 46,375,432 

ในปี 2561 บริษทัฯรับโอนท่ีดินรอการพฒันาซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีจ านวน 1,171 ลา้นบาท มาเป็น
สินคา้คงเหลือ (2560: 691 ลา้นบาท) 

 ในระหว่างปี บริษทัฯและบริษทัย่อยไดร้วมตน้ทุนการกูย้ืมเขา้เป็นตน้ทุนของท่ีดินและงานระหว่าง
ก่อสร้าง โดยค านวณจากอตัราการตั้งข้ึนเป็นทุนซ่ึงเป็นอตัราถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของเงินกูด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

ตน้ทุนการกูย้ืมส่วนท่ีรวมเป็นตน้ทุน 
   ของท่ีดินและงานระหวา่งก่อสร้าง 
   (ลา้นบาท) 

 
 

540 

 
 

666 

 
 

530 

 
 

661 
อตัราการตั้งข้ึนเป็นทุน (ร้อยละ) 2.3 2.5 2.3 2.5 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้ าท่ีดินบางส่วนพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมี
อยูบ่นท่ีดินไปจดจ านองค ้าประกนัเงินกูย้มืและเงินเบิกเกินบญัชีของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ซ่ึงมีมูลค่า
สุทธิตามบญัชีดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
มูลค่าสุทธิตามบญัชีของท่ีดินพร้อม 
   ส่ิงปลูกสร้างท่ีติดภาระค ้าประกนั 6,484 1,510 5,826 699 
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 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีส ารองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าโครงการส าหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
                                           

งบการเงินรวม 
งบการเงิน             

เฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 209,147 102,540 
บวก: ตั้งเพ่ิมระหวา่งปี 139,190 122,429 
หกั: โอนกลบัเน่ืองจากการขาย      (7,370) (2,311) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 340,967 222,658 

 ในระหวา่งปีปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกส ารองเผื่อผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่า
โครงการเพิ่มเติมจ านวน 139 ล้านบาท (เฉพาะของบริษทัฯ: 122 ล้านบาท) ส าหรับบา้นและท่ีดิน
แปลงท่ีเหลือขายของโครงการเก่าของบริษัทฯและบริษัทย่อยโดยพิจารณาจากมูลค่ายุติธรรมท่ี
ประเมินโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ ซ่ึงใช้วิธีเปรียบเทียบมูลค่าตลาด (Market Comparison Approach) 
และวิ ธีสมมติการพัฒนาห รือการหาส่วน ท่ี เห ลือ (The Hypothetical development or residual 
valuation) เป็นเกณฑใ์นการพิจารณาก าหนดมูลค่าทรัพยสิ์น 

 ในเดือนกนัยายน 2561 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดเ้ขา้ท าบนัทึกขอ้ตกลง (“MOU”) จะซ้ือจะขายโครงการ
อสังหาริมทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้างกบับริษทัแห่งหน่ึงเป็นจ านวนเงินประมาณ 650 ลา้นบาท ทั้งน้ีราคา
ซ้ือขายและการเข้าท าธุรกรรมน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงหรือมีการยกเลิกได้ในกรณีท่ีพบผลการ
ตรวจสอบในทางลบอย่างมีนัยส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจหรือสถานะทางการเงินจากการตรวจสอบ
สถานะของกิจการ (Due Diligence) อยา่งไรก็ตามจนถึงวนัท่ีอนุมติังบการเงินน้ี ธุรกรรมขา้งตน้ยงัอยู่
ระหวา่งการด าเนินการตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขท่ีตกลงร่วมกนั 

11. เงินฝากธนาคารทีม่ีภาระค า้ประกนั 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 คือ เงินฝากออมทรัพยซ่ึ์งบริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้
น าไปวางไวก้บับริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์ในฐานะท่ีเป็นทรัสตีของทรัสตเ์พื่อการ
ลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์แอล เอช โฮเทล (“LHHOTEL”) เพื่อเป็นประกนัค่าเช่าท่ีดินและ
อาคาร ส่ิงปลูกสร้าง ส าหรับระยะเวลา 1 ปีล่วงหน้าของโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต ์ 
ราชด าริ ซ่ึงบริษทัยอ่ยไดข้ายโครงการดงักล่าวใหแ้ก่ LHHOTEL ในเดือนมิถุนายน 2560  
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12. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

12.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 

  สดัส่วน  มูลค่าตามบญัชีตาม 
ช่ือบริษทั ทุนช าระแลว้ เงินลงทุน ราคาทุน วิธีส่วนไดเ้สีย 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั แอตแลนติก เรียลเอสเตท จ ากดั 15,000 15,000 99.99 99.99 14,998 14,998 (26,037) (11,214) 
บริษทั แอล เอช มอลล ์แอนด ์โฮเทล จ ากดั  
   และบริษทัยอ่ย 

2,000,000 2,000,000 99.99 99.99 2,000,000 2,000,000 2,864,514 2,528,365 

บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์นอร์ธ จ ากดั 13,500 13,500 99.99 99.99 13,500 13,500 15,781 15,776 
บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ นอร์ธอีส จ ากดั 150,000 150,000 99.99 99.99 149,999 149,999 325,691 406,489 
บริษทั สยามธานี พร๊อบเพอร์ต้ี จ ากดั 100,000 100,000 99.99 99.99 64,859 64,859 163,257 155,719 
   และบริษทัยอ่ย         
บริษทั แอล เอช เรียลเอสเตท จ ากดั 58,000 58,000 99.99 99.99 25,000 25,000 18,802 18,950 
บริษทั แอลเอช แอสเซท จ ากดั 100,000 100,000 99.99 99.99 52,734 52,734 471,656 492,464 
บริษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จ ากดั 900,000 900,000 55.00 55.00 495,000 495,000 689,871 686,451 
   และบริษทัยอ่ย         
บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี 130,000 130,000 60.00 60.00 174,000 174,000 306,851 270,938 
   จ ากดั และบริษทัยอ่ย         
Land and Houses U.S.A., Inc. (ก) (ก) 100.00 100.00 1,343,127 1,343,127 1,516,259 802,039 
บริษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี จ ากดั 100 313 99.94 99.98 100 313 993 1,371 

     4,333,317 4,333,530 6,347,638 5,367,348 

(ก) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 Land and Houses U.S.A., Inc. มีทุนช าระแลว้จ านวน 40 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา  

12.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

       ในระหว่างปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไร/ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะ
กิจการดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
ช่ือบริษทั ส่วนแบ่งก าไร/ขาดทุน                               ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน เงินปันผลรับ 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

บริษทั แอตแลนติก เรียลเอสเตท จ ากดั (14,823) (14,972) - - - - 
บริษทั แอล เอช มอลล ์แอนด ์โฮเทล จ ากดั  
   และบริษทัยอ่ย 210,668 196,417 

 
125,481 

 
121,392 

 
- 

 
- 

บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์นอร์ธ จ ากดั 5 (55) - - - - 
บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ นอร์ธอีส จ ากดั 151,701 105,323 - - 232,499 - 
บริษทั สยามธานี พร๊อบเพอร์ต้ี จ ากดั และบริษทัยอ่ย 7,538 (9,336) - - - 72,000 
บริษทั แอล เอช เรียลเอสเตท จ ากดั (148) (173) - - - - 
บริษทั แอลเอช แอสเซท จ ากดั (20,808) 25,496 - - - - 
บริษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จ ากดั และบริษทัยอ่ย 3,468 (15,851) (48) - - - 
บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั 
   และบริษทัยอ่ย 39,147 1,047,946 

 
(3,234) 

 
- 

 
- 542,100 

Land and Houses U.S.A., Inc. 736,763 (488,708) (22,543) (78,100) - - 
บริษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี จ ากดั (165) 6,764 - - - - 

รวม 1,113,346 852,851 99,656 43,292 232,499 614,100 
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12.3 การเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

          บริษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จ  ากดั และบริษทัยอ่ย 

         เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2561 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั ภูเก็ต ฟิวเจอร์แพลน จ ากดั (“PFP”) 
ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือหุ้นทางออ้มในอตัราร้อยละ 55 (ถือหุ้นโดยบริษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ 
จ  ากดั ในอตัราร้อยละ 99.99) มีมติอนุมติัให้เลิกกิจการโดยให้มีผลตั้งแต่วนัท่ี 30 มิถุนายน 2561 โดย 
PFP ไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทักบักระทรวงพาณิชยโ์ดยนายทะเบียนไดรั้บจดทะเบียนไวแ้ลว้เม่ือวนัท่ี 
2 กรกฎาคม 2561 และ PFP ด าเนินการช าระบญัชีเสร็จเรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 4 กนัยายน 2561 

 การลดทุนของบริษทัยอ่ย 

 ในระหวา่งปีปัจจุบนั บริษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี จ  ากดั (“AAA”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ
ถือหุน้ในอตัราร้อยละ 99.94 (31 ธนัวาคม 2560: ร้อยละ 99.98) มีการลดทุนโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 วนัท่ีท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ของ วนัท่ีจดทะเบียนลดทุน ทุนช าระแลว้ 

ช่ือบริษทั บริษทัยอ่ยมีมติอนุมติัการลดทุน กบักระทรวงพาณิชย ์ ทุนเดิม ลดทุน ทุนใหม่ 

AAA 24 พฤศจิกายน 2560 5 มกราคม 2561 0.31 (0.21) 0.10 

 บริษทัฯไดรั้บเงินจากการลดทุนขา้งตน้ของ AAA จ านวน 0.21 ลา้นบาท ในเดือนมกราคม 2561 

12.4 รายละเอียดของบริษทัยอ่ยซ่ึงมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญั 

   (หน่วย: ลา้นบาท) 

บริษทั 

สัดส่วนท่ีถือโดย 
ส่วนไดเ้สีย 

ท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ  านาจควบคุม 

ในบริษทัยอ่ยสะสม 

ก าไรหรือขาดทุนท่ีแบ่ง
ใหก้บัส่วนไดเ้สียท่ี                        
ไม่มีอ  านาจควบคุมใน                    
บริษทัยอ่ยในระหวา่งปี 

เงินปันผลจ่ายใหก้บั                          
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
อ  านาจควบคุม 
ในระหว่างปี 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

 (ร้อยละ) (ร้อยละ)       
บริษทั แอล. เอช.  
เมืองใหม่ จ ากดั 
และบริษทัยอ่ย 

45 45 564 562 3 (13) - - 

บริษทั แอล แอนด ์
เอช พร็อพเพอร์ต้ี 
จ  ากดั และ               
บริษทัยอ่ย 

40 40 205 180 26 702 - 361 
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12.5 ขอ้มูลทางการเงินโดยสรุปของบริษทัยอ่ยท่ีมีส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมท่ีมีสาระส าคญั ซ่ึงเป็น
ขอ้มูลก่อนการตดัรายการระหวา่งกนั  

สรุปรายการฐานะทางการเงิน 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 บริษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จ ากดั 

และบริษทัยอ่ย 
บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 

และบริษทัยอ่ย 

 2561 2560 2561 2560 

สินทรัพยห์มุนเวยีน 1,209 1,188 1,041 2,354 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน 135 136 1,446 48 
หน้ีสินหมุนเวียน (73) (64) (551) (475) 
หน้ีสินไม่หมุนเวยีน (17) (12) (1,424) (1,476) 

สรุปรายการก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 บริษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จ ากดั 
และบริษทัยอ่ย 

บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 
และบริษทัยอ่ย 

 2561 2560 2561 2560 

รายได ้ 427 254 2,043 3,953 
ก าไร (ขาดทุน)  6 (29) 72 1,759 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน - - (7) - 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 6 (29) 65 1,759 

สรุปรายการกระแสเงินสด 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 บริษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จ ากดั 
และบริษทัยอ่ย 

บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั 
และบริษทัยอ่ย 

 2561 2560 2561 2560 

กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน)  
   กิจกรรมด าเนินงาน 168 (154) (151) 323 
กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน)  
   กิจกรรมลงทุน 64 5 (1,476) 3,958 
กระแสเงินสดใชไ้ปในกิจกรรม 
   จดัหาเงิน - - - (2,412) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 เพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 232 (149) (1,627) 1,869 
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13. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

13.1 รายละเอียดของบริษทัร่วม 
(หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  จดัตั้งข้ึน   มูลค่าตามบญัชีตาม 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน วธีิส่วนไดเ้สีย 

   2561 2560 2561 2560 2561 2560 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป ลงทุนในบริษทัต่าง ๆ ไทย 21.88 21.88 4,538,712 4,538,712 8,697,404 8,444,892 
   จ  ากดั (มหาชน)         
บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่ ผลิตวสัดุก่อสร้าง ไทย 21.16 21.16 179,178 179,178 391,700 379,416 
   โปรดคัส์ จ ากดั (มหาชน)         
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์  คา้ปลีกวสัดุก่อสร้าง ไทย 30.23 30.23 1,489,020 1,489,020 6,639,182 6,252,422 
   จ ากดั (มหาชน)         
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 49.99 49.99 743,925 743,925 419,337 442,187 
   สิทธิเรียกร้องแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์-II         
บริษทั ควอลิต้ีเฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 24.98 24.98 3,282,682 3,282,682 7,425,351 7,058,906 

     10,233,517 10,233,517 23,572,974 22,577,823 

13.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่างปี บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไร/ขาดทุนจากการลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมและ     
งบการเงินเฉพาะกิจการดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ช่ือบริษทั ส่วนแบ่งก าไรขาดทุน ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน เงินปันผลรับ 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 680,040 737,245 (126,268) 29,984 301,260 370,781 
บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ จ ากดั (มหาชน) 12,117 1,156 2,706 (3) 2,539 - 
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 1,696,818 1,477,256 1,982 (18,027) 1,312,040 1,113,246 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้อง       

แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์-II 
 

66,284 
 

56,535 
 

- 
 

- 
 

89,134 
 

81,706 
บริษทั ควอลิต้ีเฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) 949,234 864,718 (20,841) 1,884 561,948 401,392 

รวม 3,404,493 3,136,910 (142,421) 13,838 2,266,921 1,967,125 
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13.3 มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์

 ส าหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มูลค่า
ยติุธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวมีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
ช่ือบริษทั มูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2561 2560 
บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 6,303 7,833 
บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ จ ากดั (มหาชน) 374 575 
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั  (มหาชน) 60,433 50,891 
บริษทั ควอลิต้ีเฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) 6,958 8,617 
รวม 74,068 67,916 

13.4 ขอ้มูลทางการเงินของบริษทัร่วมท่ีมีสาระส าคญั 

สรุปรายการฐานะทางการเงิน  

(หน่วย : ลา้นบาท) 
 บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล 

กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 

จ  ากดั  (มหาชน) 
บริษทั ควอลิต้ีเฮา้ส์ จ  ากดั 

(มหาชน) 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

สินทรัพยห์มุนเวยีน 245,933 233,111 19,006 15,242 29,845 29,624 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน - - 35,805 35,708 24,303 23,407 
หน้ีสินหมุนเวียน (206,224) (194,556) (23,560) (20,378) (14,223) (11,884) 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีน - - (11,337) (11,937) (13,656) (16,345) 

สินทรัพย์ - สุทธิ 39,709 38,555 19,914 18,635 26,269 24,802 
สัดส่วนเงินลงทุน (ร้อยละ) 21.88 21.88 30.23 30.23 24.98 24.98 

สัดส่วนตามส่วนได้เสียของ
กจิการในสินทรัพย์ - สุทธิ 8,688 8,436 6,020 5,633 6,561 6,195 

ค่าความนิยม 9 9 619 619 864 864 

มูลค่าตามบัญชีของส่วนได้
เสียของกจิการใน   
บริษัทร่วม 8,697 8,445 6,639 6,252 7,425 7,059 
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สรุปรายการก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ  
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
 บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์

เชียล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ 

จ  ากดั  (มหาชน) 
บริษทั ควอลิต้ีเฮา้ส์ จ  ากดั 

(มหาชน) 
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

รายได ้ 7,060 6,493 66,050 64,234 18,118 19,744 
ก าไรส าหรับปี  3,108 2,604 5,613 4,886 3,800 3,462 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน (577) 196 6 (60) (83) 8 
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม 2,531 2,800 5,619 4,826 3,717 3,470 

13.5 ขอ้มูลส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จในบริษทัร่วมอ่ืนๆ (ไม่รวมบริษทัร่วมตามหมายเหตุ 13.4) 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2561 2560 

ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ:   
ก าไรจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 78 58 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน - - 
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม 78 58 

13.6 งบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 รวมเงินลงทุนในบริษทัร่วมตามวิธี       
ส่วนไดเ้สีย โดยส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียของบริษทัร่วมดงักล่าวค านวณจาก          
งบการเงินท่ีตรวจสอบแลว้ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
เงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย        

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

ส่วนแบ่งก าไรตามวิธี            
ส่วนไดเ้สียส าหรับปีส้ินสุด

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2561 2560 2561 2560 

ตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชีและผู้สอบบัญชีอ่ืนในส านักงานเดยีวกนั     
บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 8,697,404 8,444,892 680,040 737,245 
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ  ากดั (มหาชน) 6,639,182 6,252,422 1,696,818 1,477,256 
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้องแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์-II 419,337 442,187 66,284 56,535 
บริษทั ควอลิต้ีเฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) 7,425,351 7,058,906 949,234 864,718 
ตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชีอ่ืน     
บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ จ  ากดั (มหาชน) 391,700 379,416 12,117 1,156 

รวม 23,572,974 22,577,823 3,404,493 3,136,910 
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14. เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

หลกัทรัพย์เผ่ือขาย     
หลกัทรัพยหุ์น้ทุน - ต่างประเทศ  2,368,704 2,368,704 2,368,704 2,368,704 
หน่วยลงทุน - ในประเทศ  2,381,276 2,073,502 1,091,343 783,568 
บวก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่า 863,631 2,620,368 291,696 2,211,373 
หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย - สุทธิ 5,613,611 7,062,574 3,751,743 5,363,645 
เงนิลงทุนทั่วไป     
หลกัทรัพยหุ์น้ทุน - ในประเทศ 204,239 204,239 26,000 26,000 
หน่วยลงทุน - ในประเทศ 165 165 - - 
หกั: ค่าเผื่อขาดทุนจากการดอ้ยค่า (110,500) (110,500) (26,000) (26,000) 
เงินลงทุนทัว่ไป - สุทธิ 93,904 93,904 - - 
รวม 5,707,515 7,156,478 3,751,743 5,363,645 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดน้ าหน่วยลงทุนในประเทศมูลค่าตามบญัชีประมาณ 
1,862 ล้านบาท (2560: 1,699 ล้านบาท) ไปจ าน ากับธนาคารแห่งหน่ึงเพื่อเป็นหลักประกันวงเงิน
สินเช่ือระยะสั้น 

15. ทีด่ินรอการพฒันา 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

ท่ีดินรอการพฒันา 2,057,336 3,228,340 1,860,169 3,031,172 
หกั: ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่า (720,134) (720,134) (652,509) (652,509) 
ท่ีดินรอการพฒันา - สุทธิ 1,337,202 2,508,206 1,207,660 2,378,663 

 ในเดือนมกราคม 2560 บริษทัฯไดข้ายท่ีดินรอการพฒันาโดยมีก าไรจากการขายจ านวน 80 ลา้นบาท 
และรับรู้รายการดงักล่าวในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในปี 2560 

 ในระหว่างปี 2561 บริษทัฯโอนท่ีดินรอการพฒันาซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีจ านวน 1,171 ลา้นบาท             
ไปเป็นสินคา้คงเหลือ (2560: 691 ลา้นบาท) 
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 ในระหว่างปี 2561 บริษทัฯได้จดัให้ผูป้ระเมินราคาอิสระท าการประเมินมูลค่ายุติธรรมของท่ีดินรอ
การพัฒนาบางส่วนของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยใช้วิธี เปรียบเทียบมูลค่าตลาด (Market 
Comparison Approach) เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาก าหนดมูลค่าทรัพยสิ์น โดยผูป้ระเมินราคาอิสระ
ไดป้ระเมินมูลค่ายติุธรรมของท่ีดินรอการพฒันาดงักล่าวสูงกวา่มูลค่าสุทธิตามบญัชีของโครงการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯไดน้ าท่ีดินรอการพฒันาบางส่วนไปจดจ านองค ้าประกนั
เงินกูย้มืระยะยาวซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
  งบการเงินรวมและ                    

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   2561 2560 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีของท่ีดิน 
   รอการพฒันาท่ีติดภาระค ้าประกนั   689 1,860 

16. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 มูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 แสดงไดด้งัน้ี    
  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ท่ีดินเปล่า 
อพาร์ทเมน้ท์

ใหเ้ช่า 
 

รวม ท่ีดินเปล่า 
อพาร์ทเมน้ท์

ใหเ้ช่า 
 

รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561:       
ราคาทุน 211,432 14,887,918 15,099,350 211,432 - 211,432 
หกั: ค่าเส่ือมราคาสะสม - (692,617) (692,617) - - - 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 211,432 14,195,301 14,406,733 211,432 - 211,432 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560:       
ราคาทุน 210,048 17,864,620 18,074,668 210,048 - 210,048 
หกั: ค่าเส่ือมราคาสะสม - (677,245) (677,245) - - - 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 210,048 17,187,375 17,397,423 210,048 - 210,048 

 ในเดือนพฤศจิกายน 2560 Land and Houses U.S.A., Inc. (“LH USA”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือ
หุ้นในอตัราร้อยละ 100 เขา้ซ้ืออพาร์ทเมน้ท์ให้เช่าแห่งหน่ึงในเมืองแคมป์เบลล์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ราคา
ทุนประมาณ 118.9 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (ประมาณ 3,950 ลา้นบาท)  
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 ในเดือนพฤษภาคม 2561 LH USA ขายอพาร์ทเมน้ท์ให้เช่าแห่งหน่ึงในประเทศสหรัฐอเมริกาให้กบั
บุคคลท่ีไม่มีความสัมพนัธ์กบับริษทัฯ ในราคา 140 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา และมีก าไรจากจากการ
ขายอพาร์ทเม้นให้เช่าดงักล่าวรวมจ านวนประมาณ 41 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา และรับรู้รายการ
ดงักล่าวในส่วนของก าไรหรือขาดทุนส าหรับปีปัจจุบนั 

 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส าหรับปี 2561 และ 2560 แสดงได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 17,397,423 14,545,298 210,048 208,963 
ซ้ือสินทรัพย ์- ราคาทุน 581,368 4,420,136 1,384 1,085 
จ าหน่าย - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (3,118,424) - - - 
ค่าเส่ือมราคา (354,111) (305,593) - - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (99,523) (1,262,418) - - 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 14,406,733 17,397,423 211,432 210,048 

 ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนส าหรับปี 2561 จ  านวน 354 ล้านบาท (2560: 306               
ลา้นบาท) แสดงรวมอยูใ่นตน้ทุนการเช่าและบริการ 

 มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ท่ีดินเปล่า 211 210 211 210 
อพาร์ทเมน้ทใ์หเ้ช่า 14,508(1) 18,058(1) - - 

 (1)  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มูลค่ายติุธรรมเท่ากบั 447 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา (2560: 552 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา) 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มูลค่ายุติธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดงักล่าวใช้
เกณฑก์ารประเมินราคาสินทรัพยด์งัน้ี 

- ท่ีดินเปล่าและอพาร์ทเมน้ท์ให้เช่าท่ีซ้ือในปี 2560 ถือตามราคาท่ีซ้ือมา ฝ่ายบริหารเช่ือว่ามูลค่า
ยติุธรรมไม่มีผลแตกต่างอยา่งเป็นสาระส าคญักบัราคาซ้ือ 

- อพาร์ทเม้นท์ให้เช่าท่ีซ้ือก่อนปี 2560 ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินอิสระในปี 2561 โดยใช้วิธี
เปรียบเทียบมูลค่าตลาด (Market Comparison Approach) และวิธีพิจารณาจากรายได้ (Income 
Approach) 
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 ในปี  2561 และ 2560 รายได้ค่าเช่าและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานทางตรงท่ีเกิดจากโครงการ      
อพาร์ทเมน้ทใ์หเ้ช่าของ LH USA ท่ีรับรู้ในส่วนของก าไรหรือขาดทุน มีดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

รายไดค้่าเช่า 715 672 - - 
ค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานทางตรง 647 600 - - 

 อพาร์ทเม้นท์ให้เช่าซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 จ  านวน 5,995 ล้านบาท    
(2560: 6,098 ลา้นบาท) ถูกน าไปค ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงินในต่างประเทศ 

17. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
  อาคารและ  เคร่ืองตกแต่ง   สินทรัพย ์  
  ส่วนปรับปรุง เคร่ืองใช้ ติดตั้งและ   ระหวา่ง  
 ท่ีดิน อาคาร ส านกังาน อุปกรณ์ ยานพาหนะ อ่ืน ๆ ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน         

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 28,857 55,722 162,745 500,478 136,161 248,684 180,818 1,313,465 
ซ้ือเพิ่ม - - 10,722 32,243 65,875 38,625 30,133 177,598 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (30,188) (154,771) (53,260) (155,889) - (394,108) 
โอนเขา้ (ออก) - 1,795 - 52,003 - - (53,798) - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - - (25) (55) - - - (80) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 28,857 57,517 143,254 429,898 148,776 131,420 157,153 1,096,875 
ซ้ือเพิ่ม - 9,686 64,055 174,245 5,476 124,809 62,862 441,133 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (8,113) (11,789) (5,807) (129) - (25,838) 
โอนเขา้ (ออก) - 3,680 (61) 58,051 - - (61,670) - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - - (3) (8) - - - (11) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 28,857 70,883 199,132 650,397 148,445 256,100 158,345 1,512,159 
ค่าเส่ือมราคาสะสม         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 - 32,329 130,212 307,743 94,464 174,291 - 739,039 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 3,616 11,468 56,485 23,787 25,232 - 120,588 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับ         
   ส่วนท่ีจ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (21,973) (141,320) (47,969) (120,700) - (331,962) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - - (19) (49) - - - (68) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 - 35,945 119,688 222,859 70,282 78,823 - 527,597 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 3,865 13,072 73,289 23,330 30,231 - 143,787 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับ         
   ส่วนท่ีจ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (8,078) (10,089) (4,379) (98) - (22,644) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน - - (1) (4) - - - (5) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 - 39,810 124,681 286,055 89,233 108,956 - 648,735 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่า         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 334 - - - - - - 334 
เพิ่มข้ึนระหวา่งปี - - - - - - - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 334 - - - - - - 334 
เพิ่มข้ึนระหวา่งปี - - - - - - - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 334 - - - - - - 334 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
  อาคารและ  เคร่ืองตกแต่ง   สินทรัพย ์  
  ส่วนปรับปรุง เคร่ืองใช้ ติดตั้งและ   ระหวา่ง  
 ท่ีดิน อาคาร ส านกังาน อุปกรณ์ ยานพาหนะ อ่ืน ๆ ก่อสร้าง รวม 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 28,523 21,572 23,566 207,039 78,494 52,597 157,153 568,944 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 28,523 31,073 74,451 364,342 59,212 147,144 158,345 863,090 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี       
2560 (57 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนขาย ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 120,588 
2561 (72 ลา้นบาท รวมอยูใ่นตน้ทุนขาย ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 143,787 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  อาคารและ  เคร่ืองตกแต่ง   สินทรัพย ์  
  ส่วนปรับปรุง เคร่ืองใช้ ติดตั้งและ   ระหวา่ง  
 ท่ีดิน อาคาร ส านกังาน อุปกรณ์ ยานพาหนะ อ่ืน ๆ ก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 1,860 42,277 118,871 201,923 103,714 57,197 180,816 706,658 
ซ้ือเพิ่ม - - 7,383 1,489 61,271 3,943 28,766 102,852 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (11,298) (8,828) (52,344) (5,791) - (78,261) 
โอนเขา้ (ออก) - 1,795 - 52,003 - - (53,798) - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 1,860 44,072 114,956 246,587 112,641 55,349 155,784 731,249 
ซ้ือเพิ่ม - - 13,508 - 4,580 3,089 40,109 61,286 
จ าหน่าย/ตดัจ าหน่าย - - (8,090) (11,789) (5,329) (120) - (25,328) 
โอนเขา้ (ออก) - 3,680 - 56,628 - - (60,308) - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 1,860 47,752 120,374 291,426 111,892 58,318 135,585 767,207 

ค่าเส่ือมราคาสะสม         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 - 26,614 108,650 154,113 85,465 49,839 - 424,681 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 2,029 6,456 20,767 17,453 3,700 - 50,405 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย/ 
   ตดัจ าหน่าย - - (11,293) (8,181) (47,749) (5,769) - (72,992) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 - 28,643 103,813 166,699 55,169 47,770 - 402,094 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี - 1,912 6,831 28,654 16,607 2,864 - 56,868 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับส่วนท่ีจ าหน่าย/ 
   ตดัจ าหน่าย - - (8,071) (10,089) (3,953) (95) - (22,208) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 - 30,555 102,573 185,264 67,823 50,539 - 436,754 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่า         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 334 - - - - - - 334 
เพิ่มข้ึนระหวา่งปี - - - - - - - - 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 334 - - - - - - 334 
เพิ่มข้ึนระหวา่งปี - - - - - - - - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 334 - - - - - - 334 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี         
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 1,526 15,429 11,143 79,888 57,472 7,579 155,784 328,821 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 1,526 17,197 17,801 106,162 44,069 7,779 135,585 330,119 

ค่าเส่ือมราคาส าหรับปี       
2560 (รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 50,405 

2561 (รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 56,868 

 ณ วนัท่ี  31 ธันวาคม  2561 บริษัทย่อยมียอดคงเหลือของยานพาหนะซ่ึงได้มาภายใต้สัญญาเช่า           
ทางการเงินโดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจ านวนเงิน 11 ลา้นบาท (2560: 13 ลา้นบาท) 
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอาคารและอุปกรณ์จ านวนหน่ึงซ่ึงตดัค่า
เส่ือมราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู ่มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสม และค่าเผื่อการดอ้ยค่า
ของสินทรัพยด์งักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

อาคารและอุปกรณ์ท่ีตดัค่าเส่ือมราคาหมดแลว้        
แต่ยงัใชง้านอยู่ 

 
399 

 
342 

 
327 

 
286 

18. สิทธิการเช่า 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 อายกุาร     
 ตดัจ าหน่าย 1 มกราคม   31 ธนัวาคม 

โครงการ คงเหลือ (ปี) 2561 เพ่ิมข้ึน ตดัจ าหน่าย 2561 

โรงแรม แกรนด ์เซนเตอร์ พอยต ์สุขมุวิท 55 29 1,584,531 - (54,147) 1,530,384 
โรงแรม แกรนด ์เซนเตอร์ พอยต ์พทัยา      
   และศูนยก์ารคา้เทอร์มินอล 21 พทัยา 30 2,014,906 2,459,866 (38,364) 4,436,408 
ศูนยก์ารคา้เทอร์มินอล 21 พระราม 3 33 42,000 414,623 (11,456) 445,167 
ท่ีดินเปล่า 10 และ 40 24,090 221,097 (4,545) 240,642 

รวม  3,665,527 3,095,586 (108,512) 6,652,601 

 ค่าตดัจ าหน่ายสิทธิการเช่าส าหรับปี 2561 จ  านวน 109 ลา้นบาท (2560: 103 ลา้นบาท) แสดงรวมอยูใ่น
ตน้ทุนการเช่าและบริการ 

 ในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัยอ่ยไดร้วมราคาทุนการกูย้ืมเขา้เป็นตน้ทุนของสิทธิ
การเช่าจ านวน  40 ล้านบาท (2560: 3 ล้านบาท) โดยมีอัตราการตั้ งข้ึนเป็นทุนเท่ากับร้อยละ 3.3    
(2560: ร้อยละ 3.5) 

 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดน้ าสิทธิการเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของโครงการโรงแรม แกรนด ์เซนเตอร์ 
พอยต ์พทัยา และศูนยก์ารคา้เทอร์มินอล 21 พทัยาไปค ้าประกนัเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะยาว  

 นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดต้กลงให้ค  ารับรองกบัธนาคารผูใ้ห้สินเช่ือแก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการ
เช่าอสังหาริมทรัพย ์แอล เอช โฮเทล (“LHHOTEL”) เก่ียวกบัระยะเวลาของการด ารงสัดส่วนการถือ
หุ้นใน  LHHOTEL โดยบริษัท แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จ ากัดและด ารงระยะเวลาเช่าช่วง
อสังหาริมทรัพยข์องโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 และโรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ 
พอยต ์ราชด าริโดยบริษทั แอล แอนด ์เอช โฮเทล แมเนจเมนท ์จ ากดั 
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19. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน 

 มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน (คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 
2560 แสดงไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

ราคาทุน 95,515 84,131 54,059 51,474 
หกั: ค่าตดัจ าหน่ายสะสม (50,229) (49,415) (37,414) (33,639) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 45,286 34,716 16,645 17,835 

 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน ส าหรับปี 2561 และ 2560 แสดงไดด้งัน้ี 

   (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 34,716 45,665 17,835 20,320 
ซ้ือคอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ 22,685 1,843 2,585 1,170 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่ายระหวา่งปี      
   - มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ีจ าหน่าย (2,725) (382) - - 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับปี (9,335) (11,079) (3,775) (3,655) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (55) (1,331) - - 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 45,286 34,716 16,645 17,835 

ค่าตดัจ าหน่ายรวมอยูใ่น     
   ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 9,335 11,079 3,775 3,655 

20. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 
 อตัราดอกเบ้ีย  

(ร้อยละต่อปี) งบการเงินรวม 

 2561 2560 2561 2560 

ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 2.50 - 2.75 - 609,000 - 

รวมเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 609,000 - 
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เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินของบริษทัยอ่ยค ้าประกนัโดยการจ าน าหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อ
การลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์แอล เอช ชอ้ปป้ิง เซ็นเตอร์และทรัสตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิ
การเช่าอสังหาริมทรัพย ์แอล เอช โฮเทล และค ้าประกนัโดยบริษทัฯ 

21. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 2,032,859 1,776,791 1,622,130 1,155,077 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 19,476 3,252 5,810 2,965 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 212,401 242,943 420 42,189 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,266,682 1,285,790 1,009,770 989,003 
อ่ืน ๆ 169,789 91,067 32,546 25,670 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 3,701,207 3,399,843 2,670,676 2,214,904 

22. เงินกู้ยืมระยะยาว 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

เงินกูย้ืมระยะยาว 9,605,318 7,724,603 4,000,000 3,075,180 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (24,166) (3,139,180) - (3,075,180) 
สุทธิ 9,581,152 4,585,423 4,000,000 - 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีเงินกูย้มืระยะยาวส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
                                

งบการเงินรวม 
งบการเงิน   

เฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 7,724,603 3,075,180 
บวก: กูเ้พิ่ม 7,966,988 4,000,000 
หกั: จ่ายคืนเงินกู ้ (6,078,380) (3,075,180) 
หกั: ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (7,893) - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 9,605,318 4,000,000 
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 เงินกูย้ืมระยะยาวของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยท่ีไดรั้บจากสถาบนั
การเงิน มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท)  
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ อตัราดอกเบ้ียต่อปี (ร้อยละ) การช าระคืนเงินตน้ หลกัประกนั 
 2561 2560 2561 2560    

บริษทัฯ 4,000 3,075 4,000 3,075 ร้อยละ 2.3 (2560: ร้อยละ 2.6) ภายในเดือนเมษายน 2565 ท่ีดิน 
บริษทัยอ่ย        
บริษทั แอล เอช  
 มอลล ์แอนด ์ 
 โฮเทล จ ากดั* 
 

- 1,200 - - MLR - 2.5 เร่ิมจ่ายช าระงวดแรกส้ิน
เดือนมีนาคม 2561 จนถึง
ธนัวาคม 2570 รวม       
40 งวด 

ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของ
โครงการ 

 2,550 530 - - MLR - 2.75 เร่ิมจ่ายช าระงวดแรก      
ส้ินเดือนมีนาคม 2563 
จนถึงธนัวาคม 2572 

ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของ
โครงการ 

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

1,108 1,140 - - ร้อยละ 3 หรือ 5 years Swap 
Rate  (Bloomberg) + 1.29 
แลว้แต่อยา่งใดจะมากกวา่ 

ช าระคืนเงินตน้ทั้งจ  านวน 
(35 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา) ภายใน      
5 ปี นบัจากวนัท่ีเบิกเงินกู้
งวดแรก 

อพาร์ทเมน้ทใ์ห้เช่าของ
โครงการ 

 - 1,779 - - Federal Fund Rate + 1 หรือ 
Prime Rate of Bank of 
America + 0.5 หรือ 
LIBOR + 0.5 แลว้แต่อยา่ง
ใดจะมากกวา่  

ช าระคืนเงินตน้ทั้งจ  านวน
ภายใน 3 ปี (54.45 ลา้น
เหรียญสหรัฐอเมริกา) 
นบัจากนับจากวนัท่ีเบิก
เงินกูง้วดแรก 

อพาร์ทเมน้ทใ์ห้เช่าของ
โครงการ 

 1,947 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 3.83 ช าระคืนเงินตน้ทั้งจ  านวน    
(60 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา) ภายใน 5 
ปี นบัจากวนัท่ีเบิกเงินกู้
งวดแรก 

อพาร์ทเมน้ทใ์ห้เช่าของ
โครงการ 

รวม 9,605 7,724 4,000 3,075    
หัก: ส่วนท่ีถึง        
        ก าหนดช าระ        
   ภายในหน่ึงปี (24) (3,139) - (3,075)    
สุทธิ 9,581 4,585 4,000 -    

*  บริษทัฯ ในฐานะผูถื้อหุ้นของบริษทั แอล เอช มอลล ์แอนด ์โฮเทล จ ากดั (“LHMH”) ในอตัราร้อยละ 99.99 ไดต้กลงให้ค  ารับรองกบัธนาคารผูใ้ห้สินเช่ือแก่ LHMH โดยมี
ขอ้ปฏิบัติท่ีส าคัญบางประการ เช่น การด ารงสัดส่วนการถือหุ้น การให้การสนับสนุนทางการเงิน และบริษัทฯ ต้องได้รับการยินยอมจากผูใ้ห้สินเช่ืออย่างเป็น                  
ลายลกัษณ์อกัษรหากมีการขาย โอนหรือจ าน าหุ้นของ LHMH 

 สัญญากู้ยืมเงินส่วนใหญ่ได้ระบุขอ้ปฏิบติัและขอ้จ ากดับางประการ เช่น อตัราส่วนการถือหุ้นของ         
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ การเปล่ียนแปลงกรรมการบริษทั การค ้าประกนัหน้ีสินหรือเขา้รับอาวลัตัว๋สัญญา     
ใช้เงินแก่บุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ การจ่ายเงินปันผล การรวมหรือควบบริษัทเข้ากับบริษัทอ่ืน        
การด ารงอตัราส่วนทางการเงินบางประการ และการแจง้ให้ผูใ้ห้กูท้ราบอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรเม่ือ
มีคดีความท่ีมีผลกระทบต่อความสามารถในการช าระคืนเงินกู ้เป็นตน้ 
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 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยคงเหลือจ านวนเงินท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช้ของ
วงเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงินดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

วงเงินกูย้มืท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช ้ 482 2,900 - 70 

23. หุ้นกู้ 

 รายละเอียดการอนุมติัการออกจ าหน่ายหุน้กูข้องบริษทัฯมีดงัน้ี 

อนุมติัโดย ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 
จ านวน วงเงินหมุนเวยีนไม่เกิน 60,000 ลา้นบาทหรือเทียบเท่าในเงินสกุลอ่ืน  
อาย ุ ไม่เกิน 10 ปี  
ประเภท ดอ้ยสิทธิ และ/หรือ ไม่ดอ้ยสิทธิ มีหลกัประกนั และ/หรือ ไม่มี

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

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯมีจ านวนหุ้นกูท่ี้ยงัไม่ไดอ้อกตามการอนุมติัดงักล่าวขา้งตน้จ านวน
รวม 19,550 ลา้นบาท (2560: 18,750 ลา้นบาท) 

 ยอดคงเหลือของหุน้กู ้ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 จ านวนหน่วย (หน่วย) จ านวนเงิน (พนับาท) 

คร้ังท่ี อตัราดอกเบ้ียต่อปี อาย ุ คืนเงินตน้ ครบก าหนด 2561 2560 2561 2560 

หุ้นกูป้ระเภทไม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิ        

 คร้ังท่ี 4/2557 คงท่ีร้อยละ 3.70 3.5 ปี เม่ือครบก าหนด 17 มีนาคม 2561 - 1,000,000 - 1,000,000 

 คร้ังท่ี 1/2558 คงท่ีร้อยละ 3.02 3.5 ปี เม่ือครบก าหนด 25 กนัยายน 2561 - 1,000,000 - 1,000,000 

 คร้ังท่ี 2/2558 ชุดท่ี 1 คงท่ีร้อยละ 2.81 3 ปี เม่ือครบก าหนด 2 เมษายน 2561 - 7,000,000 - 7,000,000 

 คร้ังท่ี 2/2558 ชุดท่ี 2 คงท่ีร้อยละ 3.31 5 ปี เม่ือครบก าหนด 2 เมษายน 2563 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

 คร้ังท่ี 3/2558 ชุดท่ี 1 คงท่ีร้อยละ 2.41 3 ปี เม่ือครบก าหนด 8 ตุลาคม 2561 - 4,000,000 - 4,000,000 

 คร้ังท่ี 3/2558 ชุดท่ี 2 คงท่ีร้อยละ 2.66 4 ปี เม่ือครบก าหนด 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 เม่ือครบก าหนด 8 ตุลาคม 2563 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

 คร้ังท่ี 1/2559  คงท่ีร้อยละ 1.82 3 ปี เม่ือครบก าหนด 29 เมษายน 2562 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

 คร้ังท่ี 2/2559  คงท่ีร้อยละ 2.23 3 ปี เม่ือครบก าหนด 28 ตุลาคม 2562 7,250,000 7,250,000 7,250,000 7,250,000 

 คร้ังท่ี 1/2560  คงท่ีร้อยละ 2.48 3 ปี เม่ือครบก าหนด 28 เมษายน 2563 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 

 คร้ังท่ี 2/2560  คงท่ีร้อยละ 2.22 2 ปี เม่ือครบก าหนด 28 เมษายน 2562 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

 คร้ังท่ี 3/2560  คงท่ีร้อยละ 2.13 3 ปี เม่ือครบก าหนด 5 ตุลาคม 2563 6,000,000 6,000,000 6,000,000 6,000,000 

 คร้ังท่ี 1/2561 คงท่ีร้อยละ 2.96 7 ปี เม่ือครบก าหนด 7 มีนาคม 2568 1,200,000 - 1,200,000 - 

 คร้ังท่ี 2/2561  คงท่ีร้อยละ 1.98 3 ปี เม่ือครบก าหนด 7 พฤษภาคม 2564 6,000,000 - 6,000,000 - 

 คร้ังท่ี 3/2561  คงท่ีร้อยละ 3.02 3 ปี เม่ือครบก าหนด 5 ตุลาคม 2564 5,000,000 - 5,000,000 - 

รวม     40,450,000 41,250,000 40,450,000 41,250,000 

หัก: หุ้นกูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี     (14,250,000) (13,000,000) 

สุทธิ       26,200,000 28,250,000 
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 การเปล่ียนแปลงของหุน้กูส้ าหรับปี 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 41,250,000 
บวก: ออกหุน้กู ้ 12,200,000 
หกั: ช าระคืน (13,000,000) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 40,450,000 

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

24. ประมาณการหนีสิ้น 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 

ค่าซ่อมแซมบา้น

หลงัการขาย คดีฟ้องร้อง 

เงินสมทบ

กองทุนนิติบุคคล

หมู่บา้น 

ค่าซ่อมแซม

สาธารณูปโภค 

ผลเสียหายจาก

โครงการ อ่ืน ๆ รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 68,575 350,031 162,612 60,620 - 15,000 656,838 

เพ่ิมข้ึนในระหว่างปี 146,921 735,632 33,942 55,371 - - 971,866 

ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง (45,423) (1,002) (12,880) (44,050) - - (103,355) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 170,073 1,084,661 183,674 71,941 - 15,000 1,525,349 

เพ่ิมข้ึนในระหว่างปี 62,039 42,161 122,112 111,800 114,419 - 452,531 

โอนกลบัประมาณการหน้ีสิน (78,307) (273,228) - - (5,016) - (356,551) 

ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง (62,159) (1,320) (14,621) (52,252) (77,598) - (207,950) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 91,646 852,274 291,165 131,489 31,805 15,000 1,413,379 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ค่าซ่อมแซมบา้น

หลงัการขาย คดีฟ้องร้อง 

เงินสมทบกองทุน

นิติบุคคลหมู่บา้น 

ค่าซ่อมแซม

สาธารณูปโภค 

ผลเสียหายจาก

โครงการ อ่ืน ๆ รวม 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 67,191 350,031 155,752 59,945 - - 632,919 

เพ่ิมข้ึนในระหว่างปี 145,750 735,632 32,249 54,836 - - 968,467 

ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง (45,067) (1,002) (12,880) (43,898) - - (102,847) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 167,874 1,084,661 175,121 70,883 - - 1,498,539 

เพ่ิมข้ึนในระหว่างปี 60,811 42,161 120,402 111,207 114,419 - 449,000 

โอนกลบัประมาณการหน้ีสิน (78,307) (273,228) - - (5,016) - (356,551) 

ลดลงจากรายจ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง (61,380) (1,320) (13,013) (51,372) (77,598) - (204,683) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 88,998 852,274 282,510 130,718 31,805 - 1,386,305 
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25. ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน  

 จ านวนเงินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนักงานเม่ือออกจากงาน
แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานต้นปี 353,858 330,868 274,090 260,469 
ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน:     

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 23,237 21,740 14,191 13,836 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 10,653 13,292 8,329 7,814 
ตน้ทุนบริการในอดีตและผลขาดทุนท่ีเกิดข้ึน 
   จากการจ่ายช าระผลประโยชน์ 

 
126,598 

 
- 

 
100,097 

 
- 

ส่วนท่ีรับรู้ในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:     
ขาดทุนจากการประมาณการตาม             
หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั: 

    

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง               
ขอ้สมมติดา้นประชากรศาสตร์ 5,601 

 
- 

 
5,556 

 
- 

ส่วนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลง               
ขอ้สมมติทางการเงิน 16,307 

 
- 

 
7,530 

 
- 

ส่วนท่ีเกิดจากการปรับปรุงจาก
ประสบการณ์ 15,249 

 
- 

 
11,134 

 
- 

ผลประโยชนท่ี์จ่ายในระหวา่งปี (42,672) (12,042) (40,579) (8,029) 

ส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
ปลายปี 508,831 353,858 380,348 274,090 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยคาดวา่จะจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานภายใน 1 ปีขา้งหนา้ เป็น
จ านวนประมาณ 29.5 ลา้นบาท (งบการเงินเฉพาะกิจการ: จ  านวน 29.5 ลา้นบาท) (2560: จ  านวน 38.0 
ลา้นบาท งบการเงินเฉพาะกิจการ: จ  านวน 36.1 ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ระยะเวลาเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักในการจ่ายช าระผลประโยชน์ระยะยาวของ
พนักงานของบริษทัฯและบริษทัย่อยประมาณ 21 ปี (งบการเงินเฉพาะกิจการ: 19 ปี) (31 ธันวาคม 
2560: 22 ปี งบการเงินเฉพาะกิจการ: 19 ปี) 
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 สมมติฐานท่ีส าคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสรุปไดด้งัน้ี 
(หน่วย: ร้อยละต่อปี) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
อตัราคิดลด 2.8% - 3% 3% 3% 3% 
อตัราการข้ึนเงินเดือน  6% - 6.5% 6% - 6.5% 6.5% 6.5% 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจ านวนพนกังาน 0% - 25% 0% - 25% 0% - 20% 0% - 20% 

 ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสมมติฐานท่ีส าคญัต่อมูลค่าปัจจุบนัของภาระผูกพนัผลประโยชน์
ระยะยาวของพนกังาน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 

อตัราคิดลด 
 

อตัราการข้ึนเงินเดือน 
อตัราการเปล่ียนแปลง
ในจ านวนพนกังาน 

 เพิ่มข้ึน  
0.5% 

ลดลง  
0.5% 

เพิ่มข้ึน 
1% 

ลดลง  
1% 

เพิ่มข้ึน 
10% 

ลดลง  
10% 

งบการเงินรวม (19) 20 40 (35) (5) 6 
งบการเงินเฉพาะกิจการ  (12) 13 26 (23) (4) 4 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 

อตัราคิดลด 
 

อตัราการข้ึนเงินเดือน 
อตัราการเปล่ียนแปลง
ในจ านวนพนกังาน 

 เพิ่มข้ึน  
0.5% 

ลดลง  
0.5% 

เพิ่มข้ึน 
1% 

ลดลง  
1% 

เพิ่มข้ึน 
10% 

ลดลง  
10% 

งบการเงินรวม (16) 18 19 (16) (6) 7 
งบการเงินเฉพาะกิจการ  (11) 12 13 (12) (4) 5 

 เม่ือวนัท่ี 13 ธันวาคม 2561 สภานิติบญัญติัแห่งชาติไดมี้มติผ่านร่างพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน
ฉบบัใหม่ ซ่ึงกฎหมายดงักล่าวอยูใ่นระหวา่งรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา พระราชบญัญติัคุม้ครอง
แรงงานฉบับใหม่น้ีก าหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้าง ส าหรับลูกจ้างซ่ึงท างาน
ติดต่อกันครบ  20 ปีข้ึนไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วนั การ
เปล่ียนแปลงดงักล่าวถือเป็นการแกไ้ขโครงการส าหรับโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน และมี
ผลกระทบให้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหน้ีสินส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานเพิ่มข้ึน ทั้งน้ี
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดบ้นัทึกผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าวโดยรับรู้ตน้ทุนบริการในอดีต
เป็นค่าใชจ่้ายทนัทีในส่วนของก าไรหรือขาดทุนในปีปัจจุบนั 
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26. ทุนเรือนหุ้น 

 การเพิ่มทุนของบริษทัฯในระหวา่งปี 2560 เน่ืองจากการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญั
มีรายละเอียดดงัน้ี 

วนัท่ีใชสิ้ทธิ 
ประเภทใบส าคญั

แสดงสิทธิ 
จ านวนท่ีใช้

สิทธิ 
จ านวนหุน้สามญัท่ีออก
เน่ืองจากการใชสิ้ทธิ 

ราคาใช้
สิทธิ 

วนัท่ีจดทะเบียนกบั
กระทรวงพาณิชย ์

วนัท่ีตลาดหลกัทรัพยรั์บเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียน 

  (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    

 รายการกระทบยอดจ านวนหุน้สามญั 
(หน่วย: หุน้) 

 งบการเงินรวมและ                                
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

หุน้สามญัท่ีออกและช าระแลว้   
จ านวนหุ้นสามญั ณ วนัตน้ปี 11,949,713,176 11,786,545,992 
เพิ่มทุนจากการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ - 163,167,184 

จ านวนหุ้นสามญั ณ วนัปลายปี 11,949,713,176 11,949,713,176 

27. ส่วนเกนิทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 

 ในระหว่างปี 2561 และ 2560 ส่วนเกินทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายมีรายการ
เปล่ียนแปลงดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้ปี 2,099,808 1,231,959 1,769,098 1,022,641 
เปล่ียนแปลงระหวา่งปี     
   -  จากการตีราคา (1,756,737) 1,084,811 (1,919,677) 933,071 
   -  ภาษีเงินได ้ 351,347 (216,962) 383,936 (186,614) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัปลายปี 694,418 2,099,808 233,357 1,769,098 
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28. ส ารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง
จดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี      
หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ       
ทุนจดทะเบียน ส ารองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถน าไปจ่ายเงินปันผลได ้ในปัจจุบนับริษทัฯได้
จดัสรรส ารองตามกฏหมายครบถว้นแลว้ 

29. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ซ้ือท่ีดินและท่ีดินรอการพฒันา และ     
 จ่ายค่างานก่อสร้างระหวา่งปี 16,637 17,619 15,429 16,967 
การเปล่ียนแปลงในท่ีดิน งานระหวา่ง     
 ก่อสร้างและท่ีดินรอการพฒันา 1,126 1,436 1,646 1,606 
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืน     
 ของพนกังาน 1,557 1,363 1,360 1,225 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 616 543 61 54 
ค่าเช่าจ่ายตามสญัญาเช่าด าเนินงาน 70 65 57 53 

30. ภาษีเงินได้ 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 

ภาษเีงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับปี 1,711,694 1,663,225 1,519,124 1,522,332 
ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผล
แตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ
ผลแตกต่างชัว่คราว (4,164) 226,805 (26,040) (188,879) 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ที่แสดงอยู่ใน                   
งบก าไรขาดทุน 1,707,530 1,890,030 1,493,084 1,333,453 
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จ านวนภาษีเงินได้ท่ีเก่ียวขอ้งกับส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั   
ก าไรขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน   
ในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 351,347 (216,962) 383,936 (186,614) 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั  
  ก าไรขาดทุนจากการประมาณการ 
  ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 7,431 - 4,844 - 
 358,778 (216,962) 388,780 (186,614) 

รายการกระทบยอดระหวา่งก าไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 12,211,893 13,043,705 11,968,512 11,796,670 

     
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% และ 28% 20% และ 40% 20% 20% 
ก าไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล               
   คูณอตัราภาษี 2,505,476 2,510,902 2,393,702 2,359,334 
รายการปรับปรุงภาษีเงินไดข้องปีก่อน (153,339) - - - 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
ผลกระทบทางภาษีส าหรับ:        
การเปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุนตาม                   
   วธีิส่วนไดเ้สีย (680,898) (854,426) (903,568) (1,024,997) 
เงินปันผลท่ีไดรั้บยกเวน้ภาษี (12,480) (10,344) (12,478) (10,342) 
ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 17,646 22,397 12,358 8,297 
ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน (11,965) (21,781) (1,554) (1,759) 
ขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพย ์
   ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 44 196,427 - - 
รายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภาษี 2,268 - - - 
กลบัรายการสินทรัพยภ์าษีเงินไดท่ี้รับรู้ 
   ในงวดก่อน 15,960 52,647 - - 
รายการท่ีถือเป็นรายไดท้างภาษี 3,878 2,942 1,170 2,942 
ผลขาดทุนสะสมใชไ้ป (8,890) - - - 
อ่ืน ๆ 29,830 (8,734) 3,454 (22) 

รวม (644,607) (620,872) (900,618) (1,025,881) 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท่ี้แสดงอยูใ่นงบก าไรขาดทุน 1,707,530 1,890,030 1,493,084 1,333,453 

ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบแสดงฐานะการเงิน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
สินทรัพย์ภาษเีงนิได้รอการตดับัญชี     
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือและ     
 ท่ีดินรอการพฒันา 180,689 171,943 175,033 151,010 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงินลงทุนทัว่ไป 5,200 5,200 5,200 5,200 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 2,067 2,067 2,067 2,067 
ค่าเส่ือมราคาสะสม - สโมสร และสระวา่ยน ้า 121,999 108,144 113,447 101,400 
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม - สิทธิการเช่า 985,650 1,030,266 - - 
ค่าตดัจ าหน่ายสะสม - สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 5,464 7,156 - - 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบแสดงฐานะการเงิน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 3,170 3,929 - - 
ประมาณการหน้ีสิน 242,003 272,675 238,319 264,684 
ส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 98,914 67,972 76,069 54,818 
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 309,432 5,442 - - 
ค่าเช่าท่ีดินคา้งจ่าย 41,192 39,373 - - 
รวม 1,995,780 1,714,167 610,135 579,179 
หนีสิ้นภาษเีงินได้รอการตดับัญชี     
สินทรัพยต์ามสญัญาเช่าทางการเงิน (2,226) (3,273) - - 
ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมูลค่า
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย (169,290) (520,566) (58,417) (442,281) 

ค่าเส่ือมราคาสะสม - อสงัหาริมทรัพย ์               
เพ่ือการลงทุน (377,254) - - - 

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ (2,309) - - - 
รายไดรั้บล่วงหนา้จากการขายทรัพยสิ์นใหแ้ก่     
   ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์ (2,274,399) (2,382,968) - - 
รวม (2,825,478) (2,906,807) (58,417) (442,281) 
สินทรัพย์ (หนีสิ้น) ภาษเีงินได้รอการตดับัญชี     
 - สุทธิ (829,698) (1,192,640) 551,718 136,898 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษีและขาดทุน
ทางภาษีท่ียงัไม่ได้ใช้จ  านวน 3,767 ลา้นบาท (2560: 1,135 ล้านบาท) (เฉพาะของบริษทัฯ 2561 และ 
2560: ไม่มี) ท่ีไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เน่ืองจากพิจารณาแลว้เห็นว่าบริษทัฯ
และบริษทัยอ่ยอาจไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนทางภาษีขา้งตน้  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชข้องบริษทัยอ่ยมีจ านวนเงิน 1,643 ลา้นบาท 
(2560: 864 ลา้นบาท) 

31. ก าไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งปี  
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 ก าไรต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยหารก าไรส าหรับปี ท่ี เป็นของผู ้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวม                     
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ด้วยผลรวมของจ านวนถัวเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีออกอยู่ใน
ระหว่างปีกับจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพื่อแปลงหุ้นสามญั
เทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินให้เป็นหุ้นสามญั โดยสมมติวา่ไดมี้การแปลงเป็นหุ้นสามญั ณ วนัตน้งวดหรือ 
ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ก าไรส าหรับปี จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุน้  
 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       

ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่  10,475,429 10,463,217 11,949,713 11,933,035 0.88 0.88 

ผลกระทบของหุ้นสามญัเทยีบเท่าปรับลด       

ใบส าคญัแสดงสิทธิ (LH-W3)  -  26,999   

ก าไรต่อหุ้นปรับลด       
ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       
   สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั       
   จากใบส าคญัแสดงสิทธิ  10,463,217  11,960,034  0.87 

32. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทัฯท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจ
สูงสุดด้านการด าเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสม ่าเสมอเพื่อใช้ในการตดัสินใจในการจดัสรร
ทรัพยากรให้กบัส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุด
ดา้นการด าเนินงานของบริษทัฯ คือ คณะกรรมการบริษทั 

เพื่อวตัถุประสงค์ในการบริหารงาน บริษทัฯและบริษทัย่อยจดัโครงสร้างองคก์รเป็นหน่วยธุรกิจตาม
ประเภทของผลิตภณัฑแ์ละบริการ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 2 ส่วนงาน ดงัน้ี  

• ส่วนงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เป็นส่วนงานท่ีด าเนินธุรกิจขายบ้าน ทาวน์เฮ้าส์  และ
คอนโดมิเนียม 

• ส่วนงานธุรกิจให้เช่าพื้นท่ีและบริการ  เป็นส่วนงานท่ีด าเนินธุรกิจเก่ียวกับการให้เช่าพื้นท่ี      
ในศูนยก์ารคา้ โรงแรม และอพาร์ทเมน้ท ์

ผู ้มีอ  านาจตัดสินใจสูงสุดสอบทานผลการด าเนินงานของแต่ละหน่วยธุรกิจแยกจากกันเพื่อ
วตัถุประสงคใ์นการตดัสินใจเก่ียวกบัการจดัสรรทรัพยากรและการประเมินผลการปฏิบติังาน บริษทัฯ
และบริษัทย่อยประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุนจาก         
การด าเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกบัท่ีใช้ในการวดัก าไรหรือขาดทุนจากการด าเนินงาน
และสินทรัพยร์วมในงบการเงิน อย่างไรก็ตามบริษทัฯและบริษทัย่อยบริหารงานดา้นการลงทุนใน     
บริษทัร่วมและภาษีเงินไดข้องทั้งกลุ่มโดยไม่มีการปันส่วนใหแ้ต่ละส่วนงานด าเนินงาน 
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การบนัทึกบญัชีส าหรับรายการระหวา่งส่วนงานท่ีรายงานเป็นไปในลกัษณะเดียวกบัการบนัทึกบญัชี
ส าหรับรายการธุรกิจกบับุคคลภายนอก 

ขอ้มูลรายได้และก าไรของส่วนงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อยส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2561 และ 2560 มีดงัต่อไปน้ี  

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

  ส่วนงานธุรกิจ   รายการปรับปรุง  
 ส่วนงานธุรกิจ ให้เช่าพ้ืนท่ี  รวมส่วนงาน และตดัรายการ  
 อสงัหาริมทรัพย ์ และบริการ อ่ืน ๆ ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 30,514 3,733 - 34,247 - 34,247 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 55 229 - 284 (284) - 
ดอกเบ้ียรับ 498 40 - 538 (464) 74 
ค่าบริการสาธารณูปโภค 327 - - 327 - 327 
ดอกเบ้ียจ่าย (556) (610) - (1,166) 435 (731) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (63) (553) - (616) - (616) 
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่า
โครงการและท่ีดินรอการพฒันา 62 - - 62 - 62 

ขาดทุนจากการขายทรัพยสิ์น  (1) (3) - (4) - (4) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน      
บริษทัร่วมท่ีบนัทึกตามวิธี           
ส่วนไดเ้สีย 961 66 2,377 3,404 - 3,404 

ก าไรของส่วนงาน 8,317 1,099 2,377 11,793 72 11,865 

รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:       
 รายไดอ่ื้น      347 
 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (1,708) 
 ก าไรสุทธิของผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย      (29) 

ก าไรส าหรับปี      10,475 

สินทรัพยข์องส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
  ส่วนงานธุรกิจ     
 ส่วนงานธุรกิจ ให้เช่าพ้ืนท่ี  รวมส่วนงาน สินทรัพย ์  
 อสงัหาริมทรัพย ์ และบริการ อ่ืน ๆ ท่ีรายงาน ท่ีไม่ไดปั้นส่วน งบการเงินรวม 

สินทรัพย์รวมของส่วนงาน 50,785 21,389 - 72,174 39,307 111,481 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีบนัทึก       
   ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 7,817 419 15,337 23,573 - 23,573 
การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ของสินทรัพย ์              
ไม่หมุนเวียนท่ีไม่รวมเคร่ืองมือ
ทางการเงินและสินทรัพยภ์าษี  

      

    เงินไดร้อตดับญัชี (1,786) 491 - (1,295) (28) (1,323) 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

  ส่วนงานธุรกิจ   รายการปรับปรุง  
 ส่วนงานธุรกิจ ให้เช่าพ้ืนท่ี  รวมส่วนงาน และตดัรายการ  
 อสงัหาริมทรัพย ์ และบริการ อ่ืน ๆ ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 31,724 3,198 - 34,922 - 34,922 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน - 216 - 216 (216) - 
ดอกเบ้ียรับ 467 21 - 488 (435) 53 
ค่าบริการสาธารณูปโภค 279 - - 279 - 279 
ดอกเบ้ียจ่าย (510) (566) - (1,076) 435 (641) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (56) (487) - (543) - (543) 
ขาดทุนจากการลดลงของมูลค่า
โครงการและท่ีดินรอการพฒันา (9) - - (9) - (9) 

ก าไรจากการเปล่ียนแปลงส่วนของ       
    ผูถื้อหุ้นของบริษทัร่วม - - 1,135 1,135 - 1,135 
ก าไรจากการขายทรัพยสิ์น  93 2,058 - 2,151 24 2,175 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนใน      
บริษทัร่วมท่ีบนัทึกตามวิธี           
ส่วนไดเ้สีย 866 57 2,214 3,137 - 3,137 

ก าไรของส่วนงาน 7,832 1,896 3,349 13,077 46 13,123 

รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:       
 รายไดอ่ื้น      223 
 ค่าใชจ่้ายอ่ืน      (303) 
 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (1,890) 
 ก าไรสุทธิของผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย      (690) 

ก าไรส าหรับปี      10,463 

สินทรัพยข์องส่วนงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 มีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
  ส่วนงานธุรกิจ     
 ส่วนงานธุรกิจ ให้เช่าพ้ืนท่ี  รวมส่วนงาน สินทรัพย ์  
 อสงัหาริมทรัพย ์ และบริการ อ่ืน ๆ ท่ีรายงาน ท่ีไม่ไดปั้นส่วน งบการเงินรวม 

สินทรัพย์รวมของส่วนงาน 51,573 21,348 - 72,921 36,570 109,491 
เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีบนัทึก       
   ตามวิธีส่วนไดเ้สีย 7,438 442 14,698 22,578 - 22,578 
การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ของสินทรัพย ์              
ไม่หมุนเวียนท่ีไม่รวมเคร่ืองมือ
ทางการเงินและสินทรัพยภ์าษี  

      

    เงินไดร้อตดับญัชี 12,615 3,388 - 16,003 (10,026) 5,977 
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 ข้อมูลเกีย่วกบัเขตภูมิศาสตร์ 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอกก าหนดข้ึนตามสถานท่ีตั้งของลูกคา้ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย สามารถสรุป
ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
   2561 2560 
รายได้จากลูกค้าภายนอก   
ประเทศไทย 35,732 38,114 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 715 672 
รวม 36,447 38,786 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน (ไม่รวมเคร่ืองมือทางการเงินและสินทรัพย์ภาษ ี    
เงนิได้รอตดับัญชี) 

  

ประเทศไทย 9,085 6,993 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 14,238 17,199 
รวม 23,323 24,192 

 ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่ 

 ในปี 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกวา่
ร้อยละ 10 ของรายไดข้องกิจการ  

33. กองทุนส ารองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯและพนกังานของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยและพนกังานของบริษทัยอ่ยไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุน
ส ารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุนส ารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและ
พนักงานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 5 - 7 ของเงินเดือน กองทุนส ารอง    
เล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษทัหลักทรัพยจ์ดัการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ  ากัด และจะจ่ายให้แก่
พนกังานเม่ือพนกังานนั้นออกจากงานตามระเบียบวา่ดว้ยกองทุน ในระหวา่งปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ย
ไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

เงินสมทบกองทุนส ารองเล้ียงชีพ 55 49 36 33 
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34. เงินปันผล 

   
 
 

เงินปันผล    
ท่ีอนุมติัจ่าย 

 
 

เงินปันผล
ระหวา่งกาลท่ี
จ่ายไปแลว้ 

 
 
 

เงินปันผล       
ท่ีจ่ายเพิ่ม 

 
 
 

จ านวน     
เงินปันผล 

จ านวน               
เงินปันผล
ส่วนท่ีเป็น
ของผูถื้อหุน้                  
ซ่ึงไม่มีสิทธิ 

 
 
 

จ านวน 
เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย ต่อหุน้ ต่อหุน้ ต่อหุน้ ท่ีจ่ายเพิ่ม รับเงินปันผล ท่ีจ่ายไปจริง 
  (บาท) (บาท) (บาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) 
เงินปันผลประจ าปี 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 
   ส าหรับปี 2560    บริษทัฯเม่ือวนัท่ี          
    11 สิงหาคม 2560       
รวมเงินปันผลส าหรับปี 2560      8,326 

เงินปันผลประจ าปี 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 
   ส าหรับปี 2561    บริษทัฯเม่ือวนัท่ี          
    14 สิงหาคม 2561       
รวมเงินปันผลส าหรับปี 2561      8,961 

35. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

35.1 ภาระผูกพนั 

 35.1.1 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัตามสัญญาก่อสร้าง
ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 2560 2561 2560 
ภาระผกูพนัตามสัญญาก่อสร้าง 3,586 3,369 3,359 1,478 
ภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งท าการ     
   พฒันาสาธารณูปโภค     
      ส่วนกลางของโครงการ     
      ท่ีด าเนินงานอยู ่ 1,225 1,200 1,182 1,127 

 35.1.2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทั แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั (“LHP”) ซ่ึง
เป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือหุ้นในอตัราร้อยละ 60 และบริษทั แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล 
จ ากดั (“LHMH”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือหุ้นในอตัราร้อยละ 99.99 มีภาระผูกพนัตาม
สัญญาเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง และสัญญาเช่าท่ีดินดงัน้ี 
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  ก) สัญญาเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง - LHP 
วนัท่ีท าสญัญา อายสุญัญา วนัส้ินสุดสญัญา อตัราค่าเช่า 

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

      
 ปีท่ี 1 - 5 ค่าเช่ารวม 33 ลา้นบาท 

 (ช าระแลว้ทั้งจ  านวน)  

      
 ปีท่ี 6 - 10 ค่าเช่ารวม 42 ลา้นบาท 
   (ช าระแลว้ทั้งจ  านวน)  

    

 ปีท่ี 11 - 15 ค่าเช่ารวม 54 ลา้นบาท 
   (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2561: ช าระแลว้รวม         
 6 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 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 LHP มีภาระผูกพนัเก่ียวกับค่าดูแล
รักษาความปลอดภยัเดือนละ 11,160 บาท ตลอดระยะเวลาการปลูกสร้างและตลอดอายุ
สัญญาเช่า 

 LHP ไดบ้นัทึกหน้ีสินภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าท่ีดินขา้งตน้แลว้ในงบการเงินรวมดว้ย
มูลค่าปัจจุบนั เน่ืองจากค่าเช่าดงักล่าวถือเป็นส่วนหน่ึงของค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการ
ขายทรัพยสิ์นของโครงการโรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต ์ราชด าริ ให้แก่ทรัสตเ์พื่อ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ 

  ข) สัญญาเช่าท่ีดิน - LHP 
วนัท่ีท าสญัญา อายสุญัญา อตัราค่าเช่า 

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

    
  ปีท่ี 6 - 10 ค่าเช่ารวม 23 ลา้นบาท (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

   2561: ช าระแลว้รวม 14 ลา้นบาท) 
      ปีท่ี 11 - 15 ค่าเช่ารวม 27 ลา้นบาท 
      ปีท่ี 16 - 20 ค่าเช่ารวม 31 ลา้นบาท 
      ปีท่ี 21 - 25 ค่าเช่ารวม 35 ลา้นบาท 
        ปีท่ี 26 - 30 ค่าเช่ารวม 41 ลา้นบาท 

 *  อายสุัญญาเช่านับตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2553 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2583 อยา่งไรก็ตาม ผูใ้ห้เช่ายินยอมให้ LHP 
เขา้ไปพฒันาและก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างในท่ีดินท่ีเช่าได้ตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2550 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2553 
โดย LHP ตกลงจะช าระค่าหนา้ดินเพ่ิมเติมในอตัราเดือนละ 160,000 บาท 
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 LHP ไดบ้นัทึกหน้ีสินภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าท่ีดินขา้งตน้แลว้ในงบการเงินรวมดว้ย
มูลค่าปัจจุบนั เน่ืองจากค่าเช่าดงักล่าวถือเป็นส่วนหน่ึงของค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจากการ
ขายทรัพยสิ์นของโครงการศูนยก์ารคา้เทอร์มินอล 21 และโรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ 
พอยต ์เทอร์มินอล 21 ใหแ้ก่ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ 

  ค) สัญญาเช่าท่ีดิน - LHMH 

วนัท่ีท าสญัญา อายสุญัญา วนัส้ินสุดสญัญา อตัราค่าเช่า 
3 ตุลาคม 2556 30 ปี* 31 มีนาคม 2590 ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2560 จ่ายคา่เช่า 

      เป็นรายปีในอตัราดงัน้ี 
       ปีท่ี 1 - 7 ค่าเช่ารวม 35 ลา้นบาท  

     

     (ณ 31 ธนัวาคม 2561: 
     ช าระแลว้รวม 9 
        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 มีภาระผูกพนัค่าตอบแทนการเขา้ท าสัญญาปีละ 5 ลา้นบาท ซ่ึงตอ้ง
จ่ายช าระในปีท่ีสองและปีท่ีสามของระยะเวลาการก่อสร้าง 

  ง) สัญญาเช่าท่ีดิน - LHMH 
วนัท่ีท าสญัญา อายสุญัญา 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 
    ปีท่ี 22 - 24 ค่าเช่ารวม 139 ลา้นบาท 
    ปีท่ี 25 - 27 ค่าเช่ารวม 153 ลา้นบาท 
    ปีท่ี 28 - 30 ค่าเช่ารวม 168 ลา้นบาท 

 *  อายสุัญญาเช่านบัจากวนัถดัจากวนัครบก าหนดระยะเวลา 3 ปีของระยะเวลาการก่อสร้าง อยา่งไรก็ตาม ผูใ้ห้เช่า
ยนิยอมให้ LHMH เขา้ไปพฒันาและก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างในท่ีดินท่ีเช่าไดเ้ป็นระยะเวลา 3 ปีนบัตั้งแต่วนัส่งมอบ
ท่ีดินและจดทะเบียนเช่าท่ีดิน โดย LHMH มีภาระผูกพนัตอ้งช าระค่าตอบแทนให้แก่ผูเ้ช่าเป็นรายเดือนในอตัรา
เดือนละ 1,716,000 บาท ส าหรับระยะเวลาการก่อสร้างปีท่ี 1 และปีท่ี 2 และเดือนละ 1,980,000 บาท ส าหรับ
ระยะเวลาก่อสร้างปีท่ี 3 
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  จ) สัญญาเช่าท่ีดิน - LHMH 
วนัท่ีท าสญัญา อายสุญัญา 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 เข้าไปพฒันาและ
ก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างในท่ีดินท่ีเช่าไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหาคม 2560 จนถึงวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 

  ฉ) สัญญาเช่าท่ีดิน - LHMH 

วนัท่ีท าสญัญา อายสุญัญา 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 
        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 อยา่งไรก็ตาม ผูใ้ห้เช่ายินยอมให้ LHMH เขา้ไปพฒันาและ
ก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างในท่ีดินท่ีเช่าไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 มกราคม 2561 จนถึงวนัท่ี 17 มกราคม 2564 
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35.1.3 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาเช่าทรัพยสิ์นท่ี
ตอ้งจ่ายค่าเช่าคงท่ีและค่าเช่าผนัแปรตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญาให้แก่กองทุนและ/หรือ
กองทรัสต ์ดงัต่อไปน้ี 

กองทุน และ/หรือกองทรัสต ์ โครงการ ระยะเวลาในสญัญา 

กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละสิทธิ
เรียกร้องแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์-II 

โรงแรม แกรนด ์เซนเตอร์ พอยต ์ 
 เพลินจิต  

วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึง
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

ทรัสตเ์พ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย ์แอล เอช โฮเทล 

โรงแรม แกรนด ์เซนเตอร์ พอยต ์
เทอร์มินอล 21 

วนัท่ี 16 ธนัวาคม 2561 ถึง
วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2564 

 โรงแรม แกรนด ์เซนเตอร์ พอยต ์
ราชด าริ 

วนัท่ี 15 มิถุนายน 2560 ถึง
วนัท่ี 14 มิถุนายน 2563 

  บริษทัยอ่ยมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายส าหรับค่าเช่าคงท่ีตามสัญญาเช่าดงักล่าวดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

  งบการเงินรวม 
   2561 2560 

จ่ายช าระ:     
     ภายใน 1 ปี   599 588 
     มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี   809 356 

 35.1.4 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัการซ้ือท่ีดินดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

  งบการเงินรวมและ             
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   2561 2560 
ภาระผกูพนัเก่ียวกบัการซ้ือท่ีดิน   1,481 3,917 

 35.1.5 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อยมีท่ี ดินในโครงการท่ีติดภาระจ ายอมรวมจ านวน
ประมาณ 100 ไร่ (2560: 93 ไร่) ซ่ึงมูลค่าของท่ีดินท่ีติดภาระจ ายอมดงักล่าวไดร้วมเป็นตน้ทุน
โครงการแลว้ 
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 35.1.6 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาเช่าด าเนินงาน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพื้นท่ีในอาคาร โดย
สัญญามีอาย ุ3 ปี  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายใน
อนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

จ่ายช าระ:     
     ภายใน 1 ปี 56 56 47 46 
     มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 63 82 54 73 

35.2 หนังสือค า้ประกนัธนาคาร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคาร
ในนามบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของ
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยคงเหลือดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2561 2560 2561 2560 

หนงัสือค ้าประกนัการจดัหาและบ ารุง
สาธารณูปโภค 

 
4,183 

 
2,998 

 
3,956 

 
2,769 

หนงัสือค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 68 62 49 49 
 4,251 3,060 4,005 2,818 
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35.3 การค า้ประกนั 

35.3.1 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากภาระการค ้าประกนั     
เงินกูย้มืดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

         ผูค้  ้าประกนั ผูถู้กค ้าประกนั 2561 2560 
บริษทั แลนดแ์อนด์เฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) ลูกคา้ 7 7 

35.3.2 บริษัทฯมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับการสนับสนุนการเงิน (Letter of Comfort) 
ให้กบับริษทัยอ่ยส าหรับเงินกูย้ืมจากธนาคารและการออกหนงัสือค ้าประกนัโดยธนาคารเพื่อ
ใช้ในโครงการของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัยอ่ยดงักล่าวมียอดหน้ีคงคา้ง
ตามสัดส่วนการค ้าประกนัของบริษทัฯท่ีก าหนดในค ารับรองท่ีให้กบัธนาคารจ านวน 3,159 
ลา้นบาท (2560: 1,730 ลา้นบาท) 

35.4 คดีความ 

 1) ในปี 2549 นิ ติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรสองแห่งฟ้องร้องบริษัทฯและบริษัท แอตแลนติก            
เรียลเอสเตท จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือหุ้นในอตัราร้อยละ 99.99 เก่ียวกบัทางออกสู่
ทางสาธารณะโดยมีทุนทรัพยจ์  านวน 1,013 ลา้นบาท ต่อมาในเดือนมิถุนายน 2552 โจทก์ไดข้อ
ลดทุนทรัพยบ์างส่วน ท าให้ทุนทรัพยเ์ปล่ียนเป็นจ านวน 800 ลา้นบาท โดยศาลชั้นตน้และศาล
อุทธรณ์ได้ตดัสินคดีแพ่งโดยพิพากษายกฟ้องเม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2557 และ 24 เมษายน 
2560 ตามล าดบั ขณะน้ีคดีอยูร่ะหวา่งการอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา  

  ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2552 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดถู้กฟ้องร้องเพิ่มเติมจ านวน 2 คดี ซ่ึง
มีทุนทรัพยจ์  านวน 310 ลา้นบาท และ 102 ลา้นบาท ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองผูบ้ริโภค 

 ก) คดีแพ่งซ่ึงมีทุนทรัพยจ์  านวน 310 ลา้นบาท ปัจจุบนัศาลมีค าสั่งจ  าหน่ายคดีชัว่คราวเพื่อ               
รอฟังผลของคดีแพง่ซ่ึงมีทุนทรัพยจ์  านวน 800 ลา้นบาท  

 ข) เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2555 ศาลชั้นตน้ได้ตดัสินคดีแพ่งซ่ึงมีทุนทรัพยจ์  านวน 102 ล้าน
บาท โดยพิพากษาใหบ้ริษทัฯชดใชค้่าเสียหายจ านวน 104 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วนัท่ี 8 ธันวาคม 2551 เป็นตน้ไปจนกว่าจะช าระเสร็จ ต่อมา ศาล
อุทธรณ์พิพากษาแก้ค  าพิพากษาของศาลชั้นตน้โดยให้บริษทัฯชดใช้ค่าเสียหายจ านวน        
5 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีนบัแต่วนัท่ี 10 ธันวาคม 2551 เป็นตน้
ไปจนกวา่จะช าระเสร็จ ขณะน้ีคดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลฏีกา  
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 2) ในปี 2553 - 2559 นิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรรแห่งหน่ึงและลูกบา้นฟ้องร้องบริษทัฯ รวมทั้งส้ิน 10 
คดี เก่ียวกบัการสร้างโรงเรียนอนุบาลในโครงการ โดยมีทุนทรัพยร์วมจ านวน 494 ล้านบาท 
ศาลชั้นตน้ไดมี้ค าพิพากษาให้บริษทัฯ ชดใช้ค่าเสียหายจ านวน 27 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียใน
อตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัท่ี 18 มกราคม 2551 เป็นตน้ไปจนกวา่จะช าระเสร็จ ต่อมาศาล
อุทธรณ์พิพากษาแกค้  าพิพากษาของศาลชั้นตน้โดยใหบ้ริษทัฯชดใชค้่าเสียหายจ านวน 13.5 ลา้น
บาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีนบัแต่วนัท่ี 18 มกราคม 2551 เป็นตน้ไปจนกวา่จะ
ช าระเสร็จ ขณะน้ีคดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลฏีกา  

ในปี 2561 นิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรร และลูกบา้นฟ้องร้องบริษทัฯเพิ่มอีก 2 คดี เก่ียวกบัสร้าง
โรงเรียนอนุบาลในโครงการ โดยมีทุนทรัพยร์วมจ านวน 23 ลา้นบาท ขณะน้ีอยู่ระหว่างการ
พิจารณาคดีของศาลชั้นตน้ 

3) ในเดือนสิงหาคมและเดือนกนัยายน 2559 บริษทัฯ ถูกนิติบุคคลอาคารชุดสองแห่งฟ้องร้องเป็น
จ าเลยร่วมในคดีแพ่ง (คดีคุม้ครองผูบ้ริโภค) เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายเน่ืองจากการท าผิดสัญญา 
โดยมีทุนทรัพย์รวมจ านวน  544 ล้านบาท ปัจจุบัน บริษัทฯและโจทก์ได้ลงนามในสัญญา
ประนีประนอมยอมความเพื่อยุติขอ้พิพาทในคดีน้ีเรียบร้อยแลว้ และศาลชั้นตน้ไดมี้ค าพิพากษา
ตามยอมใหเ้ป็นไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความน้ีแลว้ 

4) ในเดือนกรกฎาคม 2560 บริษทัฯ ถูกนิติบุคคลอาคารชุดแห่งหน่ึงฟ้องร้องเป็นจ าเลยในคดีแพ่ง 
(คดีคุม้ครองผูบ้ริโภค) เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายเน่ืองจากการท าผิดสัญญา โดยมีทุนทรัพยร์วม
จ านวน 81 ลา้นบาท ปัจจุบนั บริษทัฯและโจทก์ไดล้งนามในสัญญาประนีประนอมยอมความ
เพื่อยุติขอ้พิพาทในคดีน้ีเรียบร้อยแลว้ และศาลชั้นตน้ไดมี้ค าพิพากษาตามยอมให้เป็นไปตาม
สัญญาประนีประนอมยอมความน้ีแลว้ 

 5)     ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯได้ถูกฟ้องร้องในคดีอ่ืนๆ เก่ียวกบัการเรียกร้องค่าเสียหาย
เน่ืองจากการท าผดิสัญญา ซ่ึงมีทุนทรัพยร์วมจ านวน 160 ลา้นบาท (2560: 151 ลา้นบาท)  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯไดบ้นัทึกส ารองค่าเผื่อหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากคดีความทั้งหมด
รวมจ านวน 852 ลา้นบาท (2560: 1,085 ลา้นบาท) 
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36. ล าดับช้ันของมูลค่ายุติธรรม 
 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าด้วย

มูลค่ายติุธรรมหรือเปิดเผยมูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
เงินลงทุนชัว่คราว - หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ - 500 - 500 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย     
ตราสารทุน - ต่างประเทศ 2,644 - - 2,644 
หน่วยลงทุน - ในประเทศ 2,970 - - 2,970 

สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม     
เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน     
   ในตลาดหลกัทรัพย ์ 74,068 - - 74,068 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - - 14,508 14,508 
มูลค่ายติุธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและ
อตัราดอกเบ้ียท่ีเป็นสินทรัพย ์

 
- 

 
248 

 
- 

 
248 

หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม     
เงินกูย้มืระยะยาว - - 9,605 9,605 
หุน้กู ้ - 38,003 - 38,003 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     
เงินลงทุนชัว่คราว - หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ - 500 - 500 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย     
ตราสารทุน - ต่างประเทศ 4,584 - - 4,584 
หน่วยลงทุน - ในประเทศ 2,479 - - 2,479 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม     
เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน     
   ในตลาดหลกัทรัพย ์ 67,916 - - 67,916 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - - 18,268 18,268 
มูลค่ายติุธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและ
อตัราดอกเบ้ียท่ีเป็นสินทรัพย ์

 
- 

 
426 

 
- 

 
426 

หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม     
เงินกูย้มืระยะยาว - - 7,724 7,724 
หุน้กู ้ - 38,691 - 38,691 

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     

เงินลงทุนชัว่คราว - หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ - 500 - 500 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย     
ตราสารทุน - ต่างประเทศ 2,644 - - 2,644 
หน่วยลงทุน - ในประเทศ 1,108 - - 1,108 

สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม     
เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน     
   ในตลาดหลกัทรัพย ์ 74,068 - - 74,068 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - - 211 211 
มูลค่ายติุธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและ
อตัราดอกเบ้ียท่ีเป็นสินทรัพย ์

 
- 

 
248 

 
- 

 
248 

หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม     
เงินกูย้มืระยะยาว - - 4,000 4,000 
หุน้กู ้ - 38,003 - 38,003 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีว่ดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุตธิรรม     

เงินลงทุนชัว่คราว - หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ - 500 - 500 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย     
ตราสารทุน - ต่างประเทศ 4,584 - - 4,584 
หน่วยลงทุน - ในประเทศ 780 - - 780 

สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม     
เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียน     
   ในตลาดหลกัทรัพย ์ 67,916 - - 67,916 
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - - 210 210 
มูลค่ายติุธรรมของสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและ
อตัราดอกเบ้ียท่ีเป็นสินทรัพย ์

 
- 

 
426 

 
- 

 
426 

หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยมูลค่ายุตธิรรม     
เงินกูย้มืระยะยาว - - 3,075 3,075 
หุน้กู ้ - 38,691 - 38,691 

37. เคร่ืองมือทางการเงิน 

37.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคัญของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชี          
ฉบบัท่ี 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน ” ประกอบด้วย     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชัว่คราว ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินให้กูย้ืม เจา้หน้ี
การคา้และเจา้หน้ีอ่ืน เงินกูย้ืม และหุ้นกู ้บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือ
ทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน และ     
เงินให้กูย้ืม ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการก าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุม
สินเช่ือท่ีเหมาะสม ดงันั้นบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงไม่คาดวา่จะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญั
จากการให้สินเช่ือ จ านวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือ
มูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน และเงินใหกู้ย้มืท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 
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ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน 
เงินให้กู ้ยืม เงินเบิกเกินบญัชี เงินกู้ยืม และหุ้นกู้ท่ีมีดอกเบ้ีย อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินทางการเงินส่วนใหญ่มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด หรือมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึง
ใกล้เคียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของบริษทัฯและบริษทัย่อยจึงอยู่ใน
ระดบัต ่า 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตามประเภท
อตัราดอกเบ้ีย และส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ี
ครบก าหนด หรือ วนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่      
ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2561 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

  ภายใน  ปรับข้ึนลงตาม ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 
 เม่ือทวงถาม 1 ปี 1 ถึง 5 ปี อตัราตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 73 3,348 - 2,798 913 7,132 หมายเหตุ 7 
เงินลงทุนชัว่คราว - 200 - - 500 700 1.30 และ 1.50 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 229 229 - 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั - - - 10 - 10 0.375 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน         
   - หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - - - - 5,614 5,614 - 
เงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 20 560 - - 580 3.10 และ 3.05 
หน้ีสินทางการเงิน        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 3,701 3,701 - 
เงินกูย้มืระยะสั้น - 609 - - - 609 หมายเหตุ 20 
เงินกูย้มืระยะยาว - - 5,947 3,658 - 9,605 หมายเหตุ 22 
หุ้นกู ้ - 14,250 26,200 - - 40,450 หมายเหตุ 23 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

  ภายใน  ปรับข้ึนลงตาม ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 
 เม่ือทวงถาม 1 ปี 1 ถึง 5 ปี อตัราตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 3,000 - 1,939 715 5,654 หมายเหตุ 7 
เงินลงทุนชัว่คราว - - - - 500 500 - 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 55 55 - 
เงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั           3,216 - 9,582 - - 12,798 3.12 - 4.00 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน         
   - หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - - - - 3,752 3,752 - 



 68 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2561 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

  ภายใน  ปรับข้ึนลงตาม ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 
 เม่ือทวงถาม 1 ปี 1 ถึง 5 ปี อตัราตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

       (ร้อยละต่อปี) 
หน้ีสินทางการเงิน        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 2,671 2,671 - 
เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 30 840 - - 870 1.65 และ 2.13 
เงินกูย้มืระยะยาว - - 4,000 - - 4,000 หมายเหตุ 22 
หุ้นกู ้ - 14,250 26,200 - - 40,450 หมายเหตุ 23 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 2560 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

  ภายใน  ปรับข้ึนลงตาม ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 
 เม่ือทวงถาม 1 ปี 1 ถึง 5 ปี อตัราตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 177 810 - 3,191 605 4,783 หมายเหตุ 7 
เงินลงทุนชัว่คราว - - - - 500 500 - 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 163 163 - 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั - - - 10 - 10 0.375 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน         
   - หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - - - - 7,063 7,063 - 
หน้ีสินทางการเงิน        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 3,400 3,400 - 
เงินกูย้มืระยะยาว - 3,075 - 4,649 - 7,724 หมายเหตุ 22 
หุ้นกู ้ - 13,000 28,250 - - 41,250 หมายเหตุ 23 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2560 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

  ภายใน  ปรับข้ึนลงตาม ไม่มีอตัรา  อตัราดอกเบ้ีย 
 เม่ือทวงถาม 1 ปี 1 ถึง 5 ปี อตัราตลาด ดอกเบ้ีย รวม ท่ีแทจ้ริง 

       (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - 600 - 942 330 1,872 หมายเหตุ 7 
เงินลงทุนชัว่คราว - - - - 500 500 - 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - - 29 29 - 
เงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั           1,313 5,059 8,465 - - 14,837 3.00 - 4.85 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน         
   - หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย - - - - 5,364 5,364 - 
หน้ีสินทางการเงิน        
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - - 2,215 2,215 - 
เงินกูย้มืจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 160 - - - - 160 2.00 
เงินกูย้มืระยะยาว - 3,075 - - - 3,075 หมายเหตุ 22 
หุ้นกู ้ - 13,000 28,250 - - 41,250 หมายเหตุ 23 
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 ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการลงทุนและการกู/้
ใหกู้ย้มืเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ  

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
ทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศดงัน้ี 

 งบการเงินรวม 

สกลุเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย  

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เปโซฟิลิปปินส์ 2,699 4,674 - - 0.6183 0.6556 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 2 5 93 90 32.4498 32.6809 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สกลุเงิน สินทรัพยท์างการเงิน หน้ีสินทางการเงิน อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย  

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เปโซฟิลิปปินส์ 2,699 4,674 - - 0.6183 0.6556 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 299 420 - - 32.4498 32.6809 

บริษทัฯไดต้กลงท าสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ียเพื่อเป็นเคร่ืองมือบริหารความเส่ียง
เก่ียวเน่ืองกบัหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด รายละเอียดของเงินกูย้ืม
ระยะยาวจากสถาบนัการเงินแสดงไวใ้นหมายเหตุ 22 รายละเอียดของสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและ
อัตราดอกเบ้ี ย (Cross Currency and Interest Rate Swap agreement) ท่ี ย ังคงมีผลบังคับ  ณ  ว ัน ท่ี           
31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 มีดงัน้ี 

งบการเงินรวม 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 

สกุลเงินและอตัราดอกเบ้ียรับตามสัญญา สกุลเงินและอตัราดอกเบ้ียจ่ายตามสัญญา  
วนัส้ินสุดสัญญา จ านวนเงินตน้ อตัราดอกเบ้ีย จ านวนเงินตน้ อตัราดอกเบ้ีย 

1,984.2 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ี
ร้อยละ 2.60 

60.0 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ี
ร้อยละ 3.02 

31 มกราคม 2562 

1,733.4 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ี
ร้อยละ 2.00 

54.0 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ี
ร้อยละ 3.29 

29 พฤษภาคม 2563 
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งบการเงินรวม 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 

สกุลเงินและอตัราดอกเบ้ียรับตามสัญญา สกุลเงินและอตัราดอกเบ้ียจ่ายตามสัญญา  
วนัส้ินสุดสัญญา จ านวนเงินตน้ อตัราดอกเบ้ีย จ านวนเงินตน้ อตัราดอกเบ้ีย 

1,745.9 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ี
ร้อยละ 2.50 

54.8 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ี
ร้อยละ 3.569 

14 ธนัวาคม 2564 

2,385.2 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ี
ร้อยละ 3.00 

67.0 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ี
ร้อยละ 3.31 

14 ธนัวาคม 2564 

2,017.2 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ี
ร้อยละ 3.00 

61.0 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ี
ร้อยละ 3.45 

16 พฤศจิกายน 2565 

580.0 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ี
ร้อยละ 1.65 

18.5 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ี
ร้อยละ 3.10 

28 กุมภาพนัธ์ 2562 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 

สกุลเงินและอตัราดอกเบ้ียรับตามสัญญา สกุลเงินและอตัราดอกเบ้ียจ่ายตามสัญญา  
วนัส้ินสุดสัญญา จ านวนเงินตน้ อตัราดอกเบ้ีย จ านวนเงินตน้ อตัราดอกเบ้ีย 

1,984.2 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ี
ร้อยละ 2.60 

60.0 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ี
ร้อยละ 3.02 

31 มกราคม 2562 

1,733.4 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ี
ร้อยละ 2.00 

54.0 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ี
ร้อยละ 3.29 

29 พฤษภาคม 2563 

1,745.9 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ี
ร้อยละ 2.50 

54.8 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ี
ร้อยละ 3.569 

14 ธนัวาคม 2564 

2,385.2 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ี
ร้อยละ 3.00 

67.0 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ี
ร้อยละ 3.31 

14 ธนัวาคม 2564 

2,017.2 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ี
ร้อยละ 3.00 

61.0 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ี
ร้อยละ 3.45 

16 พฤศจิกายน 2565 
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งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

31 ธนัวาคม 2560 

สกุลเงินและอตัราดอกเบ้ียรับตามสัญญา สกุลเงินและอตัราดอกเบ้ียจ่ายตามสัญญา  
วนัส้ินสุดสัญญา จ านวนเงินตน้ อตัราดอกเบ้ีย จ านวนเงินตน้ อตัราดอกเบ้ีย 

1,950.8 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อย
ละ 3.00 

54.8 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ี
ร้อยละ 2.915 

16 พฤษภาคม 2561 

3,075.1 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียลอยตวั
ร้อยละ MLR - 2.25 

95.8 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

อตัราดอกเบ้ียลอยตวั 
LIBOR 6 เดือนบวก
ร้อยละ 3.19 

16 พฤษภาคม 2561 

1,984.2 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อย
ละ 2.60 

60.0 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ี
ร้อยละ 3.02 

31 มกราคม 2562 

2,385.2 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อย
ละ 3.00 

67.0 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ี
ร้อยละ 3.31 

14 ธนัวาคม 2564 

2,017.2 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ีร้อย
ละ 3.00 

61.0 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ี
ร้อยละ 3.45 

16 พฤศจิกายน 2565 

37.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 
 ตารางต่อไปน้ีเป็นการสรุปเปรียบเทียบมูลค่าตามบญัชีและมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 และ 2560 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายุติธรรม มูลค่าตามบญัชี มูลค่ายุติธรรม 

 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

สินทรัพยท์างการเงิน         
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7,132 4,783 7,132 4,783 5,654 1,872 5,654 1,872 
เงินลงทุนชัว่คราว 700 500 700 500 500 500 500 500 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 229 163 229 163 55 29 55 29 
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระ              
ค ้าประกนั 10 10 10 10 - - - - 
เงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 580 - 580 - 12,798 14,837 12,798 14,837 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน         
   - หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 5,614 7,063 5,614 7,063 3,752 5,364 3,752 5,364 
หน้ีสินทางการเงิน         
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 3,701 3,400 3,701 3,400 2,617 2,215 2,617 2,215 
เงินกูย้ืมจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - - - 870 160 870 160 
เงินกูย้ืมระยะสั้น 609 - 609 - - - - - 
เงินกูย้ืมระยะยาว 9,605 7,724 9,605 7,724 4,000 3,075 4,000 3,075 
หุน้กู ้ 40,450 41,250 38,003 38,691 40,450 41,250 38,003 38,691 
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 มูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ มีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที่               
31 ธนัวาคม 2561 

ณ วนัที่               
31 ธนัวาคม 2560 

ณ วนัที่               
31 ธนัวาคม 2561 

ณ วนัที่               
31 ธนัวาคม 2560 

 มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม 

 ก าไร ก าไร ก าไร ก าไร 
สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย 248 426 248 426 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีการประมาณการมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

ก) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีจะครบก าหนดในระยะเวลาอนัสั้น ไดแ้ก่ เงินสดและเงินฝาก
สถาบนัการเงิน ลูกหน้ีและเจา้หน้ี แสดงมูลค่ายติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดง
ในงบแสดงฐานะการเงิน 

ข) เงินลงทุนในตราสารทุน แสดงมูลค่ายติุธรรมตามราคาตลาด  

ค) หุน้กูแ้ละเงินกูย้มืระยะยาวท่ีจ่ายดอกเบ้ียในอตัราคงท่ีแสดงมูลค่ายุติธรรมโดยการค านวณมูลค่า
ปัจจุบนัของกระแสเงินสดจ่ายในอนาคต คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียโดยประมาณในตลาดปัจจุบนั 
ส าหรับเงินกูย้มืท่ีมีเง่ือนไขใกลเ้คียงกนั 

ง) เงินให้กู ้ยืมและเงินกู้ยืมท่ีมีดอกเบ้ียในอตัราใกล้เคียงกับอตัราดอกเบ้ียในตลาดแสดงมูลค่า
ยติุธรรมโดยประมาณตามมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

จ) ตราสารอนุพนัธ์ แสดงมูลค่ายุติธรรมซ่ึงค านวณโดยใช้เทคนิคการคิดลดกระแสเงินสดใน
อนาคตและแบบจ าลองตามทฤษฎีในการประเมินมูลค่า ซ่ึงข้อมูลท่ีน ามาใช้ในการประเมิน
มูลค่าส่วนใหญ่เป็นขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตไดใ้นตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น อตัราแลกเปล่ียนทนัที 
อตัราแลกเปล่ียนล่วงหน้าของเงินตราต่างประเทศ เส้นอตัราผลตอบแทนของอตัราดอกเบ้ีย             
เป็นตน้  

 ในระหวา่งปีปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

38. การบริหารจัดการทุน 

วตัถุประสงคใ์นการบริหารจดัการทุนท่ีส าคญัของบริษทัฯ คือการจดัใหมี้ซ่ึงโครงสร้างทุนท่ีเหมาะสม
เพื่ อสนับสนุนการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุ้นให้กับผู ้ถือหุ้น                      
โดย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 กลุ่มบริษทัมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 1.22:1 (2560: 1.15:1) และ                       
เฉพาะบริษทัฯมีอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนเท่ากบั 1.04:1 (2560: 1.02:1) 
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39. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัเพื่อน าเสนอต่อท่ีประชุม              
ผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัเร่ืองการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 ในอตัรา 
0.75 บาทต่อหุ้น ทั้ งน้ีคณะกรรมการบริษัทฯได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับผลการ
ด าเนินงานปี 2561 ไปแลว้ในอตัรา 0.40 บาทต่อหุ้น คงเหลือส าหรับเงินปันผลท่ีจะจ่ายอีกจ านวน 0.35 
บาทต่อหุ้นคิดเป็นจ านวนเงิน 4,182 ลา้นบาท โดยมีก าหนดจ่ายเงินปันผลจ านวนดงักล่าวภายในเดือน
พฤษภาคม 2562 

40. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2562 


