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บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2562 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

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

1.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษทัฯไดแ้สดง
รายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
ส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี  

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ 
เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกับขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

  งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีได้รวมงบการเงินของบริษทั แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) และ
บริษทัยอ่ย และไดจ้ดัท าขึ้นโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2561 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างการลงทุนในบริษัทย่อยในระหว่างงวด  ยกเว้นการ
เปล่ียนแปลงของผูถื้อหุ้นของบริษทั แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเมนท์ จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย         
ท่ีบริษทัฯถือหุ้นทางออ้ม ซ่ึงไม่ส่งผลกระทบต่อส่วนของก าไรหรือขาดทุนในงบการเงินรวมของ
บริษทัฯ ตามรายละเอียดท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 9.3 
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1.4  มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดปัจจุบัน 

ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยได้น ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2561) และฉบบัใหม่ จ านวนหลาย
ฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2562 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้น
เพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็น
การอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้
มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัย่อย  อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี   

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีท 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 

กิจการตอ้งใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 กับสัญญาท่ีท ากับลูกคา้ทุกสัญญา 
ยกเว้นสัญญาท่ีอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบัญชีฉบับอ่ืน มาตรฐานฉบับน้ีได้ก าหนด
หลกัการ 5 ขั้นตอนส าหรับการรับรู้รายไดท่ี้เกิดขึ้นจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้
รายไดใ้นจ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียน
สินคา้หรือบริการท่ีไดส่้งมอบให้แก่ลูกคา้ และก าหนดให้กิจการตอ้งใช้ดุลยพินิจและพิจารณา
ขอ้เทจ็จริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  
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บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ผลสะสมของการน ามาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั
โดยปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ี
แสดงเปรียบเทียบ โดยเลือกใชแ้นวทางปฏิบติัท่ีผอ่นปรนต่อไปน้ี  

- ไม่ปรับปรุงยอ้นหลงัการแสดงรายการของสัญญาท่ีกิจการได้มีการโอนสินคา้ทั้งหมดแลว้
ตามนโยบายการบัญชี เ ดิม ซ่ึงพิจารณาว่า เ ป็นสัญญาท่ี เสร็จสมบูรณ์แล้ว  ณ วันท่ี                             
1 มกราคม 2562 

ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2  

ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคับใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชี         
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวันท่ี 1 มกราคม 2563 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัใหม่และฉบบัปรับปรุง ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้ส าหรับงบการเงินท่ีมีรอบ
ระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว
ไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีขึ้นเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและการ
ให้แนวปฏิบัติทางบญัชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน ยกเวน้มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่
ดงัต่อไปน้ีท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการตีความ
มาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภท
และการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายุติธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณา
จากประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของ
กิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการด้อยค่าของเคร่ืองมือทางการเงิน
โดยใชแ้นวคิดของผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนั
ความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าใหม้าตรฐานการบญัชี การตีความมาตรฐานการ
บญัชี และแนวปฏิบติัทางการบญัชีบางฉบบัท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยูใ่นปัจจุบนัถูกยกเลิกไป 

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่อ          
งบการเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญา
เช่า และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้
รายการ การวดัมูลค่า การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดให้ผูเ้ช่า
รับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับสัญญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกว่า 12 เดือน 
เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

การบญัชีส าหรับผูใ้ห้เช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอย่างมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 
17 ผูใ้ห้เช่ายงัคงตอ้งจดัประเภทสัญญาเช่าเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานหรือสัญญาเช่าเงินทุนโดยใช้
หลกัการเช่นเดียวกนักบัมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 

ปัจจุบันฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่อ          
งบการเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั 

1.5 นโยบายการบัญชีท่ีส าคัญ  

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าขึ้นโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน        
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเร่ืองการ
รับรู้รายไดเ้น่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบั
ลูกคา้ มาถือปฏิบติั  
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การรับรู้รายได้ 

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ 

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยรั์บรู้เม่ือบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดโ้อนอ านาจควบคุมในบา้นพร้อม
ท่ีดินหรือหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยัให้แก่ลูกคา้แลว้ กล่าวคือ เม่ือมีการส่งมอบบา้นพร้อมท่ีดินหรือ
หน่วยในอาคารชุดพกัอาศยั รายไดจ้ากการขายแสดงตามมูลค่าท่ีได้รับหรือคาดว่าจะได้รับส าหรับ
บา้นพร้อมท่ีดินหรือหน่วยในอาคารชุดพกัอาศยัท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลด  

ต้นทุนในการได้มาซ่ึงสัญญา 

บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกค่านายหนา้ท่ีจ่ายเพื่อให้ไดม้าซ่ึงสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้เป็นสินทรัพยแ์ละ
ตดัเป็นค่าใช้จ่ายอย่างเป็นระบบและสอดคลอ้งกบัรูปแบบการรับรู้รายไดต้ามสัญญา และจะบนัทึก    
ค่าเผ่ือผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยสู์งกว่าส่ิงตอบแทน     
ท่ีจะไดรั้บหกัดว้ยตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้ง  

2. ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
มาถือปฏิบัติ  

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.4 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดน้ ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 มาถือปฏิบติัในระหว่างงวดปัจจุบนั โดยกิจการไดเ้ลือกปรับผลสะสมจากการ
เปล่ียนแปลงโดยบันทึกปรับกับก าไรสะสม ณ วันท่ี 1 มกราคม 2562 และไม่ปรับย้อนหลัง                    
งบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลกระทบต่อก าไรสะสมต้นงวด 2562 จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน า
มาตรฐานฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี 
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน        

เฉพาะกิจการ 
ผลกระทบต่อก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562   
ตน้ทุนเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ 121 121 
ค่าใชจ่้ายภาษีท่ีเก่ียวขอ้ง (24) (24) 

รวม 97 97 
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จ านวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงิน  ณ วันท่ี                   
30 กนัยายน 2562 แสดงไดด้งัน้ี   
  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 
ตามนโยบาย              
การบญัชีเดิม เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 15 

งบแสดงฐานะการเงิน    
สินทรัพย์    
ตน้ทุนเพื่อให้ไดม้าซ่ึงสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ - 150 150 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 494 (30) 464 
ส่วนของผู้ถือหุ้น    
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 17,382 120 17,502 

  (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
ตามนโยบาย                  
การบญัชีเดิม เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 15 

งบแสดงฐานะการเงิน    
สินทรัพย์    
ตน้ทุนเพื่อให้ไดม้าซ่ึงสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ - 150 150 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 462 (30) 432 
ส่วนของผู้ถือหุ้น    
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 17,382 120 17,502 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 7 

จ านวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบก าไรขาดทุนส าหรับงวดสามเดือนและ
เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 แสดงดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

 
ตามนโยบาย             
การบญัชีเดิม เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 15 

งบก าไรขาดทุน    
รายไดจ้ากการขาย 6,413 (66) 6,347 
ค่าใชจ้่ายในการขาย 253 (67) 186 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 403 - 403 
ก าไรส าหรับงวด 2,215 1 2,216 
การแบ่งปันก าไร    
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 2,200 1 2,201 
ก าไรต่อหุ้น (บาท)    
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 0.18 - 0.18 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

 
ตามนโยบาย             
การบญัชีเดิม เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 15 

งบก าไรขาดทุน    
รายไดจ้ากการขาย 18,861 (277) 18,584 
ค่าใชจ้่ายในการขาย 847 (306) 541 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 963 6 969 
ก าไรส าหรับงวด 5,878 23 5,901 
การแบ่งปันก าไร    
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 5,857 23 5,880 
ก าไรต่อหุ้น (บาท)    
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 0.49 - 0.49 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 
 

ตามนโยบายการ 
บญัชีเดิม เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 15 

งบก าไรขาดทุน    
รายไดจ้ากการขาย 6,142 (57) 6,085 
ค่าใชจ้่ายในการขาย 194 (58) 136 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 325 - 325 
ก าไรส าหรับงวด 2,200 1 2,201 
การแบ่งปันก าไร    
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 2,200 1 2,201 
ก าไรต่อหุ้น (บาท)    
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 0.18 - 0.18 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

 
ตามนโยบายการ 

บญัชีเดิม เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

ตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 15 

งบก าไรขาดทุน    
รายไดจ้ากการขาย 18,444 (268) 18,176 
ค่าใชจ้่ายในการขาย 681 (297) 384 
ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 803 6 809 
ก าไรส าหรับงวด 5,857 23 5,880 
การแบ่งปันก าไร    
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ 5,857 23 5,880 
ก าไรต่อหุ้น (บาท)    
ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน 0.49 - 0.49 
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รายการปรับปรุงขา้งตน้มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  

- ค่านายหน้าจ่ายเพื่อให้ได้มาซ่ึงสัญญาท่ีท ากับลูกค้า  - บริษัทฯและบริษัทย่อยพิจารณาว่า                
ค่านายหน้าท่ีจ่ายไปเพื่อให้ไดม้าซ่ึงสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้จะตอ้งบนัทึกเป็นสินทรัพยแ์ละตดัเป็น
ค่าใชจ่้ายอยา่งเป็นระบบและสอดคลอ้งกบัรูปแบบการรับรู้รายไดต้ามสัญญา จากเดิมท่ีบนัทึกเป็น
ค่าใชจ่้ายในการขายเม่ือเกิดรายการ 

- รายการส่งเสริมการขายท่ีระบุในสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ซ่ึงพิจารณาไดว้่าเป็นส่ิงตอบแทนท่ีจ่ายให้
ลูกคา้ - บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะตอ้งบนัทึกรายการดงักล่าวหกัจากมูลค่ารายไดใ้นสัญญาท่ีท ากบั
ลูกคา้ จากเดิมท่ีบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในการขาย 

3. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ลกัษณะความสัมพนัธ์ของบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 
ช่ือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสัมพนัธ์ 

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 99.97) 
บริษทั แอล แอนด ์เอช แมเนจเมนท ์จ ากดั บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทั แอล เอช มอลล ์แอนด ์     

โฮเทล จ ากดั ร้อยละ 99.98) 
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 แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั บริษทัยอ่ย 
บริษทั แอล แอนด ์เอช โฮเทล แมเนจเมนท ์จ ากดั บริษทัยอ่ย (ถือหุน้โดยบริษทั แอล เอช มอลล ์แอนด ์           

โฮเทล 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 (ถือหุ้นโดยบริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล 

กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ร้อยละ 99.99) 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทนุ แลนด์                
แอนด ์เฮา้ส์ จ ากดั 

บริษทัร่วม (ถือหุ้นโดยบริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล 
กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ร้อยละ 99.99) 
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ช่ือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสัมพนัธ์ 

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

บริษทัร่วม 

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

(มหาชน) ร้อยละ 99.99) 
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยค์วอลิต้ี เฮา้ส์ บริษทัร่วมของบริษทั ควอลิต้ีเฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) 
บริษทั เมืองใหม่ พร๊อพเพอร์ต้ี จ ากดั ผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ย 
Reco Resorts Pte Ltd. ผูถื้อหุ้นของบริษทัยอ่ย 
บริษทั สยาม รีเทล ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์จ ากดั มีผูถื้อหุ้นร่วมกนั 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า  
 แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์
แอล เอช ชอ้ปป้ิง เซ็นเตอร์ 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์
แอล เอช โฮเทล 

กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัหลกัทรัพย ์ทรีนีต้ี จ ากดั มีกรรมการร่วมกนั 

ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกันระหว่างบริษทัฯและ
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2562 2561 2562 2561  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
ดอกเบ้ียรับ - - 132 118 ร้อยละ 3.00 - 4.50 ต่อปี 

   (2561: ร้อยละ 3.12 - 4.00 ต่อปี) 
ค่าธรรมเนียมการจดัการรับ - - 3 2 ใกลเ้คียงราคาทุน 
เงินปันผลรับ - - 108 - ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 
ขายท่ีดิน - - 36 50 ใกลเ้คียงราคาทุน 
ค่าตอบแทนจ่ายส าหรับการใชท่ี้ดิน - - 49 36 ใกลเ้คียงราคาทุน 
ดอกเบ้ียจ่าย   - - 5 4 ร้อยละ 2.13 ต่อปี (2561: ร้อยละ 1.65 

ต่อปี) 
ซ้ือท่ีดิน - - 2 - ใกลเ้คียงราคาทุน 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2562 2561 2562 2561  

รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
รายไดค้่าบริหาร - 1 - - ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 
ดอกเบ้ียรับ 17 9 13 5 ตามอตัราดอกเบ้ียเงินฝากท่ีธนาคาร

ประกาศ 
เงินปันผลรับ 1,070 855 1,070 855 ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 
ซ้ือสินคา้  26  15 24 13 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
ซ้ือท่ีดิน 11 - 11 - ตามราคาตลาด 
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย ์ 45 52 - - ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 
รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
รายไดค้่าบริหารอสังหาริมทรัพย ์ 74 53 - - ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 
รายไดค้่าบริหารจดัการดา้นบุคคล 7 7 - - ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 
เงินปันผลรับ 54 53 20 20 ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 
รายไดจ้ากการให้บริการทาง
คอมพิวเตอร์ 1 1 - - 

 
ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 

ดอกเบ้ียรับ 5 5 - - ร้อยละ 3.05 ต่อปี (2561: ร้อยละ 3.10 
ต่อปี) 

ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 20 24 15 15 250 - 960 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน 
(2561: 250 - 900 บาทต่อตารางเมตร
ต่อเดือน) 

ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย ์ 200 207 - - ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2562 2561 2562 2561  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
ดอกเบ้ียรับ - - 364 370 ร้อยละ 3.00 - 4.50 ต่อปี 

   (2561: ร้อยละ 3.12 - 4.00 ต่อปี) 
ค่าธรรมเนียมการจดัการรับ - - 5 6 ใกลเ้คียงราคาทุน 
เงินปันผลรับ - - 108 232 ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 
ขายท่ีดิน - - 36 56 ใกลเ้คียงราคาทุน 
ค่าตอบแทนจ่ายส าหรับการใชท่ี้ดิน - - 49 42 ใกลเ้คียงราคาทุน 
ดอกเบ้ียจ่าย   - - 13 10 ร้อยละ 1.65 - 2.13 ต่อปี  

   (2561: ร้อยละ 1.65 - 2.00 ต่อปี) 
ซ้ือท่ีดิน - - 2 - ใกลเ้คียงราคาทุน 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2562 2561 2562 2561  

รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
รายไดค้่าบริหาร - 3 - - ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 
ดอกเบ้ียรับ 42 24 30 14 ตามอตัราดอกเบ้ียเงินฝากท่ีธนาคาร

ประกาศ 
เงินปันผลรับ 2,502 2,105 2,502 2,105 ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 
ซ้ือสินคา้ 81 36 79 34 ราคาทุนบวกก าไรส่วนเพ่ิม 
ซ้ือท่ีดิน 11 - 11 - ตามราคาตลาด 
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย ์ 133 144 - - ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 
รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
รายไดค้่าบริหารอสังหาริมทรัพย ์ 175 157 - - ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 
รายไดค้่าบริหารจดัการดา้นบุคคล 22 22 - - ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 
เงินปันผลรับ 136 122 52 41 ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 
รายไดจ้ากการให้บริการทาง
คอมพิวเตอร์ 3 3 - - 

 
ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 

ดอกเบ้ียรับ 13 11 - - ร้อยละ 3.05 - 3.10 ต่อปี  
   (2561: ร้อยละ 3.10 ต่อปี) 

ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 59 59 44 43 250 - 960 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน 
(2561: 250 - 900 บาทต่อตารางเมตร
ต่อเดือน) 

ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย ์ 584 590 - - ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 

 ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2562 และ                   
31 ธนัวาคม 2561 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

เงินฝากสถาบันการเงิน 
   (แสดงภายใต้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด) 

   

บริษทัร่วม     
ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) 7,340.8 4,991.1 6,414.1 3,830.0 

เงินลงทุนช่ัวคราว (หมายเหตุ 5)     
บริษทัร่วม     
ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) 280.1 200.2 - - 
บริษทั หลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ ากดั 501.4 500.4 501.4 500.4 

รวม 781.5 700.6 501.4 500.4 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

เงินทดรองจ่ายและลูกหนี้กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 6)   
บริษทัยอ่ย     
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
บริษทั แอตแลนติก เรียลเอสเตท จ ากดั - - 0.1 - 
บริษทั แอลเอช แอสเซท จ ากดั - - 1.3 0.1 
บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ นอร์ธอสี จ ากดั - - 2.1 13.4 

 - - 3.5 13.5 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยค์วอลิต้ี เฮา้ส์ 1.7 1.5 - - 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า  
 แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ 2.5 4.2 - - 
บริษทั สยาม รีเทล ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์จ ากดั 26.9 8.7 - - 
ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
   แอล เอช ชอ้ปป้ิง เซ็นเตอร์ 9.2 12.3 - - 

 40.3 26.7 - - 

รวม 40.3 26.7 3.5 13.5 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน  
บริษทัยอ่ย     
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
บริษทั แอตแลนติก เรียลเอสเตท จ ากดั - - 409.0 153.1 
บริษทั แอล เอช มอลล ์แอนด ์โฮเทล จ ากดั   - - 2,050.9 2,328.9 
บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ นอร์ธอสี จ ากดั - - 640.2 50.2 
บริษทั แอลเอช แอสเซท จ ากดั - - 2,305.7 715.8 
บริษทั สยามธานี พร๊อบเพอร์ต้ี จ ากดั - - 170.2 - 

 - - 5,576.0 3,248.0 

บริษทัร่วม     
ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) 9.2 4.6 7.1 1.6 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
Reco Resorts Pte Ltd. 9.8 52.9 - - 

รวม 19.0 57.5 5,583.1 3,249.6 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบีย้ค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน     
บริษทัยอ่ย     
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
Land and Houses U.S.A., Inc. - - 9,312.8 9,611.1 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
Reco Resorts Pte Ltd. 544.0 560.0 - - 

รวม 544.0 560.0 9,312.8 9,611.1 

เงินมัดจ าแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน     
 (แสดงภายใต้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน)     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยค์วอลิต้ี เฮา้ส์ 15.7 15.7 12.3 12.4 

เจ้าหนีก้ารค้ากิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 18)    
บริษทัร่วม     
บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ จ ากดั (มหาชน) 7.4 5.6 7.3 5.6 
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 1.1 0.5 0.3 0.2 

 8.5 6.1 7.6 5.8 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ 
   แอล เอช ชอ้ปป้ิง เซ็นเตอร์ 

 
0.4 

 
- 

 
- 

 
- 

รวม 8.9 6.1 7.6 5.8 

เจ้าหนีอ่ื้นกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน (หมายเหตุ 18)    
บริษทัร่วม     
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 6.7 0.3 6.4 0.1 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้อง     
   แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์-II 45.5 47.1 - - 

 52.2 47.4 6.4 0.1 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยค์วอลิต้ี เฮา้ส์ 0.4 0.3 0.3 0.3 
ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์     
   แอล เอช โฮเทล 200.1 178.0 - - 
ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
   แอล เอช ชอ้ปป้ิง เซ็นเตอร์ - 0.2 - - 

 200.5 178.5 0.3 0.3 

รวม 252.7 225.9 6.7 0.4 

เงินกู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน   
บริษทัยอ่ย     
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั - - 10.5 42.1 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

เงินกู้ยืมระยะยาว - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน     
บริษทัยอ่ย     
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั - - 840.0 840.0 

 เงินกูย้มืระยะสั้น/เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้น - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เป็นการกูย้มื/ใหกู้ย้มืในรูปของตัว๋สัญญา
ใชเ้งิน ปลอดหลกัทรัพยค์  ้าประกนั ครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปีหรือเม่ือทวงถาม 

 เงินให้กู ้ยืมระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน เป็นการให้กู ้ยืมแก่ Land and Houses U.S.A. Inc. (“LH 
USA”) ในรูปของตัว๋สัญญาใชเ้งินปลอดหลกัทรัพยค์  ้าประกนั คิดดอกเบ้ียในอตัราระหวา่งร้อยละ 3.40 
ถึง 4.50 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2561: ร้อยละ 3.12 ถึง 4.00 ต่อปี) ส่วนท่ีจะครบก าหนดช าระภายในหน่ึงปี
ไดแ้สดงรวมอยู่ในเงินให้กูย้ืมระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั เน่ืองจากบริษทัฯไม่มีความตั้งใจท่ีจะ
เรียกคืนเงินใหกู้ย้มืดงักล่าวจาก LH USA ภายใน 12 เดือนขา้งหนา้ 

 เงินกูย้มืระยะยาว - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินกูย้มืปลอดหลกัทรัพยค์  ้าประกนัจากบริษทั แอล แอนด์ 
เอช พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 2.13 ต่อปี ครบก าหนดช าระในวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 
2565 

 ในระหวา่งงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 เงินกูย้มื/ใหกู้ย้มืระหวา่งบริษทัฯ บริษทัยอ่ยและ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายการเคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 1 มกราคม 2562 เพ่ิมขึ้น ลดลง 30 กนัยายน 2562 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน   
บริษทัร่วม     
ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) 4.6 40.2 (35.6) 9.2 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
Reco Resorts Pte Ltd. 52.9 12.7 (55.8) 9.8 
รวม 57.5 52.9 (91.4) 19.0 

เงินให้กู้ยืมระยะยาว - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
Reco Resorts Pte Ltd. 560.0 - (16.0) 544.0 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 1 มกราคม 2562 เพ่ิมขึ้น ลดลง 30 กนัยายน 2562 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน   
บริษทัยอ่ย     
บริษทั แอตแลนติก เรียลเอสเตท จ ากดั 153.1 255.9 - 409.0 
บริษทั แอล เอช มอลล ์แอนด ์โฮเทล จ ากดั  2,328.9 361.9 (639.9) 2,050.9 
บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ นอร์ธอสี จ ากดั 50.2 640.3 (50.3) 640.2 
บริษทั แอลเอช แอสเซท จ ากดั 715.8 1,589.9 - 2,305.7 
บริษทั สยามธานี พร๊อบเพอร์ต้ี จ ากดั - 170.2 - 170.2 
 3,248.0 3,018.2 (690.2) 5,576.0 
บริษทัร่วม     
ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) 1.6 28.2 (22.7) 7.1 
รวม 3,249.6 3,046.4 (712.9) 5,583.1 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวและดอกเบีย้ค้างรับ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน    
บริษทัยอ่ย     
Land and Houses U.S.A., Inc. 9,611.1 255.9 (554.2) 9,312.8 

เงินกู้ยืมระยะส้ันและดอกเบีย้ค้างจ่าย - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน   
บริษทัยอ่ย     
บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั 42.1 12.8 (44.4) 10.5 

เงินกู้ยืมระยะยาว - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน     
บริษทัยอ่ย     
บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั 840.0 - - 840.0 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี  30 กันยายน 2562 และ 2561 บริษัทฯและ         
บริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือน                                
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

ส าหรับงวดเกา้เดือน                                
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2562 2561 2562 2561 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 53 51 157 152 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2 2 5 6 
รวม 55 53 162 158 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือน                                
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

ส าหรับงวดเกา้เดือน                                
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2562 2561 2562 2561 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 38 41 112 122 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1 1 2 3 

รวม 39 42 114 125 

 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการโครงการ การให้ค  าปรึกษาและ
สัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาบริการกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 26 

 บริษทัฯมีภาระจากการค ้าประกนัใหก้บักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 26.3 

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
30 กนัยายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
เงินสด 6,592 7,669 2,385 2,395 
เงินฝากธนาคาร 2,048,730 3,034,728 1,318,413 1,986,106 
เช็คท่ีถึงก าหนดช าระแต่ยงัมิได ้                 
 น าฝาก 676,719 668,428 656,804 665,673 
ใบรับเงินฝากประจ า 6,138,737 3,420,979 5,600,000 3,000,000 
รวม 8,870,778 7,131,804 7,577,602 5,654,174 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 เงินฝากธนาคารและใบรับเงินฝากประจ ามีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.10 
ถึง 1.90 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2561: ร้อยละ 0.10 ถึง 1.25 ต่อปี) 
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5. เงินลงทุนช่ัวคราว 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม                  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
30 กนัยายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
ใบรับเงินฝากประจ าท่ีมีอายมุากกวา่ 3 เดือน 
แต่ไม่เกิน 1 ปี 

 
280,093 

 
200,242 

 
- 

 
- 

เงินลงทุนในกองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน 
- ราคาทุน 

 
499,084 

 
500,000 

 
499,084 

 
500,000 

บวก: ก าไรท่ียงัไม่เกิดขึ้นจากการ
เปล่ียนแปลงมูลค่าเงินลงทุน 

 
2,275 

 
390 

 
2,275 

 
390 

เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์พื่อคา้                      
- มูลค่ายติุธรรม 501,359 500,390 501,359 500,390 

รวม 781,452 700,632 501,359 500,390 

6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
30 กนัยายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 56,681 101,797 - - 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  57,443 45,932 - - 
 3 - 6 เดือน 2,489 5,502 - - 
 6 - 9 เดือน 536 345 - - 
    9 - 12 เดือน 11 2 - - 
 มากกวา่ 12 เดือน - 98 - - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ี 
 ไม่เก่ียวขอ้งกนั  117,160 153,676 - - 
ลูกหน้ีอ่ืน     
เงินทดรองจ่ายและลูกหน้ีกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 40,329 26,724 3,526 13,524 

อ่ืน ๆ 53,155 48,167 41,923 41,963 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 93,484 74,891 45,449 55,487 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  210,644 228,567 45,449 55,487 
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7. โครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือขาย (สินค้าคงเหลือ) 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้ าท่ีดินบางส่วนพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยู่บนท่ีดินไปจดจ านองค ้าประกนั
เงินกูย้มืและเงินเบิกเกินบญัชีของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
30 กนัยายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
มูลค่าสุทธิตามบญัชีของท่ีดินพร้อม     
   ส่ิงปลูกสร้างท่ีติดภาระค ้าประกนั 7,036 6,484 6,368 5,826 

8. เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค า้ประกนั 

 ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 คือ เงินฝากออมทรัพยซ่ึ์งบริษทัย่อย
แห่งหน่ึงไดน้ าไปวางไวก้บับริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน ไทยพาณิชย ์จ ากดั ในฐานะท่ีเป็นทรัสตี
ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์แอล เอช โฮเทล  (“LHHOTEL”) เพื่อเป็น
ประกันค่าเช่าท่ีดินและอาคารส่ิงปลูกสร้าง ส าหรับระยะเวลา 1 ปีล่วงหน้าของโครงการโรงแรม         
แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชด าริ ซ่ึงบริษทัย่อยไดข้ายโครงการดงักล่าวให้แก่ LHHOTEL ในเดือน
มิถุนายน 2560  

9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

9.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

  สัดส่วน  มูลค่าตามบญัชีตาม 
ช่ือบริษทั ทุนช าระแลว้ เงินลงทุน ราคาทุน วิธีส่วนไดเ้สีย 

 30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั แอตแลนติก เรียลเอสเตท จ ากดั 15,000 15,000 99.99 99.99 14,998 14,998 (31,417) (26,037) 
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 3,683,189 2,864,514 

บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์นอร์ธ จ ากดั 13,500 13,500 99.99 99.99 13,500 13,500 15,763 15,781 
บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ นอร์ธอีส จ ากดั 150,000 150,000 99.99 99.99 149,999 149,999 331,145 325,691 
บริษทั สยามธานี พร๊อบเพอร์ตี้  จ  ากดั 100,000 100,000 99.99 99.99 64,859 64,859 163,548 163,257 
   และบริษทัยอ่ย         
บริษทั แอล เอช เรียลเอสเตท จ ากดั 58,000 58,000 99.99 99.99 25,000 25,000 18,637 18,802 
บริษทั แอลเอช แอสเซท จ ากดั 100,000 100,000 99.99 99.99 52,734 52,734 492,737 471,656 
บริษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จ ากดั 900,000 900,000 55.00 55.00 495,000 495,000 676,547 689,871 
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(หน่วย: พนับาท) 
  สัดส่วน  มูลค่าตามบญัชีตาม 

ช่ือบริษทั ทุนช าระแลว้ เงินลงทุน ราคาทุน วิธีส่วนไดเ้สีย 

 30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ตี้  130,000 130,000 60.00 60.00 174,000 174,000 202,707 306,851 
   จ ากดั และบริษทัยอ่ย         
Land and Houses U.S.A., Inc. (ก) (ก) 100.00 100.00 1,343,127 1,343,127 1,099,159 1,516,259 
บริษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี จ ากดั 100 100 99.94 99.94 100 100 903 993 

     4,333,317 4,333,317 6,652,918 6,347,638 

(ก) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 Land and Houses U.S.A., Inc. มีทุนช าระแลว้จ านวน 40 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา  

9.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

       ในระหว่างงวด บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับจากเงินลงทุนใน       
บริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะกิจการดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

ช่ือบริษทั ส่วนแบ่งก าไรขาดทุน                               ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เงินปันผลรับ 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

บริษทั แอตแลนติก เรียลเอสเตท จ ากดั (3,451) (10,279) - - - - 
บริษทั แอล เอช มอลล ์แอนด ์โฮเทล จ ากดั  
   และบริษทัยอ่ย 180,867 40,695 

 
1,326 

 
86,922 - - 

บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์นอร์ธ จ ากดั 8 (5) - - - - 
บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ นอร์ธอีส จ ากดั 11,432 48,752 - - - - 
บริษทั สยามธานี พร๊อบเพอร์ตี้  จ  ากดั และบริษทัยอ่ย 2,623 4,355 - - - - 
บริษทั แอล เอช เรียลเอสเตท จ ากดั 15 6 - - - - 
บริษทั แอลเอช แอสเซท จ ากดั 6,227 (15,806) - - - - 
บริษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จ ากดั  (2,660) 19,611 - - - - 
บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ตี้  จ ากดั 
   และบริษทัยอ่ย (19,396) 11,514 

 
- 

 
- 108,419 - 

Land and Houses U.S.A., Inc. (101,468) (118,311) (4,221) (49,029) - - 
บริษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี จ ากดั (30) (34) - - - - 

รวม 74,167 (19,502) (2,895) 37,893 108,419 - 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

ช่ือบริษทั ส่วนแบ่งก าไรขาดทุน                               ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เงินปันผลรับ 

 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

บริษทั แอตแลนติก เรียลเอสเตท จ ากดั (5,380) (12,077) - - - - 
บริษทั แอล เอช มอลล ์แอนด ์โฮเทล จ ากดั  
   และบริษทัยอ่ย 509,306 110,998 

 
309,369 

 
114,571 - - 

บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์นอร์ธ จ ากดั (18) 20 - - - - 
บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ นอร์ธอีส จ ากดั 5,454 145,690 - - - 232,499 
บริษทั สยามธานี พร๊อบเพอร์ตี้  จ  ากดั และบริษทัยอ่ย 291 4,246 - - - - 
บริษทั แอล เอช เรียลเอสเตท จ ากดั (165) (142) - - - - 
บริษทั แอลเอช แอสเซท จ ากดั 21,081 (8,642) - - - - 
บริษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จ ากดั  (13,324) 22,528 - - - - 
บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ตี้  จ ากดั  
   และบริษทัยอ่ย 4,275 28,105 

 
- 

 
- 108,419 - 

Land and Houses U.S.A., Inc. (344,295) 884,858 (72,805) (7,056) - - 
บริษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี จ ากดั (90) (133) - - - - 

รวม 177,135 1,175,451 236,564 107,515 108,419 232,499 

9.3  รายการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 

 บริษทั แอล แอนด ์เอช โฮเทล แมเนจเมนท ์จ ากดั 

 เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2562 บริษทั แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จ ากดั (“LHMH”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อย     
ท่ีบริษทัฯถือหุ้นในอตัราร้อยละ 99.99 ซ้ือเงินลงทุนในบริษทั แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเมนท์ 
จ ากดั (“LHH”) จากบริษทั แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั (“LHP”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัฯ
ถือหุ้นในอตัราร้อยละ 60 จ านวน 99,997 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 99.997 ของทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้
ของ LHH ในราคาหุ้นละ 706 บาท รวมเป็นจ านวนเงิน 70.60 ลา้นบาท ซ่ึงภายหลงัการซ้ือขายหุ้น
ดงักล่าวส่งผลให้ LHH ส้ินสภาพการเป็นบริษทัย่อยของ LHP และเปล่ียนเป็นบริษทัย่อยของ LHMH 
แทน อย่างไรก็ตาม รายการซ้ือขายหุ้นดังกล่าวถือเป็นการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน 
(Business combination under common control) ดังนั้ นจึงไม่ส่งผลกระทบต่อส่วนของก าไรหรือ
ขาดทุนในงบการเงินรวมของบริษทัฯ  

 ต่อมาเม่ือวันท่ี  26 กันยายน 2562 ท่ีประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ้นของบริษัท แอล แอนด์ เอช โฮเทล          
แมเนจเมนท ์จ ากดั (“LHH”) ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือหุ้นทางออ้มในอตัราร้อยละ 99.99 (ถือหุ้น
โดยบริษทั แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จ ากัด “(LHMH”) ในอตัราร้อยละ 99.99 ) มีมติอนุมติัให้ 
LHH เพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 9 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จ านวน 0.9 ลา้นหุ้น มูลค่าหุ้น
ท่ีตราไวหุ้้นละ 10 บาท ซ่ึง LHH ไดรั้บช าระค่าหุ้นเพิ่มทุนทั้งจ านวนจาก LHMH เรียบร้อยแลว้ และ 
LHH ไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์รียบร้อยแลว้ในวนัท่ี 1 ตุลาคม 2562 
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10. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

10.1 เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีแสดงอยู่ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
   งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  จดัตั้งข้ึน   มูลค่าตามบญัชีตาม 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน วิธีส่วนไดเ้สีย 

   30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป ลงทุนในบริษทัต่าง ๆ ไทย 21.88 21.88 4,538,712 4,538,712 9,190,690 8,697,404 
   จ ากดั (มหาชน)         
บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่ ผลิตวสัดุก่อสร้าง ไทย 21.16 21.16 179,178 179,178 414,466 391,700 
   โปรดคัส์ จ ากดั (มหาชน)         
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์  คา้ปลีกวสัดุก่อสร้าง ไทย 30.23 30.23 1,489,020 1,489,020 6,506,711 6,639,182 
   จ ากดั (มหาชน)         
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 49.99 49.99 743,925 743,925 369,365 419,337 
   สิทธิเรียกร้องแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์-II         
บริษทั ควอลิต้ีเฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 24.98 24.98 3,282,682 3,282,682 7,467,013 7,425,351 

     10,233,517 10,233,517 23,948,245 23,572,974 

10.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่างงวด บริษัทฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและเงินปันผลรับจากเงินลงทุนใน        
บริษทัร่วมในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

ช่ือบริษทั ส่วนแบ่งก าไรขาดทุน ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เงินปันผลรับ 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 167,801 170,454 74,564 150,762 162,217 - 
บริษทั ควอลิตี้คอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ จ ากดั (มหาชน) 9,452 (2,052) - - - - 
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 448,193 412,917 157 (667) 675,899 596,382 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้อง                            
แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์-II 15,031 18,631 

 
- 

 
- 44,567 44,567 

บริษทั ควอลิตี้ เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) 178,927 330,144 11,718 23,534 187,317 214,075 

รวม 819,404 930,094 86,439 173,629 1,070,000 855,024 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

ช่ือบริษทั ส่วนแบ่งก าไรขาดทุน ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น เงินปันผลรับ 
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 

บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 510,813 515,590 353,254 41,216 370,781 139,043 
บริษทั ควอลิตี้คอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ จ ากดั (มหาชน) 27,844 1,682 - - 5,078 2,539 
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 1,339,062 1,187,173 (458) (212) 1,471,075 1,312,040 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้อง                            
แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์-II 42,876 49,468 

 
- 

 
- 92,848 89,134 

บริษทั ควอลิตี้ เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) 548,288 753,032 55,323 6,335 561,949 561,948 

รวม 2,468,883 2,506,945 408,119 47,339 2,501,731 2,104,704 
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10.3 มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์

 ส าหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มูลค่า
ยติุธรรมของเงินลงทุนดงักล่าวมีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
ช่ือบริษทั มูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี                         

 30 กนัยายน      
2562 

31 ธนัวาคม       
2561 

บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 6,211 6,303 
บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ จ ากดั (มหาชน) 478 374 
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั  (มหาชน) 67,988 60,433 
บริษทั ควอลิต้ีเฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) 7,064 6,958 
รวม 81,741 74,068 

11. เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
30 กนัยายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 

หลักทรัพย์เผ่ือขาย     
หลกัทรัพยหุ์น้ทุน - ต่างประเทศ  2,368,704 2,368,704 2,368,704 2,368,704 
หน่วยลงทุน - ในประเทศ  2,381,276 2,381,276 1,091,343 1,091,343 
บวก: ค่าเผื่อการปรับมูลค่า 1,419,839 863,631 461,192 291,696 
หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย - สุทธิ 6,169,819 5,613,611 3,921,239 3,751,743 
เงินลงทุนทั่วไป     
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 6,263,723 5,707,515 3,921,239 3,751,743 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดน้ าหน่วยลงทุนในประเทศมูลค่าตามบญัชีประมาณ 
2,249 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561: 1,862 ลา้นบาท) ไปจ าน ากบัธนาคารแห่งหน่ึงเพื่อเป็นหลกัประกนั
วงเงินสินเช่ือระยะสั้น 
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12. ท่ีดินรอการพฒันา 

 ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯได้น าท่ีดินรอการพฒันาบางส่วนไปจด
จ านองค ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
  งบการเงินรวมและ           

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   30 กนัยายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
มูลค่าสุทธิตามบญัชีของท่ีดิน 
   รอการพฒันาท่ีติดภาระค ้าประกนั 

  
689 689 

13. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี                        
30 กนัยายน 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน                            

เฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 14,406,733 211,432 
ซ้ือเพิ่ม - ราคาทุน 110,764 - 
ค่าเส่ือมราคา (237,310) - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (809,783) - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 13,470,404 211,432 

 อพาร์ทเม้นให้เช่า ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี  30 กันยายน 2562 จ านวน 5,580 ล้านบาท                        
(31 ธันวาคม  2561: 5,995 ล้านบาท) ถูกน าไปค ้ าประกันเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน                
ในต่างประเทศ 
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14. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2562 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
                                

งบการเงินรวม 
งบการเงิน   

เฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 863,090 330,119 
ซ้ือเพิ่ม - ราคาทุน 94,035 63,590 
จ าหน่าย - มูลค่าสุทธิตามบญัชี  (5,302) (3,776) 
ค่าเส่ือมราคา (152,212) (47,605) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (1,271) - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 798,340 342,328 

15. สิทธิการเช่า 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 อายกุาร     
 ตดัจ าหน่าย 1 มกราคม   30 กนัยายน 

โครงการ คงเหลือ (ปี) 2562 เพ่ิมขึ้น ตดัจ าหน่าย 2562 

โรงแรม แกรนด ์เซนเตอร์ พอยต์ สุขมุวิท 55 27 1,530,384 - (40,518) 1,489,866 
โรงแรม แกรนด ์เซนเตอร์ พอยต ์พทัยา และ      
 ศูนยก์ารคา้เทอร์มินอล 21 พทัยา 29 4,436,408 17,909 (111,045) 4,343,272 
ศูนยก์ารคา้เทอร์มินอล 21 พระราม 3 33 445,167 265,750 (9,003) 701,914 
ท่ีดินเปล่า 7, 30 และ 40 240,642 219,185 (5,027) 454,800 

รวม  6,652,601 502,844 (165,593) 6,989,852 

 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดน้ าสิทธิการเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของโครงการโรงแรม แกรนด ์เซนเตอร์ 
พอยต ์พทัยา ศูนยก์ารคา้เทอร์มินอล 21 พทัยา และศูนยก์ารคา้เทอร์มินอล 21 พระราม 3 ไปค ้าประกนั
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะยาว  
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16. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตัวตนอ่ืน (คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์) ส าหรับงวด        
เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
                                

งบการเงินรวม 
งบการเงิน   

เฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 45,286 16,645 
ซ้ือคอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์ 2,257 1,936 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (7,946) (2,843) 
ผลต่างจากอตัราแลกเปลี่ยน (1,034) - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 38,563 15,738 

17. เงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 
 อตัราดอกเบ้ีย  

(ร้อยละต่อปี) งบการเงินรวม 

 30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

ตัว๋สัญญาใชเ้งิน 2.65 - 2.70 2.65 589,000 609,000 

รวม 589,000 609,000 
 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงินของบริษทัยอ่ยค ้าประกนัโดยการจ าน าหน่วยทรัสตข์องทรัสต์เพื่อ
การลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์แอล เอช ช้อปป้ิง เซ็นเตอร์ และทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์แอล เอช โฮเทล และค ้าประกนัโดยบริษทัฯ 
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18. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
30 กนัยายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 2,061,058 2,032,859 1,567,050 1,622,130 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,878 6,087 7,627 5,810 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 252,706 225,930 6,740 420 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 1,332,073 1,266,542 1,068,147 1,009,771 
อ่ืน ๆ 158,032 169,789 32,707 32,546 
รวม 3,812,747 3,701,207 2,682,271 2,670,677 

19. เงินกู้ยืมระยะยาว 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
30 กนัยายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
เงินกูย้ืมระยะยาว 10,268,279 9,605,318 4,000,000 4,000,000 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (131,432) (24,166) - - 

สุทธิ 10,136,847 9,581,152 4,000,000 4,000,000 

 การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาวส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
                                

งบการเงินรวม 
งบการเงิน   

เฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 9,605,318 4,000,000 
บวก: กูเ้พิ่ม 855,000 - 
หกั: ช าระคืน (18,147) - 
หกั: ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (173,892) - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 10,268,279 4,000,000 
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 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้ าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง
ของโครงการ อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ท่ีดินรอการพฒันา และสิทธิการเช่าท่ีดินไปจดจ านอง
เป็นหลกัประกนัเงินกูย้มืระยะยาว 

 สัญญากู้ยืมเงินส่วนใหญ่ได้ระบุขอ้ปฏิบติัและขอ้จ ากัดบางประการ เช่น อตัราส่วนการถือหุ้นของ         
ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ การเปล่ียนแปลงกรรมการบริษทั การค ้าประกนัหน้ีสินหรือเขา้รับอาวลัตัว๋สัญญา     
ใช้เงินแก่บุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ การจ่ายเงินปันผล การรวมหรือควบบริษัทเข้ากับบริษัทอ่ืน        
การด ารงอตัราส่วนทางการเงินบางประการ และการแจง้ให้ผูใ้ห้กูท้ราบอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรเม่ือ
มีคดีความท่ีมีผลกระทบต่อความสามารถในการช าระคืนเงินกู ้เป็นตน้ 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทัย่อยคงเหลือจ านวนเงินท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช้ของวงเงินกูย้ืมจากสถาบนั
การเงินเป็นจ านวน 3,030 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561: 810 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: ไม่มี) 

20. หุ้นกู้ 

 รายละเอียดการอนุมติัการออกจ าหน่ายหุน้กูข้องบริษทัฯมีดงัน้ี 

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

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

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทัฯมีจ านวนหุ้นกูท่ี้ยงัไม่ไดอ้อกตามการอนุมติัดงักล่าวขา้งตน้จ านวน
รวม 12,550 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561: 19,550 ลา้นบาท) 
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 ยอดคงเหลือของหุน้กู ้ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 จ านวนหน่วย (หน่วย) จ านวนเงิน (พนับาท) 

     30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 

คร้ังท่ี อตัราดอกเบ้ียต่อปี อาย ุ คืนเงินตน้ ครบก าหนด 2562 2561 2562 2561 

หุ้นกูป้ระเภทไม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิ        

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 คร้ังท่ี 1/2562 คงท่ีร้อยละ 2.62 3 ปี เมื่อครบก าหนด 26 เมษายน 2565 6,000,000 - 6,000,000 - 

 คร้ังท่ี 2/2562 คงท่ีร้อยละ 2.12 3 ปี เมื่อครบก าหนด 15 ตุลาคม 2565 7,000,000 - 7,000,000 - 

รวม     47,450,000 40,450,000 47,450,000 40,450,000 

หัก: หุ้นกูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี     (15,250,000) (14,250,000) 

สุทธิ       32,200,000 26,200,000 

 การเปล่ียนแปลงของหุน้กูส้ าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและ       

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 40,450,000 
บวก: ออกหุน้กู ้ 13,000,000 
หกั: ช าระคืน (6,000,000) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 47,450,000 

 หนงัสือช้ีชวนการออกหุ้นกูไ้ดร้ะบุถึงขอ้ปฏิบติัและขอ้จ ากดับางประการ เช่น การด ารงอตัราส่วนทาง
การเงิน การจ่ายเงินปันผล และการจดัส่งรายงานเม่ือมีเหตุการณ์ส าคญั เช่น การถูกฟ้องร้อง เป็นตน้ 
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21. ส่วนเกนิทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผ่ือขาย 

 ในระหว่างงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2562 และ 2561 ส่วนเกินทุนจากการวดัมูลค่า           
เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขายมีรายการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2562 2561 2562 2561 
ยอดคงเหลือ ณ วนัตน้งวด 694,418 2,099,809 233,357 1,769,098 
เปล่ียนแปลงระหวา่งงวด     
   -  จากการตีราคา 556,207 (1,315,557) 169,496 (1,458,771) 
   -  ภาษีเงินได ้ (111,241) 263,111 (33,899) 291,754 
ยอดคงเหลือ ณ วนัปลายงวด 1,139,384 1,047,363 368,954 602,081 

22. ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลค านวณขึ้นจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี
เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 สรุป
ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 351,813 357,082 259,377 299,782 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผล
แตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ
ผลแตกต่างชัว่คราว 50,830 41,578 65,344 48,114 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน                   
งบก าไรขาดทุน 402,643 398,660 324,721 347,896 
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(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 965,024 1,288,165 747,510 1,142,573 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิดผล
แตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ
ผลแตกต่างชัว่คราว 3,760 7,576 61,172 (8,920) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ที่แสดงอยู่ใน                   
งบก าไรขาดทุน 968,784 1,295,741 808,682 1,133,653 

จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด
สามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั   

ก าไรขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน   
ในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 68,780 34,591 69,111 56,323 

 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2562 2561 2562 2561 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั   

ก าไรขาดทุนจากการวดัมูลค่าเงินลงทุน   
ในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย (111,241) 263,111 (33,899) 291,754 
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23. ก าไรต่อหุ้น 

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

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 ก าไรส าหรับงวด จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุ้น  
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน       

ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ   2,201,394 2,313,881 11,949,713 11,949,713 0.18 0.19 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 ก าไรส าหรับงวด จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุ้น  
 2562 2561 2562 2561 2562 2561 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน       

ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ   5,879,578 8,204,181 11,949,713 11,949,713 0.49 0.69 

24. เงินปันผล 

   
 

เงินปันผลท่ี
อนุมตัิจ่าย 

 
เงินปันผล

ระหว่างกาลท่ี
จ่ายไปแลว้ 

 
 

เงินปันผล  
ท่ีจ่ายเพิ่ม 

 
 

จ านวน     
เงินปันผล 

จ านวน               
เงินปันผลส่วน      

ท่ีเป็นของผูถื้อหุ้น                  
ซ่ึงไม่มีสิทธิ 

 
 

จ านวน 
เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมตัิโดย ต่อหุ้น ต่อหุ้น ต่อหุ้น ท่ีจ่ายเพิ่ม รับเงินปันผล ท่ีจ่ายไปจริง 
  (บาท) (บาท) (บาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) 
เงินปันผลประจ าปี 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 

   เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2561 
0.75 (0.40) 0.35 4,183 (1) 4,182 

เงินปันผลระหว่างกาล 
   ส าหรับปี 2561 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
   เมื่อวนัท่ี 14 สิงหาคม 2561 

0.40      - 0.40 4,779 - 4,779 
 

       8,961 

เงินปันผลประจ าปี 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
   เมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2562 

0.75 (0.40) 0.35 4,183 (1) 4,182 

เงินปันผลระหว่างกาล 
   ส าหรับปี 2562 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
   เมื่อวนัท่ี 14 สิงหาคม 2562 

0.30      - 0.30 3,585 (1) 3,584 
 

       7,766 
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25. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์และบริการ     
ในระหวา่งงวดปัจจุบนับริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงาน
ท่ีรายงาน 

ขอ้มูลรายได้และก าไรของส่วนงานของบริษทัฯ และบริษทัย่อยส าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 2561 มีดงัต่อไปน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 
  ส่วนงานธุรกิจ   รายการปรับปรุง  
 ส่วนงานธุรกิจ ให้เช่าพื้นท่ี  รวมส่วนงาน และตดัรายการ  
 อสังหาริมทรัพย ์ และบริการ อื่น ๆ ท่ีรายงาน ระหว่างกนั งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 6,347 1,250 - 7,597 - 7,597 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 41 54 - 95 (95) - 
ดอกเบ้ียรับ 179 11 - 190 (170) 20 
ค่าบริการสาธารณูปโภค 79 - - 79 - 79 
ค่าใชจ้่ายทางการเงิน (218) (159) - (377) 170 (207) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (18) (171) - (189) - (189) 
โอนกลบัประมาณการหน้ีสินจากคดีความ 353 - - 353 - 353 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 189 15 615 819 - 819 
ก าไรของส่วนงาน 1,749 107 615 2,471 54 2,525 
รายได้และค่าใช้จ่ายท่ีไม่ได้ปันส่วน:       
 รายไดอ้ื่น      97 
 ค่าใชจ้่ายอื่น      (3) 
 ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้      (403) 
 ก าไรสุทธิของผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย      (15) 
ก าไรส าหรับงวด      2,201 

 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 
  ส่วนงานธุรกิจ   รายการปรับปรุง  
 ส่วนงานธุรกิจ ให้เช่าพื้นท่ี  รวมส่วนงาน และตดัรายการ  
 อสังหาริมทรัพย ์ และบริการ อื่น ๆ ท่ีรายงาน ระหว่างกนั งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 7,095 864 - 7,959 - 7,959 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน - 58 - 58 (58) - 
ดอกเบ้ียรับ 134 10 - 144 (122) 22 
ค่าบริการสาธารณูปโภค 75 - - 75 - 75 
ค่าใชจ้่ายทางการเงิน (132) (137) - (269) 118 (151) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (19) (117) - (136) - (136) 
โอนกลบัประมาณการหน้ีสินจากคดีความ 270 - - 270 - 270 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 328 19 583 930 - 930 
ก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 2,142 (73) 583 2,652 54 2,706 
รายได้และค่าใช้จ่ายท่ีไม่ได้ปันส่วน:       
 รายไดอ้ื่น      96 
 ค่าใชจ้่ายอื่น      (65) 
 ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้      (399) 
 ก าไรสุทธิของผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย      (24) 
ก าไรส าหรับงวด      2,314 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 
  ส่วนงานธุรกิจ   รายการปรับปรุง  
 ส่วนงานธุรกิจ ให้เช่าพื้นท่ี  รวมส่วนงาน และตดัรายการ  
 อสังหาริมทรัพย ์ และบริการ อื่น ๆ ท่ีรายงาน ระหว่างกนั งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 18,584 3,662 - 22,246 - 22,246 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน 49 189 - 238 (238) - 
ดอกเบ้ียรับ 402 34 - 436 (377) 59 
ค่าบริการสาธารณูปโภค 235 - - 235 - 235 
ค่าใชจ้่ายทางการเงิน (514) (475) - (989) 377 (612) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (52) (511) - (563) - (563) 
โอนกลบัประมาณการหน้ีสินจากคดีความ 353 - - 353 - 353 
ก าไรจากการขายทรัพยสิ์น 1 - - 1 - 1 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 576 43 1,850 2,469 - 2,469 
ก าไรของส่วนงาน 4,426 269 1,850 6,545 95 6,640 

รายได้และค่าใช้จ่ายท่ีไม่ได้ปันส่วน:       
 รายไดอ้ื่น      240 
    ค่าใชจ้่ายอื่น      (9) 
 ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้      (969) 
 ก าไรสุทธิของผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย      (22) 

ก าไรส าหรับงวด      5,880 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 
  ส่วนงานธุรกิจ   รายการปรับปรุง  
 ส่วนงานธุรกิจ ให้เช่าพื้นท่ี  รวมส่วนงาน และตดัรายการ  
 อสังหาริมทรัพย ์ และบริการ อื่น ๆ ท่ีรายงาน ระหว่างกนั งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 22,750 2,585 - 25,335 - 25,335 
รายไดร้ะหว่างส่วนงาน - 162 - 162 (162) - 
ดอกเบ้ียรับ 404 29 - 433 (380) 53 
ค่าบริการสาธารณูปโภค 232 - - 232 - 232 
ค่าใชจ้่ายทางการเงิน (415) (455) - (870) 352 (518) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (49) (376) - (425) - (425) 
โอนกลบัประมาณการหน้ีสินจากคดีความ 270 - - 270 - 270 
ก าไรจากการขายทรัพยสิ์น 115 1,333 - 1,448 - 1,448 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 755 49 1,703 2,507 - 2,507 
ก าไรของส่วนงาน 6,468 1,117 1,703 9,288 40 9,328 

รายได้และค่าใช้จ่ายท่ีไม่ได้ปันส่วน:       
 รายไดอ้ื่น      228 
    ค่าใชจ้่ายอื่น      (19) 
 ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้      (1,296) 
 ก าไรสุทธิของผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย      (37) 

ก าไรส าหรับงวด      8,204 
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26. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

26.1 ภาระผูกพนั 

 26.1.1 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนัจาก
การพฒันาโครงการท่ีด าเนินการอยู่ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
30 กนัยายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
ภาระผกูพนัตามสัญญาก่อสร้าง 5,495 3,586 3,358 3,359 
ภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งท าการ     
   พฒันาสาธารณูปโภค     
   ส่วนกลางของโครงการ     
   ท่ีด าเนินงานอยู่ 1,279 1,210 1,195 1,182 

 26.1.2 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทั แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั 
(“LHP”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัฯถือหุ้นในอตัราร้อยละ 60 และบริษทั แอล เอช มอลล์ 
แอนด์ โฮเทล จ ากดั (“LHMH”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัฯถือหุ้นในอตัราร้อยละ 99.99 มี
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง และสัญญาเช่าท่ีดินดงัน้ี 

  ก) สัญญาเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้าง - LHP 
วนัท่ีท าสัญญา อายสัุญญา วนัส้ินสุดสัญญา อตัราค่าเช่า 

7 มิถุนายน 2548 30 ปี* 31 พฤษภาคม 2581  ตั้งแต่วนัท่ี 1 มิถุนายน 2551 โดยจ่ายค่าเช่า 
       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 30 กนัยายน 2562: 
 ช าระแลว้รวม 13 ลา้นบาท) 

     ปีท่ี 16 - 20 ค่าเช่ารวม 69 ลา้นบาท 
     ปีท่ี 21 - 25 ค่าเช่ารวม 88 ลา้นบาท 
     ปีท่ี 26 - 30 ค่าเช่ารวม 112 ลา้นบาท 

 * อายสุัญญาเช่านบัจากวนัท่ี 1 มิถุนายน 2551 (ภายหลงัระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี) 
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 นอกจากน้ี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 LHP มีภาระผกูพนัเก่ียวกบั
ค่าดูแลรักษาความปลอดภยัเดือนละ 16,740 บาท ตลอดระยะเวลาการปลูกสร้างและ
ตลอดอายสุัญญาเช่า 

 LHP ไดบ้นัทึกหน้ีสินภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างขา้งต้นแลว้   
ในงบการเงินรวมด้วยมูลค่าปัจจุบัน เน่ืองจากค่าเช่าดังกล่าวถือเป็นส่วนหน่ึงของ
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจากการขายทรัพยสิ์นของโครงการโรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต ์
ราชด าริ ใหแ้ก่ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์

  ข) สัญญาเช่าท่ีดิน - LHP 
วนัท่ีท าสัญญา อายสัุญญา อตัราค่าเช่า 

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

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

   2562: ช าระแลว้รวม 19 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 

 *  อายุสัญญาเช่านับตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2553 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2583 อย่างไรก็ตาม ผูใ้ห้เช่ายินยอมให้ LHP 
เขา้ไปพฒันาและก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างในท่ีดินท่ีเช่าไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2550 ถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2553 โดย 
LHP ตกลงจะช าระค่าหนา้ดินเพ่ิมเติมในอตัราเดือนละ 160,000 บาท 

 LHP ไดบ้นัทึกหน้ีสินภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าท่ีดินขา้งตน้แลว้ในงบการเงินรวมดว้ย
มูลค่าปัจจุบนั เน่ืองจากค่าเช่าดงักล่าวถือเป็นส่วนหน่ึงของค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจากการ
ขายทรัพยสิ์นของโครงการศูนยก์ารคา้เทอร์มินอล 21 และโรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ 
พอยต ์เทอร์มินอล 21 ใหแ้ก่ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย ์ 

  ค) สัญญาเช่าท่ีดิน - LHMH 
วนัท่ีท าสัญญา อายสัุญญา วนัส้ินสุดสัญญา อตัราค่าเช่า 

3 ตุลาคม 2556 30 ปี* 31 มีนาคม 2590 ตั้งแต่วนัท่ี 1 เมษายน 2560 โดยจา่ยค่าเช่า 
      เป็นรายปีในอตัราดงัน้ี 
       ปีท่ี 1 - 7 ค่าเช่ารวม 35 ลา้นบาท 
      (ณ 30 กนัยายน 2562: 
        ช าระแลว้รวม 13 ลา้นบาท) 
       ปีท่ี 8 - 17 ค่าเช่ารวม 100 ลา้นบาท 
     ปีท่ี 18 - 27 ค่าเช่ารวม 150 ลา้นบาท 
     ปีท่ี 28 - 30 ค่าเช่ารวม 75 ลา้นบาท 

 * อายสุัญญาเช่านบัจากวนัท่ี 1 เมษายน 2560 (ภายหลงัระยะเวลาก่อสร้าง 3 ปี) 
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 นอกจากน้ี LHMH มีภาระผูกพนัค่าตอบแทนการเขา้ท าสัญญาปีละ 5 ลา้นบาท ซ่ึงตอ้ง
จ่ายช าระในปีท่ีสองและปีท่ีสามของระยะเวลาการก่อสร้าง 

  ง) สัญญาเช่าท่ีดิน - LHMH 
วนัท่ีท าสัญญา อายสัุญญา อตัราค่าเช่า 

4 สิงหาคม 2558 30 ปี*  ค่าเช่าท่ีดินจ่ายเป็นรายเดือนในอตัราดงัน้ี 
      ปีท่ี 1 - 3  ค่าเช่ารวม 71  ลา้นบาท 
        (ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562: 
        ช าระแลว้รวม 18 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 

 *  อายุสัญญาเช่านับจากวนัถดัจากวนัครบก าหนดระยะเวลา 3 ปีของระยะเวลาการก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม ผูใ้ห้เช่า
ยินยอมให้ 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 

  จ) สัญญาเช่าท่ีดิน - LHMH 
วนัท่ีท าสัญญา อายสัุญญา อตัราค่าเช่า 

1 สิงหาคม 2560 40 ปี*     ค่าเช่าท่ีดินจ่ายเป็นรายปีในอตัราดงัน้ี 
          ปีท่ี 1 - 3       ค่าเช่ารวม 15  ลา้นบาท 
       (ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562: 
       ช าระแลว้รวม 3 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 
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วนัท่ีท าสัญญา อายสัุญญา อตัราค่าเช่า 

        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 าสัญญา อายสัุญญา 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 อย่างไรก็ตาม ผูใ้ห้เช่ายินยอมให้  LHMH เขา้ไปพฒันาและ
ก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างในท่ีดินท่ีเช่าไดต้ั้งแต่วนัท่ี 18 มกราคม 2561 จนถึงวนัท่ี 17 มกราคม 2564 

  ช) สัญญาเช่าท่ีดิน - LHMH 
วนัท่ีท าสัญญา อายสัุญญา อตัราค่าเช่า 

15 สิงหาคม 2562 30 ปี*     ค่าเช่าท่ีดินจ่ายรายเดือนดงัน้ี 
          ปีท่ี 1 - 3       ค่าเช่ารวม 25  ลา้นบาท 
          ปีท่ี 4 - 6       ค่าเช่ารวม 28  ลา้นบาท 
        ปีท่ี 7 - 9       ค่าเช่ารวม 32  ลา้นบาท 
        ปีท่ี 10 - 12   ค่าเช่ารวม 36  ลา้นบาท 
        ปีท่ี 13 - 15   ค่าเช่ารวม 40 ลา้นบาท 
        ปีท่ี 16 - 18   ค่าเช่ารวม 45 ลา้นบาท 
        ปีท่ี 19 - 21   ค่าเช่ารวม 50 ลา้นบาท 
        ปีท่ี 22 - 24   ค่าเช่ารวม 56 ลา้นบาท 
        ปีท่ี 25 - 27   ค่าเช่ารวม 63 ลา้นบาท 
        ปีท่ี 28 - 30   ค่าเช่ารวม 70 ลา้นบาท 
*  อายุสัญญาเช่านับตั้งแต่วนัท่ี 1 กันยายน 2565 อย่างไรก็ตาม ผูใ้ห้เช่ายินยอมให้  LHMH เขา้ไปพฒันาและ

ก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างในท่ีดินท่ีเช่าไดต้ั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2562 จนถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2565 
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 26.1.3 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัย่อยมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัสัญญาเช่า
ทรัพยสิ์นท่ีตอ้งจ่ายค่าเช่าคงท่ีและค่าเช่าผนัแปรตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญาให้แก่กองทุน
และ/หรือกองทรัสต ์ดงัต่อไปน้ี 

กองทุน และ/หรือกองทรัสต ์ โครงการ ระยะเวลาในสัญญา 

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิ
เรียกร้องแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์-II 

โรงแรม แกรนด ์เซนเตอร์ พอยต ์ 
 เพลินจิต  

วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2562 ถึง
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 

ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย ์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 
   30 กนัยายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
จ่ายช าระ:     
     ภายใน 1 ปี   527 599 
     มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี   431 809 

 26.1.4 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัการซ้ือท่ีดิน
ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

  งบการเงินรวมและ           
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   30 กนัยายน 
2562 

31 ธนัวาคม 
2561 

ภาระผกูพนัเก่ียวกบัการซ้ือท่ีดิน   3,647 1,481 

 26.1.5 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทัยอ่ยมีท่ีดินในโครงการท่ีติดภาระจ ายอมรวมจ านวนประมาณ 
121 ไร่ (31 ธันวาคม 2561: 100 ไร่) ซ่ึงมูลค่าของท่ีดินท่ีติดภาระจ ายอมดงักล่าวไดร้วมเป็น
ตน้ทุนโครงการแลว้ 
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 26.1.6 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาเช่าด าเนินงาน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่า
พื้นท่ีในอาคารส านกังาน โดยสัญญามีอาย ุ3 ปี  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ี
ตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาบริการท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
30 กนัยายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
จ่ายช าระ:     
     ภายใน 1 ปี 61 56 48 47 
     มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 37 63 27 54 

26.2 หนังสือค า้ประกนัธนาคาร 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออก
โดยธนาคารในนามบริษทัฯและบริษัทย่อย ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภาระผูกพนัทางปฏิบัติบางประการ
ตามปกติธุรกิจของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยคงเหลือดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
30 กนัยายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 

หนงัสือค ้าประกนัการจดัหาและบ ารุง
สาธารณูปโภค 

 
4,289 

 
4,183 

 
3,952 

 
3,956 

หนงัสือค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 61 68 40 49 
 4,350 4,251 3,992 4,005 
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26.3 การค า้ประกนั 

26.3.1 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 บริษทัฯมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นจากภาระการ
ค ้าประกนัเงินกูย้มืดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

ผูค้  ้าประกนั ผูถู้กค ้าประกนั 
30 กนัยายน 

2562 
31 ธนัวาคม 

2561 
บริษทั แลนดแ์อนด์เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) ลูกคา้ 7 7 

26.3.2 บริษัทฯมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับการสนับสนุนการเงิน (Letter of Comfort) 
ให้กบับริษทัย่อยส าหรับเงินกูย้ืมจากธนาคารและการออกหนงัสือค ้าประกนัโดยธนาคารเพื่อ
ใชใ้นโครงการของบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทัย่อยดงักล่าวมียอดหน้ีคงคา้ง   
ท่ีก าหนดในค ารับรองท่ีให้กับธนาคารจ านวน 3,544 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2561: 3,159       
ลา้นบาท) 

  นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดต้กลงให้ค  ารับรองกบัธนาคารผูใ้ห้สินเช่ือแก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์แอล เอช โฮเทล (“LHHOTEL”) เก่ียวกบัระยะเวลาของการด ารง
สัดส่วนการถือหุ้นใน LHHOTEL โดยบริษทั แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จ ากดัและด ารง
ระยะเวลาเช่าช่วงอสังหาริมทรัพยข์องโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 และ
โรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชด าริโดยบริษทั แอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเมนท์ 
จ ากดั 

26.4 คดีความ 

 1) ในปี 2549 นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรสองแห่งฟ้องร้องบริษัทฯและบริษัท แอตแลนติก               
เรียลเอสเตท จ ากดั ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัฯถือหุ้นในอตัราร้อยละ 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 ต่อมาในเดือนกนัยายน 2562 ศาลฎีกาแกค้  าพิพากษาของศาลอุทธรณ์โดยตดัสิน
ให้บริษทัฯและบริษทั แอตแลนติก เรียลเอสเตท จ ากดั โอนท่ีดินพิพาทสองแปลงซ่ึงเป็นถนน
ทางเขา้โครงการให้แก่โจทก์ ปัจจุบนับริษทัฯอยู่ระหว่างด าเนินการโอนท่ีดินพิพาทสองแปลง
ดงักล่าวใหแ้ก่นิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรรทั้งสองแห่ง 
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  ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2552 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยดงักล่าวไดถู้กฟ้องร้องเพิ่มเติมจ านวน 2 คดี ซ่ึง
มีทุนทรัพย์จ านวน 310 ล้านบาท และ 102 ล้านบาท ตามพระราชบัญญัติคุ ้มครองผูบ้ริโภค      
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 ก) ส าหรับคดีแพ่งซ่ึงมีทุนทรัพยจ์ านวน 310 ลา้นบาท ศาลอุทธรณ์มีค าสั่งจ าหน่ายคดีชัว่คราว
เพื่อรอฟังผลของคดีแพ่งซ่ึงมีทุนทรัพยจ์ านวน 800 ลา้นบาท และต่อมาเม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม 
2562 โจทก์ได้ยื่นค าร้องถอนฟ้อง ขณะน้ีอยู่ระหว่างรอค าสั่งศาลอนุญาตจ าหน่ายคดี       
ออกจากสารบบความ 

 ข) ส าหรับคดีแพ่งซ่ึงมีทุนทรัพยจ์ านวน 102 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2555 ศาลชั้นตน้
ไดมี้ค าพิพากษาให้บริษทัฯชดใช้ค่าเสียหายจ านวน 104 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่ว ันท่ี 8 ธันวาคม 2551 เป็นต้นไปจนกว่าจะช าระเสร็จ ต่อมา          
ศาลอุทธรณ์พิพากษาแกค้  าพิพากษาของศาลชั้นตน้โดยให้บริษทัฯชดใชค้่าเสียหายจ านวน        
5 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีนบัแต่วนัท่ี 10 ธนัวาคม 2551 เป็นตน้
ไปจนกว่าจะช าระเสร็จ และในเดือนตุลาคม 2562 ศาลฎีกาแกค้  าพิพากษาของศาลอุทธรณ์
โดยพิพากษาให้บริษัทฯชดใช้ค่าเสียหายรวมถึงค่าฤชาธรรมเนียมเป็นเงินทั้ ง ส้ิน                    
31 ล้านบาท พร้อมดอกเบ้ียในอัตราร้อยละ  7.5 ต่อปีนับแต่ว ันท่ี  10 ธันวาคม  2551                    
เป็นตน้ไปจนกวา่จะช าระเสร็จ  

 2) ในปี 2553 - 2559 นิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรรแห่งหน่ึงและลูกบา้นฟ้องร้องบริษทัฯ รวมทั้งส้ิน              
10 คดี เก่ียวกบัการสร้างโรงเรียนอนุบาลในโครงการ โดยมีทุนทรัพยร์วมจ านวน 494 ลา้นบาท 
ศาลชั้นตน้ไดมี้ค าพิพากษาให้บริษทัฯ ชดใช้ค่าเสียหายจ านวน 27 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียใน
อตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี นบัแต่วนัท่ี 18 มกราคม 2551 เป็นตน้ไปจนกว่าจะช าระเสร็จ ต่อมาศาล
อุทธรณ์พิพากษาแกค้  าพิพากษาของศาลชั้นตน้โดยใหบ้ริษทัฯชดใชค้่าเสียหายจ านวน 13.5 ลา้น
บาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีนบัแต่วนัท่ี 18 มกราคม 2551 เป็นตน้ไปจนกว่าจะ
ช าระเสร็จ ขณะน้ีคดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลฏีกา  

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

 3)     ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทัฯไดถู้กฟ้องร้องในคดีอ่ืนๆ เก่ียวกบัการเรียกร้องค่าเสียหาย
เน่ืองจากการท าผิดสัญญา ซ่ึงมีทุนทรัพย์รวมจ านวน 145 ล้านบาท (31 ธันวาคม 2561: 153     
ลา้นบาท)  

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บริษทัฯไดบ้นัทึกส ารองค่าเผ่ือหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากคดีความทั้งหมด
รวมจ านวน 511 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2561: 852 ลา้นบาท) 
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26.5 สัญญาแลกเปลีย่นสกุลเงินและอตัราดอกเบีย้ (Cross Currency and Interest Rate Swap agreement) 

รายละเอียดของสัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย (Cross Currency and Interest Rate Swap 
agreement) ท่ียงัคงมีผลบงัคบั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 มีดงัน้ี 

งบการเงินรวม 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 

สกุลเงินและอตัราดอกเบ้ียรับตามสญัญา สกุลเงินและอตัราดอกเบ้ียจ่ายตามสัญญา วนัส้ินสุดสัญญา 

จ านวนเงินตน้ อตัราดอกเบ้ีย จ านวนเงินตน้ อตัราดอกเบ้ีย  

1,733.4 ลา้นบาท คงท่ีร้อยละ 2.00 54.0 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

คงท่ีร้อยละ 3.29 29 พฤษภาคม 2563 

1,745.9 ลา้นบาท คงท่ีร้อยละ 2.50 54.8 ลา้นเหรียญ 
สหรัฐอเมริกา 

คงท่ีร้อยละ 3.569 14 ธนัวาคม 2564 

2,385.2 ลา้นบาท คงท่ีร้อยละ 3.00 67.0 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

คงท่ีร้อยละ 3.31 14 ธนัวาคม 2564 

2,017.2 ลา้นบาท คงท่ีร้อยละ 3.00 61.0 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

คงท่ีร้อยละ 3.45 16 พฤศจิกายน 2565 

1,894.8 ลา้นบาท คงท่ีร้อยละ 2.60 60.0 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

คงท่ีร้อยละ 3.725 29 พฤษภาคม 2563 

560.0 ลา้นบาท คงท่ีร้อยละ 2.13 17.9 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

คงท่ีร้อยละ 3.05 28 กุมภาพนัธ์ 2565 

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 

สกุลเงินและอตัราดอกเบ้ียรับตามสญัญา สกุลเงินและอตัราดอกเบ้ียจ่ายตามสัญญา วนัส้ินสุดสัญญา 

จ านวนเงินตน้ อตัราดอกเบ้ีย จ านวนเงินตน้ อตัราดอกเบ้ีย  

1,733.4 ลา้นบาท คงท่ีร้อยละ 2.00 54.0 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

คงท่ีร้อยละ 3.29 29 พฤษภาคม 2563 

1,745.9 ลา้นบาท คงท่ีร้อยละ 2.50 54.8 ลา้นเหรียญ 
สหรัฐอเมริกา 

คงท่ีร้อยละ 3.569 14 ธนัวาคม 2564 

2,385.2 ลา้นบาท คงท่ีร้อยละ 3.00 67.0 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

คงท่ีร้อยละ 3.31 14 ธนัวาคม 2564 

2,017.2 ลา้นบาท คงท่ีร้อยละ 3.00 61.0 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

คงท่ีร้อยละ 3.45 16 พฤศจิกายน 2565 

1,894.8 ลา้นบาท คงท่ีร้อยละ 2.60 60.0 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

คงท่ีร้อยละ 3.725 29 พฤษภาคม 2563 
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งบการเงินรวม 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 

สกุลเงินและอตัราดอกเบ้ียรับตามสญัญา สกุลเงินและอตัราดอกเบ้ียจ่ายตามสัญญา วนัส้ินสุดสัญญา 

จ านวนเงินตน้ อตัราดอกเบ้ีย จ านวนเงินตน้ อตัราดอกเบ้ีย  

1,733.4 ลา้นบาท คงท่ีร้อยละ 2.00 54.0 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

คงท่ีร้อยละ 3.29 29 พฤษภาคม 2563 

1,745.9 ลา้นบาท คงท่ีร้อยละ 2.50 54.8 ลา้นเหรียญ 
สหรัฐอเมริกา 

คงท่ีร้อยละ 3.569 14 ธนัวาคม 2564 

1,984.2 ลา้นบาท คงท่ีร้อยละ 2.60 60.0 ลา้นเหรียญ 
สหรัฐอเมริกา 

คงท่ีร้อยละ 3.02 31 มกราคม 2562 

2,385.2 ลา้นบาท คงท่ีร้อยละ 3.00 67.0 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

คงท่ีร้อยละ 3.31 14 ธนัวาคม 2564 

2,017.2 ลา้นบาท คงท่ีร้อยละ 3.00 61.0 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

คงท่ีร้อยละ 3.45 16 พฤศจิกายน 2565 

580.0 ลา้นบาท คงท่ีร้อยละ 1.65 18.5 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

คงท่ีร้อยละ 3.10 28 กุมภาพนัธ์ 2562 

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 

สกุลเงินและอตัราดอกเบ้ียรับตามสญัญา สกุลเงินและอตัราดอกเบ้ียจ่ายตามสัญญา วนัส้ินสุดสัญญา 

จ านวนเงินตน้ อตัราดอกเบ้ีย จ านวนเงินตน้ อตัราดอกเบ้ีย  

1,733.4 ลา้นบาท คงท่ีร้อยละ 2.00 54.0 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

คงท่ีร้อยละ 3.29 29 พฤษภาคม 2563 

1,745.9 ลา้นบาท คงท่ีร้อยละ 2.50 54.8 ลา้นเหรียญ 
สหรัฐอเมริกา 

คงท่ีร้อยละ 3.569 14 ธนัวาคม 2564 

1,984.2 ลา้นบาท คงท่ีร้อยละ 2.60 60.0 ลา้นเหรียญ 
สหรัฐอเมริกา 

คงท่ีร้อยละ 3.02 31 มกราคม 2562 

2,385.2 ลา้นบาท คงท่ีร้อยละ 3.00 67.0 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

คงท่ีร้อยละ 3.31 14 ธนัวาคม 2564 

2,017.2 ลา้นบาท คงท่ีร้อยละ 3.00 61.0 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

คงท่ีร้อยละ 3.45 16 พฤศจิกายน 2565 

 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 45 

 มูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์ มีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัที่               
30 กนัยายน 2562 

ณ วนัที่               
31 ธนัวาคม 2561 

ณ วนัที่               
30 กนัยายน 2562 

ณ วนัที่               
31 ธนัวาคม 2561 

 มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม มูลค่ายติุธรรม 

 ก าไร ก าไร ก าไร ก าไร 
สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ีย 673 218 669 248 

27. มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชวิ้ธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดให้ตอ้งวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มี
ตลาดท่ีมีสภาพคล่อง หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้บริษทัฯและ
บริษัทย่อยจะใช้วิธีราคาทุนหรือวิธีรายได้ในการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหน้ีสิน        
ดงักล่าวแทน 

ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

ในการน าเทคนิคการวัดมูลค่ายุติธรรมข้างต้นมาใช้ กิจการต้องใช้ข้อมูลท่ีสามารถสังเกตได้ 
(observable inputs) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายุติธรรมให้มากท่ีสุด มาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายุติธรรม ก าหนดล าดับชั้นของมูลค่ายุติธรรม
ออกเป็น 3 ระดบั ตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2  ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นขอ้มูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

ระดบั 3   ใช้ขอ้มูลท่ีไม่สามารถสังเกตได ้(unobservable inputs) เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบักระแสเงินสด       
ในอนาคตท่ีกิจการประมาณขึ้น  
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และ 31 ธันวาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีสินทรัพยท่ี์วดัมูลค่าดว้ย
มูลค่ายติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
เงินลงทุนชัว่คราว - หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ - 501 - 501 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย     
ตราสารทุน - ต่างประเทศ 2,676 - - 2,676 
หน่วยลงทุน - ในประเทศ 3,494 - - 3,494 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
เงินลงทุนชัว่คราว - หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ - 500 - 500 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย     
ตราสารทุน - ต่างประเทศ 2,644 - - 2,644 
หน่วยลงทุน - ในประเทศ 2,970 - - 2,970 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
เงินลงทุนชัว่คราว - หลกัทรัพยเ์พื่อคา้ - 501 - 501 
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย     
ตราสารทุน - ต่างประเทศ 2,676 - - 2,676 
หน่วยลงทุน - ในประเทศ 1,245 - - 1,245 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

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

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม  

28. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

เม่ือวนัท่ี 24 ตุลาคม 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัของบริษทั แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล 
จ ากดั  ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัถือหุ้นในอตัราร้อยละ 99.99 มีมติอนุมติัการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
ระยะเวลาประมาณ 27 ปีและการขายสังหาริมทรัพยข์องโรงแรม แกรนด์ เซนเตอร์ พอยต ์สุขุมวิท 55 
แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์แอล เอช โฮเทล ในมูลค่ารวมไม่เกิน 4,300 
ลา้นบาท และเม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดรั้บทราบมติดงักล่าว
แลว้ 

29. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหวา่งกาลน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2562 


