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บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

 บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซ่ึงจัดตั้ งและมีภูมิล าเนา                      
ในประเทศไทย ธุรกิจหลกัของบริษทัฯคือการพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยูท่ี่
เลขท่ี 1 ชั้น 37 อาคารคิวเฮา้ส์ ลุมพินี ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

1.2 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีปัจจุบนัไดข้ยายวงกวา้งข้ึนอยา่งต่อเน่ือง    
ท าให้เกิดการชะลอตวัของเศรษฐกิจ และมีผลกระทบต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สถานการณ์
ดงักล่าวอาจน ามาซ่ึงความไม่แน่นอนและผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้มของการด าเนินธุรกิจ ฝ่ายบริหารของ
กลุ่มบริษทัติดตามความคืบหนา้ของสถานการณ์ดงักล่าวและประเมินผลกระทบทางการเงินเก่ียวกบัมูลค่า
ของสินทรัพย ์ประมาณการหน้ีสินและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ทั้งน้ี ฝ่ายบริหารไดใ้ชป้ระมาณการ
และดุลยพินิจในประเดน็ต่างๆเม่ือสถานการณ์มีการเปล่ียนแปลง 

1.3 เกณฑ์ในการจัดท าข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหวา่งกาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรกต็ามบริษทัฯไดแ้สดงรายการ
ในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ         
ผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี  

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้นขอ้มูลทางการเงินระหวา่งกาลจึงเนน้การใหข้อ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ 
เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใช้ขอ้มูลทางการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

  ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นขอ้มูลทางการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตาม
กฎหมาย ข้อมูลทางการเงินระหว่างกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล         
ฉบบัภาษาไทยน้ี 
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1.4 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2562 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทัในระหวา่งงวด 

1.5 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ท่ีเร่ิมมีผลบังคบัใช้ในงวดปัจจุบัน  

ในระหว่างงวด กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความมาตรฐานการรายงาน     
ทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2562) และฉบบัใหม่ จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้ส าหรับ          
งบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงาน    
ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการอธิบายให้ชดัเจนเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัทางการบญัชีและ     
การให้แนวปฏิบัติทางการบัญชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าว              
มาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส าคญัต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั อย่างไรก็ตาม มาตรฐาน    
การรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซ่ึงไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัการส าคญั สามารถสรุปไดด้งัน้ี   

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบด้วยมาตรฐานและการตีความ
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 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดังกล่าวข้างต้น ก าหนดหลักการเก่ียวกับการจัดประเภทและ            
การวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณาจากประเภทของ
ตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของกิจการ (Business Model) 
หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวณการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงินโดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้าน
เครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชีป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและ    
การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 
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การน ามาตรฐานกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัมีผลกระทบต่องบการเงินของกลุ่มบริษทัจากรายการดงัต่อไปน้ี 

- การจดัประเภทและวดัมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทัท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  
กลุ่มบริษัทวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนของบริษัทท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน                                   
และจัดประเภทเงินลงทุนดังกล่าวเป็นสินทรัพย์ทางการเงินท่ีวดัมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน                     
เบด็เสร็จอ่ืน 

- การรับรู้รายการผลขาดทุนด้านเครดิต - กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนต่อ
สินทรัพยท์างการเงินโดยไม่จ าเป็นตอ้งรอใหเ้หตุการณ์ท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดข้ึนก่อน กลุ่มบริษทั
จะใชว้ิธีการอยา่งง่ายในการพิจารณาค่าเผือ่ผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอายสุ าหรับลูกหน้ีการคา้ 

- การรับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์ - กลุ่มบริษทัรับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์เม่ือเร่ิมแรกดว้ยมูลค่ายติุธรรม 
ณ วนัท่ีเข้าท าสัญญา และวดัมูลค่าในภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน             
การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์จะถูกรับรู้ผา่นก าไรหรือขาดทุน 

กลุ่มบริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมาถือปฏิบติัคร้ังแรกโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 
2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 เร่ือง สัญญาเช่า 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 ใช้แทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 เร่ือง สัญญาเช่า และ     
การตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการของการรับรู้รายการ การวดัมูลค่า 
การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลของสัญญาเช่า และก าหนดใหผู้เ้ช่ารับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสินส าหรับ
สญัญาเช่าทุกรายการท่ีมีระยะเวลาในการเช่ามากกวา่ 12 เดือน เวน้แต่สินทรัพยอ์า้งอิงนั้นมีมูลค่าต ่า 

การบญัชีส าหรับผูใ้หเ้ช่าไม่มีการเปล่ียนแปลงอยา่งมีสาระส าคญัจากมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 ผูใ้หเ้ช่า
ยงัคงตอ้งจดัประเภทสญัญาเช่าเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานหรือสญัญาเช่าเงินทุน 

กลุ่มบริษทัน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีมาถือปฏิบติัโดยรับรู้ผลกระทบสะสมของการน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับน้ีมาถือปฏิบัติคร้ังแรกโดยปรับปรุงกับก าไรสะสม ณ วนัท่ี                           
1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินปีก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 

ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 2 
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แนวปฏิบัติทางการบัญชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนช่ัวคราวส าหรับทางเลือกเพิม่เติมทางบัญชีเพ่ือรองรับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชแ้นวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือก
เพิ่มเติมทางบญัชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในบางเร่ืองจากการปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงาน      
ทางการเงินบางฉบบั และเพื่อให้เกิดความชดัเจนในวิธีปฏิบติัทางบญัชีในช่วงเวลาท่ียงัมีความไม่แน่นอน
เก่ียวกบัสถานการณ์ดงักล่าว 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีดงักล่าวไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2563 และมีผล
บังคบัใช้ส าหรับการจดัท างบการเงินของกลุ่มบริษทัท่ีมีรอบระยะเวลารายงานส้ินสุดภายในช่วงเวลา
ระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  

กลุ่มบริษทัเลือกใชม้าตรการผอ่นปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชีดงัต่อไปน้ี  

- เลือกท่ีจะวดัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไม่อยู่ในความต้องการของตลาดด้วยมูลค่ายุติธรรม              
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 

- เลือกท่ีจะไม่น าการลดค่าเช่าตามสัญญาจากผูใ้ห้เช่าเน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 มาถือเป็นการ
เปล่ียนแปลงสัญญาเช่า โดยทยอยปรับลดหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีครบก าหนดแต่ละงวดตามสัดส่วน       
ท่ีไดส่้วนลด พร้อมทั้งกลบัรายการค่าเส่ือมราคาจากสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบ้ียจากหน้ีสินตาม
สัญญาเช่าท่ียงัคงรับรู้ในแต่ละงวดตามสัดส่วนของค่าเช่าท่ีลดลง และบนัทึกผลต่างท่ีเกิดข้ึนในก าไร
หรือขาดทุน 

1.6 นโยบายการบัญชีที่ส าคญั  

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนโดยใช้นโยบายการบัญชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกับท่ีใช้ใน                 
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเร่ืองเคร่ืองมือ
ทางการเงินและสญัญาเช่า 
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1.6.1   เคร่ืองมือทางการเงิน 

การจัดประเภทรายการและวัดมูลค่า 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน มูลค่ายุติธรรม

ผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน หรือราคาทุนตดัจ าหน่าย การจดัประเภทดงักล่าวจะข้ึนอยูก่บัโมเดลธุรกิจของ

กลุ่มบริษทัในการจดัการสินทรัพย ์และลกัษณะของกระแสเงินสดตามสญัญาของสินทรัพยท์างการเงินนั้น 

สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารทุนวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรหรือขาดทุน ในบางกรณี    

กลุ่มบริษทัเลือกวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนซ่ึงจะไม่สามารถโอนไปเป็นก าไร

หรือขาดทุนในภายหลงั 

หน้ีสินทางการเงินจดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย  

ตราสารอนุพนัธ์จดัประเภทรายการและวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน  

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัรับรู้ผลขาดทุนดา้นเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนต่อสินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุน
ตดัจ าหน่าย สินทรัพยท์างการเงินประเภทตราสารหน้ีท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน และลูกหน้ีตามสัญญาเช่า โดยไม่จ าเป็นตอ้งรอให้เหตุการณ์ท่ีมีการดอ้ยค่าดา้นเครดิตเกิดข้ึน
ก่อน กลุ่มบริษทัพิจารณาการเปล่ียนแปลงในความเส่ียงดา้นเครดิตของสินทรัพยท์างการเงินเป็นระดบั และ
ก าหนดวิธีการวดัค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดิตและการค านวณดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงท่ีแตกต่างกนัในแต่ละระดบั 
โดยมีขอ้ยกเวน้ส าหรับลูกหน้ีการคา้ท่ีไม่มีองคป์ระกอบเก่ียวกบัการจดัหาเงินท่ีมีนยัส าคญั และลูกหน้ีตาม
สญัญาเช่า ซ่ึงกลุ่มบริษทัใชว้ิธีการอยา่งง่ายในการพิจารณาค่าเผือ่ผลขาดทุนท่ีคาดวา่จะเกิดข้ึนตลอดอาย ุ

1.6.2  สัญญาเช่า 

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 

กลุ่มบริษทัรับรู้สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล สินทรัพยสิ์ทธิการใชว้ดัมูลค่าดว้ยราคาทุน
หักค่าเส่ือมราคาสะสม ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม และปรับปรุงดว้ยการวดัมูลค่าของหน้ีสินตาม
สัญญาเช่าใหม่ ราคาทุนของสินทรัพย์สิทธิการใช้ประกอบด้วยจ านวนเงินของหน้ีสินตามสัญญาเช่า                  
จากการวดัมูลค่าเร่ิมแรก ตน้ทุนทางตรงเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึน จ านวนเงินท่ีจ่ายช าระตามสัญญาเช่า ณ วนัท่ี
สญัญาเช่าเร่ิมมีผลหรือก่อนวนัท่ีสญัญาเช่าเร่ิมมีผล และหกัดว้ยส่ิงจูงใจตามสญัญาเช่าท่ีไดรั้บ 
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หากกลุ่มบริษทัไม่มีความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่ความเป็นเจา้ของในสินทรัพยอ์า้งอิงจะถูกโอนให้แก่
กลุ่มบริษทัเม่ือส้ินสุดอายสุัญญาเช่า สินทรัพยสิ์ทธิการใชจ้ะถูกคิดค่าเส่ือมราคาโดยวิธีเส้นตรงนบัจากวนัท่ี
สัญญาเช่าเร่ิมมีผลจนถึงวนัส้ินสุดของอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยสิ์ทธิการใชห้รือวนัส้ินสุดอายุ
สญัญาเช่าแลว้แต่วนัใดจะเกิดข้ึนก่อน 

หน้ีสินตามสัญญาเช่า 

ณ วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญาเช่าดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินท่ีตอ้งจ่าย
ตามสัญญาเช่า คิดลดด้วยอตัราดอกเบ้ียตามนัยของสัญญาเช่าหรืออตัราดอกเบ้ียเงินกู้ยืมส่วนเพิ่มของ       
กลุ่มบริษทั หลงัจากวนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะเพิ่มข้ึนโดยสะทอ้น
ดอกเบ้ียจากหน้ีสินตามสัญญาเช่าและลดลงโดยสะท้อนการจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีจ่ายช าระแล้ว 
นอกจากน้ี มูลค่าตามบญัชีของหน้ีสินตามสัญญาเช่าจะถูกวดัมูลค่าใหม่เม่ือมีการเปล่ียนแปลงหรือประเมิน
สญัญาเช่าใหม่ 

สัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญาเช่าซ่ึงสินทรัพย์อ้างอิงมีมูลค่าต ่า 

จ านวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่าท่ีมีอายสุัญญาเช่า 12 เดือนหรือนอ้ยกวา่นบัตั้งแต่วนัท่ีสัญญาเช่าเร่ิมมีผล 
หรือสญัญาเช่าซ่ึงสินทรัพยอ์า้งอิงมีมูลค่าต ่า จะถูกรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายตามวิธีเส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 

2. ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่            
มาถือปฏิบัติ  

ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 1.5 กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน      
กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัในระหว่างงวด
ปัจจุบนั โดยกลุ่มบริษทัไดเ้ลือกปรับผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงโดยปรับปรุงกบัก าไรสะสม ณ วนัท่ี            
1 มกราคม 2563 และไม่ปรับยอ้นหลงังบการเงินงวดก่อนท่ีแสดงเปรียบเทียบ 
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ผลกระทบต่อก าไรสะสมตน้งวดปี 2563 จากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเน่ืองจากการน ามาตรฐาน
เหล่าน้ีมาถือปฏิบติั แสดงไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม 
2562 

มาตรฐาน             
การรายงาน 
ทางการเงิน 
กลุ่มเคร่ืองมือ
ทางการเงิน 

มาตรฐาน              
การรายงาน  
ทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 

1 มกราคม     
2563 

งบแสดงฐานะการเงิน     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวยีน     
เงินลงทุนชัว่คราว 70,000 (70,000) - - 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน - 273,231 - 273,231 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 1,155,465 (787,889) - 367,576 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน     
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน - 6,805,211 - 6,805,211 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 24,405,367 40,097 (231,069) 24,214,395 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 6,036,836 (6,036,836) - - 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  687,747 - (5,723) 682,024 
สิทธิการเช่า 5,729,782 - (5,729,782) - 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 12,619,590 12,619,590 
หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนีสิ้นหมุนเวยีน     
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 3,805,940 - (98,392) 3,707,548 
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

 
4,095 - 674,225 678,320 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน     
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ี
ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

 
7,375 

 
- 

 
6,308,252 

 
6,315,627 

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 1,817,413 11,687 - 1,829,100 
  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

8 
 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม 
2562 

มาตรฐาน       
การรายงาน 
ทางการเงิน          
กลุ่มเคร่ืองมือ
ทางการเงิน 

มาตรฐาน              
การรายงาน  
ทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 

1 มกราคม     
2563 

ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 21,646,884 119,580 (231,069) 21,535,395 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 982,963 91,374 - 1,074,337 
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจ 
   ควบคุมของบริษทัยอ่ย 719,559 1,173 - 720,732 
 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม 
2562 

มาตรฐาน       
การรายงาน 
ทางการเงิน 
กลุ่มเคร่ืองมือ
ทางการเงิน 

มาตรฐาน              
การรายงาน  
ทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 

1 มกราคม     
2563 

งบแสดงฐานะการเงิน     
สินทรัพย์     
สินทรัพย์หมุนเวยีน     
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน - 203,231 - 203,231 
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 850,030 (774,268) - 75,762 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน     
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน - 4,442,605 - 4,442,605 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7,192,501 48,507 - 7,241,008 
เงินลงทุนในบริษทัร่วม 24,405,367 40,097 (231,069) 24,214,395 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 3,749,218 (3,749,218) - - 
สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้ - - 311,125 311,125 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  ผลกระทบจาก  
 

31 ธนัวาคม 
2562 

มาตรฐาน          
การรายงาน 
ทางการเงิน 
กลุ่มเคร่ืองมือ
ทางการเงิน 

มาตรฐาน              
การรายงาน  
ทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 16 

1 มกราคม     
2563 

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น     
หนีสิ้นหมุนเวยีน     
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึง
ก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

 
- - 41,314 41,314 

หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน     
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ี
ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 

 
- - 269,811 269,811 

ส่วนของผู้ถือหุ้น     
ก าไรสะสม - ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 21,646,884 119,580 (231,069) 21,535,395 
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 982,963 91,374 - 1,074,337 

2.1     เคร่ืองมือทางการเงิน 

ก) รายละเอียดผลกระทบท่ีมีต่อก าไรสะสม ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 จากการน ามาตรฐานการรายงาน           
ทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติัคร้ังแรก แสดงไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
การรับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร            
หรือขาดทุน 124,109 122,350 

การรับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร            
หรือขาดทุนจากส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - 1,759 

การรับรู้รายการตราสารอนุพนัธ์ดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร            
หรือขาดทุนจากส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (4,529) (4,529) 

ผลกระทบต่อก าไรสะสมจากการน ามาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินกลุ่มเคร่ืองมือทางการเงินมาถือปฏิบติั 119,580 119,580 
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ข) ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 การจดัประเภทรายการและวดัมูลค่า และมูลค่าของสินทรัพยท์างการเงินตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 และ
มูลค่าตามหลกัการบญัชีเดิม แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 

 มูลค่าตาม              
หลกัการบญัชีเดิม การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 

 

 

มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร
หรือขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,554,038 - - 4,554,038 4,554,038 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 239,796 - - 239,796 239,796 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน      
 - ใบรับเงินฝากประจ า 70,000 - - 70,000 70,000 
 - สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 170,432 203,231 - - 203,231 
เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค ้าประกนั 10,757 - - 10,757 10,757 
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 536,153 - - 536,153 536,153 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน      
 - เงินลงทุนในตราสารทุน 6,036,836 - 6,095,271 - 6,095,271 
 - สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 617,457 709,940 - - 709,940 
เงินมดัจ า (แสดงภายใตสิ้นทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน) 17,694 - - 17,694 17,694 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 12,253,163 913,171 6,095,271 5,428,438 12,436,880 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 มูลค่าตาม                   
หลกัการบญัชีเดิม การจดัประเภทและวดัมูลค่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 9 

 

 

มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร
หรือขาดทุน 

มูลค่ายติุธรรมผา่นก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอื่น 

ราคาทุน 
ตดัจ าหน่าย รวม 

สินทรัพย์ทางการเงิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,843,300 - - 2,843,300 2,843,300 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 484,995 - - 484,995 484,995 
สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน      
 - สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 170,432 203,231 - - 203,231 
เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 12,137,085 - - 12,137,085 12,137,085 
สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน      
 - เงินลงทุนในตราสารทุน 3,749,218 - 3,749,218 - 3,749,218 
 - สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 603,836 693,387 - - 693,387 
เงินมดัจ า (แสดงภายใตสิ้นทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน) 12,375 - - 12,375 12,375 

รวมสินทรัพย์ทางการเงิน 20,001,241 896,618 3,749,218 15,477,755 20,123,591 

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัไม่ไดก้ าหนดใหห้น้ีสินทางการเงินใดวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน            



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 12 

2.2      สัญญาเช่า 

 การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสัญญา
เช่าส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าด าเนินงานดว้ยมูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายช าระตาม
สัญญาเช่าท่ีเหลืออยู่คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่มของกลุ่มบริษทั ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 
ส าหรับสัญญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสัญญาเช่าเงินทุน กลุ่มบริษทัรับรู้มูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินตามสญัญาเช่าดว้ยมูลค่าตามบญัชีเดิมก่อนวนัท่ีน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือ
ปฏิบติัคร้ังแรก 
  (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 

เฉพาะกิจการ 
ภาระผกูพนัตามสญัญาเช่าท่ีเปิดเผย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 4,202,958 62,714 
บวก: สิทธิเลือกในการขยายอายสุญัญาเช่า  5,022,335 274,912 
หกั: ดอกเบ้ียจ่ายรอตดับญัชี (2,242,816) (26,501) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าเพิ่มข้ึนจากการน ามาตรฐานการรายงาน 
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 

 
6,982,477 

 
311,125 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 11,470 - 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 6,993,947 311,125 

ประกอบดว้ย   
หน้ีสินตามสญัญาเช่าหมุนเวียน 678,320 41,314 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าไม่หมุนเวยีน 6,315,627 269,811 

 6,993,947 311,125 

รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใช ้จากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั
คร้ังแรก ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน     
เฉพาะกิจการ 

ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 6,884,416 - 
อาคารโรงแรม 5,363,382 - 
พื้นท่ีในอาคาร 364,300 311,125 
ยานพาหนะ 7,492 - 

รวมสินทรัพย์สิทธิการใช้ 12,619,590 311,125 
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3. รายการธุรกจิกบักจิการท่ีเกีย่วข้องกนั 

 ลกัษณะความสมัพนัธ์ของบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีดงัน้ี 

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

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

โฮเทล จ ากดั ร้อยละ 99.99) 
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 
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 ควอลิต้ี เฮา้ส์ จ ากดั 

(มหาชน) ร้อยละ 99.99) 
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ช่ือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ความสมัพนัธ์ 

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยค์วอลิต้ี เฮา้ส์ บริษทัร่วมของบริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ 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 

ในระหวา่งงวด กลุ่มบริษทัมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั รายการธุรกิจดงักล่าว
เป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั
ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจ โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2563 2562 2563 2562  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
รายไดด้อกเบ้ีย - - 97 119 ร้อยละ 2.50 - 4.50 ต่อปี 

   (2562: ร้อยละ 3.00 - 4.50 ต่อปี) 
ค่าธรรมเนียมการจดัการรับ - - 6 1 ใกลเ้คียงราคาทุน 
ขายท่ีดิน - - 41 - ใกลเ้คียงราคาทุน 
ดอกเบ้ียจ่าย   - - 4 4 ร้อยละ 2.13 ต่อปี  

รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
รายไดด้อกเบ้ีย 7 12 4 8 ตามอตัราดอกเบ้ียเงินฝากท่ีธนาคาร

ประกาศ 
รายไดเ้งินปันผล 1,407 1,378 1,407 1,378 ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 
ซ้ือสินคา้ 17 31 16 32 ราคาตลาด 
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย ์ - 37 - - ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2563 2562 2563 2562  

รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
รายไดค้่าบริหารอสังหาริมทรัพย ์ 32 54 - - ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 
รายไดค้่าบริหารจดัการดา้นบุคคล 8 7 - - ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการทางคอมพิวเตอร์ 1 1 - - ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 
รายไดด้อกเบ้ีย 4 4 - - ร้อยละ 3.05 ต่อปี  
รายไดเ้งินปันผล 21 39 10 16 ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 19 19 14 14 250 - 900 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน 
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย ์ - 173 - - ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการก าหนดราคา 

 2563 2562 2563 2562  

รายการธุรกิจกบับริษทัยอ่ย      
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
รายไดด้อกเบ้ีย - - 251 232 ร้อยละ 2.50 - 4.50 ต่อปี 

   (2562: ร้อยละ 3.00 - 4.50 ต่อปี) 
ค่าธรรมเนียมการจดัการรับ - - 9 2 ใกลเ้คียงราคาทุน 
ซ้ือท่ีดิน - - 15 - ใกลเ้คียงราคาทุน 
ขายท่ีดิน - - 41 - ใกลเ้คียงราคาทุน 
ดอกเบ้ียจ่าย   - - 9 8 ร้อยละ 2.13 ต่อปี  

   (2562: ร้อยละ 1.65 - 2.13 ต่อปี) 

รายการธุรกิจกบับริษทัร่วม      
รายไดด้อกเบ้ีย 12 25 6 17 ตามอตัราดอกเบ้ียเงินฝากท่ีธนาคาร

ประกาศ 
รายไดเ้งินปันผล 1,444 1,432 1,444 1,432 ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 
ซ้ือสินคา้ 32 55 30 55 ราคาตลาด 
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย ์ 19 88 - - ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 
รายการธุรกิจกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั    
รายไดค้่าบริหารอสังหาริมทรัพย ์ 89 101 - - ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 
รายไดค้่าบริหารจดัการดา้นบุคคล 16 15 - - ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 
รายไดจ้ากการใหบ้ริการทางคอมพิวเตอร์ 2 2 - - ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 
รายไดด้อกเบ้ีย 8 8 - - ร้อยละ 3.05 ต่อปี  

   (2562: ร้อยละ 3.05 - 3.10 ต่อปี) 
รายไดเ้งินปันผล 64 82 25 32 ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 38 39 29 29 250 - 900 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน 
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย ์ 167 384 - - ตามอตัราท่ีระบุในสัญญา 

 ยอดคงคา้งระหวา่งบริษทัฯและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 
2562 มีรายละเอียดดงัน้ี 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

เงินฝากสถาบันการเงิน 
   (แสดงภายใต้เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด) 

   

บริษทัร่วม     
ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) 1,235.8 3,295.9 426.5 2,015.9 

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวยีนอ่ืน / เงินลงทุนช่ัวคราว (หมายเหตุ 5)  
บริษทัร่วม     
ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) - 70.0 - - 
บริษทัหลกัทรัพยจ์ดัการกองทุน แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์     
 จ ากดั  300.2 - 300.2 - 

รวม 300.2 70.0 300.2 - 

เงินทดรองจ่ายและลูกหนีก้จิการที่เกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 6)   
บริษทัยอ่ย     
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ นอร์ธอีส จ ากดั - - 1.5 - 
บริษทั แอลเอช แอสเซท จ ากดั - - 4.1 1.7 

 - - 5.6 1.7 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยค์วอลิต้ี เฮา้ส์ 0.6 1.6 - - 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิการเช่า  
 แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ 2.3 1.3 - - 
บริษทั สยาม รีเทล ดีเวลลอ็ปเมน้ท ์จ ากดั 9.6 21.1 - - 
ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์
   แอล เอช ชอ้ปป้ิง เซ็นเตอร์ 3.0 12.6 - - 

 15.5 36.6 - - 

รวม 15.5 36.6 5.6 1.7 

 
  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

ดอกเบีย้ค้างรับจากกจิการที่เกีย่วข้องกัน (หมายเหตุ 6)  
บริษทัยอ่ย     
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
บริษทั แอตแลนติก เรียลเอสเตท จ ากดั - - - 0.1 
บริษทั แอลเอช แอสเซท จ ากดั - - 0.4 61.2 
บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ นอร์ธอีส จ ากดั - - 0.1 14.8 
บริษทั สยามธานี พร๊อบเพอร์ต้ี จ ากดั - - - 0.8 
Land and Houses U.S.A., Inc. - - 547.6 366.9 

 - - 548.1 443.8 

บริษทัร่วม     
ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) 0.2 2.2 - 0.3 

 0.2 2.2 - 0.3 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
Reco Resorts Pte Ltd. 5.7 13.8 - - 

 5.7 13.8 - - 

รวม 5.9 16.0 548.1 444.1 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการที่เกีย่วข้องกัน     
บริษทัยอ่ย     
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
บริษทั แอตแลนติก เรียลเอสเตท จ ากดั - - 65.0 30.0 
บริษทั แอลเอช แอสเซท จ ากดั - - 3,075.0 2,380.0 
บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ นอร์ธอีส จ ากดั - - 875.0 715.0 
บริษทั สยามธานี พร๊อบเพอร์ต้ี จ ากดั - - 192.0 115.0 
Land and Houses U.S.A., Inc. - - 9,116.2 8,897.1 

 - - 13,323.2 12,137.1 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
Reco Resorts Pte Ltd. 549.4 536.2 - - 

 549.4 536.2 - - 

รวม 549.4 536.2 13,323.2 12,137.1 

เงินมัดจ าแก่กจิการที่เกีย่วข้องกัน     
 (แสดงภายใต้สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน)     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยค์วอลิต้ี เฮา้ส์ 15.7 15.7 12.3 12.4 

 
  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

เจ้าหนีก้ารค้ากจิการที่เกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 17)    
บริษทัร่วม     
บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ จ ากดั (มหาชน) 4.9 6.7 4.9 6.7 
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 0.5 0.7 0.2 0.1 

 5.4 7.4 5.1 6.8 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์
   แอล เอช ชอ้ปป้ิง เซ็นเตอร์ 

 
0.4 

 
0.7 

 
- 

 
- 

รวม 5.8 8.1 5.1 6.8 

เจ้าหนีอ่ื้นกจิการที่เกีย่วข้องกนั (หมายเหตุ 17)    
บริษทัร่วม     
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 6.3 7.8 5.8 7.4 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้อง     
   แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์-II - 43.5 - - 

 6.3 51.3 5.8 7.4 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยค์วอลิต้ี เฮา้ส์ 0.4 0.3 0.3 0.3 
ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์     
   แอล เอช โฮเทล - 233.6 - - 

 0.4 233.9 0.3 0.3 

รวม 6.7 285.2 6.1 7.7 

ดอกเบีย้ค้างจ่ายแก่กจิการที่เกีย่วข้องกัน (หมายเหตุ 17)   
บริษทัยอ่ย     
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั - - 6.1 15.0 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกจิการที่เกีย่วข้องกัน     
บริษทัยอ่ย     
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)     
บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั - - 840.0 840.0 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

หนีสิ้นตามสัญญาเช่า   
บริษทัร่วม     
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้อง 
   แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์-II 

 
318.2 

 
- 

 
- 

 
- 

 318.2 - - - 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพยค์วอลิต้ี เฮา้ส์ 338.2 - 290.6 - 
ทรัสตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์     
   แอล เอช โฮเทล 4,689.8 - - - 

 5,028.0 - 290.6 - 

รวม 5,346.2 - 290.6 - 

 เงินให้กู ้ยืมระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกันเป็นการให้กู ้ยืมแก่บริษทัย่อยในรูปของตั๋วสัญญาใช้เงิน        
ปลอดหลกัทรัพยค์  ้ าประกัน คิดดอกเบ้ียในอตัราระหว่างร้อยละ 2.50 ถึง 4.00 ต่อปี (31 ธันวาคม 2562:             
ร้อยละ 3.40 ถึง 4.50 ต่อปี) โดยเงินให้กูย้ืมจ านวน 4,207 ลา้นบาทครบก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถาม และ           
เงินให้กูย้ืมจ านวน 9,116 ลา้นบาทครบก าหนดช าระคืนภายในปี 2565 อย่างไรก็ตาม ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 
2563 บริษทัฯแสดงเงินให้กู ้ยืมท่ีครบก าหนดช าระคืนเม่ือทวงถามจ านวน 4,207 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 
2562: 3,240 ลา้นบาท) เป็นเงินให้กูย้ืมระยะยาว เน่ืองจากบริษทัฯไม่มีความตั้งใจท่ีจะเรียกคืนเงินให้กูย้ืม
ดงักล่าวจากบริษทัยอ่ยภายใน 12 เดือนขา้งหนา้ 

 เงินกูย้ืมระยะยาวจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเป็นเงินกูย้ืมปลอดหลกัทรัพยค์  ้าประกนัจากบริษทั แอล แอนด์ 
เอช พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั คิดดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 2.13 ต่อปี ครบก าหนดช าระในวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2565 

 ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 เงินกูย้ืม/ให้กูย้ืมระหว่างบริษทัฯ บริษทัย่อยและ
กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายการเคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม 
 1 มกราคม 2563 เพิ่มข้ึน ลดลง 30 มิถุนายน 2563 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการที่เกีย่วข้องกัน   
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
Reco Resorts Pte Ltd. 536.2 13.2 - 549.4 
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 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 1 มกราคม 2563 เพิ่มข้ึน ลดลง 30 มิถุนายน 2563 

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิการที่เกีย่วข้องกัน    
บริษทัยอ่ย     
บริษทั แอตแลนติก เรียลเอสเตท จ ากดั 30.0 35.0 - 65.0 
บริษทั แอลเอช แอสเซท จ ากดั  2,380.0 1,025.0 (330.0) 3,075.0 
บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ นอร์ธอีส จ ากดั 715.0 180.0 (20.0) 875.0 
บริษทั สยามธานี พร๊อบเพอร์ต้ี จ ากดั 115.0 77.0 - 192.0 
Land and Houses U.S.A., Inc. 8,897.1 219.1 - 9,116.2 
รวม 12,137.1 1,536.1 (350.0) 13,323.2 

เงินกู้ยืมระยะยาวจากกจิการที่เกีย่วข้องกัน   
บริษทัยอ่ย     
บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั 840.0 - - 840.0 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 กลุ่มบริษทัมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือน                                
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

ส าหรับงวดหกเดือน                                
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2563 2562 2563 2562 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 51 53 101 104 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2 1 4 3 
รวม 53 54 105 107 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือน                                
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

ส าหรับงวดหกเดือน                                
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2563 2562 2563 2562 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 34 38 68 74 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1 - 2 1 
รวม 35 38 70 75 
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 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนของกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 บริษทัฯมีภาระจากการค ้าประกนัใหก้บักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 26.3 

4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
30 มิถุนายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
เงินสด 5,508 7,546 2,440 2,380 
เงินฝากธนาคาร 1,722,859 2,293,875 788,976 1,335,606 
เช็คท่ีถึงก าหนดช าระแต่ยงัมิไดน้ าฝาก              652,209 8,842 505,827 5,314 
ใบรับเงินฝากประจ า 1,655,843 2,243,775 1,200,000 1,500,000 
รวม 4,036,419 4,554,038 2,497,243 2,843,300 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 เงินฝากธนาคารและใบรับเงินฝากประจ ามีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 0.05 ถึง 
1.15 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2562: ร้อยละ 0.10 ถึง 1.30 ต่อปี) 

5. สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวยีนอ่ืน / เงินลงทุนช่ัวคราว 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม                  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
30 มิถุนายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย   
ใบรับเงินฝากประจ าท่ีมีอายมุากกวา่ 3 เดือน       
แต่ไม่เกิน 1 ปี 

 
- 

 
70,000 

 
- 

 
- 

สินทรัพยท์างการเงินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุน   
เงินลงทุนในกองทุนเปิด แอล เอช ตลาดเงิน  300,199 - 300,199 - 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์     
สญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและ     
   อตัราดอกเบ้ีย 54,612 - 54,612 - 
รวม 354,811 70,000 354,811 - 
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6. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
30 มิถุนายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 12,159 116,422 - - 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  49,352 11,525 - - 
 3 - 6 เดือน 10,741 3,442 - - 
 6 - 9 เดือน 1,549 247 - - 
    9 - 12 เดือน - - - - 
 มากกวา่ 12 เดือน 11 11 - - 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ี 
 ไม่เก่ียวขอ้งกนั  73,812 131,647 - - 
ลูกหน้ีอ่ืน     
เงินทดรองจ่ายและลูกหน้ีกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 15,479 36,591 5,635 1,683 
ดอกเบ้ียคา้งรับจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,857 15,956 548,121 444,071 
อ่ืน ๆ 30,940 55,602 27,207 39,241 
รวมลูกหน้ีอ่ืน 52,276 108,149 580,963 484,995 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  126,088 239,796 580,963 484,995 

7. โครงการพฒันาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือขาย (สินค้าคงเหลือ) 

 กลุ่มบริษทัได้น าท่ีดินบางส่วนพร้อมส่ิงปลูกสร้างท่ีมีอยู่บนท่ีดินไปจดจ านองค ้ าประกันเงินกู้ยืมและ         
เงินเบิกเกินบญัชีของกลุ่มบริษทั ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

มูลค่าสุทธิตามบญัชีของท่ีดินพร้อม     
   ส่ิงปลูกสร้างท่ีติดภาระค ้าประกนั 13,643 7,388 12,192 6,687 
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8. สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน / เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

เงินลงทุนในตราสารทุน     
เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทั     
   จดทะเบียนในต่างประเทศ 2,368,704 2,368,704 2,368,704 2,368,704 
เงินลงทุนในหน่วยลงทุนของ     
   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ์ 1,091,343 1,091,343 1,091,343 1,091,343 
เงินลงทุนในหน่วยทรัสตข์อง     
   ทรัสตเ์พื่อการลงทุน     
   ในอสงัหาริมทรัพย ์ 1,383,243 1,289,933 - - 
เงินลงทุนในตราสารทุนของบริษทั     
   ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน 93,904 93,904 - - 
รวม 4,937,194 4,843,884 3,460,047 3,460,047 
บวก: ก าไร (ขาดทุน) ท่ียงัไม่เกิดข้ึน 
   จากการปรับมูลค่า (653,304) 1,192,952 (814,188) 289,171 
รวมเงินลงทุนในตราสารทุน 4,283,890 6,036,836 2,645,859 3,749,218 
สินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์     
สญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย 500,615 - 500,615 - 
รวมสินทรัพยต์ราสารอนุพนัธ์ 500,615 - 500,615 - 
รวม 4,784,505 6,036,836 3,146,474 3,749,218 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงไดน้ าหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์
มูลค่าตามบญัชีประมาณ 1,393 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: 2,194 ลา้นบาท) ไปจ าน ากบัธนาคารแห่งหน่ึง
เพื่อเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือระยะสั้น 
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9. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

9.1 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

  สัดส่วน  มูลค่าตามบญัชีตาม 
ช่ือบริษทั ทุนช าระแลว้ เงินลงทุน ราคาทุน วิธีส่วนไดเ้สีย 

 30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั แอตแลนติก เรียลเอสเตท จ ากดั 15,000 15,000 99.99 99.99 14,998 14,998 (32,939) (31,972) 
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 3,441,027 4,122,736 

บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์นอร์ธ จ ากดั 13,500 13,500 99.99 99.99 13,500 13,500 15,878 15,798 
บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ นอร์ธอีส จ ากดั 150,000 150,000 99.99 99.99 149,999 149,999 370,981 346,781 
บริษทั สยามธานี พร๊อบเพอร์ต้ี จ ากดั 100,000 100,000 99.99 99.99 64,859 64,859 208,147 165,544 
   และบริษทัยอ่ย         
บริษทั แอล เอช เรียลเอสเตท จ ากดั 58,000 58,000 99.99 99.99 25,000 25,000 18,510 18,681 
บริษทั แอลเอช แอสเซท จ ากดั 100,000 100,000 99.99 99.99 52,734 52,734 817,664 570,859 
บริษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จ ากดั 900,000 900,000 55.00 55.00 495,000 495,000 660,476 672,246 
บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี จ ากดั 130,000 130,000 60.00 60.00 174,000 174,000 205,048 209,326 
Land and Houses U.S.A., Inc. (ก) (ก) 100.00 100.00 1,343,127 1,343,127 983,968 1,100,626 
บริษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี จ ากดั 100 100 99.94 99.94 100 100 820 876 
รวม     4,333,317 4,333,317 6,689,580 7,191,501 

 (ก) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 Land and Houses U.S.A., Inc. มีทุนช าระแลว้จ านวน 40 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา  

9.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 

       ในระหวา่งงวด บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จจากเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

ช่ือบริษทั ส่วนแบ่งก าไรขาดทุน                               ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 2563 2562 2563 2562 

บริษทั แอตแลนติก เรียลเอสเตท จ ากดั (693) (949) - - 
บริษทั แอล เอช มอลล ์แอนด ์โฮเทล จ ากดั  และบริษทัยอ่ย (171,066) 155,126 (121,646) 168,542 
บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์นอร์ธ จ ากดั 3 (14) - - 
บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ นอร์ธอีส จ ากดั 17,426 (6,341) - - 
บริษทั สยามธานี พร๊อบเพอร์ต้ี จ ากดั และบริษทัยอ่ย (2,543) (2,390) - - 
บริษทั แอล เอช เรียลเอสเตท จ ากดั (3) (187) - - 
บริษทั แอลเอช แอสเซท จ ากดั 146,093 (4,827) - - 
บริษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จ ากดั  (7,798) (6,774) - - 
บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี  (3,392) 11,196 - - 
Land and Houses U.S.A., Inc. (67,314) (122,924) (49,923) (39,584) 
บริษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี จ ากดั (28) (29) - - 

รวม (89,315) 21,887 (171,569) 128,958 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 25 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

ช่ือบริษทั ส่วนแบ่งก าไรขาดทุน                               ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

 2563 2562 2563 2562 

บริษทั แอตแลนติก เรียลเอสเตท จ ากดั (967) (1,929) - - 
บริษทั แอล เอช มอลล ์แอนด ์โฮเทล จ ากดั และบริษทัยอ่ย (40,645) 328,439 (641,064) 308,043 
บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์นอร์ธ จ ากดั 80 (26) - - 
บริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ นอร์ธอีส จ ากดั 24,200 (5,978) - - 
บริษทั สยามธานี พร๊อบเพอร์ต้ี จ ากดั และบริษทัยอ่ย (4,145) (2,332) - - 
บริษทั แอล เอช เรียลเอสเตท จ ากดั (171) (180) - - 
บริษทั แอลเอช แอสเซท จ ากดั 246,805 14,854 - - 
บริษทั แอล. เอช. เมืองใหม่ จ ากดั  (11,770) (10,664) - - 
บริษทั แอล แอนด ์เอช พร็อพเพอร์ต้ี  (6,037) 23,671 - - 
Land and Houses U.S.A., Inc. (146,591) (242,827) 29,933 (68,584) 
บริษทั เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี จ ากดั (56) (60) - - 

รวม 60,703 102,968 (611,131) 239,459 

 ในระหว่างงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 บริษทัฯไม่มีเงินปันผลรับ       
ท่ีไดรั้บจากบริษทัยอ่ย 

10. เงินลงทุนในบริษัทร่วม 

10.1 เงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  จดัตั้งข้ึน   มูลค่าตามบญัชีตาม 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ในประเทศ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน วิธีส่วนไดเ้สีย 

   30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป ลงทุนในบริษทัตา่ง ๆ ไทย 22.16 21.88 4,538,712 4,538,712 8,592,836 9,015,458 
   จ ากดั (มหาชน)         
บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่ ผลิตวสัดุก่อสร้าง ไทย 21.16 21.16 179,178 179,178 429,075 423,709 
   โปรดคัส์ จ ากดั (มหาชน)         
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์  คา้ปลีกวสัดุก่อสร้าง ไทย 30.23 30.23 1,489,020 1,489,020 6,644,436 7,009,218 
   จ ากดั (มหาชน)         
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 49.99 49.99 743,925 743,925 340,464 383,297 
   สิทธิเรียกร้องแลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์-II         
บริษทั ควอลิต้ีเฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย ์ ไทย 24.98 24.98 3,282,682 3,282,682 7,349,277 7,573,685 
รวม     10,233,517 10,233,517 23,356,088 24,405,367 
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10.2 ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จและเงินปันผลรับ 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯรับรู้ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

ช่ือบริษทั ส่วนแบ่งก าไรขาดทุน ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน เงินปันผลรับ 
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 112,149 166,512 78,054 57,899 208,564 208,564 
บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ จ ากดั (มหาชน) 7,452 5,640 - - 15,233 - 
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 285,278 461,622 (53) (2,013) 834,934 795,176 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้อง                            
แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์-II (7,682) 9,846 - 

 
- - 

 
- 

บริษทั ควอลิต้ีเฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) 114,281 148,049 10,456 8,751 347,873 374,632 

รวม 511,478 791,669 88,457 64,637 1,406,604 1,378,372 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

ช่ือบริษทั ส่วนแบ่งก าไรขาดทุน ส่วนแบ่งก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน เงินปันผลรับ 
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 

บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 322,721 343,012 (571,440) 278,690 208,564 208,564 
บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ จ ากดั (มหาชน) 20,599 18,392 - - 15,233 5,078 
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 668,174 890,869 467 (615) 834,934 795,176 
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพยแ์ละสิทธิเรียกร้อง                            
แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์-II (5,693) 27,845 

-  
- 37,140 48,281 

บริษทั ควอลิต้ีเฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) 241,922 369,361 (91,313) 43,605 347,873 374,632 

รวม 1,247,723 1,649,479 (662,286) 321,680 1,443,744 1,431,731 

10.3 รายการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญัของบริษทัร่วม 

 บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

      ในระหวา่งงวดปัจจุบนั บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) มีการซ้ือหุน้คืนท าใหส้ัดส่วน
การถือหุ้นของบริษทัฯเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 21.88 เป็นร้อยละ 22.16 ทั้งน้ี บริษทัฯบนัทึกก าไรจากรายการ
ดงักล่าวในบญัชีส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบก าไรขาดทุนจ านวน 39.45 ลา้นบาท   
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10.4 มูลค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์

 ส าหรับเงินลงทุนในบริษทัร่วมท่ีเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย มูลค่ายติุธรรม
ของเงินลงทุนดงักล่าวมีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
ช่ือบริษทั มูลค่ายติุธรรม ณ วนัท่ี  

 30 มิถุนายน      
2563 

31 ธนัวาคม       
2562 

บริษทั แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 4,727 6,303 
บริษทั ควอลิต้ีคอนสตรัคชัน่โปรดคัส์ จ ากดั (มหาชน) 410 440 
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั  (มหาชน) 60,831 63,614 
บริษทั ควอลิต้ีเฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) 5,941 6,797 
รวม 71,909 77,154 

11. ที่ดนิรอการพฒันา 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯไดน้ าท่ีดินรอการพฒันาบางส่วนไปจดจ านอง       
ค ้าประกนัเงินกูย้มืระยะยาวซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
  งบการเงินรวมและ           

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
   30 มิถุนายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
มูลค่าสุทธิตามบญัชีของท่ีดินรอการพฒันา 
   ท่ีติดภาระค ้าประกนั 

 
689 689 
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12. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี                        
30 มิถุนายน 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน                            
เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 13,264,213 211,753 
ซ้ือเพิ่ม - ราคาทุน 34,380 321 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (177,266) - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 322,776 - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 13,444,103 212,074 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัย่อยได้น าอพาร์ทเม้นท์ให้เช่าซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจ านวน 5,568         
ล้านบาท  (31 ธันวาคม  2562: 5,486 ล้านบาท) ไปค ้ าประกันเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน                    
ในต่างประเทศ 

13. ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 
แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
                                

งบการเงินรวม 
งบการเงิน   
เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 687,747 342,194 
โอนจดัประเภทรายการเป็นสินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้น่ืองจาก   
   การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16  
   มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 

 
(5,723) 

 
- 

ซ้ือเพิ่ม - ราคาทุน 42,264 29,574 
จ าหน่าย - มูลค่าสุทธิตามบญัชี  (347) (22) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (81,136) (35,443) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 747 - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 643,552 336,303 
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14. สินทรัพย์สิทธิการใช้ / สิทธิการเช่า 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีสินทรัพย์สิทธิการใช้ / สิทธิการเช่าส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี                  
30 มิถุนายน 2563 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
    งบการเงิน 
   งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 5,729,782 - 
รายการปรับปรุงสินทรัพยสิ์ทธิการใชเ้น่ืองจากการน ามาตรฐาน 
   การรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 6,884,085 311,125 
โอนจดัประเภทรายการจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เน่ืองจาก               
   การน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติั 
   คร้ังแรก 5,723 - 
เพิ่มข้ึนในระหวา่งงวด 571,514 - 
ลดลงจากการเปล่ียนแปลงสญัญาเช่า (41,474) - 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (254,317) (22,223) 
ผลต่างจากการลดค่าเช่า (238,947) - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 12,656,366 288,902 

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัแอล แอนด์ เอช โฮเทล แมเนจเมนท์ จ ากดั (“LHH”) ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยของ
บริษทัฯไดรั้บส่วนลดค่าเช่าอาคารโรงแรมส าหรับเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน 2563 จากผูใ้หเ้ช่า รวมเป็น
เงินจ านวน 274 ลา้นบาท ซ่ึง LHH ไดบ้นัทึกกลบัรายการค่าเส่ือมราคาจากสินทรัพยสิ์ทธิการใชแ้ละดอกเบ้ีย
จากหน้ีสินตามสัญญาเช่าท่ีรับรู้ในงวดปัจจุบนัตามสัดส่วนของท่ีค่าเช่าท่ีลดลง ซ่ึงเป็นไปตามหลกัเกณฑ์      
ท่ีระบุไวใ้นแนวปฏิบติัทางการบญัชี เร่ือง มาตรการผ่อนปรนชัว่คราวส าหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบญัชี    
เพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 นอกจากน้ีในเดือนมิถุนายน 2563 LHH ไดท้ าสัญญาเช่าทรัพยสิ์นโครงการแกรนด ์เซนเตอร์ พอยต ์ราชด าริ 
ฉบับใหม่แทนสัญญาเช่าฉบับเดิมท่ีระยะเวลาการเช่าส้ินสุดลงในเดือนมิถุนายน 2563 โดยสัญญาเช่า       
ฉบบัใหม่มีระยะเวลาการเช่า 3 ปี และต่ออายุไดต้ามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นสัญญา โดยอตัราค่าเช่าคงท่ีตาม
สญัญาเช่าฉบบัใหม่เป็นจ านวนเงิน 234 ลา้นบาท และค่าเช่าผนัแปรตามเง่ือนไขท่ีระบุในสญัญา ทั้งน้ี ผลต่าง
ระหว่างค่าเช่าคงท่ีตามสัญญาเช่าฉบบัเก่าและฉบบัใหม่ถือเป็นการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่า ซ่ึง LHH บนัทึก
ปรับปรุงผลต่างจากการเปล่ียนแปลงสัญญาเช่าดงักล่าวจ านวน 41 ลา้นบาทไวใ้นบญัชี สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้
ในระหวา่งงวดปัจจุบนั 
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 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงไดน้ าสิทธิการเช่าท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้างของโครงการ
โรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ พทัยา ศูนยก์ารคา้เทอร์มินอล 21 พทัยา และศูนยก์ารคา้เทอร์มินอล 21 
พระราม  3 ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบัญชีจ านวน 5,415 ล้านบาท (31 ธันวาคม  2562:  5,116 ล้านบาท)  ไป               
ค  ้าประกนัเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะยาว  

15. สินทรัพย์ไม่มตีัวตนอ่ืน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน (คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์) ส าหรับงวดหกเดือน
ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
                                

งบการเงินรวม 
งบการเงิน   
เฉพาะกิจการ 

มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 41,272 15,203 
ซ้ือคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 1,384 372 
ค่าตดัจ าหน่ายส าหรับงวด (5,640) (1,929) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 391 - 
มูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 37,407 13,646 

16. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 

(หน่วย: พนับาท) 
 อตัราดอกเบ้ีย  

(ร้อยละต่อปี) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

เงินเบิกเกินบญัชีธนาคาร MOR - 860 - - - 
ตัว๋สญัญาใชเ้งิน 1.52 - 2.00 2.50 - 2.75 2,970,000 470,000 2,000,000 - 
ตัว๋แลกเงิน 1.25 - 2,200,000 - 2,200,000 - 
หกั: ดอกเบ้ียจ่ายล่วงหนา้   (113) - (113) - 

รวมเงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจาก 
   สถาบนัการเงิน 5,170,747 470,000 4,199,887 - 

ตัว๋สัญญาใชเ้งินของบริษทัยอ่ยค ้าประกนัโดยการจ าน าหน่วยทรัสตข์องทรัสตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริมทรัพย ์แอล เอช ชอ้ปป้ิง เซ็นเตอร์และทรัสตเ์พื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์แอล 
เอช โฮเทล และค ้าประกนัโดยบริษทัฯ 

  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 31 

17. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

30 มิถุนายน 
2563 

31 ธนัวาคม 
2562 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 2,025,596 2,129,647 1,496,810 1,493,519 
เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,829 8,093 5,120 6,821 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,717 285,216 6,073 7,733 
ดอกเบ้ียคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 6,078 15,049 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 775,874 1,211,131 630,046 939,210 
อ่ืน ๆ 42,185 171,853 32,835 70,510 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 2,856,201 3,805,940 2,176,962 2,532,842 

18. เงินกู้ยืมระยะยาว 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
30 มิถุนายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
เงินกูย้มืระยะยาว 12,080,550 10,221,585 5,600,000 4,000,000 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (1,127,186) (1,203,187) - - 
สุทธิ 10,953,364 9,018,398 5,600,000 4,000,000 

 การเปล่ียนแปลงของเงินกูย้มืระยะยาวส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
                                

งบการเงินรวม 
งบการเงิน   
เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 10,221,585 4,000,000 
บวก: กูเ้พิ่ม 1,802,000 1,600,000 
บวก: ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 68,513 - 
หกั: ช าระคืน (11,548) - 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 12,080,550 5,600,000 
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 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัได้น าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้างของโครงการ 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ท่ีดินรอการพฒันา และสิทธิการเช่าท่ีดินไปจดจ านองเป็นหลกัประกนัเงิน
กูย้มืระยะยาว 

 ในเดือนมีนาคม 2563 บริษทัย่อยแห่งหน่ึงได้ท าสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญากู้เงินกับธนาคารเพื่อขยาย
ระยะเวลาการจ่ายช าระคืนเงินตน้และพกัการช าระหน้ีเงินกูต้ ั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 จนถึงเดือนกุมภาพนัธ์ 
2564 และเม่ือครบระยะเวลาพกัการช าระหน้ีเงินกู ้(Grace Period) บริษทัย่อยจะเร่ิมช าระเงินกูต้ ั้งแต่เดือน
มีนาคม 2564 เป็นตน้ไป  

 สัญญากูย้ืมเงินส่วนใหญ่ไดร้ะบุขอ้ปฏิบติัและขอ้จ ากดับางประการ เช่น อตัราส่วนการถือหุ้นของผูถื้อหุ้น
รายใหญ่ การเปล่ียนแปลงกรรมการบริษทั การค ้าประกนัหน้ีสินหรือเขา้รับอาวลัตัว๋สัญญาใชเ้งินแก่บุคคล
หรือนิติบุคคลใด ๆ การจ่ายเงินปันผล การรวมหรือควบบริษัทเข้ากับบริษัทอ่ืน การด ารงอัตราส่วน            
ทางการเงินบางประการ และการแจง้ให้ผูใ้ห้กูท้ราบอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรเม่ือมีคดีความท่ีมีผลกระทบ
ต่อความสามารถในการช าระคืนเงินกู ้เป็นตน้ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัคงเหลือจ านวนเงินท่ียงัไม่ไดเ้บิกใชข้องวงเงิน
กูย้มืจากสถาบนัการเงินดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
30 มิถุนายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
วงเงินกูย้มืท่ียงัไม่ไดเ้บิกใช ้ 6,018 2,620 2,920 - 

19. หุ้นกู้ 

 รายละเอียดการอนุมติัการออกจ าหน่ายหุน้กูข้องบริษทัฯมีดงัน้ี 

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

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

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัฯมีจ านวนหุ้นกูท่ี้ยงัไม่ไดอ้อกตามการอนุมติัดงักล่าวขา้งตน้จ านวนรวม 
22,400 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: 20,800 ลา้นบาท) 
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 ยอดคงเหลือของหุน้กู ้ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 มีดงัน้ี 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 จ านวนหน่วย (หน่วย) จ านวนเงิน (พนับาท) 

     30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 

คร้ังท่ี อตัราดอกเบ้ียต่อปี อาย ุ คืนเงินตน้ ครบก าหนด 2563 2562 2563 2562 

หุน้กูป้ระเภทไม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิ        

 คร้ังท่ี 2/2558 ชุดท่ี 2 คงท่ีร้อยละ 3.31 5 ปี เม่ือครบก าหนด 2 เมษายน 2563 - 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 1/2560  คงท่ีร้อยละ 2.48 3 ปี เม่ือครบก าหนด 28 เมษายน 2563 - 6,000,000 - 6,000,000 

 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 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 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 5,000,000 5,000,000 

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

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

 คร้ังท่ี 1/2563 ชุดท่ี 1 คงท่ีร้อยละ 2.30 2 ปี เม่ือครบก าหนด 12 พฤษภาคม 2565 3,000,000 - 3,000,000 - 

 คร้ังท่ี 1/2563 ชุดท่ี 2 คงท่ีร้อยละ 2.60 3 ปี เม่ือครบก าหนด 12 พฤษภาคม 2566 2,400,000 - 2,400,000 - 

รวม     37,600,000 39,200,000 37,600,000 39,200,000 

หกั: หุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี     (13,000,000) (14,000,000) 

สุทธิ       24,600,000 25,200,000 

 การเปล่ียนแปลงของหุน้กูส้ าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 มีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวมและ

งบการเงิน                           
เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563  39,200,000 
บวก: ออกหุน้กู ้  5,400,000 
หกั: ช าระคืน  (7,000,000) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563  37,600,000 

 หนังสือช้ีชวนการออกหุ้นกู้ได้ระบุถึงข้อปฏิบัติและข้อจ ากัดบางประการ เช่น การด ารงอัตราส่วน               
ทางการเงิน การจ่ายเงินปันผล และการจดัส่งรายงานเม่ือมีเหตุการณ์ส าคญั เช่น การถูกฟ้องร้อง เป็นตน้ 
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20. หนีสิ้นตามสัญญาเช่า 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีหน้ีสินตามสัญญาเช่าส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563     
สรุปไดด้งัน้ี 
 (หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 11,470 - 
รายการปรับปรุงหน้ีสินตามสญัญาเช่าเน่ืองจากการน ามาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัคร้ังแรก 

 
6,982,477 

 
311,125 

ลดลงจากการเปล่ียนแปลงสญัญาเช่า  (41,474) - 
จ่ายช าระในระหวา่งงวด (196,114) (24,116) 
ผลต่างจากการลดค่าเช่า (209,733) - 
รับรู้เป็นดอกเบ้ียจ่ายในระหวา่งงวด 63,095 3,583 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 6,609,721 290,592 

กลุ่มบริษทัไดท้ าสัญญาเช่าเพื่อเช่าท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง อาคารโรงแรม พื้นท่ีในอาคาร และยานพาหนะ 
เพื่อใช้ในการด าเนินงานของกิจการ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 หน้ีสินตามสัญญาเช่าของกลุ่มบริษัท                
มีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน 
เฉพาะกิจการ 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 8,701,843 313,510 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจ าหน่าย (2,092,122) (22,918) 
รวม 6,609,721 290,592 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี          (550,594) (41,813) 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ                

ภายในหน่ึงปี 6,059,127 248,779 
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21. หนีสิ้นทางการเงินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษทัมีหน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน ดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
30 มิถุนายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 

หน้ีสินตราสารอนุพนัธ์      

 สญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและอตัราดอกเบ้ีย 4,552 - - - 

รวมหน้ีสินทางการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 4,552 - - - 

22. ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษีเฉล่ีย     
ทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 295,056 318,833 258,018 260,181 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด            
ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ    
ผลแตกต่างชัว่คราว (34,247) (29,475) (12,350) (1,671) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ใน                   
งบก าไรขาดทุน 260,809 289,358 245,668 258,510 
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(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2563 2562 2563 2562 

ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 504,002 613,211 382,835 488,133 
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการเกิด               
ผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบัรายการ    
ผลแตกต่างชัว่คราว (151,911) (47,070) (17,497) (4,172) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ที่แสดงอยู่ใน                               
งบก าไรขาดทุน 352,091 566,141 365,338 483,961 

จ านวนภาษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวดสามเดือน
และหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 สรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั                

ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุน    
ในตราสารทุนท่ีก าหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรม/เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 22,291 (38,408) (8,120) 3,727 

 

(หน่วย: พนับาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2563 2562 2563 2562 
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั                

ก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลค่าเงินลงทุน    
ในตราสารทุนท่ีก าหนดใหว้ดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรม/เงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย 380,938 (180,021) 220,672 (103,010) 
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23. ก าไรต่อหุ้น 

 ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

  งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 ก าไรส าหรับงวด จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุน้  
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน       
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของ       
บริษทัใหญ่   1,394,928 1,852,381 11,949,713 11,949,713 0.12 0.16 

 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 ก าไรส าหรับงวด จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุน้  
 2563 2562 2563 2562 2563 2562 
 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุ้น) (พนัหุ้น) (บาท) (บาท) 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน       
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของ     
บริษทัใหญ่   2,738,916 3,678,184 11,949,713 11,949,713 0.23 0.31 

24. เงินปันผล 

   
 

เงินปันผลท่ี
อนุมติัจ่าย 

 
เงินปันผล

ระหวา่งกาลท่ี
จ่ายไปแลว้ 

 
 

เงินปันผล  
ท่ีจ่ายเพิ่ม 

 
 

จ านวน     
เงินปันผล 

จ านวน               
เงินปันผลส่วน      

ท่ีเป็นของผูถื้อหุน้                  
ซ่ึงไม่มีสิทธิ 

 
 

จ านวน 
เงินปันผล 

เงินปันผล อนุมติัโดย ต่อหุ้น ต่อหุ้น ต่อหุ้น ท่ีจ่ายเพิ่ม รับเงินปันผล ท่ีจ่ายไปจริง 

  (บาท) (บาท) (บาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) 
เงินปันผลประจ าปี 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

   เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2562 0.75 (0.40) 0.35 4,183 (1) 4,182 

เงินปันผลระหวา่งกาล 
   ส าหรับปี 2562 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
   เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2563 0.70 (0.30) 0.40 4,780 - 4,780 

 เม่ือวนัท่ี 19 มิถุนายน 2563 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปี 2563 ของบริษทัฯไดมี้มติรับทราบการจ่าย      
เงินปันผลระหว่างกาลส าหรับปี 2562 ขา้งตน้ซ่ึงจ่ายจากผลการด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึง
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562  โดยไม่มีการจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2562 เพิ่มเติม 
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25. ข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

 กลุ่มบริษทัจดัโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยธุรกิจตามประเภทของผลิตภณัฑ์และบริการ ในระหว่างงวด
ปัจจุบนักลุ่มบริษทัไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงาน 

ข้อมูลรายได้และก าไรของส่วนงานของกลุ่มบริษัทส าหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี                 
30 มิถุนายน 2563 และ 2562 มีดงัต่อไปน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 
  ส่วนงานธุรกิจ   รายการปรับปรุง  
 ส่วนงานธุรกิจ ใหเ้ช่าพื้นท่ี  รวมส่วนงาน และตดัรายการ  
 อสังหาริมทรัพย ์ และบริการ อ่ืน ๆ ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 7,230 326 - 7,556 - 7,556 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 31 - - 31 (31) - 
รายไดด้อกเบ้ีย 104 11 - 115 (102) 13 
รายไดค้่าบริการสาธารณูปโภค 73 - - 73 - 73 
ตน้ทุนทางการเงิน (203) (155) - (358) 102 (256) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (31) (111) - (142) - (142) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 122 (8) 397 511 - 511 
ก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 1,466 (302) 397 1,561 6 1,567 
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:       
 รายไดอ่ื้น      37 
    ก าไรจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์     620 
 ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน      (577) 
 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (261) 
 ขาดทุนสุทธิของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย      9 
ก าไรส าหรับงวด      1,395 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 
  ส่วนงานธุรกิจ   รายการปรับปรุง  
 ส่วนงานธุรกิจ ใหเ้ช่าพื้นท่ี  รวมส่วนงาน และตดัรายการ  
 อสังหาริมทรัพย ์ และบริการ อ่ืน ๆ ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 6,539 1,161 - 7,700 - 7,700 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 8 66 - 74 (74) - 
รายไดด้อกเบ้ีย 97 12 - 109 (90) 19 
รายไดค้่าบริการสาธารณูปโภค 61 - - 61 - 61 
ตน้ทุนทางการเงิน (159) (159) - (318) 90 (228) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (17) (173) - (190) - (190) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 153 10 628 791 - 791 
ก าไรของส่วนงาน 1,371 59 628 2,058 10 2,068 
รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:       
 รายไดอ่ื้น      79 
 ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน      (4) 
 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (289) 
 ก าไรสุทธิของผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ย      (2) 
ก าไรส าหรับงวด      1,852 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 
  ส่วนงานธุรกิจ   รายการปรับปรุง  
 ส่วนงานธุรกิจ ใหเ้ช่าพื้นท่ี  รวมส่วนงาน และตดัรายการ  
 อสังหาริมทรัพย ์ และบริการ อ่ืน ๆ ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 12,279 1,313 - 13,592 - 13,592 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 46 - - 46 (46) - 
รายไดด้อกเบ้ีย 261 22 - 283 (260) 23 
รายไดค้่าบริการสาธารณูปโภค 181 - - 181 - 181 
ตน้ทุนทางการเงิน (351) (347) - (698) 260 (438) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (60) (458) - (518) - (518) 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 263 (6) 991 1,248 - 1,248 
ก าไร (ขาดทุน) ของส่วนงาน 2,407 (332) 991 3,066 10 3,076 

รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:      
 รายไดอ่ื้น      147 
    ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน      216 
    ขาดทุนจากการวดัมูลค่ายติุธรรมของตราสารอนุพนัธ์     (362) 
 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (352) 
    ขาดทุนสุทธิของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย     14 

ก าไรส าหรับงวด      2,739 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2562 
  ส่วนงานธุรกิจ   รายการปรับปรุง  
 ส่วนงานธุรกิจ ใหเ้ช่าพื้นท่ี  รวมส่วนงาน และตดัรายการ  
 อสังหาริมทรัพย ์ และบริการ อ่ืน ๆ ท่ีรายงาน ระหวา่งกนั งบการเงินรวม 

รายไดจ้ากลูกคา้ภายนอก 12,237 2,412 - 14,649 - 14,649 
รายไดร้ะหวา่งส่วนงาน 8 135 - 143 (143) - 
รายไดด้อกเบ้ีย 223 23 - 246 (207) 39 
รายไดค้่าบริการสาธารณูปโภค 156 - - 156 - 156 
ตน้ทุนทางการเงิน (296) (316) - (612) 207 (405) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (34) (340) - (374) - (374) 
ก าไรจากการขายทรัพยสิ์น 1 - - 1 - 1 
ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 387 28 1,234 1,649 - 1,649 
ก าไรของส่วนงาน 2,677 162 1,234 4,073 41 4,114 

รายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้ปันส่วน:      
 รายไดอ่ื้น      143 
    ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน      (6) 
 ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้      (566) 
    ก าไรสุทธิของผูถื้อหุน้ส่วนนอ้ย     (7) 

ก าไรส าหรับงวด      3,678 
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26. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกดิขึน้ 

26.1 ภาระผูกพนั 

 26.1.1 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัการซ้ือท่ีดินและ
ภาระผกูพนัจากการพฒันาโครงการท่ีด าเนินการอยูด่งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
30 มิถุนายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
ภาระผกูพนัเก่ียวกบัการซ้ือท่ีดิน 1,848 2,522 1,848 2,522 
ภาระผกูพนัตามสญัญาก่อสร้าง 5,536 5,385 2,448 3,228 
ภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งท าการพฒันา     
   สาธารณูปโภคส่วนกลางของ     
   โครงการท่ีด าเนินงานอยู ่ 1,358 1,389 1,304 1,287 

 26.1.2 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 กลุ่มบริษทัมีท่ีดินในโครงการท่ีติดภาระจ ายอมรวมจ านวนประมาณ 127 
ไร่ (31 ธันวาคม 2562: 126 ไร่) ซ่ึงมูลค่าของท่ีดินท่ีติดภาระจ ายอมดังกล่าวได้รวมเป็นต้นทุน
โครงการแลว้ 

  26.1.3 ภาระผกูพนัเก่ียวกบัสัญญาเช่าด าเนินงาน 

กลุ่มบริษทัไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าด าเนินงานและสัญญาบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าพื้นท่ีในอาคาร
ส านกังาน โดยสญัญามีอาย ุ3 ปี  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาเช่า
ด าเนินงานและสญัญาบริการท่ีบอกเลิกไม่ได ้ดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

  
งบการเงินรวม 

งบการเงิน     
เฉพาะกิจการ 

จ่ายช าระ:   
     ภายใน 1 ปี 61 48 
     มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี 21 14 
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ในปี 2563 กลุ่มบริษทัไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 มาถือปฏิบติัโดย ณ วนัท่ี      
1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษทัรับรู้หน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีเคยจดัประเภทเป็นสญัญาเช่าด าเนินงานดว้ย
มูลค่าปัจจุบนัของเงินจ่ายช าระตามสัญญาเช่าท่ีเหลืออยู่คิดลดดว้ยอตัราดอกเบ้ียเงินกูย้ืมส่วนเพิ่ม
ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 2.2 

26.2 หนังสือค า้ประกนัธนาคาร 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีหนงัสือค ้าประกนัซ่ึงออกโดยธนาคารในนาม
บริษทัฯและบริษทัย่อย ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัทางปฏิบติับางประการตามปกติธุรกิจของกลุ่มบริษทั
คงเหลือดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
30 มิถุนายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
หนงัสือค ้าประกนัการจดัหาและบ ารุง
สาธารณูปโภค 5,085 

 
4,474 4,273 

 
3,996 

หนงัสือค ้าประกนัการใชไ้ฟฟ้า 60 70 29 40 
 5,145 4,544 4,302 4,036 

26.3 การค า้ประกนั 

26.3.1 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 บริษทัฯมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนจากภาระการ           
ค ้าประกนัเงินกูย้มืดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

ผูค้  ้าประกนั ผูถู้กค ้าประกนั 
30 มิถุนายน 

2563 
31 ธนัวาคม 

2562 
บริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ จ ากดั (มหาชน) ลูกคา้ 7 7 

26.3.2 บริษทัฯมีหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับการสนับสนุนการเงิน (Letter of Comfort) ให้กับ
บริษทัย่อยส าหรับเงินกู้ยืมจากธนาคารและการออกหนังสือค ้ าประกันโดยธนาคารเพื่อใช้ใน
โครงการของบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัย่อยดงักล่าวมียอดหน้ีคงคา้งท่ีก าหนด    
ในค ารับรองท่ีใหก้บัธนาคารจ านวน 4,127 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: 3,425 ลา้นบาท) 
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  นอกจากน้ี บริษทัฯ ไดต้กลงให้ค ารับรองกบัธนาคารผูใ้ห้สินเช่ือแก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิ   
การเช่าอสังหาริมทรัพย ์แอล เอช โฮเทล (“LHHOTEL”) เก่ียวกบัระยะเวลาของการด ารงสัดส่วน
การถือหุ้นใน LHHOTEL โดยบริษทั แอล เอช มอลล์ แอนด์ โฮเทล จ ากัดและด ารงระยะเวลา        
เช่าช่วงอสังหาริมทรัพยข์องโรงแรมแกรนด ์เซนเตอร์ พอยต ์เทอร์มินอล 21 และโรงแรม แกรนด์ 
เซนเตอร์ พอยต ์ราชด าริโดยบริษทั แอล แอนด ์เอช โฮเทล แมเนจเมนท ์จ ากดั 

26.4 คดคีวาม 

 1) ในระหว่างปี 2553 - 2559 นิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรรแห่งหน่ึงและลูกบา้นฟ้องร้องบริษทัฯ รวมทั้งส้ิน 
10 คดี เก่ียวกับการสร้างโรงเรียนอนุบาลในโครงการ โดยมีทุนทรัพยร์วมจ านวน 494 ล้านบาท         
ศาลชั้นตน้ไดมี้ค าพิพากษาให้บริษทัฯ ชดใชค่้าเสียหายจ านวน 27 ลา้นบาท พร้อมดอกเบ้ียในอตัรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วนัท่ี 18 มกราคม 2551 เป็นตน้ไปจนกว่าจะช าระเสร็จ ต่อมาศาลอุทธรณ์
พิพากษาแก้ค าพิพากษาของศาลชั้นต้นโดยให้บริษัทฯชดใช้ค่าเสียหายจ านวน 13.5 ล้านบาท          
พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีนบัแต่วนัท่ี 18 มกราคม 2551 เป็นตน้ไปจนกว่าจะช าระเสร็จ 
ขณะน้ีคดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลฏีกา  

นอกจากน้ี ในปี 2561 นิติบุคคลหมู่บา้นจดัสรรและลูกบา้นฟ้องร้องบริษทัฯเพิ่มอีก 2 คดี เก่ียวกบั     
การสร้างโรงเรียนอนุบาลในโครงการ โดยมีทุนทรัพยร์วมจ านวน 23 ลา้นบาท ขณะน้ีคดีอยูร่ะหวา่ง
การพิจารณาของศาลชั้นตน้ 

 2)     ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัฯไดถู้กฟ้องร้องในคดีอ่ืนๆ เก่ียวกบัการเรียกร้องค่าเสียหายเน่ืองจาก
การท าผิดสัญญา ซ่ึงมีทุนทรัพยร์วมจ านวน 171 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: 155 ลา้นบาท)  

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษทัฯได้บันทึกส ารองค่าเผื่อหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากคดีความทั้งหมด          
รวมจ านวน 466 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2562: 461 ลา้นบาท) 

26.5 สัญญาแลกเปลีย่นสกลุเงินและอตัราดอกเบีย้ (Cross Currency and Interest Rate Swap agreement) 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธนัวาคม 2562 สัญญาแลกเปล่ียนสกุลเงินและอตัราดอกเบ้ียซ่ึงไดบ้นัทึก
มูลค่ายุติธรรมไวใ้นบญัชีสินทรัพยท์างการเงินและหน้ีสินทางการเงินในงบการเงินแลว้ ตามท่ีแสดงไวใ้น
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหวา่งกาลขอ้ 5 ขอ้ 8 และขอ้ 21 มีรายละเอียดดงัน้ี 
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งบการเงินรวม 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

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 

1,722.6 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ี
ร้อยละ 2.50 

54.0 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ี             
ร้อยละ 2.46 

31 กรกฎาคม 2563 

1,914.0 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ี
ร้อยละ 2.50 

60.0 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ี             
ร้อยละ 2.42 

14 ธนัวาคม 2564 

560.0 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ี
ร้อยละ 2.13 

17.9 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ี             
ร้อยละ 3.05 

28 กุมภาพนัธ์ 2565 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

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 

1,722.6 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ี
ร้อยละ 2.50 

54.0 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ี             
ร้อยละ 2.46 

31 กรกฎาคม 2563 

1,914.0 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ี
ร้อยละ 2.50 

60.0 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ี             
ร้อยละ 2.42 

14 ธนัวาคม 2564 
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งบการเงินรวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

สกุลเงินและอตัราดอกเบ้ียรับตามสัญญา สกุลเงินและอตัราดอกเบ้ียจ่ายตามสัญญา  
วนัส้ินสุดสัญญา จ านวนเงินตน้ อตัราดอกเบ้ีย จ านวนเงินตน้ อตัราดอกเบ้ีย 

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 

1,894.8 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ี
ร้อยละ 2.60 

60.0 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ี
ร้อยละ 3.725 

29 พฤษภาคม 2563 

560.0 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ี
ร้อยละ 2.13 

17.9 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ี
ร้อยละ 3.05 

28 กุมภาพนัธ์ 2565 

 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

สกุลเงินและอตัราดอกเบ้ียรับตามสัญญา สกุลเงินและอตัราดอกเบ้ียจ่ายตามสัญญา  
วนัส้ินสุดสัญญา จ านวนเงินตน้ อตัราดอกเบ้ีย จ านวนเงินตน้ อตัราดอกเบ้ีย 

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 

1,894.8 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียคงท่ี
ร้อยละ 2.60 

60.0 ลา้นเหรียญ
สหรัฐอเมริกา 

อตัราดอกเบ้ียคงท่ี
ร้อยละ 3.725 

29 พฤษภาคม 2563 

27. การวัดมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

กลุ่มบริษทัใช้วิธีราคาตลาดในการวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมาตรฐานการรายงาน        
ทางการเงินท่ีเก่ียวขอ้งก าหนดใหต้อ้งวดัมูลค่าดว้ยมูลค่ายติุธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 
หรือไม่สามารถหาราคาเสนอซ้ือขายในตลาดท่ีมีสภาพคล่องได ้กลุ่มบริษทัจะใชว้ิธีราคาทุนหรือวิธีรายได้
ในการวดัมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่าวแทน 
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ล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม 

ในการน าเทคนิคการวดัมูลค่ายุติธรรมขา้งตน้มาใช้ กิจการตอ้งใช้ขอ้มูลท่ีสามารถสังเกตได ้(observable 
inputs) ท่ีเก่ียวข้องกับสินทรัพย์หรือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ายุติธรรมให้มากท่ีสุด มาตรฐานการรายงาน           
ทางการเงินฉบบัท่ี 13 เร่ือง การวดัมูลค่ายุติธรรม ก าหนดล าดบัชั้นของมูลค่ายุติธรรมออกเป็น 3 ระดบั      
ตามประเภทของขอ้มูลท่ีน ามาใชใ้นการวดัมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลราคาเสนอซ้ือขายของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอยา่งเดียวกนัในตลาดท่ีมีสภาพคล่อง 

ระดบั 2  ใช้ข้อมูลอ่ืนท่ีสามารถสังเกตได้ของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางตรงหรือ
ทางออ้ม 

ระดบั 3   ใช้ข้อมูลท่ีไม่สามารถสังเกตได้ (unobservable inputs) เช่น ข้อมูลเก่ียวกับกระแสเงินสด                          
ในอนาคตท่ีกิจการประมาณข้ึน  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 และ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษทัมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยติุธรรมแยกแสดงตามล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม ดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
เงินลงทุนในตราสารหน้ี - 300 - 300 
เงินลงทุนในตราสารทุน 1,779 152 - 1,931 
เงินลงทุนในกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละทรัสต์      
เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์ 2,353 - - 2,353 

ตราสารอนุพนัธ์ - สญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและ        
อตัราดอกเบ้ีย - 555 - 555 

หนีสิ้นท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม      
ตราสารอนุพนัธ์ - สญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและ         
อตัราดอกเบ้ีย - 5 - 5 

 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย     
ตราสารทุน - ต่างประเทศ 2,579 - - 2,579 
หน่วยลงทุน - ในประเทศ 3,364 - - 3,364 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     
เงินลงทุนในตราสารหน้ี - 300 - 300 
เงินลงทุนในตราสารทุน 1,779 - - 1,779 
เงินลงทุนในกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพยแ์ละทรัสต์      
เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย ์ 867 - - 867 

ตราสารอนุพนัธ์ - สญัญาแลกเปล่ียนสกลุเงินและ        
อตัราดอกเบ้ีย - 555 - 555 

 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ท่ีวดัมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรม     

เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน - หลกัทรัพยเ์ผือ่ขาย     
ตราสารทุน - ต่างประเทศ 2,579 - - 2,579 
หน่วยลงทุน - ในประเทศ 1,170 - - 1,170 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั ไม่มีการโอนรายการระหวา่งล าดบัชั้นของมูลค่ายติุธรรม  

28. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 2563 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ส าหรับผลการด าเนินงานส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2563 ในอตัรา 0.20 บาทต่อหุน้ ทั้งน้ี
รวมเป็นจ านวน 2,390 ลา้นบาท โดยมีก าหนดจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในเดือนกนัยายน 2563 

29. การอนุมัติข้อมูลทางการเงินระหว่างกาล 

 ขอ้มูลทางการเงินระหว่างกาลน้ีไดรั้บอนุมติัให้ออกโดยคณะกรรมการของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 13 สิงหาคม 
2563 


