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หมายเหตุ

ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  2543  และ  2542
เกณฑการเสนองบการเงิน

งบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท แสดงรายการตามประกาศกฎกระทรวงฉบับท่ี  7  (พ.ศ. 2539) โดยกระทรวง
พาณิชยลงวนัท่ี  25  ตุลาคม  2539  เร่ืองงบดุลและบัญชีกํ าไรขาดทุนของบริษัทมหาชนจํ ากัด  และไดจัดทํ าขึ้นตามมาตรฐานการ
บัญชีท่ีรับรองท่ัวไปในประเทศไทย

1.    หลักเกณฑการทํ างบการเงินรวม
1.1 ในการจดัทํ างบการเงินรวมถือหลักเกณฑการรวมเฉพาะบริษัทยอยซึ่ง บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํ ากัด (มหาชน)

มอํี านาจในการควบคมุตามวิธีสวนไดเสีย (Equity Method) หลังจากไดตัดยอดคงเหลือและรายการระหวางกันท่ีมี
สาระสํ าคญัแลวการลงทุนในบริษัทซึ่ง บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํ ากัด (มหาชน) มีอิทธิพลอยางเปนสาระสํ าคัญ
จะแสดงเปนเงนิลงทุนในบริษัทรวมตามวิธีสวนไดเสีย สวนการลงทุนในบริษัทซึ่งนอกจากท่ีกลาวขางตนจะแสดงเปน
เงนิลงทุนในบริษัทอ่ืนตามวิธีราคาทุน (Cost Method)

1.2 การตดับัญชรีายการระหวางบริษัท สํ าหรับเงินลงทุนในบริษัทยอยตามสวนไดเสียกับสวนของผูถือหุนโดยถือหลักการ
ตดับัญชเีปนเงินลงทุนรอยละ 100 สวนท่ีเปนของผูถือหุนรายอ่ืนแสดงเปนสวนของผูถือหุนสวนนอย

1.3 งบการเงนิรวมน้ีจดัทํ าขึ้นตามขอกํ าหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือแสดงฐานะการ
เงนิและผลการด ําเนินงานรวมของ บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอยเทาน้ัน การใชขอมูลตาม
งบการเงนิเพ่ือวตัถปุระสงคอ่ืนอาจมีขอจํ ากัดดานลักษณะธุรกิจท่ีคอนขางแตกตางกันในบรรดาบริษัทตางๆ ท่ีนํ า
งบการเงินมาประกอบเปนงบการเงินรวม

2. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสํ าคัญ
2.1 การบันทึกรายไดและคาใชจาย

2.1.1 บริษัทฯ บันทึกรายไดและคาใชจายตามเกณฑสิทธิ ยกเวนรายการ 2.1.2 ถึง 2.1.4
2.1.2 รายไดจากการรับเหมากอสรางบันทึกตามอัตราสวนของงานที่ทํ าเสร็จ
2.1.3 รายไดจากการพฒันาท่ีดินและกอสรางอสังหาริมทรัพยเพ่ือขายรับรูเปนรายไดเมื่องานกอสรางเสร็จตาม

สัญญาและมีการโอนกรรมสิทธ์ิแกผูซื้อเรียบรอยแลว
2.1.4 รายไดจากการขายอาคารชุดรับรูเปนรายไดตามวิธีอัตราสวนของงานที่ทํ าเสร็จซึ่งคํ านวณตามอัตราสวนตนทุน

ของงานทีเ่กดิขึน้แลวกับตนทุนท้ังหมด (ไมรวมตนทุนท่ีดิน) ท่ีประมาณวาจะใชในการกอสรางตามสัญญาซึ่ง
ประเมินโดยวิศวกรของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะเร่ิมรับรูรายไดเมื่อมีการทํ าสัญญาจะซื้อจะขายไมนอยกวารอย
ละ 40 ของพ้ืนท่ีเปดขายและไดรับชํ าระเกินกวารอยละ 20 ของแตละสัญญา และงานระหวางกอสรางไดผาน
ขัน้ตอนเบ้ืองตนแลวเกินกวารอยละ 10 ของงานกอสรางแตละอาคารชุด
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2.2 สินคาคงเหลือ
บริษทัฯ ตรีาคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนหรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ แลวแตราคาใดจะตํ่ ากวาโดยมีรายละเอียดการ
ค ํานวณราคาทุนดังน้ี
2.2.1 ท่ีดินเพ่ือขาย

บริษทัฯ  บันทึกตามราคาทุนถัวเฉล่ียถวงน้ํ าหนัก  (แยกท่ีดินตามแตละโครงการ)
2.2.2 ดอกเบ้ียจายรอการตัดบัญชี

บริษทัฯ   บันทึกดอกเบ้ียจายของท่ีดินท่ีซื้อมาเพ่ือขายเปนดอกเบ้ียจายรอตัดตั้งพักไวโดยบันทึกเปนสวนหน่ึง
ของสินคาคงเหลือและจะรับรูเปนตนทุนตามเกณฑสิทธิเมื่อมีการโอนกรรมสิทธ์ิในท่ีดินโดยวิธีถัวเฉล่ียตามพ้ืน
ท่ี  (แยกท่ีดินตามแตละโครงการ)

2.2.3 คาสาธารณูปโภค
บริษทัฯ  บันทึกคาใชจายเกี่ยวกับการกอสรางถนน  ไฟฟา  ประปา  และสาธารณูปโภคสวนกลางอ่ืนๆ  ไวใน
บัญชี  คาสาธารณูปโภค  ซึ่งถือเปนสวนหน่ึงของสินคาคงเหลือ  โดยจะตัดจายเปนตนทุนขายตามสัดสวนของ
ท่ีดินท่ีโอนขาย

2.2.4 คาใชจายพัฒนาโครงการรอตัดบัญชี
ประกอบดวย  คาใชจายเกี่ยวของกับการเตรียมการ และพัฒนาโครงการกอนเปดขาย  บันทึกเปนสวนหน่ึงของ
สินคาคงเหลือโดยตัดจายเปนตนทุนตามสัดสวนของท่ีดินท่ีโอนขาย

2.3 การตัดคาเส่ือมราคา
บริษทัฯ  ตดัคาเส่ือมราคาสินทรัพยโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพยเปนระยะเวลา
ประมาณ  5  ป ยกเวนสโมสร สระวายน้ํ าและสนามเทนนิส   บริษัทฯ   ตัดจายตามผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจท่ีคาดวา
จะไดรับจากการใชสินทรัพย  (ตามสัดสวนพ้ืนท่ีขายแตละโครงการ)

2.4 เงนิลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม
เงนิลงทุนในบริษทัยอยและบริษัทรวมบันทึกตามวิธีสวนไดเสีย  สวนเกินราคาทุนท่ีสูงกวาหรือตํ่ ากวาบัญชีตามวิธี  สวน
ไดเสียบริษัทฯ  ตัดจายโดยวิธีเสนตรงในระยะเวลา  10  ป

2.5 เงนิลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน
งบการเงนิสํ าหรับงวด ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2542 บริษัทฯ ไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 40 เร่ืองการ
บัญชสํี าหรับเงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน  ซึ่งบริษัทฯ ใชวิธีเปล่ียนทันทีตั้งแตป 2542 เปนตนไป โดยไมปรับ
ปรุงยอนหลังงบการเงินงวดกอนโดยบริษัทฯ  บันทึกเงินลงทุนท่ัวไปดังน้ี
2.5.1 เงนิลงทุนระยะส้ันแสดงดวยมูลคายุติธรรม
2.5.2 เงนิลงทุนระยะยาวท่ีเปนเงินลงทุนในตราสารหนี้ท่ีเปนหลักทรัพยเผ่ือขายแสดงดวยมูลคายุติธรรมบริษัทฯ  รับรู

การเปล่ียนแปลงมลูคาเปนรายการแยกตางหากในสวนของเจาของ  และจะบันทึกในงบกํ าไรขาดทุน  เมื่อ
บริษทัฯ  ไดจ ําหนายเงินลงทุนน้ัน เงินลงทุนระยะยาวท่ีเปนตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบกํ าหนดแสดงดวยราคา
ทุนตัดจํ าหนาย

2.5.3 เงนิลงทุนระยะยาวท่ีเปนเงินลงทุนในตราสารทุนในความตองการของตลาด  ซึ่งบริษัทฯ ถือเปนหลักทรัพยเผ่ือ
ขายแสดงดวยมลูคายุติธรรม  ผลตางระหวางราคาตามบัญชีกับมูลคายุติธรรมแสดงเปนกํ าไรและขาดทุนท่ียัง
ไมเกิดขึ้นในสวนของผูถือหุน
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2.5.4 เงนิลงทุนระยะยาวท่ีเปนเงินลงทุนในตราสารทุนท่ีไมอยูในความตองการของตลาด  ซึ่งบริษัทฯ ถือเปนเงินลง
ทุนท่ัวไปแสดงดวยราคาทุนปรับลดดวยคาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุน

2.5.5 ตนทุนของเงนิลงทุนชัว่คราวและเงินลงทุนระยะยาวท่ีจํ าหนายในระหวางงวด คํ านวณโดยใชวิธีถัวเฉล่ียถวงน้ํ า
หนัก

2.6 คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ
บริษทัฯ ตัง้คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญโดยการพิจารณาของฝายบริหาร เฉพาะลูกหน้ีท่ีคางชํ าระเกินกํ าหนดและคาดวาจะ
เก็บเงินไมได

2.7 การบันทึกดอกเบ้ียเปนตนทุนของสินทรัพย
บริษทัฯ  บันทึกดอกเบ้ียจากเงินกูยืมระยะยาว  เพ่ือการซื้อสินทรัพยถาวร  เปนสวนหน่ึงของตนทุนสินทรัพย   และจะ
หยดุบันทึกดอกเบ้ียเปนตนทุนของสินทรัพยถาวร  เมื่อสินทรัพยน้ันอยูในสภาพพรอมจะใชงานได

2.8 รายการบัญชีท่ีเปนเงินตราตางประเทศ
รายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศ  บริษัทฯ  บันทึกดวยอัตราแลกเปล่ียน  ณ  วันท่ีเกิดรายการ  สินทรัพยและหน้ีสินท่ี
เปนเงนิตราตางประเทศท่ีคงเหลืออยู  ณ  วันท่ีในงบดุล  บันทึกดวยอัตราถัวเฉล่ียท่ีธนาคารพาณิชยซื้อและขาย  ซึ่ง
ธนาคารแหงประเทศไทยคํ านวณไว  ยกเวนรายการที่มีสัญญาซื้อขายลวงหนาใชอัตราตามสัญญากํ าไรและขาดทุนท่ี
เกดิจากการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนไดรวมอยูในการคํ านวณผลการดํ าเนินงาน

2.9 ภาษีเงินไดนิติบุคคล
บริษทัฯ  บันทึกภาษีเงินไดนิติบุคคลจากกํ าไรสุทธิทางภาษีในรอบระยะเวลาท่ีเกิดรายการนั้น

2.10 ก ําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน
ก ําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน  คํ านวณโดยนํ ากํ าไร (ขาดทุน) สุทธหิารดวยจํ านวนหุนถัวเฉล่ียถวงน้ํ าหนักตามระยะเวลาท่ีได
รับช ําระคาหุนท่ีมีการออกและเรียกชํ าระแลวบริษัทฯ  จะปรับปรุงจํ านวนหุนสามัญท่ีใชในการคํ านวณกํ าไรตอหุน
สํ าหรับงบการเงินทุกงวดท่ีนํ าเสนอตามสัดสวนท่ีเปล่ียนไปเมื่อจํ านวนหุนเพ่ิมหรือลดโดยไมทํ าใหทรัพยากรของบริษัทฯ
เปล่ียนแปลงไปโดยใชอัตราปรับจํ านวนหุนซึ่งคํ านวณจากมูลคายุติธรรมตอหุนกอนการใชสิทธิหารดวยมูลคายุติธรรม
ตอหุนท่ีควรเปนหลังการใชสิทธิกํ าไร(ขาดทุน)สุทธิตอหุนปรับลด  คํ านวณโดยการนํ ากํ าไร (ขาดทุน) สุทธิหลังจากปรับ
ปรุงดวยรายการรายไดหรือคาใชจายท่ีเกี่ยวของซึ่งสุทธิจากภาษีเงินไดหารดวยผลรวมเฉล่ียถวงน้ํ าหนักของหุนสามัญท่ี
ออกจ ําหนายแลวในระหวางงวดบวกดวยจํ านวนหุนสามัญท่ีบริษัทฯ  ตองออกเพ่ือแปลงตราสารหน้ีเหลาน้ันใหเปนหุน
สามัญ

2.11 การดอยคาของสินทรัพย
ตัง้แตป 2542 บริษัทฯ  สอบทานการดอยคาของสินทรัพยประเภทเงินลงทุน  ท่ีดิน  อาคาร  อุปกรณ   เมื่อมีขอบงชี้วา
ราคาตามบัญชขีองสินทรัพยดังกลาวสูงกวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนโดยการสอบทานจะพิจารณาแตละรายการหรือ
พิจารณาจากหนวยสินทรัพยท่ีกอใหเกิดเงินสดแลวแตกรณี

ในกรณีท่ีราคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนบริษัทฯ  จะรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาในงบ
ก ําไรขาดทุน บริษทัฯ จะบันทึกกลับรายการขาดทุนจากการดอยคาตอเมื่อมีขอบงชี้วาการดอยคาดังกลาวไมมีอยูอีกตอ
ไป หรือยังคงมีอยูแตเปนไปในทางท่ีลดลงโดยบันทึกในบัญชี "รายไดอ่ืน"
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3. เงินลงทุนระยะส้ัน

งบการเงินรวม
หลักทรัพยเผ่ือขาย

งบการเงินเฉพาะบริษัท
หลักทรัพยเผ่ือขาย

2543
(พันบาท)

2542
(พันบาท)

2543
(พันบาท)

2542
(พันบาท)

กองทุนตราสารหน้ี � สุทธิ 450,000 1,282,000 450,000 1,282,000
คาเผ่ือกํ าไร (ขาดทุน) ท่ียงัไมเกิด
ของเงินลงทุน

1,798 0 1,798 0

รวม 451,798 1,282,000 451,798 1,282,000

เงนิลงทุนระยะส้ัน  เปนการลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขายระยะส้ัน  โดยแสดงดวยมูลคายุติธรรม

4. ลูกหน้ีการคาและตั๋วเงินรับ � สุทธิ
สํ าหรับงบการเงินเฉพาะบริษัทประกอบดวย  ลูกหน้ีจากการขายบานและท่ีดิน  และตั๋วเงินรับระหวางนํ าฝากสวนใหญ
สามารถเรียกเกบ็เงินไดภายใน 3 เดือนนับจากวันท่ีมีการโอนดังน้ันบริษัทฯ  จึงไมมีลูกหน้ีท่ีมีปญหาในการชํ าระสวนงบการ
เงนิรวม ลูกหน้ีและตั๋วเงินรับการคาประกอบดวย ลูกหน้ีท่ีกลาวขางตน ลูกหน้ีตามสัญญารับเหมากอสรางพัฒนาท่ีดินและ
ลูกหน้ีจากการซื้อขายสินคาและบริการ  ซึ่งมีมูลคาสุทธิจากคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญแลว

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
2543

(พันบาท)
2542

(พันบาท)
2543

(พันบาท)
2542

(พันบาท)
ลูกหน้ีการคา 16,762 44,880 9,323 37,038
ลูกหน้ีการคาสุทธิ 16,762 44,880 9,323 37,038
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5. เงนิใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
2543

(พันบาท)
2542

(พันบาท)
2543

(พันบาท)
2542

(พันบาท)
เงนิใหกูยืมแกบริษัทยอย 0 0 942,264 726,388
เงนิใหกูยืมแกบริษัทรวม 98,000 98,400 98,000 98,400
หัก  คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญบริษัทรวม (98,000) 0 (98,000) 0
เงนิใหกูยืมแกบริษัทอ่ืน
-  ในประเทศ 18,219 18,219 18,219 18,219
-  ตางประเทศ  ครบกํ าหนดชํ าระใน 1 ป 1,189,373 0 1,189,373 0
หัก  คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญบริษัทอ่ืน (713,624) 0 (713,624) 0
เงนิใหกูยืมระยะส้ัน - สุทธิ 493,968 116,619 1,436,232 843,007

5.1 เงนิใหกูยืมแกบริษัทยอย

2543 2542
จํ านวน

 (พันบาท)
อัตราดอกเบ้ีย

 รอยละ
จํ านวน

(พันบาท)
อัตราดอกเบ้ีย
รอยละ

เงนิใหกูยืมแกบริษัทยอย:-
บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํ ากัด 242,848        7.75-8.00 235,844     9.00-10.00
บริษัท แลนด แอนด เฮาส นอรธอีส จํ ากัด 260,487         7.75-8.25 105,800       8.25-10.00
บริษัท แลนด แอนด เฮาส นอรธ จํ ากัด 46,900       7.75-8.00 17,900                 8.00
บริษัท แอล เอช เมืองใหม จํ ากัด 123,485               10.00 123,485               10.00
บริษัท สยามธานี เรียลเอสเตท จํ ากัด 103,844         5.00-8.25 104,699         5.00-8.75
บริษัท แอตแลนติก เรียลเอสเตท จํ ากัด 164,700        7.75-8.00 138,660       8.00-10.50
รวม 942,264 726,388

เงนิใหกูยมืแกบริษัทยอย  เปนการใหกูยืมในรูปของตั๋วสัญญาใชเงิน  ปลอดหลักทรัพยคํ้ าประกัน  ครบกํ าหนดเม่ือทวงถาม
ก. เงนิใหกูยืมแกบริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํ ากัด  และบริษัท สยามธานี เรียลเอสเตท จํ ากัด จํ านวน 346.69 ลานบาท

บริษัทฯ ไมไดตัง้คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ  เน่ืองจากบริษัทฯ  ไดบันทึกขาดทุนท่ีเกินกวาเงินลงทุนในบริษัทยอยท้ัง 2 ไว
เปนหน้ีสิน จ ํานวน 549.76 ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังน้ี
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เงินใหกู
(พันบาท)

ผลขาดทุนท่ีเกินกวา
เงินลงทุน (พันบาท)

บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํ ากัด 242,848 387,208
บริษัท สยามธานี เรียลเอสเตท จํ ากัด 103,844 162,549
รวม 346,692 549,757

ซึง่หน้ีสินท่ีบันทึกไวดังกลาวเพียงพอกับเงินท่ีบริษัทฯ ใหบริษัทยอยท้ังสองกูยืม
ข. เงนิใหกูยมืแกบริษัทยอยอีก 4 แหง  จํ านวน 595.57 ลานบาท  บริษัทฯ  ไมไดตั้งคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเน่ืองจากบริษัท

ยอยท้ัง  4  แหง มมีลูคาทรัพยสินสุทธิ  ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  2543  ท้ังส้ิน 2,219.40 ลานบาท  สูงกวาหน้ีสินท่ีมีอยู
จ ํานวน  1,856.03   ลานบาท  (รวมหน้ีสินท่ีเปนของบริษัทไวแลว)  ซึ่งบริษัทฯ  เห็นวาบริษัทยอยท้ัง  4  แหงจะมีกระแส
เงนิสดมาช ําระหน้ีบริษัทฯ ได นอกจากหน้ีบริษัทยอยบางแหงมีแผนท่ีจะเพ่ิมทุนในอนาคต

5.2 เงนิใหกูยืมแกบริษัทรวม

2543 2542
จํ านวน

(พันบาท)
อัตราดอกเบ้ีย

 รอยละ
จํ านวน

(พันบาท)
อัตราดอกเบ้ีย

 รอยละ
บริษัท บางกอกเชน ฮอสปตอล จํ ากัด 89,000               10.75 89,000               10.75
บริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดัคส จํ ากัด 9,000               MLR 9,400               MLR
หัก  คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญบริษัทรวม (98,000) 0
รวม 0 98,400

เงนิใหกูยมืแกบริษัทรวม  จํ านวน  98  ลานบาท  เปนการใหกูยืมในรูปของตั๋วสัญญาใชเงิน  ปลอดหลักทรัพยคํ้ าประกัน
ครบก ําหนดเมื่อทวงถาม  บริษัทฯ ไดตั้งคาเผ่ือไวเต็มจํ านวน

5.3 เงนิใหกูยืมแกบริษัทอ่ืน � ในประเทศ จ ํานวน  18.22 ลานบาท  เปนการใหกูยืมแกบริษัท ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ
จ ํากดั  ตามสัดสวนของการลงทุนท่ีถือครองโดยออกเปนตั๋วสัญญาใชเงิน  ปลอดหลักทรัพยคํ้ าประกัน  อัตราดอกเบ้ีย
MLR+2% บริษทัฯ มิไดตั้งคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญไว   เน่ืองจากบริษัทฯ  คาดวาจะไดรับคืนท้ังจํ านวน  จากผลประกอบ
การทีด่ขีึ้นและมีแผนการท่ีจะเขาระดมทุนในตลาดหลักทรัพย
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5.4 เงนิใหกูยืมแกบริษัทอ่ืน � ตางประเทศ

2543 2542
เงินตรา
ตางประเทศ

 USD

อัตรา
แลกเปลี่ยน

จํ านวน
(พันบาท)

อัตรา
ดอกเบ้ีย

เงินตรา
ตางประเทศ

 USD

อัตรา
แลกเปลี่ยน

จํ านวน
(พันบาท)

อัตรา
ดอกเบ้ีย

บริษัทตางประเทศ:-
-  PT. PRIMA SEHATI 7,400,000 3.1934 4319,631 LIBOR+1.5% 7,400,000 37.3285 276,231 LIBOR+1.5%
-  PT. KANAKA GRAHAASRI 1,200,000 43.1934 51,832 LIBOR+1.5% 1,200,000 37.3285 44,794 LIBOR+1.5%
-  PT. ANEKAGRIYA BUMINUSA 3,700,000 43.1934 159,816 LIBOR+1.5% 3,700,000 37.3285 138,115 LIBOR+1.5%
-  PT. MEKANUSA CIPTA 14,836,000 43.1934 640,817 LIBOR+1.5% 14,836,000 37.3285 553,806 LIBOR+1.5%
-  PT. PUTRA PRABUKARYA 400,000 43.1934 17,277 LIBOR+1.5% 400,000 37.3285 14,931 LIBOR+1.5%
 รวม 27,536,000 1,189,373 27,536,000 1,027,877
หัก   คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (713,624) (604,604)
รวมเงินใหกูยืมแกกิจการที่เก่ียวของกัน 475,749 423,273
หัก   ครบกํ าหนดชํ าระภายใน 1 ป (475,749) 0
รวม 0 423,273

เงนิใหกูยมืระยะยาวตางประเทศ  เปนเงินใหกูยืมกับบริษัทท่ีเกี่ยวของกันในประเทศอินโดนีเซีย  ตามสัญญาเก้ือหนุนเงินทุน
ของผูถือหุน (Shareholders  Loan  Agreement)  ตามสัดสวนของเงินลงทุนท่ีถือครอง  บริษัทฯ ไดใหกูยืมแกบริษัทดังกลาว
จํ านวน 27.54  ลานเหรียญสหรัฐ  อัตราดอกเบ้ีย  LIBOR+1.5%  ครบกํ าหนดในวันท่ี  16 กันยายน 2544  ปลอดหลักทรัพย
คํ ้าประกนัหน้ีและตองจายชํ าระดอกเบ้ียงวดแรกในวันท่ี  16  กันยายน  2542   ตอมาไดมีการเปล่ียนเงื่อนไขการชํ าระดอก
เบ้ียเปนช ําระคนืพรอมเงินตน   โดยคิดดอกเบ้ียทบตน  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2543 และ 2542  เงินกูยืมดังกลาวแปลงคาเปน
เงินบาท จํ านวน 1,189.37 ลานบาท  และ 1,027.88   ลานบาท ตามลํ าดับ  บริษัทฯ ไดตั้งคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสํ าหรับเงิน
ใหกูยมืจํ านวน 713.62 ลานบาท และ 604.60 ลานบาท  ตามลํ าดับ

5.5 การแกไขขอผิดพลาด � ดอกเบ้ียคางรับ
ตามสัญญากูยมืเงินของบริษัทในประเทศอินโดนีเซีย  ระบุใหคิดดอกเบ้ียทบตน  ทุก  6  เดือน  แตเดิมบริษัทฯ  ไมไดคิด
ดอกเบ้ียทบตนสํ าหรับเงินกูดังกลาว   ดังน้ันในป  2543   บริษัทฯ   ไดบันทึกรับรูดอกเบ้ียคางรับของดอกเบ้ียทบตน
สุทธจิากคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ  ดังกลาวรวม  55.31  ลานบาท  และปรับปรุงกํ าไรสะสมของงวดกอนๆ  มีผลทํ าใหขาด
ทุนสะสมยกมาของป 2543  และ 2542   ลดลงจํ านวน 56.77 ลานบาท  และ 32.65 ลานบาท  ตามลํ าดับ
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จากการเปล่ียนแปลงดอกเบ้ียคางรับดังกลาว บริษัทฯ จึงไดคิดคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเพ่ิมขึ้นดังน้ี

2543
(ลานบาท)

2542
(ลานบาท)

ดอกเบ้ียคางรับ 370.15 231.85
หัก   คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ (222.10) (139.11)
ดอกเบ้ียคางรับ � สุทธิ   148.05 92.74

6. สินคาคงเหลือ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
2543

(พันบาท)
2542

(พันบาท)
2543

(พันบาท)
2542

(พันบาท)
ท่ีดิน 11,708,486 12,636,766 10,546,864 11,333,828
คาถมดิน 1,015,009 1,178,770 928,528 1,074,290
งานระหวางกอสราง 1,154,122 790,960 934,552 612,269
ดอกเบ้ียจายรอการตัดบัญชี 6,285,579 6,513,637 5,738,274 5,983,307
คาสาธารณูปโภค 1,502,092 1,829,169 1,111,943 1,407,066
คาใชจายพัฒนาโครงการรอตัดบัญชี 244,340 304,011 170,608 223,907
วสัดุกอสราง 1,256 21,007 1,240 20,982
บานรอการขาย 37,563 22,374 6,315 19,572
รวม 21,948,447 23,296,694 19,438,324 20,675,221
หัก   คาเผ่ือการลดมูลคาของสินคา (2,457,494) (2,796,440) (2,319,731) (2,675,580)
คงเหลือ 19,490,953 20,500,254 17,118,593 17,999,641

ท่ีดนิสวนใหญไดนํ าไปจดจํ านองคํ้ าประกันเงินกู  ตามหมายเหตุ  11  และ  13

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2541 บริษัทฯ ประมาณคาเผ่ือการลดมูลคาของสินคาคงเหลือของบริษัทและบริษัทยอยแหงหน่ึง จํ านวน
รวม  3,000 ลานบาท  และ 38.41 ลานบาท  ตามลํ าดับ  และ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2542  บริษัทยอยอีก 2 แหง ไดประมาณ
คาเผ่ือการลดมลูคาของสินคาคงเหลือเพ่ิมขึ้นอีกรวมจํ านวน  82.45 ลานบาท  โดยบริษัทฯ  และบริษัทยอยจะตัดจายคาเผ่ือ
การลดมลูคาของสินคาคงเหลือตามพ้ืนท่ีขาย  ทํ าให  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2543  มียอดคาเผ่ือการลดมูลคาของสินคาคง
เหลือของบริษทัฯ และงบการเงินรวม  จํ านวน  2,319.73 ลานบาท และจํ านวน 2,457.49 ลานบาท ตามลํ าดับ  (ป 2542
จ ํานวน 2,675.58 ลานบาท และ 2,796.44 ลานบาท ตามลํ าดับ)
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7. เงนิลงทุนในกิจการท่ีเกี่ยวของกันเปนเงินลงทุนในหุนสามัญ รายละเอียดดังน้ี

งบการเงินเฉพาะบริษัท

ทุนชํ าระแลว
(รอยละ)

 สัดสวนเงินทุน
(รอยละ)ช่ือกิจการ ประเภทกิจการ

2543 2542 2543 2542
เงินลงทุนในบริษัทยอย:-
-  บจ.  แอตแลนติก  เรียลเอสเตท ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 100.00 100.00 99.99 99.98
-  บจ.  แปซิฟค เรียลเอสเตท และบริษัทรวม ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 100.00 100.00 99.99 99.99
-  บจ.  แลนด แอนด เฮาส นอรธ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 27.00 27.00 99.99 99.99
-  บจ.  แลนด แอนด เฮาส นอรธอีส ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 100.00 100.00 99.99 99.99
-  บจ.  สยามธานี พร็อพเพอรตี้ และบริษัทยอย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 100.00 100.00 86.00 61.00
-  บจ.  สยามธานี เรียลเอสเตท และบริษัทยอย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 100.00 100.00 70.00 70.00
-  บจ.  แอล เอช เมืองใหม ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 77.70 77.70 55.00 55.00
รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย

วิธีราคาทุน
(พันบาท)

วธิีสวนไดเสีย
(พันบาท)ช่ือกิจการ ประเภทกิจการ

2543 2542 2543 2542
เงินลงทุนในบริษัทยอย:-
-  บจ.  แอตแลนติก  เรียลเอสเตท ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 14,998 14,998 56,566 139,137
-  บจ.  แปซิฟค  เรียลเอสเตท และบริษัทรวม ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 19,997 19,997 0 0
-  บจ.  แลนด แอนด เฮาส นอรธ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 13,500 13,500 18,179 13,590
-  บจ.  แลนด แอนด เฮาส นอรธอีส ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 300,000 300,000 40,458 147,580
-  บจ.  สยามธานี  พร็อพเพอรตี้
 และบริษัทยอย

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 61,499 60,999 41,780 60,557

-  บจ.  สยามธานี  เรียลเอสเตท
 และบริษัทยอย

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 139,999 139,999 0 0

-  บจ.  แอล  เอช  เมืองใหม ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 170,940 170,940 113,252 127,281
รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย 720,933 720,433 270,235 488,145
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เงนิลงทุนในบริษัทรวม

ทุนชํ าระแลว
(รอยละ)

 สัดสวนเงินทุน
(รอยละ)ช่ือกิจการ ประเภทกิจการ

2543 2542 2543 2542
-  บจ.  บางกอกเชน ฮอสปทอล โรงพยาบาล 100.00 100.00 36.00 36.00
-  บงล.  แอสเซท พลัส เงินทุนหลักทรัพย 100.00 100.00 26.18 26.18
-  บจ.  ควอลิตี้คอนสตรัคช่ัน โปรดัคส ผลิตวัสดุกอสราง 100.00 100.00 30.00 30.00
-  บจ. เอ็ม แอล แอนด เอช  คอรปปอเรช่ัน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 93.88 93.88 40.00 40.00
-  บจ. โฮมโปรดักสเซ็นเตอร คาปลีกวัสดุกอสราง 100.00 100.00 34.20 30.00
-  บจ. เอเช่ียน พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนทและ
บริษัทยอย

ผลิตพ้ืนสํ าเร็จรูป 85.25 85.25 29.74 70.08

-  บจ. คาเมรอน โกลบอล ลิมิเต็ด ธุรกิจการลงทุน 100.00 100.00 40.00 0.00
-  บจ. เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี ทีป่รึกษาลงทุน 10.00 0.00 49.99 0.00
รวมเงินลงทุนในบริษัทรวม
รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย และบริษัทรวม

วิธีราคาทุน
(พันบาท)

วธิีสวนไดเสีย
(พันบาท)ช่ือกิจการ ประเภทกิจการ

2543 2542 2543 2542
-  บจ.  บางกอกเชน ฮอสปทอล โรงพยาบาล 449,355 449,355 0 0
-  บงล.  แอสเซท พลัส เงินทุนหลักทรัพย 141,345 141,345 182,778 190,591
-  บจ.  ควอลิตี้คอนสตรัคช่ัน โปรดัคส ผลิตวัสดุกอสราง 90,668 90,998 0 0
-  บจ. เอ็ม แอล แอนด เอช  คอรปปอเรช่ัน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 1,796,317 1,796,317 1,773,401 1,695,464
-  บจ. โฮมโปรดักสเซ็นเตอร คาปลีกวัสดุกอสราง 82,320 48,720 82,350 35,128
-  บจ. เอเช่ียน พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท
และบริษัทยอย

ผลิตพ้ืนสํ าเร็จรูป 674,970 550,545 159,798 25,828

-  บจ. คาเมรอน โกลบอล ลิมิเต็ด ธุรกิจการลงทุน 15 0 308 0
-  บจ. เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี ทีป่รึกษาลงทุน 4,999 0 5,506 0
รวมเงินลงทุนในบริษัทรวม 3,239,989 3,077,280 2,204,141 1,947,011
รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย และบริษัทรวม 3,960,922 3,797,713 2,474,376 2,435,156

ในป 2542 บริษัทฯ ไดรับเงินปนผลจากบริษัท แอตแลนติก เรียลเอสเตท จํ ากัด จํ านวน 149,979 หุน หุนละ 800.00 บาท เปน
จ ํานวนเงิน 119,983,200.00 บาท
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7.1 เงนิลงทุนในบริษัทยอยท่ีบริษัทฯ มีอํ านาจในการควบคุม
7.1.1 งบการเงนิของบริษทัยอยขางตนท่ีนํ ามาจัดทํ างบการเงินรวม  และสวนแบงผลกํ าไรของบริษัทยอยในป 2543

และ 2542  ท่ีนํ ามารวมคํ านวณตามวิธีสวนไดเสียน้ัน เปนงบการเงินท่ีผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีแลว
7.1.2 เงนิลงทุนบริษทัรวมของบริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํ ากัด เปนเงินลงทุนในบริษัท เวฟ ดีเวลลอปเมนท จํ ากัด

โดยมอัีตราการถือหุนรอยละ   36.36   ของทุนท่ีเรียกชํ าระ  บริษัทรวมแหงน้ีประสบปญหาเกี่ยวกับการดํ ารงอยู
ของกิจการ   เน่ืองจากมีผลขาดทุนติดตอกันมาเปนเวลาหลายป และผิดนัดชํ าระหน้ีเงินกูและดอกเบ้ียของ
ธนาคารและบริษัทเงินทุน ดังน้ัน ณ วันท่ี 10 กุมภาพันธ 2542  คณะกรรมการบริษัท แปซิฟค  เรียลเอสเตท
จ ํากดั  จงึมมีตใิหตีมูลคาเงินลงทุนของบริษัทรวมดังกลาวเปนศูนย  และ ณ วันท่ี 19 กันยายน 2543 บริษัท
แปซฟิค เรียลเอสเตท จํ ากัด ไดขายเงินลงทุนในบริษัทรวมน้ีท้ังหมดไปในราคา 100,000.00 บาท แกบุคคล
ภายนอก

งบการเงนิสํ าหรับป  ส้ินสุดวันท่ี  31  ธันวาคม  2543  และ 2542   ของบริษัท  แปซิฟค  เรียลเอสเตท  จํ ากัด  ท่ีนํ ามา
ค ํานวณตามวธิสีวนไดเสีย    ซึ่งมีผลการดํ าเนินงานขาดทุนเกินทุน    บริษัทฯ   ไดบันทึกเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียเทา
กบัศนูยบาท  และรับรูผลขาดทุนสะสมสวนท่ีเกินกวาเงินลงทุนในบริษัทยอย  จํ านวน 387.09 ลานบาท  และ 313.72
ลานบาท ตามลํ าดับ  แสดงเปนหน้ีสินอ่ืนในชื่อบัญชี  "ผลขาดทุนท่ีเกินกวาเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม"

7.1.3 เงนิลงทุนในบริษัทยอยของ บริษทั สยามธานี  พร็อพเพอรตี้ จํ ากัด  เปนเงินลงทุนใน บริษัท  เอส.ที.เอ็น.
แมเนจเมนท จ ํากัด โดยมอัีตราการถือหุนรอยละ  99.99  ของทุนท่ีเรียกชํ าระงบการเงินของบริษัทยอย
ท่ีนํ ามาจัดทํ า

งบการเงินรวม  และกํ าไร (ขาดทุน) สุทธท่ีินํ ามารวมคํ านวณตามวิธีสวนไดเสียเปนงบการเงินท่ีผานการตรวจสอบโดย
ผูสอบบัญชีแลว

ในวนัท่ี  31 มนีาคม 2543  บริษัทฯ ซื้อหุนสามัญของบริษัท  สยามธานี พร็อพเพอรตี้  จํ ากัด  เพ่ิมเติมจํ านวน 250,000
หุน จากผูถอืหุนเดิม ในราคาหุนละ  2.00  บาท  รวมเปนเงิน  500,000.00  บาท  (ทํ าใหบริษัทฯ มีสัดสวนการลงทุน
เพ่ิมจาก รอยละ 61 เปนรอยละ 86)  สัดสวนเงินลงทุนของหุนสามัญเฉพาะสวนท่ีซื้อเพ่ิม ณ วันซื้อ จํ านวน 250,000
หุน  มมีลูคาทางบัญชีเทากับ 13.36 ลานบาท  ทํ าใหเกิดคาความนิยมติดลบจํ านวน  12.86 ลานบาท  บริษัทฯ ได
บันทึกไวเปนรายการหักจากรายการเงินลงทุนในบริษัทยอยในงบดุลเฉพาะบริษัทและเปนรายการหักจากสินทรัพยอ่ืน
ในงบดุลรวม   และทยอยรับรูเปนรายได  เปนระยะเวลา 10 ป

7.1.4 เงนิลงทุนในบริษัทยอยของบริษัท  สยามธานี เรียลเอสเตท  จํ ากัด  เปนเงินลงทุนในบริษัท  บานสวนธน  จํ ากัด
โดยมอัีตราการถือหุนรอยละ  99.40  ของทุนท่ีเรียกชํ าระ

งบการเงนิของบริษัทยอยท่ีนํ ามาจัดทํ างบการเงินรวม   และกํ าไร (ขาดทุน) สุทธท่ีินํ ามารวมคํ านวณตามวิธีสวนไดเสีย
เปนงบการเงินท่ีผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีแลว
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งบการเงนิสํ าหรับป  ส้ินสุดวันท่ี  31  ธันวาคม 2543  และ  2542  ของบริษัท  สยามธานี  เรียลเอสเตท  จํ ากัด  ท่ีนํ ามา
ค ํานวณตามวธิสีวนไดเสียซึ่งมีผลการดํ าเนินงานขาดทุนเกินทุนบริษัทฯ ไดบันทึกเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียเทากับ
ศนูยบาท และรับรูผลขาดทุนสวนท่ีเกินกวาเงินลงทุนจํ านวน 162.55 ลานบาท และ 135.94 ลานบาท  ตามลํ าดับ
แสดงเปนหน้ีสินอ่ืนในชื่อบัญชี  "ผลขาดทุนท่ีเกินกวาเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทยอยและบริษัทรวม"

7.2 เงนิลงทุนในบริษัทรวมท่ีบริษัทฯ มีอิทธิพลอยางมีสาระสํ าคัญ
7.2.1 งบการเงนิของบริษัท บางกอก เชน ฮอสปทอล จํ ากัด  และบริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดัคส จํ ากัด  ป

2543 และ 2542  ท่ีนํ ามาคํ านวณตามวิธีสวนไดเสียมีผลการดํ าเนินงานขาดทุนเกินทุน  เปนงบการเงินท่ียังไม
ไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีบริษัทฯ  ไดบันทึกเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียเทากับศูนยบาท  และรับรู
ผลขาดทุนสวนท่ีเกินกวาเงินลงทุนในบริษัทรวม  เปนหน้ีสินอ่ืนในชื่อบัญชี  "ผลขาดทุนท่ีเกินกวาเงินลงทุนใน
บริษทัยอยและบริษัทรวม"  โดยในป 2543 จํ านวน 136.52  ลานบาท และ 153.94 ลานบาท ตามลํ าดับ และ
ในป 2542 มีจํ านวน 75.20 ลานบาท และ 106.74 ลานบาท ตามลํ าดับ

7.2.2 กํ าไร (ขาดทุน) สุทธขิองบริษัทเงินทุนหลักทรัพย  แอสเซท  พลัส  จํ ากัด   สํ าหรับป  2543   ท่ีนํ ามาคํ านวณ
สวนแบงก ําไรไดคํ านวณจากงบการเงินท่ียังไมไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี   มีสวนแบงขาดทุน
จ ํานวน   7.25   ลานบาท   สวนกํ าไร   (ขาดทุน) สุทธ ิ สํ าหรับป  2542   ท่ีนํ ามาคํ านวณตามวิธีสวนไดเสีย
ค ํานวณจากงบการเงินท่ียังไมไดผานการตรวจสวนแบงกํ าไรจํ านวน 15.10 ลานบาท

7.2.3 เงนิลงทุนในบริษัท  เอ็ม แอล  แอนด เอช  คอรปปอเรชั่น  จํ ากัด  เปนบริษัทจดทะเบียนกอตั้งในประเทศฟลิป
ปนสในเดอืนธนัวาคม  2538  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือถือหนวยลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพยของบริษัทอ่ืนใน
ประเทศน้ัน(HOLDINGCOMPANY)  สํ าหรับป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2543 และ 2542  สวนแบงผลกํ าไร
จ ํานวน 77.94 ลานบาท  และสวนแบงผลขาดทุน จํ านวน 58.11 ลานบาท ตามลํ าดับ ท่ีนํ ามาคํ านวณตามวิธี
สวนไดเสีย ไดคํ านวณจากงบการเงินท่ียังไมไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี

7.2.4 ในเดอืนธนัวาคม 2542  บริษัทฯ ซื้อหุนสามัญในบริษัท โฮมโปรดักส เซ็นเตอร จํ ากัด  จํ านวน 348,000 หุน  ใน
ราคาหุน140.00 บาท รวมเปนเงิน 48.72 ลานบาท จากบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํ ากัด
(มหาชน)  คิดเปนสัดสวนการถือหุนรอยละ 30  ในป  2543  บริษัท โฮมโปรดักส  เซ็นเตอร จํ ากัด  ไดเพ่ิมทุน
จดทะเบียนอีก 0.84 ลานหุน  รวมเปน 2 ลานหุน   หุนละ   100.00  บาท   บริษัทฯ   ไดจายชํ าระคาหุนเพ่ิม
ตามสัดสวนและไดซื้อหุนเพ่ิมทุนบางสวนจากผูถือหุนเดิม 1 ราย  ทํ าให  ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2543  บริษัทฯ
มสัีดสวนการถือหุนเปล่ียนเปนรอยละ 34.20   กํ าไรสุทธิท่ีนํ ามาคํ านวณสวนแบงรายไดตามวิธีสวนไดเสีย เปน
งบการเงินท่ีผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว

7.2.5 ในวนัท่ี  1 กรกฎาคม  2543  บริษัทฯ ไดซื้อหุนเพ่ิมทุนของบริษัท  เอเชี่ยน  พร็อพเพอรตี้  ดีเวลลอปเมนท
จ ํากดั  (มหาชน) เดิมชื่อ  บริษัท  พ้ืนสํ าเร็จรูป  พีซีเอ็ม  จํ ากัด  (มหาชน)  จํ านวน  39.5  ลานหุน  ในราคาหุน
ละ  3.15  บาท   เปนเงินท้ังส้ิน 124.425 ลานบาท จากสิทธิการจองท้ังส้ิน 75.26 ลานหุน  ทํ าใหสัดสวนการลง
ทุนลดลงจากเดมิรอยละ 70.08  เปนคงเหลือรอยละ 29.67 ในเดือนพฤศจิกายน  2543  บริษัท พ้ืนสํ าเร็จรูป
พีซเีอ็ม จ ํากัด (มหาชน)  ไดจดทะเบียนเปล่ียนชื่อเปนบริษัท   เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํ ากัด
(มหาชน)
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ก ําไรสุทธท่ีินํ ามาคํ านวณสวนแบงรายไดตามวิธีสวนไดเสีย   เปนงบการเงินท่ีผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว

7.2.6  เงินลงทุนในบริษัท คาเมรอน โกลบอล ลิมิเต็ด เปนเงินลงทุนในประเทศฟลิปปนส  สัดสวนการถือหุนรอยละ 40
ก ําไรสุทธท่ีินํ ามาคํ านวณสวนแบงรายไดตามวิธีสวนไดเสีย เปนงบการเงินท่ียังไมไดผานการตรวจสอบจากผู
สอบบัญชี

7.2.7 ในป  2543  บริษัทฯ  ซื้อเงินลงทุนในหุนสามัญของบริษัท เอเชีย แอสเซท  แอดไวเซอร่ี จํ ากัด  จํ านวน
499,994  หุน  ราคาหุนละ 10.00  บาท  เปนเงินจํ านวน 4.99 ลานบาท  คิดเปนสัดสวนการถือหุน
รอยละ 49.99

ก ําไรสุทธท่ีินํ ามาคํ านวณสวนแบงรายไดตามวิธีสวนไดเสีย เปนงบการเงินท่ีผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว

8. เงนิลงทุนระยะยาว

งบการเงินรวม
(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะบริษัท
(พันบาท)

ป  2543
หลักทรัพย
เผ่ือขาย

เงินลงทุน
ท่ัวไป

รวม หลักทรัพย
เผ่ือขาย

เงินลงทุน
ท่ัวไป

รวม

ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน
บมจ. ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ 350,498     0 350,498     350,498 0 350,498
ตราสารทุน - สุทธิ 844,651 2,259,136 3,103,787 795,903 2,219,088 3,014,991
หัก  คาเผ่ือกํ าไร(ขาดทุน)
ท่ียงัไมเกิดของเงินลงทุน

(167,257) 0 (167,257) (233,367) 0 (233,367)

คาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพย � เงินลงทุน (195,616) (941,007) (1,136,623) (195,616) (941,007) (1,136,623)
รวม 832,276 1,318,129 2,150,405 717,418 1,278,081 1,995,499

งบการเงินรวม
(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะบริษัท
(พันบาท)

ป  2542
หลักทรัพย
เผ่ือขาย

เงินลงทุน
ท่ัวไป

รวม หลักทรัพย
เผ่ือขาย

เงินลงทุน
ท่ัวไป

รวม

ตราสารกึ่งหน้ีกึ่งทุน
บมจ. ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ 350,498 0 350,498 350,498 0 350,498
ตราสารทุน � สุทธิ 704,557 1,654,135 2,358,692 619,758 1,654,088 2,273,846
หัก  คาเผ่ือกํ าไร(ขาดทุน) ท่ียงัไมเกิดของเงิน
ลงทุน

132,209 0 132,209 (2,270) 0 (2,270)

คาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพย -เงินลงทุน 0 (778,911) (778,911) 0 (778,911) (778,911)
รวม 1,187,264 875,224 2,062,488 967,986 875,177 1,843,163
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เงนิลงทุนระยะยาว  -  ตราสารทุนบางสวน    เปนเงินลงทุนในบริษัท   5   แหง    ในประเทศอินโดนีเซีย    จํ านวนเงินลงทุน
405.24 ลานบาท  (37,282.92 ลานรูเปย)  ซึ่งบริษัทฯ ไดตั้งคาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุนไวท้ังจํ านวนในป 2543  และ
จ ํานวน 243.14 ลานบาทในป 2542 ท่ีเหลือเปนเงินลงทุนในบริษัทท่ัวไปหลายแหง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2543 และ 2542
บริษทัฯ ตัง้คาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุนท่ัวไป รวมจํ านวน 941.01 ลานบาท และจํ านวน 778.91 ลานบาท ตามลํ าดับ

ในป2543  ราคาตามบัญชีของหลักทรัพยเผ่ือขายมีมูลคานอยกวามูลคายุติธรรมในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของ
บริษทัฯ จ ํานวน 167.26 ลานบาท และจํ านวน 233.37 ลานบาท ตามลํ าดับ ในป 2542 ในงบการเงินรวมราคาตามบัญชีของ
หลักทรัพย เผ่ือขาย  มีมูลคามากกวามูลคายุติธรรม  จํ านวน 132.21 ลานบาท  และในงบการเงินเฉพาะมีมูลคานอยกวา
2.27 ลานบาท  ตามลํ าดับไดแสดงรวมอยูในกํ าไร(ขาดทุน)ท่ียังไมเกิดของเงินลงทุน

9. ท่ีดนิตามสัญญาจะซื้อจะขาย
ในป  2535  บริษัทฯ  ไดทํ าสัญญาจะซื้อจะขายท่ีดินกับบริษัทแหงหน่ึงและไดจายชํ าระเงินครบถวนแลว  โดยในสัญญาระบุ
วาจะโอนกรรมสิทธ์ิ หลังจากมีการดํ าเนินการกอสรางบางสวนใหแลวเสร็จภายใน  36 เดือนนับจากวันทํ าสัญญา หากบริษัทฯ
ไมสามารถด ําเนินการได  บริษัทแหงน้ันสามารถบอกเลิกสัญญา  และคืนเงินจํ านวนรอยละ  70 ของราคาซ้ือ  แตอยางไรก็
ตาม  บริษทัฯ ยงัไมไดดํ าเนินการกอสรางดังกลาว   ในป   2543   บริษัทฯ   ไดประเมินคาเผ่ือการดอยคาของสัญญาดังกลาว
ไวจ ํานวน   56.45   ลานบาท มีรายละเอียดดังน้ี

(หนวย : พันบาท)
2543 2542

ทีด่ินตามสัญญาจะซ้ือจะขาย 282,450 282,450
หัก  คาเผื่อการดอยคา (56,450) 0
มูลคาสุทธิทางบัญชี 226,000 282,450
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10. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ � สุทธิ

งบการเงินรวม

(หนวย : พันบาท)
31 ธันวาคม 2542 เพ่ิมขึ้น ลดลง 31 ธันวาคม 2543

ราคาทุน:
อาคารสํ านักงาน 139,947 47 28,170 111,824
เคร่ืองใชสํ านักงาน 71,608 15,399 2,586 84,421
เคร่ืองตกแตงสํ านักงานและสโมสร 357,261 34,383 112,135 279,509
เคร่ืองจักรและอุปกรณ 2,338 6 0 2,344
ยานพาหนะ 8,125 3,796 616 11,305
โรงเรียนอนุบาล 931 0 0 931
เรือนเพาะชํ า 75 0 0 75
สโมสร สระวายนํ้ า สนามเทนนิส 378,334 15,983 0 394,317
สิทธิการเชา 26,658 0 0 26,658
สินทรัพยอ่ืน 44,183 1,580 391 45,372
ทรัพยสินระหวางกอสราง 137,147 19,922 125 156,944
รวม 1,166,607 91,116 144,023 1,113,700
คาเสื่อมราคาสะสม:
อาคารสํ านักงาน 34,609 5,681 5,230 35,060
เคร่ืองใชสํ านักงาน 62,293 6,719 2,209 66,803
เคร่ืองตกแตงสํ านักงานและสโมสร 242,851 52,389 84,494 210,746
เคร่ืองจักรและอุปกรณ 2,213 99 0 2,312
ยานพาหนะ 6,618 1,560 152 8,026
โรงเรียนอนุบาล 281 47 0 328
เรือนเพาะชํ า 56 6 0 62
สโมสร สระวายนํ้ า สนามเทนนิส 371,853 34,356 2,597 408,806
สิทธิการเชา 13,533 2,501 0 16,034
สินทรัพยอ่ืน 37,781 4,316 360 41,737
รวม 772,088 107,674 89,848 789,914
คาเผื่อการดอยคาของทรัพยสิน:
สโมสร สระวายนํ้ า สนามเทนนิส 6,989 6,989
มูลคาสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542 387,530
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 316,797
คาเสื่อมราคา สํ าหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2543 107,674
คาเสื่อมราคา สํ าหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2542 133,775
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งบการเงินเฉพาะบริษัท

(หนวย : พันบาท)
31 ธันวาคม 2542 เพ่ิมขึ้น ลดลง 31 ธันวาคม 2543

ราคาทุน:
อาคารสํ านักงาน 77,867 47 0 77,914
เคร่ืองใชสํ านักงาน 58,455 15,025 0 73,480
เคร่ืองตกแตงสํ านักงานและสโมสร 296,600 25,457 97,749 224,308
เคร่ืองมือเคร่ืองใช 1,251 0 0 1,251
ยานพาหนะ 3,752 3,796 616 6,932
โรงเรียนอนุบาล 931 0 0 931
เรือนเพาะชํ า 59 0 0 59
สโมสร สระวายนํ้ า สนามเทนนิส 266,485 12,638 0 279,123
สิทธิการเชา 25,474 0 0 25,474
สินทรัพยอ่ืน 36,127 1,516 0 37,643
ทรัพยสินระหวางกอสราง 135,933 17,981 0 153,914
รวม 902,934 76,460 98,365 881,029
คาเสื่อมราคาสะสม:
อาคารสํ านักงาน 12,931 3,904 0 16,835
เคร่ืองใชสํ านักงาน 51,138 5,483 0 56,621
เคร่ืองตกแตงสํ านักงานและสโมสร 197,705 43,893 72,283 169,315
เคร่ืองมือเคร่ืองใช 1,224 19 0 1,243
ยานพาหนะ 2,656 1,163 151 3,668
โรงเรียนอนุบาล 280 47 0 327
เรือนเพาะชํ า 45 3 0 48
สโมสร สระวายนํ้ า สนามเทนนิส 317,321 30,298 0 347,619
สิทธิการเชา 13,355 2,463 0 15,818
สินทรัพยอ่ืน 30,712 3,722 0 34,434
รวม 627,367 90,995 72,434 645,928
มูลคาสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2542 275,567
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 235,101
คาเสื่อมราคา สํ าหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2543 90,995
คาเสื่อมราคา สํ าหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2542 106,620
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ในป  2543  และ  2542   บริษัทยอยไดประเมินมูลคาสินทรัพยถาวรแลวพบวา   มีผลขาดทุนจากการดอยคาของท่ีดิน อาคาร
และอุปกรณ  จํ านวนรวม 7.00 ลานบาท และ 20.86 ลานบาท ตามลํ าดับ

สินทรัพยถาวรของบริษัทฯ  และบริษัทยอย  ไมไดติดภาระคํ้ าประกันใด  ๆ

11. เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน  ประกอบดวย

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2543
(พันบาท)

2542
(พันบาท)

เงนิเบิกเกินบัญชีธนาคาร 18,967 20,483
ตัว๋แลกเงิน 148,726 0
รวม 167,693 20,483

ในป  2543  และ  2542  บริษัทฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชี  จํ านวน  91  ลานบาท  กับธนาคารในประเทศหลายแหง  และตั๋วแลก
เงนิครบกํ าหนดภายใน 3 เดือน จํ านวน 148.73 ลานบาท

สํ าหรับป  ส้ินสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2542  บริษัทฯ ไดจายช ําระคืนเงินกูยืมจากธุรกิจวิเทศธนกิจแหงหน่ึง  จํ านวน 10 ลาน
เหรียญสหรัฐท้ังหมดโดยจายชํ าระหน้ีดังกลาวใหแกผูรับโอนสิทธิจากเจาหน้ีเดิม  จํ านวน  6.5  ลานเหรียญสหรัฐ  ผลตาง
จ ํานวน  3.5  ลานเหรียญสหรัฐ คิดเปนเงินบาทจํ านวน 159.92 ลานบาท  บริษัทฯ บันทึกเปนกํ าไรจากการปรับโครงสรางหน้ี
ซึง่แสดงเปนรายการพิเศษในงบกํ าไรขาดทุนสํ าหรับงวด  (หมายเหตุ 17)

เงนิเบิกเกนิบัญชีธนาคาร  คํ้ าประกันโดยการจดจํ านองท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสราง (สินคาคงเหลือ) ของบริษัท

12. ตัว๋เงินจายการคา
ในป  2543  เปนการจายชํ าระคาท่ีดิน  โดยการออกตั๋วสัญญาใชเงิน  ซึ่งอาวัลโดยธนาคาร
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13. เงนิกูยืมระยะยาว

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
2543

(พันบาท)
2542

(พันบาท)
2543

(พันบาท)
2542

(พันบาท)
เงนิกูยืมระยะยาว 11,561,794 14,222,068 10,255,230 12,777,795
หัก   สวนของหน้ีสินท่ีถึงกํ าหนดชํ าระภายใน 1 ป (118,241) (380,220) 0 (278,154)
รวม 11,443,553 13,841,848 10,255,230 12,499,641

เงนิกูยมืระยะยาวของบริษัท แลนด แอนด เฮาส จํ ากัด (มหาชน) ประกอบดวย เงินกูยืมจากสถาบันการเงินท้ังในและตาง
ประเทศ ดังตอไปน้ี

2543
(พันบาท)

2542
(พันบาท)

ธนาคารในประเทศ 9,007,672 11,589,683
สถาบันการเงินในประเทศ 318,571 319,000
ธนาคารตางประเทศ                 928,987                 869,112
รวม 10,255,230 12,777,795

13.1 เงนิกูยมืจากธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศ  จํ านวน 8,534.70 ลานบาท และ 791.55 ลานบาท ตามลํ าดับ          
คํ ้าประกนัการกูยืมโดยการจดจํ านองท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางของแตละโครงการท่ีเสนอกู   และคํ้ าประกันโดยการจํ านํ า
เงินลงทุน  ในหุนสามญับางสวนของบริษัทรวม 1 แหง และบริษัทอ่ืน 3 แหง สวนเงินกูยืมจากธนาคารตางประเทศ
จ ํานวน 928.99 ลานบาท ปลอดภาระคํ้ าประกัน

ในไตรมาสท่ีสามของป  2542  บริษัทฯ ไดเซ็นสัญญาปรับโครงสรางหน้ีกับเจาหน้ีของเงินกูรวม 2,006.63 ลานบาท  โดยการ
ยดืระยะเวลาชํ าระหน้ีและลดอัตราดอกเบ้ีย  โดยเจาหน้ีผอนผันการชํ าระคืนเงินตนคางชํ าระโดยชํ าระคืนทุก 3 เดือน งวดละ
เทา  ๆ  กนั  จํ านวน 20 งวด  โดยจะชํ าระใหเสร็จส้ินภายใน 5 ป  เร่ิมชํ าระงวดแรกในเดือนกุมภาพันธ  2545  หรือเมื่อมีการ
เบิกโฉนดท่ีดนิท่ีคํ ้าประกันเงินกู  สวนดอกเบ้ียจายชํ าระทุกเดือน ในอัตรา MLR ของธนาคารที่ผูใหกูกํ าหนด  โดยเร่ิมชํ าระงวด
แรกในเดอืนกนัยายน  2542  เปนตนไป  ในป  2543  บริษัทฯ  ไดทํ าสัญญาเงินกูเพ่ิมจากธนาคารในประเทศแหงหน่ึง
จ ํานวนเงนิกูรวม 718.97 ลานบาท  รวม  4  สัญญา อัตราดอกเบ้ีย MLR  เงื่อนไขการจายชํ าระเงินตนภายใน 2 - 6 ป  หรือ
เมือ่มกีารเบิกโฉนดท่ีดินท่ีคํ้ าประกันเงินกู รายละเอียดเงินกูของบริษัทฯ
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ยอดหนี้ ณ 31/12/43
   (ลานบาท) อัตราดอกเบี้ย การชํ าระคืนเงินกู คํ้ าประกันโดย

ธนาคารในประเทศ 1 แหง 7,319.61 MLR รอยละ 40-50 ของราคา
ขายที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง

จดจํ านองที่ดินพรอม
สิง่ปลูกสรางของแตละ
โครงการที่เสนอกู

ธนาคารในประเทศ 6 แหง 1,688.06 MLR ชํ าระคืนทุก 3 เดือน รวม
20 งวดๆ ละ 84.40 ลาน
บาท โดยเร่ิมชํ าระงวดแรก
วันที่ 1 มีนาคม 2545

จดจํ านองที่ดินพรอม
สิง่ปลูกสรางของแตละ
โครงการที่เสนอกู และ
จํ านํ าเงินลงทุนในหุน
สามัญบางสวนของบริษัท
รวม 1 แหง และบริษัทอ่ืน
3 แหง

รวม 9,007.67
สถาบันการเงิน 3 แหง 318.57 MLR ของธนาคาร

ทีผู่ใหกูกํ าหนด
ชํ าระคืนทุก 3 เดือน รวม
20 งวด งวดละ 15.93 ลาน
บาท โดยเร่ิมชํ าระงวดแรก
วันที่ 1 มีนาคม 2545

จดจํ านองที่ดินพรอมสิ่ง
ปลูกสรางของแตละโครง
การที่เสนอกู

13.2 เงนิกูยมืระยะยาวจากสถาบันการเงินตางประเทศ
ในป 2539  บริษัทฯ ไดทํ าสัญญาเงินกูยืมระยะยาว จํ านวน 4,000 ลานเยน  และ 8 ลานเหรียญสหรัฐ  จากเจาหน้ี
รวม 8 ราย บริษัทฯ ไดเจรจาประนอมหน้ีและปรับปรุงโครงสรางหน้ีกับเจาหน้ี ดังน้ี
13.2.1 เงนิกูยมืจากเจาหน้ี 4 ราย มูลหน้ีรวม 2,350 ลานเยน ในป 2542 บริษัทฯ ไดจายชํ าระหน้ีเปนเงินจํ านวน

1,527.5 ลานเยน  ผลตางจากการจายชํ าระหน้ีเปนเงินจํ านวน 822.5 ลานเยน คิดเปนเงินบาท 367.41 ลาน
บาท  บริษัทฯ บันทึกเปนกํ าไรจากการปรับโครงสรางหน้ี

13.2.2 เงนิกูยืมจากเจาหน้ี 2 ราย  มลูหน้ีรวม  780 ลานเยน  และจํ านวน 8 ลานเหรียญสหรัฐ  แปลงคาเปนเงินบาท
ณ วนัท่ี  31  ธันวาคม 2543 รวมเปนจํ านวน 643.96 ลานบาท ในป 2542 บริษัทฯ ทํ าสัญญาเปล่ียนแปลง
เงือ่นไขการช ําระหน้ี  โดยจะจายคืนเงินตนทุก  6 เดือน  รวม 10 งวด  เร่ิมชํ าระงวดแรกในเดือนพฤษภาคม
2545  สวนดอกเบ้ียจะจายทุก 3 เดือน ในอัตรา  LIBOR + 1%  เร่ิมชํ าระงวดแรกในเดือนกันยายน 2542

13.2.3 เงนิกูยืมจากเจาหน้ี 1 ราย   จ ํานวน  120  ลานเยน  ในป  2542  แปลงสภาพหน้ีเปนหุนกูแปลงสภาพและท่ี
บริษทัฯ  ออกจํ าหนายในป  2542  (หมายเหตุ 15.1)

13.2.4 เงนิกูยมืจากเจาหน้ี 1 ราย จํ านวน 750 ลานเยน แปลงคาเปนเงินบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2543 เปนจํ านวน
285.03 ลานบาท  ในป 2543  บริษัทฯ ทํ าสัญญาเปล่ียนแปลงเงื่อนไขการชํ าระหน้ี  โดยจะจายคืนเงินตนทุก
6 เดอืน รวม 10 งวด  เร่ิมชํ าระงวดแรกในเดือนตุลาคม  2545  สวนดอกเบ้ียสามารถเลือกชํ าระเปนเงินเยนทุก
1  เดือน  2 เดือน  3 เดือน หรือ  6 เดือน ในอัตรา LIBOR + 1%
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13.3 ก ําไรจากการทํ าสัญญาแลกเปล่ียนเงินตราและดอกเบ้ีย
ในเดอืนตลุาคม  2540  บริษัทฯ  ไดทํ าสัญญาหลายฉบับเพ่ือแลกเปล่ียนอัตราดอกเบ้ียและเงินตนสกุลเงินตราตาง
ประเทศ  (Swap transaction)  กับธนาคารในประเทศสาขาตางประเทศแหงหน่ึงเพ่ือลดภาระดอกเบ้ียเงินกูยืม ในเดือน
เมษายน 2542  และเดือนกรกฎาคม  2542  บริษัทฯ  ไดขอยกเลิกสัญญาดังกลาว  และไดรับเงินสุทธิจากการยกเลิก
สัญญาดงักลาว  จํ านวน  245.42 ลานบาท   และจํ านวน  28.97  ลานบาท  ตามลํ าดับ   รวมเปนจํ านวน  274.39
ลานบาท   บริษัทฯ  ไดบันทึกเปนกํ าไรจากอัตราแลกเปล่ียนในงบการเงินสํ าหรับป  ส้ินสุดวันท่ี  31  ธันวาคม  2542
เงนิกูยมืระยะยาวของบริษัทยอย ประกอบดวย เงินกูยืมจากสถาบันการเงินในประเทศดังตอไปน้ี

บริษัท กูยืมจาก

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่

31/12/43
(ลานบาท)

อัตรา
ดอกเบ้ีย % เงื่อนไขการชํ าระคืนเงินตน คํ้ าประกันโดย

1.  บจ. แอล เอช เมืองใหม ธนาคาร 563.82 MLR+ 0.25 รอยละ 55 ของราคาขายที่ดิน
พรอมสิ่งปลูกสราง

จดจํ านองที่ดินพรอมสิ่งปลูก
สรางของแตละโครงการที่เสนอกู

2.  บจ. แลนดแอนดเฮาส นอรธ ธนาคาร 27.44 MLR รอยละ 55 ของราคาขายที่ดิน
พรอมสิ่งปลูกสราง

จดจํ านองที่ดินพรอมสิ่งปลูก
สรางของแตละโครงการที่เสนอกู

3. บจ. แลนดแอนดเฮาสนอรธอีส ธนาคาร 270.87 MLR รอยละ 55 ของราคาขายที่ดิน
พรอมสิ่งปลูกสราง

จดจํ านองที่ดินพรอมสิ่งปลูก
สรางของแตละโครงการที่เสนอกู

บริษัทการเงิน 57.43 MLR ชํ าระทุก 3 เดือน รวม 20 งวด
งวดละ 3 ลานบาท โดยชํ าระงวด
แรกเดือนกุมภาพันธ 2545

จดจํ านองที่ดินพรอมสิ่งปลูกของ
แตละโครงการที่เสนอกูสราง

4.  บจ. สยามธานี ธนาคาร 18.89 MLR+1 ครบกํ าหนดชํ าระในป ดจํ านองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง
ของแตละโครงการที่เสนอกู

พร็อพเพอรตี้ 2543 จํ านวน 6.89 ลานบาท
และบริษัทยอย 2544 จํ านวน 12.00 ลานบาท

5.  บจ. สยามธานี ธนาคาร 137.23 5-9 ครบกํ าหนดชํ าระในป
              เรียลเอสเตท 2543 จํ านวน 30.60 ลานบาท
               และบริษัทยอย บริษัทการเงิน 208.86 6-7 2544 จํ านวน 68.75 ลานบาท

2545 จํ านวน 99.37 ลานบาท
จดจํ านองที่ดินพรอมสิ่งปลูก
สรางของแตละโครงการที่เสนอกู

บริษัทที่
เก่ียวของกัน

10.59 7 2546 จํ านวน 83.00 ลานบาท
2547 จํ านวน 74.98 ลานบาท

14. หุนกู � ในประเทศ   
เมือ่วนัท่ี 30 มีนาคม 2543 บริษัทฯ ไดออกหุนกูชนิดระบุชื่อผูถือ ประเภทไมมีหลักประกัน ไมดอยสิทธิและไมมีผูแทนถือหุนกู
โดยเสนอขายใหกับบุคคลในวงจํ ากัดท่ีมีลักษณะเฉพาะตามประกาศสํ านักงานคณะกรรมการหลักทรัพย  โดยไมรวมผูลงทุน
ประเภทบุคคลธรรมดา  ตามมติของท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน  คร้ังท่ี 1/2540  เมื่อวันท่ี  26 พฤษภาคม 2540  จํ านวน
800,000 หนวย  หนวยละ 1,000.00 บาท รวมจํ านวน 800.00 ลานบาท อายุหุนกู 5 ป อัตราดอกเบ้ียคงท่ีรอยละ 8.50 ตอป
สํ าหรับปท่ี 1 และ 2 ของอายุหุนกูและอัตราดอกเบ้ียลอยตัว  สํ าหรับปท่ี 3  ถึงปท่ี  5  ของอายุหุนกู   (อัตราดอกเบ้ียลอยตัว
หมายถงึ   อัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมขั้นตํ่ า  (MLR) เฉล่ียท่ีประกาศอยางเปนทางการในวันทํ าการท่ีสามกอนวันเร่ิมตน  ของงวด
ดอกเบ้ียท่ีเกีย่วของของธนาคารพาณิชยไทย  3  แหง  ลบดวยรอยละ 0.25 ตอป)  จายชํ าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน  ในวันท่ี 30
มนีาคม  และวนัท่ี 30 กันยายน ของทุกป  บริษัทฯ จะทยอยชํ าระคืนเงินตนเมื่อหุนกูมีอายุครบ 2 ป โดยจะแบงเปน 7 งวด  ใน
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อัตรารอยละของมูลคาท่ีตราไวของหุนกูดังน้ี รอยละ 10  ในวันท่ี 30 มีนาคม 2545  และอีก 6 งวด  รอยละ 15 ทุก 6 เดือน
ในวนัท่ี 30 มนีาคมและวันท่ี  30 กันยายนของทุกป  (เร่ิมวันท่ี 30 กันยายน 2545  ส้ินสุดวันท่ี 30 มีนาคม 2548)

15. หุนกูแปลงสภาพ
15.1 หุนกูแปลงสภาพ � ในประเทศ   

เมือ่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 2542  บริษัทฯ ไดปรับโครงสรางหน้ีกับเจาหน้ีรายหน่ึง  (หมายเหตุ 13.2.3)  โดยการออกหุนกู
แปลงสภาพใหแกบุคคลเฉพาะเจาะจง  ตามมติของท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน  คร้ังท่ี  1/2542  เมื่อวันท่ี  28  ตุลาคม
2542  (หมายเหตุ  26.2) หุนกูดังกลาวกํ าหนดใหแปลงสภาพเปนหุนสามัญ  ในราคาแปลงสภาพ 18.38 บาท  ตอหุน
สามญั 1 หุน  จํ านวน  45,672  หนวย  หนวยละ 1,000.00  บาท   รวม  45.67  ลานบาท   อัตราดอกเบ้ียรอยละ  4
ตอป   ครบก ําหนดแปลงสภาพปละเทาๆ กัน ในวันท่ี 1 ธันวาคม 2545 - 2549 โดยมีเงื่อนไขใหบริษัทฯ สามารถใชสิทธิ
ไถถอนหุนกูแปลงสภาพกอนครบกํ าหนดได ณ มูลคาท่ีตราไว บวกดวยจํ านวนเงินเทียบเทากับอัตราเฉล่ีย MLR ของ
ธนาคารพาณิชยไทย 4 แหง  ลบดวยรอยละ 4 ตอป  ของมูลคาท่ีตราไวโดยคิดคํ านวณตั้งแตวันท่ีออกหุนกูแปลงสภาพ
จนถงึวันท่ีใชสิทธิไถถอนกอนครบกํ าหนด

15.2 หุนกูแปลงสภาพ � ตางประเทศ    
ณ วนัท่ี  30  เมษายน  2536  บริษัทฯ ไดออกหุนกูชนิดแปลงสภาพเปนหุนสามัญไดในวงเงินไมเกิน 60 ลานเหรียญ
สหรัฐ  หรือเทียบเทาเปนเงินบาทประมาณ   1,530  ลานบาท  ท้ังน้ีใหเสนอขายในตลาดตางประเทศท้ังจํ านวนในราคา
เสนอขายฉบับละ  1,000 เหรียญสหรัฐ  อัตราดอกเบ้ียรอยละ 5 ตอป (สุทธิจากภาษีหัก ณ ท่ีจาย) ชํ าระดอกเบ้ียปละ 1
คร้ัง อายขุองหุนกู 10 ป  โดยกํ าหนดราคาแปลงสภาพไวท่ีราคา  307.31  บาท  (โดยกํ าหนดอัตราแลกเปล่ียน 1
เหรียญสหรัฐ  เทากับ  25.20  บาท)  ตอหุนสามัญจํ านวน  1  หุน  หุนกูดังกลาวกํ าหนดใหแปลงสภาพเปนหุนสามัญ
ในอัตราการแปลงสภาพ 1 หุนกู ตอ 82 หุนสามัญ  ระยะเวลาการแปลงสภาพตั้งแตวันท่ี 1 สิงหาคม 2536  ถึงวันท่ี 31
มนีาคม 2546  โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2543  มีรายละเอียดหุนกูแปลงสภาพคงเหลือดังน้ี

จ ํานวนหุนกู จ ํานวนเงิน
(พันบาท)

หุนกูแปลงสภาพ - ตางประเทศ              60,000 1,512,000
หัก   แปลงสภาพเปนหุนสามัญถึง � 31  ธนัวาคม  2543             (51,867) (1,307,048)
คงเหลือ                8,133 204,952
หุนกูแปลงสภาพ � ในประเทศ 45,672
รวมหุนกูแปลงสภาพ 250,624
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จากการจดัสรรเพ่ิมทุนแกผูถือหุนเดิมและผูถือหุนเฉพาะเจาะจง  จํ านวน  162 ลานหุน  และจํ านวน 18 ลานหุนตามลํ าดับ
เมื่อ วนัท่ี 27 มถินุายน 2540  ทํ าใหมีผลกระทบตอราคาแปลงสภาพดังน้ีคือ ราคาแปลงสภาพใหมเทากับ 161.46 บาท  หรือ
156 หุนสามัญตอ  1  หุนกู

ตอมาไดมกีารจัดสรรเพ่ิมทุนแกบุคคลเฉพาะเจาะจงและผูถือหุนเดิม  จํ านวน  94.29 ลานหุน  และจํ านวน 178.18 ลานหุน
เมือ่วนัท่ี  28  กันยายน  2542  และวันท่ี 2  ถึงวันท่ี  8  พฤศจิกายน  2542  ตามลํ าดับ  ทํ าใหมีผลกระทบตอราคาแปลง
สภาพดงัน้ีคือ   ราคาแปลงสภาพใหมเทากับ 109.73 บาท หรือ 229 หุนสามัญตอ 1 หุนกู

16. กํ าไร (ขาดทุน) ท่ียงัไมเกิดของเงินลงทุน
เปนผลตางระหวางราคาตามบัญชีกับมูลคายุติธรรมของสินทรัพยเผ่ือขายสํ าหรับงวด  ประกอบดวย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
2543

(พันบาท)
2542

(พันบาท)
2543

(พันบาท)
2542

(พันบาท)
เงนิลงทุนของบริษัทยอย
บจ. แปซิฟค เรียลเอสเตท 0 (13,394) 0 (13,394)
บจ. แอตแลนติก เรียลเอสเตท 66,101 147,853 66,101 147,853
เงนิลงทุนของบริษัทรวม
บงล. แอสเซท พลัส 972 1,532 972 1,532
บจ. เอ็ม แอล แอนด เอช คอรปปอเรชั่น 0 0 0 0
เงนิลงทุนของ บมจ. แลนด แอนด เฮาส (233,367) (2,270) (233,367) (2,270)
รวม (166,294) 133,721 (166,294) 133,721

17. รายการพิเศษ
ณ  วนัท่ี  20 กุมภาพันธ 2543  บริษัทยอยแหงหน่ึงไดทํ าหนังสือปลดหน้ีกับกองทุนผูท่ีรับโอนสิทธิเรียกรองในตั๋วสัญญาใชเงิน
จากบริษทัการเงนิซึง่ถกูส่ังปดกิจการ  ซึ่งมีเงินตนรวมดอกเบ้ียคางจายจํ านวน 13.84  ลานบาท  โดยจายคืนจํ านวน 10.49
ลานบาท ทํ าใหมกี ําไรจากการปรับโครงสรางหน้ีจํ านวน 3.35 ลานบาท โดยแสดงเปนรายการพิเศษในงบกํ าไรขาดทุนในป
2542 บริษทัฯ ไดทํ าสัญญาประนอมหน้ีกับเจาหน้ีเงินกูยืมจํ านวน 1,414.61 ลานบาท  และเจาหน้ีอ่ืนจํ านวน 1,489.27 ลาน
บาทโดยเจาหน้ียนิยอมใหบริษัทฯ  จายชํ าระหน้ีจํ านวน 1,753.97 ลานบาท  ทํ าใหบริษัทฯ มีกํ าไรจากการปรับโครงสรางหน้ี
จ ํานวน 1,149.91 ลานบาท
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18. การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี
18.1 งานสาธารณูปโภค  สโมสร  สระวายน้ํ าและสนามเทนนิส

ในป 2543  บริษัทฯ ไดเปล่ียนนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการคิดคาเส่ือมราคาของสโมสร  สระวายน้ํ าและสนามเทนนิส
จากเดมิบริษทัฯ ตดัจายคาเส่ือมราคาตามวิธีเสนตรงเปนระยะเวลา 20 ป  มาเปนตัดจายตามผลประโยชนเชิง
เศรษฐกจิท่ีคาดวาจะไดรับจากการใชสินทรัพย (ตามสัดสวนพ้ืนท่ีขายแตละโครงการ) เพ่ือใหสอดคลองกับลักษณะการ
ใชประโยชนเชงิเศรษฐกิจของสโมสร สระวายน้ํ าและสนามเทนนิสท่ีสรางข้ึนมา  เพ่ือเปนการสงเสริมการขายใหกับโครง
การบานจดัสรร  บริษัทฯ  จึงไดปรับปรุงโดยวิธีปรับยอนหลังซึ่งไดแสดงผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี
ไวท้ังในป 2543 และ 2542  ผลการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวทํ าใหงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ  ในป
2543 และ 2542  มีขาดทุนสะสมตนงวดเพ่ิมขึ้นจํ านวน 318.09 ลานบาท และจํ านวน 300.89  ลานบาท ตามลํ าดับ
และก ําไรสุทธิสํ าหรับป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2543 และ 2542 ลดลงจํ านวน 20.36 ลานบาท และจํ านวน 15.99
ลานบาท  ตามลํ าดับ

18.2 ในป   2542   บริษทัฯ   ไดเปล่ียนวิธีการบันทึกบัญชีคาใชจายดํ าเนินงานกอนมีรายไดของโครงการเปนคาใชจายในงวด
ท่ีเกดิขึน้เพ่ือใหสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชีท่ีเปล่ียนใหมเร่ือง    แมบทการบัญชีและการตีความมาตรฐานการ
บัญชเีร่ือง  �การดอยคาของสินทรัพย  -  รายจายท่ีกิจการในข้ันพัฒนาและกิจการท่ีพัฒนาแลวมาบันทึกไวเปนสิน
ทรัพย�   การเปล่ียนแปลงมีผลทํ าใหกํ าไรสะสมยกมาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ  ในป  2542  มี
ขาดทุนสะสมเพ่ิมขึ้น  788.10  ลานบาท  และ 730.66  ลานบาท  ตามลํ าดับ

19. ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นในภายหนา
19.1 บริษัทฯ  มภีาระคํ ้าประกันท่ีทํ ากับธนาคารและสถาบันการเงินตางๆ ใหกับบริษัทยอยและบริษัทรวมและบริษัทอ่ืน ดังน้ี

2543 2542
บริษัท เงินตรา

ตางประเทศ
เงินไทย

(ลานบาท)
เงินตรา
ตางประเทศ

เงินไทย
(ลานบาท)

  บริษัทยอย
  1.  บจ. แลนด แอนด เฮาส นอรธอีส 57.43 60.00
  2.  บจ. สยามธานี เรียลเอสเตท 213.69 216.68
  3.  บจ. แปซิฟค เรียลเอสเตท 161.27 140.22
รวม 432.39 416.90
บริษัทรวม
  1.  บจ. บางกอกเชน ฮอสปตอล 337.23 322.44
  2.  บจ. บางกอกเชน ฮอสปตอล     2,687 ลานเยน 1,021.18   24.71 ลาน

เหรียญสหรัฐ
931.81

  3.  บจ. ควอลิตี้ คอนสตรัคช่ัน โปรดัคส 365.67 345.15
รวม 1,724.08 1,599.40
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2543 2542
บริษัท เงินตรา

ตางประเทศ
เงินไทย

(ลานบาท)
เงินตรา
ตางประเทศ

เงินไทย
(ลานบาท)

บริษัทที่เก่ียวของอ่ืน
  1.  บจ. สระบุรี เวชกิจ       79.4 ลานเยน 30.17 0.768  ลาน

เหรียญสหรัฐ
28.97

  2.  บจ. โนเบิ้ลเคลียร โฮลดิ้ง (บีวีไอ)     12.7 ลานมารค 263.08 12.08 ลานมารค 235.35
  3.  บจ. เวฟ ดีเวลลอปเมนท 0.00 418.74
รวม 293.25 683.06
รวมภาระคํ้ าประกันทั้งสิ้น 2,449.72 2,699.36

บริษทัยอย -  บริษัท สยามธานี เรียลเอสเตท จํ ากัด  และบริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํ ากัด  และบริษัทรวม - บริษัท บางกอก
เชน  ฮอสปตอล จํ ากัด และบริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดัคส จํ ากัด  เปนบริษัทท่ีมีผลการดํ าเนินงานขาดทุนเกินทุนและ
ประสบปญหาการชํ าระหน้ีสิน  บริษัทฯ อาจมีภาระการจายชํ าระเงินดังกลาว  ซึ่งปจจุบันบริษัทฯ  ยังไมอาจประมาณภาระท่ี
ตองจายช ําระแทน  จึงยังไมบันทึกคาใชจายดังกลาวในงบการเงิน  แตอยางไรก็ตาม  บริษัทเหลาน้ีไดดํ าเนินการปรับโครง
สรางหน้ีกับสถาบันการเงินแลว

การคํ ้าประกนัใหกับบริษัทรวมและบริษัทอ่ืน    เปนการคํ้ าประกันตามสัดสวนการถือหุน   และนอกจากน้ีผูถือหุนรายใหญของ
บริษทั บางกอกเชน ฮอสปตอล จํ ากัด เปนญาติสนิทกับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ

19.2 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2543 และ 2542  บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํ ากัด ไดคํ้ าประกันหน้ีของบริษัท เวฟ ดีเวลลอป
เมนท จํ ากัด  ตอบุคคลภายนอกตามสัดสวนของการถือหุน  จํ านวนเงินตนรวมดอกเบ้ียคางจายรวมจํ านวน  814.16
ลานบาท  และจํ านวน  1,325.71  ลานบาท  ตามลํ าดับ   โดยหน้ีดังกลาวเปนหน้ีท่ีบริษัท  เวฟ  ดีเวลลอปเมนท  จํ ากัด
หยดุช ําระดอกเบ้ียรวมท้ังผิดนัดการชํ าระคืนเงินกู อยางไรก็ตาม  ทางบริษัท เวฟ ดีเวลลอปเมนท จํ ากัด  กํ าลังอยูใน
ระหวางการเจรจาปรับโครงสรางหน้ีกับเจาหน้ีอยู  ซึ่งฝายบริหารของบริษัทฯ เชื่อวาจะสามารถปรับโครงสรางหน้ีสํ าเร็จ
ลงไดในเร็ววนัน้ี และจะไมมีผลกระทบตอบริษัทยอยแตอยางใด บริษัทยอยจึงยังไมบันทึกคาใชจายดังกลาวในงบการ
เงนิ  แตอยางไรก็ตามภาระผูกพันน้ีจะไมเกินวงเงินคํ้ าประกันของบริษัทฯ

19.3 ณ  วนัท่ี   31  ธันวาคม  2543   บริษัทฯ  มีภาระเกื้อหนุนเงินทุนใหกับบริษัทอ่ืนในตางประเทศ   ตามสัญญาเก้ือหนุน
เงนิทุนโดยผูถอืหุน  (SHAREHOLDERS LOAN AGREEMENT)  ตามสัดสวนของเงินลงทุนท่ีถือครองไมจํ ากัดจํ านวน
ดวยอัตราดอกเบ้ีย LIBOR+1.5%  และไมตองมีการคํ้ าประกัน
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19.4 ณ  วนัท่ี  31  ธันวาคม  2543  บริษัทฯ มีภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นจากการใหธนาคารออกหนังสือคํ้ าประกัน
เพ่ือการพัฒนาโครงการและการดํ าเนินงานของบริษัทฯ  เปนจํ านวนเงิน 604.59 ลานบาท  (ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2542
จ ํานวน  578.35  ลานบาท)

19.5 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2543  บริษัทฯ คํ้ าประกันเงินกูของลูกคากับสถาบันการเงิน จํ านวน 128.26 ลานบาท  (ณ วันท่ี
31 ธนัวาคม 2542  จํ านวน 142.86 ลานบาท)

20. การเปล่ียนแปลงหนวยงานท่ีเสนอรายงาน
ตามรายงานการประชมุคณะกรรมการ  คร้ังท่ี 17/2543  เมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2543  ไดมีมติใหบริษัทฯ จองซื้อหุนสามัญเพ่ิม
ทุนของบริษทั  เอเชี่ยน  พร็อพเพอรตี้  ดีเวลลอปเมนท  จํ ากัด  (มหาชน)  จํ านวน  39.5 ลานหุน  ในราคาหุนละ 3.15  บาท
เปนเงนิท้ังส้ิน 124.425 ลานบาท  จากสิทธิในการจองท้ังส้ิน  75.264  ลานหุน  โดยชํ าระเงินคาหุนในวันท่ี  1  กรกฎาคม
2543  จากการทีบ่ริษัทฯ สละสิทธ์ิการซื้อหุนเพ่ิมทุนบางสวนของบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํ ากัด (มหาชน)
ทํ าใหสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ ลดลงจากรอยละ 70.07 เหลือรอยละ 29.74  ทํ าใหบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ ดีเวลล
อปเมนท  จ ํากดั (มหาชน)  เปล่ียนจากบริษัทยอยมาเปนบริษัทรวม  ดังน้ันงบการเงินรวมของป 2542 ท่ีนํ ามาเปรียบเทียบได
ปรับยอนหลังโดยไมรวมรายการของบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํ ากัด (มหาชน) เพ่ือใหงบการเงินสามารถ
เปรียบเทียบได

21. การจัดสรรกํ าไรและเงินปนผลจาย
ตามรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน  คร้ังท่ี 1/2543  ลงวันท่ี  26 เมษายน 2543  และคร้ังท่ี 1/2542  เมื่อวันท่ี  28 เมษายน
2542  มมีตใิหงดจายเงินปนผลจากผลการดํ าเนินงานของบริษัทฯ  ประจํ าป  2542  และ  2541

22. รายการระหวางกัน
22.1 การซือ้สินคาและการรับบริการจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน

2543  (หนวย : ลานบาท)
การซื้อสินคา การรับบริการ

บจ. ควอลิตี้คอนสตรัคชั่น  โปรดัคส 104.23 0.00
บจ. โฮมโปรดักส เซ็นเตอร 69.71 0.00
บจ. เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท  (มหาชน) 22.41 0.00
บจ. ควอลิตี้เฮาส  (มหาชน) 0.00 10.79
รวม 196.35 10.79
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รายการซือ้สินคาขางตน เปนการซื้อวัสดุกอสรางเพ่ือใชในการกอสรางบานของบริษัทฯ ซึ่งการซือ้สินคาดังกลาวเปนไปตาม
เงือ่นไขทางธุรกิจปกติ

บริษัท  ควอลิตีเ้ฮาส  จํ ากัด (มหาชน)  เปนบริษัทท่ีผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ ไปเปนผูถือหุนรายใหญอยูดวย  รายการขาง
ตนเปนการจายคาเชาอาคาร การรับบริการและคาบริการอื่น ๆ จากการเชาอาคารคิว เฮาส คอนแวนต ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไข
ทางธุรกิจปกติ

22.2 ยอดคงเหลือจากการซื้อขายสินคา และการรับบริการ

2543
(หนวย : ลานบาท)

เจาหน้ี
บจ. ควอลิตี้คอนสตรัคชั่น โปรดัคส 0.24
บจ. โฮมโปรดักส เซ็นเตอร 7.91
บจ. เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท (มหาชน) 1.17
รวม 9.32

23. ภาระจากการพัฒนาโครงการท่ีดํ าเนินการอยู

2543
(พันบาท)

2542
(พันบาท)

จ ํานวนโครงการท่ีดํ าเนินการอยูตนงวด 35 39
จ ํานวนโครงการท่ีปดแลว (7) (5)
จ ํานวนโครงการท่ีเปดใหม 2 1
จ ํานวนโครงการท่ีดํ าเนินการอยูส้ินงวด 30 35
มลูคาซื้อขายท่ีไดทํ าสัญญาแลวท้ังส้ิน  (ลานบาท) 33,547 31,243
คดิเปนรอยละของยอดขายรวมของโครงการท่ีเปดดํ าเนินการอยู 57.0% 53.0%

บริษทัฯ มขีอผูกพันท่ีจะตองทํ าการพัฒนาโครงการในสวนของสาธารณูปโภคสวนกลางอีก เปนมูลคา 820 ลานบาท สํ าหรับ
โครงการท่ีดํ าเนินการอยู  (ป 2542  จํ านวน 792  ลานบาท)
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24. กํ าไร (ขาดทุน) สุทธิตอหุนปรับลด

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
2543
(บาท)

2542
(บาท)

2543
(บาท)

2542
(บาท)

ก ําไร (ขาดทุน) กอนรายการพิเศษ 0.35 (4.01) 0.35 (4.01)
รายการพิเศษสุทธิ (จากสวนของผูถือหุนสวนนอย) 0.00 2.59 0.00 2.59
ก ําไร(ขาดทุน)กอนรายการพิเศษ 0.35 (1.42) 0.35 (1.42)

25. ทุนจดทะเบียน
25.1 ทุนจดทะเบียน

ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน  คร้ังท่ี 1/2542 เมื่อวันท่ี  28  ตุลาคม  2542  ไดมีมติเปนเอกฉันทใหบริษัทฯ
ลดทุนจดทะเบียน  จาก 8,500 ลานบาท เหลือ 4,536,882,180.00 บาท  และใหเพ่ิมทุนจดทะเบียนเปน
7,463,647,640.00 บาท  โดยออกหุนสามัญเพ่ิมทุนจํ านวน 292,676,546 หุน  มูลคาหุนละ 10.00 บาท  รวมจํ านวน
2,926,765,460.00  บาท  และไดแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ แลว  เมื่อวันท่ี  3 พฤศจิกายน 2542  โดยมีมติ
ใหจัดสรรหุนเพ่ิมทุน มีรายละเอียดดังน้ี
(1) จดัสรรหุนสามัญจํ านวน 178,176,546 หุน  เพ่ือจดัสรรและเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม ซึ่งมีรายชื่อในสมุด

ทะเบียนผูถือหุน  ณ วนัท่ี 13 ตลุาคม 2542 ในอัตราสวน 5 หุนสามัญเดิมตอ 2 หุนสามัญใหม ในราคาเสนอ
ขายหุนละ 14.00 บาท โดยมีระยะเวลาในการใชสิทธิจองซื้อหุนเพ่ิมทุนและรับชํ าระเงินคาหุนเพ่ิมทุน ตั้งแตวัน
ท่ี 2 ถึงวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2542

(2) จดัสรรหุนสามญัจํ านวน 100,000,000 หุน ใหแกผูลงทุนท่ีมีลักษณะหรือจัดอยูในประเภทตามขอ 2 ของ
ประกาศสํ านักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เร่ืองหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการใน
การขออนุญาตเสนอขายหุนท่ีออกใหมและการอนุญาต  ลงวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2535 (Private Placement)

ท้ังน้ีรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการจัดสรรดังกลาว เชน ราคาเสนอขาย ระยะเวลา เงื่อนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ ในการ
จดัสรรหุนเพ่ิมทุนขางตนใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการเปนผูมีอํ านาจในการพิจารณากํ าหนดตามท่ีเห็นสมควรตอไป

(3) จดัสรรหุนสามัญจํ านวน 2,500,000 หุน เพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสํ าคัญแสดงสิทธิท่ีจัดสรรใหแกกรรมการ
และพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย (ESOP) เพ่ิมเติมจากท่ีไดจัดสรรไว  รวมเปนหุนจํ านวน 7,500,000 หุน
ท่ีไดจดัสรรไวเพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสํ าคัญแสดงสิทธิ

(4) จดัสรรหุนสามัญจํ านวน 12,000,000 หุน เพ่ือรองรับการใชสิทธิแปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพตามท่ีท่ี
ประชุมวิสามัญผูถือหุนไดอนุมัติไว
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ในกรณีท่ีมหุีนเหลือจากการจัดสรรตามขอ  (1)  (3)  และ (4)  ขางตน  ใหคณะกรรมการเปนผูมีอํ านาจในการพิจารณาจัดสรร
และเสนอขายหุนสวนท่ีเหลือดังกลาวแกผูลงทุนท่ีมีลักษณะหรือจัดอยูในประเภทตามขอ 2  ของประกาศสํ านักงานคณะ
กรรมการก ํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  เร่ือง  หลักเกณฑ  เงื่อนไขและวิธีการในการขออนุญาตเสนอขายหุนท่ีออก
ใหม    และการอนุญาตลงวันท่ี  18  พฤษภาคม  2535  (Private  Placement)   ท้ังน้ีรายละเอียดในการจัดสรรใหอยูในดุลย
พินิจของคณะกรรมการจะเปนผูพิจารณากํ าหนดตอไป

25.2 หุนกูแปลงสภาพ
นอกจากน้ีท่ีประชมุวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2542 เมื่อวันท่ี 28 ตุลาคม 2542 ยังไดมีมติเปนเอกฉันทใหบริษัทฯ ออก
หุนกูแปลงสภาพจํ านวนไมเกิน 220 ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี

ชนิด หุนกูแปลงสภาพท่ีสามารถแปลงสภาพเปนหุนสามัญของบริษัทฯ
ประเภท ไมมีหลักประกันและไมมีผูแทนผูถือหุนกู
จํ านวน ไมเกิน 220,000,000.00 บาท
อายุ ไมเกิน 7 ป นับแตวันท่ีออกหุนกูแปลงสภาพ
วธิีการจัดสรร จดัสรรใหแกผูลงทุนท่ีมีลักษณะหรือจัดอยูในประเภทตามขอ 2 ของประกาศสํ านักงาน

คณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเร่ือง หลักเกณฑ  เงื่อนไขและวิธีการ
ในการขออนุญาตเสนอขายหุนกูแปลงสภาพท่ีออกใหม และหุนท่ีออกใหมเพ่ือรองรับหุนกู
แปลงสภาพและการอนุญาต ฉบับลงวันท่ี  30  ตลุาคม   2535  (Private Placement)

มลูคาท่ีตราไว 1,000.00 บาทตอหน่ึงหุนกูแปลงสภาพ
ราคาการแปลงสภาพ ในราคา  (ก)  20.00 บาท  หรือ  (ข)  ตามมูลคาหุนทางบัญชีท่ีปรากฏในงบการเงินรวม

ของบริษทั  ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  2541  ซึ่งจะมีการปรับปรุงตัวเลขทางบัญชีในกรณี
ท่ีบริษัทฯ  ประสบความสํ าเร็จในการดํ าเนินการเพ่ิมทุนอีกเปนจํ านวนไมนอยกวา
3,500,000,000.00  บาท  แลวแตจํ านวนใดจะนอยกวาระหวางราคาตาม  (ก)  และ  (ข)

อัตราดอกเบ้ีย รอยละ 4 ตอป ของมูลคาท่ีตราไว
การไถถอนกอนครบกํ าหนด บริษทัฯ มีสิทธิท่ีจะไถถอนหุนกูแปลงสภาพท้ังหมดหรือแตบางสวนกอนวันครบกํ าหนดไถ

ถอน  ณ  มลูคาท่ีตราไวบวกดวยจํ านวนเงินเทียบเทากับอัตราเฉล่ีย  MLR  ของธนาคาร
พาณิชยไทยส่ีแหงลบดวยรอยละ  4   ตอปของมูลคาท่ีตราไวโดยจะคิดคํ านวณตั้งแตวันท่ี
ออกหุนกูแปลงสภาพ   จนถึงวันท่ีกํ าหนดใหสิทธิท่ีจะไถถอนหุนกูแปลงสภาพน้ัน  กอน
วนัครบกํ าหนด

นอกจากน้ีเห็นควรมอบหมายใหคณะกรรมการเปนผูมีอํ านาจในการพิจารณากํ าหนดรายละเอียด ขั้นตอนและเงื่อนไขตาง ๆ
ท่ีเกีย่วกบัการออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพในคร้ังน้ี เชน ราคาเสนอขาย การชํ าระดอกเบ้ีย ระยะเวลาการแปลงสภาพ
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วนัส้ินสุดของการใชสิทธิแปลงสภาพ  การไถถอนหุนกูแปลงสภาพ  หรือเหตุใหตองออกหุนใหมเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงใน
การใชสิทธิแปลงสภาพ เปนตน  ซึ่งบริษัทฯ  ไดออกหุนกูไปแลวจํ านวน 45.67 ลานบาท (หมายเหตุ 15.1)

26. การปรับปรุงงบการเงินป 2542
จากการเปล่ียนแปลงหนวยงานท่ีเสนอรายงาน   (หมายเหตุขอ   20)  การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเร่ืองการตัดจายคา
เส่ือมราคา  (หมายเหตขุอ 18.1)  การตัดจายคาใชจายรอตัดบัญชี  (หมายเหตุขอ 18.2) ทํ าใหมีผลกระทบตองบการเงินรวม
สํ าหรับป 2542 ท่ีนํ ามาเปรียบเทียบดังน้ี

งบการเงินรวม
(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะบริษัท
(พันบาท)

งบดุลรวม
สินทรัพยลดลง                 891,957 572,618
หน้ีสินลดลง                 258,344 24,979
สวนของผูถือหุนสวนนอยลดลง                   36,017 0
งบกํ าไรขาดทุนรวม
รายไดกอนหักสวนของผูถือหุนสวนนอยลดลง                 205,637 57,898
คาใชจายกอนหักสวนของผูถือหุนสวนนอยเพ่ิมขึ้น                 110,036 387,247
งบกระแสเงินสดรวม
เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมดํ าเนินงานลดลง                     3,161 0
เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุนลดลง                 127,097 0
เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินเพ่ิมขึ้น                   97,158 0
เงนิสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันส้ินงวดเพ่ิมขึ้น                   50,545 0

27. ขอมลูทางการเงินจํ าแนกตามสวนงาน
บริษทัฯ และบริษทัยอย ประกอบธุรกิจสวนใหญในสวนงานเดียวคือธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย โดยมีสวนงานทางภูมิศาสตร
เพียงสวนงาน
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28. การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการเงิน
28.1 นโยบายการบัญชี

รายละเอียดของนโยบายการบัญชีท่ีสํ าคัญ  วิธีการที่ใชซึ่งรวมถึงเกณฑในการรับรูและคาใชจายท่ีเกี่ยวกับสินทรัพยและ
หน้ีสินทางการเงินแตละประเภท ไดเปดเผยไวแลวในหมายเหตุขอ 2

28.2 ความเส่ียงจากการไมปฏิบัติตามสัญญา
ความเส่ียงจากการไมปฏิบัติตามสัญญา  เกิดจากการที่คูสัญญาไมปฏิบัติตามขอกํ าหนดในสัญญา  ซึง่กอใหเกิดความ
เสียหายแกบริษัทและบริษัทยอย  สํ าหรับสินทรัพยทางการเงินท่ีแสดงในงบดุลราคาตามบัญชีของสินทรัพย   หลังจาก
หักคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ  ถือเปนมูลคาสูงสุดของความเส่ียงท่ีเกิดจากการไมปฏิบัติตามสัญญาสํ าหรับรายการนอกงบ
ดลุ บริษทัและบริษทัยอยคาดวาความเส่ียงจากการที่คูสัญญาไมปฏิบัติตามสัญญามีความเส่ียงสูงสุดตามท่ีแสดงไวใน
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 19

28.3 ความเส่ียงเกี่ยวกับอัตราดอกเบ้ีย
บริษทัฯ  และบริษทัยอยอาจมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียของเงินท่ีบริษัทฯ  กูยืมจากสถาบันการเงิน  เน่ืองจาก
สัญญาสวนใหญจะกํ าหนดอัตราดอกเบ้ียลอยตัว  หากอัตราดอกเบ้ียเปล่ียนแปลงอาจสงผลกระทบตอบริษัทฯ  และ
บริษทัยอยได  ขอมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบ้ียและวันครบกํ าหนดของหน้ีสินระยะยาวและหุนกู  ไดเปดเผยไวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ขอ 13, 14 และ 15

28.4 ราคายตุธิรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน
สินทรัพยทางการเงินท่ีแสดงในงบดุลประกอบดวย  เงินสดและเงินฝากธนาคาร  เงินลงทุนระยะส้ัน  ลูกหน้ีการคา  ตั๋ว
เงนิรับ เงนิใหกูยืมระยะส้ันและระยะยาวแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน   ท่ีดินตามสัญญาจะซื้อจะขายและเงินลงทุน   หน้ีสิน
ทางการเงนิท่ีแสดงในงบดุลประกอบดวย   เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน   ตั๋วเงินจายการ
คา  เจาหน้ีการคาและเงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน  รายไดรับลวงหนา  เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการ
เงิน หุนกูและหุนกูแปลงสภาพ

ราคาตามบัญชขีองสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินท่ีแสดงในงบดุลมีมูลคาใกลเคียงกับมูลคายุติธรรมโดยประมาณ
นอกจากน้ี ผูบริหารเชือ่วาบริษัทฯ ไมมีความเส่ียงจากเคร่ืองมือทางการเงินท่ีมีนัยสํ าคัญ


