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บริษัท  แลนด  แอนด  เฮาส  จํ ากัด  (มหาชน)  และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล

ณ  วนัท่ี  31  มีนาคม  2544  (ยังไมไดตรวจสอบ/สอบทานแลว)
และ  ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  2543  (ตรวจสอบแลว)

1.  เกณฑการจัดทํ างบการเงินระหวางกาล

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหวางกาลท่ีจัดทํ าขึ้นน้ี จัดทํ าตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 41 เร่ืองงบการเงิน
ระหวางกาล โดยมีวัตถุประสงคใหขอมูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจํ าปท่ีนํ าเสนอคร้ังลาสุด  เพ่ือใหขอมูลน้ันเปนปจจุบัน
ดงัน้ันงบการเงนิระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม   เหตุการณและสถานการณใหม   เพ่ือไมใหขอมูลท่ีนํ า
เสนอซํ ้าซอนกับขอมูลท่ีไดรายงานไปแลว อยางไรก็ตาม งบดุล งบกํ าไรขาดทุน งบกํ าไรสะสม งบแสดงการเปล่ียนแปลงใน
สวนของผูถอืหุนและงบกระแสเงินสด ไดแสดงรายการเชนเดียวกับงบการเงินประจํ าป ดังน้ันการใชงบการเงินระหวางกาล
น้ีควรใชควบคูไปกับงบการเงินประจํ าปลาสุด

2.  นโยบายการบัญชี

งบการเงนิระหวางกาลน้ี ไดจัดทํ าขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีและการประมาณการเชนเดียวกับงบการเงินประจํ าป
ส้ินสุดวันท่ี 31  ธันวาคม  2543

3.  เงินลงทุนระยะส้ัน

งบการเงินรวม
หลักทรัพยเผ่ือขาย  (พันบาท)

งบการเงินเฉพาะบริษัท
หลักทรัพยเผ่ือขาย  (พันบาท)

31 มีนาคม 2544 31 ธันวาคม 2543 31 มีนาคม 2544 31 ธันวาคม 2543
กองทุนตราสารหน้ี - สุทธิ 680,123 450,000 680,123   450,000
คาเผ่ือกํ าไร (ขาดทุน) ท่ียงัไมเกิด
ของเงินลงทุน

(376) 1,798 (376) 1,798

รวม 679,747 451,798 679,747 451,798
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4.  ลูกหน้ีการคาและตั๋วเงินรับ - สุทธิ

สํ าหรับงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวมประกอบดวย ลูกหน้ีจากการขายบานและท่ีดินและตั๋วเงินรับ
ระหวางนํ าฝาก สวนใหญสามารถเรียกเก็บเงินไดภายใน 3 เดอืนนับจากวันท่ีมีการโอน ดังน้ันบริษัทฯ จึงไมมีลูกหน้ีท่ีมี
ปญหา ในการชํ าระ

5.  เงนิใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน

งบการเงินรวม
หลักทรัพยเผ่ือขาย  (พันบาท)

งบการเงินเฉพาะบริษัท
หลักทรัพยเผ่ือขาย  (พันบาท)

31 มีนาคม 2544 31 ธันวาคม 2543 31 มีนาคม 2544 31 ธันวาคม 2543
เงนิใหกูยืมแกบริษัทยอย 0 0 970,964 942,264
เงนิใหกูยืมแกบริษัทรวม 98,000 98,000 98,000 98,000
หัก    คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญบริษัทรวม (98,000) (98,000) (98,000) (98,000)
เงนิใหกูยืมแกบริษัทอ่ืน
- ในประเทศ 18,219 18,219 18,219 18,219
-  ตางประเทศ 475,749 475,749 475,749 475,749
เงนิใหกูยืมระยะส้ัน - สุทธิ 493,968 493,968 1,464,932 1,436,232

5.1  เงินใหกูยืมแกบริษัทยอย

31 มีนาคม 2544 31 ธันวาคม 2543
จํ านวน

(พันบาท)
อัตราดอกเบ้ีย
รอยละ

จํ านวน
(พันบาท)

อัตราดอกเบ้ีย
รอยละ

เงนิใหกูยืมแกบริษัทยอย  :-
บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํ ากัด 231,048 7.50-7.75 242,848 7.75-8.00
บริษัท แลนดแอนดเฮาส นอรธอีส จํ ากัด 244,487 7.75-8.25 260,487 7.75-8.25
บริษัท แลนดแอนดเฮาส นอรธ จํ ากัด 46,900 7.75-8.00 46,900 7.75-8.00
บริษัท แอล.เอช.เมืองใหม จํ ากัด 123,485 10.00 123,485 10.00
บริษัท สยามธานี เรียลเอสเตท จํ ากัด 103,844 5.00-8.25 103,844 5.00-8.25
บริษัท แอตแลนติก เรียลเอสเตท จํ ากัด 221,200 7.75-8.00 164,700 7.75-8.00

รวม 970,964 942,264
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เงนิใหกูยมืแกบริษัทยอย เปนการใหกูยืมในรูปของตั๋วสัญญาใชเงิน ปลอดหลักทรัพยคํ้ าประกัน ครบกํ าหนดเม่ือ
ทวงถาม

ก. เงนิใหกูยืมแกบริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํ ากัด  และบริษัท สยามธานี  เรียลเอสเตท จํ ากัด  จํ านวน 334.89
ลานบาท บริษัทฯ ไมไดตั้งคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ  เน่ืองจากบริษัทฯ ไดบันทึกขาดทุนท่ีเกินกวาเงินลงทุนใน
บริษทัยอยท้ัง  2  ไวเปนหน้ีสินแลว จํ านวน 556.57 ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังน้ี

เงินใหกู
(พันบาท)

ผลขาดทุนท่ีเกินกวา
เงินลงทุน  (พันบาท)

บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํ ากัด 231,048 397,287
บริษัท สยามธานี เรียลเอสเตท จํ ากัด 103,844 159,283

รวม 334,892 556,570

ซึง่หน้ีสินท่ีบันทึกไวดังกลาวเพียงพอกับเงินท่ีบริษัทฯ ใหบริษัทยอยท้ังสองกูยืม

ข. เงนิใหกูยมืแกบริษัทยอยอีก  4  แหง  จํ านวน  636.07  ลานบาท  บริษัทฯ  ไมไดตั้งคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเน่ือง
จากบริษทัยอยท้ัง 4 แหง มีมูลคาทรัพยสินสุทธิสูงกวาหน้ีสินท่ีมีอยู (รวมหน้ีสินท่ีเปนของบริษัทฯ ไวแลว) ซึ่ง
บริษทัฯ เห็นวาบริษัทยอยท้ัง  4  แหงจะมีกระแสเงินสดมาชํ าระหน้ีบริษัทฯ ได  นอกจากน้ีบริษัทยอยบางแหงมี
แผนท่ีจะเพ่ิมทุนในอนาคต.

5.2  เงนิใหกูยืมแกบริษัทรวม

31 มีนาคม 2544 31 ธันวาคม 2543
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 9,000 MLR
หัก    คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญบริษัทรวม (98,000) (98,000)

รวม 0 0

เงนิใหกูยมืแกบริษัทรวม จํ านวน 98 ลานบาท  เปนการใหกูยืมในรูปของตั๋วสัญญาใชเงิน ปลอดหลักทรัพยคํ้ า
ประกนัครบกํ าหนดเม่ือทวงถาม  บริษัทฯ  ไดตั้งคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญไวเต็มจํ านวน
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5.3  เงินใหกูยืมแกบริษัทอ่ืน � ตางประเทศ

31 มีนาคม 2544 31 ธันวาคม 2543
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 43.1934 319,631 LIBOR+1.5% 7,400,000 43.1934 319,631 LIBOR+1.5%
-  PT. KANAKA GRAHAASRI 1,200,000 43.1934 51,832 LIBOR+1.5% 1,200,000 43.1934 51,832 LIBOR+1.5%
-  PT. ANEKAGRIYA BUMINUSA 3,700,000 43.1934 159,816 LIBOR+1.5% 3,700,000 43.1934 159,816 LIBOR+1.5%
-  PT. MEKANUSA CIPTA 14,836,000 43.1934 640,817 LIBOR+1.5% 14,836,000 43.1934 640,817 LIBOR+1.5%
-  PT. PUTRA PRABUKARYA 400,000 43.1934 17,277 LIBOR+1.5% 400,000 43.1934 17,277 LIBOR+1.5%

 รวม 27,536,000 1,189,373 27,536,000 1,189,373
หัก   คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (713,624) (713,624)

รวมเงินใหกูยืมแกกิจ
การที่เก่ียวของกัน

475,749 475,749

เงนิใหกูยมืระยะยาวตางประเทศ  เปนเงินใหกูยืมกับบริษัทท่ีเกี่ยวของกันในประเทศอินโดนีเซีย  ตามสัญญาเก้ือ
หนุนเงนิทุนของผูถอืหุน  (Shareholders  Loan  Agreement)  ตามสัดสวนของเงินลงทุนท่ีถือครอง  บริษัทฯ  ไดใหกูยืมแก
บริษทัดงักลาว  จํ านวน  27.54  ลานเหรียญสหรัฐ   อัตราดอกเบ้ีย  LIBOR+1.5%  ครบกํ าหนดในวันท่ี  16  กันยายน
2544  ปลอดหลักทรัพยคํ้ าประกันหน้ี  และตองจายชํ าระดอกเบ้ียงวดแรกในวันท่ี  16  กันยายน  2542  ตอมาไดมีการ
เปล่ียนเงือ่นไขการชํ าระดอกเบ้ียเปนชํ าระคืนพรอมเงินตน  โดยคิดดอกเบ้ียทบตน  ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  2543  เงินกูยืม
ดงักลาวแปลงคาเปนเงินบาท   มีจํ านวน 1,189.37  ลานบาท   บริษัทฯ  ไดตั้งคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสํ าหรับเงินใหกูยืม
จ ํานวน   713.62  ลานบาท  ในป  2544   บริษัทฯ  ไดหยุดคิดดอกเบ้ียตั้งแตเดือนมกราคม  2544   เน่ืองจากอยูในระหวาง
การเจรจาเพ่ือแปลงหน้ีดังกลาวเปนทุน  ดังน้ันในไตรมาสน้ีบริษัทฯ จึงไมปรับอัตราแลกเปล่ียนเงินกูดังกลาว
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6. สินคาคงเหลือ

งบการเงินรวม  (พันบาท) งบการเงินเฉพาะบริษัท  (พันบาท)
31 มีนาคม

2544
31 ธันวาคม

2543
31 มีนาคม

2544
31 ธันวาคม

2543
ท่ีดิน 11,416,967 11,708,486 10,272,114 10,546,864
คาถมดิน 990,324 1,015,010 906,653 928,528
งานระหวางกอสราง 1,237,335 1,154,122 997,251 934,552
ดอกเบ้ียจายรอการตัดบัญชี 6,134,955 6,285,579 5,582,241 5,738,274
คาสาธารณูปโภค 1,431,635 1,502,092 1,051,898 1,111,943
คาใชจายพัฒนาโครงการรอตัดบัญชี 217,872 244,340 145,541 170,608
วสัดุกอสราง 1,245 1,256 1,240 1,240
บานรอการขาย 45,563 37,563 14,315 6,315

รวม 21,475,896 21,948,448 18,971,253 19,438,324
หัก   คาเผ่ือการลดมูลคาของสินคา (2,340,096) (2,457,494) (2,206,020) (2,319,731)
คงเหลือ 19,135,800 19,490,954 16,765,233 17,118,593

ท่ีดนิสวนใหญไดนํ าไปจดจํ านองคํ้ าประกันเงินกู  ตามหมายเหตุ  10

7. เงนิลงทุนในกิจการท่ีเกี่ยวของกันเปนเงินลงทุนในหุนสามัญ รายละเอียดดังน้ี

งบการเงินเฉพาะบริษัท

ทุนชํ าระแลว
(ลานบาท)

 สัดสวนเงินทุน
(รอยละ)ช่ือกิจการ ประเภทกิจการ

2544 2543 2544 2543
เงินลงทุนในบริษัทยอย:-
-  บจ.  แอตแลนติก  เรียลเอสเตท ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 15.00 15.00 99.99 99.98
-  บจ.  แปซิฟค เรียลเอสเตท และบริษัทรวม ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 20.00 20.00 99.99 99.99
-  บจ.  แลนด แอนด เฮาส นอรธ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 13.50 13.50 99.99 99.99
-  บจ.  แลนด แอนด เฮาส นอรธอีส ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 300.00 300.00 99.99 99.99
-  บจ.  สยามธานี พร็อพเพอรตี้ และบริษัทยอย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 100.00 100.00 86.00 86.00
-  บจ.  สยามธานี เรียลเอสเตท และบริษัทยอย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 200.00 200.00 70.00 70.00
-  บจ.  แอล เอช เมืองใหม ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 310.80 310.80 55.00 55.00

รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย
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วิธีราคาทุน
(พันบาท)

วธิีสวนไดเสีย
(พันบาท)ช่ือกิจการ ประเภทกิจการ

2543 2542 2543 2542
เงินลงทุนในบริษัทยอย:-
-  บจ.  แอตแลนติก  เรียลเอสเตท ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 14,998 14,998 62,277 56,566
-  บจ.  แปซิฟค  เรียลเอสเตท และบริษัทรวม ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 19,997 19,997 0 0
-  บจ.  แลนด แอนด เฮาส นอรธ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 13,500 13,500 19,656 18,179
-  บจ.  แลนด แอนด เฮาส นอรธอีส ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 300,000 300,000 32,375 40,457
-  บจ.  สยามธานี  พร็อพเพอรตี้  และบริษัทยอย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 61,499 61,499 47,677 41,780
-  บจ.  สยามธานี  เรียลเอสเตท  และบริษัทยอย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 139,999 139,999 0 0
-  บจ.  แอล  เอช  เมืองใหม ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 170,940 170,940 111,392 113,252

รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย 720,933 720,933 273,286 270,234

เงนิลงทุนในบริษัทรวม

ทุนชํ าระแลว
(ลานบาท)

 สัดสวนเงินทุน
(รอยละ)ช่ือกิจการ ประเภทกิจการ

2544 2543 2544 2543
-  บจ.  บางกอกเชน ฮอสปทอล โรงพยาบาล 610.00 610.00 36.00 36.00
-  บงล.  แอสเซท พลัส เงินทุนหลักทรัพย 405.00 405.00 26.18 26.18
-  บจ.  ควอลิตี้คอนสตรัคช่ัน โปรดัคส ผลิตวัสดุกอสราง 18.75 18.75 30.00 30.00
-  บจ. เอ็ม แอล แอนด เอช  คอรปปอเรช่ัน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 3,755.23 3,755.23 40.00 40.00
-  บจ. โฮมโปรดักสเซ็นเตอร คาปลีกวัสดุกอสราง 275.00 200.00 32.15 34.20
-  บจ. เอเช่ียน พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนทและ
บริษัทยอย

ผลิตพ้ืนสํ าเร็จรูป 1,750.00 1,750.00 29.74 29.74

-  บจ. คาเมรอน โกลบอล ลิมิเต็ด ธุรกิจการลงทุน 0.04 0.04 40.00 40.00
-  บจ. เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี ทีป่รึกษาลงทุน 10.00 10.00 49.99 49.99

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวม
รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย และบริษัทรวม
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วิธีราคาทุน
(พันบาท)

วธิีสวนไดเสีย
(พันบาท)ช่ือกิจการ ประเภทกิจการ

2544 2543 2544 2543
-  บจ.  บางกอกเชน ฮอสปทอล โรงพยาบาล 449,355 449,355 0 0
-  บงล.  แอสเซท พลัส เงินทุนหลักทรัพย 141,345 141,345 180,848 182,779
-  บจ.  ควอลิตี้คอนสตรัคช่ัน โปรดัคส ผลิตวัสดุกอสราง 90,668 90,668 0 0
-  บจ. เอ็ม แอล แอนด เอช  คอรปปอเรช่ัน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 1,796,317 1,796,317 1,776,342 1,773,401
-  บจ. โฮมโปรดักสเซ็นเตอร คาปลีกวัสดุกอสราง 102,350 82,320 113,476 82,350
-  บจ. เอเช่ียน พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท
และบริษัทยอย

ผลิตพ้ืนสํ าเร็จรูป 674,970 674,970 169,799 159,798

-  บจ. คาเมรอน โกลบอล ลิมิเต็ด ธุรกิจการลงทุน 15 15 311 308
-  บจ. เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี ทีป่รึกษาลงทุน 4,999 4,999 6,270 5,506

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวม 3,260,019 3,239,989 2,247,046 2,204,142
รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย และบริษัทรวม 3,980,952 3,960,922 2,520,332 2,474,376

7.1   เงินลงทุนในบริษัทยอย
7.1.1 งบการเงนิของบริษัทยอยขางตนท่ีนํ ามาจัดทํ างบการเงินรวม  และสวนแบงผลกํ าไรของบริษัทยอยสํ าหรับ

งวดวนัท่ี  31 มนีาคม  2544  และสํ าหรับป  ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2543  ท่ีนํ ามารวมคํ านวณตามวิธีสวน
ไดเสียน้ัน เปนงบการเงินท่ีผานการสอบทานและตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีแลว

7.1.2 งบการเงนิสํ าหรับงวด  ส้ินสุดวันท่ี  31  มีนาคม  2544  และวันท่ี  31  ธันวาคม  2543  ของบริษัท  แปซิฟค
เรียลเอสเตท  จํ ากัด  ท่ีนํ ามาคํ านวณตามวิธีสวนไดเสีย  ซึ่งมีผลการดํ าเนินงานขาดทุนเกินทุน  บริษัทฯ  ได
บันทึกเงนิลงทุนตามวิธีสวนไดเสียเทากับศูนยบาท  และรับรูผลขาดทุนสะสมสวนท่ีเกินกวาเงินลงทุนใน
บริษทัยอย จํ านวน 397.29 ลานบาท และ 387.21 ลานบาท  ตามลํ าดับ  แสดงเปนหน้ีสินอ่ืนในชื่อบัญชี "
ผลขาดทุนท่ีเกินกวาเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม"

7.1.3 เงนิลงทุนในบริษัทยอยของ บริษัท  สยามธานี  พร็อพเพอรตี้  จํ ากัด    เปนเงินลงทุนใน บริษัท  เอส.ที.เอ็น.
แมเนจเมนท จ ํากัด โดยมีอัตราการถือหุนรอยละ 99.99 ของทุนท่ีเรียกชํ าระ  โดยงบการเงินของบริษัทยอย
ท่ีนํ ามาจัดทํ างบการเงินรวม  และกํ าไร (ขาดทุน) สุทธท่ีินํ ามารวมคํ านวณตามวิธีสวนไดเสีย  เปนงบการ
เงนิท่ีผานการสอบทานโดยผูสอบบัญชีแลว

7.1.4 เงนิลงทุนในบริษัทยอยของบริษัท  สยามธานี  เรียลเอสเตท  จํ ากัด เปนเงินลงทุนในบริษัท บานสวนธน
จ ํากดัโดยมอัีตราการถือหุนรอยละ  99.40  ของทุนท่ีเรียกชํ าระ  โดยงบการเงินของบริษัทยอยท่ีนํ ามาจัดทํ า
งบการเงินรวมและกํ าไร (ขาดทุน) สุทธท่ีินํ ามารวมคํ านวณตามวิธีสวนไดเสีย  เปนงบการเงินท่ีผานการ
สอบทานโดยผูสอบบัญชีแลว  งบการเงนิสํ าหรับงวด  ส้ินสุดวันท่ี  31  มีนาคม  2544  และวันท่ี  31
ธนัวาคม 2543  ของบริษัท สยามธานี เรียลเอสเตท  จํ ากัด  ท่ีนํ ามาคํ านวณตามวิธีสวนไดเสีย  ซึ่งมีผลการ
ด ําเนินงานขาดทุนเกินทุน  บริษัทฯ  ไดบันทึกเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียเทากับศูนยบาท และรับรูผลขาด
ทุนสวนท่ีเกนิกวาเงินลงทุนจํ านวน  159.28ลานบาท  และ  162.55  ลานบาท  ตามลํ าดับ แสดงเปนหน้ีสิน
อ่ืนในชือ่บัญชี   "ผลขาดทุนท่ีเกินกวาเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม"
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7.2   เงินลงทุนในบริษัทรวม
7.2.1  งบการเงินของ บริษัท  บางกอก  เชน  ฮอสปทอล  จํ ากัด และบริษัท  ควอลิตี้   คอนสตรัคชั่น  โปรดัคส

จ ํากดั สํ าหรับงวดส้ินสุดวันท่ี  31  มีนาคม  2544  ท่ีนํ ามาคํ านวณตามวิธีสวนไดเสียมีผลการดํ าเนินงานขาด
ทุนเกนิทุน  เปนงบการเงินท่ียังไมไดผานการสอบทานจากผูสอบบัญชี บริษัทฯ ไดบันทึกเงินลงทุนตามวิธีสวน
ไดเสียเทากับศูนยบาท  และรับรูผลขาดทุนสวนท่ีเกินกวาเงินลงทุนในบริษัทรวมเปนหน้ีสินอ่ืนในชื่อบัญชี   "
ผลขาดทุนท่ีเกนิกวาเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม" โดยในงวด  ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2544  จํ านวน
125.72 ลานบาท และ 159.77  ลานบาท ตามลํ าดับ

7.2.2  กํ าไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย  แอสเซท  พลัส  จํ ากัด  สํ าหรับงวด  ส้ินสุดวันท่ี  31
มนีาคม  2544  ท่ีนํ ามาคํ านวณสวนแบงกํ าไรไดคํ านวณจากงบการเงินท่ียังไมไดผานการสอบทานจากผูสอบ
บัญช ีมีสวนแบงขาดทุนจํ านวน  1.85  ลานบาท

7.2.3  เงินลงทุนในบริษัท เอ็ม แอล แอนด เอช คอรปปอเรชั่น จํ ากัด และในบริษัท คาเมรอน โกลบอล ลิมิเต็ด
สํ าหรับงวด  ส้ินสุดวันท่ี  31  มีนาคม  2544  สวนแบงกํ าไรท่ีนํ ามาคํ านวณตามวิธีสวนไดเสีย ไดคํ านวณจาก
งบการเงนิท่ียงัไมไดผานการสอบทานจากผูสอบบัญชี มีสวนแบงกํ าไรจํ านวน 2.94 ลานบาท และ 2,668.02
บาท ตามลํ าดับ

7.2.4  ในเดอืนมกราคม  2544 บริษัท โฮมโปรดัคสเซ็นเตอร จํ ากัด ไดจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนจาก
เดมิ 2 ลานหุน  มูลคาหุนละ  100.00  บาท  เปน  40  ลานหุน  มูลคาหุนละ  5.00  บาท   ตอมาเดือน
กมุภาพันธ  2544  ไดเพ่ิมทุนใหกับผูถือหุนเดิมอีกจํ านวน 15  ลานหุน มูลคาหุนละ  5.00 บาท ผูถือหุนเดิม
แตละรายตองสละสิทธิการจองซื้อหุนในสวนของตนตามสัดสวนการถือหุนตามท่ีตกลงกันไว  ดังน้ัน
บริษทัฯ  จึงซื้อหุนเพ่ิมทุนดังกลาว  4 ลานหุน  จากสิทธิของบริษัทฯ  5.13  ลานหุน ทํ าใหสัดสวนการถือหุน
ณ วนัท่ี  31  มีนาคม 2544  ของบริษัทฯ ลดลงจากรอยละ 34.20 เปนคงเหลือรอยละ  32.15

7.2.5  เงินลงทุนในบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้  ดีเวลลอปเมนท จํ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  เงินลงทุนใน
บริษทั  เอเชีย  แอสเซท  แอดไวเซอร่ี  จํ ากัด  และในบริษัท  โฮมโปรดักสเซ็นเตอร จํ ากัด  กํ าไรสุทธิท่ีนํ ามา
ค ํานวณสวนแบงรายไดตามวิธีสวนไดเสีย เปนงบการเงินท่ีผานการสอบทานจากผูสอบบัญชีแลว
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8. เงนิลงทุนระยะยาว

สํ าหรับงวด ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2544

งบการเงินรวม  (พันบาท) งบการเงินเฉพาะบริษัท  (พันบาท)
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 635,452 2,300,596 2,936,048 591,703 2,219,088 2,810,791
หัก  คาเผ่ือกํ าไร (ขาดทุน)
ท่ียงัไมเกิดของเงินลงทุน

(106,412) 0 (106,412) (174,455) 0 (174,455)

คาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพย � เงิน
ลงทุน

(195,616) (941,007) (1,136,623) (195,616) (941,007) (1,136,623)

รวม 683,922 1,359,569 2,043,511 572,130 1,278,081 1,850,211

สํ าหรับป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2543

งบการเงินรวม  (พันบาท) งบการเงินเฉพาะบริษัท  (พันบาท)
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 2,259,137 3,103,788 795,904 2,219,088 3,014,992
หัก  คาเผ่ือกํ าไร (ขาดทุน) ท่ียังไมเกิดของ
เงินลงทุน

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

คาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพย -เงินลง
ทุน

(195,616) (941,007) (1,136,623) (195,616) (941,007) (1,136,623)

รวม 832,276 1,318,130 2,150,406 717,419 1,278,081 1,995,500

สํ าหรับงวด  ส้ินสุดวันท่ี  31  มีนาคม  2544  ราคาตามบัญชีของหลักทรัพยเผ่ือขายมีมูลคานอยกวามูลคายุติธรรม
ในงบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ   จํ านวน  106.41  ลานบาท  และจํ านวน  174.45  ลานบาท  ตาม
ลํ าดบั และในวนัท่ี  31  ธันวาคม  2543  ในงบการเงินรวมราคาตามบัญชีของหลักทรัพยเผ่ือขาย  มีมูลคานอยกวามูลคา
ยตุธิรรม จ ํานวน  167.26  ลานบาท  และในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ  จํ านวน  233.37  ลานบาท  ตามลํ าดับ ไดแสดง
รวมอยูใน กํ าไร(ขาดทุน) ท่ียังไมเกิดของเงินลงทุน
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9. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ � สุทธิ

งบการเงินรวม

(หนวย : พันบาท)
31 ธันวาคม 2543 เพ่ิมขึ้น ลดลง 31 มีนาคม 2544

ราคาทุน:
อาคารสํ านักงาน 111,824 56 0 111,880
เคร่ืองใชสํ านักงาน 84,421 2,632 79 86,974
เคร่ืองตกแตงสํ านักงานและสโมสร 279,509 10,548 9,308 280,749
เคร่ืองจักรและอุปกรณ 2,344 0 0 2,344
ยานพาหนะ 11,305 17 0 11,322
โรงเรียนอนุบาล 931 0 0 931
เรือนเพาะชํ า 75 0 0 75
สโมสร สระวายนํ้ า สนามเทนนิส 394,317 0 0 394,317
สิทธิการเชา 26,658 0 0 26,658
สินทรัพยอ่ืน 45,372 291 67 45,596
ทรัพยสินระหวางกอสราง 156,944 3,176 0 160,120

รวม 1,113,700 16,720 9,454 1,120,966
คาเสื่อมราคาสะสม:
อาคารสํ านักงาน 35,060 1,315 0 36,375
เคร่ืองใชสํ านักงาน 66,803 1,383 79 68,107
เคร่ืองตกแตงสํ านักงานและสโมสร 210,746 8,799 4,794 214,751
เคร่ืองจักรและอุปกรณ 2,312 18 0 2,330
ยานพาหนะ 8,026 241 0 8,267
โรงเรียนอนุบาล 328 11 0 339
เรือนเพาะชํ า 62 1 0 63
สโมสร สระวายนํ้ า สนามเทนนิส 408,806 17,362 0 426,168
สิทธิการเชา 16,034 615 0 16,649
สินทรัพยอ่ืน 41,737 694 49 42,382

รวม 789,914 30,439 4,922 815,431
คาเผื่อการดอยคาของทรัพยสิน:
สโมสร สระวายนํ้ า สนามเทนนิส 6,989 6,989
มูลคาสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 316,797
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2544 298,546
คาเสื่อมราคา สํ าหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2544 30,439
คาเสื่อมราคา สํ าหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2543 25,167
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งบการเงินเฉพาะบริษัท

(หนวย : พันบาท)
31 ธันวาคม 2543 เพ่ิมขึ้น ลดลง 31 มีนาคม 2544

ราคาทุน:
อาคารสํ านักงาน 77,914 55 0 77,969
เคร่ืองใชสํ านักงาน 73,480 2,565 31 76,014
เคร่ืองตกแตงสํ านักงานและสโมสร 224,308 10,548 8,343 226,513
เคร่ืองมือเคร่ืองใช 1,251 0 0 1,251
ยานพาหนะ 6,932 17 0 6,949
โรงเรียนอนุบาล 931 0 0 931
เรือนเพาะชํ า 59 0 0 59
สโมสร สระวายนํ้ า สนามเทนนิส 279,123 5,910 0 285,033
สิทธิการเชา 25,474 0 0 25,474
สินทรัพยอ่ืน 37,643 295 0 37,938
ทรัพยสินระหวางกอสราง 153,914 2,100 5,920 150,094

รวม 881,029 21,490 14,294 888,225
คาเสื่อมราคาสะสม:
อาคารสํ านักงาน 16,835 961 0 17,796
เคร่ืองใชสํ านักงาน 56,621 1,463 0 58,084
เคร่ืองตกแตงสํ านักงานและสโมสร 169,315 6,656 3,878 172,093
เคร่ืองมือเคร่ืองใช 1,243 3 0 1,246
ยานพาหนะ 3,668 228 0 3,896
โรงเรียนอนุบาล 327 11 0 338
เรือนเพาะชํ า 48 1 0 49
สโมสร สระวายนํ้ า สนามเทนนิส 347,619 16,263 0 363,882
สิทธิการเชา 15,818 605 0 16,423
สินทรัพยอ่ืน 34,434 600 0 35,034

รวม 645,928 26,791 3,787 668,841
มูลคาสุทธิทางบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 235,101
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2544 219,384
คาเสื่อมราคา สํ าหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2544 26,791
คาเสื่อมราคา สํ าหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2543 20,530

สินทรัพยถาวรของบริษัท และบริษัทยอย ไมไดติดภาระคํ้ าประกันใด ๆ
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10. เงนิกูยืมระยะยาว

งบการเงินรวม  (พันบาท) งบการเงินเฉพาะบริษัท  (พันบาท)
31 มีนาคม

2544
31 ธันวาคม

2543
31 มีนาคม

2544
31 ธันวาคม

2543
เงนิกูยืมระยะยาว 11,125,937 11,561,794 9,896,153 10,255,230
หัก   สวนของหน้ีสินท่ีถึงกํ าหนดชํ าระภายใน 1 ป (28,253) (118,241) 0 0

รวม 11,097,684 11,443,553 9,896,153 10,255,230

เงนิกูยมืระยะยาวของบริษัท  แลนด แอนด เฮาส จํ ากัด (มหาชน)  ประกอบดวย เงินกูยืมจากสถาบันการเงินท้ังใน
และตางประเทศ  ดังตอไปน้ี

31 มีนาคม 2544
(พันบาท)

31 ธันวาคม 2543
(พันบาท)

ธนาคารในประเทศ 8,668,347 9,007,672
สถาบันการเงินในประเทศ 317,662 318,571
ธนาคารตางประเทศ 910,144 928,987

รวม 9,896,153 10,255,230

10.1  เงนิกูยมืจากธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศ  จํ านวน 8,668.35  ลานบาท  และ  317.66 ลานบาท
ตามลํ าดบั คํ ้าประกันการกูยืมโดยการจดจํ านองท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางของแตละโครงการท่ีเสนอกู     และคํ้ า
ประกนัโดยการจํ านํ าเงินลงทุนในหุนสามัญบางสวนของบริษัทรวม  1 แหง  และบริษัทอ่ืน  3 แหง  สวนเงินกูยืม
จากธนาคารตางประเทศ  จํ านวน 910.14 ลานบาท  ปลอดภาระคํ้ าประกัน

10.2  เงนิกูยมืจากเจาหน้ี  1 ราย  จํ านวน  780  ลานเยน  แปลงคาเปนเงินบาท  ณ วันท่ี  31 มีนาคม 2544  รวมเปน
จ ํานวน 283.07 ลานบาท  ในป 2542  บริษัทฯ ทํ าสัญญาเปล่ียนแปลงเงื่อนไขการชํ าระหน้ี  โดยจะจายคืนเงิน
ตนทุก 6 เดอืนรวม 10 งวด เร่ิมชํ าระงวดแรกในเดือนพฤษภาคม 2545 สวนดอกเบ้ียจะจายทุก 3 เดือน ใน
อัตรา LIBOR + 1%  เร่ิมชํ าระงวดแรกในเดือนกันยายน 2542

10.3  เงนิกูยมืจากเจาหน้ี 1 ราย  จํ านวน 8 ลานเหรียญสหรัฐ  เมื่อวันท่ี  28 มีนาคม 2544 บริษัทฯ ไดทํ าสัญญาแลก
เปล่ียนเงนิตนและดอกเบ้ียเปนเงินบาทเพ่ือลดความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนกับธนาคารพาณิชยแหงหน่ึง
โดยมเีงือ่นไขคอื  บริษัทฯ  จะจายเงินตนเปนเงินบาทจํ านวน  35.488 ลานบาท  เปนเวลา  10  งวด  ทุก  ๆ  6
เดอืนใหแกธนาคารคูสัญญา  สวนธนาคารจะจายชํ าระหน้ีแทนบริษัทฯ  เปนเงินดอลลารจํ านวน  800,000
เหรียญ  เปนเวลา  10  งวด ทุก ๆ  6 เดือน  เร่ิมงวดแรกวันท่ี  1 มิถุนายน 2545  และบริษัทฯ  จะจายดอกเบ้ีย
เปนเงนิบาทใหแกธนาคารในอัตรา 6.93% ทุก ๆ 3 เดือน สวนธนาคารคูสัญญาจะจายดอกเบ้ียแทนบริษัทฯ
เปนเงินดอลลารในอัตรา LIBOR+1%
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10.4  เงนิกูยมืจากเจาหน้ี 1 ราย จํ านวน 750 ลานเยน  แปลงคาเปนเงินบาท  ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2544  เปนจํ านวน
272.20 ลานบาท   ในป  2543  บริษัทฯ  ทํ าสัญญาเปล่ียนแปลงเงื่อนไขการชํ าระหน้ี   โดยจะจายคืนเงินตนทุก
6 เดอืน รวม10 งวด  เร่ิมชํ าระงวดแรกในเดือนตุลาคม 2545  สวนดอกเบ้ียสามารถเลือกชํ าระเปนเงินเยนทุก
1  เดือน,  2  เดือน, 3 เดือน  หรือ  6 เดือน  ในอัตรา  LIBOR + 1%

11. หุนกู  -  ในประเทศ

เมือ่วนัท่ี  30 มีนาคม 2543  บริษัทฯ  ไดออกหุนกูชนิดระบุชื่อผูถือ ประเภทไมมีหลักประกัน ไมดอยสิทธิและไมมีผู
แทนหุนกู  โดยเสนอขายใหกับบุคคลในวงจํ ากัดท่ีมีลักษณะเฉพาะตามประกาศสํ านักงานคณะกรรมการหลักทรัพยโดยไม
รวมผูลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา ตามมติของท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน  คร้ังท่ี  1/2540  เมื่อวันท่ี  26  พฤษภาคม  2540
จ ํานวน  800,000 หนวย  หนวยละ  1,000.00 บาท  รวมจํ านวน  800.00  ลานบาท  อายุหุนกู  5 ป  อัตราดอกเบ้ียคงท่ี
รอยละ  8.50  ตอป  สํ าหรับปท่ี  1  และ  2  ของอายุหุนกูและอัตราดอกเบ้ียลอยตัว  สํ าหรับปท่ี  3  ถึงปท่ี  5 ของอายุหุนกู
(อัตราดอกเบ้ียลอยตัวหมายถึง  อัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมขั้นตํ่ า  (MLR)  เฉล่ียท่ีประกาศอยางเปนทางการในวันทํ าการท่ีสาม
กอนวนัเร่ิมตนของงวดดอกเบ้ียท่ีเกี่ยวของของธนาคารพาณิชยไทย  3 แหง  ลบดวยรอยละ  0.25  ตอป) จายชํ าระดอกเบ้ีย
ทุก 6 เดอืน ในวันท่ี 30 มีนาคม และวันท่ี 30 กันยายน ของทุกป  บริษัทฯ จะทยอยชํ าระคืนเงินตนเมื่อหุนกูมีอายุครบ 2 ป
โดยจะแบงเปน 7 งวด ในอัตรารอยละของมูลคาท่ีตราไวของหุนกูดังน้ี รอยละ 10 ในวันท่ี 30 มีนาคม 2545 และอีก 6 งวด
รอยละ 15  ทุก  6  เดือน  ในวันท่ี  30  มีนาคมและวันท่ี  30  กันยายนของทุกป  (เร่ิมวันท่ี  30 กันยายน 2545  ส้ินสุดวันท่ี
30  มีนาคม  2548)

12. หุนกูแปลงสภาพ

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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13. ก ําไร (ขาดทุน) ท่ียังไมเกิดของเงินลงทุน

เปนผลตางระหวางราคาตามบัญชีกับมูลคายุติธรรมของสินทรัพยเผ่ือขายสํ าหรับงวด  ประกอบดวย

งบการเงินรวม  (พันบาท) งบการเงินเฉพาะบริษัท  (พันบาท)
31 มีนาคม

2544
31 ธันวาคม

2543
31 มีนาคม

2544
31 ธันวาคม

2543
เงนิลงทุนของบริษัทยอย
บจ. แอตแลนติก เรียลเอสเตท 68,042 66,101 68,042 66,101

เงนิลงทุนของบริษัทรวม
บงล. แอสเซท พลัส 888 972 888 972

เงนิลงทุนของ บมจ. แลนด แอนด เฮาส (174,455) (233,367) (174,455) (233,367)
รวม (105,525) (166,294) (105,525) (166,294)

14. การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี

-   งานสาธารณูปโภค  สโมสร  สระวายน้ํ าและสนามเทนนิส
ในป  2543  บริษทัฯ ไดเปล่ียนนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการคิดคาเส่ือมราคาของสโมสร สระวายน้ํ าและสนาม

เทนนิสจากเดมิบริษทัฯ   ตัดจายคาเส่ือมราคาตามวิธีเสนตรงเปนระยะเวลา  20  ป  มาเปนตัดจายตามผลประโยชนเชิง
เศรษฐกจิท่ีคาดวาจะไดรับจากการใชสินทรัพย  (ตามสัดสวนพ้ืนท่ีขายแตละโครงการ)  เพ่ือใหสอดคลองกับลักษณะการใช
ประโยชนเชงิเศรษฐกิจของสโมสร สระวายน้ํ าและสนามเทนนิสท่ีสรางข้ึนมา เพ่ือเปนการสงเสริมการขายใหกับโครงการ
บานจดัสรรบริษัทฯ  จึงไดปรับปรุงโดยวิธีปรับยอนหลัง  ซึ่งไดแสดงผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีไว  ณ
วนัท่ี  31มนีาคม  2543  ผลการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาว ทํ าใหงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ   มีขาดทุน
สะสมตนงวดเพ่ิมขึ้นจํ านวน  318.09  ลานบาท และขาดทุนสุทธิเพ่ิมขึ้นจํ านวน  1.04  ลานบาท

15. ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นในภายหนา
15.1 บริษทัฯ  มีภาระคํ้ าประกันท่ีทํ ากับธนาคารและสถาบันการเงินตาง ๆ  ใหกับบริษัทยอยและบริษัทรวมและ

บริษัทอ่ืนดังน้ี
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31 มีนาคม 2544 31 ธันวาคม 2543
บริษัท เงินตรา

ตางประเทศ
เงินไทย

(ลานบาท)
เงินตรา
ตางประเทศ

เงินไทย
(ลานบาท)

  บริษัทยอย
  1.  บจ. แลนด แอนด เฮาส นอรธอีส 51.97 57.43
  2.  บจ. สยามธานี เรียลเอสเตท 216.28 213.69
  3.  บจ. แปซิฟค เรียลเอสเตท 166.45 161.27

รวม 434.70 432.39
บริษัทรวม
  1.  บจ. บางกอกเชน ฮอสปตอล 332.50 337.23
  2.  บจ. บางกอกเชน ฮอสปตอล 2,686.47 ลานเยน 974.97  2,686.47 ลานเยน 1,021.18
  3.  บจ. ควอลิตี้ คอนสตรัคช่ัน โปรดัคส 376.01 365.67

รวม 1,683.48 1,724.08
บริษัทที่เก่ียวของอ่ืน
  1.  บจ. สระบุรี เวชกิจ     79.37 ลานเยน 28.80     79.37 ลานเยน 30.17
  2.  บจ. โนเบิ้ลเคลียร โฮลดิ้ง (บีวีไอ)    12.86 ลานมารค 261.15    12.86 ลานมารค 263.08

รวม 289.95 293.25
รวมภาระคํ้ าประกันทั้งสิ้น 2,408.13 2,449.72

บริษทัยอย -  บริษัท  สยามธานี  เรียลเอสเตท  จํ ากัด  และบริษัท  แปซิฟค เรียลเอสเตท จํ ากัด  และบริษัทรวม -
บริษทับางกอกเชน ฮอสปตอล จํ ากัด  และบริษัท  ควอลิตี้  คอนสตรัคชั่น โปรดัคส จํ ากัด  เปนบริษัทท่ีมีผลการดํ าเนินงาน
ขาดทุนเกนิทุนและประสบปญหาการชํ าระหน้ีสิน  บริษัทฯ  อาจมีภาระการจายชํ าระเงินดังกลาว  ซึ่งปจจุบันบริษัทฯ  ยังไม
อาจประมาณภาระท่ีตองจายชํ าระแทน  จึงยังไมบันทึกคาใชจายดังกลาวในงบการเงิน   แตอยางไรก็ตาม  บริษัทเหลาน้ีได
ด ําเนินการปรับโครงสรางหน้ีกับสถาบันการเงินแลว

การคํ ้าประกันใหกับบริษัทรวมและบริษัทอ่ืน เปนการคํ้ าประกันตามสัดสวนการถือหุน  และนอกจากน้ีผูถือหุนราย
ใหญ ของบริษัท บางกอกเชน ฮอสปตอล จํ ากัด เปนญาติสนิทกับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ

15.2  ณ วันท่ี  31  มนีาคม  2544 และวันท่ี  31  ธนัวาคม  2543  บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํ ากัด ไดคํ้ าประกัน
หน้ีของบริษัทเวฟ  ดเีวลลอปเมนท  จ ํากัด  ตอบุคคลภายนอกตามสัดสวนของการถือหุน  จํ านวนเงินตนรวม
ดอกเบ้ียคางจายรวมจํ านวน  837.16  ลานบาท  และจํ านวน  814.16  ลานบาท  ตามลํ าดับ  โดยหน้ีดังกลาว
เปนหน้ีท่ี บริษัท  เวฟ  ดเีวลลอปเมนท  จ ํากดัหยุดชํ าระดอกเบ้ียรวมท้ังผิดนัดการชํ าระคืนเงินกู อยางไรก็ตาม
ทางบริษัท เวฟ ดเีวลลอปเมนท จ ํากดั  กํ าลังอยูในระหวางการเจรจาปรับโครงสรางหน้ีกับเจาหน้ีอยู ซึ่งฝาย
บริหารของบริษัทฯ เชื่อวาจะสามารถปรับโครงสรางหน้ีสํ าเร็จลงไดในเร็ววันน้ี  และจะไมมีผลกระทบตอบริษัท
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ยอยแตอยางใด บริษัทยอยจึงยังไมบันทึกคาใชจายดังกลาวในงบการเงิน  แตอยางไรก็ตามภาระผูกพันน้ีจะไม
เกนิวงเงินคํ้ าประกันของบริษัทฯ

15.3 ณ  วนัท่ี  31  มีนาคม  2544  บริษัทฯ  มีภาระเกื้อหนุนเงินทุนใหกับบริษัทอ่ืนในตางประเทศ  ตามสัญญาเก้ือ
หนุนเงนิทุนโดยผูถือหุน  (SHAREHOLDERS  LOAN  AGREEMENT)  ตามสัดสวนของเงินลงทุนท่ีถือครองไม
จ ํากดัจํ านวนดวยอัตราดอกเบ้ีย  LIBOR+1.5%  และไมตองมีการคํ้ าประกัน

15.4  ณ  วนัท่ี  31 มีนาคม  2544 บริษัทฯ มีภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นจากการใหธนาคารออกหนังสือคํ้ า
ประกนัเพ่ือการพัฒนาโครงการและการดํ าเนินงานของบริษัทฯ  เปนจํ านวนเงิน 722.05 ลานบาท (ณ วันท่ี  31
ธนัวาคม  2543  จ ํานวน  604.59  ลานบาท)

15.5  ณ  วันท่ี  31 มีนาคม  2544  บริษทัฯ  คํ้ าประกันเงินกูของลูกคากับสถาบันการเงิน จํ านวน  126.79  ลานบาท
(ณ วันท่ี  31  ธนัวาคม  2543  จํ านวน  128.26  ลานบาท)

16. การจัดสรรกํ าไรและเงินปนผลจาย

ตามรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน  คร้ังท่ี  1/2544  ลงวันท่ี  30  เมษายน  2544  และคร้ังท่ี  1/2543  เมื่อวันท่ี
26  เมษายน  2543  มมีตใิหงดจายเงินปนผลจากผลการดํ าเนินงานของบริษัทฯ  ประจํ าป  2543  และ  2542

17. รายการระหวางกัน

17.1  การซื้อสินคาและการรับบริการจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน

31 มีนาคม 2544   (หนวย : ลานบาท)
การซื้อสินคา การรับบริการ

บจ. ควอลิตี้คอนสตรัคชั่น  โปรดัคส 28.30 0.00
บจ. โฮมโปรดักส เซ็นเตอร 36.15 0.00
บจ. เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท  (มหาชน) 3.98 0.00
บจ. ควอลิตี้เฮาส  (มหาชน) 0.00 2.54

รวม 68.43 2.54

รายการซื้อสินคาขางตน  เปนการซือ้วสัดกุอสรางเพ่ือใชในการกอสรางบานของบริษัทฯ  ซึ่งการซื้อสินคาดังกลาว
เปนไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ

บริษัท  ควอลิตีเ้ฮาส  จํ ากัด  (มหาชน)  เปนบริษัทท่ีผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ ไปเปนผูถือหุนรายใหญอยูดวย
รายการขางตนเปนการจายคาเชาอาคาร การรับบริการและคาบริการอื่น ๆ จากการเชาอาคารคิว เฮาส คอนแวนต ซึ่งเปน
ไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ
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17.2  ยอดคงเหลือจากการซื้อขายสินคา และการรับบริการ

31 มีนาคม 2544
(หนวย : ลานบาท)

เจาหน้ี
บจ. ควอลิตี้คอนสตรัคชั่น โปรดัคส 0.00
บจ. โฮมโปรดักส เซ็นเตอร 7.13
บจ. เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท (มหาชน) 0.24

รวม 7.37

18. ภาระจากการพัฒนาโครงการท่ีดํ าเนินการอยู

   31 มีนาคม 2544   31 ธันวาคม 2543
จ ํานวนโครงการท่ีดํ าเนินการอยูตนงวด 30 35
จ ํานวนโครงการท่ีปดแลว 0 (7)
จ ํานวนโครงการท่ีเปดใหม 0 2
จ ํานวนโครงการท่ีดํ าเนินการอยูส้ินงวด 30 30
มลูคาซื้อขายท่ีไดทํ าสัญญาแลวท้ังส้ิน  (ลานบาท) 35,559 33,547
คดิเปนรอยละของยอดขายรวมของโครงการท่ีเปดดํ าเนินการอยู 60.4%                  57.0%

บริษทัฯ มขีอผูกพันท่ีจะตองทํ าการพัฒนาโครงการในสวนของสาธารณูปโภคสวนกลางอีก เปนมูลคา  820  ลาน
บาทสํ าหรับโครงการท่ีดํ าเนินการอยู

19. กํ าไร (ขาดทุน) สุทธิตอหุนปรับลด

งบการเงินรวม  (บาท) งบการเงินเฉพาะบริษัท  (บาท)
31 มีนาคม

2544
31 มีนาคม

2543
31 มีนาคม

2544
31 มีนาคม

2543
กํ าไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด 0.66 (0.03) 0.66 (0.03)
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20. การบริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ

ณ วันท่ี  31  มนีาคม  2544 และวันท่ี  31  ธนัวาคม  2543  สินทรัพยและหน้ีสินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ
ประกอบดวย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท
   31 มีนาคม 2544   31 ธันวาคม 2543    31 มีนาคม 2544   31 ธันวาคม 2543

สินทรัพย
ดอลลารสหรัฐ 27,536,000 27,536,000 27,536,000 27,536,000

หน้ีสิน
ดอลลารสหรัฐ 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000
เยน 1,586,124,722 1,586,124,722 1,530,000,000 1,530,000,000

ณ  วนัท่ี  31 มีนาคม 2544  และวันท่ี  31 ธันวาคม 2543  บริษัทฯ  และบริษัทยอยไมไดทํ าสัญญาปองกันความ
เส่ียงสํ าหรับสินทรัพยและหน้ีสินท่ีมีกํ าหนดชํ าระในป   2545   และ   2544   ยกเวนเงินตราตางประเทศจํ านวน  8  ลาน
เหรียญสหรัฐ  บริษัทฯ ไดทํ าสัญญาปองกันความเส่ียงไวแลว  ตามหมายเหตุขอ  10.3

21. เหตุการณหลังวันท่ีในงบ

ตามมตท่ีิประชมุสามัญผูถือหุน   คร้ังท่ี  1/2544   เมื่อวันท่ี  30  เมษายน  2544  ไดมีมติเปนเอกฉันทใหบริษัทฯลด
ทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนจํ านวน  7,463,647,640.00   บาท   เหลือ   6,388,647,640.00  บาท  และใหเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนของบริษทัฯ  อีกจํ านวน  4,418,089,560.00  บาท  โดยการออกหุนสามัญใหมจํ านวน  441,808,950  หุน  เปน
ทุนจดทะเบียนใหมจํ านวน  10,806,737,200.00  บาท  แบงออกเปนหุนสามัญจํ านวน  1,080,673,720 หุน  มูลคาท่ีตรา
ไวหุนละ 10.00 บาท  การจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนตามรายละเอียดดังตอไปน้ี

(1) จ ํานวน 311,808,956 หุน  จัดสรรไวเพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสํ าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญท่ีจัดสรรให
แกผูถือหุนเดิม

(2) จ ํานวน  30,000,000  หุน  จัดสรรไวเพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสํ าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญท่ีจัดสรรให
แกพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย (ESOP)

(3) จ ํานวน  100,000,000  หุน   จัดสรรเพ่ือเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํ ากัด   (Private   Placement)
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21.1  ใบสํ าคัญแสดงสิทธิท่ีออกใหผูถือหุนเดิม  มีรายละเอียดดังน้ี

ใบสํ าคญัแสดงสิทธิเปนใบสํ าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ  จํ านวน  311,808,956  หนวย  โดยจัด
สรรใหแกผูถือหุนเดิม  ในอัตราสวน  2  หุนเดิม  : 1  หนวยใบสํ าคัญแสดงสิทธิ  อายุไมเกิน 7 ป  ไมมีราคาเสนอขายใบ
สํ าคญัแสดงสิทธิ  1  หนวย  มีสิทธิซื้อหุนสามัญได  1  หุน   ในราคา 26 บาท  ระยะเวลาการใชสิทธิทุก ๆ   3  เดือนใบ
สํ าคญัแสดงสิทธิท่ีเสนอขายในคร้ังน้ีจะนํ าเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

21.2  ใบสํ าคัญแสดงสิทธิท่ีใหแกพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย (รวมท้ังกรรมการท่ีเปนพนักงาน)  มีราย
ละเอียดดังน้ี

ใบสํ าคญัแสดงสิทธิเปนใบสํ าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ชนิดระบุชื่อผูถือ และไมสามารถเปล่ียน
มอืได  จ ํานวน  30,000,000  หนวย   อายุของโครงการ  5  ป  โดยจัดสรรปละไมเกิน  6,000,000  หนวย  ใบสํ าคัญแสดง
สิทธท่ีิไมไดจัดสรรในปใดจะสะสมเพ่ือนํ าไปจัดสรรไดภายในอายุโครงการ อายุของใบสํ าคัญแสดงสิทธิ 3 ป ไมมีราคาเสนอ
ขาย  ใบสํ าคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน  ในราคา 10 บาท

21.3  การแกไขขอบังคับ

ตามมตท่ีิประชมุสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2544 เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2544 ไดมีมติอนุมัติการแกไขขอบังคับขอ 3.
ของบริษัทฯ  เปนดังน้ี

"ขอความอ่ืนท่ีมไิดกลาวไวในขอบังคับน้ี  ใหถือและบังคับตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํ ากัด
ทุกประการ

บริษทัฯ   จะปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  และในกรณีท่ีบริษัทฯ   มีหลักทรัพยจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  บริษัทฯ  จะปฏิบัติตามขอบังคับ ประกาศ คํ าส่ังหรือขอกํ าหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย  รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามขอกํ าหนดเก่ียวกับการเปดเผยขอมูล การทํ ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน
และการไดมาหรือจํ าหนายไปซึ่งสินทรัพยท่ีสํ าคัญของบริษัทหรือบริษัทยอย"
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