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บริษัท  แลนด  แอนด  เฮาส  จํ ากัด  (มหาชน)  และบริษัทยอย
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล

ณ  วนัท่ี  30  มิถุนายน  2544  (ยังไมไดตรวจสอบ/สอบทานแลว)
และ  ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  2543  (ตรวจสอบแลว)

1.  เกณฑการจัดทํ างบการเงินระหวางกาล 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินระหวางกาลท่ีจัดทํ าขึ้นน้ี    จัดทํ าตามมาตรฐานการบัญชี   ฉบับท่ี   41
เร่ืองงบการเงนิระหวางกาล   โดยมีวัตถุประสงคใหขอมูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจํ าปท่ีนํ าเสนอคร้ังลาสุด  เพ่ือให
ขอมลูน้ันเปนปจจุบัน ดังน้ันงบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณและสถานการณ
ใหม เพ่ือไมใหขอมูลท่ีนํ าเสนอซํ้ าซอนกับขอมูลท่ีไดรายงานไปแลว อยางไรก็ตาม งบดุล งบกํ าไรขาดทุน งบกํ าไร
สะสม งบแสดงการเปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสด ไดแสดงรายการเชนเดียวกับงบการเงินประ
จ ําป ดงัน้ันการใชงบการเงินระหวางกาลน้ีควรใชควบคูไปกับงบการเงินประจํ าปลาสุด

2. นโยบายการบัญชี

                 งบการเงนิระหวางกาลน้ี ไดจัดทํ าขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีและการประมาณการเชนเดียวกับงบการ
เงนิประจํ าป   ส้ินสุดวันท่ี  31  ธันวาคม  2543

3. เงินลงทุนระยะสั้น

งบการเงินรวม
หลักทรัพยเผื่อขาย

(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะบริษัท
หลักทรัพยเผื่อขาย

(พันบาท)
30 มิถุนายน 2544 31 ธันวาคม 2543 30 มิถุนายน 2544 31 ธันวาคม 2543

ตั๋วเงินคลัง 199,957 0 180,000 0
กองทุนตราสารหนี้ 0 450,000 0 450,000
คาเผื่อกํ าไร(ขาดทุน)ที่ยังไมเกิดของเงิน
ลงทุน 0 1,798 0 1,798

รวม 199,957 451,798 180,000 451,798
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4.  ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ - สุทธิ 

สํ าหรับงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวมประกอบดวย ลูกหน้ีจากการขายบานและท่ีดินและตั๋ว
เงนิรับระหวางนํ าฝาก    สวนใหญสามารถเรียกเก็บเงินไดภายใน   7   วันนับจากวันท่ีมีการโอน    ดังน้ันบริษัทฯ   จึง
ไมมีลูกหน้ีท่ีมีปญหาในการชํ าระ   

5. เงนิใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน

งบการเงินรวม
(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะบริษัท
(พันบาท)

30 มิถุนายน 2544 31 ธันวาคม 2543 30 มิถุนายน 2544 31 ธันวาคม 2543
เงินใหกูยืมแกบริษัทยอย 0 0 501,330 942,264
เงินใหกูยืมแกบริษัทรวม 98,000 98,000 98,000 98,000
หัก    คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (98,000) (98,000) (98,000) (98,000)
เงินใหกูยืมแกบริษัทอ่ืน

-  ในประเทศ 18,219 18,219 18,219 18,219
-  ตางประเทศ - สุทธิ 475,749 475,749 475,749 475,749

เงินใหกูยืมระยะสั้น - สุทธิ 493,968 493,968 995,298 1,436,232

5.1 เงนิใหกูยืมแกบริษัทยอย 

30 มิถุนายน 2544 31 ธันวาคม 2543
จํ านวน

(พันบาท)
อัตราดอกเบี้ย
รอยละ

จํ านวน
(พันบาท)

อัตราดอกเบี้ย
รอยละ

เงินใหกูยืมแกบริษัทยอย  :-
บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํ ากัด 0 - 242,847 7.75-8.00
บริษัท แลนดแอนดเฮาส นอรธอีส
จํ ากัด 9,000 7.50 260,487 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 123,486 10.00 123,486 10.00
บริษัท สยามธานี เรียลเอสเตท จํ ากัด 103,844 5.00-8.25 103,844 5.00-8.25
บริษัท แอตแลนติก เรียลเอสเตท
จํ ากัด 218,100 7.50-8.00 164,700 7.75-8.00

รวม               501,330 942,264

 เงนิใหกูยืมแกบริษัทยอย      เปนการใหกูยืมในรูปของตั๋วสัญญาใชเงิน     ปลอดหลักทรัพยคํ้ าประกัน
ครบกํ าหนดเม่ือทวงถาม 
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               ก.  เงินใหกูยืมแกบริษัท  สยามธานี  เรียลเอสเตท  จํ ากัด  จํ านวน 103.84 ลานบาท  บริษัทฯ  ไมไดตั้งคา
เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ   เน่ืองจากบริษัทฯ ไดบันทึกขาดทุนท่ีเกินกวาเงินลงทุนในบริษัทยอยไวเปนหน้ีสินแลว  จํ านวน
159.48 ลานบาท  ซึ่งหน้ีสินท่ีบันทึกไวดังกลาวเพียงพอกับเงินท่ีบริษัทฯ  ใหบริษัทยอยดังกลาวกูยืม 
               ข.  เงินใหกูยืมแกบริษัท  แปซิฟค  เรียลเอสเตท  จํ ากัด  และบริษัท  แลนดแอนดเฮาส  นอรธอีส  จํ ากัด  ใน
ไตรมาสน้ีบริษัทฯ   ไดมีการแปลงเงินใหกูยืมและดอกเบ้ียคางรับ   จํ านวนรวม    481.53   ลานบาท   และ   26.27
ลานบาท  ตามลํ าดับ ไปจายชํ าระคาหุนสามัญเน่ืองจากบริษัทยอยท้ัง 2 แหง ไดมีการเพ่ิมทุนและเรียกชํ าระแลว
               ค.  เงินใหกูยืมแกบริษัทยอยอีก  4  แหง  จํ านวน  397.49  ลานบาท  บริษัทฯ  ไมไดตั้งคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะ
สูญเน่ืองจากบริษัทยอยท้ัง 4 แหง มีมูลคาทรัพยสินสุทธิสูงกวาหน้ีสินท่ีมีอยู (รวมหน้ีสินท่ีเปนของบริษัทฯ ไวแลว) ซึ่ง
บริษทัฯ เห็นวาบริษัทยอยท้ัง  4  แหงจะมีกระแสเงินสดมาชํ าระหน้ีบริษัทฯ  ได

5.2 เงนิใหกูยืมแกบริษัทรวม  

30 มิถุนายน 2544 31 ธันวาคม 2543
จํ านวน

(พันบาท)
อัตราดอกเบี้ย
รอยละ

จํ านวน
(พันบาท)

อัตราดอกเบี้ย
รอยละ

บริษัท บางกอกเชน ฮอสปตอล จํ ากัด 89,000 10.75 89,000 10.75
บริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคช่ัน โปรดัคส
จํ ากัด 9,000 MLR 9,000 MLR
หกั    คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญบริษัทรวม (98,000) (98,000)

รวม 0 0

เงนิใหกูยมืแกบริษัทรวม จํ านวน 98 ลานบาท  เปนการใหกูยืมในรูปของตั๋วสัญญาใชเงิน ปลอดหลัก
ทรัพยคํ ้าประกัน  ครบกํ าหนดเม่ือทวงถาม  บริษัทฯ  ไดตั้งคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญไวเต็มจํ านวน

5.3 เงนิใหกูยืมแกบริษัทอ่ืน - ตางประเทศ

30 มิถุนายน 2544
เงินตรา
ตางประเทศ

USD
อัตรา

แลกเปลี่ยน
จํ านวน

(พันบาท) อัตราดอกเบ้ีย

Overseas company :-
- PT. PRIMA SEHATI 7,400,000 43.1934 319,631 LIBOR+1.5%
- PT. KANAKA GRAHAASRI 1,200,000 43.1934 51,832 LIBOR+1.5%
- PT. ANEKAGRIYA BUMINUSA 3,700,000 43.1934 159,816 LIBOR+1.5%
- PT. MEKANUSA CIPTA 14,836,000 43.1934 640,817 LIBOR+1.5%
- PT. PUTRA PRABUKARYA 400,000 43.1934 17,277 LIBOR+1.5%

รวม 27,536,000 1,189,373
หัก   คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (713,624)
รวมเงินใหกูยืมแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน 475,749
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31 ธันวาคม 2543
เงินตรา
ตางประเทศ

USD

อัตรา
แลกเปลี่ยน

จํ านวน
(พันบาท) อัตราดอกเบี้ย

Overseas company :-
- PT. PRIMA SEHATI 7,400,000 43.1934 319,631 LIBOR+1.5%
- PT. KANAKA GRAHAASRI 1,200,000 43.1934 51,832 LIBOR+1.5%
- PT. ANEKAGRIYA BUMINUSA 3,700,000  43.1934 159,816 LIBOR+1.5%
- PT. MEKANUSA CIPTA 14,836,000 43.1934 640,817 LIBOR+1.5%
- PT. PUTRA PRABUKARYA 400,000 43.1934 17,277 LIBOR+1.5%

Total 27,536,000 1,189,373
Less  Allowance for doubtful accounts (713,624)
Total loans to related parties 475,749

               เงินใหกูยืมระยะยาวตางประเทศ  เปนเงินใหกูยืมกับบริษัทท่ีเกี่ยวของกันในประเทศอินโดนีเซีย  ตาม
สัญญาเก้ือหนุนเงนิทุนของผูถือหุน  (Shareholders  Loan  Agreement)  ตามสัดสวนของเงินลงทุนท่ีถือครอง
บริษทัฯ  ไดใหกูยืมแกบริษัทดังกลาว  จํ านวน  27.54  ลานเหรียญสหรัฐ   อัตราดอกเบ้ีย  LIBOR+1.5%  ครบ
ก ําหนดในวนัท่ี  16  กันยายน  2544  ปลอดหลักทรัพยคํ้ าประกันหน้ี  และตองจายชํ าระดอกเบ้ียงวดแรกในวันท่ี  16
กนัยายน  2542  ตอมาไดมีการเปล่ียนเงื่อนไขการชํ าระดอกเบ้ียเปนชํ าระคืนพรอมเงินตน  โดยคิดดอกเบ้ียทบตน  ณ
วนัท่ี  31  ธนัวาคม  2543  เงินกูยืมดังกลาวแปลงคาเปนเงินบาท   มีจํ านวน 1,189.37  ลานบาท   บริษัทฯ  ไดตั้งคา
เผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสํ าหรับเงินใหกูยืมจํ านวน   713.62  ลานบาท ในป  2544   บริษัทฯ  ไดหยุดคิดดอกเบ้ียตั้งแต
เดอืนมกราคม  2544   เน่ืองจากอยูในระหวางการเจรจาเพ่ือแปลงหน้ีดังกลาวเปนทุน  ดังน้ันบริษัทฯ จึงไมปรับอัตรา
แลกเปล่ียนเงินกูดังกลาว 

6. สนิคาคงเหลือ

งบการเงินรวม
(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะบริษัท
(พันบาท)

30 มิถุนายน 2544 31 ธันวาคม 2543 30 มิถุนายน 2544 31 ธันวาคม 2543
ที่ดิน 10,974,081 11,708,485 9,871,318 10,546,864
คาถมดิน 943,658 1,015,010 864,008 928,528
งานระหวางกอสราง 1,373,603 1,154,122 1,133,175 934,552
ดอกเบี้ยจายรอการตัดบัญชี 6,001,680 6,285,579 5,450,752 5,738,274
คาสาธารณูปโภค 1,367,793 1,502,092 1,003,556 1,111,943
คาใชจายพัฒนาโครงการรอตัดบัญชี 200,854 244,340 130,274 170,608
วัสดุกอสราง 1,245 1,256 1,240 1,240
บานรอการขาย 35,717 37,563 5,497 6,315

lรวม 20,898,631 21,948,447 18,459,820 19,438,324
หกั   คาเผื่อการลดมูลคาของสินคา (2,236,156) (2,457,494) (2,107,552) (2,319,731)

คงเหลือ 18,662,475 19,490,953 16,352,268 17,118,593

ท่ีดนิสวนใหญไดนํ าไปจดจํ านองคํ้ าประกันเงินกู  ตามหมายเหตุ  10
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7. เงนิลงทนุในกจิการที่เกี่ยวของกันเปนเงินลงทุนในหุนสามัญ  รายละเอียดดังนี้

งบการเงินเฉพาะบริษัท

ทุนชํ าระแลว
(ลานบาท)

สดัสวนเงินทุน
(รอยละ)ช่ือกิจการ ประเภทกิจการ

2544 2543 2544 2543
เงินลงทุนในบริษัทยอย :-
-  บจ.  แอตแลนติก  เรียลเอสเตท ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 15.00 15.00 99.99 99.99
-  บจ.  แปซิฟค  เรียลเอสเตท  และบริษัทรวม ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 258.00 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 570.00 300.00 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
เงินลงทุนในบริษัทรวม :-
-  บจ.  บางกอกเชน ฮอสปทอล โรงพยาบาล 610.00 610.00 36.00 36.00
-  บงล.  แอสเซท พลัส เงินทุนหลักทรัพย 225.00 405.00 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
-  บมจ. โฮมโปรดักสเซ็นเตอร คาปลีกวัสดุกอสราง 275.00 200.00        36.36        34.20
-  บมจ. เอเช่ียน พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนทและ
บริษัทยอย ผลิตพ้ืนสํ าเร็จรูป 1,750.00 1,750.00 29.74 29.74

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

ทีป่รึกษาลงทุน
รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย   และบริษัทรวม
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ทุนชํ าระแลว
(ลานบาท)

สดัสวนเงินทุน
(รอยละ)ช่ือกิจการ ประเภทกิจการ

2544 2543 2544 2543
เงินลงทุนในบริษัทยอย :-
-  บจ.  แอตแลนติก  เรียลเอสเตท ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 14,998 14,998 61,663 56,566
-  บจ.  แปซิฟค  เรียลเอสเตท  และบริษัทรวม ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 257,797 19,997 0 0
-  บจ.  แลนด แอนด เฮาส นอรธ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 13,500 13,500 18,249 18,179
-  บจ.  แลนด แอนด เฮาส นอรธอีส ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 569,999 300,000 295,664 40,457
-  บจ.  สยามธานี  พร็อพเพอรตี้  และบริษัทยอย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 61,499 61,499 53,722 41,780
-  บจ.  สยามธานี  เรียลเอสเตท  และบริษัทยอย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 139,999 139,999 0 0
-  บจ.  แอล  เอช  เมืองใหม ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 170,940 170,940 111,335 113,252

รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย 1,228,732 720,933 540,633 270,234
เงินลงทุนในบริษัทรวม :-
-  บจ.  บางกอกเชน ฮอสปทอล โรงพยาบาล 449,355 449,355 0 0
-  บงล.  แอสเซท พลัส เงินทุนหลักทรัพย 95,879 141,345 131,411 182,779
-  บจ.  ควอลิตี้คอนสตรัคช่ัน โปรดัคส ผลิตวัสดุกอสราง 90,668 90,668 0 0
-  บจ.  เอ็ม แอล แอนด เอช คอรปปอเรช่ัน ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 1,796,317 1,796,317 1,766,351 1,773,401
-  บมจ. โฮมโปรดักสเซ็นเตอร คาปลีกวัสดุกอสราง 126,100 82,320 138,224 82,350
-  บมจ. เอเช่ียน พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนทและ
บริษัทยอย ผลิตพ้ืนสํ าเร็จรูป 673,905 674,970 186,166 159,798

-  บจ. คาเมรอน โกลบอล ลิมิเต็ด ธุรกิจการลงทุน 15 15 322 308
-  บจ. เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี ทีป่รึกษาลงทุน 4,999 4,999 6,497 5,506

ทีป่รึกษาลงทุน 3,237,238 3,239,989 2,228,971 2,204,142
รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย   และบริษัทรวม 4,465,970 3,960,922 2,769,604 2,474,376
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7.1   เงินลงทุนในบริษัทยอย

            7.1.1  งบการเงินของบริษัทยอยขางตนท่ีนํ ามาจัดทํ างบการเงินรวม   และสวนแบงผลกํ าไรของบริษัทยอย
สํ าหรับงวดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2544 และสํ าหรับป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2543 ท่ีนํ ามารวมคํ านวณตามวิธีสวนได
เสียน้ัน เปนงบการเงินท่ีผานการสอบทานและตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีแลว  

            7.1.2  งบการเงินสํ าหรับงวด   ส้ินสุดวันท่ี  30  มิถุนายน  2544  และวันท่ี  31   ธันวาคม   2543  ของบริษัท
แปซฟิคเรียลเอสเตท จ ํากดั ท่ีนํ ามาคํ านวณตามวิธีสวนไดเสีย ซึ่งมีผลการดํ าเนินงานขาดทุนเกินทุน บริษัทฯ ได
บันทึกเงนิลงทุนตามวิธีสวนไดเสียเทากับศูนยบาท    และรับรูผลขาดทุนสะสมสวนท่ีเกินกวาเงินลงทุนในบริษัทยอย
จ ํานวน  162.63  ลานบาท  และ  387.21  ลานบาท  ตามลํ าดับ   แสดงเปนหน้ีสินอ่ืนในชื่อบัญชี   "ผลขาดทุนท่ีเกิน
กวาเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม" 

 เมือ่วันท่ี 12 มิถุนายน 2544 บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํ ากัด  ไดจดทะเบียนเพ่ิมทุน จาก 200,000
หุน มลูคาหุนละ 100.00 บาท  เปน  2,578,000 หุน  มูลคาหุนละ 100.00 บาท  เปนมูลคาหุนท่ีเพ่ิมขึ้นท้ังส้ิน  237.8
ลานบาท บริษัทฯ ไดแปลงเงินท่ีบริษัทฯ ใหบริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํ ากัด กูจํ านวน 237.8 ลานบาทไปเปนทุน
จ ํานวน 2,378,000 หุน ในราคาหุนละ 100.00 บาท เปนเงินลงทุนท้ังส้ิน 237.8 ลานบาท

            7.1.3  เมื่อวันท่ี 21 พฤษภาคม 2544  บริษัท แลนดแอนดเฮาส นอรธอีส จํ ากัด  ไดจดทะเบียนเพ่ิมทุน จาก
เดมิ 3 ลานหุน  มูลคาหุนละ 100.00 บาท  เปน 5.7 ลานหุน  มูลคาหุนละ 100.00 บาท  เปนมูลคาทุนท่ีเพ่ิมขึ้นท้ังส้ิน
270 ลานบาท บริษัทฯ ไดแปลงเงินท่ีบริษัทฯ ใหบริษัท แลนดแอนดเฮาส นอรธอีส จํ ากัด กูไปเปนทุนจํ านวน 2.7ลาน
หุน ในราคาหุนละ 100.00 บาท เปนเงินท้ังส้ิน 270 ลานบาท

            7.1.4  เงินลงทุนในบริษัทยอยของบริษัท สยามธานี พร็อพเพอรตี้  จํ ากัด  เปนเงินลงทุนในบริษัท    เอส.ที.
เอ็น. แมเนจเมนท  จํ ากัด  โดยมีอัตราการถือหุนรอยละ  99.99  ของทุนท่ีเรียกชํ าระ  โดยงบการเงินของบริษัทยอยท่ี
นํ ามาจดัทํ างบการเงินรวม  และกํ าไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีนํ ามารวมคํ านวณตามวิธีสวนไดเสีย  เปนงบการเงินท่ีผานการ
สอบทานโดยผูสอบบัญชีแลว

            7.1.5  เงินลงทุนในบริษัทยอยของบริษัท  สยามธานี เรียลเอสเตท  จํ ากัด  เปนเงินลงทุนในบริษัท  บานสวน
ธน จ ํากดัโดยมอัีตราการถือหุนรอยละ 99.40  ของทุนท่ีเรียกชํ าระ  โดยงบการเงินของบริษัทยอยท่ีนํ ามาจัดทํ างบการ
เงนิรวมและก ําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีนํ ามารวมคํ านวณตามวิธีสวนไดเสีย เปนงบการเงินท่ีผานการสอบทานโดยผูสอบ
บัญชแีลวงบการเงินสํ าหรับงวด ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2544 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2543 ของบริษัท สยามธานี
เรียลเอสเตท จํ ากัด  ท่ีนํ ามาคํ านวณตามวิธีสวนไดเสีย ซึ่งมีผลการดํ าเนินงานขาดทุนเกินทุน บริษัทฯ ไดบันทึกเงินลง
ทุนตามวธิสีวนไดเสียเทากับศูนยบาท  และรับรูผลขาดทุนสวนท่ีเกินกวาเงินลงทุนจํ านวน 159.48 ลานบาท  และ
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162.55 ลานบาท ตามลํ าดับ  แสดงเปนหน้ีสินอ่ืนในชื่อบัญชี  "ผลขาดทุนท่ีเกินกวาเงินลงทุนใน บริษัทยอยและ
บริษัทรวม" 

7.2 เงนิลงทุนในบริษัทรวม

            7.2.1  งบการเงินของบริษัท  บางกอก เชน  ฮอสปทอล  จํ ากัด  และบริษัท  ควอลิตี้  คอนสตรัคชั่น  โปรดัคส
จ ํากดั สํ าหรับงวดส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2544 ท่ีนํ ามาคํ านวณตามวิธีสวนไดเสียมีผลการดํ าเนินงานขาดทุนเกิน
ทุนเปนงบการเงินท่ียังไมไดผานการสอบทานจากผูสอบบัญชี     บริษัทฯ ไดบันทึกเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียเทากับ
ศนูยบาท และรับรูผลขาดทุนสวนท่ีเกินกวาเงินลงทุนในบริษัทรวมเปนหน้ีสินอ่ืนในชื่อบัญชี  "ผลขาดทุนท่ีเกินกวาเงิน
ลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม"   โดยในงวด   ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2544 จํ านวน 162.13 ลานบาท และ
165.37  ลานบาท  ตามลํ าดับ

            7.2.2  บริษัทฯ  ไมไดนํ ากํ าไร(ขาดทุน)สุทธิของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย แอสเซท พลัส จํ ากัด  สํ าหรับงวด  3
เดอืน ส้ินสุดวนัท่ี  30  มิถุนายน  2544   มาคํ านวณสวนแบงกํ าไร เน่ืองจากไมไดรับงบการเงินงวดดังกลาว

            7.2.3  เงินลงทุนในบริษัท  เอ็ม  แอล  แอนด  เอช  คอรปปอเรชั่น จํ ากัด  และในบริษัท คาเมรอน  โกลบอล
ลิมิเตด็ สํ าหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2544 กํ าไรสุทธิท่ีนํ ามาคํ านวณสวนแบงรายไดตามวิธีสวนได
เสียไดค ํานวณจากงบการเงินท่ียังไมไดผานการสอบทานจากผูสอบบัญชี  มีสวนแบงขาดทุนจํ านวน 7.05 ลานบาท 
และ  13,940.14  บาท  ตามลํ าดับ

            7.2.4  ในป 2544 ท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัท โฮมโปรดัคส เซน็เตอร จํ ากัด (มหาชน) มีมติใหมีการ
เปล่ียนแปลงทุนและสภาพของบริษัทดังน้ี
                            เดือนมกราคม         -  เปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนจากเดิม  2  ลานหุน  มูลคาหุนละ 100.00

บาท  เปน 40 ลานหุน มูลคาหุนละ 5.00 บาท
                            เดือนกุมภาพันธ      -  เพ่ิมทุนจดทะเบียน  จํ านวน  15 ลานหุน  มูลคาหุนละ  5.00  บาท  และผู

ถอืหุนเดมิตองสละสิทธิการจองหุนบางสวนตามท่ีตกลงกัน บริษัทฯ ไดซื้อ
หุนเพ่ิมทุนดังกลาว 4 ลานหุน (จากสิทธิของบริษัท 5.13 ลานหุน) ทํ าใหสัด
สวนการถือหุนของบริษัทฯ ลดลงจากรอยละ 34.20 เปนคงเหลือรอยละ
32.15

                            เดือนเมษายน         -  เพ่ิมทุนจดทะเบียน  จํ านวน  20  ลานหุน  มูลคาหุนละ  5.00  บาท  โดยจะ
เสนอขายตอผูถือหุนเดิม 5 ลานหุน  และเสนอขายใหแกประชาชนท่ัวไป
15  ลานหุนขณะน้ีบริษัท โฮมโปรดักส เซน็เตอร จํ ากัด (มหาชน) กํ าลังอยู
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ในระหวางรอการอนุมัติจากสํ านักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย      เพ่ือดํ าเนินการจํ าหนายหุนแกประชาชน

-  แปรสภาพของบริษัทจากบริษัทจํ ากัด เปนบริษัทมหาชนจํ ากัด 
                            เดือนมิถุนายน -  ท่ีประชุมกรรมการมีมติจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุน  ในอัตรา

0.45   บาทตอหุน และไดมีการจายเงินปนผลดังกลาวในวันท่ี  5
กรกฎาคม  2544 

            7.2.5  เงินลงทุนในบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้  ดเีวลลอปเมนท จํ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  เงินลงทุน
ในบริษัท  เอเชีย แอสเซท  แอดไวเซอร่ี  จํ ากัด  และในบริษัท  โฮมโปรดักส เซน็เตอร  จํ ากัด  สํ าหรับงวด 6 เดือน  ส้ิน
สุดวนัท่ี  30 มถินุายน 2544  กํ าไรสุทธิท่ีนํ ามาคํ านวณสวนแบงรายไดตามวิธีสวนไดเสีย  รวมจํ านวน  39.92  ลาน
บริษัท     เอเชี่ยน     พร็อพเพอรตี้     ดีเวลลอปเมนท     จํ ากัด    (มหาชน)     ซึ่งเปนบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2544 มีราคาตลาด 8.70 บาทตอหุน คิดเปนมูลคาท้ังส้ิน
จ ํานวน 452.78 ลานบาท 

8. เงินลงทุนระยะยาว 

สํ าหรับงวด  ส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2544

                    งบการเงินรวม                (พันบาท)         งบการเงินเฉพาะบริษัท
หลักทรัพย
เผื่อขาย

เงินลงทุน
ทั่วไป

รวม
หลักทรัพย
เผื่อขาย

เงินลงทุน
 ทั่วไป

รวม

ตราสารก่ึงหนี้กึ่งทุน
บมจ. ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ 350,498 0 350,498 350,498 0 350,498
ตราสารทุน - สุทธิ 617,267 2,297,347 2,914,614 573,518 2,215,838 2,789,356
หกั   คาเผื่อกํ าไร(ขาดทุน)ที่ยังไมเกิด
ของเงินลงทุน (54,928) 0 (54,928) (121,224) 0 (121,224)
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย -
เงินลงทุน (195,616) (941,007) (1,136,623) (195,616) (941,007) (1,136,623)

รวม 717,221 1,356,340 2,073,561 607,176 1,274,831 1,882,007
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สํ าหรับป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2543

                    งบการเงินรวม                (พันบาท)         งบการเงินเฉพาะบริษัท
หลักทรัพย
เผื่อขาย

เงินลงทุน
ทั่วไป รวม หลักทรัพย

เผื่อขาย
เงินลงทุน

 ทั่วไป รวม
ตราสารก่ึงหนี้กึ่งทุน
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 3,014,922
หกั  คาเผื่อกํ าไร(ขาดทุน)ที่ยังไมเกิด
ของเงินลงทุน (167,257) 0 (167,257) (233,367) 0 (233,367)
คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย -
เงินลงทุน

(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 30 มิถุนายน 2544 ราคาตามบัญชีของหลักทรัพยเผ่ือขายมีมูลคานอยกวามูลคา
ยตุธิรรม ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ  จํ านวน  54.92  ลานบาท   และจํ านวน  121.22  ลาน
บาท   ตามลํ าดับ และในวันท่ี  31  ธันวาคม  2543   ในงบการเงินรวมราคาตามบัญชีของหลักทรัพยเผ่ือขาย   มีมูล
คานอยกวามลูคายุติธรรม จํ านวน  167.26  ลานบาท  และในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ  จํ านวน  233.37 ลาน
บาท  ตามลํ าดับ  ไดแสดงรวมอยูในกํ าไร(ขาดทุน)ท่ียังไมเกิดของเงินลงทุน 
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9. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ - สุทธิ

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินรวม 31 ธันวาคม 2543 เพ่ิมขึ้น ลดลง 30 มิถุนายน 2544

ราคาทุน :
อาคารสํ านักงาน 111,824 56 0 111,880
เคร่ืองใชสํ านักงาน 84,421 5,330 79 89,672
เคร่ืองตกแตงสํ านักงานและสโมสร 279,509 16,707 70,978 225,238
เคร่ืองจักรและอุปกรณ 2,344 0 0 2,344
ยานพาหนะ 11,305 32 0 11,337
โรงเรียนอนุบาล 931 0 0 931

   เรือนเพาะชํ า 75 0 0 75
สโมสร สระวายนํ้ า สนามเทนนิส 520,946 7,177 0 528,123

   สิทธิการเชา 26,658 0 0 26,658
   สินทรัพยอ่ืน 45,372 1,000 67 46,305
   ทรัพยสินระหวางกอสราง 30,315 3,720 806 33,229

        รวม 1,113,700 34,022 71,930 1,075,792
  คาเสื่อมราคาสะสม :
  อาคารสํ านักงาน 35,060 2,861 0 37,921
  เคร่ืองใชสํ านักงาน 66,803 3,032 79 69,756
  เคร่ืองตกแตงสํ านักงานและสโมสร 210,746 16,826 52,745 174,827
  เคร่ืองจักรและอุปกรณ 2,312 25 0 2,337
  ยานพาหนะ 8,026 471 0 8,497
  โรงเรียนอนุบาล 328 22 0 350
  เรือนเพาะชํ า 62 3 0 65
  สโมสร สระวายนํ้ า สนามเทนนิส 408,806 29,526 0 438,332
  สิทธิการเชา 16,034 1,235 0 17,269
  สินทรัพยอ่ืน 41,737 1,204 49 42,892
            รวม 789,914 55,205 52,873 792,246
   คาเผื่อการดอยคาของทรัพยสิน :
สโมสร สระวายนํ้ า สนามเทนนิส 6,989 6,989

   มูลคาสุทธิทางบัญชี
            ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 316,797
            ณ วันที่ 31 มีนาคม 2544 276,557
                คาเสื่อมราคา สํ าหรับงวด 6 เดือน  สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน

2543 55,205
                คาเสื่อมราคา สํ าหรับงวด 6 เดือน  สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน

2544 53,598
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(หนวย : พันบาท)
งบการเงินเฉพาะบริษัท 31 ธันวาคม 2543 เพ่ิมขึ้น ลดลง 30 มิถุนายน 2544

   ราคาทุน :
   อาคารสํ านักงาน 77,914 56 0 77,970
   เคร่ืองใชสํ านักงาน 73,480 5,246 0 78,726
   เคร่ืองตกแตงสํ านักงานและสโมสร 224,308 15,901 70,013 170,196
   เคร่ืองมือเคร่ืองใช 1,251 0 0 1,251
   ยานพาหนะ 6,932 32 0 6,964
  โรงเรียนอนุบาล 931 0 0 931
  เรือนเพาะชํ า 59 0 0 59
  สโมสร สระวายนํ้ า สนามเทนนิส 405,119 5,829 0 410,948
  สิทธิการเชา 25,475 0 0 25,475
  สินทรัพยอ่ืน 37,643 841 0 38,484
  ทรัพยสินระหวางกอสราง 27,917 2,969 0 30,886
                   รวม 881,029 30,874 70,013 841,890
  คาเสื่อมราคาสะสม :
  อาคารสํ านักงาน 16,835 1,933 0 18,768
   เคร่ืองใชสํ านักงาน 56,621 2,940 0 59,561
   เคร่ืองตกแตงสํ านักงานและสโมสร 169,315 12,951 51,828 130,438
   เคร่ืองมือเคร่ืองใช 1,243 6 0 1,249
   ยานพาหนะ 3,668 456 0 4,124
   โรงเรียนอนุบาล 327 23 0 350
   เรือนเพาะชํ า 48 1 0 49
  สโมสร สระวายนํ้ า สนามเทนนิส 347,619 26,863 0 374,482
  สิทธิการเชา 15,818 1,217 0 17,035
  สินทรัพยอ่ืน 34,434 1,040 0 35,474
                      รวม 645,928 47,430 51,828 641,530
          มูลคาสุทธิทางบัญชี
               ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 235,101
               ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2544 200,360
คาเสื่อมราคา  สํ าหรับงวด 6 เดือน  สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2544

47,430
คาเสื่อมราคา  สํ าหรับงวด 6 เดือน  สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2543

44,610
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สินทรัพยถาวรของบริษัทฯ  และบริษัทยอย  ไมไดติดภาระคํ้ าประกันใด  ๆ 
10. เงินกูยืมระยะยาว

งบการเงินรวม
(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะบริษัท
(พันบาท)

30 มิถุนายน 2544 31 ธันวาคม 2543 30 มิถุนายน 2544 31 ธันวาคม 2543
เงินกูยืมระยะยาว 9,294,008 11,561,794 8,128,598 10,255,230
หกั   สวนของหนี้สินที่ถึงกํ าหนดชํ าระภาย

ใน  1  ป (76,348) (118,241) 0
0

รวม 9,217,660 11,443,553 8,128,598 10,255,230

เงนิกูยืมระยะยาวของบริษัท  แลนด แอนด เฮาส  จํ ากัด  (มหาชน)  ประกอบดวย  เงินกูยืมจากสถาบัน
การเงินท้ังใน และตางประเทศ  ดังตอไปน้ี 

(พันบาท)
30 มิถุนายน 2544 31 ธันวาคม 2543

ธนาคารในประเทศ               6,794,708 9,007,672
สถาบันการเงินในประเทศ                  417,662 318,571
ธนาคารตางประเทศ                  916,228 928,987

รวม               8,128,598 10,255,230

 10.1   เงนิกูยืมจากธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศ  ณ  วันท่ี  30  มิถุนายน  2544  จํ านวน 6,794.71
ลานบาท  และ  417.66    ลานบาท    ตามลํ าดับ    คํ้ าประกันการกูยืมโดยการจดจํ านองท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสรางของ
แตละโครงการท่ีเสนอกู   และคํ้ าประกันโดยการจํ านํ าเงินลงทุนในหุนสามัญบางสวนของบริษัทรวม  1  แหง   และ
บริษทัอ่ืน 3  แหง สวนเงินกูยืมจากธนาคารตางประเทศ  จํ านวน 916.23 ลานบาท  ปลอดภาระคํ้ าประกัน 

10.2   เงนิกูยืมจากเจาหน้ีตางประเทศ  1  ราย  จํ านวน  780  ลานเยน  เทียบเทาเงินบาท   ณ  วันท่ี  30
มถินุายน  2544 รวมเปนจํ านวน  286.18  ลานบาท  ในป  2542  บริษัทฯ  ทํ าสัญญาเปล่ียนแปลงเงื่อนไขการชํ าระ
หน้ี  โดยจะจายคืน เงนิตนทุก 6 เดือน รวม 10 งวด เร่ิมชํ าระงวดแรกในเดือนพฤษภาคม 2545  สวนดอกเบ้ียจะจาย
ทุก 3 เดอืน ในอัตรา LIBOR + 1% เร่ิมชํ าระงวดแรกในเดือนกันยายน 2542

10.3  เงนิกูยมืจากเจาหน้ีตางประเทศ 1 ราย จํ านวน 8 ลานเหรียญสหรัฐ  เมื่อวันท่ี  28 มีนาคม 2544 บริษัทฯ
ไดทํ าสัญญาแลกเปล่ียนเงินตนและดอกเบ้ียเปนเงินบาทเพ่ือลดความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนกับธนาคารพาณิชย
แหงหน่ึง โดยมเีงื่อนไขคือ  บริษัทฯ  จะจายเงินตนเปนเงินบาทจํ านวน 35.488 ลานบาท  เปนเวลา  10 งวด  ทุก  ๆ  6
เดอืนใหแกธนาคารคูสัญญา    สวนธนาคารจะจายชํ าระหน้ีแทนบริษัทฯ   เปนเงินดอลลารจํ านวน  800,000  เหรียญ
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เปนเวลา 10 งวด ทุก ๆ  6 เดือน เร่ิมงวดแรกวันท่ี 1 มิถุนายน 2545 และบริษัทฯ จะจายดอกเบ้ียเปนเงินบาทใหแก
ธนาคารในอัตรา 6.93% ทุก ๆ 3 เดือน สวนธนาคารคูสัญญาจะจายดอกเบ้ียแทนบริษัทฯ เปนเงินดอลลารในอัตรา
LIBOR+1%

      10.4  เงินกูยืมจากเจาหน้ีตางประเทศ 1 ราย  จํ านวน 750 ลานเยน  เทียบเทาเงินบาท  ณ วันท่ี  30 มิถุนายน
2544  เปนจ ํานวน 275.17 ลานบาท  ในป 2543  บริษัทฯ ทํ าสัญญาเปล่ียนแปลงเงื่อนไขการชํ าระหน้ี  โดยจะจาย
คนืเงนิตนทุก 6 เดอืน รวม 10 งวด เร่ิมชํ าระงวดแรกในเดือนตุลาคม 2545 สวนดอกเบ้ียสามารถเลือกชํ าระเปนเงิน
เยนทุก 1 เดือน,  2  เดือน, 3 เดือน  หรือ  6 เดือน  ในอัตรา  LIBOR + 1% 

11. หุนกู  -  ในประเทศ 

                เมื่อวันท่ี  30 มีนาคม 2543  บริษัทฯ  ไดออกหุนกูชนิดระบุชื่อผูถือ ประเภทไมมีหลักประกัน ไมดอยสิทธิ
และไมมผูีแทนถือหุนกู  โดยเสนอขายใหกับบุคคลในวงจํ ากัดท่ีมีลักษณะเฉพาะตามประกาศสํ านักงานคณะ
กรรมการหลักทรัพยโดยไมรวมผูลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา ตามมติของท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุน  คร้ังท่ี  1/2540
เมือ่วนัท่ี  26  พฤษภาคม 2540  จํ านวน  800,000 หนวย  หนวยละ  1,000.00 บาท  รวมจํ านวน 800.00 ลานบาท
อายหุุนกู  5 ป  อัตราดอกเบ้ียคงท่ีรอยละ  8.50  ตอป  สํ าหรับปท่ี  1  และ  2  ของอายุหุนกูและอัตราดอกเบ้ียลอย
ตวั   สํ าหรับปท่ี  3  ถึงปท่ี  5 ของอายุหุนกู  (อัตราดอกเบ้ียลอยตัวหมายถึง  อัตราดอกเบ้ียเงินกูยืมขั้นตํ่ า  (MLR)
เฉล่ียท่ีประกาศอยางเปนทางการในวันทํ าการท่ีสามกอนวันเร่ิมตนของงวดดอกเบ้ียท่ีเกี่ยวของของธนาคารพาณิชย
ไทย  3 แหง  ลบดวยรอยละ  0.25  ตอป) จายชํ าระดอกเบ้ียทุก 6 เดือน ในวันท่ี 30 มีนาคม และวันท่ี 30 กันยายน
ของทุกป  บริษัทฯ จะทยอยชํ าระคืนเงินตนเมื่อหุนกูมีอายุครบ 2 ปโดยจะแบงเปน 7 งวด ในอัตรารอยละของมูลคาท่ี
ตราไวของหุนกูดังน้ี รอยละ 10 ในวันท่ี 30 มีนาคม 2545 และอีก 6 งวดรอยละ  15  ทุก  6  เดือน  ในวันท่ี  30
มนีาคมและวนัท่ี  30  กันยายนของทุกป  (เร่ิมวันท่ี  30 กันยายน 2545  ส้ินสุดวันท่ี 30  มีนาคม  2548)

12. หุนกูแปลงสภาพ

จํ านวนหุนกู จํ านวนเงิน (พันบาท)
หุนกูแปลงสภาพ - ตางประเทศ 60,000 1,512,000
หกั     แปลงสภาพเปนหุนสามัญถึง-  30

มิถุนายน  2544 (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)ที่ยังไมเกิดของเงินลงทุน

เปนผลตางระหวางราคาตามบัญชีกับมูลคายุติธรรมของสินทรัพยเผ่ือขายสํ าหรับงวด  ประกอบดวย

งบการเงินรวม
(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะบริษัท
(พันบาท)

30 มิถุนายน 2544 31 ธันวาคม 2543 30 มิถุนายน 2544 31 ธันวาคม 2543
  Investment in subsidiaries
  Atlantic Real Estate Co., Ltd. 66,296 66,101 66,296 66,101
  Investment in affiliates
  Assets Plus Securities Co., Ltd. 0 972 0 972
  Investment of Land and Houses Plc. (121,224) (233,367) (121,224) (233,367)

             Total (54,928) (166,294) (54,928) (166,294)

14. การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี

- งานสาธารณูปโภค  สโมสร  สระวายน้ํ าและสนามเทนนิส 

        ในป     2543      บริษัทฯ      ไดเปล่ียนนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการคิดคาเส่ือมราคาของสโมสร     สระวาย
น้ํ าและสนามเทนนิส  จากเดิมบริษัทฯ  ตัดจายคาเส่ือมราคาตามวิธีเสนตรงเปนระยะเวลา  20  ป  มาเปนตัดจาย
ตามผลประโยชนเชิงเศรษฐกิจท่ีคาดวาจะไดรับจากการใชสินทรัพย  (ตามสัดสวนพ้ืนท่ีขายแตละโครงการ)   เพ่ือให
สอดคลองกบัลักษณะการใชประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสโมสร  สระวายน้ํ าและสนามเทนนิสท่ีสรางข้ึนมา  เพ่ือเปน
การสงเสริมการขายใหกับโครงการบานจัดสรร    ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาว   ทํ าใหงบ
การเงนิเฉพาะของบริษัทฯ   มีขาดทุนสะสมตนงวดเพ่ิมขึ้นจํ านวน   318.09   ลานบาท   และขาดทุนสุทธิเพ่ิมขึ้น
สํ าหรับงวด   6  เดือน   มีจํ านวน  6.63 ลานบาท

15. ภาระผูกพนัและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหนา

      15.1  บริษัทฯ มีภาระคํ้ าประกันท่ีทํ ากับธนาคารและสถาบันการเงินตาง ๆ  ใหกับบริษัทยอยและบริษัทรวมและ
บริษัทอ่ืนดังน้ี
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30 มิถุนายน 2544 31 ธันวาคม 2543
บริษัท

เงินตราตางประเทศ เงินไทย (ลานบาท) เงินตราตางประเทศ เงินไทย (ลานบาท)
บริษัทยอย
1.  บจ. แลนด แอนด เฮาส นอรธอีส 51.97 57.43
2.  บจ. สยามธานี เรียลเอสเตท 218.90 213.69
3.  บจ. แปซิฟค เรียลเอสเตท 171.69 161.27

รวม 442.56 432.39

30 มิถุนายน 2544 31 ธันวาคม 2543
บริษัท

เงินตราตางประเทศ เงินไทย (ลานบาท) เงินตราตางประเทศ เงินไทย (ลานบาท)
  บริษัทรวม
  1.  บจ. บางกอกเชน ฮอสปตอล 312.29 337.23
  2.  บจ. บางกอกเชน ฮอสปตอล  2,670.89 ลานเยน 979.94 2,686.47 ลานเยน 1,021.18
  3.  บจ. ควอลิตี้ คอนสตรัคช่ัน โปรดัคส 381.11 365.67
                  รวม 1,673.34 1,724.08
บริษัทที่เก่ียวของอ่ืน
1.  บจ. สระบุรี เวชกิจ  77.85 ลานเยน 28.57  79.37 ลานเยน 30.17
2.  บจ. โนเบิ้ลเคลียร โฮลดิ้ง (บีวีไอ)  13.01 ลานมารค 256.05 18.86 ลานมารค 263.08
รวม 284.62 293.25
รวมภาระคํ้ าประกันทั้งสิ้น 2,400.52 2,449.72

               บริษัทยอย -  บริษัท สยามธานี เรียลเอสเตท  จํ ากัด  และบริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํ ากัด  และบริษัท
รวม - บริษัท บางกอกเชน ฮอสปตอล จํ ากัด และบริษัท  ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดัคส จํ ากัด เปนบริษัทท่ีมีผลการ
ด ําเนินงานขาดทุน เกนิทุนและประสบปญหาการชํ าระหน้ีสิน   บริษัทฯ  อาจมีภาระการจายชํ าระเงินดังกลาว   ซึ่ง
ปจจบัุนบริษทัฯ  ยงัไมอาจประมาณภาระท่ีตองจายชํ าระแทน    จึงยังไมบันทึกคาใชจายดังกลาวในงบการเงิน    แต
อยางไรกต็าม  บริษัทเหลาน้ีไดดํ าเนินการปรับโครงสรางหน้ีกับเจาหน้ีสถาบันการเงินแลว การคํ้ าประกันใหกับบริษัท
รวมและบริษัทอ่ืน    เปนการคํ้ าประกันตามสัดสวนการถือหุน     และนอกจากน้ีผูถือหุน รายใหญ ของบริษัท บาง
กอกเชน ฮอสปตอล จํ ากัด เปนญาติสนิทกับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 

15.2   ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2544  และวันท่ี 31 ธันวาคม 2543  บริษัท  แปซิฟค เรียลเอสเตท  จํ ากัด  ไดคํ้ า
ประกันหน้ีของบริษัท เวฟ  ดเีวลลอปเมนท  จํ ากัด  ตอบุคคลภายนอกตามสัดสวนของการถือหุน  จํ านวนเงินตนรวม
ดอกเบ้ียคางจายรวมจํ านวน 530.22 ลานบาท  และจํ านวน 814.16 ลานบาท  ตามลํ าดับ  โดยหน้ีดังกลาวเปนหน้ีท่ี
บริษัท  เวฟ  ดเีวลลอปเมนท จ ํากดั หยดุช ําระดอกเบ้ียรวมท้ังผิดนัดการชํ าระคืนเงินกู อยางไรก็ตาม  ทางบริษัท เวฟ
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ดีเวลลอปเมนท จ ํากดั  กํ าลังอยูในระหวางการเจรจาปรับโครงสรางหน้ีกับเจาหน้ีอยู  ซึ่งฝายบริหารของบริษัทฯ  เชื่อ
วาจะสามารถปรับโครงสรางหน้ีสํ าเร็จลงไดในเร็ววันน้ี และจะไมมีผลกระทบตอบริษัทยอยแตอยางใด บริษัทยอยจึง
ยงัไมบันทึกคาใชจายดังกลาวในงบการเงินแตอยางไรก็ตามภาระผูกพันน้ีจะไมเกินวงเงินคํ้ าประกันของบริษัทฯ 

15.3  ณ  วันท่ี  30  มิถุนายน  2544   บริษัทฯ  มีภาระเกื้อหนุนเงินทุนใหกับบริษัทอ่ืนในตางประเทศ  ตาม
สัญญาเก้ือหนุนเงินทุนโดยผูถือหุน  (SHAREHOLDERS  LOAN  AGREEMENT)   ตามสัดสวนของเงินลงทุนท่ีถือ
ครองดวยอัตราดอกเบ้ีย  LIBOR+1.5%

15.4  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2544 บริษัทฯ มีภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้นจากการใหธนาคารออกหนังสือ
คํ ้าประกนัเพ่ือการพัฒนาโครงการและการดํ าเนินงานของบริษัทฯ  เปนจํ านวนเงิน  743.49  ลานบาท  (ณ  วันท่ี  31
ธนัวาคม 2543 จํ านวน  604.59 ลานบาท) 

15.5  ณ วนัท่ี  30 มิถุนายน 2544  บริษัทฯ คํ้ าประกันเงินกูของลูกคากับสถาบันการเงิน  จํ านวน 76.38 ลาน
บาท  (ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2543  จํ านวน 128.26 ลานบาท)

16. การจัดสรรกํ าไรและเงินปนผลจาย

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

17. รายการระหวางกัน

17.1  การซื้อสินคาและการรับบริการจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน

30 มิถุนายน 2544
การซ้ือสินคา

หนวย : ลานบาท
การรับบริการ

บจ. ควอลิตี้คอนสตรัคช่ัน  โปรดัคส 65.45 0.00
บจ. โฮมโปรดักส เซ็นเตอร 41.63 0.00
บจ. เอเช่ียน พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท
(มหาชน) และบริษัทยอย 10.30 0.00
บจ. ควอลิตี้เฮาส  (มหาชน) 0.00 5.86

รวม 117.38 5.86
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รายการซือ้สินคาขางตน  เปนการซื้อวัสดุกอสรางเพ่ือใชในการกอสรางบานของบริษัทฯ   ซึ่งการซื้อสินคา
ดงักลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ  และตามหมายเหตุประกอบงบการเงินของป 2543 ขอ 22. รายการ
ระหวางกันท่ีระบุวา บริษัทฯ  ไดซื้อสินคาจากบริษัท โฮมโปรดักสเซ็นเตอร จํ ากัด  จํ านวน 69.71 ลานบาทน้ัน  ยอด
ดงักลาวไดรวมการซื้อหุนเพ่ิมทุนตามสิทธิดวยจํ านวน 33.60 ลานบาท  ดังน้ันรายการซื้อสินคาจากบริษัท โฮมโปร
ดกัสเซน็เตอร จํ ากัด  ในป  2543 มีจํ านวนท้ังส้ินเทากับ 36.11 ลานบาท
                บริษัท   ควอลิตีเ้ฮาส   จํ ากัด   (มหาชน)  เปนบริษัทท่ีผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ  ไปเปนผูถือหุนราย
ใหญอยูดวย  รายการขางตนเปนการจายคาเชาอาคาร การรับบริการและคาบริการอื่น ๆ จากการเชาอาคารคิว เฮาส
คอนแวนต   ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ

17.2    รายการเจาหน้ีการคาจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน

หนวย : ลานบาท
30 มิถุนายน 2544

บจ. ควอลิตี้คอนสตรัคช่ัน โปรดัคส 8.14
บข. โฮมโปรดักส เซ็นเตอร 8.78
บจ. เอเช่ียน พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท
(มหาชน)

6.40

รวม 23.32

18. ภาระจากการพัฒนาโครงการที่ดํ าเนินการอยู

30 มิถุนายน 2544 31 ธันวาคม 2543
จํ านวนโครงการที่ดํ าเนินการอยูตนงวด 30 35
จํ านวนโครงการที่ปดแลว (1) (7)
จํ านวนโครงการที่เปดใหม 1 2
จํ านวนโครงการที่ดํ าเนินการอยูสิ้นงวด 30 30
มูลคาซ้ือขายที่ไดทํ าสัญญาแลวทั้งสิ้น  (ลานบาท) 35,559 33,982
คดิเปนรอยละของยอดขายรวมของโครงการท่ีเปดดํ าเนินการอยู 62.4% 57.0%

บริษทัฯ มขีอผูกพันท่ีจะตองทํ าการพัฒนาโครงการในสวนของสาธารณูปโภคสวนกลางอีก เปนมูลคา
854 ลานบาท สํ าหรับโครงการท่ีดํ าเนินการอยู  
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19. ก ําไร(ขาดทุน)สุทธิตอหุนปรับลด

งบการเงินรวม
งวด 6 เดือน

(บาท)

งบการเงินเฉพาะบริษัท
งวด 6 เดือน

(บาท)
30 มิถุนายน 2544 30 มิถุนายน 2543 30 มิถุนายน 2544 30 มิถุนายน 2543

       กํ าไร(ขาดทุน)ตอหุนปรับลด 1.37 0.10 1.37 0.10

20. การบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

ณ วนัท่ี 30 มถินุายน 2544 และวันท่ี 31 ธันวาคม 2543 สินทรัพยและหน้ีสินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ ประกอบดวย

งบการเงินรวม
(พันบาท)

งบการเงินเฉพาะบริษัท
(พันบาท)

30 มิถุนายน 2544 31 ธันวาคม 2543 30 มิถุนายน 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  วันท่ี 30 มิถุนายน 2544  และวันท่ี 31 ธันวาคม 2543  บริษัทฯ  และบริษัทยอยไมไดทํ าสัญญาปองกัน
ความเส่ียงสํ าหรับสินทรัพยและหน้ีสินท่ีมีกํ าหนดชํ าระในป   2545   และ   2544   ยกเวนเงินตราตางประเทศจํ านวน
8   ลานเหรียญ สหรัฐ  บริษัทฯ ไดทํ าสัญญาปองกันความเส่ียงไวแลว  ตามหมายเหตุขอ  10.3

21. ทนุจดทะเบียน 

                    ตามมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุน   คร้ังท่ี   1/2544   เมื่อวันท่ี   30  เมษายน  2544   ไดมีมติเปนเอกฉันท
ใหบริษทัฯ ลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนจํ านวน   7,463,647,640.00   บาท    เหลือ   6,388,647,640.00
บาท    และใหเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  อีกจํ านวน  4,418,089,560.00  บาท   โดยการออกหุนสามัญใหม
จ ํานวน  441,808,956  หุน  เปนทุนจดทะเบียนใหมจํ านวน  10,806,737,200.00  บาท  แบงออกเปนหุนสามัญ
จ ํานวน  1,080,673,720  หุน  มูลคาท่ีตราไวหุนละ 10.00 บาทและบริษัทฯไดจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยแลวใน
วนัท่ี 21 พฤษภาคม 2544   การจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนตามรายละเอียดดังตอไปน้ี
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      (1)   จํ านวน  311,808,956 หุน  จัดสรรไวเพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสํ าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญท่ีจัด
สรรใหแก ผูถือหุนเดิม
      (2)   จํ านวน  30,000,000  หุน   จัดสรรไวเพ่ือรองรับการใชสิทธิตามใบสํ าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญท่ีจัด
สรรใหแกพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย (ESOP)
      (3)   จ ํานวน  100,000,000  หุน   จัดสรรเพ่ือเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํ ากัด   (Private   Placement)

21.1 ใบสํ าคัญแสดงสิทธิท่ีออกใหผูถือหุนเดิม  มีรายละเอียดดังน้ี 
ใบสํ าคญัแสดงสิทธิเปนใบสํ าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ    จํ านวน   311,808,956

หนวย   โดยจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม  ในอัตราสวน  2  หุนเดิม  :  1  หนวยใบสํ าคัญแสดงสิทธิ  อายุไมเกิน  7  ป  ไม
มรีาคาเสนอขายใบสํ าคัญแสดงสิทธิ  1  หนวย   มีสิทธิซื้อหุนสามัญได  1  หุน   ในราคา  26  บาท   ระยะเวลาการใช
สิทธทุิก ๆ  3  เดือน ใบสํ าคัญแสดงสิทธิท่ีเสนอขายในคร้ังน้ีจะนํ าเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 21.2  ใบสํ าคัญแสดงสิทธิท่ีใหแกพนักงานของบริษัทฯ  และบริษัทยอย  (รวมท้ังกรรมการท่ีเปนพนักงาน)  มี
รายละเอียดดังน้ี

ใบสํ าคญัแสดงสิทธิเปนใบสํ าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ชนิดระบุชื่อผูถือ  และไม
สามารถเปล่ียนมือได  จํ านวน  30,000,000  หนวย   อายุของโครงการ  5  ป   โดยจัดสรรปละไมเกิน  6,000,000
หนวย  ใบสํ าคัญแสดงสิทธิท่ีไมไดจัดสรรในปใดจะสะสมเพ่ือนํ าไปจัดสรรไดภายในอายุโครงการ อายุของใบสํ าคัญ
แสดงสิทธ ิ3 ป  ไมมีราคาเสนอขาย  ใบสํ าคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน  ในราคา 10 บาท 

 21.3  การแกไขขอบังคับ
ตามมตท่ีิประชมุสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2544 เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2544  ไดมีมติอนุมัติการแกไขขอ

บังคับขอ 3.  ของบริษัทฯ  เปนดังน้ี
"ขอความอ่ืนท่ีมิไดกลาวไวในขอบังคับน้ี       ใหถือและบังคับตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยบริษัท

มหาชน จํ ากัด  ทุกประการ
                 บริษัทฯ   จะปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และในกรณีท่ีบริษัทฯ  มีหลัก
ทรัพย จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   บริษัทฯ   จะปฏิบัติตามขอบังคับ   ประกาศ   คํ าส่ังหรือขอ
ก ําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามขอกํ าหนดเก่ียวกับการเปดเผยขอมูล
การท ํารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน และการไดมาหรือจํ าหนายไปซึ่งสินทรัพยท่ีสํ าคัญของบริษัทหรือบริษัทยอย"
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22. คดีฟองรอง

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2544 บริษัทฯ ถูกฟองรองในคดีตาง ๆ ดังน้ี
กองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินไดฟองรองในเร่ืองท่ีบริษัทฯ     ไดคํ้ าประกันเงินกูให

กบับริษทัยอย  2  บริษัท  ซึ่งบริษัทยอยท้ัง 2 บริษัทยังไมไดชํ าระหน้ีคืน  เน่ืองจากบริษัทยอยท้ัง 2  ไมอาจรับเงื่อนไข
การคดิ   ดอกเบ้ียท่ีแตกตางไปจากสัญญาปรับโครงสรางหน้ีท่ีลงนามกับเจาหน้ีเงินกูรายอ่ืน   ๆ   ได   โดยมียอดเงิน
ตนและเงินตน รวมดอกเบ้ียดังน้ี

บริษัท เงินตน
(ลานบาท)

เงินตนรวมดอกเบี้ย
(ลานบาท)

ภาระหนี้สินที่บันทึกไวแลว
(ลานบาท)

บจ. สยามธานี เรียลเอสเตท 50.00 83.34 55.64
บจ. แปซิฟค เรียลเอสเตท 100.00 171.69 162.63

รวม 150.00 255.03 218.27

                    ขณะน้ีอยูในระหวางการเจรจา  ซึ่งฝายบริหารเชื่อวาบริษัทฯ  สามารถเจรจาตอรองกับเจาหน้ีดังกลาว
ได  อยางไรกต็ามบริษัทฯ ไดบันทึกหน้ีสินดังกลาวไวในงบการเงินแลวจํ านวน 218.27 ลานบาท ซึ่งแสดงไวในขาดทุน
สวนท่ีเกนิกวา เงินลงทุนในบริษัทยอย ตามท่ีกลาวในหมายเหตุขอ 7.1.2 และ 7.1.5 ซึ่งฝายบริหารเห็นวาเพียงพอ
แลว


