
งบการเงิน 
 

1 of 19 

บริษัท  แลนด  แอนด  เฮาส  จํากัด  (มหาชน)  และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาล 

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

 
1.  เกณฑการจัดทํางบการเงินระหวางกาล  
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลที่จัดทําขึ้นนี้ จัดทําตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41เร่ืองงบการเงิน 
ระหวางกาล โดยมีวัตถุประสงคใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปที่นําเสนอคร้ังลาสุด เพื่อใหขอมูลน้ันเปน
ปจจุบัน ดังนั้นงบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหม เพื่อไมใหขอ
มูลที่นําเสนอซํ้าซอนกับขอมูลที่ไดรายงานไปแลว อยางไรก็ตามงบดุล งบกําไรขาดทุน งบกําไรสะสม งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงในสวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสด ไดแสดงรายการเชนเดียวกับงบการเงินประจําป ดังน้ันการใชงบ
การเงินระหวางกาลน้ีควรใชควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด 
 
2.  นโยบายการบัญชี  
 

งบการเงินระหวางกาลน้ี ไดจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีและการประมาณการเชนเดียวกับงบการเงินประ
จําป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2543 
 
3.  เงินลงทุนระยะสั้น 
 

งบการเงินรวม 
หลักทรัพยเผ่ือขาย 

(พันบาท) 

งบการเงินเฉพาะบรษิทั 
หลักทรัพยเผ่ือขาย 

(พันบาท)  
  

30 กันยายน 2544 31 ธันวาคม 2543 30 กันยายน 2544 31 ธันวาคม 2543 
กองทุนตราสารหน้ี  5,000  450,000  5,000  450,000  
คาเผือ่กําไร (ขาดทุน) ท่ียังไมเกิดของ
เงินลงทุน 

 
49  1,798  49  1,798  

รวม  5,049  451,798  5,049  451,798  
 
4.  ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ - สุทธิ  
 

สําหรับงบการเงินเฉพาะบริษัทและงบการเงินรวมประกอบดวย ลูกหน้ีจากการขายบานและท่ีดินและต๋ัวเงินรับ
ระหวางนําฝาก สวนใหญสามารถเรียกเก็บเงินไดภายใน 7 วันนับจากวันที่มีการโอน ดังน้ันบริษัทฯ จึงไมมีลูกหน้ีที่มี
ปญหาในการชําระ  
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5.  เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน 
 

งบการเงินรวม 
(พันบาท) 

งบการเงินเฉพาะบรษิทั 
(พันบาท)   

30 กันยายน 2544 31 ธันวาคม 2543 30 กันยายน 2544 31 ธันวาคม 2543 
เงินใหกูยืมแกบริษัทยอย  0  0  540,486  942,264  
เงินใหกูยืมแกบริษัทรวม  98,000  98,000  98,000  98,000  
หัก    คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  (98,000) (98,000) (98,000) (98,000) 
เงินใหกูยืมแกบริษัทอื่น      

-  ในประเทศ  18,219  18,219  18,219  18,219  
-  ตางประเทศ - สุทธิ  0  475,749  0  475,749  

เงินใหกูยืมระยะสั้น - สุทธ ิ  18,219  493,968  558,705  1,436,232  
 

5.1 เงินใหกูยืมแกบริษัทยอย 
 

30 กันยายน 2544 31 ธันวาคม 2543 
  จํานวน 

(พันบาท) 
อัตราดอกเบ้ีย 
รอยละ 

จํานวน 
(พันบาท) 

อัตราดอกเบี้ย 
รอยละ 

เงินใหกูยืมแกบริษัทยอย  :-      
บริษัท แปซิฟค เรยีลเอสเตท จํากัด  1,200  7.50  242,847  7.75-8.00 
บริษัท แลนดแอนดเฮาส นอรธอีส 
จํากัด 

 42,000  7.50  260,487  7.75-8.25 
บริษัท แลนดแอนดเฮาส นอรธ จํากัด  46,900  7.75-8.00 46,900  7.75-8.00 
บริษัท แอล.เอช.เมืองใหม จํากัด  145,442  7.50  123,486  10.00  
บริษัท สยามธาน ีเรยีลเอสเตท จํากัด  103,844  6.00-7.75 103,844  5.00-8.25 
บริษัท แอตแลนติก เรยีลเอสเตท จํากัด  201,100  7.50-8.00 164,700  7.75-8.00 

รวม  540,486   942,264   
 

เงินใหกูยืมแกบริษัทยอย เปนการใหกูยืมในรูปของต๋ัวสัญญาใชเงินปลอดหลักทรัพยคํ้าประกัน ครบกําหนด
เมื่อทวงถาม  

ก. เงินใหกูยืมแกบริษัท สยามธานี เรียลเอสเตท จํากัด จํานวน 103.84 ลานบาท บริษัทฯ ไมไดตั้งคาเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญ เน่ืองจากบริษัทฯ ไดบันทึกขาดทุนท่ีเกินกวาเงินลงทนุในบริษัทยอยไวเปนหน้ีสินแลว จํานวน 196.29 ลาน
บาท  ซ่ึงหน้ีสินท่ีบันทึกไวดังกลาวเพียงพอกับเงินท่ีบริษัทฯ ใหบริษัทยอยดังกลาวกูยืม 

ข. เงินใหกูยืมแกบริษัท แลนดแอนดเฮาส นอรธอีส จํากัด และบริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํากัด บริษัทฯ ได
มีการแปลงเงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับ จํานวนรวม 481.53 ลานบาท และ 26.27 ลานบาท ตามลําดับ ไปจายชําระ
คาหุนสามัญ เนื่องจากบริษัทยอยทั้ง 2 แหง ไดมีการเพ่ิมทุนและเรียกชําระแลวในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน 2544 
ตามลําดับ 

ค. เงินใหกูยืมแกบริษัทยอยอีก 3 แหง จํานวน 393.44 ลานบาท บริษัทฯ ไมไดต้ังคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเน่ือง
จากบริษัทยอยทั้ง 3 แหง มีมูลคาทรัพยสินสุทธิสูงกวาหน้ีสินท่ีมีอยู (รวมหน้ีสินท่ีเปนของบริษัทฯ ไวแลว) ซึ่งบริษัทฯ 
เห็นวาบริษัทยอยทั้ง 3 แหงจะมีกระแสเงินสดมาชําระหนี้บริษัทฯ ได 
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5.2  เงินใหกูยืมแกบริษัทรวม   
  

30 กันยายน 2544 31 ธันวาคม 2543 
  จํานวน 

(พันบาท) 
อัตราดอกเบ้ีย 
รอยละ 

จํานวน 
(พันบาท) 

อัตราดอกเบี้ย 
รอยละ 

บริษัท บางกอกเชน ฮอสปตอล จํากัด  89,000  10.75 89,000  10.75 
บริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดัคส
จํากัด  9,000  MLR 9,000  MLR 
หัก    คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญบริษัทรวม  (98,000)  (98,000)  

รวม  0   0   
 

เงินใหกูยืมแกบริษัทรวม จํานวน 98 ลานบาท  เปนการใหกูยืมในรูปของต๋ัวสัญญาใชเงิน ปลอดหลักทรัพยคํ้า
ประกันครบกําหนดเม่ือทวงถาม บริษัทฯ ไดต้ังคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญไวเต็มจํานวน 

 
5.3 เงินใหกูยืมแกบริษัทอื่น – ตางประเทศ 

 
30 ธันวาคม 2543  

เงินตรา 
ตางประเทศ 

USD 

อัตรา 
แลกเปล่ียน 

จํานวน 
(พันบาท) อัตราดอกเบ้ีย 

บริษัทตางประเทศ :-     
- 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   คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ   (713,624)  
รวมเงินใหกูยืมแกกิจการที่เกี่ยวของกัน   475,749   

 
เงินใหกูยืมระยะยาวตางประเทศ เปนเงินใหกูยืมกับบริษัทที่เกี่ยวของกันในประเทศอินโดนีเซีย ตามสัญญาเก้ือ

หนุนเงินทุนของผูถือหุน (Shareholders Loan Agreement) ตามสัดสวนของเงินลงทุนท่ีถือครอง บริษัทฯ ไดใหกูยืมแก
บริษัทดังกลาว จํานวน 27.54 ลานเหรียญสหรัฐ อัตราดอกเบี้ย LIBOR+1.5% ครบกําหนดในวันที่ 16 กันยายน 2544 
ปลอดหลักทรัพยคํ้าประกันหน้ี และตองจายชําระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 16 กันยายน 2542 ตอมาไดมีการเปล่ียน
เง่ือนไขการชําระดอกเบ้ียเปนชําระคืนพรอมเงินตน โดยคิดดอกเบี้ยทบตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 เงินกูยืมดังกลาว
เทียบเทาเงินบาท จํานวน 1,189.37 ลานบาท บริษัทฯ ไดตั้งคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับเงินใหกูยืมจํานวน 713.62 
ลานบาท บริษัทฯ ไดหยุดคิดดอกเบ้ียต้ังแตเดือนมกราคม 2544 และแปลงหน้ีดังกลาวเปนทุน (หมายเหตุ 8) 



งบการเงิน 
 

4 of 19 

6. สินคาคงเหลือ 
 

งบการเงินรวม 
(พันบาท) 

งบการเงินเฉพาะบริษทั 
(พันบาท)   

30 กันยายน 2544 31 ธันวาคม 2543 30 กันยายน 2544 31 ธันวาคม 2543 
ที่ดิน  11,295,684  11,708,485  10,231,199  10,546,864  
คาถมดิน  884,804  1,015,010  808,741  928,528  
งานระหวางกอสราง  1,626,735  1,154,122  1,334,612  934,552  
ดอกเบี้ยจายรอการตัดบัญชี  5,867,142  6,285,579  5,318,266  5,738,274  
คาสาธารณูปโภค  1,317,680  1,502,092  963,647  1,111,943  
คาใชจายพัฒนาโครงการรอตัดบัญชี  181,517  244,340  112,556  170,608  
วัสดุกอสราง  1,245  1,256  1,240  1,240  
บานรอการขาย  34,081  37,563  3,861  6,315  

รวม  21,208,888  21,948,447  18,774,122  19,438,324  
หัก   คาเผื่อการลดมูลคาของสินคา  (2,178,585) (2,457,494) (2,013,688) (2,319,731) 
คงเหลือ  19,030,303  19,490,953  16,760,434  17,118,593  

 
ท่ีดินสวนใหญไดนําไปจดจํานองคํ้าประกันเงินกู ตามหมายเหตุ 10 
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7. เงินลงทุนในกิจการท่ีเก่ียวของกันเปนเงินลงทุนในหุนสามัญ รายละเอียดดังนี้ 
 
งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 

ทุนชําระแลว 

(ลานบาท) 

สัดสวนเงินทุน 

(รอยละ) ชื่อกิจการ ประเภทกิจการ 

2544 2543 2544 2543 

เงินลงทุนในบริษัทยอย :-      

-  บจ.  แอตแลนติก  เรียลเอสเตท ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 15.00  15.00  99.99  99.99  

-  บจ.  แปซิฟค  เรยีลเอสเตท  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.  สยามธาน ี พร็อพเพอรตี ้ และบริษัทยอย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 100.00  100.00  86.00  86.00  

-  บจ.  สยามธาน ี เรยีลเอสเตท  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.  ควอลิตี้คอนสตรัคชั่น โปรดัคส ผลิตวัสดุกอสราง 18.75  18.75  30.00  30.00  

-  บจ.  เอม็ แอล แอนด เอช คอรปปอเรชั่น ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 3,755.23  3,755.23  40.00  40.00  

-  บมจ. โฮมโปรดักสเซ็นเตอร คาปลีกวัสดุกอสราง 300.00  200.00  36.36  34.20  

-  บมจ. เอเชีย่น พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนทและ

บริษัทยอย 

 

ผลิตพ้ืนสําเร็จรูป 1,925.00  1,750.00  25.79  29.74  

-  บจ. คาเมรอน โกลบอล ลิมิเตด็ ธุรกิจการลงทุน 0.04  0.04  40.00  40.00  

-  บจ. เอเชยี แอสเซท แอดไวเซอร่ี ที่ปรึกษาลงทุน 10.00  10.00  49.99  49.99  

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวม      

รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย และบริษัทรวม      
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วิธีราคาทุน 

(พันบาท) 

วิธีสวนไดสวนเสีย 

(พันบาท) 

ปนผล 

ชื่อกิจการ ประเภทกิจการ 

2544 2543 2544 2543 2544 2543 

เงินลงทุนในบริษัทยอย :-        

-  บจ.  แอตแลนติก  เรียลเอสเตท ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 14,998  14,998  82,332  56,566  0 0 

-  บจ.  แปซิฟค  เรยีลเอสเตท  และ

บริษัทรวม 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 

257,797  19,997  0  0  0 0 

-  บจ.  แลนด แอนด เฮาส นอรธ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 13,500  13,500  16,684  18,179  0 0 

-  บจ.  แลนด แอนด เฮาส นอรธอีส ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 569,999  300,000  297,690  40,457  0 0 

-  บจ.  สยามธาน ี พร็อพเพอรตี ้ และ

บริษัทยอย 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 

61,499  61,499  48,644  41,780  0 0 

-  บจ.  สยามธาน ี เรยีลเอสเตท  และ

บริษัทยอย 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 

139,999  139,999  0  0  0 0 

-  บจ.  แอล  เอช  เมืองใหม ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 170,940  170,940  109,355  113,252  0 0 

รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย  1,228,732  720,933  554,705  270,234  0 0 

เงินลงทุนในบริษัทรวม :-        

-  บจ.  บางกอกเชน ฮอสปทอล โรงพยาบาล 449,355  449,355  0  0  0 0 

-  บงล.  แอสเซท พลัส เงินทุนหลักทรัพย 95,879  141,345  127,147  182,779  0 0 

-  บจ.  ควอลิตี้คอนสตรัคชั่น โปรดัคส ผลิตวัสดุกอสราง 90,668  90,668  0  0  0 0 

-  บจ.  เอม็ แอล แอนด เอช คอรปปอเร

ชั่น 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 

1,796,317  1,796,317  1,699,295  1,773,401  0 0 

-  บมจ. โฮมโปรดักสเซ็นเตอร คาปลีกวัสดุกอสราง 135,191  82,320  145,019  82,350  9,000 0 

-  บมจ. เอเชีย่น พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอป

เมนทและบริษัทยอย 

 

ผลิตพ้ืนสําเร็จรูป 601,229  674,970  200,100  159,798  0 0 

-  บจ. คาเมรอน โกลบอล ลิมิเตด็ ธุรกิจการลงทุน 15  15  316  308  0 0 

-  บจ. เอเชยี แอสเซท แอดไวเซอร่ี ที่ปรึกษาลงทุน 4,999  4,999  6,854  5,506  0 0 

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวม  3,173,653  3,239,989  2,178,731  2,204,142  9,000 0 

รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย และ

บริษัทรวม 

 

4,402,385  3,960,922  2,733,436  2,474,376  9,000 0 
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7.1 เงินลงทุนในบริษัทยอย 
 

7.1.1 งบการเงินของบริษัทยอยขางตนที่นํามาจัดทํางบการเงินรวม และสวนแบงผลกําไรของบริษัทยอย
สําหรับงวดวันที่ 30 กันยายน 2544 และสําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2543 ที่นํามารวมคํานวณตามวิธีสวนไดเสีย
น้ัน เปนงบการเงินท่ีผานการสอบทานและตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีแลว  

7.1.2 งบการเงินสําหรับงวด ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2544 และวันที่ 31 ธันวาคม 2543 ของบริษัท แปซิ
ฟค เรียลเอสเตท จํากัด ท่ีนํามาคํานวณตามวิธสีวนไดเสีย ซ่ึงมีผลการดําเนินงานขาดทุนเกินทนุ บริษัทฯ ไดบันทึกเงิน
ลงทุนตามวิธีสวนไดเสียเทากับศูนยบาท และรับรูผลขาดทุนสะสมสวนท่ีเกินกวาเงินลงทุนในบริษัทยอย จํานวน 168.63 
ลานบาท และ 387.21 ลานบาท ตามลําดับ แสดงเปนหน้ีสินอ่ืนในช่ือบัญชี "ผลขาดทุนท่ีเกินกวาเงินลงทุนในบริษัทยอย
และบริษัทรวม"  

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2544 บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํากัด ไดจดทะเบียนเพิ่มทุน จาก 
200,000 หุน มูลคาหุนละ 100.00 บาท เปน 2,578,000 หุน มูลคาหุนละ 100.00 บาท เปนมูลคาหุนที่เพิ่มขึ้นทั้งส้ิน 
237.8 ลานบาท บริษัทฯ ไดแปลงเงินที่บริษัทฯ ใหบริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํากัด กูจํานวน 237.8 ลานบาท ไป
เปนทุนจํานวน 2,378,000 หุน ในราคาหุนละ 100.00 บาท เปนเงินลงทุนท้ังส้ิน 237.8 ลานบาท 

7.1.3 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2544 บริษัท แลนดแอนดเฮาส นอรธอีส จํากัด ไดจดทะเบียนเพ่ิมทุน จาก
เดิม 3 ลานหุน มูลคาหุนละ 100.00 บาท เปน 5.7 ลานหุน มูลคาหุนละ 100.00 บาท เปนมูลคาทุนที่เพิ่มขึ้นทั้งสิ้น 270 
ลานบาท บริษัทฯ ไดแปลงเงินที่บริษัทฯ ใหบริษัท แลนดแอนดเฮาส นอรธอีส จํากัด กูไปเปนทุนจํานวน 2.7 ลานหุน 
ในราคาหุนละ 100.00 บาท เปนเงินท้ังส้ิน 270 ลานบาท 

7.1.4 เงินลงทุนในบริษัทยอยของบริษัท สยามธานี พร็อพเพอรตี้ จํากัด เปนเงินลงทุนในบริษัท 
เอส.ท.ีเอ็น. แมเนจเมนท จํากัด โดยมีอัตราการถือหุนรอยละ 99.99 ของทุนที่เรียกชําระ โดยงบการเงินของบริษัทยอย
ที่นํามาจัดทํางบการเงินรวม และกําไร (ขาดทุน) สุทธิที่นํามารวมคํานวณตามวิธีสวนไดเสีย เปนงบการเงินที่ผานการ
สอบทานโดยผูสอบบัญชีแลว 

7.1.5  เงินลงทุนในบริษัทยอยของบริษัท  สยามธานี เรียลเอสเตท  จํากัด  เปนเงินลงทุนในบริษัท  บาน
สวนธน จํากัด โดยมีอัตราการถือหุนรอยละ 99.40  ของทุนที่เรียกชําระ  โดยงบการเงินของบริษัทยอยที่นํามาจัดทํางบ
การเงินรวมและกําไร (ขาดทุน) สุทธิท่ีนํามารวมคํานวณตามวิธีสวนไดเสีย เปนงบการเงินทีผ่านการสอบทานโดยผูสอบ
บัญชีแลว งบการเงินสําหรับงวด ส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2544 และวันที่ 31 ธันวาคม 2543 ของบริษัท สยามธานี เรี
ยลเอสเตท จํากัด ท่ีนํามาคํานวณตามวิธสีวนไดเสีย ซ่ึงมีผลการดําเนินงานขาดทุนเกินทุน บริษัทฯ ไดบันทึกเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสียเทากับศูนยบาท และรับรูผลขาดทุนสวนที่เกินกวาเงินลงทุนจํานวน 196.29 ลานบาท และ 162.55 
ลานบาท ตามลําดับ แสดงเปนหน้ีสินอ่ืนในช่ือบัญชี  "ผลขาดทุนที่เกินกวาเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม" 
 

7.2 เงินลงทุนในบริษัทรวม 
 

7.2.1 งบการเงินของบริษัท บางกอก เชน ฮอสปทอล จํากัด และบริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดัคส 
จํากัด สําหรับงวดส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2544 ที่นํามาคํานวณตามวิธีสวนไดเสียมีผลการดําเนินงานขาดทุนเกินทุน 
เปนงบการเงินที่ยังไมไดผานการสอบทานจากผูสอบบัญชี บริษัทฯ ไดบันทึกเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียเทากับศูนย
บาท และรับรูผลขาดทุนสวนที่เกินกวาเงินลงทุนในบริษัทรวมเปนหน้ีสินอ่ืนในชื่อบัญชี "ผลขาดทุนที่เกินกวาเงินลงทุน
ในบริษัทยอยและบริษัทรวม" โดยในงวดส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2544 จํานวน 46.56 ลานบาท และ 159.61 ลานบาท 
ตามลําดับ 
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7.2.2 เงินลงทุนในบริษัท เอ็ม แอล แอนด เอช คอรปปอเรชั่น จํากัด บริษัทเงินทุนหลักทรัพย แอสเซท 
พลัส จํากัด และในบริษัท คาเมรอน โกลบอล ลิมิเตด็ สําหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2544 กําไรสุทธิท่ีนํา
มาคํานวณสวนแบงรายไดตามวิธีสวนไดเสียไดคํานวณจากงบการเงินท่ียังไมไดผานการสอบทานจากผูสอบบัญชมีีสวน
แบงขาดทุนรวมจํานวน 82.35 ลานบาท 

7.2.3 ในเดือนมิถุนายน 2544 ท่ีประชุมกรรมการของบริษัท โฮมโปรดัคส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) มีมติ
จายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุน ในอัตรา 0.45 บาทตอหุน และไดมีการจายเงินปนผลดังกลาวแลว ในวันที่  5  
กรกฎาคม  2544  

7.2.4 เงินลงทุนในบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย บริษัท
โฮมโปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) และเงินลงทุนในบริษัท เอเชยี แอสเซท แอดไวเซอร่ี จํากัด สําหรับงวด 9 เดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2544 กําไรสุทธิที่นํามาคํานวณสวนแบงรายไดตามวิธีสวนไดเสีย รวมจํานวน 66.96 ลานบาท 
เปนงบการเงินที่ผานการสอบทานจากผูสอบบัญชีแลว บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
ซ่ึงเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ณ วันที่ 30 กันยายน 2544 มีราคาตลาด 12.25 บาทตอ
หุน คิดเปนมูลคาท้ังส้ินจํานวน 608.22 ลานบาท 
 
8. เงินลงทุนระยะยาว 
 
สําหรับงวด  สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2544 
 

งบการเงินรวม 

(พันบาท) 

งบการเงินเฉพาะบรษิทั 

(พันบาท) 
  

หลักทรัพย  

เผื่อขาย 

เงินลงทุน 

ทั่วไป 
รวม 

หลักทรัพย 

เผื่อขาย 

เงินลงทุน 

 ทั่วไป 
รวม 

ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน        

บมจ. ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ  350,498 0 350,498 350,498 0 350,498 

ตราสารทุน - สุทธิ  559,398 3,848,256 4,407,654 522,819 3,766,747 4,289,566 

หัก   คาเผือ่กําไร (ขาดทุน) ท่ียังไมเกิด 

ของเงินลงทุน 
 

(56,044) 0 (56,044) (134,832) 0 (134,832) 

คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยเงิน

ลงทุน 
 

(195,616) (1,876,724) (2,072,340) (195,616) (1,876,724) (2,072,340) 

รวม  658,236 1,971,532 2,629,768 542,869 1,890,023 2,432,892 
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สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2543 
 

งบการเงินรวม 

(พันบาท) 

งบการเงินเฉพาะบรษิทั 

(พันบาท) 
  

หลักทรัพย  

เผื่อขาย 

เงินลงทุน 

ทั่วไป 
รวม 

หลักทรัพย 

เผื่อขาย 

เงินลงทุน 

 ทั่วไป 
รวม 

ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน  350,498  0  350,498  350,498  0  350,498  

บมจ. ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ  844,651  2,259,137  3,103,788  795,904  2,219,088  3,014,992  

ตราสารทุน - สุทธิ  (167,257) 0  (167,257) (233,367) 0  (233,367) 

หัก   คาเผือ่กําไร (ขาดทุน) ท่ียังไมเกิด 

ของเงินลงทุน 
 

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

คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยเงิน

ลงทุน 
 

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

รวม  350,498  0  350,498  350,498  0  350,498  
 

ในเดือนกันยายน 2544 บริษัทฯ ไดทําการแปลงหนี้ซึ่งใหบริษัท 5 แหงในประเทศอินโดนีเซียกูยืม (ตามหมาย
เหตุขอ 5.3) จํานวน 27.54 ลานเหรียญสหรัฐ เทียบเทาเงินบาทจํานวน 1,189.37 ลานบาท และดอกเบ้ียคางรับ จํานวน 
8.53 ลานเหรียญสหรัฐ เทียบเทาเงินบาทจํานวน 368.59 ลานบาท รวมเปนจํานวนทั้งส้ิน 36.07 ลานเหรียญสหรัฐ 
เทียบเทา 1,557.96 ลานบาท ไปเปนหุนบุริมสิทธิ ซ่ึงหุนดังกลาวมีสิทธไิดรับเงินปนผลในอัตรา LIBOR + 1.5% ทบตน
ทุก 6 เดือน ทั้งน้ีการจายเงินปนผลขึ้นอยูกับกระแสเงินสดของบริษัททั้ง 5 แหงในอนาคต ดังน้ันบริษัทฯ จึงมิไดตั้งเงิน
ปนผลคางรับไวเน่ืองจากความไมแนนอนดังกลาว นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังไดตั้งสํารองเผื่อการลดคาของเงินลงทุน 
จํานวน 60% ของมูลคาเงินลงทุนดวย 

สําหรับงวด ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2544 ราคาตามบัญชีของหลักทรัพยเผื่อขายมีมูลคานอยกวามูลคายุติ
ธรรม ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ จํานวน 56.04 ลานบาท และจํานวน 134.83 ลานบาท ตาม
ลําดับ และในวันที่ 31 ธันวาคม 2543 ในงบการเงินรวมราคาตามบัญชีของหลักทรัพยเผื่อขาย มีมูลคานอยกวามูลคายุติ
ธรรม จํานวน  167.26 ลานบาท และในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ จํานวน 233.37 ลานบาท ตามลําดับ ไดแสดงรวม
อยูในกําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดของเงินลงทุน 



งบการเงิน 
 

10 of 19 

9.  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 
 

(หนวย: พันบาท) 
งบการเงินรวม 

31 ธันวาคม 2543 เพิ่มขึ้น ลดลง 30 กันยายน 2544 
ราคาทุน :     
อาคารสํานักงาน 111,824  14,059  9,086  116,797  
เครื่องใชสํานักงาน 84,421  7,953  389  91,985  
เครื่องตกแตงสํานักงานและสโมสร 279,509  43,728  192,635  130,602  
เครื่องจักรและอุปกรณ 2,344  0  0  2,344  
ยานพาหนะ 11,305  1,478  1,553  11,230  
โรงเรียนอนุบาล 931  0  0  931  
เรือนเพาะชํา 75  0  0  75  
สโมสร สระวายน้ํา สนามเทนนิส 520,946  12,714  (3,907) 537,567  
สิทธิการเชา 26,658  0  0  26,658  
สินทรัพยอื่น 45,372  2,300  86  47,586  
ทรัพยสินระหวางกอสราง 30,315  4,328  34,263  380  

รวม 1,113,700  86,560  234,105  966,155  
คาเสือ่มราคาสะสม :     
อาคารสํานักงาน 35,060  4,484  1,690  37,854  
เครื่องใชสํานักงาน 66,498  4,931  389  71,040  
เครื่องตกแตงสํานักงานและสโมสร 211,051  17,022  144,930  83,143  
เครื่องจักรและอุปกรณ 2,312  27  0  2,339  
ยานพาหนะ 8,026  747  1,553  7,220  
โรงเรียนอนุบาล 328  34  0  362  
เรือนเพาะชํา 62  4  0  66  
สโมสร สระวายน้ํา สนามเทนนิส 408,806  43,301  (3,907) 456,014  
สิทธิการเชา 16,034  1,862  0  17,896  
สินทรัพยอื่น 41,737  1,636  63  43,310  

รวม 789,914  74,048  144,718  719,244  
คาเผื่อการดอยคาของทรัพยสิน : 
สโมสร สระวายน้ํา สนามเทนนิส 6,989    6,989  
มูลคาสุทธิทางบัญชี     

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 316,797     
ณ วันที่ 30 กันยายน 2544    239,922  
คาเสือ่มราคา สําหรับงวด 9 เดือน  สิ้นสุดวันที่ 30 
กันยายน 2544 

  
74,049  

คาเสือ่มราคา สําหรับงวด 9 เดือน  สิ้นสุดวันที่ 30 
กันยายน 2543 

  
78,432  
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(หนวย: พันบาท) 

งบการเงินเฉพาะบรษิทั 
31 ธันวาคม 2543 เพิ่มขึ้น ลดลง 30 กันยายน 2544 

ราคาทุน :     
อาคารสํานักงาน 77,914  14,059  9,086  82,887  
เครื่องใชสํานักงาน 73,480  7,774  0  81,254  
เครื่องตกแตงสํานักงานและสโมสร 224,308  40,705  186,470  78,543  
เคร่ืองมือเคร่ืองใช 1,251  0  0  1,251  
ยานพาหนะ 25,475  0  0  25,475  
โรงเรียนอนุบาล 37,643  2,063  12  39,694  
เรือนเพาะชํา 27,917  3,575  31,240  252  
สโมสร สระวายน้ํา สนามเทนนิส 881,029  79,577  223,127  737,479  
สิทธิการเชา 6,932  208  226  6,914  
สินทรัพยอื่น 931  0  0  931  
ทรัพยสินระหวางกอสราง 59  0  0  59  

รวม 405,119  11,193  (3,907) 420,219  
คาเสือ่มราคาสะสม :     
อาคารสํานักงาน 16,835  3,184  1,690  18,329  
เครื่องใชสํานักงาน 56,621  4,424  0  61,045  
เครื่องตกแตงสํานักงานและสโมสร 169,315  12,134  142,084  39,365  
เคร่ืองมือเคร่ืองใช 1,243  8  0  1,251  
ยานพาหนะ 3,668  699  226  4,141  
โรงเรียนอนุบาล 327  35  0  362  
เรือนเพาะชํา 48  2  0  50  
สโมสร สระวายน้ํา สนามเทนนิส 347,619  39,526  (3,907) 391,052  
สิทธิการเชา 15,818  1,834  0  17,652  
สินทรัพยอื่น 34,434  1,416  12  35,838  

รวม 645,928  63,262  140,105  569,085  
มูลคาสุทธิทางบัญชี     

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 235,101     
ณ วันที่ 30 กันยายน 2544    168,394  
คาเสือ่มราคา สําหรับงวด 9 เดือน  สิ้นสุดวันที่ 30 
กันยายน 2544 

  
63,262  

คาเสือ่มราคา สําหรับงวด 9 เดือน  สิ้นสุดวันที่ 30 
กันยายน 2543 

  
64,576  

 
สินทรัพยถาวรของบริษัทฯ และบริษัทยอย ไมไดติดภาระคํ้าประกันใดๆ 
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10. เงินกูยืมระยะยาว 
 

งบการเงินรวม 
(พันบาท) 

งบการเงินเฉพาะบรษิทั 
(พันบาท)   

30 กันยายน 2544 31 ธันวาคม 2543 30 กันยายน 2544 31 ธันวาคม 2543 
เงินกูยืมระยะยาว  8,675,804  11,561,794  7,579,964  10,255,230  
หัก  สวนของหนี้สินที่ถึงกําหนดชําระ
ภายใน 1 ป 

 
(74,500) (118,241) 0  0  

รวม  8,601,304  11,443,553  7,579,964  10,255,230  
 

เงินกูยืมระยะยาวของบริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) ประกอบดวย เงินกูยืมจากสถาบันการเงินท้ัง
ในและตางประเทศ ดังตอไปน้ี 
 

(พันบาท)  
30 กันยายน 2544 31 ธันวาคม 2543 

ธนาคารในประเทศ 6,234,098  9,007,672  
สถาบันการเงินในประเทศ 417,662  318,571  
ธนาคารตางประเทศ 928,204  928,987  

รวม 7,579,964  10,255,230  

 
10.1 เงินกูยืมจากธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2544 จํานวน 6,234.10 ลาน

บาท และ 417.66 ลานบาท ตามลําดับ ค้ําประกันการกูยืมโดยการจดจํานองที่ดินพรอมส่ิงปลูกสรางของแตละโครงการ
ที่เสนอกู   และคํ้าประกันโดยการจํานําเงินลงทุนในหุนสามัญบางสวนของบริษัทรวม 1 แหง และบริษัทอ่ืน 3 แหง สวน
เงินกูยืมจากธนาคารตางประเทศ จํานวน 928.20 ลานบาท ปลอดภาระคํ้าประกัน  

10.2 เงินกูยืมจากเจาหน้ีตางประเทศ 1 ราย จํานวน 780 ลานเยน เทียบเทาเงินบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 
2544 รวมเปนจํานวน 292.28 ลานบาท ในป 2542 บริษทัฯ ทําสัญญาเปล่ียนแปลงเงื่อนไขการชําระหน้ี โดยจะจายคืน
เงินตนทุก 6 เดือน รวม 10 งวด เร่ิมชําระงวดแรกในเดือนพฤษภาคม 2545 สวนดอกเบ้ียจะจายทุก 3 เดือน ในอัตรา 
LIBOR + 1% เร่ิมชําระงวดแรกในเดือนกันยายน 2542 

10.3 เงินกูยืมจากเจาหนี้ตางประเทศ 1 ราย จํานวน 8 ลานเหรียญสหรัฐ  เมื่อวันที่  28 มีนาคม 2544 บริษัทฯ 
ไดทําสัญญาแลกเปล่ียนเงินตนและดอกเบ้ียเปนเงินบาทเพ่ือลดความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนกับธนาคารพาณิชยแหง
หนึ่ง โดยมีเงื่อนไขคือ บริษัทฯ จะจายเงินตนเปนเงินบาทจํานวน 35.488 ลานบาท เปนเวลา 10 งวด ทุกๆ 6 เดือนให
แกธนาคารคูสัญญา สวนธนาคารจะจายชําระหน้ีแทนบริษัทฯ เปนเงินดอลลารจํานวน 800,000 เหรียญ เปนเวลา 10 
งวด ทุกๆ 6 เดือน เร่ิมงวดแรกวันท่ี 1 มิถุนายน 2545 และบริษัทฯ จะจายดอกเบี้ยเปนเงินบาทใหแกธนาคารในอัตรา 
6.93% ทุกๆ 3 เดือน สวนธนาคารคูสัญญาจะจายดอกเบี้ยแทนบริษัทฯ เปนเงินดอลลารในอัตรา LIBOR+1% 

10.4 เงินกูยืมจากเจาหน้ีตางประเทศ 1 ราย จํานวน 750 ลานเยน เทียบเทาเงินบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 
2544 เปนจํานวน 281.04 ลานบาท ในป 2543 บริษัทฯ ทําสัญญาเปล่ียนแปลงเงื่อนไขการชําระหน้ี โดยจะจายคืนเงิน
ตนทุก 6 เดือน รวม 10 งวด เร่ิมชําระงวดแรกในเดือนตุลาคม 2545 สวนดอกเบี้ยสามารถเลือกชําระเปนเงินเยนทุก 1 
เดือน, 2 เดือน, 3 เดือน หรือ 6 เดือน ในอัตรา LIBOR + 1%  
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11. หุนกู  -  ในประเทศ  
 

เมื่อวันที่  30 มีนาคม 2543  บริษัทฯ  ไดออกหุนกูชนิดระบช่ืุอผูถอื ประเภทไมมีหลักประกัน ไมดอยสิทธิและ
ไมมีผูแทนถือหุนกู  โดยเสนอขายใหกับบุคคลในวงจํากัดที่มีลักษณะเฉพาะตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการหลัก
ทรัพยโดยไมรวมผูลงทุนประเภทบุคคลธรรมดา ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2540 เมื่อวันที่ 26 
พฤษภาคม 2540 จํานวน 800,000 หนวย หนวยละ 1,000.00 บาท รวมจํานวน 800.00 ลานบาท อายุหุนกู 5 ป อัตรา
ดอกเบี้ยคงที่รอยละ 8.50 ตอป สําหรับปท่ี 1 และ 2 ของอายุหุนกูและอัตราดอกเบ้ียลอยตัว สําหรับปท่ี 3 ถึงปที่ 5 ของ
อายุหุนกู (อัตราดอกเบี้ยลอยตัวหมายถึง อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมขั้นต่ํา (MLR) เฉล่ียที่ประกาศอยางเปนทางการในวัน
ทําการที่สาม กอนวันเร่ิมตนของงวดดอกเบี้ยที่เก่ียวของของธนาคารพาณิชยไทย 3 แหง ลบดวยรอยละ 0.25 ตอป) 
จายชําระดอกเบี้ย ทุก 6 เดือน ในวันที่ 30 มีนาคม และวันที่ 30 กันยายน ของทุกป บริษัทฯ จะทยอยชําระคืนเงินตน
เมื่อหุนกูมีอายุครบ 2 ป โดยจะแบงเปน 7 งวด ในอัตรารอยละของมูลคาที่ตราไวของหุนกูดังน้ี รอยละ 10 ในวันที่ 30 
มีนาคม 2545 และอีก 6 งวด รอยละ 15 ทุก 6 เดือน ในวันที่ 30 มีนาคมและวันที่ 30 กันยายนของทุกป (เร่ิมวันท่ี 30 
กันยายน 2545 ส้ินสุดวันท่ี 30 มีนาคม 2548) 
 
12. หุนกูแปลงสภาพ 
 
 จํานวนหุนกู จํานวนเงิน (พันบาท) 
หุนกูแปลงสภาพ - ตางประเทศ 60,000 1,512,000  
หัก    แปลงสภาพเปนหุนสามัญถึง 30 

กันยายน  2544 (51,867) (1,307,048) 
คงเหลือ 8,133 204,952  
หุนกูแปลงสภาพ - ในประเทศ  45,672  
รวมหุนกูแปลงสภาพ  250,624  

 
13. กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดของเงินลงทุน 
 

เปนผลตางระหวางราคาตามบัญชกัีบมูลคายุติธรรมของสินทรัพยเผ่ือขายสําหรับงวด  ประกอบดวย 
 

งบการเงินรวม 
(พันบาท) 

งบการเงินเฉพาะบรษิทั 
(พันบาท) 

 

30 กันยายน 2544 31 ธันวาคม 2543 30 กันยายน 2544 31 ธันวาคม 2543 
เงินลงทุนของบริษัทยอย     
บจ. แอตแลนติก เรยีลเอสเตท 78,788  66,101  78,788  66,101  

เงินลงทุนของบริษัทรวม     
บงล. แอสเซท พลัส 750  972  750  972  

เงินลงทุนของ บมจ. แลนด แอนด เฮาส  (134,832) (233,367) (134,832) (233,367) 
รวม (55,294) (166,294) (55,294) (166,294) 
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14. สวนเกินทุนจากการตีราคาทรัพยสิน 
 
สวนเกินทุนจากการตีราคาทรัพยสินจํานวน 121.66 ลานบาท เปนสวนเกินของบริษัท บางกอกเชน ฮอสปตอล จํากัด 
และบริษัทยอย ท่ีบริษัทฯ รับรูตามสวนไดเสียของบริษัทฯ  
 
15. การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี 
 
- งานสาธารณูปโภค สโมสร สระวายนํ้าและสนามเทนนิส  

ในป 2543 บริษัทฯ ไดเปล่ียนนโยบายการบัญชีเก่ียวกับการคิดคาเส่ือมราคาของสโมสร สระวายนํ้า และสนาม
เทนนิส จากเดิมบริษัทฯ ตัดจายคาเส่ือมราคาตามวิธีเสนตรงเปนระยะเวลา  20  ป  มาเปนตัดจายตามผลประโยชน 
เชิงเศรษฐกิจที่คาดวาจะไดรับจากการใชสินทรัพย (ตามสัดสวนพื้นที่ขายแตละโครงการ) เพื่อใหสอดคลองกับลักษณะ
การใชประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสโมสร สระวายนํ้า และสนามเทนนิสท่ีสรางขึ้นมา เพื่อเปนการสงเสริมการขายใหกับ
โครงการบานจัดสรร ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาว ทําใหงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ มีขาด
ทุนสะสมตนงวดเพิ่มขึ้นจํานวน 318.09 ลานบาท และขาดทุนสุทธิเพิ่มขึ้นสําหรับงวด 9 เดือน มีจํานวน 26.46 ลานบาท 
 
16. ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา 
 

16.1 บริษัทฯ มีภาระคํ้าประกันท่ีทํากับธนาคารและสถาบันการเงินตางๆ ใหกับบริษัทยอยและบริษัทรวมและ
บริษัทอื่น ดังน้ี 
 

30 กันยายน 2544 31 ธันวาคม 2543 บริษัท 
เงินตราตางประเทศ เงินไทย (ลานบาท) เงินตราตางประเทศ เงินไทย (ลานบาท) 

บริษัทยอย     
1.  บจ. แลนด แอนด เฮาส นอรธอีส  -  51.97   -  57.43  
2.  บจ. สยามธาน ีเรยีลเอสเตท  -  221.54   -  213.69  
3.  บจ. แปซิฟค เรยีลเอสเตท  -  176.98   -  161.27  

รวม  450.49   432.39  
 

30 กันยายน 2544 31 ธันวาคม 2543 บริษัท 
เงินตราตางประเทศ เงินไทย (ลานบาท) เงินตราตางประเทศ เงินไทย (ลานบาท) 

บริษัทรวม     
1.  บจ. บางกอกเชน ฮอสปตอล  - 332.50 - 337.23 
2.  บจ. บางกอกเชน ฮอสปตอล  2,655.64 ลานเยน 995.12 2,686.47 ลานเยน 1,021.18 
3.  บจ. ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดัคส  - 365.17 - 365.67 

รวม  1,692.79  1,724.08 
บริษัทที่เกี่ยวของอื่น     
1.  บจ. สระบุรี เวชกจิ 76.34 ลานเยน 28.61 79.37 ลานเยน 30.17 
2.  บจ. โนเบ้ิลเคลียร โฮลดิ้ง (บีวีไอ) 13.30 ลานมารค 277.91 12.86 ลานมารค 263.08 

รวม  306.52  293.25 
รวมภาระค้ําประกันทั้งสิ้น  2,449.80  2,449.72 
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บริษัทยอย - บริษัท สยามธานี เรียลเอสเตท จํากัด และบริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํากัด และบริษัทรวม - 
บริษัท บางกอกเชน ฮอสปตอล จํากัด และบริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดัคส จํากัด เปนบริษัทที่มีผลการดําเนิน
งานขาดทุน เกินทุน บริษัทฯ อาจมีภาระการจายชําระเงินดังกลาว ซ่ึงปจจุบันบริษัทฯ ยังไมอาจประมาณภาระที่ตอง
จายชําระแทน จึงยังไมบันทึกคาใชจายดังกลาวในงบการเงิน แตอยางไรก็ตาม บริษัทเหลาน้ีไดดําเนินการปรับโครง
สรางหน้ีกับเจาหน้ีสถาบันการเงินแลว  

การค้ําประกันใหกับบริษัทรวมและบริษัทอื่น เปนการคํ้าประกันตามสัดสวนการถือหุน และนอกจากนี้ผูถือหุน
รายใหญ ของบริษัท บางกอกเชน ฮอสปตอล จํากัด เปนญาติสนิทกับผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ 

16.2 ณ วันที่ 30 กันยายน 2544 และวันที่ 31 ธันวาคม 2543 บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํากัด ไดคํ้า
ประกันหน้ีของบริษทั เวฟ ดีเวลลอปเมนท จํากัด ตอบุคคลภายนอกตามสัดสวนของการถือหุน จํานวนเงินตนรวมดอก
เบี้ยคางจายรวมจํานวน 121.69 ลานบาท และจํานวน 814.16 ลานบาท ตามลําดับ โดยหนี้ดังกลาวเปนหน้ีท่ีบริษัท เวฟ 
ดีเวลลอปเมนท จํากัด หยุดชําระดอกเบ้ียรวมท้ังผิดนัดการชาํระคืนเงินกู อยางไรก็ตาม ทางบริษัท เวฟ ดีเวลลอปเมนท 
จํากัด กําลังอยูในระหวางการเจรจาปรับโครงสรางหน้ีกับเจาหน้ีอยู ซ่ึงฝายบริหารของบริษัทฯ เชื่อวาจะสามารถปรับ
โครงสรางหนี้สําเร็จลงไดในเร็ววันนี้ และจะไมมีผลกระทบตอบริษัทยอยแตอยางใด บริษัทยอยจึงยังไมบันทึกคาใชจาย
ดังกลาวในงบการเงิน แตอยางไรก็ตามภาระผูกพันนี้จะไมเกินวงเงินค้ําประกันของบริษัทฯ  

16.3 ณ วันที่ 30 กันยายน 2544 บริษัทฯ มีภาระเก้ือหนุนเงินทุนใหกับบริษัทอ่ืนในตางประเทศ ตามสัญญา
เก้ือหนุนเงินทุนโดยผูถือหุน (SHAREHOLDERS LOAN AGREEMENT) ตามสัดสวนของเงินลงทุนที่ถือครองดวย
อัตราดอกเบ้ีย LIBOR+1.5%  

16.4 ณ วันที่ 30 กันยายน 2544 บริษัทฯ มีภาระผูกพันและหน้ีสินที่อาจเกิดขึ้นจากการใหธนาคารออก
หนังสือคํ้าประกัน เพื่อการพัฒนาโครงการและการดําเนินงานของบริษัทฯ เปนจํานวนเงิน 847.27 ลานบาท (ณ วันที่ 
31 ธันวาคม 2543 จํานวน 604.59 ลานบาท)  

16.5 ณ วันที่ 30 กันยายน 2544 บริษัทฯ คํ้าประกันเงินกูของลูกคากับสถาบันการเงิน จํานวน 76.38 ลาน
บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 จํานวน 128.26 ลานบาท) 
 
17. การจัดสรรกําไรและเงินปนผลจาย 
 

ตามรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2544 ลงวันที่ 30 เมษายน 2544 และครั้งที่ 1/2543 เมื่อวันที่ 
26 เมษายน 2543 มีมติใหงดจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2543 และ 2542 
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18. รายการระหวางกัน 
 

18.1 การซ้ือสินคาและการรับบริการจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน 
 
 30 กันยายน 2544 

การซื้อสินคา 
หนวย : ลานบาท 
การรับบริการ 

บจ. ควอลิตี้คอนสตรัคชั่น  โปรดัคส 107.05  0.00  
บจ. โฮมโปรดักส เซน็เตอร 86.76  0.00  
บจ. เอเชีย่น พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท  
(มหาชน) และบริษัทยอย 19.10  0.00  
บจ. ควอลิตี้เฮาส  (มหาชน) 0.00  9.04  

รวม 212.91  9.04  
 

รายการซ้ือสินคาขางตน เปนการซ้ือวัสดุกอสรางเพื่อใชในการกอสรางบานของบริษัทฯ ซ่ึงการซ้ือสินคาดัง
กลาว เปนไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ และตามหมายเหตุประกอบงบการเงินของป 2543 ขอ 22. รายการระหวางกัน
ที่ระบุวา บริษัทฯ ไดซ้ือสินคาจากบริษัท โฮมโปรดักสเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) จํานวน 69.71 ลานบาทน้ัน ยอดดัง
กลาวไดรวมการซ้ือหุนเพิ่มทุนตามสิทธิดวยจํานวน 33.60 ลานบาท  ดังน้ันรายการซ้ือสินคาจากบริษัท  โฮมโปรดักส
เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) ในป 2543  มีจํานวนทั้งสิ้นเทากับ 36.11 ลานบาท 

รายการกับบริษัท ควอลิตี้เฮาส จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนบริษัทที่ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ ไปเปนผูถือหุน
รายใหญอยูดวย เปนการจายคาเชาอาคาร การรับบริการและคาบริการอ่ืนๆ จากการเชาอาคารคิว เฮาส คอนแวนต ซ่ึง
เปนไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ 

18.2 รายการเจาหน้ีการคาจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน 
 

 หนวย : ลานบาท 
30 กันยายน 2544 

บจ. ควอลิตี้คอนสตรัคชั่น โปรดัคส 24.24  
บข. โฮมโปรดักส เซน็เตอร 31.28  
บจ. เอเชีย่น พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท 
(มหาชน)  1.22  
บจ. พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล 0.64  

รวม 57.38  
 
18.3 ผลตอบแทนกรรมการ 

สําหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2544 ผลตอบแทนทั้งหมดของคณะกรรมการ มีจํานวนเงิน 1.07 
ลานบาท (ป 2543 มีจํานวน 1.56 ลานบาท)  
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19. ภาระจากการพัฒนาโครงการที่ดําเนินการอยู 
 
 30 กันยายน 2544  31 ธันวาคม 2543 
จํานวนโครงการที่ดําเนินการอยูตนงวด 30  35  
จํานวนโครงการที่ปดแลว (1) (7) 
จํานวนโครงการที่เปดใหม 2  2  
จํานวนโครงการที่ดําเนินการอยูสิ้นงวด 31  30  
มูลคาซื้อขายที่ไดทําสัญญาแลวทั้งสิ้น  (ลานบาท) 39,469  33,982  
คิดเปนรอยละของยอดขายรวมของโครงการที่เปดดําเนินการอยู   64.7% 57.0% 

 
บริษัทฯ มีขอผูกพันท่ีจะตองทําการพัฒนาโครงการในสวนของสาธารณูปโภคสวนกลางอีก เปนมูลคา 854 

ลานบาท สําหรับโครงการท่ีดําเนินการอยู   
 
20. กําไร (ขาดทุน) สุทธิตอหุนปรับลด 
 

  
งบการเงินรวม 
งวด 9 เดือน 

(บาท) 

งบการเงินเฉพาะบรษิทั 
งวด 9 เดือน 

(บาท) 
กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด  2.13  0.29  2.13  0.29  

 
21. การบริหารความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ  
 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2544 และวันที่ 31 ธันวาคม 2543 สินทรัพยและหน้ีสินที่เปนเงินตราตางประเทศ 
ประกอบดวย 
 

งบการเงินรวม 
(พันบาท) 

งบการเงินเฉพาะบรษิทั 
(พันบาท)   

30 กันยายน 2544  31 ธันวาคม 2543 30 กันยายน 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 วันที่ 30 กันยายน 2544 และวันที่ 31 ธันวาคม 2543 บริษัทฯ และบริษัทยอยไมไดทําสัญญาปองกันความ

เส่ียง สําหรับสินทรัพยและหน้ีสินที่มีกําหนดชําระในป 2545 และ 2544 ยกเวนเงินตราตางประเทศจํานวน 8 ลาน
เหรียญสหรัฐ บริษัทฯ ไดทําสัญญาปองกันความเสี่ยงไวแลว ตามหมายเหตุขอ 10.3 
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22. ทุนจดทะเบียน  
 

ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2544 ไดมีมติเปนเอกฉันทใหบริษัทฯ ลด
ทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนจํานวน 7,463,647,640.00 บาท เหลือ 6,388,647,640.00 บาท และใหเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ อีกจํานวน 4,418,089,560.00 บาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 441,808,956 หุน เปนทุน
จดทะเบียนใหมจํานวน 10,806,737,200.00 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 1,080,673,720 หุน มูลคาท่ีตราไว หุน
ละ 10.00 บาทและบริษัทฯไดจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยแลวในวันที่ 21 พฤษภาคม 2544 การจัดสรรหุนสามัญ
เพ่ิมทุนตามรายละเอียดดังตอไปน้ี 

(1) จํานวน 311,808,956 หุน จัดสรรไวเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญที่จัด
สรรใหแกผูถือหุนเดิม 

(2) จํานวน 30,000,000 หุน จัดสรรไวเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่จัดสรร
ใหแกพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย (ESOP) 

(3) จํานวน 100,000,000 หุน จัดสรรเพื่อเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement)  
 
22.1 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกใหผูถือหุนเดิม มีรายละเอียดดังน้ี  

บริษัทฯ ไดจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ ใหแกผูถือหุนเดิม จํานวน 
311,808,956 หนวย ในอัตราสวน 2 หุนเดิม : 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธ ิอาย ุ7 ป หมดอายุในวันที่ 2 กันยายน 2551 
ไมมีราคาเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซ้ือหุนสามัญได 1 หุน ในราคา 26 บาท ระยะเวลาการใชสิทธิ
ทุกๆ 3 เดือน จัดสรรไปไดจํานวน 307,656,855 หนวย ใบสําคัญแสดงสิทธิทีเ่สนอขายในคร้ังน้ีไดนําเขาจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2544 

22.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ใหแกพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย (รวมทัง้กรรมการท่ีเปนพนักงาน) มีราย
ละเอียดดังน้ี 

ใบสําคัญแสดงสิทธิเปนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ ชนิดระบุชื่อผูถือ และไม
สามารถเปล่ียนมือได  จํานวน 30,000,000 หนวย อายุของโครงการ 5 ป โดยจัดสรรปละไมเกิน 6,000,000 หนวย ใบ
สําคัญแสดงสิทธท่ีิไมไดจัดสรรในปใดจะสะสมเพ่ือนําไปจัดสรรไดภายในอายโุครงการ อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ 3 ป 
ไมมีราคาเสนอขาย ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน ในราคา 10 บาท  

22.3  การแกไขขอบังคับ 
ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2544  ไดมีมติอนุมัติการแกไขขอ

บังคับขอ 3. ของบริษัทฯ เปนดังน้ี 
"ขอความอ่ืนที่มิไดกลาวไวในขอบังคับน้ี ใหถือและบังคับตามบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยบริษัท

มหาชน จํากัด ทุกประการ  
บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และในกรณีที่บริษัทฯ มีหลัก

ทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทฯ จะปฏิบัติตามขอบังคับ ประกาศ คําส่ังหรือขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูล การทํารายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน และการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญของบริษัทหรือบริษัทยอย" 
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23. คดีฟองรอง 
 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2544 บริษัทฯ ถูกฟองรองในคดีตาง ๆ ดังน้ี 
กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินไดฟองรองในเร่ืองที่บริษัทฯ ไดคํ้าประกันเงินกูใหกับ

บริษัทยอย 2 บริษัท ซ่ึงบริษัทยอยทั้ง 2 บริษัทยังไมไดชําระหน้ีคืน  เน่ืองจากบริษัทยอยทั้ง 2  ไมอาจรับเงื่อนไขการ
คิดดอกเบี้ยที่แตกตางไปจากสัญญาปรับโครงสรางหนี้ที่ลงนามกับเจาหนี้เงินกูรายอื่นๆ ได โดยมียอดเงินตนและเงินตน
รวมดอกเบ้ียดังน้ี 
 

บริษัท เงินตน 
(ลานบาท) 

เงินตนรวมดอกเบี้ย 
(ลานบาท) 

ภาระหนี้สินที่บันทึกไวแลว 
(ลานบาท) 

บจ. สยามธาน ีเรยีลเอสเตท 50.00 85.98 196.29 
บจ. แปซิฟค เรยีลเอสเตท 100.00 176.98 168.63 

รวม 150.00 262.96 364.92 
 

ขณะนี้อยูในระหวางการเจรจา ซึ่งฝายบริหารเชื่อวาบริษัทฯ สามารถเจรจาตอรองกับเจาหน้ีดังกลาวได อยาง
ไรก็ตามบริษัทฯ ไดบันทึกหน้ีสินดังกลาวไวในงบการเงินแลวจํานวน 364.92 ลานบาท ซึ่งแสดงไวในขาดทุนสวนที่เกิน
กวาเงินลงทุนในบริษัทยอย ตามที่กลาวในหมายเหตุขอ 7.1.2 และ 7.1.5 ซ่ึงมีจํานวนสูงกวาหน้ีสินท่ีถูกฟองรอง  
 
24. เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน 
 

24.1 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2544 บริษัทฯ ไดหลุดพนจากการคํ้าประกันในบริษัท โนเบิ้ลเคลียรโฮลดิ้ง จํากัด ที่
บริษัทฯ ค้ําประกันอยู จํานวน 13.30 ลานดอยซมารค ซึ่งคิดเปนเงินบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2544 มีมูลคาเทากับ 
277.91 ลานบาท 

24.2 บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ ไดหลุดพนจากภาระคํ้าประกันใน
บริษัท เวฟ ดีเวลลอปเมนท จํากัด ที่บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํากัด คํ้าประกันอยูจํานวน 99.0 ลานบาท เมื่อวันที่ 
29 ตุลาคม 2544 ทําใหภาระค้ําประกันที่มีตอบริษัท เวฟ ดีเวลลอปเมนท จํากัด คงเหลืออยูเทากับ 22.70 ลานบาท 

24.3 ในเดือนตุลาคม 2544 บริษัท โฮมโปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทรวม ไดเปล่ียนแปลง
มูลคาหุนที่ตราไว จากมูลคาหุนละ 5.00 บาท เปนมูลคาหุนละ 1.00 บาท และจําหนายหุนใหแกประชาชนทั่วไป จํานวน 
75 ลานหุน ราคาเสนอขายหุนละ 3.60 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 270 ลานบาท และนําหุนเขาซื้อขายในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2544 
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