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บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2544 และ 2543 
 
เกณฑการเสนองบการเงิน 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และแสดงราย
การตามประกาศกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2539) โดยกระทรวงพาณิชย ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2539 เรื่องงบดุลและบัญชี
กําไรขาดทุนของบริษัทมหาชนจํากัด 
 
1. หลักเกณฑการทํางบการเงนิรวม  

1.1 งบการเงินรวมนี้ไดรวมงบการเงินของบริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย ซ่ึงถือหลัก
เกณฑการรวมเฉพาะบริษัทยอย ซ่ึงบริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) มีอํานาจในการควบคุมโดยรายชื่อ
ของบริษัทยอยในกลุมไดแสดงไวในหมายเหตุขอ 7 
1.2 การตัดบัญชีรายการระหวางบริษัท สําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอยตามสวนไดเสียกับสวนของผูถือหุน โดย
ถือหลักการตัดบัญชีเปนเงินลงทุนรอยละ 100 สวนท่ีเปนของผูถือหุนรายอ่ืนแสดงเปนสวนของผูถือหุนสวนนอย 
1.3 ผลการดําเนินงานของบริษัทยอย รวมอยูในงบการเงินรวม เริ่มจากวันที่เขาควบคุมจนถึงวันที่ขายออกไปที่
คลายคลึงกัน 
1.4 งบการเงินรวมน้ีจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายทางบัญชีเดียวกัน สําหรับรายการบัญชีเหมือนกัน หรือเหตุการณ
ทางบัญชีที่คลายคลึงกัน 

 
2. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

2.1 การบันทึกรายไดและคาใชจาย 
2.1.1 บริษัทฯ บันทึกรายไดและคาใชจายตามเกณฑสิทธิ ยกเวนรายการ 2.1.2 ถึง 2.1.4 
2.1.2 รายไดจากการรับเหมากอสรางบันทึกตามอัตราสวนของงานท่ีทําเสร็จ 
2.1.3 รายไดจากการพัฒนาที่ดินและกอสรางอสังหาริมทรัพยเพื่อขาย รับรูเปนรายไดเม่ืองานกอสรางเสร็จ
ตามสัญญา และมีการโอนกรรมสิทธ์ิแกผูซ้ือเรียบรอยแลว 
2.1.4 รายไดจากการขายอาคารชุดรับรูเปนรายไดตามวิธีอัตราสวนของงานทีทํ่าเสร็จ ซึ่งคํานวณตามอัตรา
สวนตนทุนของงานที่เกิดขึ้นแลวกับตนทุนทั้งหมด (ไมรวมตนทุนที่ดิน) ที่ประมาณวาจะใชในการกอสราง
ตามสัญญาซึ่งประเมินโดยวิศวกรของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะเร่ิมรับรูรายไดเม่ือมีการทําสัญญาจะซ้ือจะขาย
ไมนอยกวา รอยละ 40 ของพื้นที่เปดขายและไดรับชําระเกินกวารอยละ 20 ของแตละสัญญา และงาน
ระหวางกอสรางได ผานข้ันตอนเบ้ืองตนแลวเกินกวารอยละ 10 ของงานกอสรางแตละอาคารชุด 

2.2 สินคาคงเหลือ 
บริษัทฯ ตีราคาสินคาคงเหลือตามราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับ แลวแตราคาใดจะต่ํากวา โดยมี

รายละเอียดการคํานวณราคาทุนดังน้ี 
2.2.1 ท่ีดินเพ่ือขาย 

บริษัทฯ บันทึกตามราคาทุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (แยกที่ดินตามแตละโครงการ) 
2.2.2 ดอกเบี้ยจายรอการตัดบัญชี 
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บริษัทฯ บันทึกดอกเบี้ยจายของที่ดินที่ซื้อมาเพื่อขายเปนดอกเบี้ยจายรอตัดตั้งพักไว โดยบันทึก
เปนสวนหน่ึงของสินคาคงเหลือและจะรับรูเปนตนทุนตามเกณฑสิทธิเมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินโดยวิธี
ถัวเฉลี่ยตามพื้นที่ (แยกที่ดินตามแตละโครงการ) 
2.2.3 คาสาธารณูปโภค 

บริษัทฯ บันทึกคาใชจายเก่ียวกับการกอสรางถนน ไฟฟา ประปา และสาธารณูปโภคสวนกลาง
อ่ืนๆ ไวในบัญชีคาสาธารณูปโภค ซ่ึงถือเปนสวนหน่ึงของสินคาคงเหลือ โดยจะตัดจายเปนตนทุนขายตาม
สัดสวนของท่ีดินท่ีโอนขาย 
2.2.4 คาใชจายพัฒนาโครงการรอตัดบัญช ี

ประกอบดวย คาใชจายเก่ียวของกับการเตรียมการและพัฒนาโครงการกอนเปดขาย บันทึกเปน
สวนหน่ึงของสินคาคงเหลือ โดยตัดจายเปนตนทุนตามสัดสวนของที่ดินที่โอนขาย 

2.3 การตัดคาเส่ือมราคา 
บริษัทฯ ตัดคาเส่ือมราคาสินทรัพย โดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณของสินทรัพย 

เปนระยะเวลาประมาณ 5 ป ยกเวนสโมสร สระวายนํ้าและสนามเทนนิส บริษัทฯ ตัดจายตามผลประโยชนเชิง
เศรษฐกิจท่ีคาดวาจะไดรับจากการใชสินทรัพย (ตามสัดสวนพื้นที่ขายแตละโครงการ) 
2.4 เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม บันทึกตามวิธีสวนไดเสีย สวนเกินราคาทุนที่สูงกวาหรือต่ํา
กวาสินทรัพยสุทธ ิบริษัทฯ ตัดจายโดยวิธีเสนตรงในระยะเวลา 10 ป 
2.5 เงินลงทุนในตราสารหน้ีและตราสารทุน 

2.5.1 เงินลงทุนระยะส้ันในหลักทรัพยเพ่ือคาแสดงดวยมูลคายุติธรรม 
2.5.2 เงินลงทุนระยะยาวที่เปนเงินลงทุนในตราสารหน้ีที่เปนหลักทรัพยเผื่อขายแสดงดวยมูลคายุติธรรม 
บริษัทฯ รับรูการเปล่ียนแปลงมูลคาเปนรายการแยกตางหากในสวนของเจาของ และจะบันทึกในงบกําไร
ขาดทุน เมื่อบริษัทฯ ไดจําหนายเงินลงทุนน้ัน เงินลงทุนระยะยาวที่เปนตราสารหน้ีที่จะถือจนครบกําหนด
แสดงดวยราคาทุนตัดจําหนาย 
2.5.3 เงินลงทุนระยะยาวที่เปนเงินลงทุนในตราสารทุนในความตองการของตลาด ซ่ึงบริษัทฯ ถือเปนหลัก
ทรัพยเผ่ือขายแสดงดวยมูลคายุตธิรรม ผลตางระหวางราคาตามบัญชีกับมูลคายุติธรรม แสดงเปนกําไรและ
ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นในสวนของผูถือหุน 
2.5.4 เงินลงทุนระยะยาวที่เปนเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาด ซ่ึงบริษัทฯ ถือ
เปนเงินลงทุนท่ัวไป แสดงดวยราคาทุนปรับลดดวยคาเผ่ือการดอยคาของเงินลงทุน 
2.5.5 ตนทุนของเงินลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุนระยะยาวที่จําหนายในระหวางงวด คํานวณโดยใชวิธีถัว
เฉลี่ยถวงน้ําหนัก 

2.6 คาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 
บริษัทฯ ตั้งคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยการพิจารณาของฝายบริหาร เฉพาะลูกหน้ีที่คางชําระเกิน

กําหนดและคาดวาจะเก็บเงินไมได  
2.7 การบันทึกดอกเบ้ียเปนตนทุนของสินทรัพย 

บริษัทฯ บันทึกดอกเบี้ยจากเงินกูยืม เพื่อการซ้ือสินทรัพยถาวร เปนสวนหน่ึงของตนทุนสินทรัพย 
และจะหยุดบันทึกดอกเบี้ยเปนตนทุนของสินทรัพยถาวร เมื่อสินทรัพยนั้นอยูในสภาพพรอมจะใชงานได 
2.8 รายการบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ 

รายการที่เปนเงินตราตางประเทศ บริษัทฯ บันทึกดวยอัตราแลกเปล่ียน ณ วันที่เกิดรายการ สิน
ทรัพยและหน้ีสินที่เปนเงินตราตางประเทศที่คงเหลืออยู ณ วันที่ในงบดุล บันทึกดวยอัตราถัวเฉล่ียที่ธนาคาร
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พาณิชยซ้ือและขาย ซ่ึงธนาคารแหงประเทศไทยคํานวณไว ยกเวนรายการที่มีสัญญาซ้ือขายลวงหนาใชอัตราตาม
สัญญา  

กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนไดรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนิน
งาน 
2.9 ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

บริษัทฯ บันทึกภาษีเงินไดนิติบุคคลจากกําไรสุทธิทางภาษีในรอบระยะเวลาท่ีเกิดรายการน้ัน 
2.10 เงินสดและรายการเทียบเทา  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงนิสด หมายความรวมถึง เงินสด เงนิฝากธนาคาร เงินฝากสถาบันการ
เงินและต๋ัวเงินคลัง ซึ่งถึงกําหนดรับคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือน 
2.11 กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน  

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน คํานวณโดยนํากําไร(ขาดทุน)สุทธิหารดวยจํานวนหุนถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก 
ตามระยะเวลาที่ไดรับชําระคาหุนที่มีการออกและเรียกชําระแลว บริษัทฯ จะปรับปรุงจํานวนหุนสามัญที่ใชในการ
คํานวณกําไรตอหุน สําหรับงบการเงินทุกงวดท่ีนําเสนอตามสัดสวนท่ีเปล่ียนไปเม่ือจํานวนหุนเพ่ิมหรือลดโดยไมทํา
ใหทรัพยากรของบริษัทฯ เปล่ียนแปลงไป โดยใชอัตราปรับจํานวนหุนซึ่งคํานวณจากมูลคายุติธรรมตอหุนกอนการ
ใชสิทธิหารดวยมูลคายุติธรรมตอหุนที่ควรเปนหลังการใชสิทธิ 

กําไร(ขาดทุน) สุทธิตอหุนปรับลด คํานวณโดยการนํากําไร (ขาดทุน) สุทธิหลังจากปรับปรุงดวยราย
การรายได หรือคาใชจายที่เก่ียวของซ่ึงสุทธิจากภาษีเงินได หารดวยผลรวมเฉล่ียถวงนํ้าหนักของหุนสามัญที่ออก
จําหนายแลวในระหวางงวด บวกดวยจํานวนหุนสามัญที่บริษัทฯ ตองออกเพื่อแปลงตราสารหน้ีเหลานั้นใหเปนหุน
สามัญ  
2.12 การดอยคาของสินทรัพย 

บริษัทฯ สอบทานการดอยคาของสินทรัพยประเภทเงินลงทุน ที่ดิน อาคาร อุปกรณ เมื่อมีขอบงชี้วา
ราคาตามบัญชีของสินทรัพยดังกลาวสูงกวามูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน โดยการสอบทานจะพิจารณาแตละรายการ 
หรือพิจารณาจากหนวยสินทรัพยที่กอใหเกิดเงินสด แลวแตกรณี ในกรณีที่ราคาตามบัญชีของสินทรัพยสูงกวามูล
คาที่คาดวาจะไดรับคืน บริษัทฯ จะรับรูผลขาดทุนจากการดอยคาในงบกําไรขาดทุน บริษัทฯ จะบันทึกกลับรายการ
ขาดทุนจากการดอยคาตอเมื่อมีขอบงชี้วาการดอยคาดังกลาวไมมีอยูอีกตอไป หรือยังคงมีอยูแตเปนไปในทางที่ลด
ลงโดยบันทึกในบัญช ี"รายไดอ่ืน" 

 
3. เงินลงทุนระยะสั้น 
 

งบการเงินรวม 
หลักทรัพยเพื่อคา 

(พันบาท) 

งบการเงินเฉพาะบรษิทั 
หลักทรัพยเพื่อคา 

(พันบาท)  
  

2544 2543 2544 2543 
กองทุนตราสารหน้ี  155,000  450,000  155,000  450,000  
ตั๋วเงินคลัง  93,373 0 0 0 
คาเผือ่กําไร (ขาดทุน) ท่ียังไมเกิด
ของเงินลงทุน 

 
453  1,798  453  1,798  

รวม  248,826  451,798  155,453  451,798  
 
เงินลงทุนระยะส้ัน เปนการลงทุนในหลักทรัพยเพ่ือคาระยะส้ัน โดยแสดงดวยมูลคายุติธรรม 
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4. ลูกหน้ีการคาและต๋ัวเงินรับ - สุทธิ  

ลูกหน้ีการคาและตั๋วเงินรับประกอบดวย ลูกหน้ีจากการขายบานและที่ดิน และตั๋วเงินรับระหวางนําฝาก และ
ลูกหน้ี ตามสัญญารับเหมากอสราง สวนใหญสามารถเรียกเก็บเงินไดภายใน 3 เดือนนับจากวันที่มีการโอน ดังน้ัน
บริษัทฯ และ บริษัทยอย จึงไมมีลูกหนี้ที่มีปญหาในการชําระ 
 
5. เงินใหกูยืมระยะส้ันแกกิจการท่ีเก่ียวของกัน 
 

งบการเงินรวม 
(พันบาท) 

งบการเงินเฉพาะบรษิทั 
(พันบาท)   

2544 2543 2544 2543 
เงินใหกูยืมแกบริษัทยอย  0  0  525,242  942,264  
เงินใหกูยืมแกบริษัทรวม  109,000  98,000  109,000  98,000  
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญบริษัทรวม  (98,000) (98,000) (98,000) (98,000) 
เงินใหกูยืมแกบริษัทอื่น      

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

เงินใหกูยืมระยะสั้น - สุทธิ  29,219  493,968  554,461  1,436,232  
 

5.1 เงินใหกูยืมแกบริษัทยอย 
 

2544 2543 
  จํานวน 

(พันบาท) 
อัตราดอกเบ้ีย 
รอยละ 

จํานวน 
(พันบาท) 

อัตราดอกเบ้ีย 
รอยละ 

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

 122,000  6.50 - 7.50  260,487  7.75 - 8.25 
บริษัท แลนดแอนดเฮาส นอรธ จํากัด  55,500  7.50 46,900  7.75 - 8.00 
บริษัท แอล.เอช.เมืองใหม จํากัด  145,442  7.50  123,486  10.00  
บริษัท สยามธาน ีเรยีลเอสเตท จํากัด  0  - 103,844  5.00 - 8.25 
บริษัท แอตแลนติก เรยีลเอสเตท จํากัด  201,100  7.50 - 8.00 164,700  7.75 - 8.00 

รวม  525,242   942,264   
 

เงินใหกูยืมแกบริษัทยอย เปนการใหกูยืมในรูปของตั๋วสัญญาใชเงินปลอดหลักทรัพยค้ําประกัน ครบกําหนด
เมื่อทวงถาม  

ก. บริษัทฯ ไดมีการแปลงเงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับ จํานวนรวม 585.38 ลานบาท และ 62.84 ลาน
บาท ตามลําดับ ของบริษัท แลนดแอนดเฮาส นอรธอีส จํากัด บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํากัด และบริษัท สยามธานี 
เรียลเอสเตท จํากัด ไปจายชําระคาหุนสามัญ เนื่องจากบริษัทยอยทั้ง 3 แหง ไดมีการเพ่ิมทุนและเรียกชําระแลวในเดือน
พฤษภาคม มิถุนายนและธันวาคม 2544 ตามลําดับ 
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ข. เงินใหกูยืมแกบริษัทยอยอีก 3 แหง จํานวน 402.04 ลานบาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 จํานวน 
335.09 ลานบาท) บริษัทฯ ไมไดตั้งคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ เน่ืองจากบริษัทยอยทั้ง 3 แหง มีมูลคาทรัพยสินสุทธิสูงกวา
หน้ีสินที่มีอยู (รวมหน้ีสินที่เปนของบริษัทฯ ไวแลว) ซ่ึงบริษัทฯ เห็นวาบริษัทยอยทั้ง 3 แหงจะมีกระแสเงินสดมาชําระ
หนี้บริษัทฯ  

 
5.2 เงินใหกูยืมแกบริษัทรวม  

  
2544 2543 

  จํานวน 
(พันบาท) 

อัตราดอกเบ้ีย 
รอยละ 

จํานวน 
(พันบาท) 

อัตราดอกเบ้ีย 
รอยละ 

บริษัท บางกอกเชน ฮอสปตอล จํากัด  100,000  7.25 89,000  10.75 
บริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดัคส
จํากัด  9,000  MLR 9,000  MLR 
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญบริษัทรวม  (98,000)  (98,000)  

รวม  11,000   0   
 

เงินใหกูยืมแกบริษัทรวม จํานวน 109 ลานบาท เปนการใหกูยืมในรูปของตั๋วสัญญาใชเงิน ปลอดหลักทรัพย
คํ้าประกันครบกําหนดเม่ือทวงถาม บริษัทฯ ไดตั้งคาเผื่อไวจํานวน 98 ลานบาท 

 
5.3 เงินใหกูยืมแกบริษัทอื่น – ในประเทศ จํานวน 18.22 ลานบาท เปนการใชกูยืมแกบริษัท ระบบขนสงมวลชน
กรุงเทพ จํากัด ตามสัดสวนของการลงทุนที่ถือครองโดยออกเปนตั๋วสัญญาใชเงิน ปลอดหลักทรัพยคํ้าประกัน อัตรา
ดอกเบี้ย MLR+2% บริษัทฯ มิไดตั้งคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไว เน่ืองจากบริษัทฯ คาดวาจะไดรับคืนทั้งจํานวน จาก
ผลประกอบการที่ดีขึ้นและมีแผนการที่จะเขาระดมทุนในตลาดหลักทรัพย 
5.4 เงินใหกูยืมแกบริษัทอื่น - ตางประเทศ 

 
31 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 เปนเงินใหกูยืมกับบริษทัท่ีเก่ียวของกันในประเทศอินโดนีเซีย ตามสัญญา

เก้ือหนุนเงินทุนของผูถือหุน (Shareholders Loan Agreement) ตามสัดสวนของเงินลงทุนท่ีถือครอง บริษัทฯ ไดใหกูยืม
แกบริษัทดังกลาว จํานวน 27.54 ลานเหรียญสหรัฐ อัตราดอกเบี้ย LIBOR+1.5% ครบกําหนดในวันที่ 16 กันยายน 
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2544 ปลอดหลักทรัพยคํ้าประกันหน้ี และตองจายชําระดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 16 กันยายน 2542 ตอมาไดมีการ
เปลี่ยนเงื่อนไขการชําระดอกเบี้ยเปนชําระคืนพรอมเงินตน โดยคิดดอกเบี้ยทบตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 เงินกูยืม
ดังกลาวแปลงคาเปนเงินบาท จํานวน 1,189.37 ลานบาท บริษัทฯ ไดต้ังคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญสําหรับเงินใหกูยืมจํานวน 
713.62 ลานบาท บริษัทฯ ไดหยุดคิดดอกเบ้ียต้ังแตเดือนมกราคม 2544 และแปลงหนี้ดังกลาวเปนทุนในเดือนกันยายน 
2544 (หมายเหตุ 8.1) 

5.5 การแกไขขอผิดพลาด-ดอกเบ้ียคางรับ 
ตามสัญญากูยืมเงินของบริษัทในประเทศอินโดนีเซีย ระบุใหคิดดอกเบี้ยทบตน ทุก 6 เดือน แตเดิมบริษัทฯ 

ไมไดคิดดอกเบี้ยทบตน สําหรับเงินกูดังกลาว ดังน้ันในป 2543 บริษัทฯ ไดบันทึกรับรูดอกเบี้ยคางรับของดอกเบี้ยทบ
ตนสุทธิจากคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ดังกลาวรวม 55.31 ลานบาท และปรับปรุงกําไรสะสมของงวดกอนๆมีผลทําใหขาด
ทุนสะสมยกมาของป 2543 ลดลงจํานวน 56.77 ลานบาท 

จากการเปล่ียนแปลงดอกเบ้ียคางรับดังกลาว บริษัทฯ จึงไดคิดคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นดังนี้ 
 

ลานบาท 
 

2544 2543 

 ดอกเบ้ียคางรับ  - 370.15 
 หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  - (222.10) 
 ดอกเบ้ียคางรับ - สุทธิ  - 148.05 

รวม - 370.15 
 
6. สินคาคงเหลือ 
 

งบการเงินรวม 
(พันบาท) 

งบการเงินเฉพาะบริษทั 
(พันบาท)   

2544 2543 2544 2543 
ที่ดิน  11,066,985  11,708,485  10,045,713  10,546,864  
คาถมดิน  850,914  1,015,010  777,300  928,528  
งานระหวางกอสราง  1,800,971  1,154,122  1,472,393  934,552  
ดอกเบี้ยจายรอการตัดบัญชี  5,678,089  6,285,579  5,132,254  5,738,274  
คาสาธารณูปโภค  1,227,150  1,502,092  874,276  1,111,943  
คาใชจายพัฒนาโครงการรอตัดบัญชี  159,240  244,340  92,123  170,608  
วัสดุกอสราง  0  1,256  0  1,240  
บานรอการขาย  30,861  37,563  0  6,315  

รวม  20,814,210  21,948,447  18,394,059  19,438,324  
หัก คาเผื่อการลดมูลคาของสินคา  (2,087,777) (2,457,494) (1,906,449) (2,319,731) 
คงเหลือ  18,726,433  19,490,953  16,487,610  17,118,593  
 

ท่ีดินสวนใหญไดนําไปจดจํานองคํ้าประกันเงินกู ตามหมายเหตุ 11 และ 13 
บริษัทฯ และบริษัทยอยไดประมาณคาเผ่ือการลดมูลคาของสินคาคงเหลือของบริษัทฯ และบริษัทยอยแหงหนึ่ง 

โดยบริษัทฯ และบริษัทยอยจะตัดจายคาเผ่ือการลดมูลคาของสินคาคงเหลือตามพ้ืนท่ีขาย 
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7. เงินลงทุนในกิจการท่ีเก่ียวของกันเปนเงินลงทุนในหุนสามัญ รายละเอียดดังนี้ 
 
งบการเงินเฉพาะบริษัท 
 

ทุนชําระแลว 

(ลานบาท) 

สัดสวนเงินทุน 

(รอยละ) ชื่อกิจการ ประเภทกิจการ 

2544 2543 2544 2543 

เงินลงทุนในบริษัทยอย :-      

- บจ. แอตแลนติก เรยีลเอสเตท 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  99.99  86.00  

- บจ. สยามธาน ีเรยีลเอสเตท และบริษัทยอย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 475.00  200.00  99.99  70.00  

 สวนเกินราคาทุนท่ีต่ํากวาสินทรัพยสุทธิ  0.00 0.00 0.00 0.00 

- 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 คอรปปอเรชัน่ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 3,755.23  3,755.23  40.00  40.00  

- บมจ. โฮมโปรดักสเซ็นเตอร คาปลีกวัสดุกอสราง 375.00  200.00  29.09  34.20  

- บมจ. เอเชีย่น พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนทและ

บริษัทยอย 

 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 1,925.00  1,750.00  24.99  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 เรยีลเอสเตท ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 14,998  14,998  75,006  56,566  0 0 

- บจ. แปซิฟค เรยีลเอสเตท และบริษัท

รวม 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 

257,797  19,997  0  0  0 0 

- บจ. แลนด แอนด เฮาส นอรธ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 13,500  13,500  20,232  18,179  0 0 

- บจ. แลนด แอนด เฮาส นอรธอีส ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 569,999  300,000  297,858  40,457  0 0 

- บจ. สยามธาน ีพร็อพเพอรตี ้และบริษัท

ยอย 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 

64,859  61,499  53,785  41,780  0 0 

- บจ. สยามธาน ีเรยีลเอสเตท และบริษัท

ยอย 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 

280,416  139,999  25,091  0  0 0 

 สวนเกินราคาทุนท่ีต่ํากวาสินทรัพยสุทธิ  0 0 (50,802) 0 0 0 

- บจ. แอล เอช เมืองใหม ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 170,940  170,940  109,276  113,252  0 0 

รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย  1,372,509  720,933  530,446  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  126,223  182,779  0 0 

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

- บจ. เอม็ แอล แอนด เอช คอรปปอเรชัน่ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 1,796,317  1,796,317  1,079,140  1,773,401  0 0 

- บมจ. โฮมโปรดักสเซ็นเตอร คาปลีกวัสดุกอสราง 135,191  82,320  152,418  82,350  9,000 0 

- บมจ. เอเชีย่น พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอป

เมนทและบริษัทยอย 

 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 582,514  674,970  220,086  159,798  0 0 

- บจ. คาเมรอน โกลบอล ลิมิเตด็ ธุรกิจการลงทุน 15  15  333  308  0 0 

- บจ. เอเชยี แอสเซท แอดไวเซอร่ี ที่ปรึกษาลงทุน 4,999  4,999  6,424  5,506  0 0 

รวมเงินลงทุนในบริษัทรวม  3,154,938  3,239,989  1,584,624  2,204,142  9,000 0 

รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย และ

บริษัทรวม 

 

4,527,447  3,960,922  2,115,070  2,474,376  9,000 0 
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7.1 เงินลงทุนในบริษัทยอย 
7.1.1 งบการเงินของบริษัทยอยขางตนที่นํามาจัดทํางบการเงินรวม และสวนแบงผลกําไรของบริษัทยอยใน
ป 2544 และ 2543 ที่นํามารวมคํานวณตามวิธีสวนไดเสียนั้น เปนงบการเงินที่ผานการตรวจสอบโดยผูสอบ
บัญชีแลว  
7.1.2 งบการเงินสําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544 และ 2543 ของบริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท 
จํากัด ที่นํามาคํานวณตามวิธีสวนไดเสีย ซ่ึงมีผลการดําเนินงานขาดทุนเกินทุน บริษัทฯ ไดบันทึกเงินลงทุน
ตามวิธีสวนไดเสียเทากับศูนยบาท และรับรูผลขาดทุนสะสมสวนที่เกินกวาเงินลงทุนในบริษัทยอย จํานวน 
174.38 ลานบาท และ 387.21 ลานบาท ตามลําดับ แสดงเปนหน้ีสินอ่ืนในชื่อบัญชี "ผลขาดทุนที่เกินกวา
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม"  

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 เปนมูลคาหุนที่เพิ่ม
ขึ้นทั้งส้ิน 237.8 ลานบาท บริษัทฯ ไดแปลงเงินที่บริษัทฯ ใหบริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํากัด กูจํานวน 
237.8 ลานบาท ไปเปนทุนจํานวน 2,378,000 หุน ในราคาหุนละ 100.00 บาท เปนเงินลงทุนทั้งส้ิน 237.8 
ลานบาท 

เงินลงทุนบริษัทรวมของบริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํากัด เปนเงินลงทุนในบริษัท เวฟ ดีเวลลอป
เมนท จํากัด โดยมีอัตราการถือหุนรอยละ 36.36 ของทุนที่เรียกชําระ บริษัทรวมแหงน้ีประสบปญหาเก่ียว
กับการดํารงอยูของกิจการ เน่ืองจากมีผลขาดทุนติดตอกันมาเปนเวลาหลายป และผิดนัดชําระหน้ีเงินกูและ
ดอกเบี้ยของธนาคารและบริษัทเงินทุน ดังน้ัน ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ 2542 คณะกรรมการบริษัท แปซิฟค 
เรียลเอสเตท จํากัด จึงมีมติใหตีมูลคาเงินลงทุนของบริษัทรวมลงทุนในบริษัทรวมน้ีทั้งหมดไปในราคา 
100,000.00 บาท แกบุคคลภายนอก 
7.1.3 เมื่อวันท่ี 21 พฤษภาคม 2544 บริษัท แลนดแอนดเฮาส นอรธอีส จํากัด ไดจดทะเบียนเพิ่มทุน จาก
เดิม 3 ลานหุน มูลคาหุนละ 100.00 บาท เปน 5.7 ลานหุน มูลคาหุนละ 100.00 บาท เปนมูลคาทุนที่เพิ่ม
ขึ้นทั้งส้ิน 270 ลานบาท บริษัทฯ ไดแปลงเงินที่บริษัทฯ ใหบริษัท แลนดแอนดเฮาส นอรธอีส จํากัด กูไป
เปนทุนจํานวน 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 โดยงบการเงินของ
บริษัทยอยที่นํามาจัดทํางบการเงินรวม และกําไร (ขาดทุน) สุทธิทีนํ่ามารวมคํานวณตามวิธีสวนไดเสีย เปน
งบการเงินท่ีผานการสอบทานโดยผูสอบบัญชีแลว 

ป 2544 และ 2543 บริษัทฯ ซื้อหุนสามัญของบริษัท สยามธานี พรอพเพอรต้ี จํากัด จากผูถือหุนเดิม
จํานวน 140,000 หุน และ 250,000 หุน ในราคาหุนละ 24.00 บาท และ 2.00 บาท รวมเปนเงิน 3.36 ลาน
บาท และ 0.5 ลานบาท ตามลําดับ ทําให ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 และ 2543 สัดสวนเงินลงทุนของหุน
สามัญกลายเปนรอยละ 99.99 และ 86 ตามลําดับ และเกิดคาความนิยมติดลบจํานวน 6.34 ลานบาท และ 
12.86 ลานบาท ตามลําดับ 
7.1.5 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2544 บริษัท สยามธานี เรียลเอสเตท จํากัด ไดจดทะเบียนเพิ่มทุน จากเดิม 
2,000,000 หุน มูลคาหุนละ 100.00 บาท เปน 4,753,471 หุน มูลคาหุนละ 100.00 บาท เปนมูลคาทุนที่
เพ่ิมขึ้นทั้งส้ิน 275.35 ลานบาท บริษัทฯ ไดแปลงเงินที่บริษัทฯ ใหบริษัท สยามธานี เรียลเอสเตท จํากัด กู
จํานวน 140.42 ลานบาท ไปเปนหุนจํานวน 1.404 ลานหุน และไดซ้ือหุนสามัญจากผูถือหุนเดิม อีกจาํนวน 
1.95 ลานหุน ในราคา 1.00 บาท ทําใหบริษัทฯ มีหุนสามัญรวม 4,753,461 หุน คิดเปนสัดสวนลงทุนรอยละ 
99.99 เกิดคาความนิยมติดลงจํานวน 50.80 ลานบาท 
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เงินลงทุนในบริษัทยอยของบริษัท สยามธานี เรียลเอสเตท จํากัด ถือเงินลงทุนในบริษัท บานสวนธน 
จํากัด โดยมอัีตราการถอืหุนรอยละ 99.40 ของทุนที่เรียกชําระ โดยงบการเงินของบริษัทยอยที่นํามาจัดทํา
งบการเงินรวมและกําไร(ขาดทุน)สุทธิท่ีนํามารวมคํานวณตามวิธีสวนไดเสีย เปนงบการเงินท่ีผานการตรวจ
สอบโดยผูสอบบัญชีแลว 

งบการเงินสําหรับป ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2543 ของบริษัท สยามธานี เรียลเอสเตท จํากัด ท่ีนํา
คํานวณตามวิธีสวนไดเสีย ซ่ึงมีผลการดําเนินงานขาดทุนเกินทุน บริษัทฯ ไดบันทึกเงินลงทนุตามวิธีสวนได
เสียเทากับศูนยบาท และรับรูผลขาดทุนท่ีเกินกวาเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม” 

 
7.2 เงินลงทุนในบริษัทรวม 

7.2.1 งบการเงินของบริษัท บางกอก เชน ฮอสปทอล จํากัด และบริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดัคส 
จํากัด ป 2544 และ 2543 ที่นํามาคํานวณตามวิธีสวนไดเสียมีผลการดําเนินงานขาดทุนเกินทุน เปนงบการ
เงินที่ยังไมไดผานการสอบทานจากผูสอบบัญชี บริษัทฯ ไดบันทึกเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียเทากับศูนย
บาท และรับรูผลขาดทุนสวนที่เกินกวาเงินลงทุนในบริษัทรวมเปนหน้ีสินอ่ืนในชื่อบัญชี "ผลขาดทุนที่เกิน
กวาเงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม" โดยป 2544 จํานวน 2.36 ลานบาท และจํานวน 160.67 ลาน
บาท ตามลําดับ (ในป 2543 จํานวน 136.52 ลานบาท และ 153.94 ลานบาท ตามลําดับ) 
7.2.2 เงินลงทุนในบริษัท เอ็ม แอล แอนด เอช คอรปปอเรชั่น จํากัด บริษัทเงินทุนหลักทรัพย แอสเซท 
พลัส จํากัด และในบริษัท คาเมรอน โกลบอล ลิมิเต็ด สําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544 และ 2543 
กําไรสุทธิท่ีนํามาคํานวณสวนแบงรายไดตามวธีิสวนไดเสียไดคํานวณจากงบการเงินทียั่งไมไดผานการสอบ
ทานจากผูสอบบัญชีมีสวนแบงขาดทุนรวมจํานวน 703.52 ลานบาท และสวนแบงกํารจํานวน 70.98 ลาน
บาท ตามลําดับ 
7.2.3 ในเดือนมิถุนายน 2544 ที่ประชุมกรรมการของบริษัท โฮมโปรดัคส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) มีมติ
จายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุน ในอัตรา 0.45 บาทตอหุน และไดมีการจายเงินปนผลดังกลาวแลว 
ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2544  

บริษัท โฮมโปรดัคส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ณ วันที ่31 ธันวาคม 2544 มีราคาตลาด 3.90 บาทตอหุน หุนที่บริษัทฯ ถืออยูตามราคาตลาด
คิดเปนมูลคาท้ังส้ินจํานวน 425.45 ลาน 

ในป 2543 บริษัท โฮมโปรดักส เซ็นเตอร จํากัด ไดเพิ่มทุนจะทะเบียนอีก 0.84 ลานหุน รวมเปน 2 
ลานหุน หุนละ 100.00 บาท บริษัทฯ ไดจายชําระคาหุนเพ่ิมตามสัดสวนและไดซ้ือหุนเพ่ิมทุนบางสวนจากผู
ถือหุนเดิม 1 ราย ทําให ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 บริษัทฯ มีสัดสวนการถือหุนเปล่ียนเปนรอยละ 29.09 
(ป 2543 รอยละ 34.20) 

7.2.4 เงินลงทุนในบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) บริษัทโฮมโปรดักส 
เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) และบริษัท เอเชีย แอสเซท แอดไวเซอร่ี จํากัด สําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2544 ละ 2543 กําไรสุทธิที่นํามาคํานวณสวนแบงรายไดตามวิธีสวนไดเสีย มีสวนแบงรายได
รวมจํานวน 100.06 ลานบาท และจํานวน 23.68 ลานบาท ตามลําดัย เปนกําไร(ขาดทุน)จากงบการเงินที่
ผานการสอบทานจากผูสอบบัญชีแลว  

บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 มีราคาตลาด 15.90 บาทตอหุน หุนที่
บริษัทฯถืออยูตามราคาตลาด คิดเปนมูลคาท้ังส้ินจํานวน 764.87 ลานบาท 
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ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2543 บริษัทฯ ไดซ้ือหุนเพิ่มทุนของบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ ดีเวลล
อปเมนท จํากัด (มหาชน) เดิมชื่อ บริษัท พื้นสําเร็จรูป พีซีเอ็ม จํากัด (มหาชน) จํานวน 39.5 ลานหุน ใน
ราคาหุนละ 3.15 บาท เปนเงนิท้ังส้ิน 124.425 ลานบาท จากสิทธิการจองทั้งส้ิน 75.26 ลานหุน ทําใหสัด
สวนการลงทุนลดลงจากเดิมรอยละ 70.08 เปนคงเหลือรอยละ 29.74 

ในเดือนพฤศจิกายน 2543 บริษัท พื้นสําเร็จรูป พีซีเอ็ม จํากัด (มหาชน) ไดจดทะเบียนเปล่ียน
ชื่อเปน บริษัท เอเชีย่น พร็อพเพอรต้ี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 

 
8. เงินลงทุนระยะยาว 
 
ป 2544 
 

งบการเงินรวม 

(พันบาท) 

งบการเงินเฉพาะบรษิทั 

(พันบาท) 
  

หลักทรัพย  

เผื่อขาย 

เงินลงทุน 

ทั่วไป 
รวม 

หลักทรัพย 

เผื่อขาย 

เงินลงทุน 

 ทั่วไป 
รวม 

ตราสารกึ่งหนี้ที่จะถือครบกําหนด        

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

ตราสารทุน - สุทธิ  427,793 3,323,382 3,751,175 395,262 3,230,980 3,626,242 

หัก คาเผือ่กําไร (ขาดทุน) ท่ียังไมเกิด 

ของเงินลงทุน 
 

118,581 0 118,581 49,294 0 49,294 

คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยเงิน

ลงทุน 
 

(195,616) (1,340,957) (1,536,573) (195,616) (1,340,957) (1,536,573) 

รวม  350,758 2,332,923 2,683,681 248,940 2,240,521 2,489,461 
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2543 
 

งบการเงินรวม 

(พันบาท) 

งบการเงินเฉพาะบรษิทั 

(พันบาท) 
  

หลักทรัพย  

เผื่อขาย 

เงินลงทุน 

ทั่วไป 
รวม 

หลักทรัพย 

เผื่อขาย 

เงินลงทุน 

 ทั่วไป 
รวม 

ตราสารหนี้ที่จะถือจนครบกําหนด         

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

ตราสารทุน - สุทธิ  844,651 2,259,137  3,103,788 795,904  2,219,088 3,014,992 

หัก คาเผือ่กําไร (ขาดทุน) ท่ียังไมเกิด 

ของเงินลงทุน 
 

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

คาเผื่อการดอยคาของสินทรัพยเงิน

ลงทุน 
 

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

รวม  481,778  1,668,628  2,150,406  366,921  1,628,579 1,995,500  
 

8.1 ในเดือนกันยายน 2544 บริษัทฯ ไดทําการแปลงหน้ีซ่ึงใหบริษัท 5 แหงในประเทศอินโดนีเซียกูยืม (ตาม
หมายเหตุขอ 5.3) จํานวน 27.54 ลานเหรียญสหรัฐ เทียบเทาเงินบาทจํานวน 1,189.37 ลานบาท และดอกเบ้ียคาง
รับ จํานวน 8.53 ลานเหรียญสหรัฐ เทียบเทาเงินบาทจํานวน 368.59 ลานบาท รวมเปนจํานวนทั้งส้ิน 36.07 ลาน
เหรียญสหรัฐ เทียบเทา 1,557.96 ลานบาท ไปเปนหุนบุริมสิทธิ ซ่ึงหุนดังกลาวมีสิทธิไดรับเงินปนผลในอัตรา 
LIBOR + 1.5% ทบตนทุก 6 เดือน ทั้งนี้การจายเงินปนผลขึ้นอยูกับกระแสเงินสดของบริษัททั้ง 5 แหงในอนาคต 
ดังน้ันบริษัทฯ จึงมิไดตั้งเงินปนผลคางรับไวเน่ืองจากความไมแนนอนดังกลาว นอกจากน้ีบริษัทฯ ยังไดตั้งสํารอง
เผ่ือการลดคาของเงินลงทุน จํานวน 60% ของมูลคาเงินลงทุนดวย 
8.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 ราคาตามบัญชีของหลักทรัพยเผื่อขายมีมูลคานอยกวามูลคายุติธรรม ในงบการ
เงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ จํานวน 118.58 ลานบาท และจํานวน 49.29 ลานบาท ตามลําดับ และใน
วันที่ 31 ธันวาคม 2543 ในงบการเงินรวมราคาตามบัญชีของหลักทรัพยเผื่อขาย มีมูลคานอยกวามูลคายุติธรรม 
จํานวน 167.26 ลานบาท และจํานวน 233.37 ลานบาท ตามลําดับ ไดแสดงรวมอยูในกําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิด
ของเงินลงทุน 
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9. ที่ดินตามสัญญาจะซื้อจะขาย 
ในป 2535 บริษัทฯ ไดทําสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับบริษัทแหงหนึ่งและไดจายชําระเงินครบถวนแลว โดยใน

สัญญาระบุวาจะโอนกรรมสิทธ์ิ หลังจากมกีารดําเนินการกอสรางบางสวนใหแลวเสร็จภายใน 36 เดือนนับจากวันทํา
สัญญา หากบริษัทฯ ไมสามารถดําเนินการได บริษัทแหงน้ันสามารถบอกเลิกสัญญา และคืนเงินจํานวนรอยละ 70 ของ
ราคาซ้ือ แตอยางไรก็ตาม บริษัทฯ ยังไมไดดําเนินการกอสรางดังกลาว ในป 2543 บริษัทฯ ไดประเมินคาเผ่ือการดอย
คาของสัญญาดังกลาวไวจํานวน 56.45 ลานบาท มีรายละเอียดดังนี ้
 

หนวย : พันบาท 
 

2544 2543 

 ที่ดินตามสัญญาจะซื้อจะขาย  282,450 282,450 
 หัก คาเผื่อการดอยคา  (56,450) (56,450) 
 มูลคาสุทธิทางบัญชี  226,000 226,000 

รวม 282,450 282,450 
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10. ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 
 

(หนวย: พันบาท) 
งบการเงินรวม 

31 ธันวาคม 2543 เพิ่มขึ้น ลดลง 31 ธันวาคม 2544 
ราคาทุน :     
อาคารสํานักงาน 111,824  14,303  9,086  117,041  
เครื่องใชสํานักงาน 84,421  8,485  468  92,438  
เครื่องตกแตงสํานักงานและสโมสร 279,509  50,394  199,001  130,902  
เครื่องจักรและอุปกรณ 2,344  0  0  2,344  
ยานพาหนะ 11,305  9,262  1,680  18,887  
โรงเรียนอนุบาล 931  0  0  931  
เรือนเพาะชํา 75  0  0  75  
สโมสร สระวายน้ํา สนามเทนนิส 520,946  21,026  (3,907) 545,879  
สิทธิการเชา 26,658  74,300  0  100,958  
สินทรัพยอื่น 45,372  4,010  86  49,296  
ทรัพยสินระหวางกอสราง 30,315  6,369  34,811  1,873  

รวม 1,113,700  188,149  241,225  1,060,624  
คาเสือ่มราคาสะสม :     
อาคารสํานักงาน 35,060  6,279  1,690  39,649  
เครื่องใชสํานักงาน 66,498  6,457  468  72,487  
เครื่องตกแตงสํานักงานและสโมสร 211,051  19,753  149,017  81,787  
เครื่องจักรและอุปกรณ 2,312  27  0  2,339  
ยานพาหนะ 8,026  1,273  1,680  7,620  
โรงเรียนอนุบาล 328  47  0  374  
เรือนเพาะชํา 62  5 0  67  
สโมสร สระวายน้ํา สนามเทนนิส 408,806  59,893  (3,907) 472,606  
สิทธิการเชา 16,034  4,281  0  20,315  
สินทรัพยอื่น 41,737  2,055  63  43,729  

รวม 789,914  100,070  149,011  740,973  
คาเผื่อการดอยคาของทรัพยสิน : 
สโมสร สระวายน้ํา สนามเทนนิส 6,989    6,989  
มูลคาสุทธิทางบัญชี     

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 316,797     
ณ วันที่ 30 กันยายน 2544    312,662  
คาเสือ่มราคา สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544   100,070  
คาเสือ่มราคา สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2543   107,674  
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(หนวย: พันบาท) 

งบการเงินเฉพาะบรษิทั 
31 ธันวาคม 2543 เพิ่มขึ้น ลดลง 31 ธันวาคม 2544 

ราคาทุน :     
อาคารสํานักงาน 77,914  14,040  9,086  82,868  
เครื่องใชสํานักงาน 73,480  8,216  0  81,696  
เครื่องตกแตงสํานักงานและสโมสร 224,308  47,371  188,045  83,634  
เคร่ืองมือเคร่ืองใช 1,251  0  0  1,251  
ยานพาหนะ 6,932  7,992  290  14,634  
โรงเรียนอนุบาล 931  0  0  931 
เรือนเพาะชํา 59  0  0  59 
สโมสร สระวายน้ํา สนามเทนนิส 405,119  18,585  (3,907) 427,611 
สิทธิการเชา 25,475  74,300  0 99,775 
สินทรัพยอื่น  37,643 3,658  12 41,289 
ทรัพยสินระหวางกอสราง 27,917  5,617  31,787 1,747 

รวม 881,029  179,779  225,313 835,495 
คาเสือ่มราคาสะสม :     
อาคารสํานักงาน 16,835  4,303 1,690 19,448 
เครื่องใชสํานักงาน 56,621  5,843 0 62,464 
เครื่องตกแตงสํานักงานและสโมสร 169,315  13,682 141,378 41,619 
เคร่ืองมือเคร่ืองใช 1,243  8 0 1,251 
ยานพาหนะ 3,668  1,162 289 4,541 
โรงเรียนอนุบาล 327  47 0 374 
เรือนเพาะชํา 48  3 0 51 
สโมสร สระวายน้ํา สนามเทนนิส 347,619  54,461 (3,907) 405,987 
สิทธิการเชา 15,818  4,243 0 20,061 
สินทรัพยอื่น 34,434  1781 12 36,203 

รวม 645,928  85,533 139,462 591,999 
มูลคาสุทธิทางบัญชี     

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 235,101     
ณ วันที่ 30 กันยายน 2544    243,496  
คาเสือ่มราคา สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544   85,533  
คาเสือ่มราคา สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2543   90,995  

 
สินทรัพยถาวรของบริษัทฯ และบริษัทยอย ไมไดติดภาระคํ้าประกันใดๆ 
อาคารและอุปกรณ ราคาตามบัญชีกอนหักคาเส่ือมราคาสะสมที่บริษัทฯ หักคาเส่ือมราคาหมดแลวทั้งจํานวน 

แตยังคงใชงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 และ 2543 เปนจํานวน 123.74 ลานบาท และ 155.68 ลานบาท ตามลําดับ
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11. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน ประกอบดวย 
 

งบการเงินรวม 
(พันบาท) 

งบการเงินเฉพาะบรษิทั 
(พันบาท)   

2544 2543 2544 2543 
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร  17,323 36,750 14,338 18,967 
ตั๋วแลกเงิน  957,500 298,726 807,500 148,726 

รวม  974,823 335,476 821,838 167,693 
 

ในป 2544 และ 2543 บริษัทฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชี จํานวน 81 ลานบาท และ 91 ลานบาท ตามลําดับ กับ
ธนาคารในประเทศหลายแหง และตั๋วแลกเงิน ครบกําหนดภายใน 3 ถึง 6 เดือน จํานวน 957.50 ลานบาท และจํานวน 
298.73 ลานบาท ตามลําดับ 

ตั๋วแลกเงิน คํ้าประกัน โดยการจดจํานองท่ีดินพรอมส่ิงปลูกสราง (สินคาคงเหลือ) ของบริษัท 
 
12. ต๋ัวเงินจายการคา 

ในป 2543 เปนการจายชาํระคาทีดิ่น โดยการออกต๋ัวสัญญาใชเงิน ซ่ึงอาวัลโดยธนาคาร  
 
13. เงินกูยืมระยะยาว 
 

งบการเงินรวม 
(พันบาท) 

งบการเงินเฉพาะบรษิทั 
(พันบาท)   

2544 2543 2544 2543 
เงินกูยืมระยะยาว  5,983,586  11,561,794  5,031,664  10,255,230  
หัก สวนของหน้ีสินที่ถึงกําหนดชําระภาย
ใน 1 ป 

 
(95,210) (118,241) 0  0  

รวม  5,888,376  11,443,553  5,031,664  10,255,230  
 

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

(พันบาท)  
2544 2543 

ธนาคารในประเทศ 4,103,674 8,534,698 
สถาบันการเงินในประเทศ 100,000 791,545 
ธนาคารตางประเทศ 827,990 928,987 

รวม 5,031,664 10,255,230 

 
13.1 เงินกูยืมจากธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศ คํ้าประกันการกูยืมโดยการจดจาํนองทีดิ่นพรอมส่ิงปลูก
สรางของแตละโครงการท่ีเสนอกู และค้ําประกันโดยการจํานําเงินลงทุนในหุนสามัญบางสวนของบริษัทรวม 3 แหง 
และบริษัทอื่น 2 แหง โดยมีรายละเอียดเงินกูดังน้ี 
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ลานบาท 

2544 2543 สถาบัน 
ยอดหน้ี ดอกเบ้ีย ยอดหน้ี ดอกเบ้ีย 

การชําระคืนเงินกู ค้ําประกันโดย 

ธนาคารแหงหนึ่ง 3,786.71 MLR 7,552.27 MLR รอยละ 40-50 ของราคา
ขายที่ดินพรอมสิ่งปลูก
สราง 

จดจํานองที่ดินพรอมสิ่ง
ปลูกสรางของแตละ
โครงการที่เสนอกู 

ธนาคารแหงอื่น ๆ 316.96 MLR 982.43 MLR ชําระคืนทุก 3 เดือน 
รวม 20 งวดๆละ 84.40 
ลาน บาทโดยเร่ิมชําระ
งวดแรก วันที่ 1 มีนาคม 
2545 

จดจํานองที่ดินพรอมสิ่ง
ปลูกสรางของแตละ
โครงการที่เสนอกู และ
จํานําเงินลงทุนในหุน
สามัญบางสวนของ
บริษัทรวม 3 แหง และ
บริษัทอื่น 2 แหง 

รวม 4,103.67  8,534.70    
บริษัทการเงินในประเทศ 100.00 MLR ของ

ธนาคารที่ผู
ใหกู
กําหนด 

791.55 MLR ของ
ธนาคารที่ผู
ใหกู
กําหนด 

ชําระคืนทุก 3 เดือน 
รวม 20 งวดๆละ 84.40 
ลาน บาทโดยเร่ิมชําระ
งวดแรก วันที่ 1 มีนาคม 
2545 

จดจํานองที่ดินพรอมสิ่ง
ปลูกสรางของแตละ
โครงการที่เสนอกู 

รวม 100.00  791.55    
 

13.2 เงินกูยืมระยะยาวจากบริษัทการเงินตางประเทศ 
13.2.1 เงินกูยมืจากเจาหน้ีตางประเทศ 1 ราย จํานวน 8 ลานเหรียญสหรัฐ เทียบเทาเงินบาท ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2544 และ 2543 รวมเปนจาํนวน 354.88 ลานบาท และ 347.52 ลานบาท ตามลําดับ เมื่อวันที่ 28 
มีนาคม 2544 บริษัทฯ ไดทําสัญญาแลกเปล่ียนเงินตนและดอกเบ้ียเปนเงินบาท เพ่ือลดความเส่ียงจากอัตรา
แลกเปล่ียนกับธนาคารพาณิชยแหงหน่ึง โดยมีเงื่อนไขคือ บริษัทฯ จะจายเงินตนเปนเงินบาท จํานวน 
35.488 ลานบาท เปนเวลา 10 งวด ทุก ๆ 6 เดือน ใหแกธนาคารคูสัญญา สวนธนาคารจะจายชําระหนี้แทน
บริษัทฯ เปนดอลลาร จํานวน 800,000 เหรียญ เปนเวลา 10 งวด ทุกๆ 6 เดือน เร่ิมงวดแรกวันที่ 1 
มิถุนายน 2545 และบริษัทฯ จะจายดอกเบี้ยเปนเงินบาทใหแกธนาคาร ในอัตรา 6.93% ทุก ๆ 3 เดือน สวน
ธนาคารคูสัญญาจะจายดอกเบี้ยแทนบริษัทฯ เปนเงินดอลลาร ในอัตรา LIBOR+1% 
13.2.2 เงินกูยืมจากเจาหน้ีตางประเทศ 2 ราย มูลหน้ี รวม 780 ลานเยน แบงเปนวงเงิน 600 ลานเยน 
และ 180 ลานเยน ในป 2544 บริษัทฯ จายคืนเงินกูวงเงิน 180 ลานเยน ทั้งจํานวน คงเหลือเงินกูยืมแปลง
คาเปนเงินบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 รวมเปนจํานวน 217.38 ลานบาท (ป 2543 จํานวน 296.44 
ลานบาท) โดยมีเงื่อนไขการชําระหนี้คือ จายคืนเงินตน ทุก 6 เดือน รวม 10 งวด เริ่มชําระงวดแรกในเดือน
พฤษภาคม 2545 สวนดอกเบี้ยจะจายทุก 3 เดือน ในอัตรา LIBOR+1% เร่ิมชําระงวดแรกในเดือนกันยายน 
2542 ตามสัญญาเปล่ียนแปลงเงื่อนไขการชําระหน้ี ในป 2542 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 บริษัทฯ มีเงิน
เยนซื้อลวงหนาจํานวน 600 ลานเยน ในอัตรา 36.23 บาท ตอ 100 เยน 
13.2.3 เงินกูยืมจากเจาหนี้ 1 ราย จํานวน 750 ลานเยน แปลงคาเปนเงินบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 
และ 2543 เปนจํานวน 255.73 ลานบาท และ 285.03 ลานบาท ตามลําดับ ในป 2543 บริษัทฯ ทําสัญญา
เปล่ียนแปลงเง่ือนไขการชําระหน้ี โดยจะจายคืนเงินตนทุก 6 เดือน รวม 10 งวด เร่ิมชาํระงวดแรกในเดือน
ตุลาคม 2545 สวนดอกเบี้ยสามารถเลือกชําระเปนเงินเยนทุก 1 เดือน, 2 เดือน, 3 เดือน หรือ 6 เดือน ใน
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อัตรา LIBOR+1% ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 บริษัทฯ มีเงินเยนลวงหนา 500 ลานเยน (250 ลานเยนที่
อัตรา 34.715 บาท ตอ 100 เยน และอีก 250 ลานเยนท่ีอัตรา 33.67 บาท ตอ 100 เยน) 

13.3 เงินกูระยะยาวของบริษัทยอย ประกอบดวย เงินกูยืมจากสถาบันการเงินในประเทศดังตอไปน้ี 
 

ยอดคงเหลือ 
(ลานบาท) บริษัท กูยืมจาก 

2544 2543 

อัตรา
ดอกเบ้ีย 

% 

เงื่อนไขการชําระคืนเงิน
ตน ค้ําประกันโดย 

1. บจ. แอล เอช 
เมืองใหม 

ธนาคาร 510.38 563.82 MLR+0.2
5 

รอยละ 55 ของราคาขาย
ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง 

จดจํานองที่ดินพรอมสิ่ง
ปลูกสรางของแตละ
โครงการที่เสนอกู 

2. บจ.แลนด แอนด 
เฮาส นอรธ 

ธนาคาร 11.43 27.94 MLR รอยละ 55 ของราคาขาย
ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง 

จดจํานองที่ดินพรอมสิ่ง
ปลูกสรางของแตละ
โครงการที่เสนอกู 

3. บจ.แลนด แอนด 
เฮาส นอรธอีส 

ธนาคาร 178.47 270.87  MLR รอยละ 55 ของราคาขาย
ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง 

จดจํานองที่ดินพรอมสิ่ง
ปลูกสรางของแตละ
โครงการที่เสนอกู 

 บริษัทการเงิน 0.00 57.43  MLR ชําระทุก 3 เดือน รวม 20 
งวด งวดละ 3 ลานบาท 
โดยชําระงวดแรกเดือน
กุมภาพันธ 2545 

จดจํานองที่ดินพรอมสิ่ง
ปลูกสรางของแตละ
โครงการที่เสนอกู 

4. บจ. สยามธาน ี
พร็อพเพอรตี้ และ
บริษัทยอย 

ธนาคาร 0.02 18.89 MLR ครบกําหนดชําระในป  
2543 จํานวน 6.89 ลาน
บาท 
2544 จํานวน 12.00 ลาน
บาท 

จดจํานองที่ดินพรอมสิ่ง
ปลูกสรางของแตละ
โครงการที่เสนอกู 

5. บจ. สยามธาน ีเรี
ยลเอสเตท และ
บริษัทยอย 

ธนาคาร 
 
 
บริษัทการเงิน 
 
 
 
บริษัทที่เกี่ยวของ
กัน 

44.99 
 
 

206.64 
 
 
 

0.00 

144.58 
 
 

212.94 
 
 
 

10.59 

5-9 
 
 
6-7 
 
 
 
7 

ครบกําหนดชําระในป  
2543 จํานวน 30.609 
ลานบาท 
2544 จํานวน 68.75 ลาน
บาท 
2545 จํานวน 99.37 ลาน
บาท 
2546 จํานวน 83.00 ลาน
บาท 
2547 จํานวน 74.98 ลาน
บาท 

จดจํานองที่ดินพรอม
สิ่งปลูกสรางของแต
ละโครงการที่เสนอกู 

รวม  951.93 1,306.56    
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14. หุนกู - ในประเทศ  
 

จํานวนหุน 
(ลานหุน) 

จํานวนเงิน 
(พันบาท)   

2544 2543 2544 2543 
หุนกูประเภทไมมีหลักประกัน  800 800 800,000 800,000 
หุนกูประเภทมีหลักประกัน  1,500 0 1,500,000 0 

คงเหลือ  2,300 800 2,300,000 800,000 
หัก สวนของหน้ีสินที่ถึงกําหนดชําระภาย
ใน 1 ป 

 
  

 
(200,000) 0 

คงเหลือ    2,100,000 800,000 
 
ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2540 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2540 ไดมีอนุมัติใหบริษัทฯ 

ออกและเสนอขายหุนกูเปนเงินตราตางประเทศ หรือเงินบาทเทียบเทาในวงเงินไมเกิน 3 พันลานบาท อายุ 5 ป โดย
เสนอขายทั้งหมดคราวเดียวหรือหลายคราวใหแกประชาชนทั่วไป หรือผูลงทุนสถาบันไทยหรือผูลงทุนสถาบันตาง
ประเทศ ในวันที่ 30 มีนาคม 2543 บริษัทฯ ไดขายหุนกูสวนแรก จํานวน 800 ลานบาท และสวนที่ 2 เมื่อวันที่ 4 
ธันวาคม 2544 จํานวน 1,500 ลานบาท มีรายละเอียดดังน้ี 

 
ชื่อของหุนกู “หุนกูบริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) 

ครั้งที่ 1/2543 ชนิดทยอยคืนเงินตน 
ครบกําหนดไถถอนป 2548” 

“หุนกูบริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) 
ครั้งที่ 1/2544 ชนิดทยอยคืนเงินตน 
ครบกําหนดไถถอนป 2549” 

จํานวนเงิน 
อายุ 
วันที่ออกหุนกู 
วันครบกําหนดไถถอน 
อัตราดอกเบี้ยรอยละ 
 
 
 
ระยะเวลาการชําระดอกเบ้ีย 
การชําระเงินตน 
 
หลักประกัน 
 

800 ลานบาท 
5 (หา) ป นับจากวันที่ออกหุนกู 
วันที่ 30 มีนาคม 2543 
วันที่ 30 มีนาคม 2548 
ปท่ี 1 และ 2 ของอายุหุนกู, อัตรารอยละ 8.5 
 
ปท่ี 3 ถึง 5 ของอายุหุนกู อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมขั้น
ต่ํา (ธนาคาร 3 แหง) – 0.25 
ทุกหกเดือน ในเดือนกันยายนและมีนาคมของทุกป 
ไถถอนทุก ๆ 6 เดือน เปนจํานวน 7 งวด เริ่มตั่งแต
วันที่ 30 มีนาคม 2545 
- ไมมี - 
 

1,500 ลานบาท 
5 (หา) ป นับจากวันที่ออกหุนกู 
วันที่ 4 ธันวาคม 2544  
วันที่ 4 ธันวาคม 2549  
อัตราดอกเบ้ียสูงสุดของเงินฝากประเภทเงินฝาก
ประจํา 
3 (สาม) เดือน ซี่กําหนดโดยธนาคารกรุงเทพ จํากัด 
(มหาฃน) บวกดวยอัตรารอยละ 3.00 ตอป  
ทุกสามเดือน นับจากวันที่ออกหุนกูตลอดอายุหุนกู 
ไถถอนงวดละเทาๆ กัน ทุก ๆ 3 เดือน เปนจํานวน 
16 งวด เริ่มตั้งแตวันที่ 4 มีนาคม 2546 เปนตนไป 
 ท่ีดินจํานวน 15 แหงในเขตกุรงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ซึ่งประเมินโดยผูประเมินอิสระที่ไดรับ
อนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. มีราคาประเมิน ณ วัน
ที่ 22 สิงหาคม 2544 เทากับ 2,550.20 ลานบาท 
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15. หุนกูแปลงสภาพ 
 

จํานวนหุน (ลานหุน) จํานวนเงิน (พันบาท)  
2544 2543 2544 2543 

หุนกูแปลงสภาพ - ตางประเทศ 60,000 60,000 1,512,000 1,512,000  
หัก แปลงสภาพเปนหุนสามัญ
ถึง 30 ธันวาคม 2544 (51,867) (51,867) (1,307,048) (1,307,048) 

คงเหลือ 8,133 8,133 204,952 204,952  
หุนกูแปลงสภาพ - ในประเทศ   0 45,672  
รวมหุนกูแปลงสภาพ   204,952  250,624  

 
15.1 หุนกูแปลงสภาพ – ในประเทศ 

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2542 บริษัทฯ ไดปรับโครงสรางหน้ีกับเจาหน้ีรายหน่ึง (หมายเหตุ 13.2.3) โดยการ
ออกหุนกูแปลงสภาพใหแกบุคคลเฉพาะเจาะจง ตามมติของที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2542 เมื่อวันที่ 28 
ตุลาคม 2542 (หมายเหตุ 26.2) หุนกูดังกลาวกําหนดใหแปลงสภาพเปนหุนสามัญ ในราคาแปลงสภาพ 18.38 บาท 
ตอหุนสามัญ 1 หุน จํานวน 45,672 หนวยละ 1,000.00 บาท รวม 45.67 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 4 ตอป 
ครบกําหนดแปลงสภาพปละเทา ๆ กัน ในวันที่ 1 ธันวาคม 2545-2549 โดยมีเงื่อนไขใหบริษัทฯ สามารถใชสิทธิไถ
ถอนหุนกูแปลงสภาพกอนครบกําหนดได ณ มูลคาที่ตราไวโดยคิดคํานวณตั้งแตวันที่ออกหุนกูแปลงสภาพจนถึงวัน
ที่ใชสิทธิไถถอนกอนครบกําหนด บริษัทฯ ไดใชสิทธิไถถอนหุนกูแปลงสภาพแลวทั้งจํานวน เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 
2544 
15.2 หุนกูแปลงสภาพ – ตางประเทศ 

 ณ วันที่ 30 เมษายน 2536 บริษัทฯ ไดออกหุนกูชนิดแปลงสภาพเปนหุนสามัญไดในวงเงินไมเกิน 
60 ลานเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเทาเปนเงินบาทประมาณ 1,530 ลานบาท ทั้งนี้ใหเสนอขายในตลาดตางประเทศท้ัง
จํานวน ในราคาเสนอขายฉบับละ 1,000 เหรียญสหรัฐ อัตราดอกเบ้ียรอยละ 5 ตอป (สุทธิจากภาษีหัก ณ ที่จาย) 
ชําระดอกเบี้ยปละ 1 คร้ัง อายุของหุนกู 10 ป โดยกําหนดราคาแปลงสภาพไวที่ราคา 307.31 บาท (โดยกําหนด
อัตราแลกเปล่ียน 1 เหรียญสหรัฐเทากับ 25.20 บาท) ตอหุนสามัญจํานวน 1 หุน หุนกูดังกลาวกําหนดใหแปลง
สภาพเปนหุนสามัญ ในอัตราการแปลงสภาพ 1 หุนกู ตอ 82 หุนสามัญ ระยะเวลาการแปลงสภาพตั่งแตวันที่ 1 
สิงหาคม 2536 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2546 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 

 จากการจัดสรรเพิ่มทุนแกผูถือหุนเดิมและผูถือหุนเฉพาะเจาะจง จํานวน 162 ลานหุน และจํานวน 18 
ลานหุนตามลําดับ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2540 ทําใหมีผลกระทบตอราคาแปลงสภาพดังน้ีคือ ราคาแปลงสภาพ
ใหมเทากับ 161.46 บาท หรือ 156 หุนสามัญตอ 1 หุนกู 

 ตอมาไดมีการจัดสรรเพิ่มทุนแกบุคคลเฉพาะเจาะจงและผูถือหุนเดิม จํานวน 94.29 ลานหุน และ
จํานวน 178.18 ลานหุน เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2542 และวันที่ 2 ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2542 ตามลําดับ ทําใหมี
ผลกระทบตอราคาแปลงสภาพดังน้ีคือ ราคาแปลงสภาพใหมเทากับ 109.73 บาท หรือ 229 หุนสามัญตอ 1 หุนกู 

 
16. กําไรสะสม 

ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2544 ไดมีมติใหบริษัทฯ โอนทุนสํารองตาม
กฎหมายจํานวน 162.24 ลานบาท และสวนเกินมูลคาหุน จํานวน 2,500.14 ลานบาท ไปชดเชยขาดทุนสะสมที่ปรากฏ
อยูในงบดุลของบริษัทฯ 
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17. สวนเกินทุนจากการตีราคาทรัพยสิน 

สวนเกินทุนจากการตีราคาทรัพยสิน จํานวน 118.96 ลานบาท เปนสวนเกินของบริษัท บางกอกเชน ฮอสป
ตอล จํากัด ที่บริษัทฯ รับรูตามสวนไดเสียของบริษัทฯ 
 
18. กําไร (ขาดทุน) ที่ยังไมเกิดของเงินลงทุน 

เปนผลตางระหวางราคาตามบัญชีกับมูลคายุติธรรมของสินทรัพยเผื่อขายสําหรับงวด ประกอบดวย 
 

งบการเงินรวม 
(พันบาท) 

งบการเงินเฉพาะบรษิทั 
(พันบาท) 

 

2544 2543 2544 2543 
เงินลงทุนของบริษัทยอย     
บจ. แอตแลนติก เรยีลเอสเตท 69,287 66,101  69,287 66,101  

เงินลงทุนของบริษัทรวม     
บงล. แอสเซท พลัส (842) 972  (842) 972  

เงินลงทุนของ บมจ. แลนด แอนด เฮาส  49,294 (233,367) 49,294 (233,367) 
รวม 117,739 (166,294) 117,739 (166,294) 

 
19. ผลตอบแทนกรรมการ 

คาตอบแทนกรรมการ เปนผลประโยชนที่จายใหแกกรรมการของบริษัทฯ โดยไมรวมเงินเดือนและผล
ประโยชนที่เกี่ยวของที่จายใหแกกรรมการบริหาร 

ผลตอบแทนทั้งหมดของคณะกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทยอย สําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544 
และ 2543 มีจํานวนเงิน 1.46 ลานบาท และจํานวน 1.56 ลานบาท ตามลําดับ 

 
20. รายการพิเศษ 

ในงบการเงินรวม เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2544 บริษัท สยามธานี เรียลเอสเตท จํากัด ไดออกหุนสามัญเพิ่มทุน
จํานวน 275.35 ลานบาท เพื่อปรับโครงสรางหนี้กับบริษัทฯ และผูถือหุนสวนนอย ซ่ึงประกอบดวย หน้ีสินท้ังส้ิน 228.20 
ลานบาท โดยไดรับชําระคาหุนจากผูถือหุนสวนนอย เปนจํานวน 82.34 ลานบาท บริษัท สยามธานี เรียลเอสเตท จํากัด 
มีกําไรจากการปรับโครงสรางหน้ี จํานวน 35.19 ลานบาท ไดแสดงเปนรายการพิเศษในงบกําไรขาดทุน 

ในงบการเงินรวม ในป 2543 บริษัท สยามธานี เรียลเอสเตท จํากัด ไดทําหนังสือปลดหน้ีกับกองทุนรวมแหง
หน่ึง ซ่ึงเปนผูรับโอนสิทธิเรียกรองในตั๋วสัญญาใชเงินจากบริษัทการเงิน ซ่ึงถูกส่ังปดกิจการประกอบดวย เงินตนและ
ดอกเบี้ยคางจาย รวมจํานวน 13.84 ลานบาท โดยจะตองชําระหน้ีใหแกกองทุนรวมดังกลาว เปนเงินตนรวมดอกเบี้ย 
จํานวน 10.49 ลานบาท ทําใหมีกําไรจากการปรับโครงสรางหน้ี จํานวน 3.35 ลานบาท โดยแสดงเปนรายการพิเศษใน
งบกําไรขาดทุน 

 
21. กําไร(ขาดทุน) สุทธิตอหุนปรับลด 

กําไร (ขาดทุน) ตอหุนปรับลด สําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544 และ 2543 ไมไดแสดงไว เน่ืองจาก
หากมีการใชสิทธิแปลงสภาพหุนกูและใบสําคัญแสดงสิทธิ จะมีผลทําใหกําไรตอหุนปรับเพิ่ม 
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22. การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี 
งานสาธารณูปโภค สโมสร สระวายนํ้าและสนามเทนนิส 
ในป 2543 บริษัทฯ และบริษัทยอย ไดเปล่ียนนโยบายการบัญชีเก่ียวกับการคิดคาเส่ือมราคาของสโมสร สระ

วายนํ้าและสนามเทนนิส จากเดิมบริษัทฯ ตัดจายคาเส่ือมราคาตามวิธีเสนตรงเปนระยะเวลา 20 ป มาเปนตัดจายตาม
ผลประโยชนเชงิเศรษฐกิจท่ีคาดวาจะไดรับจากการใชสินทรัพย (ตามสัดสวนพื้นที่ขายแตละโครงการ) เพ่ือใหสอดคลอง
กับลักษณะการใชประโยชนเชิงเศรษฐกิจของสโมสร สระวายนํ้า และสนามเทนนิสท่ีสรางข้ึนมา เพ่ือเปนการสงเสริมการ
ขายใหกับโครงการบานจัดสรร ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาว ทําใหงบการเงินเฉพาะของ
บริษัทฯ มีขาดทุนสะสมตนงวดเพิ่มขึ้นจํานวน 318.09 ลานบาท และกําไรสุทธิสําหรับป ลดลงจํานวน 20.36 ลานบาท 
งบการเงินรวมของบริษัทฯ มีขาดทุนสะสมตนงวดเพิ่มขึ้น จํานวน 366.97 ลานบาท และขาดทุนสุทธิสําหรับปลดลง
จํานวน 20.50 ลานบาท 

 
23. การจัดสรรกําไรและเงินปนผลจาย 

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

 
24. ขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 
 บริษัทฯ และบริษัทยอยประกอบธุรกิจสวนงานทางธุรกิจสวนใหญทางธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย และมีสวน
งานทางภูมิศาสตรเพียงสวนงานเดียวในประเทศเทานั้น 
 
25. ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึนในภายหนา 

25.1 บริษัทฯ มีภาระคํ้าประกันที่ทํากับธนาคารและสถาบันการเงินตางๆ ใหกับบริษัทยอยและบริษัทรวมและ
บริษัทอ่ืนดัง 

 
31 ธันวาคม 2544 31 ธันวาคม 2543 บริษัท 

เงินตราตางประเทศ เงินไทย (ลานบาท) เงินตราตางประเทศ เงินไทย (ลานบาท) 
บริษัทยอย     
1. บจ. แลนด แอนด เฮาส นอรธอีส  -  0.00  -  57.43  
2. บจ. สยามธาน ีเรยีลเอสเตท  -  265.83  -  213.69  
3. บจ. แปซิฟค เรยีลเอสเตท  -  182.27  -  161.27  

รวม  448.10  432.39  
บริษัทรวม     
1. บจ. บางกอกเชน ฮอสปตอล  - 332.5 - 337.23 
2. บจ. บางกอกเชน ฮอสปตอล  2,640.43 ลานเยน 895.29 2,686.47 ลานเยน 1,021.18 
3. บจ. ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดัคส  - 369.24 - 365.67 

รวม  1597.03  1,724.08 
บริษัทที่เกี่ยวของอื่น     
1. บจ. สระบุรี เวชกจิ 74.84 ลานเยน 25.38 79.37 ลานเยน 30.17 
2. บจ. โนเบ้ิลเคลียร โฮลดิ้ง (บีวีไอ) - 0.00 12.86 ลานมารค 263.08 

รวม  25.38  293.25 
รวมภาระค้ําประกันทั้งสิ้น  2,070.51  2,449.72 
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25.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 และ 2543 บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํากัด ไดคํ้าประกันหน้ีของบริษัท เวฟ 
ดีเวลลอปเมนท จํากัด ตอบุคคลภายนอกตามสัดสวนของการถือหุน จํานวนเงินตนรวมดอกเบ้ียคางจายรวมจํานวน 
23.36 ลานบาท และจํานวน 814.16 ลานบาท ตามลําดับ โดยหน้ีดังกลาวเปนหน้ึที่บริษัท เวฟ ดีเวลลอปเมนท 
จํากัด หยุดชําระดอกเบี้ยรวมทั้งผิดนัดการชําระคืนเงินกู อยางไรก็ตาม ทางบริษัท เวฟ ดีเวลลอปเมนท จํากัด 
กําลังอยูในระหวางการเจรจาปรับโครงสรางหนี้กับเจาหนี้อยู ซึ่งฝายบริหารของบริษัทฯ เชื่อวาจะสามารถปรับโครง
สรางหน้ีสําเร็จลงไดในเร็ววนัน้ี และจะไมมีผลกระทบตอบริษัทยอยแตอยางใด บริษัทยอยจึงยังไมบันทึกคาใชจาย
ดังกลาวในงบการเงิน แตอยางไรก็ตามภาระผูกพันนี้จะไมเกินวงเงินค้ําประกันของบริษัทฯ 

25.2.1 บริษัทยอย – บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํากัด และบริษัทรวม – บริษัท บางกอกเชน ฮอสป
ตอล จํากัด และบริษัท ควอลิต้ี คอนสตรัคชั่น โปรดักส จํากัด เปนบริษัทท่ีมีผลการดําเนินงานขาดทุนเกิน
ทุน บริษัทฯ อาจมีภาระการจายชําระเงินดังกลาว ซ่ึงปจจุบันบริษัทฯ ยังไมอาจประมาณภาระที่ตองจาย
ชําระแทน จึงยังไมบันทึกคาใชจายดังกลาวในงบการเงิน แตอยางไรก็ตาม บริษัทเหลาน้ีไดดําเนินการ
ปรับโครงสรางหน้ีกับเจาหน้ีสถาบันการเงินแลว 
25.2.2 ในวันที่ 15 ตุลาคม 2544 บริษัทฯ ไดหลุดพนจากการคํ้าประกันในบริษัท โนเบิ้ลเคลียรโฮลดิ้ง 
จํากัด ที่บริษัทฯ คํ้าประกันอยู จํานวน 13.30 ลานดอยซมารค ซึ่งคิดเปนเงินบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 
2544 มีมูลคาเทากับ 277.91 ลานบาท 
25.2.3 บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ ไดหลุดพนจากภาระคํ้า
ประกันในบริษัท เวฟ ดีเวลลอปเมนท จํากัด ที่บริษัท แปซิฟค เรียลเอสเตท จํากัด คํ้าประกันอยูจํานวน 
99.0 ลานบาท เมื่อวันท่ี 29 ตุลาคม 2544 ทําใหภาระคํ้าประกันที่มีตอบริษัท เวฟ ดีเวลลอปเมนท จํากัด 
คงเหลืออยูเทากับ 22.70 ลานบาท 
25.2.4 การคํ้าประกันใหกับบริษัทรวมและบริษัทอ่ืนเปนการคํ้าประกันตามสัดสวนการถือหุน และนอก
จากน้ี ผูถือหุนรายใหญ ของบริษัท บางกอกเชน ฮอสปตอล จํากัด เปนญาติสนิทกับผูถือหุนรายใหญของ
บริษัทฯ 

25.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 บริษัทฯ มีภาระเก้ือหนุนเงินทุนใหกับบริษัทอ่ืนในตางประเทศ ตามสัญญาเก้ือ
หนุนเงินทุนโดยผูถือหุน (SHAREHOLDERS LOAN AGREEMENT) ตามสัดสวนของเงินทุนที่ถือครองดวยอัตรา
ดอกเบ้ีย LIBOR+1.5% โดยไมตองมีการค้ําประกัน 
25.4 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 บริษัทฯ มีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการใหธนาคารออกหนังสือค้ํา
ประกันเพื่อการพัฒนาโครงการและการดําเนินงานของบริษัทฯ เปนจํานวนเงิน 867.09 ลานบาท (ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2543 จํานวน 604.59 ลานบาท) 
25.5 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 บริษัทฯ คํ้าประกันเงินกูของลูกคากับสถาบันการเงิน จํานวน 56.01 ลานบาท 
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 จํานวน 128.26 ลานบาท) 
25.6 ภาระผูกพันตามสิทธิการเชา  

บริษัทฯ ไดทําสัญญาเชาดําเนินงานระยะยาวในสิทธิการเชาท่ีดิน รวม 2 แหงดังนี้ 
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ลําดับ วันที่ทําสัญญา อายุสัญญา วันส้ินสุดสัญญา อัตรคาเชา 
1. 1 กันยายน 2537 30 ป 31 สิงหาคม 2567 !" ปท่ี 3 – 5 ชําระปละ 1.80 ลานบาท 

!" ปท่ี 6 – 10 ชําระปละ 2.70 ลานบาท 
!" ปท่ี 11 – 15 ชําระปละ 4.05 ลานบาท 
!" ปท่ี 16 – 20 ชําระปละ 8.08 ลานบาท 
!" ปท่ี 21 – 25 ชําระปละ 9.11 ลานบาท 
!" ปท่ี 26 – 30 ชําระปละ 10.97 ลานบาท 

2. 1 ตุลาคม 2544 30 ป 30 กันยายน 2574 !" เดือนละ 0.20 ลานบาท 
!" ชําระคาเชาเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 3 จาก

ฐานคาเชาของปกอนหนานัน้ 
 
26. ภาระจากการพัฒนาโครงการที่ดําเนินการอยู 
 

งบการเงินรวม 
 

งบการเงินเฉพาะบรษิทั 
  

2544 2543 2544 2543 

จํานวนโครงการที่ดําเนินการอยูตนงวด 42 47 30 35 
จํานวนโครงการที่ปดแลว (8) (7) (7) (7) 
จํานวนโครงการที่เปดใหม 2 2 2 2 
จํานวนโครงการที่ดําเนินการอยูสิ้นงวด 36 42 25 30 
มูลคาซื้อขายที่ไดทําสัญญาแลวทั้งสิ้น 
(ลานบาท) 37,838 37,972 33,645 33,982 
คิดเปนรอยละของยอดขายรวมของ 
โครงการที่เปดดําเนินการอยู 57.0% 55.0% 58.7% 57.0% 

 
บริษัทฯ มีขอผูกพันที่จะตองทําการพัฒนาโครงการในสวนของสาธารณูปโภคสวนกลางอีก เปนมูลคา 780 

ลานบาท สําหรับโครงการท่ีดําเนินการอยู (ป 2543 จํานวน 820 ลานบาท) 
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27. รายการระหวางกัน 
บริษัทฯ มีรายการซ่ึงเปนไปตามปกติทางธุรกิจท่ีสําคัญกับบริษัทยอย บริษัทรวมและบริษัทอื่นซึ่งเกี่ยวของกัน 

โดยการถือหุนหรือการมีผูถือหุน หรือกรรมการบางสวนรวมกัน มีดัง 
 

 งบการเงินรวม 
2544 2543 

งบการเงินเฉพาะ 
2544 2543 

บจ. ควอลิตี้คอนสตรัคชั่น โปรดัคส 157.21 104.23 154.57 104.23 
บจ. โฮมโปรดักส เซน็เตอร 162.41 36.11 159.44 36.11 
บจ. เอเชีย่น พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอป
เมนท (มหาชน) และบริษัทยอย 29.37 

 
22.41 

 
29.37 22.41 

 รวม 348.99 162.75 343.38 162.75 
บจ. ควอลิตี้เฮาส  12.96 11.33 12.41 10.79 

รวม 12.96 11.33 12.41 10.79 
เจาหน้ีการคา     
บจ. ควอลิตี้คอนสตรัคชั่น โปรดักส 12.56 0.24 12.56 0.24 
บมจ. โฮมโปรดักส เซน็เตอร 16.18 7.91 15.41 7.91 
บมจ. เอเชีย่น พร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอป
เมนท และบริษัทยอย 1.97 

 
1.17 

 
1.97 1.17 

รวม 30.71  9.32 29.94 9.32  
 
28. คดีฟองรอง 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 บริษัทฯ ถูกฟองรองในคดีตาง ๆ ดังน้ี 
กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินไดฟองรองในเร่ืองที่บริษัทฯ ไดค้ําประกันเงินกูใหกับ

บริษัทยอย 2 บริษทั ซึ่งบริษัทยอยทั้ง 2 บริษัทยังไมไดชําระหนี้คืน เนื่องจากบริษัทยอยทั้ง 2 ไมอาจรับเงื่อนไขการคิด
ดอกเบี้ยที่แตกตางไปจากสัญญาปรับโครงสรางหน้ีที่ลงนามกับเจาหน้ีเงินกูรายอ่ืนๆ ได โดยมียอดเงินตนและเงินตน
รวมดอกเบ้ียดังน้ี 
 

บริษัท เงินตน 
(ลานบาท) 

เงินตนรวมดอกเบี้ย 
(ลานบาท) 

ภาระหนี้สินที่บันทึกไวแลว 
ตามวิธีสวนไดเสีย (ลานบาท) 

บจ. แปซิฟค เรยีลเอสเตท 100.00 176.98 174.38 
บข. สยามธาน ีเรยีลเอสเตท 50.00 85.98 0.00 

รวม 150.00 262.96 174.38 
 

คดีฟองรองดังกลาวขณะน้ีอยูในระหวางการเจรจา ซ่ึงฝายบริหารเชื่อวาบริษัทฯ สามารถเจรจาตอรองกับเจา
หน้ีดังกลาวได อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดบันทึกขาดทุนท่ีเกินกวาเงินลงทุนในบริษัทยอย (แปซิฟค) ไวในงบการเงินแลว
จํานวน 174.38 ลานบาท ตามที่กลาวในหมายเหตุขอ 7.1.2  
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29. 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)  
 

29.1 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกใหผูถือหุนเดิม มีรายละเอียดดังน้ี  
บริษัทฯ ไดจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ใหแกผูถือหุนเดิม จํานวน 311,808,956 

หนวย ในอัตราสวน 2 หุนเดิม : 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ อายุ 7 ป หมดอายุในวันที่ 2 กันยายน 2551 ไมมี
ราคาเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซ้ือหุนสามัญได 1 หุน ในราคา 26 บาท ระยะเวลาการใชสิทธิ
ทุกๆ 3 เดือน จัดสรรไปไดจํานวน 307,656,855 หนวย ใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายในคร้ังน้ีไดนําเขาจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2544 
29.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ใหแกพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย (รวมทั้งกรรมการที่เปนพนักงาน) มีราย
ละเอียดดังน้ี 

ใบสําคัญแสดงสิทธิเปนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ ชนิดระบุชื่อผูถือ และไมสามารถ
เปล่ียนมือได จํานวน 30,000,000 หนวย อายุของโครงการ 5 ป โดยจัดสรรปละไมเกิน 6,000,000 หนวย ใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่ไมไดจัดสรรในปใดจะสะสมเพื่อนําไปจัดสรรไดภายในอายุโครงการ อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ 3 ป 
ไมมีราคาเสนอขาย ใบสําคัญแสดงสิทธ ิ1 หนวย มีสิทธิซ้ือหุนสามัญได 1 หุน ในราคา 10.00 บาท และบริษัทฯ ได
ทําการจัดสรรบางสวน เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2545 ตามที่กลาวในหมายเหตุขอ 30 
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30. เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน 
การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหพนักงานและพนักงานท่ีดํารงตําแหนงกรรมการ 
ตามมติที่ประชุมผูถือหุน ครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2544 ที่อนุมัติใหบริษัทฯ จัดสรรใบสําคัญ แสดง

สิทธิใหแกพนักงานและพนักงานที่ดํารงตําแหนงกรรมการ จํานวน 30 ลานหนวย อายุโครงการ 5 ป ปละ 6 ลานหนวย
น้ัน บริษัทฯ ไดรับอนุมัติจากสํานักงาน ก .ล.ต. ใหจัดสรรไดเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2545 ซ่ึงบริษัทฯ ไดจัดทําการจัด
สรรไปเม่ือวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2545 จํานวน 5,971,500 หนวย สวนที่เหลือจํานวน 28,500 หนวย บริษัทฯ จะนําไปสม
ทบกับการจัดสรรในคราวตอไป โดยมีรายละเอียดที่สําคัญเพิ่มเติมจากที่กลาวไวในหมายเหตุขอ 29.2 คือ กําหนดการ
ใชสิทธิซื้อหุนสามัญไดทุก 3 เดือน เริ่มตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2545 และหมดอายุวันที ่10 กุมภาพันธ 2548 

การปรับราคาการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม 
ผลจากการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกพนักงานและพนักงานที่ดํารงตําแหนงกรรมการ เมื่อวันที่ 11 

กุมภาพันธ 2545 มีผลกระทบตอราคาใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมคือ 
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซ้ือหุนสามัญได 1.00757 หุน ในราคา 25.805 บาท โดยมีผลตั้งแตวันที่ 11 
กุมภาพันธ 2545 เปนตนไป 
 
31. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน 

บริษัทฯ จัดกองทุนสํารองเล้ียงชีพพนักงานโดยที่พนักงานสงเขาเปนเงินสะสมของกองทุนโดยสมัครใจ ใน
อัตรารอยละ 3-5 ของเงินเดือนและเงินที่บริษัทฯ จายสมทบ ในอัตรารอยละ 3-5 ของเงินเดือน เงนิกองทุนท่ีจดทะเบียน
บริหารโดยผูจัดการกองทุนรับอนุญาตแหงหน่ึง โดยปฏิบัติตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
พ.ศ. 2542 
 
32. การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับเคร่ืองมือทางการเงิน 

32.1 นโยบายการบัญชี 
รายละเอียดของนโยบายการบัญชีที่สําคัญ วิธีการที่ใชซึ่งรวมถึงเกณฑในการรับรูและวัดมูลคาที่เก่ียว

กับสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินแตละประเภท ไดเปดเผยไวแลวในหมายเหตุขอ 2 
32.2 ความเส่ียงจากการไมปฏิบัติตามสัญญา 

ความเส่ียงจากการไมปฏิบัติตามสัญญา เกิดจากการที่คูสัญญาไมปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญา ซ่ึง
กอใหเกิดความเสียหายแกบริษัทและบริษัทยอย สําหรับสินทรัพยทางการเงินที่แสดงในงบดุลราคาตามบัญชีของ
สินทรัพย หลังจากหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ถือเปนมูลคาสูงสุดของความเสี่ยงที่เกิดจากการไมปฏิบัติตามสัญญา 
32.3 ความเส่ียงเก่ียวกับอัตราดอกเบ้ีย 

บริษัทฯ และบริษัทยอยอาจมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ยของเงินที่บริษัทฯ และ บริษัทยอยกูยืม
จากสถาบันการเงิน เน่ืองจากสัญญาสวนใหญจะกําหนดอัตราดอกเบ้ียลอยตัว หากอัตราดอกเบี้ยเปล่ียนแปลงอาจ
สงผลกระทบตอบริษัทฯ และบริษัทยอยได ขอมูลเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยและวันครบกําหนดของหนี้สินระยะยาวและ
หุนกู ไดเปดเผยไวในหมายเหตุขอ 13, 14 และ 15 ยกเวนดอกเบี้ยเงินกูยืมเจาหน้ีตางประเทศ จํานวน 8 ลาน
เหรียญสหรัฐ ตามหมายเหตุขอ 13.2.1 
32.4 ความเส่ียงเก่ียวกับอัตราแลกเปล่ียน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 และ 2543 สินทรัพยและหน้ีสินท่ีเปนเงินตราตางประเทศ ประกอบดวย 
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 งบการเงินรวม 

 
2544 2543 

งบการเงินเฉพาะ
บริษัท 
2544 2543 

สินทรัพย     
ดอลลารสหรัฐ 0 27,536,000 0 27,536,000 
หน้ีสิน     
ดอลลารสหรัฐ 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 
เยน 1,350,000,000 1,586,124,722 1,350,000,000 1,530,000,000 

 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 สําหรับหน้ีสินที่เปนเงินตราตางประเทศที่มีกําหนดชําระในป 2545 

จํานวน 8 ลานเหรียญสหรัฐ และ 1,100 ลานเยน บริษัทฯ ไดทําสัญญาปองกันความเสี่ยงไวแลว ตามหมายเหตุขอ 13.2 
คงเหลือหน้ีเงินตราตางประเทศจํานวน 250 ลานเยน บริษัทไมไดทําสัญญาปองกันความเสี่ยงไว 

32.5 ราคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 
สินทรัพยทางการเงินทีแ่สดงในงบดุลประกอบดวย เงินสดและเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนระยะส้ัน ลูก

หน้ีการคา ต๋ัวเงินรับ เงินใหกูยืมระยะสั้นและระยะยาวแกกิจการที่เกี่ยวของกัน ที่ดินตามสัญญาจะซื้อจะขายและ
เงินลงทุน หน้ีสินทางการเงนิท่ีแสดงในงบดุลประกอบดวย เงินเบกิเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการ
เงิน ตั๋วเงินจายการคา เจาหน้ีการคาและเงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน รายไดรับลวงหนา เงินกูยืม
ระยะยาวจากสถาบันการเงิน หุนกูและหุนกูแปลงสภาพ 

ราคาตามบัญชีของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินท่ีแสดงในงบดุลมีมูลคาใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม
โดยประมาณ นอกจากนี้ผูบริหารเชื่อวาบริษัทฯ ไมมีความเสี่ยงจากเครื่องมือทางการเงินท่ีมีนัยสําคัญ 

 
33. ขอมูลทั่วไป 

33.1 บริษัทฯ จดทะเบียนเปนบริษัทมหาชน จํากัด และเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย โดยสํานักงานใหญตั้งอยูเลขที่ 38 ถนนคอนแวนต แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
33.2 บริษัทฯ ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย 
33.3 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 และ 2543 บริษัทฯ มีพนักงานประจําและชั่วคราว รวมจํานวน 486 คน และ 
474 คน ตามลําดับ บริษัทฯ และบริษัทยอย จํานวน 561 คน และ 553 คน ตามลําดับ 
33.4 ในป 2544 และ 2543 บริษัทฯ มีคาใชจายพนักงาน จํานวน 190.36 ลานบาท และ 145.40 ลานบาท ตาม
ลําดับ บริษัทฯ และบริษัทยอย จํานวน 213.77 ลานบาท และ 168.07 ลานบาท ตามลําดับ 
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