
 

 

 

 

 

 

บริษัท  โฮม  โปรดักส  เซ็นเตอร  จํากัด  (มหาชน) 

รายงานของผูสอบบัญชีและงบการเงิน 

ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2545  (ยังไมไดตรวจสอบ/สอบทานแลว) 

และ  ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  2544  (ตรวจสอบแลว) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

รายงานการสอบทานงบการเงินโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
 
เสนอ ผูถือหุนบริษัท  โฮม  โปรดักส  เซ็นเตอร  จํากัด  (มหาชน) 
 

ขาพเจาไดสอบทานงบดุล  ณ วันที่ 30 กันยายน 2545 งบกําไรขาดทุน  สําหรับงวด 3 เดือนและ 
9 เดือน ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2545 และ 2544 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนและ       
งบกระแสเงินสด  สําหรับงวด 9 เดือนส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2545 และ 2544  ของบริษัท โฮม โปรดักส 
เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูล
ในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจากผลการ       
สอบทานของขาพเจา 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่ เกี่ยวกับการสอบทาน  ซ่ึง
กําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฎิบัติงานสอบทานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางพอประมาณวา งบ
การเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัด โดยสวน
ใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการและการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน จึงใหความ
เชื่อมั่นนอยกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังนั้นขาพเจาจึงไมอาจแสดง
ความเห็นตองบการเงินที่สอบทานได 

ขาพเจาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจากการสอบทานของขาพเจา 

ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินสําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544 ของบริษัท โฮม 
โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและเสนอรายงานไวอยาง
ไมมีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2545 งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 ที่แสดงเปรียบเทยีบ
เปนสวนหนึ่งของงบการเงินที่ขาพเจาตรวจสอบและเสนอรายงานไวแลวดังกลาว ขาพเจามิไดใชวิธีการ
ตรวจสอบอื่นใดภายหลังจากวันที่ในรายงานนั้น 
 

สํานักงานสอบบัญชี  ดี  ไอ  เอ 
 

 

(นางสุวิมล    กฤตยาเกียรณ) 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  ทะเบียนเลขที่  2982 

วันที่  28  ตุลาคม  2545 



สินทรัพย หมายเหตุ 30 กันยายน 2545 บาท 31 ธันวาคม 2544

สินทรัพยหมุนเวียน

          เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 3 130,459,303.18 266,881,874.79

          เงินฝากประจํา 4 20,001,819.46 1,812.68

         ลูกหนี้การคา -  สุทธิ 5 127,302,703.62 81,334,218.47

         สินคาคงเหลือ 6 1,198,881,986.42 819,950,437.65

         ลูกหนี้กรมสรรพากร 35,584,130.14 27,419,339.82

         สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 70,886,633.64 34,851,416.90

          รวมสินทรัพยหมุนเวียน 1,583,116,576.46 1,230,439,100.31

สินทรัพยไมหมุนเวียน

         ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ  -  สุทธิ  7 1,189,363,397.56 886,431,627.86

         สิทธิการเชารอตัดบัญชี  8 179,719,983.86 141,722,527.66

        อสังหาริมทรัพยรอการขาย 2,674,122.40 2,674,122.40

        เงินประกันการเชา 16,692,426.20 17,892,426.20

        สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 10,012,056.59 7,749,994.01

          รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 1,398,461,986.61 1,056,470,698.13

รวมสินทรัพย 2,981,578,563.07 2,286,909,798.44

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท  โฮม  โปรดักส  เซ็นเตอร  จํากัด  (มหาชน)

งบดุล

ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2545  (ยังไมไดตรวจสอบ/สอบทานแลว)

และ  ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  2544  (ตรวจสอบแลว)



หนี้สินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ 30 กันยายน 2545 บาท 31 ธันวาคม 2544

หนี้สินหมุนเวียน

          เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจาก

                          สถาบันการเงิน 9 5,042,003.58 5,000,000.00

          เจาหนี้การคา 1,436,553,021.93 959,171,863.90

          เงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ

                 ภายใน  1  ป 11, 12 99,836,984.00 120,277,243.65

          ตั๋วสัญญาใชเงิน 10 15,500,000.00 0.00

          เจาหนี้คาทรัพยสิน 77,909,386.50 18,538,466.53

          เงินมัดจําคาขายสินคา 77,182,703.87 82,943,456.72

          เจาหนี้อ่ืน 52,610,181.53 37,559,101.91

         หนี้สินหมุนเวียนอื่น 53,363,189.57 33,272,850.17

         รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,817,997,470.98 1,256,762,982.88

หนี้สินไมหมุนเวียน

         เงินกูยืมระยะยาว 11 50,126,673.00 349,588,543.80

         เจาหนี้คาตกแตง 12 9,210,547.00 15,587,038.00

         หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 6,100,391.74 4,074,328.74

         รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 65,437,611.74 369,249,910.54

รวมหนี้สิน 1,883,435,082.72 1,626,012,893.42
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บริษัท  โฮม  โปรดักส  เซ็นเตอร  จํากัด  (มหาชน)

และ  ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  2544  (ตรวจสอบแลว)

งบดุล  (ตอ)

ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2545  (ยังไมไดตรวจสอบ/สอบทานแลว)



หนี้สินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ 30 กันยายน 2545 บาท 31 ธันวาคม 2544

สวนของผูถือหุน

        ทุนเรือนหุน

           ทุนจดทะเบียน
              หุนสามัญ 987,500,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 987,500,000.00

              หุนสามัญ 375,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 375,000,000.00

           ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว

              หุนสามัญ 750,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 13 750,000,000.00

               หุนสามัญ 375,000,000 หุน หุนละ 1  บาท 375,000,000.00

           สวนเกินมูลคาหุน 184,121,460.61 184,121,460.61

        กําไรสะสม

           จัดสรรแลว

               สํารองตามกฎหมาย 16 7,000,000.00 2,000,000.00

           ยังไมไดจัดสรร 157,022,019.74 99,775,444.41

         รวมสวนของผูถือหุน 1,098,143,480.35 660,896,905.02
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 2,981,578,563.07 2,286,909,798.44

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

และ  ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  2544  (ตรวจสอบแลว)
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บริษัท  โฮม  โปรดักส  เซ็นเตอร  จํากัด  (มหาชน)

งบดุล  (ตอ)

ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2545  (ยังไมไดตรวจสอบ/สอบทานแลว)



หมายเหตุ            2545          บาท         2544            2545          บาท         2544

รายได

        รายไดจากการขาย 1,209,259,418.57 838,174,273.60 3,177,823,721.84 2,285,126,344.72

        กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 0.00 731,424.80 1,333,702.58 5,505,528.11

        รายไดอ่ืน 14,432,741.90 6,146,503.00 31,270,863.48 18,005,018.98

รวมรายได 1,223,692,160.47 845,052,201.40 3,210,428,287.90 2,308,636,891.81

คาใชจาย

        ตนทุนขาย 975,659,567.11 670,901,030.81 2,554,786,558.21 1,828,201,350.06

        ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 177,436.25 0.00 0.00 0.00

        คาใชจายในการขายและ

             บริหาร 206,289,724.46 146,860,163.93 557,588,924.81 397,562,517.73

รวมคาใชจาย 1,182,126,727.82 817,761,194.74 3,112,375,483.02 2,225,763,867.79

กําไรกอนดอกเบี้ยจายและ

     ภาษีเงินไดนิติบุคคล 41,565,432.65 27,291,006.66 98,052,804.88 82,873,024.02

ดอกเบี้ยจาย (4,730,433.30) (8,241,880.68) (18,719,957.86) (23,193,517.74)

ภาษีเงินไดนิติบุคคล (10,265,202.44) 0.00 (17,086,271.69) 0.00

กําไรสุทธิ 26,569,796.91 19,049,125.98 62,246,575.33 59,679,506.28

กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน 

        กําไรสุทธิ 0.04 0.32 0.11 1.12

กําไรตอหุนปรับลด

        กําไรสุทธิ 15 0.04 0.32 0.11 1.12

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท  โฮม  โปรดักส  เซ็นเตอร  จํากัด  (มหาชน)

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวด  3  เดือนและ  9  เดือน  สิ้นสุดวันท่ี  30  กันยายน  2545  และ  2544

(ยังไมไดตรวจสอบ/สอบทานแลว)

งวด  3  เดือน งวด  9  เดือน

กรกฎาคม  -  กันยายน มกราคม  -  กันยายน



(หนวย : บาท)

ทุนเรือนหุนที่ สวนเกิน สํารองตาม กําไร(ขาดทุน) รวม

ออกและชําระแลว มูลคาหุน กฎหมาย สะสม

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2544 200,000,000.00 0.00 0.00 40,649,192.70 240,649,192.70

หุนสามัญ 100,000,000.00 0.00 0.00 0.00 100,000,000.00

จัดสรรสํารองตามกฎหมาย 0.00 0.00 2,000,000.00 (2,000,000.00) 0.00

เงินปนผลจาย (หมายเหตุ 17) 0.00 0.00 0.00 (24,750,000.00) (24,750,000.00)

กําไรสุทธิ 0.00 0.00 0.00 59,679,506.28 59,679,506.28

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2544 300,000,000.00 0.00 2,000,000.00 73,578,698.98 375,578,698.98

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2545 375,000,000.00 184,121,460.61 2,000,000.00 99,775,444.41 660,896,905.02

หุนสามัญ (หมายเหตุ 13) 375,000,000.00 0.00 0.00 0.00 375,000,000.00

จักสรรสํารองตามกฎหมาย 0.00 0.00 5,000,000.00 (5,000,000.00) 0.00

กําไรสุทธิ 0.00 0.00 0.00 62,246,575.33 62,246,575.33

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2545 750,000,000.00 184,121,460.61 7,000,000.00 157,022,019.74 1,098,143,480.35

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท  โฮม  โปรดักส  เซ็นเตอร  จํากัด  (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน

สําหรับงวด  9  เดือน  สิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2545  และ  2544

(ยังไมไดตรวจสอบ/สอบทานแลว)



2545 บาท 2544

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

    กําไรสุทธิ 62,246,575.33 59,679,506.28

         ปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ  (จาย)

              คาเสื่อมราคา 55,864,736.82 40,560,022.48

              สิทธิการเชาตัดจาย 5,059,161.80 4,017,596.97

              คาเผื่อสินคาเสียหายเพิ่มขึ้น (ลดลง) 2,904,624.87 3,617,425.11

              คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น(ลดลง) (2,443,816.50) (1,400,000.00)

              (กําไร)ขาดทุนจากขายทรัพยสิน 0.00 (151,511.89)

              (กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน (1,373,921.48) (3,590,845.10)

              เงินฝากประจํามีภาระผูกพัน (20,000,006.78) 15,075,346.88

              ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับการคา (เพิ่มขึ้น) ลดลง (43,524,668.65) (65,173,713.19)

              สินคาคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง (381,836,173.64) (404,802,981.72)

              สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน (เพิ่มขึ้น) ลดลง (36,035,216.74) (17,639,592.61)

              ลูกหนี้กรมสรรพากร (เพิ่มขึ้น) ลดลง (8,164,790.32) (18,032,835.08)

              สินทรัพยอ่ืน (เพิ่มขึ้น) ลดลง (1,062,062.58) (8,027,701.69)

              เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจายการคาเพิ่มขึ้น (ลดลง) 477,381,158.03 381,633,124.69

              เจาหนี้อ่ืนเพิ่มขึ้น (ลดลง) 15,051,079.62 24,538,868.83

              ดอกเบี้ยคางจายเพิ่มขึ้น (ลดลง) (1,596,537.12) (9,726,343.47)

              เงินมัดจําคาขายสินคาเพิ่มขึ้น (ลดลง) (5,760,752.85) 42,731,730.04

              หน้ีสินอ่ืนเพิ่มขึ้น (ลดลง) 2,026,063.00 3,147,286.55

              หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนเพิ่มขึ้น (ลดลง) 21,686,876.52 8,105,781.62

เงินสดรับ (ใชไป) สุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 140,422,329.33 54,561,164.70

บริษัท  โฮม  โปรดักส  เซ็นเตอร  จํากัด  (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวด  9  เดือน  สิ้นสุดวันท่ี  30  กันยายน  2545  และ  2544

(ยังไมไดตรวจสอบ/สอบทานแลว)



2545 บาท 2544

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

              ขายทรัพยสิน 0.00 2,360,000.00

              จายคาสิทธิการเชา (27,556,618.00) (33,436,195.24)

              จายชําระเจาหนี้คาทรัพยสิน (110,583,530.71) (88,176,277.92)

              ซื้อทรัพยสินถาวร (195,218,546.84) (78,641,620.68)

เงินสดรับ(ใชไป)สุทธิจากกิจการลงทุน (333,358,695.55) (197,894,093.84)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

              รับ (จาย) เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน 42,003.58 (561,548.89)

              รับเงินกูระยะยาว 63,300,000.00 76,000,000.00

              จายเงินกูยืมระยะยาว (381,828,208.97) (47,152,060.72)

              จายเงินปนผล 0.00 (24,750,000.00)

              เงินสดรับจากการเพิ่มทุน 375,000,000.00 100,000,000.00

เงินสดรับ(ใชไป)สุทธิจากกิจการจัดหาเงิน 56,513,794.61 103,536,390.39

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (136,422,571.61) (39,796,538.75)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  ณ  วันตนงวด 266,881,874.79 171,244,971.21
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  ณ  วันสิ้นงวด 130,459,303.18 131,448,432.46

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม

1.    เงินสดจายในระหวางงวด 

ดอกเบี้ยจาย 20,316,494.98 32,919,861.21

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 8,029,261.12 2,440,941.74

2.    รายการไมกระทบเงินสด

ทรัพยสินถาวรบางสวน จํานวน 163.58 ลานบาท ที่บริษัทฯ ซื้อในป 2545  ยังไมไดจายชําระ  บริษัทฯ 

       บันทึกไวในบัญชีเจาหนี้คาทรัพยสิน 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไมไดตรวจสอบ/สอบทานแลว)

สําหรับงวด  9  เดือน  สิ้นสุดวันท่ี  30  กันยายน  2545  และ  2544
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บริษัท  โฮม  โปรดักส  เซ็นเตอร  จํากัด  (มหาชน)

งบกระแสเงินสด  (ตอ)



1.  เกณฑการจัดทํางบการเงินระหวางกาล

            หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลที่จัดทําขึ้นนี้     จัดทําตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่    41     เร่ือง

     งบการเงินระหวางกาล โดยมีวัตถุประสงคใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปที่นําเสนอครั้งลาสุด  เพื่อให

     ขอมูลนั้นเปนปจจุบัน        ดังนั้นงบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม       เหตุการณและ

     สถานการณใหม เพื่อไมใหขอมูลที่นําเสนอซ้ําซอนกับขอมูลที่ไดรายงานไปแลว  อยางไรก็ตาม งบดุล งบกําไร

     ขาดทุน  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน  ไดแสดงรายการเชนเดียวกับงบการเงินประจําป  ดังนั้น

     การใชงบการเงินระหวางกาลนี้ควรใชควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด

2.  สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ  

            งบการเงินระหวางกาลนี้  ไดจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีและการประมาณการเชนเดียวกับงบการเงิน

     ประจําป  ส้ินสุดวันที่  31  ธันวาคม  2544

3.  เงินสดและเงินฝากธนาคาร  ประกอบดวย 

30 กันยายน 2545 บาท 31 ธันวาคม 2544

เงินสด 12,269,979.21 16,455,127.35

เงินฝากกระแสรายวัน 18,864,719.89 20,770,532.44

เงินฝากออมทรัพย 99,324,604.08 229,656,215.00

รวม 130,459,303.18 266,881,874.79

4.  เงินฝากประจํา

            ในป  2545   บริษัทฯ  ไดนําเงินฝากประจํา  จํานวน  20  ลานบาท  ไปเปนหลักทรัพยค้ําประกันในการอาวัล

     ตั๋วสัญญาใชเงิน  จํานวน  15.5  ลานบาท   (หมายเหตุ  10)   และค้ําประกันการปฏิบัติตามสัญญาในการเชาที่ดิน 

     จํานวน  4.0 ลานบาท   ใหกับธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง

และ  ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  2544  (ตรวจสอบแลว)

ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2545  (ยังไมไดตรวจสอบ/สอบทานแลว)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

บริษัท  โฮม  โปรดักส  เซ็นเตอร  จํากัด



5.  ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ  -  สุทธิ

30 กันยายน 2545 บาท 31 ธันวาคม 2544

ลูกหนี้การคา 129,724,375.73 82,962,230.06

ลูกหนี้เช็คคืน 42,696,398.55 47,806,424.68

ลูกหนี้บัตรเครดิตและคูปอง 15,512,812.34 13,640,263.23

รวม 187,933,586.62 144,408,917.97

หัก    คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (60,630,883.00) (63,074,699.50)

ลูกหนี้การคา  -  สุทธิ 127,302,703.62 81,334,218.47

            ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคาของบริษัทฯ  ที่คางชําระเกินกําหนดทั้งหมด    เปนลูกหนี้ที่คางชําระมากกวา  12 

     เดือน ณ วันที่  30  กันยายน  2545 และวันที่  31  ธันวาคม  2544  จํานวน  61.85  ลานบาท และ  63.78  ลานบาท 

     ตามลําดับ

6.  สินคาคงเหลือ   ประกอบดวย 

30 กันยายน 2545 บาท 31 ธันวาคม 2544

สินคาคงเหลือ 1,216,555,194.91 834,719,021.27

หัก    คาเผื่อสินคาเสียหาย (17,673,208.49) (14,768,583.62)

รวม 1,198,881,986.42 819,950,437.65

7.  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณสํานักงาน - สุทธิ

31 ธันวาคม  2544 เพิ่มขึ้น โอนเขา(ออก) 30 กันยายน 2545

     ราคาทุน :-

     ที่ดินและสวนปรับปรุงที่ดิน 0.00 136,300,000.00 0.00 136,300,000.00

     อาคารและสวนปรับปรุง

          อาคารบนที่เชา 683,976,350.33 16,008,764.99 74,090,584.53 774,075,699.85

     คาระบบ - คอมพิวเตอร 98,632,710.94 16,442,349.47 6,189,302.89 121,264,363.30

     เครื่องใชสํานักงาน 46,205,944.60 10,373,834.78 2,988,200.00 59,567,979.38

     เครื่องตกแตงติดตั้งและอุปกรณ 203,632,275.25 52,422,204.37 33,081,944.13 289,136,423.75

     ยานพาหนะ 2,630,347.09 851,214.96 0.00 3,481,562.05
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31 ธันวาคม  2544 เพิ่มขึ้น โอนเขา(ออก) 30 กันยายน 2545

     อาคารระหวางกอสราง - 

          บนที่เชา 46,027,586.58 79,752,577.52 (74,569,584.53) 51,210,579.57

     คาระบบคอมพิวเตอร

          ระหวางติดตั้ง 1,491,987.19 7,541,782.41 (6,189,302.89) 2,844,466.71

     เครื่องตกแตงและอุปกรณ

          ระหวางติดตั้ง 308,454.11 39,103,778.02 (35,591,144.13) 3,821,088.00

รวม 1,082,905,656.09 358,796,506.52 0.00 1,441,702,162.61

     คาเสื่อมราคาสะสม :-

     อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร

          - บนที่เชา 98,110,383.21 22,387,969.73 0.00 120,498,352.94

     คาระบบ - คอมพิวเตอร 24,664,752.59 10,037,457.99 0.00 34,702,210.58

     เครื่องใชสํานักงาน 22,158,167.27 5,772,239.77 0.00 27,930,407.04

     เครื่องตกแตงติดตั้งและ

          อุปกรณสํานักงาน 50,817,237.60 17,227,659.95 0.00 68,044,897.55

     ยานพาหนะ 723,487.56 439,409.38 0.00 1,162,896.94

รวม 196,474,028.23 55,864,736.82 0.00 252,338,765.05

     มลูคาทางบัญชี 886,431,627.86 1,189,363,397.56

     คาเสื่อมราคา  : สําหรับงวด 9 เดือน  ส้ินสุดวันที่  30  กันยายน  2545  จํานวน 55,864,736.82    

สําหรับงวด 9 เดือน  ส้ินสุดวันที่  30  กันยายน  2544  จํานวน 40,560,022.48    

            ที่ดิน    อาคารและอุปกรณราคาตามบัญชีกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมที่บริษัทฯ     หักคาเสื่อมราคาหมดแลว

     ทั้งจํานวนแตยังคงใชงาน  ณ  วันที่  30 กันยายน 2545  และ  31 ธันวาคม 2544  เปนจํานวน 13,772,327.56 บาท

     และ 12,889,653.38 บาท ตามลําดับ

            ณ  วันที่  30  กันยายน  2545   บริษัทฯ  ไดนําสิทธิการเชาพรอมทั้งอาคารบนที่เชาทั้งหมดและเครื่องตกแตง

     ติดตั้งและอุปกรณบางสวน  ไปจดจํานองค้ําประกันภาระหนี้สินที่บริษัทฯ มีตอธนาคารแหงหนึ่ง  วงเงิน 497.50

     ลานบาท
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8.  สิทธิการเชารอตัดบัญชี 

30 กันยายน 2545 บาท 31 ธันวาคม 2544

สิทธิการเชารอตัดบัญชี 160,896,208.56 126,794,287.56    

บวก   เพิ่มระหวางป 43,056,618.00 34,101,921.00      

หัก     ตัดจําหนายสะสม (24,232,842.70) (19,173,680.90)
สิทธิการเชารอตัดบัญชี - สุทธิ 179,719,983.86 141,722,527.66

สิทธิการเชาตัดจาย  : สําหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2545 จํานวน 5,059,161.80

สําหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2544 จํานวน 4,017,596.97

            สิทธิการเชารอตัดบัญชี    เปนสิทธิการเชาของที่ดินและอาคาร   ซึ่งตัดจายตามอายุสัญญาเชา    ในป   2545

     บริษัทฯ ไดจายชําระคาสิทธิการเชาเพิ่มอีกสามแหง เปนจํานวนเงินรวม 43.06 ลานบาท อายุสัญญาเชา 20 - 26 ป  

     

9.  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคาร   ประกอบดวย 

30 กันยายน 2545 บาท 31 ธันวาคม 2544

เงินเบิกเกินบัญชี 5,042,003.58 0.00

เงินกูยืมจากธนาคาร  -  ต๋ัวสัญญาใชเงิน 0.00 5,000,000.00
รวม 5,042,003.58 5,000,000.00

             บริษัทฯ   มีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารหลายแหง   รวมวงเงินทั้งสิ้น   62   ลานบาท     โดยวงเงินบางสวน

     ค้ําประกันโดยสิทธิการเชาและสิ่งปลูกสราง 

             ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ 2545  บริษัทฯ ไดจายชําระเงินกูยืมจากธนาคาร จํานวน 5 ลานบาท 

10.  ตั๋วสัญญาใชเงิน

             ในวันที่  26 กันยายน 2545  บริษัทฯ ไดออกต๋ัวสัญญาใชเงิน จํานวน 15.5 ลานบาท  เพื่อชําระสิทธิการเชา

     อาวัลต๋ัวโดยธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง    บริษัทฯ ไดนําเงินฝากประจําทั้งจํานวนวางเปนประกัน (หมายเหตุ 4)

11.  เงินกูยืมระยะยาว   ประกอบดวย 

30 กันยายน 2545 บาท 31 ธันวาคม 2544

เงินกูยืม เงินตราไทย 141,461,669.00 305,457,548.03

เงินกูยืม เงินตราตางประเทศ 0.00 155,906,251.42

รวม 141,461,669.00 461,363,799.45

หัก    สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนด

            ชําระภายใน 1 ป (91,334,996.00) (111,775,255.65)
เงินกูยืมระยะยาว  -  สุทธิ 50,126,673.00 349,588,543.80
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     11.1  เงินกูยืมเงินตราไทยเปนเงินกูยืมจากธนาคาร อัตราดอกเบี้ย MLR ถึง MLR+0.25% รวมทั้งสิ้น 6 วงเงิน ประกอบดวย

วงเงินที่            จํานวน

 30 กันยายน 2545 บาท 31 ธันวาคม 2544

    1          200,000,000.00 0.00 146,517,548.03 -  เดือน 7/43-12/44 = 1.6 ลานบาท

    2            83,500,000.00 33,520,000.00 54,940,000.00 2.38 ลานบาท

    3            30,000,000.00 0.00 28,000,000.00 0.50 ลานบาท

    4            36,000,000.00 30,000,000.00 36,000,000.00 0.75 ลานบาท

    5            40,000,000.00 34,166,669.00 40,000,000.00 0.83 ลานบาท

    6          265,500,000.00 43,775,000.00 0.00 ตามรายละเอียด

รวม 141,461,669.00 305,457,548.03

              สําหรับวงเงินที่ 6 และเงินกูยืมเงินตราตางประเทศ (หมายเหตุ 11.2) บริษัทฯ ไดทําสัญญากูยืมเงินจากธนาคารประเภท  

     Revolving  Line 2 วงเงิน โดยแบงแตละวงเงินเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 เปนเงินกูระยะ 1 ป มีเงื่อนไขการผอนชําระรายเดือน   

     และสวนที่   2   เปนการออกตั๋วสัญญาใชเงินมีสิทธิไถถอนคืนและสามารถกูยืมไดตามวงเงินที่เหลือ   ซึ่งในแตละปเงินกูยืม

     สวนที่ 2  น้ีจะลดลงไปเปนเงินกูยืมสวนที่  1  โดยมีรายละเอียดดังนี้

วงเงินที่            จํานวน

 30 กันยายน 2545 บาท 31 ธันวาคม 2544

1. สวนที่ 1 28,500,000.00 11,875,000.00 0.00 -  เดือน 3/45-2/46  งวดละ 2.38 ลานบาท

    สวนที่ 2 114,000,000.00 0.00 0.00 -  โอนไปเปนเงินกูสวนที่ 1 ปละ 28.50

    ลานบาท

      รวม 142,500,000.00 11,875,000.00 0.00

2. สวนที่ 1 34,800,000.00 31,900,000.00 0.00 -  เดือน 9/45-8/46  งวดละ 2.9 ลานบาท

    สวนที่ 2 88,200,000.00 0.00 0.00 -  โอนไปเปนเงินกูสวนที่ 1 ปละ 34.80

    ลานบาท

รวม 123,000,000.00 31,900,000.00 0.00

รวมทั้งสิ้น 265,500,000.00 43,775,000.00 0.00
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จํานวนเงิน (บาท) เงื่อนไขการผอนชําระตองวด/ตอเดือน

จํานวนเงิน (บาท) เงื่อนไขการผอนชําระตองวด/ตอเดือน



     11.2  เงินกูยืมเงินตราตางประเทศ 

30 กันยายน 2545 บาท 31 ธันวาคม 2544

เงินกูยืม - ภายใตสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศ

        ลวงหนา 0.00 146,380,908.87

บวก (หัก)  เจาหนี้ธนาคารคูสัญญา 0.00 153,862,948.01

ลูกหนี้ธนาคารคูสัญญา 0.00 (144,242,628.33)

สวนตํ่าจากการบริหารความเสี่ยงรอตัดบัญชี 0.00 (94,977.13)

รวม 0.00 155,906,251.42

            ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544  บริษัทฯ  มีเงินกูยืมเงินตราตางประเทศจากบริษัทอ่ืนในประเทศแหงหนึ่ง เปน

     จํานวนเงิน 431.71 ลานเยน แปลงคาเปนเงินบาท เปนจํานวน 146.38 ลานบาท เงินกูยืมดังกลาวบริษัทฯ ไดทํา

     สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาทั้งจํานวน   อายุสัญญา   3   เดือน   เพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตรา

     แลกเปลี่ยน ในวันที่ 27 กุมภาพันธ 2545 บริษัทฯ ไดจายชําระคืนเงินกูดังกลาวทั้งจํานวน โดยการกูยืมเงินจาก

     ธนาคารแหงหนึ่ง เปนวงเงินจํานวน 142.50 ลานบาท  (หมายเหตุ  11.1) 

12. เจาหนี้คาตกแตง

30 กันยายน 2545 บาท 31 ธันวาคม 2544

เจาหนี้คาตกแตง 17,712,535.00 24,089,026.00

หัก       สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ

             ภายใน  1  ป (8,501,988.00) (8,501,988.00)

รวม 9,210,547.00 15,587,038.00

บริษัทฯ       ทําสัญญากับบริษัทแหงหนึ่ง       ในการจางปรับปรุงและตกแตงพื้นที่อาคาร  จํานวนเงิน

      ตามสัญญา   26.25  ลานบาท   และเชาซื้อเฟอรนิเจอรและอุปกรณการตกแตง   จํานวนเงินตามสัญญา  16.26 

      ลานบาท  ผอนชําระ  60 งวด งวดละ  437,551.00 บาท  และ  270,948.00 บาท  ตามลําดับ  เร่ิมชําระงวดแรก

      ในวนัที่ 10 พฤศจิกายน 2542 สิ้นสุดวันที่ 10 พฤศจิกายน 2547       
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13. ทุนจดทะเบียน

ตามรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2545  ในวันที่  26  เมษายน  2545   ไดมีมติอนุมัติให

      เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก    612,500,000    หุน     มูลคาหุนละ  1.00   บาท    คิดเปนจํานวนเงิน 612,500,000.00 

      บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม  375,000,000.00 บาท  เปนทุนจดทะเบียน  987,500,000.00 บาท  (แบงออกเปน

      หุนสามัญจํานวน 987,500,000 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท)  และใหจัดสรรหุนเพิ่มทุนดังนี้ 

                (1)  สวนที่หน่ึง  จํานวน  375,000,000  หุน  จําหนายใหแกผูถือหุนเดิม  ในอัตราสวน  1  หุนเดิมตอ  1 

     หุนใหม  ราคาหุนละ  1.00  บาท  

                (2)  สวนที่สอง   จํานวน  187,500,000  หุน   ไวสําหรับรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะ

     ซื้อหุน ในกรณีที่มีหุนเหลือจากการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน อันเนื่องมาจากไมมีการออกใบสําคัญ

     แสดงสิทธิ หรือผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไมใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ  ใหคณะกรรมการเปน

     ผูมีอํานาจในการพิจารณาจัดสรรหุนสวนที่เหลือดังกลาว  ไมวาในคราวเดียวหรือหลายคราวใหแก

     บุคคลในวงจํากัด  (Private  Placement)  ตามประกาศคณะกรรมการ  ก.ล.ต.  ที่  กจ. 12/2543  โดย

     ใบสําคัญแสดงสิทธิ  จํานวน  187,500,000  หนวย  จะจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม  ซึ่งใชสิทธิจองซื้อ

     หุนสามัญเพิ่มทุนใหมตามสัดสวน   และจากการใชสิทธิเกินสวน   ในอัตราสวน   2  หุนใหม   ตอ 

     1 หนวย  ใบสําคัญแสดงสิทธิ  อายุ 3 ป  ไมมีราคาเสนอขาย  ใบสําคัญแสดงสิทธิ  1 หนวย  มีสิทธิ

     ซื้อหุนสามัญได 1 หุน ในราคา 3.00 บาท ระยะเวลาการใชสิทธิทุก ๆ 3 เดือน 

                (3)  สวนที่สาม จํานวน 50,000,000 หุน ในราคาไมตํ่ากวารอยละ 80 ของราคาตลาดของหุนบริษัท โดย

     ราคาตลาดใหคํานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก    หรือราคาปดเฉลี่ยของการซื้อขายหุนบริษัทฯ   

     เปนระยะเวลา 10 วันทําการยอนหลังนับต้ังแตวันที่คณะกรรมการมีมติใหเสนอขายแลวแตราคาใด

     จะสูงกวาใหแกบุคคลในวงจํากัด   (Private   Placement)   ตามประกาศคณะกรรมการ   ก.ล.ต.   ที่ 

     กจ. 12/2543 

เมื่อวันที่  8  พฤษภาคม  2545  บริษัทฯ  ไดนํามติดังกลาวไปจดทะเบียนเพิ่มทุนเปน  987,500,000.00 

      บาท  กับกระทรวงพาณิชย  โดยบริษัทฯ ไดรับเงินจากการเพิ่มทุนสวนที่หน่ึง  ครบถวนในวันที่  5  มิถุนายน 

      2545  และไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนที่ชําระแลวตอกระทรวงพาณิชย  เมื่อวันที่  17 มิถนุายน 2545  รวม

      เปนทุนชําระแลว 750 ลานบาท 

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักตามสวนที่เรียกชําระที่ใชหารยอดกําไรสุทธิ สําหรับงวด 3 เดือน

      และ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2545 มีจํานวน 750,000,000 หุน และ 542,582,418 หุน ตามลําดับ และ

      สําหรับงวด 3 เดือน  และ 9 เดือน  สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2544  มีจํานวน 59,021,739 หุน และ 53,113,553

      หุน ตามลําดับ 
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เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2545 บริษัทฯ ไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

      ตลาดหลักทรัพยใหเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญในสวนที่สองใหแกผูถือหุนเดิม    

14. คาตอบแทนกรรมการ

คาตอบแทนกรรมการนี้เปนผลประโยชนที่จายใหแกกรรมการของบริษัทฯ   โดยไมรวมเงินเดือนและ

      ผลประโยชนที่เกี่ยวของที่จายใหกับกรรมการบริหาร  สําหรับงวด  9  เดือน  สิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2545 

      มีจํานวนเงิน 1,800,000.00 บาท  บริษัทฯ  เร่ิมจายคาตอบแทนใหแกกรรมการ  ในเดือน กรกฎาคม 2544 และ

      จายในป 2544  รวมเปนจํานวน 1,200,000.00 บาท

15. กําไรตอหุนปรับลด

บริษัทฯ  ไดใหสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนจากการจัดสรรเพิ่มทุน  จํานวน  187,500,000

      หุน (หมายเหตุ 13) แตเนื่องจาก  ณ  วันที่ 30 กันยายน 2545 ราคาแปลงสภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิสูงกวา

      ราคาตลาด  จึงไมมีผลกระทบตอการคํานวณกําไรตอหุนปรับลด

16. สํารองตามกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน   จํากัด    บริษัทฯ   จะตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปไวเปนสํารอง

      ตามกฎหมายไมนอยกวารอยละ  5  ของกําไรสุทธิประจําป   หักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา  (ถามี)   จนกวา

      สํารองนี้จะมียอดเปนรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

17. เงินปนผลจาย

ตามมติที่ประชุมกรรมการ  คร้ังที่ 7/2544  เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2544   ใหจายเงินปนผลระหวางกาล

      แกผูถือหุน  ในอัตราหุนละ 0.45 บาท  เปนเงิน 24.75 ลานบาท  และในป 2545  ไมมีการจายเงินปนผล

18. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

บริษัทฯ    มีภาระผูกพันกับธนาคารและสถาบันการเงินในการค้ําประกันการเชา     การซื้อสินคาหรือ

      จางทําของและค้ําประกันตอหนวยงานราชการ  ณ วันที่ 30 กันยายน 2545 และวันที่  31 ธันวาคม 2544  เปน

      จํานวนเงินรวม  11.29 ลานบาท  และ  41.89  ลานบาท  ตามลําดับ

- 8 -



19. รายการบัญชีกับบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 

งบการเงินของบริษัทฯ    ไดรวมรายการที่เกิดขึ้นกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน    ซึ่งเกี่ยวของกันโดยการมี

      ผูถือหุนและ/หรือมีกรรมการรวมกัน  รายการระหวางกันนี้มีราคาและผลตอบแทนที่เปนทางการคาปกติตาม

      ราคาตลาดทั่วไป  หรือตามสัญญาที่ตกลงกันสําหรับรายการที่ไมมีราคาตลาด

30 กันยายน 2545 บาท 31 ธันวาคม 2544

      ลูกหนี้การคา 

            บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 77,418,261.98 42,920,310.32 

            บริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) 28,606,270.25 11,718,179.50 

รวม 106,024,532.23 54,638,489.82 

      ขายสินคา

            บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 197,908,488.36 186,618,879.05 

            บริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) 94,518,689.67 63,616,732.31 

รวม 292,427,178.03 250,235,611.36 
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