
 

 

 

 

 

 

บริษัท  โฮม  โปรดักส  เซ็นเตอร  จํากัด  (มหาชน) 

รายงานของผูสอบบัญชีและงบการเงิน 

ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2547  (ยังไมไดตรวจสอบ/สอบทานแลว) 

และ  ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  2546  (ตรวจสอบแลว) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการสอบทานงบการเงินโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ ผูถือหุนบริษัท  โฮม  โปรดักส  เซ็นเตอร  จํากัด  (มหาชน) 

 

ขาพเจาไดสอบทานงบดุล ณ วันที่ 30  กันยายน 2547 งบกําไรขาดทุน สําหรับงวด 3 เดือน และ 

9 เดือน ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2547 และ 2546 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนและ       

งบกระแสเงินสด สําหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30  กันยายน 2547 และ 2546 ของบริษัท โฮม โปรดักส 

เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตองและครบถวนของขอมูล

ในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการรายงานตองบการเงินดังกลาวจากผลการ       

สอบทานของขาพเจา 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่ เกี่ยวกับการสอบทาน  ซ่ึง

กําหนดใหขาพเจาตองวางแผนและปฎิบัติงานสอบทานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางพอประมาณวา งบ

การเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม  การสอบทานนี้มีขอบเขตจํากัด โดย

สวนใหญใชวิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการและการวิเคราะหเปรียบเทียบขอมูลทางการเงิน จึงให

ความเชื่อมั่นนอยกวาการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ดังนั้นขาพเจาจึงไมอาจ

แสดงความเห็นตองบการเงินที่สอบทานได 

ขาพเจาไมพบสิ่งที่เปนเหตุใหเชื่อวางบการเงินดังกลาวไมถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตาม

หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปจากการสอบทานของขาพเจา 

ขาพเจาไดเคยตรวจสอบงบการเงินสําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 ของบริษัท            

โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไปและเสนอรายงาน   

ไวอยางไมมีเงื่อนไข ตามรายงานลงวันที่ 10 กุมภาพันธ 2547 งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 ที่        

แสดงเปรียบเทียบเปนสวนหนึ่งของงบการเงินที่ขาพเจาตรวจสอบและเสนอรายงานไวแลวดังกลาว 

ขาพเจามิไดใชวิธีการตรวจสอบอื่นใดภายหลังจากวันที่ในรายงานนั้น 

 

สํานักงานสอบบัญชี  ดี  ไอ  เอ 

 

 

(นางสุวิมล    กฤตยาเกียรณ) 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  ทะเบียนเลขที่  2982 

วันที่   4  พฤศจิกายน  2547 



สินทรัพย หมายเหตุ 30 กันยายน 2547 บาท 31 ธันวาคม 2546

สินทรัพยหมุนเวียน

          เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 3 137,958,271.11 36,291,871.62

          ลูกหนี้การคา -  สุทธิ 4 178,491,829.92 121,235,696.40

          สินคาคงเหลือ 5 1,984,897,457.21 1,702,343,067.98

          ลูกหนี้กรมสรรพากร 43,244,597.15 51,025,422.80

          สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 181,393,986.23 119,413,481.05

          รวมสินทรัพยหมุนเวียน 2,525,986,141.62 2,030,309,539.85

สินทรัพยไมหมุนเวียน

          เงินฝากประจํา 6 57,171.02            14,651,345.07     

          ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ  -  สุทธิ  7 2,962,252,139.63 2,032,773,477.50

          สิทธิการเชารอตัดบัญชี  8 292,052,405.74 301,706,134.46

          อสังหาริมทรัพยรอการขาย 4,174,122.40 4,174,122.40

          เงินประกันการเชา 26,994,813.12 25,824,626.20

          สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 5,139,264.08 5,427,200.48

          รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 3,290,669,915.99 2,384,556,906.11

รวมสินทรัพย 5,816,656,057.61 4,414,866,445.96

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท  โฮม  โปรดักส  เซ็นเตอร  จํากัด  (มหาชน)

งบดุล

ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2547  (ยังไมไดตรวจสอบ/สอบทานแลว)

และ  ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  2546  (ตรวจสอบแลว)



หนี้สินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ 30 กันยายน 2547 บาท 31 ธันวาคม 2546

หนี้สินหมุนเวียน

          เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจาก

                          สถาบันการเงิน 9 955,645,615.53 527,110,595.17

          เจาหนี้การคา 2,322,187,329.01 1,996,511,486.66

          สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ

                 ภายใน  1  ป 10 ,11 121,708,555.00 54,034,985.99

          เจาหนี้คาทรัพยสิน 71,053,287.41 57,983,621.77

          เงินมัดจําคาสินคา 220,727,901.47 132,960,603.90

          เจาหนี้อ่ืน 79,645,919.51 64,600,083.48

         หนี้สินหมุนเวียนอื่น 194,406,501.18 192,293,235.03

         รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,965,375,109.11 3,025,494,612.00

หนี้สินไมหมุนเวียน

         เงินกูยืมระยะยาว 10 305,166,681.00   21,416,678.00

         หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 51,872,174.07 52,144,325.96

         รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 357,038,855.07 73,561,003.96

รวมหนี้สิน 4,322,413,964.18 3,099,055,615.96

- 2 -

บริษัท  โฮม  โปรดักส  เซ็นเตอร  จํากัด  (มหาชน)

งบดุล  (ตอ)

ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2547  (ยังไมไดตรวจสอบ/สอบทานแลว)

และ  ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  2546  (ตรวจสอบแลว)



หนี้สินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ 30 กันยายน 2547 บาท 31 ธันวาคม 2546

สวนของผูถือหุน

        ทุนเรือนหุน

           ทุนจดทะเบียน

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

           ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว

              หุนสามัญ 753,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท      753,000,000.00 753,000,000.00

           สวนเกินมูลคาหุน 190,121,460.61 190,121,460.61

        กําไรสะสม

           จัดสรรแลว

               สํารองตามกฎหมาย 12 33,500,000.00 20,000,000.00

           ยังไมไดจัดสรร 517,620,632.82 352,689,369.39

         รวมสวนของผูถือหุน 1,494,242,093.43 1,315,810,830.00

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 5,816,656,057.61 4,414,866,445.96

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท  โฮม  โปรดักส  เซ็นเตอร  จํากัด  (มหาชน)

งบดุล  (ตอ)

ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2547  (ยังไมไดตรวจสอบ/สอบทานแลว)

และ  ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  2546  (ตรวจสอบแลว)
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หมายเหตุ            2547          บาท         2546            2547          บาท         2546

รายได

        รายไดจากการขาย 2,535,646,774.62 1,802,190,325.92 7,134,948,423.61 4,693,474,990.48

        รายไดอ่ืน 50,762,714.89 30,557,509.92 138,967,641.37 62,301,342.83

รวมรายได 2,586,409,489.51 1,832,747,835.84 7,273,916,064.98 4,755,776,333.31

คาใชจาย

        ตนทุนขาย 1,992,199,875.14 1,425,606,404.32 5,641,842,268.19 3,725,416,576.48

        คาใชจายในการขายและ

             การบริหาร 443,601,304.39 322,984,852.14 1,242,219,711.56 841,704,784.45

รวมคาใชจาย 2,435,801,179.53 1,748,591,256.46 6,884,061,979.75 4,567,121,360.93

กําไรกอนดอกเบี้ยจายและ

     ภาษีเงินไดนิติบุคคล 150,608,309.98 84,156,579.38 389,854,085.23 188,654,972.38

ดอกเบี้ยจาย (9,286,440.40) (6,526,916.78) (21,814,380.41) (18,619,839.27)

ภาษีเงินไดนิติบุคคล (39,632,712.46) (20,308,218.42) (99,248,441.39) (39,087,902.21)

กําไรสุทธิ 101,689,157.12 57,321,444.18 268,791,263.43 130,947,230.90

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 

        กําไรสุทธิ 13 0.14 0.08 0.36 0.17

กําไรตอหุนปรับลด

        กําไรสุทธิ 13 0.13 0.07 0.33 0.16

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท  โฮม  โปรดักส  เซ็นเตอร  จํากัด  (มหาชน)

งบกําไรขาดทุน

สําหรับงวด  3  เดือนและ  9  เดือน  สิ้นสุดวันท่ี  30  กันยายน  2547  และ  2546

(ยังไมไดตรวจสอบ/สอบทานแลว)

งวด  3  เดือน งวด  9  เดือน

กรกฎาคม  -  กันยายน มกราคม  -  กันยายน



(หนวย : บาท)

หมายเหตุ ทุนเรือนหุนที่ สวนเกิน สํารองตาม กําไร(ขาดทุน) รวม

ออกและชําระแลว มูลคาหุน กฎหมาย สะสม

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2546 750,000,000.00 184,121,460.61 9,500,000.00 201,552,769.85 1,145,174,230.46

ใบสําคัญแสดงสิทธิ - 

        ซ้ือหุนสามัญ 16 3,000,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00 9,000,000.00

จัดสรรสํารองตามกฎหมาย   0.00 0.00 6,900,000.00 (6,900,000.00) 0.00

จายเงินปนผล 0.00 0.00 0.00 (45,000,000.00) (45,000,000.00)

กําไรสุทธิ 0.00 0.00 0.00 130,947,230.90 130,947,230.90

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2546 753,000,000.00 190,121,460.61 16,400,000.00 280,600,000.75 1,240,121,461.36

ยอดยกมา ณ วันที่ 1 มกราคม 2547 753,000,000.00 190,121,460.61 20,000,000.00 352,689,369.39 1,315,810,830.00

จัดสรรสํารองตามกฎหมาย      12 0.00 0.00 13,500,000.00 (13,500,000.00) 0.00

จายเงินปนผล 18 0.00 0.00 0.00 (90,360,000.00) (90,360,000.00)

กําไรสุทธิ 0.00 0.00 0.00 268,791,263.43 268,791,263.43

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 753,000,000.00 190,121,460.61 33,500,000.00 517,620,632.82 1,494,242,093.43

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ยังไมไดตรวจสอบ/สอบทานแลว)

บริษัท  โฮม  โปรดักส  เซ็นเตอร  จํากัด  (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน

สําหรับงวด  9  เดือน  สิ้นสุดวันท่ี  30  กันยายน  2547  และ  2546



2547 บาท 2546

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

    กําไรสุทธิ 268,791,263.43 130,947,230.90

         ปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ  (จาย)

              คาเสื่อมราคา 140,211,965.05 93,646,201.31

              สิทธิการเชาตัดจาย 9,653,728.72 6,354,457.01

              คาเผื่อสินคาเสียหายเพิ่มขึ้น 15,061,130.82 11,036,275.60

              (กําไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย 1,484,501.48 6,984,946.27

              ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับการคา (เพิ่มขึ้น) ลดลง (57,256,133.52) 4,221,410.15

              สินคาคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง (297,615,520.05) (343,740,748.86)

              สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน (เพิ่มขึ้น) ลดลง (61,980,505.18) (22,673,855.47)

              ลูกหนี้กรมสรรพากร (เพิ่มขึ้น) ลดลง 7,780,825.65 (21,778,313.75)

              เงินประกันการเชา (เพิ่มขึ้น) ลดลง (1,170,186.92) (8,369,200.00)

              สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 287,936.40 3,082,623.09

              เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจายการคาเพิ่มขึ้น (ลดลง) 325,675,842.35 302,150,293.97

              เจาหนี้อ่ืนเพิ่มขึ้น (ลดลง) 15,045,836.03 (10,649,889.30)

              ดอกเบี้ยคางจายเพิ่มขึ้น (ลดลง) (10,652.59) (196,234.23)

              เงินมัดจําคาขายสินคาเพิ่มขึ้น (ลดลง) 87,767,297.57 22,582,915.23

              หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนเพิ่มขึ้น (ลดลง) 2,123,918.74 23,905,058.93

              หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืนเพิ่มขึ้น (ลดลง) (272,151.89) 57,551,528.09

เงินสดรับ (ใชไป) สุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 455,579,096.09 255,054,698.94

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

              เงินฝากประจําลดลง 14,594,174.05 3,890,955.33

              รับจากการขายสินทรัพย 790,181.31 1,554,466.83

              จายชําระคาสิทธิการเชา 0.00 (35,035,081.70)

              จายชําระเจาหนี้คาสินทรัพย (57,983,621.77) (76,136,616.03)

              ซื้อสินทรัพยถาวร (1,000,912,022.56) (661,493,514.88)

เงินสดรับ(ใชไป)สุทธิจากกิจกรรมลงทุน (1,043,511,288.97) (767,219,790.45)

บริษัท  โฮม  โปรดักส  เซ็นเตอร  จํากัด  (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวด  9  เดือน  สิ้นสุดวันท่ี  30  กันยายน  2547  และ  2546

(ยังไมไดตรวจสอบ/สอบทานแลว)



2547 บาท 2546

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

              เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน

เพิ่มขึ้น(ลดลง) 428,535,020.36 583,014,061.37

              ชําระต๋ัวสัญญาใชเงิน 0.00 (15,500,000.00)

              รับเงินกูระยะยาว 428,500,000.00 63,300,000.00

              จายชําระเงินกูยืมระยะยาว (70,699,996.99) (80,244,997.00)

              จายชําระหนี้สัญญาเชาการเงิน (6,376,431.00) (6,376,491.00)

              จายเงินปนผล (90,360,000.00) (45,000,000.00)

              ใบสําคัญแสดงสิทธิ - ใชสิทธิซื้อหุนสามัญ 0.00 9,000,000.00

เงินสดรับ(ใชไป)สุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 689,598,592.37 508,192,573.37

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 101,666,399.49 (3,972,518.14)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  ณ  วันตนงวด 36,291,871.62 84,051,092.97
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  ณ  วันสิ้นงวด 137,958,271.11 80,078,574.83

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม

       เงินสดจายในระหวางงวด 

ดอกเบี้ยจาย 21,825,033.00       18,816,073.50

ภาษีเงินไดนิติบุคคล 109,018,233.56     40,262,959.22

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้
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บริษัท  โฮม  โปรดักส  เซ็นเตอร  จํากัด  (มหาชน)

งบกระแสเงินสด  (ตอ)

สําหรับงวด  9  เดือน  สิ้นสุดวันท่ี  30  กันยายน  2547  และ  2546

(ยังไมไดตรวจสอบ/สอบทานแลว)



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  2546

3.  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  ประกอบดวย 

30 กันยายน 2547 บาท 31 ธันวาคม 2546

เงินสด 21,362,872.19 14,535,520.46 

เงินฝากกระแสรายวัน 15,907,761.51 6,563,878.79 

เงินฝากออมทรัพย 100,687,637.41 15,192,472.37 

รวม 137,958,271.11 36,291,871.62 

บริษัท  โฮม  โปรดักส  เซ็นเตอร  จํากัด  (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2547  (ยังไมไดตรวจสอบ/สอบทานแลว)

และ  ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  2546  (ตรวจสอบแลว)



4.  ลูกหนี้การคา  -  สุทธิ

30 กันยายน 2547 บาท 31 ธันวาคม 2546

ลูกหนี้การคา 162,425,221.72 103,303,732.88 

ลูกหนี้เช็คคืน 19,050,191.68 19,212,191.68 

ลูกหนี้บัตรเครดิตและคูปอง 18,183,881.33 19,887,236.65 

รวม 199,659,294.73 142,403,161.21 

หัก    คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (21,167,464.81) (21,167,464.81)

ลูกหนี้การคา  -  สุทธิ 178,491,829.92 121,235,696.40 

            ลูกหนี้การคาของบริษัทฯ  ที่คางชําระเกินกําหนดทั้งหมด  เปนลูกหนี้เช็คคืนที่คางชําระมากกวา  12  เดือน 

     ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 และวันที่ 31 ธันวาคม 2546 จํานวน 19.05 ลานบาท และ 19.21 ลานบาท  ตามลําดับ

     

5.  สินคาคงเหลือ   ประกอบดวย 

30 กันยายน 2547 บาท 31 ธันวาคม 2546

สินคาคงเหลือ 2,043,965,952.53 1,746,350,432.48 

หัก    คาเผื่อสินคาเสียหาย (59,068,495.32) (44,007,364.50)

รวม 1,984,897,457.21 1,702,343,067.98 

            สินคาคงเหลือ  ณ  วันที่  30  กันยายน 2547 และวันที่  31  ธันวาคม 2546  ไดรวมมูลคาของสินคาจายชําระ

     ตามยอดขาย   เปนจํานวน  244.95  ลานบาท   และ  189.18  ลานบาท   ตามลําดับ    ซ่ึงบรษิัทฯ  ไดบันทึกบัญชี

     เจาหนี้การคาที่เกี่ยวของกับสินคาดังกลาวดวยจํานวนที่เทากัน

6.  เงินฝากประจํา

            ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2546  เงินฝากประจําบางสวน  จํานวน  12  ลานบาท  บริษัทฯ นําไปเปนหลักทรัพย

     ค้ําประกันตามสัญญาเชาที่ดินใหกับธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง 
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7.  ท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ  -  สุทธิ

31 ธันวาคม 2546 เพิ่มขึ้น ลดลง โอนเขา(ออก) 30 กันยายน 2547

     ราคาทุน :-

     ที่ดินและสวนปรับปรุงที่ดิน 203,371,228.00 389,000,000.00 0.00 0.00 592,371,228.00

     อาคาร, อาคารบนที่เชาและ

          สวนปรับปรุงอาคารบนที่เชา1,360,664,288.23 55,427,865.96 (166,760.90) 436,504,802.67 1,852,430,195.96

     คาระบบ - คอมพิวเตอร 160,365,869.66 38,094,767.43 (6,304,791.50) 10,071,585.00 202,227,430.59

     เครื่องใชสํานักงาน 99,708,823.11 17,622,651.29 (965,704.82) 8,083,819.00 124,449,588.58

     เครื่องตกแตงติดตั้งและอุปกรณ 532,672,508.63 29,601,777.05 (32,496.00) 10,970,097.61 573,211,887.29

     ยานพาหนะ 7,439,597.91 4,992,527.91 (2,080,000.00) 0.00 10,352,125.82

     อาคารระหวางกอสราง - 

          บนที่เชา 57,604,497.49 487,618,573.39 0.00 (442,423,335.28) 102,799,735.60

     คาระบบคอมพิวเตอร

          ระหวางติดตั้ง 3,430,190.00 36,597,244.00 0.00 (10,071,585.00) 29,955,849.00

     เครื่องตกแตงและอุปกรณ

          ระหวางติดตั้ง 0.00 13,193,384.00 (15,744.10) (13,135,384.00) 42,255.90

รวม 2,425,257,003.03 1,072,148,791.03 (9,565,497.32) 0.00 3,487,840,296.74

     คาเสื่อมราคาสะสม :-

     อาคาร, อาคารบนที่เชาและ

          สวนปรับปรุงอาคารบนที่เชา 176,436,966.45 46,218,528.23 (1,187.59) 0.00 222,654,307.09

     คาระบบ - คอมพิวเตอร 48,071,616.00 24,968,493.82 (4,994,812.46) 0.00 68,045,297.36

     เครื่องใชสํานักงาน 41,196,959.86 14,096,289.85 (605,129.49) 0.00 54,688,120.22

     เครื่องตกแตงติดตั้งและ

          อุปกรณสํานักงาน 124,615,472.90 53,566,524.72 (31,065.25) 0.00 178,150,932.37

     ยานพาหนะ 2,162,510.32 1,362,128.43 (1,475,138.68) 0.00 2,049,500.07

รวม 392,483,525.53 140,211,965.05 (7,107,333.47) 0.00 525,588,157.11

     มูลคาทางบัญชี 2,032,773,477.50 2,962,252,139.63
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            ที่ดิน  อาคารและอุปกรณราคาตามบัญชีกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมที่บริษัทฯ   หักคาเสื่อมราคาหมดแลว

     ทั้งจํานวนแตยังคงใชงาน   ณ   วันที่  30  กันยายน  2547   และวันที่  31  ธันวาคม  2546    เปนจํานวน   30.51

     ลานบาท และ 24.79 ลานบาท  ตามลําดับ

            ณ  วันที่  30  กันยายน  2547   และวันที่  31  ธันวาคม 2546    บริษัทฯ  ไดนําสิทธิการเชาพรอมทั้งอาคาร

     บนที่เชาทั้งหมดและเครื่องตกแตงติดตั้งและอุปกรณบางสวน    ไปจดจํานองค้ําประกันภาระหนี้สินที่บริษัทฯ  

     มีตอธนาคารพาณิชย  วงเงิน  1,675  ลานบาท  และ  563.76  ลานบาท  ตามลําดับ (หมายเหตุ 9 และ 10)

8.  สิทธิการเชารอตัดบัญชี 

30 กันยายน 2547 บาท 31 ธันวาคม 2546

สิทธิการเชารอตัดบัญชี 336,919,128.26  236,152,826.56  

บวก   เพิ่มระหวางป 0.00 100,766,301.70  

หัก     ตัดจําหนายสะสม (44,866,722.52) (35,212,993.80)

สิทธิการเชารอตัดบัญชี - สุทธิ 292,052,405.74  301,706,134.46  

            สิทธิการเชารอตัดบัญชี    เปนสิทธิการเชาของที่ดินและอาคาร  ซ่ึงตัดจายตามอายุสัญญาเชา    ในป  2546

     บริษัทฯ ไดมาซึ่งสิทธิการเชาสําหรับใชในการดําเนินงานเพิ่มอีกหาแหง  เปนจํานวนเงินรวม 100.77 ลานบาท    

     อายุสัญญาเชา 24 - 30 ป  บริษัทฯ ไดนําสิทธิการเชา จํานวน 6 แหง ค้ําประกันเงินกูยืม  (หมายเหตุ 9 และ 10)

9.  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน   ประกอบดวย 

30 กันยายน 2547 บาท 31 ธันวาคม 2546

เงินเบิกเกินบัญชี 20,645,615.53    19,414,482.54    

เงินกูยืมจากบริษัทการเงิน - ตั๋วสัญญาใชเงิน 935,000,000.00  507,696,112.63  

รวม 955,645,615.53  527,110,595.17 

     9.1   บริษัทฯ  มีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารหลายแหง   รวมวงเงินทั้งสิ้น  120  ลานบาท    โดยวงเงินบางสวน

     ค้ําประกันโดยสิทธิการเชาและสิ่งปลูกสราง  

     9.2   เงินกูยืมจากบริษัทการเงิน  จํานวน   935  ลานบาท    เปนเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินหลายแหง 

     โดยการออกตั๋วสัญญาใชเงินและตั๋วแลกเงิน  จํานวน  235 ลานบาท  และ  700 ลานบาท  ตามลําดับ  บางสวน

     ครบกําหนดเมื่อทวงถาม    และบางสวนครบกําหนดระหวางเดือนตุลาคม 2547 ถึงพฤศจิกายน 2547   
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10.  เงินกูยืมระยะยาว   ประกอบดวย 

30 กันยายน 2547  บาท 31 ธันวาคม 2546

เงินกูยืมระยะยาว    426,166,677.00 68,366,673.99 

หัก    สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน  1  ป (120,999,996.00) (46,949,995.99)

เงินกูยืมระยะยาว  -  สุทธิ 305,166,681.00 21,416,678.00 

             ณ วันที่ 30  กันยายน 2547  และวันที่ 31  ธันวาคม 2546  บริษัทฯ มีเงินกูยืมเงินระยะยาวจากธนาคารพาณิชย 2 แหง 

      รวมทั้งสิ้น 3 และ 4 วงเงิน  ตามลําดับ ประกอบดวย

วงเงินที่ จํานวน เงื่อนไขการผอนชําระ

30 กันยายน 2547 บาท 31 ธันวาคม 2546 ตองวด/ตอเดือน อัตราดอกเบี้ย

1 28,500,000.00      0.00 4,750,000.00    2.38 ลานบาท MLR

2 36,000,000.00      12,000,000.00   18,750,000.00  0.75 ลานบาท MLR

3 40,000,000.00      14,166,677.00   21,666,674.00 0.83 ลานบาท MLR

4 34,800,000.00      0.00 23,200,000.00 2.90 ลานบาท MLR

5 1,000,000,000.00 400,000,000.00 0.00 17.0 ลานบาท คงที่ 2ป และ MLR - 1

ในปถัดไป 

รวม 426,166,677.00 68,366,674.00  

             ในการกูยืมบริษัทฯ ไดนําอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเปนหลักประกันสําหรับวงเงินกูยืมในป 2547  และไดนํา

     สิทธิการเชาและสิ่งปลูกสรางบนที่เชา  สิทธิการเชาชวง  และสิทธิตามสัญญาใหบริการในพื้นที่สวนกลางอันเนื่องมาจาก

     การเชาชวง  พรอมทั้งเครื่องตกแตงและอุปกรณบางสวน  เปนประกันสําหรับวงเงินกูยืม  ในป 2546  (หมายเหตุ 7 และ 8)

11. เจาหนี้คาตกแตง

30 กันยายน 2547  บาท 31 ธันวาคม 2546

เจาหนี้คาตกแตง 708,559.00 7,084,990.00 

หัก    สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน  1  ป (708,559.00) (7,084,990.00)

รวม 0.00 0.00 

             บริษัทฯ     ทําสัญญากับบริษัทแหงหนึ่งในการจางปรับปรุงและตกแตงพื้นที่อาคาร     จํานวนเงินตามสัญญา    26.25 

      ลานบาท และเชาซื้อเฟอรนิเจอรและอุปกรณการตกแตง จํานวนเงินตามสัญญา 16.26 ลานบาท ผอนชําระ 60 งวด งวดละ  

      437,551.00 บาท และ 270,948.00 บาท ตามลําดับ  เร่ิมชําระงวดแรกในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2542 ส้ินสุดวันที่ 10 ตุลาคม 

      2547
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จํานวนเงิน



12. สํารองตามกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน   จํากัด    บริษัทฯ    จะตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปไวเปนสํารอง

      ตามกฎหมายไมนอยกวารอยละ  5   ของกําไรสุทธิประจําป   หักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา  (ถามี)   จนกวา

      สํารองนี้จะมียอดเปนรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

13. กําไรตอหุน

สําหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2547

กําไร(บาท) จํานวนหุน (หุน) จํานวนตอหุน (บาท)

          กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

          กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญ 101,689,157.12   753,000,000        0.14                     

          ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด

- สิทธิที่จะซื้อหุน 59,450,625          

          กําไรตอหุนปรับลด

          กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญสมมติ

วามีการแปลงเปนหุนสามัญ 101,689,157.12   812,450,625        0.13                     

สําหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2547

กําไร(บาท) จํานวนหุน (หุน) จํานวนตอหุน (บาท)

          กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

          กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญ 268,791,263.43   753,000,000        0.36                     

          ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด

- สิทธิที่จะซื้อหุน 59,450,625          

          กําไรตอหุนปรับลด

          กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญสมมติ

วามีการแปลงเปนหุนสามัญ 268,791,263.43   812,450,625        0.33                     
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สําหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2546

กําไร(บาท) จํานวนหุน (หุน) จํานวนตอหุน (บาท)

          กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

          กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญ 57,321,444.18     753,000,000        0.08                     

          ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด

- สิทธิที่จะซื้อหุน 44,017,766          

          กําไรตอหุนปรับลด

          กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญสมมติ

วามีการแปลงเปนหุนสามัญ 57,321,444.18     797,017,766        0.07                     

สําหรับงวด 9 เดือน ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2546

กําไร(บาท) จํานวนหุน (หุน) จํานวนตอหุน (บาท)

          กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

          กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญ 130,947,230.90   751,351,648        0.17                     

          ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด

- สิทธิที่จะซื้อหุน 44,017,766          

          กําไรตอหุนปรับลด

          กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญสมมติ

วามีการแปลงเปนหุนสามัญ 130,947,230.90   795,369,414        0.16                     

14. ทุนจดทะเบียน

ตามรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2547 ในวันที่  8  เมษายน  2547  มีมติอนุมัติใหทําการ

      ยกเลิกมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2545  ในสวนของการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 50 ลานหุน

      มูลคาหุนละ   1  บาท   เพื่อเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด  (Private  Placement)   ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทฯ ยัง

      มิไดมีการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลดังกลาวจึงขอดําเนินการจัดสรรใหมดังนี้
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1.  หุนสามัญ     จํานวน    15    ลานหุน    สํารองไวสําหรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ

      หุนสามัญที่ไดจัดสรรใหแกพนักงานของบริษัทภายใต "โครงการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ

      ของบริษัท  โฮมโปรดักส  เซ็นเตอร  จํากัด  (มหาชน)  (ESOP)"  ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2547

      ซ่ึงจะจัดสรรใหแกพนักงานของบริษัทฯ เปนใบสําคัญแสดงสิทธิชนิดระบุช่ือผูถือและเปลี่ยนมือไมได จํานวน

      15  ลานหนวย  มีอายุ  3  ป  นับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธินั้น    โดย  1  ใบสําคัญแสดงสิทธิ    มีสิทธิซ้ือ

      หุนสามัญไดจํานวน  1  หุน  ในราคาหุนละ  1.00  บาท  มีกําหนดการใชสิทธิทุก ๆ  3 เดือน  โครงการดังกลาว

      ไมมีพนักงานคนใดที่ไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเกินกวารอยละ    5   ของใบสําคัญ

      แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ไดจัดสรรทั้งหมด

2.  หุนสามัญ      จํานวน    5    ลานหุน     สํารองไวสําหรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ

      หุนสามัญของผูถือหุนเดิมครั้งที่     1     ซ่ึงบริษัทฯ     อาจมีการปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตาม

      ขอกําหนดและเงื่อนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญนั้น

3.  หุนสามัญ  จํานวน  30  ลานหุน  จัดสรรเพื่อเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด  (Private  Placement)

      ซ่ึงกําหนดราคาไมต่ํากวารอยละ 80 ของราคาตลาดของหุนบรษิัทฯ โดยราคาตลาดใหคํานวณจากราคาถัวเฉลี่ย

      ถวงน้ําหนัก หรือราคาปดเฉลี่ยของการซื้อขายหุนบริษัทฯ  เปนระยะเวลา 10 วันทําการยอนหลังนับตั้งแตวันที่

      คณะกรรมการมีมติใหเสนอขายแลวแตราคาใดจะสูงกวาตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 12/2543

15. คาตอบแทนกรรมการ

คาตอบแทนกรรมการนี้เปนผลประโยชนที่จายใหแกกรรมการของบริษัทฯ    โดยไมรวมเงินเดือนและ

      ผลประโยชนที่เกี่ยวของที่จายใหกับกรรมการบริหาร  สําหรับงวด 9 เดือน  ส้ินสุดวันที่  30  กนัยายน  2547  มี

      จํานวนเงิน   4,500,000.00  บาท   บริษัทฯ   แสดงรวมอยูในคาใชจายในการขายและการบริหาร   (สําหรับงวด 

      9 เดือน ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2546 จํานวน 1,800,000 บาท) 

16. ใบสําคัญแสดงสิทธิ

      16.1 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกใหผูถือหุนเดิม 

ในวันที่  30 พฤษภาคม 2546  มีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิมาใชสิทธิแปลงสภาพ  จํานวน  3  ลานหนวย 

ตามที่บริษัทฯ  ไดมีการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ  ใหแกพนักงานของ

      บริษัท  ( ESOP )  คร้ังที่ 1  จํานวน 15,000,000 หนวย  ทําใหมีผลกระทบตอราคาการใชสิทธิและอัตราการใช 

      สิทธิใหมเปน  1  หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ  มีสิทธิซ้ือหุนสามัญได 1.01521 หุน  ในราคาหุนละ  2.955  บาท 

      ตั้งแตวันที่ 15 กันยายน 2547 เปนตนไป 
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ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวมียอดคงเหลือดังตอไปนี้ 

          ใบสําคัญแสดงสิทธิยกมา 187,500,000 หนวย

          ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ใชสิทธิจนถึงวันที่ 

30 กันยายน 2547 3,000,000 หนวย

          ใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือ 184,500,000 หนวย

การใชสิทธิดังกลาวทําใหมีหุนสามัญและสวนเกินมูลคาหุนเพิ่มขึ้น จํานวน 3 ลานบาท และ 6 ลานบาท

      ตามลําดับ

      16.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสําหรับพนักงาน (รวมทั้งกรรมการที่เปนพนักงาน) 

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547  บริษัทฯ ไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ  สําหรับ

      พนักงาน  (คร้ังที่ 1)   ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2547  ในวันที่  8  เมษายน  2547     โดยบริษัทฯ 

      ออกใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 15,000,000 หนวย    1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิมีสิทธิซ้ือหุนสามัญได 1 หุน  

      ในราคาหุนละ 1 บาท  มีระยะเวลาการใชสิทธิทุกๆ 3 เดือน  

ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญสําหรับพนักงาน   (รวมทั้งกรรมการที่

      เปนพนักงาน) มียอดคงเหลือดังตอไปนี้ 

          ใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งสิ้น 15,000,000 หนวย

          ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ใชสิทธิจนถึงวันที่ 

30 กันยายน 2547 0 หนวย

          ใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือ 15,000,000 หนวย

17. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

      17.1  บริษัทฯ    มีภาระผูกพันกับธนาคารและสถาบันการเงินในการค้ําประกันการเชา    การซื้อสินคาหรือจาง

      ทําของและค้ําประกันตอหนวยงานราชการ   ณ   วันที่   30   กันยายน   2547   และวันที่   31    ธันวาคม   2546 

      เปนจํานวนเงินรวม  22.24  ลานบาท  และ  18.25  ลานบาท  ตามลําดับ

      17.2  บริษัทฯ  ไดทําสัญญา   2   สัญญาในการใหเชาและใหเชาชวง   พื้นที่ขายบางสวนในศูนยการคา  2  แหง  

      กับบริษัทแหงหนึ่ง อายุสัญญา 30 ป และไดรับเงินลวงหนา จํานวน 42 ลานบาท  สัญญาครบกําหนดป 2576 
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18. เงินปนผลจาย

ตามรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน  ประจําป 2547 ในวันที่  8 เมษายน 2547  ไดมีมติอนุมัติการจาย

      เงินปนผลประจําป 2546  ในอัตราหุนละ 0.12 บาท  รวมจํานวนเงิน 90.36 ลานบาท  และไดจายชําระในเดือน

      เมษายน 2547

19. รายการบัญชีกับบริษัทท่ีเก่ียวของกัน 

งบการเงินของบริษัทฯ     ไดรวมรายการที่เกิดขึ้นกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน      ซ่ึงเกี่ยวของกันโดยการมี

      ผูถือหุนและ/หรือมีกรรมการรวมกัน    รายการระหวางกันไดมีการกําหนดเปนนโยบายดังนี้

รายการคาระหวางบริษัทฯ กับบริษัท ราคาและผลตอบแทนที่เปนทางการคาปกติ

ที่เกี่ยวของกัน ตามราคาตลาดทั่วไป   หรือตามสัญญาที่

ตกลงกัน สําหรับรายการที่ไมมีราคาตลาด

-  บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) เปนผูถือหุนและมีกรรมการรวมกัน

    และบริษัทยอย

-  บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน) เปนผูถือหุนและมีกรรมการรวมกัน

    และบริษัทยอย

-  บริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดักส จํากัด มีกรรมการรวมกัน

    (มหาชน)  และบริษัทยอย

30 กันยายน 2547 บาท 31 ธันวาคม 2546

          ลูกหนี้การคา 

บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 66,021,766.38 53,956,283.82 

บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 13,734,614.08 19,168,882.36 

รวม 79,756,380.46 73,125,166.18 
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ลักษณะรายการระหวางกัน นโยบายในการกําหนดราคา

บริษัทที่เกี่ยวของกัน ลักษณะความสัมพันธ



30 กันยายน 2547 บาท 31 ธันวาคม 2546

          เจาหนี้การคา

บริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดักส จํากัด (มหาชน) 

           และบริษัทยอย 1,105,103.26 861,830.44 

รวม 1,105,103.26 861,830.44 

30 กันยายน 2547 บาท 30 กันยายน 2546

          ขายสินคา

บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 244,740,102.22 246,359,193.31 

บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 107,042,918.52 107,407,912.59 

รวม 351,783,020.74 353,767,105.90 

          ซ้ือสินคา

บริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดักส จํากัด (มหาชน) 

           และบริษัทยอย 4,187,444.05 942,287.53 

รวม 4,187,444.05 942,287.53 
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