
 

 

 

 

 

 

บริษัท  โฮม  โปรดักส  เซ็นเตอร  จํากัด  (มหาชน) 

รายงานของผูสอบบัญชีและงบการเงิน 

ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  2546  และ  2545 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ ผูถือหุนบริษัท  โฮม  โปรดักส  เซ็นเตอร  จํากัด  (มหาชน) 

 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545 งบกําไรขาดทุน งบแสดง    

การเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสดสําหรับป ส้ินสุดวันเดียวกันของแตละปของ

บริษัท โฮมโปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) ซ่ึงผูบริหารของกิจการเปนผูรับผิดชอบตอความถูกตอง

และครบถวนของขอมูลในงบการเงินเหลานี้ สวนขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตอ      

งบการเงินดังกลาวจากผลการตรวจสอบของขาพเจา 

ขาพเจาไดปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ซ่ึงกําหนดให

ขาพเจาตองวางแผนและปฏิบัติงานเพื่อใหไดความเชื่อมั่นอยางมีเหตุผลวา งบการเงินแสดงขอมูลที่ขัดตอ

ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญหรือไม การตรวจสอบรวมถึงการใชวิธีการทดสอบหลักฐานประกอบ     

รายการทั้งที่เปนจํานวนเงินและการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน การประเมินความเหมาะสมของหลักการ

บัญชีที่กิจการใชและประมาณการเกี่ยวกับรายการทางการเงินที่เปนสาระสําคัญ ซ่ึงผูบริหารเปนผูจัดทําขึ้น    

ตลอดจนการประเมินถึงความเหมาะสมของการแสดงรายการที่นําเสนอในงบการเงินโดยรวม ขาพเจา 

เชื่อวาการตรวจสอบดังกลาวใหขอสรุปที่เปนเกณฑอยางเหมาะสมในการแสดงความเห็นของขาพเจา 

ขาพเจาเห็นวางบการเงินขางตนนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545     

ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับป ส้ินสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท โฮม โปรดักส  

เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)  โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

 
      สํานักงานสอบบัญชี  ดี  ไอ  เอ 

 

 

(นางสุวิมล    กฤตยาเกียรณ) 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  ทะเบียนเลขที่  2982 

 

วันที่  10  กุมภาพันธ  2547 

 

 



สินทรัพย หมายเหตุ 2546 บาท 2545
สินทรัพยหมุนเวียน
          เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 2 36,291,871.62 84,051,092.97
          ลูกหนี้การคา -  สุทธิ 3 121,235,696.40 140,699,262.83
          สินคาคงเหลือ 4 1,702,343,067.98 1,245,873,765.03
          ลูกหนี้กรมสรรพากร 51,025,422.80 34,630,180.32
          สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 119,413,481.05 92,145,069.31

          รวมสินทรัพยหมุนเวียน 2,030,309,539.85 1,597,399,370.46
สินทรัพยไมหมุนเวียน
          เงินฝากประจํา 5 14,651,345.07     32,001,821.73
          ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ  -  สุทธิ  6 2,032,773,477.50 1,277,468,483.06
          สิทธิการเชารอตัดบัญชี  7 301,706,134.46 209,844,454.63
          อสังหาริมทรัพยรอการขาย 4,174,122.40 2,674,122.40
          เงินประกันการเชา 25,824,626.20 17,385,426.20
          สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 5,427,200.48 8,879,440.59

          รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 2,384,556,906.11 1,548,253,748.61
รวมสินทรัพย 4,414,866,445.96 3,145,653,119.07

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

             งบการเงินนี้ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่ ………. เมื่อวันที่ ……………………

             ขอรับรองวารายการขางตนเปนความจริงและถูกตองทุกประการ 

(ลงชื่อ) ……………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
            (                                                                                                 )

บริษัท  โฮม  โปรดักส  เซ็นเตอร  จํากัด  (มหาชน)
งบดุล

  ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  2546  และ 2545



หนี้สินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ 2546 บาท 2545

หนี้สินหมุนเวียน

          เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจาก

                          สถาบันการเงิน 8 527,110,595.17 140,198,886.13

          เจาหนี้การคา 1,996,511,486.66 1,427,041,608.83

          สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ

                 ภายใน  1  ป 10 ,11 54,034,985.99 83,415,317.00

          เจาหนี้คาสิทธิการเชา 9 0.00 15,500,000.00

          เจาหนี้คาทรัพยสิน 57,983,621.77 76,136,616.03

          เงินมัดจําคาสินคา 132,960,603.90 68,221,496.23

          เจาหนี้อ่ืน 64,600,083.48 49,069,337.31

         หนี้สินหมุนเวียนอื่น 192,293,235.03 88,005,823.66

         รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,025,494,612.00 1,947,589,085.19

หนี้สินไมหมุนเวียน

         เงินกูยืมระยะยาว 10 21,416,678.00 38,833,341.00

         เจาหนี้คาตกแตง 11 0.00 7,084,990.00

         หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 52,144,325.96 6,971,472.42

         รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 73,561,003.96 52,889,803.42

รวมหนี้สิน 3,099,055,615.96 2,000,478,888.61

(ลงชื่อ) ……………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
            (                                                                                                 )

บริษัท  โฮม  โปรดักส  เซ็นเตอร  จํากัด  (มหาชน)

งบดุล  (ตอ)

  ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  2546  และ 2545

- 2 -



หนี้สินและสวนของผูถือหุน (ตอ) หมายเหตุ 2546 บาท 2545

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       13 753,000,000.00

              หุนสามัญ 750,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท       12 750,000,000.00

           สวนเกินมูลคาหุน 13 190,121,460.61 184,121,460.61

        กําไรสะสม

           จัดสรรแลว

               สํารองตามกฎหมาย 15 20,000,000.00 9,500,000.00

           ยังไมไดจัดสรร 352,689,369.39 201,552,769.85

         รวมสวนของผูถือหุน 1,315,810,830.00 1,145,174,230.46
รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 4,414,866,445.96 3,145,653,119.07

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ) ……………………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
            (                                                                                                 )

 - 3 -

บริษัท  โฮม  โปรดักส  เซ็นเตอร  จํากัด  (มหาชน)

งบดุล  (ตอ)

  ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  2546  และ 2545



หมายเหตุ 2546 บาท 2545

รายได

รายไดจากการขาย 6,752,971,593.68 4,563,640,553.81

รายไดอ่ืน 113,740,096.46 50,824,676.42

รวมรายได 6,866,711,690.14 4,614,465,230.23

คาใชจายจากการดําเนินงาน

ตนทุนขาย 5,327,226,153.34 3,657,744,263.36

คาใชจายในการขายและการบริหาร 1,235,450,405.11 794,692,667.26

รวมคาใชจาย 6,562,676,558.45 4,452,436,930.62

กําไรกอนดอกเบี้ยและภาษีเงินได 304,035,131.69 162,028,299.61

ดอกเบี้ยจาย (24,985,942.16) (22,956,469.78)

ภาษีเงินได (72,412,589.99) (29,794,504.39)

กําไรสุทธิ 206,636,599.54 109,277,325.44

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 16

กําไรสุทธิ 0.27 0.18

กําไรตอหุนปรับลด 16

กําไรสุทธิ 0.26 0.18

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบกําไรขาดทุน

สําหรับป  สิ้นสุดวันท่ี  31  ธันวาคม  2546  และ  2545

บริษัท  โฮม  โปรดักส  เซ็นเตอร  จํากัด  (มหาชน)



(หนวย : บาท)

ทุนเรือนหุนที่ สวนเกิน สํารองตาม กําไร(ขาดทุน) รวม

หมายเหตุ ออกและชําระแลว มูลคาหุน กฎหมาย สะสม

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

เพิ่มทุนหุนสามัญ          12     375,000,000.00 0.00 0.00 0.00 375,000,000.00

จัดสรรสํารองตามกฎหมาย 0.00 0.00 7,500,000.00 (7,500,000.00) 0.00

กําไรสุทธิ 0.00 0.00 0.00 109,277,325.44 109,277,325.44

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545 750,000,000.00 184,121,460.61 9,500,000.00 201,552,769.85 1,145,174,230.46

ใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญ   13 3,000,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00 9,000,000.00

จัดสรรสํารองตามกฎหมาย 0.00 0.00 10,500,000.00 (10,500,000.00) 0.00

เงินปนผลจาย          14     0.00 0.00 0.00 (45,000,000.00) (45,000,000.00)

กําไรสุทธิ 0.00 0.00 0.00 206,636,599.54 206,636,599.54

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 753,000,000.00 190,121,460.61 20,000,000.00 352,689,369.39 1,315,810,830.00

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท  โฮม  โปรดักส  เซ็นเตอร  จํากัด  (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน

สําหรับป  สิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2546  และ  2545



2546 บาท 2545

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

    กําไรสุทธิ 206,636,599.54 109,277,325.44

         ปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ  (จาย)

              คาเสื่อมราคา 135,248,392.05   79,096,432.82     

              สิทธิการเชาตัดจาย 8,904,621.87       7,134,691.03       

              คาเผื่อสินคาเสียหายเพิ่มขึ้น (ลดลง) 25,772,977.56     3,465,803.32       

              (กําไร)ขาดทุนจากการขายทรัพยสิน 6,850,146.40       153,064.07          

              (กําไร)ขาดทุนที่ยังไมเกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน 0.00 (1,373,921.48)

              ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับการคา (เพิ่มขึ้น) ลดลง 17,963,566.43 (59,365,044.36)

              สินคาคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง (482,242,280.51) (429,389,130.70)

              สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน (เพิ่มขึ้น) ลดลง (27,268,411.74) (57,293,652.41)

              ลูกหนี้กรมสรรพากร (เพิ่มขึ้น) ลดลง (16,395,242.48) (7,210,840.50)

              เงินประกันการเชา (เพิ่มขึ้น) ลดลง (8,439,200.00) 0.00

              สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 3,452,240.11 (622,446.58)

              เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจายการคาเพิ่มขึ้น (ลดลง) 569,469,877.83 467,869,744.93

              เจาหนี้อ่ืนเพิ่มขึ้น (ลดลง) 15,530,746.17 11,510,235.40

              ดอกเบี้ยคางจายเพิ่มขึ้น (ลดลง) (367,550.30) (1,173,595.63)

              เงินมัดจําคาขายสินคาเพิ่มขึ้น (ลดลง) 64,739,107.67 (14,721,960.49)

              หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนเพิ่มขึ้น (ลดลง) 104,654,961.67 55,906,569.12

              หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืนเพิ่มขึ้น (ลดลง) 45,172,853.54 2,897,143.68

เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจกรรมดําเนินงาน 669,683,405.81 166,160,417.66

บริษัท  โฮม  โปรดักส  เซ็นเตอร  จํากัด  (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สําหรับป  สิ้นสุดวันท่ี  31  ธันวาคม  2546  และ  2545



2546 บาท 2545
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
              เงินฝากประจํา 17,350,476.66 (32,000,009.05)
              ขายทรัพยสิน 1,554,466.83 314,122.10
              สิทธิการเชารอตัดบัญชี (เพิ่มขึ้น) ลดลง (100,766,301.70) (59,756,618.00)
              จายชําระเจาหนี้คาทรัพยสิน (76,136,616.03) (179,990,869.21)
              ซื้อทรัพยสินถาวร (840,974,377.95) (233,011,455.48)
เงินสดสุทธิไดมา(ใชไป)จากกิจการลงทุน (998,972,352.19) (504,444,829.64)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
              รับ (จาย) เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้น
                     จากสถาบันการเงิน   386,911,709.04 135,198,886.13
              ชําระต๋ัวสัญญาใชเงิน (15,500,000.00) 0.00
              รับเงินกูระยะยาว 63,300,000.00 63,300,000.00
              จายเงินกูยืมระยะยาว (108,679,996.01) (409,543,207.97)
              จายชําระหนี้สัญญาเชาการเงิน (8,501,988.00) (8,502,048.00)
              ใบสําคัญแสดงสิทธิ - ใชสิทธิซื้อหุนสามัญ 9,000,000.00 0.00
              เงินสดรับจากการเพิ่มทุน 0.00 375,000,000.00
              จายเงินปนผล (45,000,000.00) 0.00
เงินสดสุทธิไดรับ(ใชไป)จากกิจการจัดหาเงิน 281,529,725.03 155,453,630.16
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ (47,759,221.35) (182,830,781.82)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  ณ  วันตนงวด 84,051,092.97 266,881,874.79
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  ณ  วันสิ้นงวด 36,291,871.62 84,051,092.97
ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม
       เงินสดจายในระหวางงวด 

ดอกเบี้ยจาย 25,353,492.46 24,130,065.41
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 10,595,034.37 10,778,533.53

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

บริษัท  โฮม  โปรดักส  เซ็นเตอร  จํากัด  (มหาชน)
งบกระแสเงินสด  (ตอ)

สําหรับป  สิ้นสุดวันท่ี  31  ธันวาคม  2546  และ  2545
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     เกณฑการเสนองบการเงิน

            งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย        และแสดงรายการตาม

     ประกาศกรมทะเบียนการคา  ลงวันที่ 14 กันยายน 2544  เร่ือง "กําหนดรายการยอที่ตองมีในงบการเงิน"

1.  สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ  

     1.1  การบันทึกรายไดและคาใชจาย

            บริษัทฯ  บันทึกรายไดและคาใชจายตามเกณฑคงคาง

            รายไดจากการขายบันทึกเมื่อบริษัทฯ  ไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เปนสาระสําคัญของความเปน

     เจาของสินคาใหกับผูซ้ือแลว

            รายไดคาเชาและบริการที่เกี่ยวของรับรูตามระยะเวลาของสัญญาเชาและบริการ

            รายไดคาบริการรับรูเมื่อการบริการเสร็จสิ้นลง 

     1.2  สินคาคงเหลือ

            บริษัทฯ ตีสินคาคงเหลือ ในราคาทุนหรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับ  แลวแตราคาใดจะต่ํากวา ราคาทุนคํานวณ

     โดยวิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 

     1.3  การตัดคาเสื่อมราคาและรายจายรอตัดบัญชี

            บริษัทฯ      ตัดคาเสื่อมราคาอุปกรณและเครื่องใช     โดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณของ

     สินทรัพย  ดังนี้ 

            อาคารบนที่เชาและสวนปรับปรุงอาคาร  ตัดคาเสื่อมราคาตามอายุสัญญาเชาโดยไมเกินอายุการใชงาน

คาระบบ - คอมพิวเตอร  5-10   ป

เครื่องใชสํานักงาน        5   ป  

เครื่องตกแตงติดตั้งและอุปกรณ  5-10   ป

สิทธิการเชาตัดจายเปนเสนตรงตามอายุสัญญาเชา 

     1.4  รายการที่เปนเงินตราตางประเทศ

            บริษัทฯ   บันทึกรายการที่เปนเงินตราตางประเทศเปนเงินบาทในอัตราแลกเปลี่ยน   ณ   วันที่เกิดรายการ 

     ยอดคงเหลือของบัญชีที่เปนเงินตราตางประเทศ   ณ  วันที่ในงบดุลแปลงคาเปนเงินบาทดวยอัตราแลกเปลี่ยน

     ณ  วันนั้น

            กําไรขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา   ถือเปนรายไดหรือคาใชจายประจําป    

บริษัท  โฮม  โปรดักส  เซ็นเตอร  จํากัด  (มหาชน)

ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  2546  และ  2545

หมายเหตุประกอบงบการเงิน



     1.5  การบันทึกดอกเบี้ยเปนตนทุนของสินทรัพย

            บริษัทฯ   บันทึกดอกเบี้ยจากการกูยืมเพื่อการกอสรางอาคารศูนยการคา   เปนสวนหนึ่งของตนทุนอาคาร

     นั้น  และจะหยุดบันทึกดอกเบี้ยเปนตนทุนของอาคาร   เมื่ออาคารอยูในสภาพพรอมจะใชงานได   

     1.6  คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

            บริษัทฯ  ตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยการประมาณของผูบริหาร  ซ่ึงประมาณขึ้นจากสถานะดานการเงิน

     ของลูกหนี้ขายสงที่คาดวาอาจจะเก็บเงินไมได  

     1.7  คาเผื่อสินคาเสียหาย

            บริษัทฯ  ตั้งคาเผื่อสินคาเสียหายโดยการประมาณจากประสบการณสินคาที่เสียหายจริง   ในอัตรารอยละ

     ของยอดรายไดสุทธิจากการขายปลีกหนาราน 

     1.8  กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน

            บริษัทฯ  จัดกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานโดยที่พนักงานสงเขาเปนเงินสะสมของกองทุนโดยสมัครใจ

     ในอัตรารอยละ 2-4 ของเงินเดือน และเงินที่บริษัทฯ จายสมทบในอัตรารอยละ 2-4 ของเงินเดือน เงินกองทุน

     ที่จดทะเบียนบริหารโดยผูจัดการกองทุนรับอนุญาตแหงหนึ่ง   โดยปฏิบัติตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติ

     กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2542

     1.9  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

            เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดหมายถึง     เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภท     แตไมรวม

     เงินฝากประเภทที่ตองจายคืนเมื่อส้ินระยะเวลาที่กําหนด        และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลอง        ซ่ึงมี

     ความเสี่ยงตอการเปลี่ยนแปลงในมูลคานอย  

     1.10  กําไรตอหุน

              1.10.1  กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

                          กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐาน          คํานวณโดยการหารยอดกําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับปดวย

              จํานวนหุนสามัญที่จําหนายและเรียกชําระแลวถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักตามสวนที่เรียกชําระ

              1.10.2  กําไรตอหุนปรับลด

                          กําไรตอหุนปรับลด  คํานวณโดยการนํากําไรสุทธิหลังจากการปรับปรุงดานรายไดหรือคาใชจาย

              ที่เกี่ยวของ   ซ่ึงสุทธิจากภาษีเงินได   หารดวยผลรวมเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ออกจําหนายแลว

              ในระหวางงวด  บวกดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่บริษัทฯ ตองออก   เพื่อแปลงหุนสามัญ

              เทียบเทาปรับลดทั้งสิ้นใหเปนหุนสามัญ
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2.  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  ประกอบดวย 
2546 บาท 2545

เงินสด 14,535,520.46 30,257,890.68 
เงินฝากกระแสรายวัน 6,563,878.79 16,765,859.38 
เงินฝากออมทรัพย 15,192,472.37 37,027,342.91 

รวม 36,291,871.62 84,051,092.97 

3.  ลูกหนี้การคา  -  สุทธิ
2546 บาท 2545

ลูกหนี้การคา 103,303,732.88 104,659,956.62
ลูกหนี้เช็คคืน 19,212,191.68 42,696,392.55
ลูกหนี้บัตรเครดิตและคูปอง 19,887,236.65 36,551,848.69

รวม 142,403,161.21 183,908,197.86
หัก    คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (21,167,464.81) (43,208,935.03)
ลูกหนี้การคา  -  สุทธิ 121,235,696.40 140,699,262.83

            บริษัทฯ  มีลูกหนี้การคาที่มีปญหาในการชําระหนี้  แยกตามอายุหนี้ที่คางชําระมากกวา  12 เดือน  ณ วันที่  
     31 ธันวาคม 2546 และ 2545  เปนจํานวน 19.21 ลานบาท  และ 43.21 ลานบาท  ตามลําดับ ในระหวางป 2546
     และ 2545  บริษัทฯ ไดทําการตัดจําหนายลูกหนี้การคาและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จํานวน 21.79 ลานบาท และ 
     19.87 ลานบาท ตามลําดับ 
     
4.  สินคาคงเหลือ   ประกอบดวย 

2546 บาท 2545
สินคาคงเหลือ 1,746,350,432.48 1,264,108,151.97 
หัก    คาเผื่อสินคาเสียหาย (44,007,364.50) (18,234,386.94)

รวม 1,702,343,067.98 1,245,873,765.03 

สินคาคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545 ไดรวมมูลคาของสินคาจายชําระตามยอดขาย เปน
     จํานวน 189.18 ลานบาท และ 135.47 ลานบาท  ตามลําดับ  ซ่ึงบริษัทฯ ไดบันทึกบัญชีเจาหนี้การคาที่เกี่ยวของ
     กับสินคาดังกลาวดวยจํานวนที่เทากัน

5.  เงินฝากประจํา
            ณ  วันที่  31 ธันวาคม 2546  และ 2545  เงินฝากประจําบางสวน  จํานวน 12 ลานบาท  และ 27.5 ลานบาท 
     ตามลําดับ บริษัทฯ นําไปเปนหลักทรัพย  คํ้าประกันตามสัญญาเชาที่ดินใหกับธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง  
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6.  ท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ  -  สุทธิ

31 ธันวาคม  2545 เพิ่มขึ้น ลดลง โอนเขา(ออก) 31 ธันวาคม  2546

     ราคาทุน :-

     ที่ดินและสวนปรับปรุงที่ดิน 136,300,000.00 67,071,228.00 0.00 0.00 203,371,228.00

     อาคาร, อาคารบนที่เชาและ

          สวนปรับปรุงอาคารบนที่เชา 789,354,422.71 75,667,474.62 (8,500.00) 495,650,890.90 1,360,664,288.23

     คาระบบ - คอมพิวเตอร 142,419,307.30 31,719,756.95 (21,142,164.06) 7,368,969.47 160,365,869.66

     เครื่องใชสํานักงาน 59,749,038.36 30,503,608.63 (760,112.23) 10,216,288.35 99,708,823.11

     เครื่องตกแตงติดตั้งและอุปกรณ 307,517,144.64 150,234,309.24  (2,535,869.47) 77,456,924.22 532,672,508.63

     ยานพาหนะ 3,868,060.16 3,644,666.71 (73,128.96) 0.00 7,439,597.91

     อาคารระหวางกอสราง - 

          บนที่เชา 108,709,303.15 461,324,927.36 0.00 (512,429,733.02) 57,604,497.49

     คาระบบคอมพิวเตอร

          ระหวางตดิตั้ง 2,700,796.71 7,835,440.00 0.00 (7,106,046.71) 3,430,190.00

     เครื่องตกแตงและอุปกรณ

          ระหวางติดตั้ง 200,705.00 70,956,588.21 0.00 (71,157,293.21) 0.00

รวม 1,550,818,778.03 898,957,999.72 (24,519,774.72) 0.00 2,425,257,003.03

     คาเสื่อมราคาสะสม :-

     อาคาร, อาคารบนที่เชาและ

          สวนปรับปรุงอาคารบนที่เชา 128,959,333.25 47,478,982.24 0.00 (1,349.04) 176,436,966.45

     คาระบบ - คอมพิวเตอร 39,099,243.36 22,323,100.08 (13,408,941.14) 58,213.70 48,071,616.00

     เครื่องใชสํานักงาน 28,874,628.80 12,682,902.53 (305,132.67) (55,438.80) 41,196,959.86

     เครื่องตกแตงติดตั้งและ

          อุปกรณสํานักงาน 75,089,959.59 50,994,393.07 (1,467,453.90) (1,425.86) 124,615,472.90

     ยานพาหนะ 1,327,129.97 1,769,014.13 (933,633.78) 0.00 2,162,510.32

รวม 273,350,294.97 135,248,392.05 (16,115,161.49) 0.00 392,483,525.53

     มูลคาทางบัญชี 1,277,468,483.06 2,032,773,477.50

คาเสื่อมราคา     :     สําหรับป  ส้ินสุดวันที่  31  ธันวาคม  2546  จํานวน  135,248,392.05  บาท

             สําหรับป  ส้ินสุดวันที่  31  ธันวาคม  2545  จํานวน     79,096,432.82  บาท
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            ที่ดิน  อาคารและอุปกรณราคาตามบัญชีกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมที่บริษัทฯ  หักคาเสื่อมราคาหมดแลว

     ทั้งจํานวนแตยังคงใชงาน  ณ  วันที่  31 ธันวาคม  2546  และ  2545  เปนจํานวน  24.79  ลานบาท  และ 11.64

      ลานบาท  ตามลําดับ

            ณ  วันที่  31 ธันวาคม 2546  และ  2545  บริษัทฯ  ไดนําสิทธิการเชาพรอมทั้งอาคารบนที่เชาทั้งหมดและ

     เครื่องตกแตงติดตั้งและอุปกรณบางสวน       ไปจดจํานองค้ําประกันภาระหนี้สินที่บริษัทฯ        มีตอธนาคาร

     แหงหนึ่ง  วงเงิน  563.76  ลานบาท  และ  497.50  ลานบาท  ตามลําดับ 

7.  สิทธิการเชารอตัดบัญชี 

2546 บาท 2545

สิทธิการเชารอตัดบัญชี 236,152,826.56  160,896,208.56  

บวก   เพิ่มระหวางป 100,766,301.70  75,256,618.00    

หัก     ตัดจําหนายสะสม (35,212,993.80) (26,308,371.93)
สิทธิการเชารอตัดบัญชี - สุทธิ 301,706,134.46  209,844,454.63  

สิทธิการเชาตัดจาย  : สําหรับป  ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546  จํานวน 8,904,621.87      

สําหรับป  ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545  จํานวน 7,134,691.04      

            สิทธิการเชารอตัดบัญชี  เปนสิทธิการเชาของที่ดินและอาคาร  ซ่ึงตัดจายตามอายุสัญญาเชา  ในป  2546

     บริษัทฯ  ไดจายชําระคาสิทธิการเชาเพิ่มอีกหาแหง   เปนจํานวนเงินรวม   100.77   ลานบาท   อายุสัญญาเชา 

     24 - 30 ป

8.  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน   ประกอบดวย 

2546 บาท 2545

เงินเบิกเกินบัญชี 19,414,482.54    198,886.13         

เงินกูยืมจากบริษัทการเงิน 507,696,112.63  140,000,000.00  
รวม 527,110,595.17  140,198,886.13 

     8.1   บริษัทฯ  มีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารหลายแหง   รวมวงเงินทั้งสิ้น  90  ลานบาท  โดยวงเงินบางสวน

     ค้ําประกันโดยสิทธิการเชาและสิ่งปลูกสราง  

     8.2   เงินกูยืมจากบริษัทการเงิน จํานวน 507.69 ลานบาท เปนเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินหลายแหง 

     โดยการออกตั๋วสัญญาใชเงินและตั๋วแลกเงิน  ครบกําหนดระหวางเดือนมกราคม  2547  ถึงกุมภาพันธ  2547 

     และบางสวนค้ําประกันโดยสิทธิการเชาและสิ่งปลูกสราง  
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9.  ตั๋วเงินจาย - คาสิทธิการเชา 

             ในป 2545  บริษัทฯ ไดออกตั๋วสัญญาใชเงิน  จํานวน 15.5 ลานบาท  ครบกําหนดในป 2546  เพื่อชําระคาสิทธิการเชา   

     อาวัลตั๋วโดยธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง  บริษัทฯ ไดวางเงินฝากประจํา  จํานวน 15.5 ลานบาท เปนประกัน 

10.  เงินกูยืมระยะยาว   ประกอบดวย 

2546         บาท         2545

เงินกูยืมระยะยาว    68,366,673.99 113,746,670.00 

หัก    สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนด   

         ชําระภายใน  1  ป (46,949,995.99) (74,913,329.00)

เงินกูยืมระยะยาว  -  สุทธิ 21,416,678.00 38,833,341.00 

             บริษัทฯ มีเงินกูยืมเงินระยะยาวจากธนาคารพาณิชย 2 แหง อัตราดอกเบี้ย MLR รวมทั้งสิ้น 4 วงเงิน  ประกอบดวย

วงเงินที่ จํานวน

2546        บาท          2545

1 83,500,000.00 0.00 26,380,000.00 2.38 ลานบาท

2 36,000,000.00 18,750,000.00 27,750,000.00 0.75 ลานบาท

3 40,000,000.00 21,666,674.00 31,666,670.00 0.83 ลานบาท

4 202,200,000.00 27,950,000.00 27,950,000.00 ตามรายละเอียด

รวม 68,366,674.00 113,746,670.00

             บริษัทฯ  ไดทําสัญญากูยืมเงินจากธนาคารประเภท  Revolving  Line  2  วงเงิน  โดยแบงแตละวงเงินเปน  2  สวน  คือ 

     สวนที่ 1 เปนเงินกูระยะ 1 ป มีเงื่อนไขการผอนชําระรายเดือน และสวนที่ 2 เปนการออกตั๋วสัญญาใชเงิน มีสิทธิไถถอนคืน

     และสามารถกูยืมไดตามวงเงินที่เหลือ ซ่ึงในแตละปเงินกูยืม  สวนที่ 2  จะลดลงไปเปนเงินกูยืมสวนที่ 1  โดยมีรายละเอียด

     ดังนี้ 
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จํานวนเงิน เงื่อนไขการผอนชําระตองวด/ตอเดือน



จํานวน

2546        บาท          2545

     1.     สวนที่ 1 28,500,000.00 4,750,000.00 4,750,000.00 -  เดือน 3/46-2/47  งวดละ 2.38 ลานบาท

             สวนที่ 2 85,500,000.00 0.00 0.00 -  โอนไปเปนเงินกูสวนที่ 1 ปละ 28.50

    ลานบาท

รวม 114,000,000.00 4,750,000.00 4,750,000.00

     2.     สวนที่ 1 34,800,000.00 23,200,000.00 23,200,000.00 -  เดือน 9/46-8/47  งวดละ 2.9 ลานบาท

             สวนที่ 2 53,400,000.00 0.00 0.00 -  โอนไปเปนเงินกูสวนที่ 1 ปละ 34.80

    ลานบาท

รวม 88,200,000.00 23,200,000.00 23,200,000.00

202,200,000.00 27,950,000.00 27,950,000.00

             เงินกูยืมดังกลาวค้ําประกันโดยสิทธิการเชาและสิ่งปลูกสรางบนที่เชา สิทธิการเชาชวงและสิทธิตามสัญญาใหบริการ

     ในพื้นที่สวนกลางอันเนื่องมาจากการเชาชวง   พรอมทั้งเครื่องตกแตงและอุปกรณบางสวน (หมายเหตุ  6  และ  7)

11. เจาหนี้คาตกแตง

2546         บาท         2545

เจาหนี้คาตกแตง 7,084,990.00 15,586,978.00 

หัก       สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ

             ภายใน  1  ป (7,084,990.00) (8,501,988.00)

รวม 0.00 7,084,990.00 

             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

รวมทั้งสิ้น

จํานวนเงิน เงื่อนไขการผอนชําระตองวด/ตอเดือน
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วงเงินที่



    

 



12. ทุนจดทะเบียน

ตามรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป   2545  ในวันที่   26  เมษายน  2545   ไดมีมติอนุมัติให

      เพิ่มทุนจดทะเบียน   612.5   ลานหุน    มูลคาหุนละ   1.00    บาท   คิดเปนจํานวนเงิน    612.5   ลานบาท   จาก

     ทุนจดทะเบียนเดิม  375  ลานบาท  เปนทุนจดทะเบียน  987.5 ลานบาท  (แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 987.5

      ลานหุน  มูลคาหุนละ 1.00 บาท)  และใหจัดสรรหุนเพิ่มทุนดังนี้ 

               (1)  สวนที่หนึ่ง  จํานวน 375 ลานหุน  จําหนายใหแกผูถือหุนเดิม  ในอัตราสวน  1 หุนเดิมตอ  1 หุนใหม   

     ราคาหุนละ  1.00  บาท  

                (2)  สวนที่สอง จํานวน 187.5 ลานหุน ไวสําหรับรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน

    ในกรณีที่มีหุนเหลือจากการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน     อันเนื่องมาจากไมมีการออกใบสําคัญแสดง

    สิทธิ    หรือผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไมใชสิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิ    ใหคณะกรรมการเปนผูมี

    อํานาจในการพิจารณาจัดสรรหุนสวนที่เหลือดังกลาว         ไมวาในคราวเดียวหรือหลายคราวใหแก

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

    ใบสําคัญแสดงสิทธิ    จํานวน  187.5  ลานหนวย    จะจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม    ซ่ึงใชสิทธิจองซื้อ

    หุนสามัญเพิ่มทุนใหมตามสัดสวนและจากการใชสิทธิเกินสวน    ในอัตราสวน    2    หุนใหม    ตอ 

    1 หนวย  ใบสําคัญแสดงสิทธิ   อายุ 3 ป  ไมมีราคาเสนอขาย  ใบสําคัญแสดงสิทธิ  1  หนวย  มีสิทธิ

    ซ้ือหุนสามัญได 1 หุน  ในราคา 3.00 บาท  ระยะเวลาการใชสิทธิทุก ๆ 3 เดือน ครบกําหนดวันที่ 25

    กรกฎาคม 2548

                (3)  สวนที่สาม   จํานวน  50  ลานหุน   กําหนดราคาไมต่ํากวารอยละ  80  ของราคาตลาดของหุนบริษัท

    โดยราคาตลาดใหคํานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก            หรือราคาปดเฉลี่ยของการซื้อขายหุน

    บริษัทฯ เปนระยะเวลา 10 วันทําการยอนหลังนับตั้งแตวันที่คณะกรรมการมีมติใหเสนอขายแลวแต

    ราคาใดจะสูงกวาใหแกบุคคลในวงจํากัด  (Private  Placement)  ตามประกาศคณะกรรมการ  ก.ล.ต.   

    ที่ กจ. 12/2543 
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ในวันที่   8  พฤษภาคม  2545   บริษัทฯ  ไดนํามติดังกลาวไปจดทะเบียนเพิ่มทุนเปน  987.5   ลานบาท

       กับกระทรวงพาณิชย  โดยบริษัทฯ ไดรับเงินจากการเพิ่มทุนสวนที่หนึ่ง  ครบถวนในวันที่  5  มิถุนายน  2545

       และไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนที่ชําระแลวตอกระทรวงพาณิชย  เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2545  รวมเปนทุน

       ชําระแลว 750 ลานบาท 

ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2545  บริษัทฯ ไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

       ตลาดหลักทรัพยใหเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญในสวนที่สองใหแกผูถือหุนเดิม    

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักตามสวนที่เรียกชําระที่ใชหารยอดกําไรสุทธิ       สําหรับปส้ินสุด

       วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545   มีจํานวน 751,750,685 หุน และ 594,863,013.70 หุน ตามลําดับ

13. ใบสําคัญแสดงสิทธิ

ที่ประชุมสามัญผูถือหุน  เมื่อวันที่  26  เมษายน  2545  มีมติบริษัทฯ  ออกใบสําคัญแสดงสิทธทิี่จะซื้อ

      หุนสามัญ ในอัตราการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ  1 หนวย  :  1 หุนสามัญ  ราคาการใชสิทธิราคา  3  บาท  :

      1 หุนสามัญใหม ครบกําหนดวันใหสิทธิวันที่ 25 กรกฎาคม 2548 

ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2546 มีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิมาใชสิทธิแปลงสภาพ จํานวน 3 ลานหนวย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวมียอดคงเหลือดังตอไปนี้ 

          ใบสําคัญแสดงสิทธิยกมา 187,500,000 หนวย

          ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ใชสิทธิจนถึงวันที่ หนวย

31 ธันวาคม 2546 3,000,000 หนวย

          ใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือ 184,500,000 หนวย

การใชสิทธิดังกลาวทําใหมีหุนสามัญและสวนเกินมูลคาหุนเพิ่มขึ้น    จํานวน   3   ลานบาท    และ   6 

      ลานบาท  ตามลําดับ

14. เงินปนผลจาย 

ตามรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน  ประจําป 2546  ในวันที่  25  เมษายน 2546  ไดมีมติอนุมัติการ

      จายเงินปนผลประจําป 2545 ในอัตราหุนละ 0.06 บาท รวมจํานวนเงิน 45 ลานบาท  และไดจายชําระในเดือน

      พฤษภาคม 2546 

- 9 -



15. สํารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน   จํากัด     บริษัทฯ    จะตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปไวเปนสํารอง

      ตามกฎหมายไมนอยกวารอยละ   5   ของกําไรสุทธิประจําป   หักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา  (ถามี)   จนกวา
      สํารองนี้จะมียอดเปนรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

16. กําไรตอหุน
สําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546

กําไร(บาท) จํานวนหุน (หุน) จํานวนตอหุน (บาท)
          กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
          กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญ 206,636,599.54   751,750,685        0.27                     
          ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด

- สิทธิที่จะซื้อหุน 54,570,423          
          กําไรตอหุนปรับลด
          กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญสมมติ

วามีการเปลี่ยนแปลงเปนหุนสามัญ 206,636,599.54   806,321,108        0.26                     

ณ   วันที่   31   ธันวาคม   2545    ราคาแปลงสภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิสูงกวาราคาตลาด   จึงไมมี
      ผลกระทบตอการคํานวณกําไรตอหุนปรับลด 

17. คาตอบแทนกรรมการ
คาตอบแทนกรรมการนี้เปนผลประโยชนที่จายใหแกกรรมการของบริษัทฯ   โดยไมรวมเงินเดือนและ

      ผลประโยชนที่เกี่ยวของที่จายใหกับกรรมการบริหาร  สําหรับป ส้ินสุดวันที่  31  ธันวาคม 2546  มีจํานวนเงิน
      3  ลานบาท  (สําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 จํานวน 2.4 ลานบาท) 

18. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้น 
      18.1  บริษัทฯ    มีภาระผูกพันกับธนาคารและสถาบันการเงินในการค้ําประกันการเชา    การซื้อสินคาหรือจาง
      ทําของและค้ําประกันตอหนวยงานราชการ  ณ วันที่  31 ธันวาคม 2546  และ 2545  เปนจํานวนเงินรวม  18.25
      ลานบาท  และ  27.95  ลานบาท  ตามลําดับ
      18.2  บริษัทฯ ไดทําสัญญา  2  สัญญาในการใหเชาและใหเชาชวง   พื้นที่ขายบางสวนในศูนยการคา   2  แหง  
      กับบริษัทแหงหนึ่ง  อายุสัญญา 30 ป และไดรับเงินลวงหนา จํานวน 42 ลานบาท  สัญญาครบกําหนดป 2576 
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19. ภาระผูกพันตามสิทธิการเชา 

      19.1  บริษัทฯ ไดมีการทําสัญญาเชาที่ดิน  อายุสัญญาเชา 27 ป และ 30 ป  ส้ินสุดวันที่  31 กรกฎาคม 2565 และวันที่  14  

      ตุลาคม  2569   ตามลําดับ    โดยบริษัทฯ   มีภาระผูกพันที่จะตองจายคาเชารายเดือนสําหรับสัญญาเชา ฉบับแรกเดือนละ 

      1.02 ลานบาท  และตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2541  เปนตนไปตองชําระคาเชารายปเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ  4 ของทุก  ๆ ป   

      จนครบอายุสัญญาเชาและตองจายคาเชารายปสําหรับสัญญาฉบับที่  2   ในปแรกชําระปละ  4.84   ลานบาท และเพิ่มขึ้น

      ในอัตรารอยละ  10  ของทุก 3 ปจนครบกําหนดสัญญาเชา 

      19.2  บริษัทฯ รับโอนสิทธิการเชาชวงที่ดินจากบริษัทแหงหนึ่ง  อายุสัญญาเชา 29 ป  1 เดือน  เร่ิมตั้งแตวันที่ 1 มกราคม  

      2539    ส้ินสุดวันที่   31  มกราคม  2568   โดยบริษัทฯ  ชําระคาตอบแทนการเชาชวงที่ดินที่เชาตลอดอายุสัญญาเชาชวง   

      เปนจํานวนเงิน   25.64   ลานบาท    และมีภาระผูกพันที่จะตองชําระคาบริการสวนกลางอันเกี่ยวเนื่องกับที่ดินที่เชาชวง

      ตลอดอายุสัญญา  เปนจํานวนเงิน  51.58  ลานบาท 

      19.3  บริษัทฯ   ไดมีการเชาทําสัญญาเชาที่ดิน    อายุสัญญาเชา  26   ป   ส้ินสุดวันที่   26   กันยายน   2571   โดยบริษัทฯ   

      มีภาระผูกพันที่จะตองจายคาเชารายเดือนตั้งแตปที่ 2  เดือนละ 60,000 บาท  และเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 10 ของทุก 3 ป

      จนครบอายุสัญญาเชา

       19.4   บริษัทฯ  ไดมีการทําสัญญาเชาที่ดิน  อายุสัญญาเชา  30  ป  ส้ินสุดวันที่  31  ธันวาคม  2576  โดยบริษัทฯ  มีภาระ

       ผูกพันที่จะตองจายคาเชารายเดือน   เดือนละ   111,645.00  บาท    และจายชําระเพิ่มขึ้นทุก   5   ป  ในอัตราดังนี้

       ปที่     6-10   ชําระเพิ่มจากปที่     1-5   ในอัตรารอยละ   33

       ปที่   11-15  ชําระเพิ่มจากปที่     6-10   ในอัตรารอยละ   33

       ปที่   16-20  ชําระเพิ่มจากปที่   11-15   ในอัตรารอยละ   25

       ปที่   21-25  ชําระเพิ่มจากปที่   16-20   ในอัตรารอยละ   30

       ปที่   26-30  ชําระเพิ่มจากปที่   21-25   ในอัตรารอยละ   27

      19.5  บริษัทฯ ไดมีการทําสัญญาเชาพื้นที่ศูนยการคา  รวม  9  แหง  ดังนี้

ลําดับที่    อายุสัญญา

1     1 พฤษภาคม 2542        24 ป    30 เมษายน 2566 - เดือนละ 0.15 ลานบาท

- ชําระคาเชาเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 10 ของทุก 3 ป

2      28 ธันวาคม 2542        17 ป    31 ธันวาคม 2559 - เดือนละ 0.16 ลานบาท

- ชําระคาเชาเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 15 ของทุก 3 ป

วันสิ้นสุดสัญญา อัตราคาเชา
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วันที่ทําสัญญา



ลําดับที่    อายุสัญญา

3        1 มกราคม 2543  23 ป 6 เดือน    30 มิถุนายน 2566 - จายชําระคาเชาเพิ่มขึ้นทุก 3   ป   ในอัตราดังนี้

- ปที่ 1-7 ชําระเดือนละ 0.47 ลานบาท - 0.62 ลานบาท

- ปที่ 7 เปนตนไป ชําระคาเชาเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ

   10 ของทุก 3 ป

4      13 มกราคม 2543        22 ป    30 มิถุนายน 2565 - จายชําระคาเชาเพิ่มขึ้นทุก 3   ป    ในอัตราดังนี้

- ปที่ 1-15 ชําระเดือนละ 0.26 ลานบาท - 0.45 

  ลานบาท

- ปที่ 16-18 ชําระคาเชาเพิ่มขึ้นไมเกินรอยละ 50

   ของปที่ 15

- ปที่ 19-21 ชําระคาเชาเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 15 

  ของปที่ 18

- ปที่ 22 ชําระคาเชาเพิ่มขึ้นรอยละ 15 ของปที่ 21

5      1 พฤษภาคม 2544        24 ป    30 เมษายน 2568 - ปที่ 1-15 ชําระเดือนละ 172,080.00 บาท ถึง 

  300,696.00  บาท

- ปที่ 16-18 ชําระเพิ่มตามสภาวะตลาด ไมเกิน

  รอยละ 50 

- ปที่ 19-21 ชําระเพิ่มจากปที่ 16-18 ในอัตรา

  รอยละ 15

- ปที่ 22-24 ชําระเพิ่มจากปที่ 19-21 ในอัตรา

  รอยละ 15

6    22 กุมภาพันธ 2544 19 ป 3 เดือน   22 พฤษภาคม 2563 - ปที่ 1-18 ชําระเดือนละ 588,420.00 บาท ถึง 

  1,036,997.00  บาท

7      27 ตุลาคม 2544         20 ป     26 ตุลาคม 2564 - ชําระเดือนละ 320,000.00 บาท ปรับคาเชาในอัตรา

  รอยละ 12  ทุก 3 ป
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วันที่ทําสัญญา วันสิ้นสุดสัญญา อัตราคาเชา



ลําดับที่    อายุสัญญา

8     28 พฤษภาคม 2545         24 ป    14 มกราคม 2569  - เดือนละ   0.32  ลานบาท

9     22 กรกฎาคม 2545         24 ป    21 กรกฎาคม 2569  - เดือนละ   0.24  ลานบาท

10      26 กันยายน 2545         26 ป    25 กันยายน 2571 - ปที่   1       ไมเรียกเก็บ

- ปที่   2-4     คาเชาเดือนละ   60,000.00 บาท 

- ตั้งแตปที่ 5 ปรับคาเชาในอัตรารอยละ 10 ทุก 3 ป 

11      20 ธันวาคม 2545         30 ป    31 ธันวาคม 2577 - ปที่   1-5     คาเชาเดือนละ 111,645.00 บาท 

- ปที่   6-10   คาเชาเดือนละ 148,860.00 บาท 

- ปที่ 11-15   คาเชาเดือนละ 198,480.00 บาท 

- ปที่ 16-20   คาเชาเดือนละ 248,100.00 บาท 

- ปที่ 21-25   คาเชาเดือนละ 322,530.00 บาท 

- ปที่ 26-30   คาเชาเดือนละ 409,365.00 บาท 

12    18 กรกฎาคม 2545        28 ป    14 สิงหาคม 2574 - ชําระเดือนละ 501,600.00 บาท ปรับคาเชาในอัตรา

  รอยละ 12  ทุก 3 ป

13        3 ตุลาคม 2546        24 ป       2 ตุลาคม 2570 - เดือนละ 0.12 ลานบาท 

20. รายการบัญชีกับบริษัทท่ีเก่ียวของกัน 

งบการเงินของบริษัทฯ ไดรวมรายการที่เกิดขึ้นกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน ซ่ึงเกี่ยวของกันโดยการมีผูถือหุนและ/หรือ

      มีกรรมการรวมกัน   รายการระหวางกันนี้มีราคาและผลตอบแทนที่เปนทางการคาปกติตามราคาตลาดทั่วไป   หรือตาม

      ตามสัญญาที่ตกลงกันสําหรับรายการที่ไมมีราคาตลาด

2546 บาท 2545

ลูกหนี้การคา 

    บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 53,956,283.82 61,599,072.65 

   บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 19,168,882.36 20,121,444.68 

รวม 73,125,166.18 81,720,517.33 

ขายสินคา

    บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 329,078,793.25 267,442,877.09 

   บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 151,715,938.40 141,371,936.92 

รวม 480,794,731.65 408,814,814.01 

วันที่ทําสัญญา วันสิ้นสุดสัญญา อัตราคาเชา
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21. การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการเงิน 

      21.1  นโยบายการบัญชี

               รายละเอียดของนโยบายการบัญชีที่สําคัญ    วิธีการที่ใชรวมถึงเกณฑในการรับรูและวัดมูลคาที่เกี่ยวกับ

      สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินแตละประเภทไดเปดเผยไวแลวในหมายเหตุขอ 1

      21.2  ความเสี่ยงจากการไมปฏิบัติตามสัญญา

               ความเสี่ยงจากการไมปฏิบัติตามสัญญา   เกิดจากการที่คูสัญญาไมปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญา    ซึ่ง

      กอใหเกิดความเสียหายแกบริษัทฯ สําหรับสินทรัพยทางการเงินที่แสดงในงบดุลราคาตามบัญชีของสินทรัพย

      หลังจากหักคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ถือเปนมูลคาสูงสุดของความเสี่ยงที่เกิดจากการไมปฏิบัติตามสัญญา

สําหรับรายการนอกงบดุล  บริษัทฯ คาดวาความเสี่ยงจากการที่คูสัญญาไมปฏิบัติตามสัญญามีจํานวน

      ไมเปนสาระสําคัญ 

      21.3  ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย 

               บริษัทฯ     อาจมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของเงินที่บริษัทฯ    กูยืมจากธนาคารและบริษัทการเงินอ่ืน 

      เนื่องจากสัญญาสวนใหญจะกําหนดอัตราดอกเบี้ยลอยตัว     หากอัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงอาจสงผลกระทบ

      ตอบริษัทฯ ได

      21.4  ราคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

               สินทรัพยทางการเงินที่แสดงในงบดุลประกอบดวย   เงินสด  เงินฝากธนาคาร  ลูกหนี้การคา  ลูกหนี้อ่ืน

      และเงินประกันการเชา  หน้ีสินทางการเงินที่แสดงในงบดุลประกอบดวย เงินเบิกเกินบัญชี  เงินกูยืมระยะสั้น

      จากสถาบันการเงิน    เจาหนี้การคา   เจาหนี้คาทรัพยสิน   เจาหนี้คาตกแตงและเชาซื้อและเงินกูยืมระยะยาวมี

      ราคาตามบัญชีใกลเคียงกับมูลคายุติธรรมโดยประมาณ     เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินในงบดุล

      สวนใหญจัดอยูในประเภทระยะสั้น     และเงินกูยืมระยะยาวสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับราคาตลาด   

      นอกจากนี้ผูบริหารเชื่อวาบริษัทฯ   ไมมีความเสี่ยงจากเครื่องมือทางการเงินที่มีนัยสําคัญ 

      21.5  ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

               ในป 2545 บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากเจาหนี้การคาตางประเทศในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ซึ่งบริษัทฯ มิได

      ทําสัญญาปองกันความเสี่ยงไว

                ณ  วันที่  31 ธันวาคม 2546 และ 2545  บริษัทฯ มีหน้ีสินที่เปนเงินตราตางประเทศประกอบดวย

2546 2545

เจาหนี้การคาตางประเทศ

        ยูโร 0.00 59,824.48             

        ดอลลารสหรัฐ 0.00 33,433.00
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22. ขอมูลท่ัวไป 

       22.1  บริษัทฯ     จัดต้ังขึ้นเปนบริษัทจํากัด     และตอมาแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัดตามกฎหมายไทย 

      บริษัทฯ      ประกอบกิจการในประเทศไทยโดยดําเนินธุรกิจขายสินคาประเภทวัสดุกอสราง      อุปกรณและ

      เคร่ืองมือในการกอสราง  อุปกรณตกแตงอาคารและเครื่องมือชาง 

      22.2  ณ วันที่  31 ธันวาคม  2546  บริษัทฯ  มีพนักงาน  2,320  คน  (ป  2545  จํานวน  1,622  คน)

      22.3  คาใชจายพนักงานในป 2546 จํานวน 420.01 ลานบาท  (ในป 2545 จํานวน 268.42  ลานบาท) 
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