
 

 

 

 

 

 

บริษัท  โฮม  โปรดักส  เซ็นเตอร  จํากัด  (มหาชน) 

รายงานของผูสอบบัญชีและงบการเงิน 

ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  2547  และ  2546 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

 

เสนอ ผูถือหุนบริษัท  โฮม  โปรดักส  เซ็นเตอร  จํากัด  (มหาชน) 

 

ขาพเจาไดตรวจสอบงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546 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 2547 และ 2546      

ผลการดําเนินงานและกระแสเงินสดสําหรับป ส้ินสุดวันเดียวกันของแตละปของบริษัท โฮม โปรดักส  

เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)  โดยถูกตองตามที่ควรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 
 
      สํานักงานสอบบัญชี  ดี  ไอ  เอ 

 

 

(นางสุวิมล    กฤตยาเกียรณ) 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต  ทะเบียนเลขที่  2982 
 

วันที่  14  กุมภาพันธ  2548 

 

 



สินทรัพย หมายเหตุ 2547 บาท 2546

สินทรัพยหมุนเวียน

          เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 2 104,966,368.10      36,291,871.62        

          ลูกหนี้การคา -  สุทธิ 3 170,817,952.67      121,235,696.40      

          สินคาคงเหลือ 4 2,167,974,747.65   1,702,343,067.98   

          ลูกหนี้กรมสรรพากร 62,186,619.57        51,025,422.80        

          สินทรัพยหมุนเวียนอื่น 151,501,068.13      119,413,481.05      

          รวมสินทรัพยหมุนเวียน 2,657,446,756.12   2,030,309,539.85   

สินทรัพยไมหมุนเวียน

          เงินฝากประจํา 5 57,310.84               14,651,345.07        

          ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ  -  สุทธิ  6 3,050,902,023.96   1,998,387,992.92   

          สินทรัพยไมมีตัวตน 7 464,220,746.21      336,091,619.04      

          อสังหาริมทรัพยรอการขาย 4,174,122.40          4,174,122.40          

          เงินประกันการเชา 27,188,996.30        25,824,626.20        

          สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่น 4,828,907.36          5,427,200.48          

          รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 3,551,372,107.07   2,384,556,906.11   
รวมสินทรัพย 6,208,818,863.19   4,414,866,445.96   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

             ขอรับรองวารายการขางตนเปนความจริงและถูกตองทุกประการ 

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

             (                                                                                 )

  ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  2547  และ 2546

บริษัท  โฮม  โปรดักส  เซ็นเตอร  จํากัด  (มหาชน)

งบดุล



หนี้สินและสวนของผูถือหุน หมายเหตุ 2547 บาท 2546

หนี้สินหมุนเวียน

          เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจาก

                          สถาบันการเงิน 8 400,147,663.12      527,110,595.17      

          เจาหนี้การคา 2,445,626,824.80   1,996,511,486.66   

          ตั๋วสัญญาใชเงิน 9 38,000,000.00        0.00

          สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ

                 ภายใน  1  ป 185,970,533.42      66,054,239.49        

          เจาหนี้คาทรัพยสิน 10 32,157,655.11        38,848,523.53        

          เงินมัดจําคาสินคา 182,976,248.06      132,960,603.90      

          เจาหนี้อ่ืน 104,748,136.98      64,600,083.48        

         หนี้สินหมุนเวียนอื่น 254,161,259.82      192,293,235.03      

         รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,643,788,321.31   3,018,378,767.26   

หนี้สินไมหมุนเวียน

         เงินกูยืมระยะยาว 11 849,416,682.00      21,416,678.00        

         คาเชารับลวงหนา 81,030,900.00        42,691,500.00        

         หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 24,802,095.60        16,568,670.70        

         รวมหนี้สินไมหมุนเวียน 955,249,677.60      80,676,848.70        

รวมหนี้สิน 4,599,037,998.91   3,099,055,615.96   

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

             (                                                                                 )

บริษัท  โฮม  โปรดักส  เซ็นเตอร  จํากัด  (มหาชน)

  ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  2547  และ 2546

งบดุล  (ตอ)

10,11 ,12

- 2 -



หนี้สินและสวนของผูถือหุน (ตอ) หมายเหตุ 2547 บาท 2546

สวนของผูถือหุน

        ทุนเรือนหุน

           ทุนจดทะเบียน

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

           ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว

              หุนสามัญ 756,809,030 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 17 756,089,030.00      

              หุนสามัญ 753,000,000 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท 17 753,000,000.00      

           สวนเกินมูลคาหุน 190,121,460.61      190,121,460.61      

        กําไรสะสม

           จัดสรรแลว

               สํารองตามกฎหมาย 13 39,100,000.00        20,000,000.00        

           ยังไมไดจัดสรร 624,470,373.67      352,689,369.39      

         รวมสวนของผูถือหุน 1,609,780,864.28   1,315,810,830.00   

รวมหนี้สินและสวนของผูถือหุน 6,208,818,863.19   4,414,866,445.96   

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

             (                                                                                 )

บริษัท  โฮม  โปรดักส  เซ็นเตอร  จํากัด  (มหาชน)

งบดุล  (ตอ)

  ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  2547  และ 2546

- 3 -



หมายเหตุ            2547 บาท            2546

รายได

รายไดจากการขาย 9,814,252,957.99   6,752,971,593.68   

รายไดอ่ืน 220,241,556.59      113,740,096.46      

รวมรายได 10,034,494,514.58 6,866,711,690.14   

คาใชจาย

ตนทุนขาย 7,736,333,241.16   5,327,226,153.34   

คาใชจายในการขายและการบริหาร 1,736,511,984.95   1,235,450,405.11   

รวมคาใชจาย 9,472,845,226.11   6,562,676,558.45   

กําไรกอนดอกเบี้ยจายและภาษีเงินไดนิติบุคคล 561,649,288.47      304,035,131.69      

ดอกเบี้ยจาย (32,662,207.18) (24,985,942.16)

ภาษีเงินไดนิติบุคคล (147,746,077.01) (72,412,589.99)

กําไรสุทธิ 381,241,004.28      206,636,599.54      

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 

กําไรสุทธิ 15 0.51 0.27

กําไรตอหุนปรับลด

กําไรสุทธิ 15 0.47 0.26

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

             (                                                                                 )

สําหรับป  สิ้นสุดวันท่ี  31  ธันวาคม  2547  และ  2546

บริษัท  โฮม  โปรดักส  เซ็นเตอร  จํากัด  (มหาชน)

งบกําไรขาดทุน



(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 - 

        ซื้อหุนสามัญ 17 3,000,000.00 6,000,000.00 0.00 0.00 9,000,000.00

จัดสรรสํารองตามกฎหมาย 13 0.00 0.00 10,500,000.00 (10,500,000.00) 0.00

จายเงินปนผล 19 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

ใบสําคัญแสดงสิทธิ - 

        ซื้อหุนสามัญ 17 3,089,030.00 0.00 0.00 0.00 3,089,030.00

จัดสรรสํารองตามกฎหมาย 13 0.00 0.00 19,100,000.00 (19,100,000.00) 0.00

จายเงินปนผล 19 0.00 0.00 0.00 (90,360,000.00) (90,360,000.00)

กําไรสุทธิ 0.00 0.00 0.00 381,241,004.28 381,241,004.28

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 756,089,030.00 190,121,460.61 39,100,000.00 624,470,373.67 1,609,780,864.28

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหน่ึงของงบการเงินน้ี

(ลงช่ือ) ……………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ

             (                                                                                 )

บริษัท  โฮม  โปรดักส  เซ็นเตอร  จํากัด  (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน

สําหรับป  สิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2547  และ  2546



2547 บาท 2546

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

    กําไรสุทธิ 381,241,004.28 206,636,599.54 

         ปรับกระทบกําไรสุทธิเปนเงินสดรับ  (จาย) 

              คาเสื่อมราคา 191,214,513.31 131,123,053.51 

              คาเสื่อมสภาพสินทรัพยไมมีตัวตน 21,270,303.00 13,029,960.41 

              คาเผื่อสินคาเสียหายเพิ่มขึ้น (31,631,465.41) 25,772,977.56 

              (กําไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย 12,048,976.15 6,850,146.40 

              ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับการคา (เพิ่มขึ้น) ลดลง (49,582,256.27) 17,963,566.43 

              สินคาคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง (434,000,214.26) (482,242,280.51)

              สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน (เพิ่มขึ้น) ลดลง (32,087,587.08) (27,268,411.74)

              ลูกหนี้กรมสรรพากร (เพิ่มขึ้น) ลดลง (11,161,196.77) (16,395,242.48)

              เงินประกันการเชา (เพิ่มขึ้น) ลดลง (1,364,370.10) (8,439,200.00)

              สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน (เพิ่มขึ้น) ลดลง 598,293.12 3,452,240.11 

              เจาหนี้การคาและตั๋วเงินจายการคาเพิ่มขึ้น (ลดลง) 449,115,338.14 569,469,877.83 

              เจาหนี้อ่ืนเพิ่มขึ้น (ลดลง) 40,148,053.50 15,530,746.17 

              ดอกเบี้ยคางจายเพิ่มขึ้น (ลดลง) 123,959.27 (367,550.30)

              เงินมัดจําคาขายสินคาเพิ่มขึ้น (ลดลง) 50,015,644.16 64,739,107.67 

              หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนเพิ่มขึ้น (ลดลง) 61,744,065.52 104,654,961.67 

              คาเชารับลวงหนาเพิ่มขึ้น 38,339,400.00       41,240,700.00 

              หน้ีสินไมหมุนเวียนอ่ืนเพิ่มขึ้น (ลดลง) 8,233,424.90         (2,956,929.96)

เงินสดรับ (ใชไป) สุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน 694,265,885.46 662,794,322.31 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

              เงินฝากประจําลดลง 14,594,034.23 17,350,476.66 

              รับจากการขายสินทรัพย 2,717,324.22 1,554,466.83 

              สินทรัพยไมมีตัวตน(เพิ่มขึ้น)ลดลง (149,399,430.17) (96,351,121.84)

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

             (                                                                                 )

บริษัท  โฮม  โปรดักส  เซ็นเตอร  จํากัด  (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

สําหรับป  สิ้นสุดวันท่ี  31  ธันวาคม  2547  และ  2546



2547 บาท 2546
              จายชําระเจาหนี้คาสินทรัพย (38,848,523.53) (47,156,181.95)
              ซื้อสินทรัพยถาวร (1,188,337,189.61) (864,524,656.05)
เงินสดรับ(ใชไป)สุทธิจากกิจกรรมลงทุน (1,359,273,784.86) (989,127,016.35)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
              เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

เพิ่มขึ้น(ลดลง) (126,962,932.05) 386,911,709.04 
              ชําระต๋ัวสัญญาใชเงิน 0.00 (15,500,000.00)
              รับเงินกูระยะยาว 1,028,500,000.00 63,300,000.00 
              จายชําระเงินกูยืมระยะยาว (75,449,995.99) (108,679,996.01)
              จายชําระหนี้สัญญาเชาการเงิน (7,084,990.00) (8,501,988.00)
              หน้ีสินระยะยาวจากสัญญาเชาซื้อเพิ่มขึ้น(ลดลง) 1,951,283.92 (2,956,252.34)
              จายเงินปนผล (90,360,000.00) (45,000,000.00)
              ใบสําคัญแสดงสิทธิ - ใชสิทธิซื้อหุนสามัญ 3,089,030.00 9,000,000.00 
เงินสดรับ(ใชไป)สุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน 733,682,395.88 278,573,472.69 
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ 68,674,496.48 (47,759,221.35)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  ณ  วันตนงวด 36,291,871.62 84,051,092.97
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  ณ  วันสิ้นงวด 104,966,368.10 36,291,871.62

ขอมูลกระแสเงินสดเปดเผยเพิ่มเติม
       เงินสดจายในระหวางงวด 

ดอกเบี้ยจาย 32,538,247.91       25,353,492.46
ภาษีเงินไดนิติบุคคล 115,436,260.49     44,116,431.89

หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

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

งบกระแสเงินสด  (ตอ)
สําหรับป  สิ้นสุดวันท่ี  31  ธันวาคม  2547  และ  2546
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บริษัท  โฮม  โปรดักส  เซ็นเตอร  จํากัด  (มหาชน)



     เกณฑการเสนองบการเงิน

            งบการเงินนี้บริษัทฯ    ไดจัดทําขึ้นตามประกาศกรมทะเบียนการคาโดยกระทรวงพาณิชย     ลงวันที่     14 

     กันยายน 2544 เร่ืองกําหนดรายการยอที่ตองมีในงบการเงิน นอกจากนี้งบการเงินของบริษัทฯ ไดจัดทําขึ้นตาม

     หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่

     ออกภายใตพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี   พ.ศ.  2547   และตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย

     และตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทํา    และนําเสนอรายงานทางการเงินภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ

     ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535

1.  สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ  

     1.1  การบันทึกรายไดและคาใชจาย

            บริษัทฯ  บันทึกรายไดและคาใชจายตามเกณฑคงคาง

            รายไดจากการขายบันทึกเมื่อบริษัทไดมีการโอนความเสี่ยง   และผลตอบแทนที่เปนสาระสําคัญของความ

     เปนเจาของสินคาใหกับผูซ้ือแลว 

            รายไดคาเชาและบริการที่เกี่ยวของรับรูตามระยะเวลาของสัญญาเชาและบริการ

            รายไดคาบรกิารรับรูเมื่อการบริการเสร็จสิ้นลง 

     1.2  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

            เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดหมายถึง     เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภท      แตไมรวม

     เงินฝากประเภทที่ตองจายคืนเมื่อส้ินระยะเวลาที่กําหนด         และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลอง        ซ่ึงมี

     ความเสี่ยงตอการเปลี่ยนแปลงในมูลคานอย  

     1.3  ลูกหนี้การคาและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

            ลูกหนี้การคาแสดงมูลคาสุทธิที่จะไดรับ บริษัทฯ  ตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยการประมาณของผูบริหาร  

     ซ่ึงประมาณขึ้นจากสถานะดานการเงินของลูกหนี้ขายสงที่คาดวาอาจจะเก็บเงินไมได  

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

             (                                                                                 )

บริษัท  โฮม  โปรดักส  เซ็นเตอร  จํากัด  (มหาชน)

ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  2547  และ  2546

หมายเหตุประกอบงบการเงิน



     1.4  สินคาคงเหลือและคาเผื่อสินคาเสียหาย 

            บริษัทฯ    ตีราคาสินคาคงเหลือในราคาทุน    (วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก)     หรือมูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับ 

     แลวแตราคาใดจะต่ํากวา   บริษัทฯ  ตั้งคาเผื่อสินคาเสียหายโดยการประมาณจากประสบการณสินคาที่เสียหาย

     จริงในอัตรารอยละของยอดรายไดสุทธิจากการขายปลีกหนาราน   

     1.5  ที่ดิน  อาคารและอุปกรณและคาเสื่อมราคา  

            ที่ดินแสดงตามราคาทุน   สวนปรับปรุงที่ดิน    อาคารและอุปกรณแสดงตามราคาทุนหลังหักคาเสื่อมราคา

     สะสมและคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย   คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนโดยใชวิธี

     เสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณดังตอไปนี้

อาคารบนที่เชาและสวนปรับปรุงอาคาร  ตามอายุสัญญาเชาโดยไมเกินอายุการใชงาน

คาระบบคอมพิวเตอร  3-10   ป

เครื่องใชสํานักงาน        5   ป

เครื่องตกแตงติดตั้งและอุปกรณ  5-10   ป

ยานพาหนะ        5   ป

     1.6  สินทรัพยไมมีตัวตน 

            16.1  สิทธิการเชาแสดงตามราคาทุนหลังหักคาตัดจําหนายสะสม    คาตัดจําหนายของสิทธิการเชาคํานวณ

     จากราคาทุนโดยใชวิธีเสนตรงตามอายุสัญญาเชา

            16.2  โปรแกรมคอมพิวเตอร แสดงตามราคาทุนหลังหักคาตัดจําหนายสะสม    คาตัดจําหนายโปรแกรม

     คอมพิวเตอรคํานวณจาก ราคาทุนโดยใชวิธีเสนตรงตามอายุที่คาดวาจะใชงานเปนระยะเวลา 10 ป

     1.7  รายการที่เปนเงินตราตางประเทศ

            บริษัทฯ  บันทึกรายการที่เปนเงินตราตางประเทศเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน  ณ วันที่เกิดรายการ

     สินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศคงเหลืออยู ณ วันที่ในงบดุล  แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตรา

     อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล

            กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนไดรวมอยูในผลการดําเนินงานประจําป 

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

             (                                                                                 )
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     1.8  กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน

            บริษัทฯ    จัดกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานโดยที่พนักงานสงเขาเปนเงินสะสมของกองทุนโดยสมัครใจ

     ในอัตรารอยละ 3-5 ของเงินเดือน  และเงินที่บริษัทฯ จายสมทบในอัตรารอยละ 3-5 ของเงินเดือน  เงินกองทุน

     ที่จดทะเบียนบริหารโดยผูจัดการกองทุนรับอนุญาตแหงหนึ่ง     โดยปฏิบัติตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติ

     กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2542

     1.9  กําไรตอหุน

             1.9.1  กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

                       กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐาน   คํานวณโดยการหารยอดกําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับปดวยจํานวน

             หุนสามัญที่จําหนายและเรียกชําระแลวถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักตามสวนที่เรียกชําระ

             1.9.2  กําไรตอหุนปรับลด

                       กําไรตอหุนปรับลด      คํานวณโดยการนํากําไรสุทธิหลังจากการปรับปรุงดานรายไดหรือคาใชจาย

              ที่เกี่ยวของ   ซ่ึงสุทธิจากภาษีเงินได    หารดวยผลรวมเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ออกจําหนายแลว

              ในระหวางงวด   บวกดวยจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่บริษัทฯ ตองออก   เพื่อแปลงหุนสามัญ

              เทียบเทาปรับลดทั้งสิ้นใหเปนหุนสามัญ

     1.10  การใชประมาณการทางบัญชี

              ในการจัดทํางบการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ในบางกรณี ฝายบริหารอาจตองใชการประมาณ

     รายการบัญชีบางรายการ  ซ่ึงมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน 

     ดวยเหตุนี้ผลที่เกิดขึ้นจริงในภายหลังจึงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณไว

2.  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  ประกอบดวย 

2547 บาท 2546

เงินสด 28,878,887.02 14,535,520.46 

เงินฝากกระแสรายวัน 15,801,465.12 6,563,878.79 

เงินฝากออมทรัพย 60,286,015.96 15,192,472.37 

รวม 104,966,368.10 36,291,871.62 

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

             (                                                                                 )
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3.  ลูกหนี้การคา  -  สุทธิ

2547 บาท 2546

ลูกหนี้การคา 143,746,817.59 103,303,732.88

ลูกหนี้เช็คคืน 18,952,185.68 19,212,191.68

ลูกหนี้บัตรเครดิตและคูปอง 29,286,414.21 19,887,236.65

รวม 191,985,417.48 142,403,161.21

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

ลูกหนี้การคา  -  สุทธิ 170,817,952.67 121,235,696.40

            ลูกหนี้การคาของบริษัทฯ ที่คางชําระเกินกําหนดทั้งหมด   เปนลูกหนี้เช็คคืนที่คางชําระมากกวา  12  เดือน  

     ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 และ 2546  เปนจํานวน 18.95 ลานบาท และ 19.21 ลานบาท  ตามลําดับ  ในระหวาง

     ป 2546  บริษัทฯ ไดทําการตัดจําหนายลูกหนี้การคาและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จํานวน 21.79 ลานบาท 

     

4.  สินคาคงเหลือ   ประกอบดวย 

2547 บาท 2546

สินคาคงเหลือ 2,233,350,646.74 1,746,350,432.48

หัก    คาเผื่อสินคาเสียหาย (65,375,899.09) (44,007,364.50)

รวม 2,167,974,747.65 1,702,343,067.98

           สินคาคงเหลือ  ณ  วันที่  31  ธันวาคม 2547  และ 2546  ไดรวมมูลคาของสินคาจายชําระตามยอดขาย  เปน

     จํานวน 261.57 ลานบาท และ 189.18 ลานบาท  ตามลําดับ  ซ่ึงบริษัทฯ ไดบันทึกบัญชีเจาหนี้การคาที่เกี่ยวของ

     กับสินคาดังกลาวดวยจํานวนที่เทากัน 

5.  เงินฝากประจํา

            ณ  วันที่  31  ธันวาคม 2546  เงินฝากประจําบางสวน  จํานวน 12 ลานบาท  บริษัทฯ  นําไปเปนหลักทรัพย   

     ค้ําประกันตามสัญญาเชาที่ดินใหกับธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง  

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

             (                                                                                 )
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6.  ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ  -  สุทธิ
31 ธันวาคม 2546 เพิ่มขึ้น ลดลง โอนเขา(ออก) 31 ธันวาคม 2547

     ราคาทุน :-
     ที่ดินและสวนปรับปรุงที่ดิน 203,371,228.00 388,000,000.00 0.00 0.00 591,371,228.00
     อาคาร, อาคารบนที่เชาและ
          สวนปรับปรุงอาคารบนที่เชา 1,360,664,288.23 94,148,764.14 (540,105.48) 484,632,766.80 1,938,905,713.69
     คาระบบ - คอมพิวเตอร 114,524,431.05 17,225,508.87 (6,304,791.50) 27,444,963.00 152,890,111.42
     เครื่องใชสํานักงาน 99,708,823.11 32,966,409.13 (2,053,950.30) 9,177,219.00 139,798,500.94
     เครื่องตกแตงติดตั้งและอุปกรณ 532,672,508.63 54,270,943.42    (18,541,010.50) 12,408,023.51 580,810,465.06
     ยานพาหนะ 7,439,597.91 8,552,341.01 (2,080,000.00) 0.00 13,911,938.92
     อาคารระหวางกอสราง - 
          บนที่เชา 57,604,497.49 583,316,567.15 0.00 (491,896,999.41) 149,024,065.23
     คาระบบคอมพิวเตอร
          ระหวางติดตั้ง 3,430,190.00 44,850,393.00 0.00 (27,516,933.00) 20,763,650.00
     เครื่องตกแตงและอุปกรณ
          ระหวางติดตั้ง 0.00 35,163,918.00 (15,744.10) (14,249,039.90) 20,899,134.00

รวม 2,379,415,564.42 ############## (29,535,601.88) (0.00) 3,608,374,807.26
     คาเสื่อมราคาสะสม :-
     อาคาร, อาคารบนที่เชาและ
          สวนปรับปรุงอาคารบนที่เชา 176,436,966.45 66,809,918.00 (23,186.59) 0.00 243,223,697.86
     คาระบบ - คอมพิวเตอร 36,615,661.97 28,345,826.64 (4,994,812.46) 0.00 59,966,676.15
     เครื่องใชสํานักงาน 41,196,959.86 20,141,349.25 (1,647,834.73) 0.00 59,690,474.38
     เครื่องตกแตงติดตั้งและ
          อุปกรณสํานักงาน 124,615,472.90 73,932,836.96 (6,628,329.05) 0.00 191,919,980.81
     ยานพาหนะ 2,162,510.32 1,984,582.46 (1,475,138.68) 0.00 2,671,954.10

รวม 381,027,571.50 191,214,513.31 (14,769,301.51) 0.00 557,472,783.30
     มูลคาทางบัญชี 1,998,387,992.92 3,050,902,023.96

คาเสื่อมราคา     :     สําหรับป  สิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2547  จํานวน    191,214,513.31  บาท
              สําหรับป  สิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2546  จํานวน    131,123,053.51  บาท

(ลงชื่อ) ……………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
             (                                                                                 )
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            ที่ดิน อาคารและอุปกรณราคาตามบัญชีกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมที่บริษัทฯ หักคาเสื่อมราคาหมดแลว
     ทั้งจํานวนแตยังคงใชงาน  ณ วันที่  31 ธันวาคม  2547  และ 2546  เปนจํานวน  31.48  ลานบาท  และ 24.79
      ลานบาท  ตามลําดับ
            ณ  วันที่  31 ธันวาคม  2547  และ  2546   บริษัทฯ  ไดนําสิทธิการเชา  (หมายเหตุ  7.1)  พรอมทั้งอาคาร
     บนที่เชาทั้งหมดและเครื่องตกแตงติดตั้งและอุปกรณบางสวน ไปจดจํานองค้ําประกันภาระหนี้สินที่บริษัทฯ 
     มีตอธนาคารแหงหนึ่ง  วงเงิน  1,675  ลานบาท  และ  563.76  ลานบาท  ตามลําดับ 
            ในป   2547    บริษัทฯ   ไดแยกแสดงรายการโปรแกรมคอมพิวเตอรและรายการที่เกี่ยวของออกไปเปน
     สินทรัพยไมมีตัวตน (หมายเหตุ 7.2)  และไดปรับปรุงรายการในป 2546  เพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบ

7.  สินทรัพยไมมีตัวตน 
สินทรัพยไมมีตัวตนประกอบดวย 

      7.1  สิทธิการเชา 
2547 บาท 2546

สิทธิการเชารอตัดบัญชี 336,919,128.26  236,152,826.56  
บวก   เพิ่มระหวางป 101,115,927.00  100,766,301.70  
หัก     ตัดจําหนายสะสม (48,321,375.48) (35,212,993.80)
สิทธิการเชารอตัดบัญชี - สุทธิ 389,713,679.78  301,706,134.46  

สิทธิการเชาตัดจาย  : สําหรับป  ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547  จํานวน 13,108,381.68    
สําหรับป  ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546  จํานวน 8,904,621.87      

            สิทธิการเชารอตัดบัญชี  เปนสิทธิการเชาของที่ดินและอาคาร  ซ่ึงตัดจายตามอายุสัญญาเชา  ในป  2547
     และ  2546   บริษัทฯ   ไดจายชําระคาสิทธิการเชาเพิ่ม   เปนจํานวนเงินรวม  101.12  ลานบาท  และ  100.77 
     ลานบาท  ตามลําดับ  อายุสัญญาเชา 24 - 30 ป
      7.2  โปรแกรมคอมพิวเตอร 

2547 บาท 2546
โปรแกรมคอมพิวเตอร 45,841,438.61 50,256,618.47 
บวก  เพิ่มขึ้นระหวางป 48,283,503.17 12,004,982.35 
หัก    ลดลงระหวางป 0.00 (16,420,162.21)
หัก     คาตัดจําหนายสะสม (19,617,875.35) (11,455,954.03)
โปรแกรมคอมพิวเตอร - สุทธิ 74,507,066.43 34,385,484.58 

(ลงชื่อ) ……………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
             (                                                                                 )
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คาโปรแกรมคอมพิวเตอรตัดจําหนาย   :    สําหรับป  สิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2547  จํานวน 8,161,921.32      
                                                   สําหรับป  สิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2546  จํานวน 4,125,338.54      

8.  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน   ประกอบดวย 
           2547          บาท            2546

เงินเบิกเกินบัญชี 147,663.12         19,414,482.54    
เงินกูยืมจากบริษัทการเงิน 400,000,000.00  507,696,112.63  

รวม 400,147,663.12  527,110,595.17 

     8.1   บริษัทฯ  มีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารหลายแหง  รวมวงเงินทั้งสิ้น 120 ลานบาท  โดยวงเงินบางสวนค้ําประกัน
     โดยสิทธิการเชาและสิ่งปลูกสราง  
     8.2   เงินกูยืมจากบริษัทการเงิน  จํานวน  400  ลานบาท   เปนเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินหลายแหง  โดยการ
     ออกตั๋วสัญญาใชเงินและตั๋วแลกเงิน จํานวน  200 ลานบาท  บางสวนครบกําหนดเมื่อทวงถามและสวนที่เหลือจํานวน  
     200  ลานบาท  ครบกําหนดเดือนมกราคม  2548 

9. ตั๋วสัญญาใชเงิน
บริษัทฯ  ไดออกตั๋วสัญญาใชเงินจํานวน 38 ลานบาท  ครบกําหนดเดือนมกราคม 2548  เพื่อชําระคาชดเชยสิทธิ

     การเชาแกบริษัทแหงหนึ่ง  ตั๋วอาวัลโดยธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง

10. เจาหนี้คาทรัพยสิน 
       เจาหนี้คาทรัพยสิน ประกอบดวย 

เจาหนี้คาทรัพยสินอื่น 18,699,448.90    31,732,678.79    
หน้ีสินระยะยาวตามสัญญาเชาซื้อ 27,428,743.63 19,135,098.24 
หัก    สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน  1  ป (13,970,537.42) (12,019,253.50)

รวม 32,157,655.11 38,848,523.53 

11.  เงินกูยืมระยะยาว   ประกอบดวย 

เงินกูยืมระยะยาว    1,021,416,678.00 68,366,673.99 
หัก    สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน  1  ป (171,999,996.00) (46,949,995.99)
เงินกูยืมระยะยาว  -  สุทธิ 849,416,682.00 21,416,678.00 

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

2547         บาท           2546
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2547           บาท           2546



             ณ  วันที่  31 ธันวาคม 2547  และ 2546  บริษัทฯ  มีเงินกูยืมเงินระยะยาวจากธนาคารพาณิชย 2 แหง  รวมทั้งสิ้น  3 
      และ 4 วงเงิน  ตามลําดับ ประกอบดวย

วงเงินที่ จํานวน
2547           บาท           2546 ตองวด/ตอเดือน

1 28,500,000.00      0.00 4,750,000.00      2.38 ลานบาท MLR
2 36,000,000.00      9,750,000.00        18,750,000.00    0.75 ลานบาท MLR
3 40,000,000.00      11,666,678.00      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 1,000,000,000.00 0.00 17.00 ลานบาท คงที่ 2 ป อัตรารอยละ 

รวม 1,021,416,678.00 68,366,674.00    2.95 - 3.65 และ 

MLR - 1 ในปถัดไป
             ในป 2547  บริษัทฯ ไดนําอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเปนหลักประกันสําหรับวงเงินกูยืม  ในป 2546 บริษัทฯ 
     ไดนําสิทธิการเชาและสิ่งปลูกสรางบนที่เชา  สิทธิการเชาชวง และสิทธิตามสัญญาใหบริการในพื้นที่สวนกลางอันเนื่อง
     มาจากการเชาชวง  พรอมทั้งเครื่องตกแตงและอุปกรณบางสวน  เปนประกันสําหรับวงเงินกูยืม  (หมายเหตุ 6, 7 และ 8)

12. เจาหนี้คาตกแตง 

เจาหนี้คาตกแตง 0.00 7,084,990.00 
หัก    สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน  1  ป 0.00 (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  สิ้นสุดวันที่ 
      10 ตุลาคม 2547

13. สํารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน  จํากัด   บริษัทฯ   จะตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปไวเปนสํารองตามกฎหมาย

      ไมนอยกวารอยละ   5   ของกําไรสุทธิประจําป   หักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา  (ถามี)   จนกวาสํารองนี้จะมียอดเปน
      รอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

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

2547         บาท           2546

จํานวนเงิน เงื่อนไขการผอนชําระ    อัตราดอกเบี้ย

- 8 -



14. คาตอบแทนกรรมการ

คาตอบแทนกรรมการนี้เปนผลประโยชนที่จายใหแกกรรมการของบริษัทฯ      โดยไมรวมเงินเดือนและ

      ผลประโยชนที่เกี่ยวของที่จายใหกับกรรมการบริหาร  สําหรับป สิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2547  มีจํานวนเงิน 6  

      ลานบาท  (สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 จํานวน 3 ลานบาท) 

15. กําไรตอหุน

สําหรับป  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547

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

          กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน

          กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญ 381,241,004.28   753,262,356        0.51                     

          ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด

- สิทธิที่จะซื้อหุน 64,706,840          

          กําไรตอหุนปรับลด

          กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญสมมติ

วามีการแปลงเปนหุนสามัญ 381,241,004.28   817,969,196        0.47                     

สําหรับป  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546

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

          กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน

          กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญ 206,636,599.54   751,750,685        0.27                     

          ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด

- สิทธิที่จะซื้อหุน 54,570,423          

          กําไรตอหุนปรับลด

          กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญสมมติ

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

(ลงช่ือ) ……………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ

             (                                                                                 )
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16. ทุนจดทะเบียน

ตามรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2547  ในวันที่  8  เมษายน  2547   มีมติอนุมัติใหทําการ

      ยกเลิกมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2545  ในสวนของการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน  50  ลานหุน

      มูลคาหุนละ  1.00  บาท  เพื่อเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด  (Private  Placement)  ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทฯ  ยัง

      มิไดมีการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลดังกลาวจึงขอดําเนินการจัดสรรใหมดังนี้

1.  หุนสามัญ จํานวน 15 ลานหุน สํารองไวสําหรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ

      ที่ไดจัดสรรใหแกพนักงานของบริษัทภายใต "โครงการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท

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

      ใหแกพนักงานของบริษัทฯ   เปนใบสําคัญแสดงสิทธิชนิดระบุช่ือผูถือและเปลี่ยนมือไมได   จํานวน   15   ลาน

      หนวย  มีอายุ  3  ป  นับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธินั้น   โดย  1  ใบสําคัญแสดงสิทธิ   มีสิทธิซื้อหุนสามัญ

      ไดจํานวน 1 หุน ในราคาหุนละ 1.00 บาท  มีกําหนดการใชสิทธิทุก  ๆ  3 เดือน โครงการดังกลาวไมมีพนักงาน

      คนใดที่ไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเกินกวารอยละ  5   ของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะ

      ซื้อหุนสามัญที่ไดจัดสรรทั้งหมด

2.  หุนสามัญจํานวน  5 ลานหุน  สํารองไวสําหรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ

      ของผูถือหุนเดิมครั้งที่   1   ซึ่งบริษัทฯ   อาจมีการปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตามขอกําหนดและ

      และเงื่อนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญนั้น

3.  หุนสามัญจํานวน   30   ลานหุน   จัดสรรเพื่อเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด   (Private  Placement) 

      ซึ่งกําหนดราคาไมตํ่ากวารอยละ 80 ของราคาตลาดของหุนบริษัทฯ  โดยราคาตลาดใหคํานวณจากราคาถัวเฉลี่ย

      ถวงน้ําหนัก  หรือราคาปดเฉลี่ยของการซื้อขายหุนบริษัทฯ  เปนระยะเวลา 10 วันทําการยอนหลังนับตั้งแตวันที่

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

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักตามสวนที่เรียกชําระที่ใชหารยอดกําไรสุทธิสําหรับปสิ้นสุดวันที่   

     31   ธันวาคม  2547   และ  2546   มีจํานวน  753,262,356  หุน และ    751,750,685  หุน  ตามลําดับ

17. ใบสําคัญแสดงสิทธิ

      17.1 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกใหผูถือหุนเดิม 

ในวันที่  30  พฤษภาคม  2546  มีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิมาใชสิทธิแปลงสภาพ  จํานวน  3  ลานหนวย 

(ลงช่ือ) ……………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ

             (                                                                                 )
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ตามที่บริษัทฯ         ไดมีการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทใหแกพนักงานของ

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

      สิทธิใหมเปน  1  หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ   มีสิทธิซื้อหุนสามัญได  1.01521  หุน  ในราคาหุนละ  2.955  บาท 

      ต้ังแตวันที่ 15 กันยายน 2547 เปนตนไป 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวมียอดคงเหลือดังตอไปนี้ 

          ใบสําคัญแสดงสิทธิยกมา 187,500,000 หนวย

          ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ใชสิทธิจนถึงวันที่ 

31 ธันวาคม 2547 3,000,000 หนวย

          ใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือ 184,500,000 หนวย

การใชสิทธิดังกลาวทําใหมีหุนสามัญและสวนเกินมูลคาหุนเพิ่มขึ้น จํานวน 3 ลานบาท และ 6 ลานบาท 

      ตามลําดับ

      17.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสําหรับพนักงาน (รวมทั้งกรรมการที่เปนพนักงาน) 

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547  บริษัทฯ ไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ  สําหรับ

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

      ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ  จํานวน 15,000,000 หนวย  1  หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิมีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน  

      ในราคาหุนละ 1.00 บาท  มีระยะเวลาการใชสิทธิทุก ๆ  3 เดือน  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547  ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญสําหรับพนักงาน   (รวมทั้งกรรมการที่

      เปนพนักงาน) มียอดคงเหลือดังตอไปนี้ 

          ใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งสิ้น 15,000,000 หนวย

          ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ใชสิทธิจนถึงวันที่ 

31 ธันวาคม 2547 3,089,030 หนวย

          ใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือ 11,910,970 หนวย

การใชสิทธิดังกลาวทําใหมีหุนสามัญเพิ่มขึ้น  จํานวน  3.09  ลานบาท 

(ลงช่ือ) ……………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ

             (                                                                                 )
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18. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น 

      18.1  บริษัทฯ     มีภาระผูกพันกับธนาคารและสถาบันการเงินในการค้ําประกันการเชา     การซื้อสินคาหรือจาง

      ทําของและค้ําประกันตอหนวยงานราชการ  ณ  วันที่  31  ธันวาคม 2547  และ 2546  เปนจํานวนเงินรวม  66.48

      ลานบาท  และ  18.25  ลานบาท  ตามลําดับ

      18.2  บริษัทฯ  ไดทําสัญญา  2 สัญญาในการใหเชาและใหเชาชวง  พ้ืนที่ขายบางสวนในศูนยการคา  2 แหง  กับ

      บริษัทแหงหนึ่ง อายุสัญญา 30 ป และไดรับเงินลวงหนา จํานวน 42 ลานบาท  สัญญาครบกําหนดป 2576 

19. เงินปนผลจาย

ตามรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน  ประจําป 2547 ในวันที่  8  เมษายน  2547  ไดมีมติอนุมัติการจาย

      เงินปนผลประจําป 2546  ในอัตราหุนละ  0.12 บาท  รวมจํานวนเงิน  90.36  ลานบาท  และไดจายชําระในเดือน

      เมษายน 2547
ตามรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน  ประจําป 2546 ในวันที่  25 เมษายน 2546  ไดมีมติอนุมัติการจาย

      เงินปนผลประจําป  2545  ในอัตราหุนละ 0.06 บาท  รวมจํานวนเงิน 45 ลานบาท  และไดจายชําระแลวในเดือน
      พฤษภาคม 2546

20. รายการบัญชีกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน 
งบการเงินของบริษัทฯ      ไดรวมรายการที่เกิดขึ้นกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน       ซึ่งเกี่ยวของกันโดยการมี

      ผูถือหุนและ/หรือมีกรรมการรวมกัน    รายการระหวางกันไดมีการกําหนดเปนนโยบายดังนี้

รายการคาระหวางบริษัทฯ กับบริษัท ราคาและผลตอบแทนที่เปนทางการคาปกติ
ที่เกี่ยวของกัน ตามราคาตลาดทั่วไป   หรือตามสัญญาที่

ตกลงกัน สําหรับรายการที่ไมมีราคาตลาด

-  บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) เปนผูถือหุนและมีกรรมการรวมกัน
    และบริษัทยอย

(ลงช่ือ) ……………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ

             (                                                                                 )

นโยบายในการกําหนดราคาลักษณะรายการระหวางกัน
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บริษัทที่เกี่ยวของกัน ลักษณะความสัมพันธ



-  บริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) เปนผูถือหุนและมีกรรมการรวมกัน
    และบริษัทยอย
-  บริษัท ควอลิต้ี คอนสตรัคช่ัน โปรดักส จํากัด มีกรรมการรวมกัน
    (มหาชน)  และบริษัทยอย

          ลูกหนี้การคา 
บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 65,431,864.73 53,956,283.82 
บริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 15,012,807.09 19,168,882.36 

รวม 80,444,671.82 73,125,166.18 

          เจาหนี้การคา

บริษัท ควอลิต้ี คอนสตรัคช่ัน โปรดักส จํากัด (มหาชน) 

           และบริษัทยอย 633,964.82 861,830.44 

รวม 633,964.82 861,830.44 

          ขายสินคา

บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 338,655,808.79 246,359,193.31 

บริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 135,298,808.48 107,407,912.59 

รวม 473,954,617.27 353,767,105.90 

          ซื้อสินคา

บริษัท ควอลิต้ี คอนสตรัคช่ัน โปรดักส จํากัด (มหาชน) 

           และบริษัทยอย 4,802,704.42 942,287.53 

รวม 4,802,704.42 942,287.53 

(ลงช่ือ) ……………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ

             (                                                                                 )
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2547         บาท           2546

บริษัทที่เกี่ยวของกัน ลักษณะความสัมพันธ



21. ภาระผูกพันตามสิทธิการเชา 

      21.1  บริษัทฯ ไดมีการทําสัญญาเชาที่ดิน  รวม  6  แหง  ดังนี้

ลําดับที่    อายุสัญญา

1     26  กรกฎาคม 2539 26 ป    31 กรกฎาคม 2565 - ฉบับแรก ปท่ี 1 ชําระคาเชาเดือนละ  1.02 ลานบาท

- ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2541 ชําระเพิ่มขึ้นในอัตรา

   รอยละ   4 ตอป จนครบสัญญาเชา

- ฉบับสอง  ปแรกชําระคาเชาปละ 4.84 ลานบาท

   และเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 10 ของทุก 3 ป 

   จนครบสัญญาเชา

2     1 มกราคม  2539 29 ป 1 เดือน    31 กรกฎาคม 2568 - ชําระคาตอบแทนการเชาชวงที่ดินเปนจํานวนเงิน

   25.64 ลานบาท และมีภาระผูกพันที่จะตองชําระคา

   บริการสวนกลางอันเกี่ยวเนื่องกับที่ดินเชาชวงตลอด

   อายุสัญญา เปนจํานวนเงิน 51.58 ลานบาท

3     13  กรกฎาคม 2545 26 ป     26  กันยายน 2571 - ปแรกไมตองชําระคาเชา

- ปท่ี 2 ชําระคาเชาเดือนละ 0.06 ลานบาท

  และเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 10 ของทุก 3 ป

4      9  ตุลาคม  2539 30 ป     14  ตุลาคม  2569 - ปแรกชําระคาเชาเดือนละ 0.11 ลานบาท

จายเพิ่มคาเชาเพิ่มขึ้นทุก 5 ป  ดังนี้

- ปท่ี 6-10   ชําระเพิ่มจากปท่ี 1-5 ในอัตรารอยละ 33

- ปท่ี 11-15   ชําระเพิ่มจากปท่ี 6-10 ในอัตรารอยละ 33

- ปท่ี 16-20   ชําระเพิ่มจากปท่ี 11-15 ในอัตรารอยละ 25

- ปท่ี 21-25   ชําระเพิ่มจากปท่ี 16-20 ในอัตรารอยละ 30

- ปท่ี 26-30   ชําระเพิ่มจากปท่ี 21-25 ในอัตรารอยละ 27

      20  มีนาคม  2547 8 ป     14  ตุลาคม  2577 ตออายุสัญญาอีก 8 ป  เริ่มตั้งแตวันที่ 15  ตุลาคม  2569

- ปท่ี 1-3 ชําระคาเชาปละ 13.55  ลานบาท

- ปท่ี 4-6 ชําระคาเชาปละ 14.81  ลานบาท

- ปท่ี 7-8 ชําระคาเชาปละ 16.19  ลานบาท

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

             (                                                                                 )
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วันที่ทําสัญญา วันสิ้นสุดสัญญา อัตราคาเชา



ลําดับที่    อายุสัญญา

5   6  พฤศจิกายน  2545 30  ป     31  ธันวาคม   2576- ปท่ี 1-5 ชําระคาเชาเดือนละ 0.11  ลานบาท

- ปท่ี 6-10 ชําระคาเชาเดือนละ 0.15  ลานบาท

- ปท่ี 11-15 ชําระคาเชาเดือนละ 0.20  ลานบาท

- ปท่ี 16-20 ชําระคาเชาเดือนละ 0.25  ลานบาท

- ปท่ี 21-25 ชําระคาเชาเดือนละ 0.32  ลานบาท

- ปท่ี 26-30 ชําระคาเชาเดือนละ 0.41  ลานบาท

6    19  ธันวาคม  2546 30  ป     22  ธันวาคม   2576- ปท่ี 1-5 ชําระคาเชาปละ   1.44  ลานบาท

- ปท่ี 6-10 ชําระคาเชาปละ   1.58  ลานบาท

- ปท่ี 11-15 ชําระคาเชาปละ   1.74  ลานบาท

- ปท่ี 16-20 ชําระคาเชาปละ   1.92  ลานบาท

- ปท่ี 21-25 ชําระคาเชาปละ   2.11  ลานบาท

- ปท่ี 26-30 ชําระคาเชาปละ   2.32  ลานบาท

      21.2  บริษัทฯ ไดมีการทําสัญญาเชาพื้นที่ศูนยการคา  รวม  12  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

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

- ปท่ี 1-3 ชําระเดือนละ 0.47 ลานบาท - 0.62 ลานบาท

- ปท่ี  4-6   ชําระคาเชาเพิ่มรอยละ 10 ของปท่ี  1 

- ปท่ี  7-9   ชําระคาเชาเพิ่มรอยละ 10 ของปท่ี  2

- ปท่ี 10-12 ชําระคาเชาเพิ่มรอยละ 10 ของปท่ี 3 

- ปท่ี 13-24 ชําระคาเชาเพิ่มขึ้นในอัตรารรอยละ 10 

   ของทุก 3 ป

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

             (                                                                                 )
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วันที่ทําสัญญา วันสิ้นสุดสัญญา อัตราคาเชา

วันที่ทําสัญญา วันสิ้นสุดสัญญา อัตราคาเชา



ลําดับที่    อายุสัญญา

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

- ปท่ี 1-15 ชําระเดือนละ 0.26  - 0.45  ลานบาท 

- ปท่ี 16-18 ชําระคาเชาเพิ่มขึ้นไมเกินรอยละ 50

   ของปท่ี 15

- ปท่ี 19-21 ชําระคาเชาเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 15 

  ของปท่ี 18

- ปท่ี 22 ชําระคาเชาเพิ่มขึ้นรอยละ 15 ของปท่ี 21

5      1 พฤษภาคม 2544        24 ป    30 เมษายน 2568 - ปท่ี 1-15 ชําระเดือนละ 0.17  - 0.30 ลานบาท 

- ปท่ี 16-18 ชําระเพิ่มตามสภาวะตลาด ไมเกิน

  รอยละ 50 

- ปท่ี 19-21 ชําระเพิ่มจากปท่ี 16-18 ในอัตรา

  รอยละ 15

- ปท่ี 22-24 ชําระเพิ่มจากปท่ี 19-21 ในอัตรา

  รอยละ 15

6    23 กุมภาพันธ 2544 19 ป 3 เดือน   22 พฤษภาคม 2563 - ปท่ี 1-3 ชําระคาเชาเดือนละ 0.58 ลานบาท 

- ปท่ี  4-6  ชําระคาเชาเพิ่มรอยละ 12  ของปท่ี  1

- ปท่ี  7-9  ชําระคาเชาเพิ่มรอยละ 12  ของปท่ี  4

- ปท่ี 10-12 ชําระคาเชาเพิ่มรอยละ 12 ของปท่ี 7

- ปท่ี 13-15 ชําระคาเชาเพิ่มรอยละ 7  ของปท่ี 10

- ปท่ี 16-18 ชําระคาเชาเพิ่มรอยละ 7  ของปท่ี 13

- ปท่ี 19 ชําระคาเชาเดือนละ 1.06 ลานบาท

7      27 ตุลาคม 2544         20 ป     26 ตุลาคม 2564 - ชําระเดือนละ 0.32 ลานบาท ปรับคาเชาในอัตรา

  รอยละ 12  ทุก 3 ป

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

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

             (                                                                                 )

อัตราคาเชา
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วันสิ้นสุดสัญญาวันที่ทําสัญญา



ลําดับที่    อายุสัญญา

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

10 28  ป - ชําระเดือนละ 0.50 ลานบาท ปรับคาเชาในอัตรา

   รอยละ 12 ทุก ๆ 3 ป

11 24  ป - ปท่ี 1-2  อัตราคาเชาเดือนละ 0.12 ลานบาท

- ตั้งแตปท่ี 3-24  ปรับในอัตราขั้นต่ําเปนอัตรา

   เดือนละ 0.24  ลานบาท

12 25  ป - ปท่ี 1   อัตราคาเชาเดือนละ 0.32 ลานบาท 

- ปท่ี 2   อัตราคาเชาเดือนละ 0.40 ลานบาท 

- ปท่ี 3   อัตราคาเชาเดือนละ 0.48 ลานบาท 

- ปท่ี 4 - 25   อัตราคาเชาเดือนละ 0.52 ลานบาท 

22. การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน 

      22.1  นโยบายการบัญชี

               รายละเอียดของนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ   วิธีการที่ใชรวมถึงเกณฑในการรับรูและวัดมูลคาที่เกี่ยวกับสินทรัพย

      และหนี้สินทางการเงินแตละประเภทไดเปดเผยไวแลวในหมายเหตุขอ 1

      22.2  ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ

             ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อหมายถึง ความเสี่ยงจากการไมปฏิบัติตามสัญญา เกิดจากการที่คูสัญญาไมปฏิบัติตาม

      ขอกําหนดในสัญญา  ซึ่งกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัทฯ      สําหรับสินทรัพยทางการเงินที่แสดงในงบดุลราคาตาม

      บัญชีของสินทรัพยหลังจากหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ            ถือเปนมูลคาสูงสุดของความเสี่ยงที่เกิดจากการไมปฏิบัติ

      ตามสัญญา    สําหรับรายการนอกงบดุล    บริษัทฯ    คาดวาความเสี่ยงจากการที่คูสัญญาไมปฏิบัตติามสัญญามีจํานวน

      ไมเปนสาระสําคัญ

      22.3  ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย 

               บริษัทฯ  อาจมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของเงินที่บริษัทฯ   กูยืมจากธนาคารและบริษัทการเงินอื่น   เนื่องจาก

      สัญญาสวนใหญจะกําหนดอัตราดอกเบี้ยลอยตัว    หากอัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงอาจสงผลกระทบตอบริษัทฯ ได

      

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

             (                                                                                 )
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วันที่ทําสัญญา วันสิ้นสุดสัญญา อัตราคาเชา

15  สิงหาคม  2546 14  สิงหาคม  2574

3  ตุลาคม  2546 2  ตุลาคม  2570

7   ตุลาคม  2547 6  ตุลาคม  2572



.

      22.4  ราคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

               สินทรัพยทางการเงินที่แสดงในงบดุลประกอบดวย   เงินสด  เงินฝากธนาคาร  ลูกหนี้การคา  ลูกหนี้อ่ืน

      และเงินประกันการเชา  หน้ีสินทางการเงินที่แสดงในงบดุลประกอบดวย เงินเบิกเกินบัญชี  เงินกูยืมระยะสั้น

      จากสถาบันการเงิน    เจาหนี้การคา   เจาหนี้คาทรัพยสิน   เจาหนี้คาตกแตงและเชาซื้อและเงินกูยืมระยะยาวมี

      ราคาตามบัญชีใกลเคียงกับมูลคายุติธรรมโดยประมาณ     เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินในงบดุล

      สวนใหญจัดอยูในประเภทระยะสั้น      และเงินกูยืมระยะยาวบางสวนมีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับราคาตลาด 

      อยางไรก็ตาม เงินกูยืมระยะยาววงเงิน 1,000 ลานบาท แสดงราคาตามงบดุล จํานวน 1,000 ลานบาท (มีอัตรา

      ดอกเบี้ยตามที่แสดงไวในหมายเหตุ 11)  มีมูลคายุติธรรมประมาณ  964.13  ลานบาท  มูลคายุติธรรมดังกลาว 

      ประมาณขึ้นโดยวิธีหาสวนลดกระแสเงินสด   โดยพิจารณาอัตราดอกเบี้ยในปจจุบัน   ในอัตรารอยละ   5.70 

      ตอป  (อัตราดอกเบี้ยเงินใหสินเชื่อถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย 5 แหง) 

      นอกจากนี้ผูบริหารเชื่อวาบริษัทฯ   ไมมีความเสี่ยงจากเครื่องมือทางการเงินที่มีนัยสําคัญ 

23. การจัดประเภทรายการบัญชี 

               งบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่   31  ธันวาคม  256   ที่นํามาเปรียบเทียบไดจัดประเภทบัญชีใหม   เพื่อ

      ประโยชนในการเปรียบเทียบกับงบการเงิน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 

24. ขอมูลท่ัวไป 

       24.1  บริษัทฯ      จัดต้ังขึ้นเปนบริษัทจํากัด     และตอมาแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัดตามกฎหมายไทย 

      บริษัทฯ      ประกอบกิจการในประเทศไทยโดยดําเนินธุรกิจขายสินคาประเภทวัสดุกอสราง       อุปกรณและ

      เคร่ืองมือในการกอสราง  อุปกรณตกแตงอาคารและเครื่องมือชาง 

      24.2  ณ วันที่  31 ธันวาคม  2547  บริษัทฯ  มีพนักงาน  2,708  คน  (ป  2546  จํานวน  2,320  คน)

      24.3  คาใชจายพนักงานในป 2547 จํานวน 560.65 ลานบาท  (ในป 2546 จํานวน 420.01  ลานบาท) 

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

             (                                                                                 )
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