
     เกณฑการเสนองบการเงิน

            งบการเงินรวมนี้ไดจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทย และแสดงรายการตาม

     ประกาศกรมทะเบียนการคา  ลงวันที่ 14 กันยายน 2544  เร่ือง "กําหนดรายการยอที่ตองมีในงบการเงิน"

1.  สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ  

     1.1  การบันทึกรายไดและคาใชจาย

            บริษัทฯ  บันทึกรายไดและคาใชจายตามเกณฑคางรับคางจาย

     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    

     1.5  การบันทึกดอกเบี้ยเปนตนทุนของสินทรัพย

            บริษัทฯ   บันทึกดอกเบี้ยจากการกูยืมเพื่อการกอสรางอาคารศูนยการคา   เปนสวนหนึ่งของตนทุนอาคาร

     นั้น  และจะหยุดบันทึกดอกเบี้ยเปนตนทุนของอาคาร   เมื่ออาคารอยูในสภาพพรอมจะใชงานได   

บริษัท  โฮม  โปรดักส  เซ็นเตอร  จํากัด  (มหาชน)

ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  2545  และ  2544

หมายเหตุประกอบงบการเงิน



     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)ตอหุน      ที่แสดงไวในงบกําไรขาดทุนเปนกําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐาน     ซ่ึง

              คํานวณโดยการหารยอดกําไร(ขาดทุน)สุทธิ สําหรับปดวยจํานวนหุนสามัญที่จําหนายและเรียกชําระแลว

              ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักตามสวนที่เรียกชําระ

              1.10.2  กําไรตอหุนปรับลด

                          กําไรตอหุนปรับลด  คํานวณโดยการนํากําไรสุทธิหลังจากการปรับปรุงดานรายไดหรือคาใชจาย

              ที่เกี่ยวของ   ซ่ึงสุทธิจากภาษีเงินได   หารดวยผลรวมเฉลี่ยถวยน้ําหนักของหุนสามัญที่ออกจําหนายแลว

              ในระหวางงวด  บวกดวยจํานวนหุนสามัญที่บริษัท ตองออก เพื่อแปลงหุนสามัญเทียบเทาปรับลดทั้งสิ้น

              ใหเปนหุนสามัญ
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2.  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  ประกอบดวย 

2545 บาท 2544

เงินสด 30,257,890.68 16,455,127.35 

เงินฝากกระแสรายวัน 16,765,859.38 20,770,532.44 

เงินฝากออมทรัพย 37,027,342.91 229,656,215.00 
รวม 84,051,092.97 266,881,874.79 

3.  เงินฝากประจํามีภาระผูกพัน

            ในป  2545   เงินฝากประจําทั้งจํานวน   บริษัทฯ  ไดนําไปเปนหลักทรัพยค้ําประกันในการอาวัลตั๋วสัญญา

       ใชเงิน จํานวน 15.5 ลานบาท  (หมายเหตุ  9)  และค้ําประกันการปฏิบัติตามสัญญาในการเชาที่ดิน จํานวน 16

       ลานบาท  ใหกับธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง

4.  ลูกหนี้การคา  -  สุทธิ

2545 บาท 2544

ลูกหนี้การคา 104,659,956.62 82,962,230.06

ลูกหนี้เช็คคืน 42,696,392.55 47,806,424.68

ลูกหนี้บัตรเครดิตและคูปอง 36,551,848.69 13,640,263.23

รวม 183,908,197.86 144,408,917.97

หัก    คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (43,208,935.03) (63,074,699.50)
ลูกหนี้การคา  -  สุทธิ 140,699,262.83 81,334,218.47

            บริษัทฯ  มีลูกหนี้การคาที่มีปญหาในการชําระหนี้  แยกตามอายุหนี้ที่คางชําระมากกวา  12 เดือน  ณ วันที่  

     31 ธันวาคม 2545 และ 2544  เปนจํานวน 43.21 ลานบาท  และ 63.78 ลานบาท  ตามลําดับ ในระหวางป 2545    

     บริษัทฯ   ไดทําการตัดจําหนายลูกหนี้การคาและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จํานวน  19.87  ลานบาท 

     

5.  สินคาคงเหลือ   ประกอบดวย 

2545 บาท 2544

สินคาคงเหลือ 1,264,108,151.97 834,719,021.27 

หัก    คาเผื่อสินคาเสียหาย (18,234,386.94) (14,768,583.62)
รวม 1,245,873,765.03 819,950,437.65 
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6.  ท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ  -  สุทธิ

31 ธันวาคม  2544 เพิ่มขึ้น ลดลง โอนเขา(ออก) 31 ธันวาคม  2545

     ราคาทุน :-

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

     อาคารและสวนปรับปรุง

          อาคารบนที่เชา 683,976,350.33 23,587,375.41 0.00 81,790,696.97 789,354,422.71

     คาระบบ - คอมพิวเตอร 98,632,710.94 35,072,243.47 (156,550.00) 8,870,902.89 142,419,307.30

     เครื่องใชสํานักงาน 46,205,944.60 11,648,324.75 (1,400,430.99) 3,295,200.00 59,749,038.36

     เครื่องตกแตงติดตั้งและอุปกรณ 203,632,275.25 69,681,995.56  (931,070.30) 35,133,944.13 307,517,144.64

     ยานพาหนะ 2,630,347.09 1,275,514.03 (37,800.96) 0.00 3,868,060.16

     อาคารระหวางกอสราง - 

          บนที่เชา 46,027,586.58 143,770,213.54 (160,000.00) (80,928,496.97) 108,709,303.15

     คาระบบคอมพิวเตอร

          ระหวางติดตั้ง 1,491,987.19 10,079,712.41 0.00 (8,870,902.89) 2,700,796.71

     เครื่องตกแตงและอุปกรณ

          ระหวางติดตั้ง 308,454.11 39,185,095.02 (1,500.00) (39,291,344.13) 200,705.00

รวม 1,082,905,656.09 470,600,474.19 (2,687,352.25) 0.00 1,550,818,778.03

     คาเสื่อมราคาสะสม :-

     อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร

          - บนที่เชา 98,110,383.21 30,848,950.04 0.00 0.00 128,959,333.25

     คาระบบ - คอมพิวเตอร 24,664,752.59 14,438,719.51 (4,228.74) 0.00 39,099,243.36

     เครื่องใชสํานักงาน 22,158,167.27 8,063,326.55 (1,345,010.78) (1,854.24) 28,874,628.80

     เครื่องตกแตงติดตั้งและ

          อุปกรณสํานักงาน 50,817,237.60 25,130,505.80 (859,638.05) 1,854.24 75,089,959.59

     ยานพาหนะ 723,487.56 614,930.92 (11,288.51) 0.00 1,327,129.97

รวม 196,474,028.23 79,096,432.82 (2,220,166.08) 0.00 273,350,294.97

     มูลคาทางบัญชี 886,431,627.86 1,277,468,483.06

คาเสื่อมราคา     :     สําหรับป  ส้ินสุดวันที่  31  ธันวาคม  2545  จํานวน  79,096,432.82  บาท

             สําหรับป  ส้ินสุดวันที่  31  ธันวาคม  2544  จํานวน  57,751,923.33  บาท
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            ที่ดิน  อาคารและอุปกรณราคาตามบัญชีกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมที่บริษัทฯ  หักคาเสื่อมราคาหมดแลว

     ทั้งจํานวนแตยังคงใชงาน  ณ  วันที่  31 ธันวาคม  2545  และ  2544  เปนจํานวน  11.64  ลานบาท  และ 12.89  

      ลานบาท  ตามลําดับ

            ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2545  บริษัทฯ ไดนําสิทธิการเชาพรอมทั้งอาคารบนที่เชาทั้งหมดและเครื่องตกแตง

     ติดตั้งและอุปกรณบางสวน    ไปจดจํานองค้ําประกันภาระหนี้สินที่บริษัทฯ   มีตอธนาคารแหงหนึ่ง    วงเงิน 

     497.50  ลานบาท

7.  สิทธิการเชารอตัดบัญชี 

2545 บาท 2544

สิทธิการเชารอตัดบัญชี 160,896,208.56  126,794,287.56  

บวก   เพิ่มระหวางป 75,256,618.00    34,101,921.00    

หัก     ตัดจําหนายสะสม (26,308,371.93) (19,173,680.90)
สิทธิการเชารอตัดบัญชี - สุทธิ 209,844,454.63  141,722,527.66  

สิทธิการเชาตัดจาย  : สําหรับป  ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545  จํานวน 7,134,691.04      

สําหรับป  ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2544  จํานวน 5,652,247.86      

            สิทธิการเชารอตัดบัญชี  เปนสิทธิการเชาของที่ดินและอาคาร   ซ่ึงตัดจายตามอายุสัญญาเชา  ในป  2545

     บริษัทฯ ไดจายชําระคาสิทธิการเชาเพิ่มอีกสี่แหง เปนจํานวนเงินรวม 75.26 ลานบาท อายุสัญญาเชา 20 -26 ป

8.  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน   ประกอบดวย 

2545 บาท 2544

เงินเบิกเกินบัญชี 198,886.13         0.00 

เงินกูยืมจากธนาคาร 0.00 5,000,000.00 

เงินกูยืมจากบริษัทการเงิน 140,000,000.00  0.00 
รวม 140,198,886.13  5,000,000.00 

     8.1   บริษัทฯ  มีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารหลายแหง   รวมวงเงินทั้งสิ้น  90  ลานบาท  โดยวงเงินบางสวน

     ค้ําประกันโดยสิทธิการเชาและสิ่งปลูกสราง  และบางสวนไมมีหลักทรัพยค้ําประกัน

     8.2   ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ 2545  บริษัทฯ ไดจายชําระเงินกูยืมจากธนาคาร จํานวน 5 ลานบาท 

     8.3   ในป 2545 บริษัทฯ ไดออกตั๋วสัญญาใชเงินแกบริษัทการเงิน จํานวน 140 ลานบาท โดยตั๋วสัญญาใชเงิน

     ดังกลาวไมมีหลักทรัพยค้ําประกัน  
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9.  เจาหนี้คาสิทธิการเชา 

             ในวันที่  26  กันยายน  2545  บริษัทฯ ไดออกตั๋วสัญญาใชเงิน  จํานวน  15.5  ลานบาท  ครบกําหนดในป  2546  เพื่อ

     ชําระคาสิทธิการเชา     อาวัลตั๋วโดยธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง     บริษัทฯ    ไดนําเงินฝากประจําทั้งจํานวนวางเปนประกัน  

     (หมายเหตุ 3)

10.  เงินกูยืมระยะยาว   ประกอบดวย 

            2545        บาท             2544    

เงินกูยืม เงินตราไทย 113,746,670.00 305,457,548.03 

เงินกูยืม เงินตราตางประเทศ 0.00 155,906,251.42 

รวม 113,746,670.00 461,363,799.45 

หัก    สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนด   

         ชําระภายใน  1  ป (74,913,329.00) (111,775,255.65)

เงินกูยืมระยะยาว  -  สุทธิ 38,833,341.00 349,588,543.80 

     10.1  เงินกูยืมเงินตราไทย  อัตราดอกเบี้ย MLR ถึง MLR+0.25% รวมทั้งสิ้น 6 วงเงิน  ประกอบดวย

วงเงินที่ จํานวน

2545        บาท          2544

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

2 83,500,000.00 26,380,000.00 54,940,000.00 2.38 ลานบาท

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

4 36,000,000.00 27,750,000.00 36,000,000.00 0.75 ลานบาท

5 40,000,000.00 31,666,670.00 40,000,000.00 0.83 ลานบาท

6 265,500,000.00 27,950,000.00 0.00 ตามรายละเอยีด

รวม 113,746,670.00 305,457,548.03

           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

2545        บาท          2544

     1.     สวนที่ 1 28,500,000.00 4,750,000.00 0.00 -  เดือน 3/45-2/46  งวดละ 2.38 ลานบาท

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

    ลานบาท

รวม 142,500,000.00 4,750,000.00 0.00

     2.     สวนที่ 1 34,800,000.00 23,200,000.00 0.00 -  เดือน 9/45-8/46  งวดละ 2.9 ลานบาท

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

    ลานบาท

รวม 123,000,000.00 23,200,000.00 0.00

265,500,000.00 27,950,000.00 0.00

            ในป  2544  บริษัทฯ  จายชําระหนี้เงินกูยืม เงินตราไทย  วงเงินที่ 3 ทั้งจํานวน  พรอมดอกเบี้ยจาย  รวมเปนเงิน  30.17  

     ลานบาท การชําระหนี้เงินกูยืมดังกลาวเจาหนี้ยินยอมยกหนี้ใหบริษัทฯ เปนจํานวน 5.25 ลานบาท  ซ่ึงบริษัทฯ บันทึกเปน

     กําไรจากการปรับโครงสรางหนี้   โดยแสดงเปนรายการพิเศษในงบกําไรขาดทุน

           เงินกูยืมดังกลาว ค้ําประกันโดยสิทธิการเชาและสิ่งปลูกสรางบนที่เชา  สิทธิการเชาชวงและสิทธิตามสัญญาใหบริการ

     ในพื้นที่สวนกลางอันเนื่องมาจากการเชาชวง   พรอมทั้งเครื่องตกแตงและอุปกรณบางสวน (หมายเหต ุ 6  และ  7)

     10.2  เงินกูยืมเงินตราตางประเทศ 

  2545 บาท  2544

เงินกูยืม - ภายใตสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศ

        ลวงหนา 0.00 146,380,908.87 

บวก (หัก)  เจาหนี้ธนาคารคูสัญญา 0.00 153,862,948.01 

ลูกหนี้ธนาคารคูสัญญา 0.00 (144,242,628.33)

สวนต่ําจากการบริหารความเสี่ยง

        รอตัดบัญชี 0.00 (94,977.13)

รวม 0.00 155,906,251.42 

รวมทั้งสิ้น

จํานวนเงิน เงื่อนไขการผอนชําระตองวด/ตอเดือน
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วงเงินที่



18. ภาระผูกพันตามสิทธิการเชา 

      18.1  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 

      18.2  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 

      18.3  บริษัทฯ   ไดมีการเชาทําสัญญาเชาที่ดิน    อายุสัญญาเชา  26   ป   ส้ินสุดวันที่   26   กันยายน   2571   โดยบริษัทฯ   

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

      จนครบอายุสัญญาเชา

       18.4   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

      18.5  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

วันที่ทําสัญญา วันสิ้นสุดสัญญา อัตราคาเชา
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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 ชําระคาเชาเพิ่มขึ้นในอัตรารรอยละ

   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

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

วันที่ทําสัญญา วันสิ้นสุดสัญญา อัตราคาเชา
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19. รายการบัญชีกับบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 

งบการเงินของบริษัทฯ     ไดรวมรายการที่เกิดขึ้นกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน     ซึ่งเกี่ยวของกันโดยการมี

      ผูถือหุนและ/หรือมีกรรมการรวมกัน    รายการระหวางกันนี้มีราคาและผลตอบแทนที่เปนทางการคาปกติตาม

      ราคาตลาดทั่วไป    หรือตามสัญญาที่ตกลงกันสําหรับรายการที่ไมมีราคาตลาด

2545 บาท 2544

      ลูกหนี้การคา 

            บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) 61,599,072.65 42,920,310.32 

และบริษัทยอย

            บริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) 20,121,444.68 11,718,179.50 

และบริษัทยอย

รวม 81,720,517.33 54,638,489.82 

      ขายสินคา

            บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) 267,442,877.09 186,618,879.05 

            บริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) 141,371,936.92 63,616,732.31 

รวม 408,814,814.01 250,235,611.36 

20. การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการเงิน 

      20.1  นโยบายการบัญชี

               รายละเอียดของนโยบายการบัญชีที่สําคัญ    วิธีการที่ใชรวมถึงเกณฑในการรับรูและวัดมลูคาที่เกี่ยวกับ

      สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินแตละประเภทไดเปดเผยไวแลวในหมายเหตุขอ 1

      20.2  ความเสี่ยงจากการไมปฏิบัติตามสัญญา

               ความเสี่ยงจากการไมปฏิบัติตามสัญญา   เกิดจากการที่คูสัญญาไมปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญา    ซึ่ง

      กอใหเกิดความเสียหายแกบริษัทฯ สําหรับสินทรัพยทางการเงินที่แสดงในงบดุลราคาตามบัญชีของสินทรัพย

      หลังจากหักคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ ถือเปนมูลคาสูงสุดของความเสี่ยงที่เกิดจากการไมปฏิบัติตามสัญญา

สําหรับรายการนอกงบดุล  บริษัทฯ คาดวาความเสี่ยงจากการที่คูสัญญาไมปฏิบัติตามสัญญามีจํานวน

      ไมเปนสาระสําคัญ 
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      20.3  ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย 

               บริษัทฯ     อาจมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของเงินที่บริษัทฯ    กูยืมจากธนาคารและบริษัทการเงินอ่ืน 

      เนื่องจากสัญญาสวนใหญจะกําหนดอัตราดอกเบี้ยลอยตัว     หากอัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงอาจสงผลกระทบ

      ตอบริษัทฯ ได

      20.4  ราคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

               สินทรัพยทางการเงินที่แสดงในงบดุลประกอบดวย   เงินสด  เงินฝากธนาคาร  ลูกหนี้การคา  ลูกหนี้อ่ืน

      และเงินประกันการเชา  หน้ีสินทางการเงินที่แสดงในงบดุลประกอบดวย เงินเบิกเกินบัญชี  เงินกูยืมระยะสั้น

      จากสถาบันการเงิน    เจาหนี้การคา   เจาหนี้คาทรัพยสิน   เจาหนี้คาตกแตงและเชาซื้อและเงินกูยืมระยะยาวมี

      ราคาตามบัญชีใกลเคียงกับมูลคายุติธรรมโดยประมาณ     เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินในงบดุล

      สวนใหญจัดอยูในประเภทระยะสั้น    และเงินกูยืมระยะยาวสวนใหญมีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับราคาตลาด   

      นอกจากนี้ผูบริหารเชื่อวาบริษัทฯ   ไมมีความเสี่ยงจากเครื่องมือทางการเงนิที่มีนัยสําคัญ 

      20.5  ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ 

               บริษัทฯ     มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ     เนื่องจากบริษัทฯ      มีเจาหนี้การคา

      ตางประเทศในสกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ  เงินกูยืมจากบริษัทอ่ืนและดอกเบี้ยคางจายในสกุลเงินเยน ในป 2544 

      บริษัทฯ มีนโยบายที่จะทําสัญญาซื้อเงินตราตางประเทศลวงหนา เพื่อลดความเสี่ยงทางดานอัตราแลกเปลี่ยน

      ที่อาจเกิดขึ้นจากการจายชําระคืน และยอดหนี้คงเหลือสําหรับเจาหนี้เงินกูยืมจากบริษัทอ่ืนที่เปนสกุลเงินเยน

      โดย  ณ  วันที่  4 ธันวาคม 2544  บริษัทฯ ไดทําสัญญาซื้อเงินตราลวงหนา  จํานวน 431.7 ลานเยน ระยะเวลา 

      3   เดือน  อยางไรก็ตาม  บริษัทฯ  ยังมีความเสี่ยงจากเจาหนี้การคาตางประเทศในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ   ซึ่ง

      บริษัทฯ  มิไดทําทําสัญญาปองกันความเสี่ยงไว

ณ  วันที่  31 ธันวาคม 2545 และ  2544  บริษัทฯ มีหน้ีสินที่เปนเงินตราตางประเทศประกอบดวย

2545 2544

เจาหนี้การคาตางประเทศ

        ยูโร 59,824.48            0.00

        ดอลลารสหรัฐ 33,433.00 116,654.82           

เจาหนี้เงินกูยืมและดอกเบี้ยคางจายจากบริษัทอ่ืน 

        เยน 0.00 433,028,725.00    
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21. ขอมูลท่ัวไป 

       21.1  บริษัทฯ   ไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด    และไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเปนบริษัท

      มหาชนจํากัด  ตามมติของที่ประชุมสามัญผูถือหุน  คร้ังที่  1/2544   เมื่อวันที่  11  เมษายน 2544   และมติของ

      ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน  คร้ังที่ 1/2544  เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2544  บริษัทฯ ไดนํามติดังกลาวไปจดทะเบียน

      แปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัดกับกระทรวงพาณิชย  เมื่อวันที่  29  พฤษภาคม  2544   และคณะกรรมการ

      กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยมีมติใหนําหุนของบริษัทฯ เขาซื้อขายในตลาดหลักทรัพยไดต้ังแตวันที่

      30  ตุลาคม  2544   เปนตนไป

      21.2  บริษัทฯ ประกอบธุรกิจขายสินคาประเภทวัสดุกอสราง  อุปกรณและเครื่องมือในการกอสราง  อุปกรณ 

      ตกแตงอาคารและเครื่องมือชาง 

      21.3  ณ วันที่  31 ธันวาคม  2545  บริษัทฯ  มีพนักงาน  1,622  คน  (ป  2544  จํานวน  1,188  คน)

      21.4  คาใชจายพนักงานในป 2545 จํานวน 268.42 ลานบาท  (ในป 2544 จํานวน 152.19  ลานบาท) 

- 15 -


	hmpro_financial_th_2002_3_1.pdf
	hmpro_financial_th_2002_3_2.pdf
	hmpro_financial_th_2002_3_3.pdf
	hmpro_financial_th_2002_3_4.pdf
	hmpro_financial_th_2002_3_5.pdf
	hmpro_financial_th_2002_3_6.pdf

