
1.  เกณฑการเสนองบการเงิน
            งบการเงินนี้บริษัทฯ ไดจัดทําขึ้นตามประกาศกรมทะเบียนการคาโดยกระทรวงพาณิชย  ลงวันที่ 14 กันยายน 2544
     เร่ืองกําหนดรายการยอที่ตองมีในงบการเงิน    นอกจากนี้งบการเงินของบริษัทฯไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรอง
     ทั่วไปภายใตพระราชบัญญัติการบัญชี  พ.ศ.  2543       ซ่ึงหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใตพระราชบัญญัติ
     วิชาชีพบัญชี  พ.ศ.  2547   และตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดทํา
     และนําเสนอรายงานทางการเงินภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 
2.  หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม
     2.1  การจัดทํางบการเงินรวมถือเกณฑรวมบริษัท ซ่ึงบริษัท  โฮม  โปรดักส  เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)  มีอํานาจในการ
     ควบคุม  โดยวันที่  26  พฤษภาคม  2548  บริษัทฯ  ไดลงทุนในหุนสามัญของบริษัท มารเก็ต วิลเลจ จํากัด  ในสัดสวน
     การลงทุนรอยละ 99.99  บริษัทฯ จึงไดเร่ิมจัดทํางบการเงินรวม ตั้งแตไตรมาส 2 ของป 2548
     2.2  การตัดบัญชีรายการระหวางบริษัท
            บัญชีเงินลงทุนในบริษัทยอยตามวิธีสวนไดเสียกับทุนเรือนหุน    ถือหลักการตัดบัญชีระหวางกันรอยละ   100  และ
     และ  สวนของผูถือหุนรายอื่น แสดงเปนสวนของผูถือหุนสวนนอย  ยอดคงคางและรายการบัญชีระหวางกันของบริษัทฯ
     และ  บริษัทยอยที่เปนสาระสําคัญไดตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แลว
3.  สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ  
     3.1  การบันทึกรายไดและคาใชจาย
            บริษัทฯ  บันทึกรายไดและคาใชจายตามเกณฑคงคาง
            รายไดจากการขายบันทึกเมื่อบริษัทไดมีการโอนความเสี่ยง      และผลตอบแทนที่เปนสาระสําคัญของความเปนเจา
     เจาของสินคาใหกับผูซ้ือแลว 
            รายไดคาเชาและบริการที่เกี่ยวของรับรูตามระยะเวลาของสัญญาเชาและบริการ
            รายไดคาบริการรับรูเมื่อการบริการเสร็จสิ้นลง 
     3.2  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด
            เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  หมายถึง   เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภท    แตไมรวมเงินฝาก
     ประเภทที่ตองจายคืนเมื่อส้ินระยะเวลาที่กําหนด      และเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลอง      ซ่ึงมีความเสี่ยงตอการ
     เปล่ียนแปลงในมูลคานอย  

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

บริษัท  โฮม  โปรดักส  เซ็นเตอร  จํากัด  (มหาชน) และ บริษัทยอย

ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  2548  และ  2547
หมายเหตุประกอบงบการเงิน



     3.3  ลูกหนี้การคาและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

            ลูกหนี้การคาแสดงมูลคาสุทธิที่จะไดรับ    บริษัทฯ   ตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยการประมาณของผูบริหาร   ซ่ึง

     ประมาณขึ้นจากสถานะดานการเงินของลูกหนี้ขายสงที่คาดวาอาจจะเก็บเงินไมได  

     3.4  สินคาคงเหลือและคาเผื่อสินคาเสียหาย 

            บริษัทฯ   ตีราคาสินคาคงเหลือในราคาทุน  (วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก)   หรือมูลคาสุทธิที่คาดวาจะไดรับแลวแตราคา

     ใดจะต่ํากวา     บริษัทฯ  ตั้งคาเผื่อสินคาเสียหายโดยการประมาณจากประสบการณสินคาที่เสียหายจริงในอัตรารอยละ

     ของยอดรายไดสุทธิจากการขายปลีกหนาราน   

     3.5  ที่ดิน  อาคารและอุปกรณและคาเสื่อมราคา  

            ที่ดินแสดงตามราคาทุน   สวนปรับปรุงที่ดิน    อาคารและอุปกรณแสดงตามราคาทุนหลังหักคาเสื่อมราคาสะสม   

     และคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย    คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุน    โดยใชวิธีเสนตรง

     ตามอายุการใชงานโดยประมาณดังตอไปนี้

อาคารบนที่เชาและสวนปรับปรุงอาคาร ตามอายุสัญญาเชาโดยไมเกินอายุการใชงาน

คาระบบคอมพิวเตอร  3-10   ป

เครื่องใชสํานักงาน        5   ป

เครื่องตกแตงติดตั้งและอุปกรณ  5-10   ป

ยานพาหนะ        5   ป

     3.6  สินทรัพยไมมีตัวตน 

            3.6.1  สิทธิการเชาแสดงตามราคาทุนหลังหักคาตัดจําหนายสะสม        คาตัดจําหนายของสิทธิการเชาคํานวณจาก

     ราคาทุนโดยใชวิธีเสนตรงตามอายุสัญญาเชา

            3.6.2  โปรแกรมคอมพิวเตอร แสดงตามราคาทุนหลังหักคาตัดจําหนายสะสม คาตัดจําหนายโปรแกรมคอมพิวเตอร

     คํานวณจาก ราคาทุนโดยใชวิธีเสนตรงตามอายุที่คาดวาจะใชงานเปนระยะเวลา 10 ป

     3.7  รายการที่เปนเงินตราตางประเทศ

            บริษัทฯ    บันทึกรายการที่เปนเงินตราตางประเทศเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน     ณ    วันที่เกิดรายการ

     สินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศคงเหลืออยู ณ วันที่ในงบดุล  แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลก

     เปล่ียน ณ วันที่ในงบดุล

            กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนไดรวมอยูในผลการดําเนินงานประจําป 

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

             (                                                                                 )
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     3.8  กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน
            บริษัทฯ    จัดกองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงานโดยที่พนักงานสงเขาเปนเงินสะสมของกองทุนโดยสมัครใจในอัตรา
     รอยละ 3 - 5 ของเงินเดือน  และเงินที่บริษัทฯ  จายสมทบในอัตรารอยละ 3 - 5 ของเงินเดือน  เงินกองทุนที่จดทะเบียน
     บริหารโดยผูจัดการกองทุนรับอนุญาตแหงหนึ่ง   โดยปฏิบัติตามขอกําหนดของพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
     พ.ศ. 2542
     3.9  กําไรตอหุน
             3.9.1  กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน
                       กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพื้นฐาน   คํานวณโดยการหารยอดกําไร(ขาดทุน) สุทธิสําหรับปดวยจํานวนหุน
             สามัญที่จําหนายและเรียกชําระแลวถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักตามสวนที่เรียกชําระ
             3.9.2  กําไรตอหุนปรับลด
                       กําไรตอหุนปรับลด      คํานวณโดยการนํากําไรสุทธิหลังจากการปรับปรุงดานรายได  หรือคาใชจายที่เกี่ยว
              ของซึ่งสุทธิจากภาษีเงินได  หารดวยผลรวมเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่ออกจําหนายแลวในระหวางงวด 
              บวกดวย  จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักที่บริษัทฯ  ตองออกเพื่อแปลงหุนสามัญเทียบเทาปรับลดทั้งสิ้น
              ใหเปนหุนสามัญ
     3.10  การใชประมาณการทางบัญชี
              ในการจัดทํางบการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ในบางกรณี ฝายบริหารอาจตองใชการประมาณรายการ
     บัญชีบางรายการ  ซ่ึงมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ดวยเหตุผลที่
     เกิดขึ้นจริงในภายหลังจึงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณไว
4.  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  ประกอบดวย 

หนวย : พันบาท
งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2548 31 ธันวาคม 2548 31 ธันวาคม 2547
เงินสด 31,588  31,578  28,879  
เงินฝากกระแสรายวัน 33,534  4,571  15,801  
เงินฝากออมทรัพย 31,792  23,564  60,286  
เงินฝากประจํา 3 เดือน 1  1  58  

รวม 96,915  59,714  105,024  

(ลงชื่อ) ……………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
             (                                                                                 )
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5.  ลูกหนี้การคา  -  สุทธิ

หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2548 31 ธันวาคม 2548 31 ธันวาคม 2547

ลูกหนี้การคา 112,100 112,100 143,747 

ลูกหนี้เช็คคืน 22,450 22,450 18,952 

ลูกหนี้บัตรเครดิตและคูปอง 34,236 34,236 29,286 

รวม 168,786 168,786 191,985 

หัก    คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (23,097) (23,097) (21,167)

ลูกหนี้การคา  -  สุทธิ 145,689 145,689 170,818 

ลูกหนี้การคา  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 แยกตามอายุหนี้ไดดังนี้

หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2548 31 ธันวาคม 2548 31 ธันวาคม 2547

     ยังไมครบกําหนดชําระ 121,672 121,672 155,571 

ครบกําหนดชําระ

     -  ไมเกิน 6 เดือน 22,893 22,893 16,984 

     -  เกิน 6 - 12 เดือน 1,223 1,223 241 

     -  เกิน 12 เดือน 22,998 22,998 19,189 

รวม 168,786 168,786 191,985 

หัก    คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (23,097) (23,097) (21,167)

ลูกหนี้การคา - สุทธิ 145,689 145,689 170,818 

ในระหวางป 2548 บริษัทฯ ไดทําการตัดจําหนายลูกหนี้การคาและคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จํานวน 1.07 ลานบาท 

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

             (                                                                                 )

งบการเงินเฉพาะบริษัท
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6.  สินคาคงเหลือ   ประกอบดวย 

หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2548 31 ธันวาคม 2548 31 ธันวาคม 2547

สินคาคงเหลือ 2,386,695 2,386,695 2,233,351 

หัก    คาเผื่อสินคาเสียหาย (65,439) (65,439) (65,376)

รวม 2,321,256 2,321,256 2,167,975 

           สินคาคงเหลือ  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2548  และ  2547   ไดรวมมูลคาของสินคาจายชําระตามยอดขาย   เปนจํานวน

     144.58  ลานบาท และ  261.57  ลานบาท ตามลําดับ  ซ่ึงบริษัทฯไดบันทึกบัญชีเจาหนี้การคาที่เกี่ยวของกับสนิคาดังกลาว

     ดวยจํานวนที่เทากัน 

7.  เงินลงทุนในบริษัทยอย

พันบาท รอยละ พันบาท พันบาท

ทุนชําระแลว สัดสวนการลงทุน เงินลงทุน 

       ช่ือบริษัท               ประเภทกิจการ  (วิธีสวนไดเสีย)

31 ธันวาคม 2548 31 ธันวาคม 2548 31 ธันวาคม 2548 31 ธันวาคม 2548

บจ. มารเก็ตวิลเลจ    ใหบริการเชาพื้นที่

                                         ศูนยการคา 5,000                  99.99                  3,459                  4,999                  

             รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย 3,459                  4,999                  

            เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2548 บริษัทฯ ไดลงทุนในหุนสามัญของบริษัท มารเก็ต วิลเลจ จํากัด 

            งบการเงินของบริษัทยอยดังกลาวที่นํามาจัดทํางบการเงินรวมและสวนแบงผลกําไร   (ขาดทุน)   ของบริษัทยอย 

     สําหรับงวด   ส้ินสุดวันที่  31  ธันวาคม  2548   ที่นํามารวมคํานวณตามวิธีสวนไดเสียนั้น  เปนงบการเงินที่ผานการ

     ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีแลว

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

             (                                                                                 )

 

เงินลงทนุ 

 (วิธีราคาทุน)
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8.  ท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ  -  สุทธิ

งบการเงินรวม หนวย : พันบาท

31 ธันวาคม 2547 เพิ่ม จําหนาย โอนเขา (ออก) 31 ธันวาคม 2548

     ราคาทุน :-

     ที่ดินและสวนปรับปรุงที่ดิน 591,371  819,862  0  0  1,411,233  

     อาคาร, อาคารบนที่เชาและ

          สวนปรับปรุงอาคารบนที่เชา 1,938,906  73,028  (7,121) 923,880  2,928,693  

     คาระบบ - คอมพิวเตอร 152,890  18,390  (8,573) 14,437  177,144  

     เครื่องใชสํานักงาน 139,799  21,688  (14,058) 18,288  165,717  

     เครื่องตกแตงติดตั้งและอุปกรณ 580,810  45,266  (24,766) 156,594  757,904  

     ยานพาหนะ 13,912  5,346  (415) 0  18,843  

     อาคารระหวางกอสราง - 

          บนที่เชา 149,024  1,092,869  0  (785,410) 456,483  

     คาระบบคอมพิวเตอรระหวางติดตั้ง 20,764  35,113  0  (13,051) 42,826  

     เครื่องตกแตงและอุปกรณระหวางติดตั้ง 20,899  691,969  0  (314,738) 398,130  

รวม 3,608,375  2,803,531  (54,933) 0  6,356,973  

     คาเสื่อมราคาสะสม :-

     อาคาร, อาคารบนที่เชาและ

          สวนปรับปรุงอาคารบนที่เชา 243,224  103,213  (887) 0  345,550  

     คาระบบ - คอมพิวเตอร 59,967  36,287  (5,017) 0  91,237  

     เครื่องใชสํานักงาน 59,690  26,598  (13,745) 207  72,750  

     เครื่องตกแตงติดตั้งและอุปกรณสํานักงาน 191,920  91,990  (10,701) (207) 273,002  

     ยานพาหนะ 2,672  3,341  (339) 0  5,674  

รวม 557,473  261,429  (30,689) 0  788,213  

     มูลคาทางบัญชี 3,050,902  5,568,760  

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

             (                                                                                 )
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8.  ท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ  -  สุทธิ (ตอ) 
งบการเงินเฉพาะบริษัท หนวย : พันบาท

31 ธันวาคม 2547 เพิ่ม จําหนาย โอนเขา (ออก) 31 ธันวาคม 2548
     ราคาทุน :-
     ที่ดินและสวนปรับปรุงที่ดิน 591,371  819,862  0  0  1,411,233  
     อาคาร, อาคารบนที่เชาและ
          สวนปรับปรุงอาคารบนที่เชา 1,938,906  73,028  (7,121) 923,880  2,928,693  
     คาระบบ - คอมพิวเตอร 152,890  18,390  (8,573) 14,437  177,144  
     เครื่องใชสํานักงาน 139,799  21,688  (14,058) 18,288  165,717  
     เครื่องตกแตงติดตั้งและอุปกรณ 580,810  45,035  (24,766) 156,594  757,673  
     ยานพาหนะ 13,912  4,802  (415) 0  18,299  
     อาคารระหวางกอสราง - 
          บนที่เชา 149,024  1,092,869  0  (785,410) 456,483  
     คาระบบคอมพิวเตอรระหวางติดตั้ง 20,764  35,113  0  (13,051) 42,826  
     เครื่องตกแตงและอุปกรณระหวางติดตั้ง 20,899  691,969  0  (314,738) 398,130  

รวม 3,608,375  2,802,756  (54,933) 0  6,356,198  
     คาเสื่อมราคาสะสม :-
     อาคาร, อาคารบนที่เชาและ
          สวนปรับปรุงอาคารบนที่เชา 243,224  103,213  (887) 0  345,550  
     คาระบบ - คอมพิวเตอร 59,967  36,287  (5,017) 0  91,237  
     เครื่องใชสํานักงาน 59,690  26,598  (13,745) 207  72,750  
     เครื่องตกแตงติดตั้งและอุปกรณสํานักงาน 191,920  91,985  (10,701) (207) 272,997  
     ยานพาหนะ 2,672  3,339  (339) 0  5,672  

รวม 557,473  261,422  (30,689) 0  788,206  
     มูลคาทางบัญชี 3,050,902  5,567,992  

            ที่ดิน อาคารและอุปกรณราคาตามบัญชีกอนหักคาเสื่อมราคาสะสม  ที่บริษัทฯ   หักคาเสื่อมราคาหมดแลวทั้งจํานวน  แตยังคง
     ใชงาน  ณ วันที่  31 ธันวาคม 2548  และ  2547  เปนจํานวน  34.47  ลานบาท และ  31.48  ลานบาท  ตามลําดับ 
            ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 และ 2547 บริษัทฯ ไดนําสิทธิการเชาสวนใหญ (หมายเหตุ 9.1)  พรอมทั้งอาคารบนสิทธิการเชาและ
     เครื่องตกแตงติดตั้งและอุปกรณบางสวน ไปจดจํานองค้ําประกันภาระหนี้สินที่บริษัทฯมีตอธนาคารพาณิชย วงเงิน 1,599 ลานบาท 
     และ 1,675 ลานบาท ตามลําดับ 

(ลงชื่อ) ……………………………………………………… กรรมการตามอํานาจ
             (                                                                                 )
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9.  สินทรัพยไมมีตัวตน 

                     สินทรัพยไมมีตัวตนประกอบดวย 

      9.1  สิทธิการเชา 

หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2548 31 ธันวาคม 2548 31 ธันวาคม 2547

     สิทธิการเชารอตัดบัญชี 438,035  438,035  336,919  

     บวก   เพิ่มระหวางป 118,065  118,065  101,116  

     หัก     ตัดจําหนายสะสม (66,620) (66,620) (48,321)
     สิทธิการเชารอตัดบัญชี - สุทธิ 489,480  489,480  389,714  

     สิทธิการเชาตัดจาย  : สําหรับป  ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548  จํานวน 18,299                

สําหรับป  ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547  จํานวน 13,108                

            สิทธิการเชารอตัดบัญชี  เปนสิทธิการเชาของที่ดินและอาคาร  ซ่ึงตัดจายตามอายุสัญญาเชา  ในป 2548 และ 2547 

     บริษัทฯ   ไดจายชําระคาสิทธิการเชาเพิ่ม  เปนจํานวนเงินรวม  118.07  ลานบาท   และ  101.12  ลานบาท   ตามลําดับ 

     อายุสัญญาเชา 24 - 30 ป

      9.2  โปรแกรมคอมพิวเตอร 

หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2548 31 ธันวาคม 2548 31 ธันวาคม 2547

     โปรแกรมคอมพิวเตอร 94,125 94,125 45,841 

     บวก  เพิ่มขึ้นระหวางป 11,367 11,367 48,284 

     หัก     คาตัดจําหนายสะสม (31,791) (31,791) (19,618)
     โปรแกรมคอมพิวเตอร - สุทธิ 73,701 73,701 74,507 

     คาโปรแกรมคอมพิวเตอรตัดจําหนาย :    

สําหรับป  ส้ินสุดวันที่  31  ธันวาคม  2548  จํานวน 12,173                

สําหรับป  ส้ินสุดวันที่  31  ธันวาคม  2547  จํานวน 8,162                  
     รวมสินทรัพยไมมีตัวตน 563,181              563,181              464,221              

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

             (                                                                                 )
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งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินเฉพาะบริษัท



10. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

             บริษัทฯ  และบริษัทยอยมีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินดังนี้ 

หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2548 31 ธันวาคม 2548 31 ธันวาคม 2547

          เงินเบิกเกินบัญชี 1,338 1,338 148                       

          เงินกูยืมจากบริษัทการเงิน - ต๋ัวสัญญาใชเงิน 240,000 240,000 400,000                
รวม 241,338 241,338 400,148 

      10.1   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548  และ  2547  บริษัทฯ มีวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารหลายแหง รวมวงเงินทั้งสิ้น  90   ลานบาท

      และ 120 ลานบาท  ตามลําดับ  ค้ําประกันโดยสิทธิการเชาและสิ่งปลูกสราง  

      10.2   ณ  วันที่  31 ธันวาคม 2548  และ 2547  บริษัทฯ  มีเงินกูยืมจากบริษัทการเงิน  จํานวน 240 ลานบาท  และ 400 ลานบาท  

      ตามลําดับ  เปนเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  2  แหง  เงินกูยืมของป  2548  เปนการออกตั๋วสัญญาใชเงินจํานวน  180 

      ลานบาท  ครบกําหนดเมื่อทวงถาม   และต๋ัวแลกเงิน จํานวน 60 ลานบาท  ครบกําหนดเดือนมกราคม 2549 

11. ตั๋วสัญญาใชเงิน

                  บริษัทฯ ไดออกต๋ัวสัญญาใชเงินจํานวน 38 ลานบาท ครบกําหนดเดือนมกราคม 2548 เพื่อชําระคาชดเชยสิทธิการเชา

     แกบริษัทแหงหนึ่ง  ต๋ัวอาวัลโดยธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง

12. หนี้สินระยะยาวตามสัญญาเชาซื้อ  ประกอบดวย

หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม

31 ธันวาคม 2548 31 ธันวาคม 2548 31 ธันวาคม 2547

          หน้ีสินระยะยาวตามสัญญาเชาซื้อ 36,987 36,987 27,429 

          หัก    หน้ีสินระยะยาวตามสัญญาเชาซื้อ

                       ที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป (19,799) (19,799) (13,971)
รวม 17,188 17,188 13,458 

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

             (                                                                                 )
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งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินเฉพาะบริษัท



13.  เงินกูยืมระยะยาว   
เงินกูยืมระยะยาวของบริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด  (มหาชน)  ประกอบดวย

หนวย : พันบาท
31 ธันวาคม 2548 31 ธันวาคม 2547

เงินกูยืมระยะยาว    830,000 1,021,417 
หัก    สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน  1  ป (204,000) (172,000)
เงินกูยืมระยะยาว  -  สุทธิ 626,000 849,417 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548  และ  2547  บริษัทฯ มีเงินกูยืมเงินระยะยาวจากธนาคารพาณิชย 1 แหง และ  2 แหง 
      รวมทั้งสิ้น 1 วงเงิน และ  3 วงเงิน  ตามลําดับ  ประกอบดวย

หนวย : พันบาท
วงเงินที่ จํานวน เงื่อนไขการผอนชําระ อัตราดอกเบี้ย

31 ธันวาคม 2548 31 ธันวาคม 2547 ตองวด/ตอเดือน
1 36,000                  -                        9,750                    0.75 ลานบาท MLR
2 40,000                  -                        11,667                  0.83 ลานบาท MLR
3 1,000,000             830,000                1,000,000             17.00 ลานบาท อัตรารอยละ 2.95 - 3.65 

รวม 830,000                1,021,417             และตั้งแตกุมภาพันธ 2549 

MLR - Spread ตามที่

ตกลงรวมกัน

ในการกูยืมบริษัทฯ ไดนําอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเปนหลักประกันสําหรับวงเงินกูยืม (หมายเหตุ 8,9 และ 10 ) 

14. หุนกู 
หุนกูของบริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด  (มหาชน)  ประกอบดวย

จํานวนหุน (หนวย) จํานวนเงิน (พันบาท)
31 ธันวาคม 2548 31 ธันวาคม 2548

หุนกูประเภทไมมีหลักประกัน 
     -   คร้ังที่ 1/2548 
          - ชุดที่ 1 500,000                500,000                     
          - ชุดที่ 2 500,000                500,000                     

1,000,000             1,000,000                  

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



             ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน  คร้ังที่  1/2546   เม่ือวันที่  27  มิถุนายน  2546  ไดอนุมัติใหบริษัทฯ  ออกและเสนอ

     ขายหุนกูภายในวงเงินไมเกิน  2  พันลานบาท  หรือเทียบเทาในเงินสกุลอ่ืน  โดยสามารถเสนอขายทั้งหมดในคราวเดียว  หรือ

     หลายคราวใหแกประชาชนทั่วไป   หรือผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง    หรือผูลงทุนประเภทสถาบัน    ในวันที่  17  มีนาคม   2548    

     บริษัทฯ ไดขายหุนกูแลว เปนจํานวนเงิน 1,000 ลานบาท   มีรายละเอยีดดังน้ี 

    " หุนกูไมดอยสิทธิและไมมีประกันของ     " หุนกูไมดอยสิทธิและไมมีประกันของ

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

คร้ังท่ี 1/2548 ชุดท่ี 1 ครบกําหนดไถถอนป 2551 "คร้ังท่ี 1/2548 ชุดท่ี 2 ครบกําหนดไถถอนป 2552 "

จํานวนเงิน 500 ลานบาท  500 ลานบาท 

อายุ 3 (สาม) ป นับจากวันที่ออกหุนกู  4 (สี่) ป นับจากวันที่ออกหุนกู 

วันที่ออกหุนกู 17 มีนาคม 2548  17 มีนาคม 2548 

อัตราดอกเบี้ย รอยละ 5.00 ตอป  รอยละ 5.40 ตอป 

ระยะเวลาการชําระดอกเบี้ย ชําระทุกๆ 3 (สาม)เดือน ในเดือนมีนาคม  ชําระทุกๆ 3 (สาม)เดือน ในเดือนมีนาคม 

มิถุนายน  กันยายน และธันวาคมของทุกป  มิถุนายน  กันยายน และธันวาคมของทุกป 

การชําระเงินตน ในวันครบกําหนดไถถอนหุนกู คือ   ในวันครบกําหนดไถถอนหุนกู คือ  

วันที่ 17 มีนาคม 2551 วันที่ 17 มีนาคม 2552 

15. สํารองตามกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน  จํากัด   บริษัทฯ   จะตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปไวเปนสํารองตามกฎหมาย

      ไมนอยกวารอยละ   5   ของกําไรสุทธิประจําป   หักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา  (ถามี)   จนกวาสํารองน้ีจะมียอดเปน

      รอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

16. คาตอบแทนกรรมการ

คาตอบแทนกรรมการนี้เปนผลประโยชนท่ีจายใหแกกรรมการของบริษัทฯ      โดยไมรวมเงินเดือนและผลประโยชน

      ท่ีเก่ียวของที่จายใหกับกรรมการบริหาร  สําหรับป สิ้นสดุวันที่  31 ธันวาคม 2548  มีจํานวนเงิน 6.33  ลานบาท 

      (สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 จํานวน 6 ลานบาท) 

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

             (                                                                                 )

ชื่อของหุนกู 
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17. กําไรตอหุน

               งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

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

          กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

          กําไรสุทธิท่ีเปนของผูถือหุนสามัญ 504,794,149.07   865,027,077        0.58                     

          ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด

- สิทธิท่ีจะซื้อหุน 6,398,405            

          กําไรตอหุนปรับลด

          กําไรสุทธิท่ีเปนของผูถือหุนสามัญสมมติ

วามีการแปลงเปนหุนสามัญ 504,794,149.07 871,425,482 0.58                     

               งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

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

          กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

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

          ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด

- สิทธิท่ีจะซื้อหุน 64,706,840          

          กําไรตอหุนปรับลด

          กําไรสุทธิท่ีเปนของผูถือหุนสามัญสมมติ

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

18. ทุนจดทะเบียน

ตามรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2547    ในวันที่   8  เมษายน  2547    มีมติอนุมัติใหทําการยกเลิกมติ 

      ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2545  ในสวนของการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน  50  ลานหุนมูลคาหุนละ 1.00 บาท 

      เพื่อเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด  (Private  Placement)  ท้ังน้ีเน่ืองจากบริษัทฯ  ยังมิไดมีการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน

      ใหแกบุคคลดังกลาวจึงขอดําเนินการจัดสรรใหมดังน้ี

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

             (                                                                                 )
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สําหรับป  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547

สําหรับป  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548



1.  หุนสามัญ จํานวน 15 ลานหุน สํารองไวสําหรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญที่ไดจัดสรร

      ใหแกพนักงานของบริษัทภายใต "โครงการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทโฮมโปรดักส  เซ็นเตอร  

      จํากัด (มหาชน) (ESOP)"  ตามมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2547    ซึ่งจะจัดสรรใหแกพนักงานของบริษัทฯ      เปน

      ใบสําคัญแสดงสิทธิชนิดระบุช่ือผูถือและเปลี่ยนมือไมได   จาํนวน   15   ลานหนวย  มีอายุ  3  ป     นับแตวันที่ออกใบสําคัญ

      แสดงสิทธิน้ันโดย  1  ใบสําคัญแสดงสิทธิ   มีสิทธิซื้อหุนสามัญไดจํานวน 1 หุน ในราคาหุนละ 1.00 บาท    มีกําหนดการใช

      สิทธิทุกๆ 3 เดือนโครงการดังกลาวไมมีพนักงานคนใดที่ไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญเกินกวารอยละ  

       5 ของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญที่ไดจัดสรรทั้งหมด

2.  หุนสามัญจํานวน 5 ลานหุน สํารองไวสําหรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของผูถือหุนเดิม

      คร้ังที่   1   ซึ่งบริษัทฯ   อาจมีการปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตามขอกําหนดและและเงื่อนไขของใบสําคัญแสดง

      สิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญน้ัน

3.  หุนสามัญจํานวน   30   ลานหุน   จัดสรรเพื่อเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด   (Private  Placement)    ซึ่งกําหนด

      ราคาไมต่ํากวารอยละ 80 ของราคาตลาดของหุนบริษัทฯ  โดยราคาตลาดใหคํานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก    หรือราคาปด

      เฉลี่ยของการซื้อขายหุนบริษัทฯ  เปนระยะเวลา  10   วันทําการยอนหลังนับตั้งแตวันที่คณะกรรมการมีมติใหเสนอขายแลวแต

      ราคาใดจะสูงกวาตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 12/2543

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักตามสวนที่เรียกชําระที่ใชหารยอดกําไรสุทธิสําหรับงวด สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

     2548  และ  2547  มีจํานวน  865,027,077  หุน และ  753,262,356  หุน  ตามลําดับ

19.  ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

            19.1 ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีออกใหผูถือหุนเดิม 

ตามที่บริษัทฯ  ไดมีการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทใหแกพนักงานของบริษัท  ( ESOP ) 

      คร้ังที่ 1 จํานวน 15,000,000 หนวย  ทําใหมีผลกระทบตอราคาการใชสิทธิ  และอัตราการใช สิทธิใหมเปน 1 หนวยใบสําคัญ

      แสดงสิทธิมีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1.01521 หุน  ในราคาหุนละ 2.955 บาท ตั้งแตวันที่ 15 กันยายน 2547 เปนตนไป  

จํานวนหนวย

31 ธันวาคม 2548 31 ธันวาคม 2547

          ใบสําคัญแสดงสิทธิยกมา 187,500,000        187,500,000        

          หัก    ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีใชสิทธิสะสม  (187,192,132) (3,000,000)
          ใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด 307,868               184,500,000        

การใชสิทธิดังกลาวทําใหมีหุนสามัญและสวนเกินมูลคาหุนเพิ่มขึ้น  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548  จํานวน 183.90  และ 

      365.57 ลานบาท  ตามลําดับ 

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

             (                                                                                 )
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ใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548  จํานวน 307,868 หนวย  ไดครบกําหนดใชสิทธิในวันที่  25 

      กรกฎาคม    2548     มีผลทําใหใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวพนสภาพจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน     ตั้งแตวันที่     26 

      กรกฎาคม  2548 

            19.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสําหรับพนักงาน (รวมทั้งกรรมการที่เปนพนักงาน) 

เม่ือวันที่ 15 กันยายน 2547  บริษัทฯ ไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ  สําหรับพนักงาน  

      (คร้ังที่ 1) ตามมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2547 ในวันที่ 8 เมษายน 2547   โดยบริษัทฯ   ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ

      จํานวน  15,000,000 หนวย    1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิมีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน  ในราคาหุนละ 1 บาท  มีระยะเวลา

      การใชสิทธิทุก ๆ  3 เดือน 
จํานวนหนวย

31 ธันวาคม 2548 31 ธันวาคม 2547

          ใบสําคัญแสดงสิทธิยกมา 15,000,000          15,000,000          

          หัก    ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีใชสิทธิสะสม (7,316,775) (3,089,030)
          ใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด 7,683,225            11,910,970          

การใชสิทธิดังกลาวทําใหมีหุนสามัญเพิ่มขึ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548  จํานวน 7.32 ลานบาท 

20. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น 

      20.1  บริษัทฯ  มีภาระผูกพันกับธนาคารและสถาบันการเงิน 3 แหง  ในการค้ําประกันการเชา   การซื้อสินคาหรือจางทําของ

      และ  ค้ําประกันตอหนวยงานรัฐวิสาหกิจ  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2548  และ  2547  เปนจํานวนเงินรวม   93.35   ลานบาท

      และ  66.48  ลานบาท  ตามลําดับ

      20.2  บริษัทฯ ไดทําสญัญา 7 สัญญาในการใหเชาและใหเชาชวง พื้นที่บางสวนในสาขาของบริษัทฯ 5 แหง กับบริษัทอื่น 2 แหง

      อายุสัญญา 29-30 ป จํานวน  452.45  ลานบาท   สัญญาครบกําหนดระหวางป 2576 - 2578 

      20.3  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2548  บริษัทฯ  มีภาระผูกพันจากการเปดวงเงินเลตเตอรออฟเครดิตกับธนาคารพาณิชยแหงหน่ึง 

      วงเงิน 0.58 ลานเหรียญสหรัฐ

21. เงินปนผลจาย 

ตามรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน  ประจําป 2548 ในวันที่  19  เมษายน  2548  ไดมีมติอนุมัติการจายเงินปนผล

      ประจําป 2547  ในอัตราหุนละ  0.18  บาท  รวมจํานวนเงิน  144.13  ลานบาท  และไดจายชําระในเดือนเมษายน 2548 

ตามรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน  ประจําป 2547 ในวันที่  8  เมษายน  2547  ไดมีมติอนุมัติการจายเงินปนผล

      ประจําป 2546  ในอัตราหุนละ  0.12  บาท  รวมจํานวนเงิน  90.36  ลานบาท  และไดจายชําระในเดือนเมษายน 2547 

      

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

             (                                                                                 )
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22. รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน
               งบการเงินของบริษัทฯ ไดรวมรายการที่เกิดขึ้นกับบริษัทที่เก่ียวของกัน ซึ่งเกี่ยวของกันโดยการมีผูถือหุนและ/หรือ
      มีกรรมการรวมกัน    รายการระหวางกันไดมีการกําหนดเปนนโยบายดังน้ี 

รายการคาระหวางบริษัทฯ และบริษัทยอยกับ ราคาและผลตอบแทนที่เปนทางการคา ตามปกติตามราคาตลาด

บริษัทที่เกี่ยวของกัน ทั่วไป หรือตามสัญญาที่ตกลงกันสําหรับรายการที่ไมมีราคาตลาด

 -   บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  - เปนผูถือหุนและมีกรรมการรวมกัน

 -   บริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  - เปนผูถือหุนและมีกรรมการรวมกัน

 -   บริษัท ควอลิต้ี คอนสตรัคชั่น โปรดัคส จํากัด  - มีกรรมการรวมกัน

        (มหาชน) และบริษัทยอย 

(หนวย : พันบาท)
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม 2548 31 ธันวาคม 2548 31 ธันวาคม 2547

      ลูกหน้ีการคา 
            บมจ. แลนด แอนด เฮาส และบริษัทยอย 26,962 26,962 65,432 
            บมจ. ควอลิตี้ เฮาส และ บริษัทยอย 11,075 11,075 15,013 

รวม 38,037 38,037 80,445 
      เจาหน้ีการคา 
           บมจ. ควอลิตี้ คอนสตรัคช่ัน โปรดักส และ บริษัทยอย 823 823 634 

รวม 823 823 634 
      ขายสินคา  
            บมจ. แลนด แอนด เฮาส และบริษัทยอย 298,676               298,676               338,656               
            บมจ. ควอลิตี้ เฮาส และ บริษัทยอย 103,528               103,528               135,299               

รวม 402,204               402,204               473,955               
      ซื้อสินคา  
           บมจ. ควอลิตี้ คอนสตรัคช่ัน โปรดักส และ บริษัทยอย 5,808                   5,808                   4,803                   

รวม 5,808                   5,808                   4,803                   

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

งบการเงินเฉพาะบริษัท

    ลักษณะความสัมพันธ          บริษัทที่เก่ียวของกัน

        ลักษณะรายการระหวางกัน นโยบายในการกําหนดราคา
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23. การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงิน 

      23.1  นโยบายการบัญชี

               รายละเอียดของนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ   วิธีการที่ใชรวมถึงเกณฑในการรับรูและวัดมูลคาที่เกี่ยวกับสินทรัพยและ

      หนี้สินทางการเงินแตละประเภทไดเปดเผยไวแลวในหมายเหตุขอ 3

      23.2  ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ

               ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อหมายถึง ความเสี่ยงจากการไมปฏิบัติตามสัญญา     เกิดจากการที่คูสัญญาไมปฏิบัติตาม

      ขอกําหนดในสัญญา  ซึ่งกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัทฯ    สําหรับสินทรัพยทางการเงินที่แสดงในงบดุลราคาตามบัญชี

      สินทรัพยหลังจากหักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  ถือเปนมูลคาสูงสุดของความเสี่ยงที่เกิดจากการไมปฏิบัติตามสัญญา สําหรับ

      รายการนอกงบดุล  บริษัทฯ คาดวาความเสี่ยงจากการที่คูสัญญาไมปฏิบัติตามสัญญามีจํานวนไมเปนสาระสําคัญ

      23.3  ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย 

               บริษัทฯ   อาจมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของเงินที่บริษัทฯ  กูยืมจากธนาคาร   ซึ่งสัญญาจะกําหนดอัตราดอกเบี้ย

      ลอยตัวหลังจากเดือนกุมภาพันธ 2549  ดังนั้นหากอัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงอาจสงผลกระทบตอบริษัทฯ ได

      23.4  ราคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

               สินทรัพยทางการเงินที่แสดงในงบดุลประกอบดวย เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้การคา ลูกหนี้อื่นและเงินประกัน

      การเชา  หนี้สินทางการเงินที่แสดงในงบดุลประกอบดวย เงินเบิกเกินบัญชี  เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจาหนี้

      การคา   เจาหนี้คาทรัพยสิน   เจาหนี้คาตกแตงและเชาซื้อและเงินกูยืมระยะยาวมีราคาตามบัญชีใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม

      โดยประมาณ     เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินในงบดุลสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะสั้น     และเงินกูยืม

      ระยะยาวบางสวนมีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับราคาตลาด อยางไรก็ตาม เงินกูยืมระยะยาว วงเงิน 1,000 ลานบาท และหุนกู

      วงเงิน 1,000 ลานบาท  แสดงราคาตามงบดุล จํานวน 830 ลานบาท  และ 1,000 ลานบาท  ตามลําดับ  (มีอัตราดอกเบี้ยตาม

      ท่ีแสดงไวในหมายเหตุ 13  และ 14)  มีมูลคายุติธรรมประมาณ  811.72 ลานบาท  และ  999.13 ลานบาท  ตามลําดับ  มูลคา

      ยุติธรรมดังกลาวประมาณขึ้นโดยวิธีหาสวนลดกระแสเงินสด โดยพิจารณาอัตราดอกเบี้ยในปจจุบัน ในอัตรารอยละ  6.50

      ตอป  (อัตราดอกเบี้ยเงินใหสินเชื่อถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย 5 แหง) 

               นอกจากนี้ผูบริหารเชื่อวาบริษัทฯ   ไมมีความเสี่ยงจากเครื่องมือทางการเงินที่มีนัยสําคัญ 

(ลงชื่อ) ……………………………………………………… กรรมการตามอาํนาจ

             (                                                                                 )
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24. ภาระผูกพันตามสัญญาเชาระยะยาว

      24.1  บริษัทฯ ไดมีการทําสัญญาเชาที่ดิน  รวม  7  แหง  ดังนี้

ลําดับที่    อายุสัญญา

1     26  กรกฎาคม 2539 26 ป    31 กรกฎาคม 2565 - ฉบับแรก ปที่ 1  คาเชาเดือนละ  1.02 ลานบาท

   ตั้งแตป 2541 และเพิ่มขึ้นรอยละ 4 ตอป 

- ฉบับสอง  ปแรกคาเชาปละ 4.84 ลานบาท และเพิ่มขึ้น

   รอยละ 10 ของทุก 3 ป 

2     1 มกราคม  2539 29 ป 1 เดือน    31 กรกฎาคม 2568 - ชําระคาเชาชวงที่ดิน จํานวนเงิน 25.64 ลานบาท และ

   มีภาระผูกพันชําระคาบริการสวนกลางที่เกี่ยวเนื่อง

   กับที่ดินเชาชวงตลอดอายุสัญญา เปนจํานวนเงิน 51.58 

   ลานบาท

3     13  กรกฎาคม 2545 26 ป     26  กันยายน 2571 - ปแรกไมตองชําระ ปที่ 2 คาเชาเดือนละ 0.06 ลานบาท

  และเพิ่มขึ้นรอยละ 10 ของทุก 3 ป

4      9  ตุลาคม  2539 30 ป     14  ตุลาคม  2569 - ปแรกคาเชาเดือนละ 0.11 ลานบาท และเพิ่มขึ้นดังนี้

- ปที่ 6-10     เพ่ิมจากปที่   5 รอยละ 33

- ปที่ 11-15   เพ่ิมจากปที่   6 รอยละ 33

- ปที่ 16-20   เพ่ิมจากปที่ 11 รอยละ 25

- ปที่ 21-25   เพ่ิมจากปที่ 16 รอยละ 30

- ปที่ 26-30   เพ่ิมจากปที่ 21 รอยละ 27

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

- ปที่ 1-3 คาเชาปละ 13.55  ลานบาท

- ปที่ 4-6 คาเชาปละ 14.81  ลานบาท

- ปที่ 7-8 คาเชาปละ 16.19  ลานบาท

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

             (                                                                                 )

วันที่ทําสัญญา วันสิ้นสุดสัญญา อัตราคาเชา
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ลําดับที่    อายุสัญญา

5   6  พฤศจิกายน  2545 30  ป     31  ธันวาคม   2576 - ปที่ 1-5 คาเชาเดือนละ 0.11  ลานบาท

- ปที่ 6-10 คาเชาเดือนละ 0.15  ลานบาท

- ปที่ 11-15 คาเชาเดือนละ 0.20  ลานบาท

- ปที่ 16-20 คาเชาเดือนละ 0.25  ลานบาท

- ปที่ 21-25 คาเชาเดือนละ 0.32  ลานบาท

- ปที่ 26-30 คาเชาเดือนละ 0.41  ลานบาท

6    19  ธันวาคม  2546 30  ป     22  ธันวาคม   2576 - ปที่ 1-5 คาเชาปละ   1.44  ลานบาท

- ปที่ 6-10 คาเชาปละ   1.58  ลานบาท

- ปที่ 11-15 คาเชาปละ   1.74  ลานบาท

- ปที่ 16-20 คาเชาปละ   1.92  ลานบาท

- ปที่ 21-25 คาเชาปละ   2.11  ลานบาท

- ปที่ 26-30 คาเชาปละ   2.32  ลานบาท

7    28  ธันวาคม  2547 30  ป    28  ธันวาคม  2577 - ปที่ 1-3 คาเชาปละ   5.04  ลานบาท

- ชําระเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 10 ของทุก 3 ป

      24.2  บริษัทฯ ไดมีการทําสัญญาเชาพื้นที่ศูนยการคา  รวม  12  แหง  ดังนี้

ลําดับที่    อายุสัญญา

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

- คาเชาเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 10 ของทุก 3 ป

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

- คาเชาเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 15 ของทุก 3 ป

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

- ปที่ 1-3 เดือนละ 0.47 ลานบาท - 0.62 ลานบาท

- ปที่  4-6   เพ่ิมขึ้นรอยละ 10 ของปที่  1 

- ปที่  7-9   เพ่ิมขึ้นรอยละ 10 ของปที่  2

- ปที่ 10-12 เพ่ิมขึ้นรอยละ 10 ของปที่ 3 

- ปที่ 13-24 เพ่ิมขึ้นในอัตรารรอยละ 10 ของทุก 3 ป

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

             (                                                                                 )
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ลําดับที่    อายุสัญญา

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

- ปที่ 1-15 เดือนละ 0.26  - 0.45  ลานบาท 

- ปที่ 16-18 คาเชาเพิ่มขึ้นไมเกินรอยละ 50 ของปที่ 15

- ปที่ 19-21 คาเชาเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 15 ของปที่ 18

- ปที่ 22 คาเชาเพิ่มขึ้นรอยละ 15 ของปที่ 21

5      1 พฤษภาคม 2544        24 ป    30 เมษายน 2568 - ปที่ 1-15 เดือนละ 0.17  - 0.30 ลานบาท 

- ปที่ 16-18 เพ่ิมไมเกินรอยละ 50 

- ปที่ 19-21 เพ่ิมจากปที่ 16-18 รอยละ 15

- ปที่ 22-24 เพ่ิมจากปที่ 19-21 รอยละ 15

  

6    23 กุมภาพันธ 2544 19 ป 3 เดือน   22 พฤษภาคม 2563 - ปที่ 1-3 คาเชาเดือนละ 0.58 ลานบาท 

- ปที่  4-6  คาเชาเพิ่มรอยละ 12  ของปที่  1

- ปที่  7-9  คาเชาเพิ่มรอยละ 12  ของปที่  4

- ปที่ 10-12 คาเชาเพิ่มรอยละ 12 ของปที่ 7

- ปที่ 13-15 คาเชาเพิ่มรอยละ 7  ของปที่ 10

- ปที่ 16-18 คาเชาเพิ่มรอยละ 7  ของปที่ 13

- ปที่ 19 คาเชาเดือนละ 1.06 ลานบาท

7      27 ตุลาคม 2544         20 ป     26 ตุลาคม 2564 - เดือนละ 0.32 ลานบาท ปรับคาเชา 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

10 28  ป - เดือนละ 0.50 ลานบาท ปรับคาเชารอยละ 12 ทุก 3 ป

11 24  ป - ปที่ 1-2  คาเชาเดือนละ 0.12 ลานบาท

- ตั้งแตปที่ 3-24  ปรับในอัตราขั้นต่ําเปนเดอืนละ 

   0.24  ลานบาท

12 25  ป - ปที่ 1   คาเชาเดือนละ 0.32 ลานบาท 

- ปที่ 2   คาเชาเดือนละ 0.40 ลานบาท 

- ปที่ 3   คาเชาเดือนละ 0.48 ลานบาท 

- ปที่ 4 - 25   คาเชาเดือนละ 0.52 ลานบาท 

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

7   ตุลาคม  2547 6  ตุลาคม  2572

15  สิงหาคม  2546 14  สิงหาคม  2574

3  ตุลาคม  2546 2  ตุลาคม  2570

วันที่ทําสัญญา วันสิ้นสุดสัญญา อัตราคาเชา
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25. การจัดประเภทรายการบัญชี 

งบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2547  ท่ีนํามาเปรียบเทียบไดจัดประเภทใหม เพื่อประโยชนในการ

      เปรียบเทียบกับงบการเงิน  สําหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548  ดังน้ี

หนวย : พันบาท 

31 ธันวาคม 2547

เดิม ใหม

เจาหน้ีคาทรัพยสิน 32,158                 18,700                 

หน้ีสินระยะยาวตามสัญญาเชาซื้อ 0 13,458                 
รวม 32,158                 32,158                 

26. ขอมูลทั่วไป 

      26.1  บริษัทฯ   จัดตั้งขึ้นเปนบริษัทจํากัด  และตอมาแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัดตามกฎหมายไทย 

      บริษัทฯ  ประกอบกิจการในประเทศไทยโดยดําเนินธุรกิจขายสินคาประเภทวัสดุกอสราง  อุปกรณและเคร่ืองมือในการ

      กอสราง  อุปกรณตกแตงอาคารและเครื่องมือชาง 

      26.2  จํานวนและคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

2548 2547

จํานวนพนักงาน ณ วันสิ้นป (คน) 3,012 2,708

คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน (ลานบาท) 695.71 560.65

27. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรับการอนุมัติเพื่อเผยแพรโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ  เม่ือวันที่  23  กุมภาพันธ  2549

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

             (                                                                                 )

งบการเงินเฉพาะบริษัท
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