
1.  เกณฑการจัดทํางบการเงินระหวางกาล
            หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลที่จัดทําขึ้นนี้     จัดทําตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่    41     เรื่อง
     งบการเงินระหวางกาล โดยมีวัตถุประสงคใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปที่นําเสนอครั้งลาสุด  เพื่อให
     ขอมูลนั้นเปนปจจุบัน        ดังนั้นงบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม       เหตุการณและ
     สถานการณใหม เพื่อไมใหขอมูลที่นําเสนอซ้ําซอนกับขอมูลที่ไดรายงานไปแลว  อยางไรก็ตาม งบดุล งบกําไร
     ขาดทุน  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน  ไดแสดงรายการเชนเดียวกับงบการเงินประจําป  ดังนั้น
     การใชงบการเงินระหวางกาลนี้ควรใชควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด

2.  สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ  
            งบการเงินระหวางกาลนี้  ไดจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีและการประมาณการเชนเดียวกับงบการเงิน
     ประจําป  สิ้นสุดวันที่  31  ธันวาคม  2544

3.  เงินสดและเงินฝากธนาคาร  ประกอบดวย 
31 มีนาคม 2545 บาท 31 ธันวาคม 2544

เงินสด 19,289,057.27 16,455,127.35
เงินฝากกระแสรายวัน 5,636,235.09 20,770,532.44
เงินฝากออมทรัพย 91,280,284.15 229,656,215.00
เงินฝากประจํา 1,814.94 1,812.68

รวม 116,207,391.45 266,883,687.47

4.  ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ  -  สุทธิ
31 มีนาคม 2545 บาท 31 ธันวาคม 2544

ลูกหนี้การคา 71,315,557.97 82,962,230.06
ลูกหนี้เช็คคืน 46,369,742.09 47,806,424.68
ลูกหนี้บัตรเครดิตและคูปอง 21,528,062.07 13,640,263.23

รวม 139,213,362.13 144,408,917.97
หัก    คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (60,630,877.00) (63,074,699.50)
ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ  -  สุทธิ 78,582,485.13 81,334,218.47

            ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคาของบริษัทฯ  ที่คางชําระเกินกําหนดทั้งหมด  เปนลูกหนี้ที่คางชําระมากกวา  12 
     เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2545 และวันที่ 31 ธันวาคม 2544 จํานวน 61.05 ลานบาท และ 63.78 ลานบาท ตามลําดับ

บริษัท  โฮม  โปรดักส  เซ็นเตอร  จํากัด
หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ  วันที่  31  มีนาคม  2545  (ยังไมไดตรวจสอบ/สอบทานแลว)
และ  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2544  (ตรวจสอบแลว)



5.  สินคาคงเหลือ   ประกอบดวย 

สินคาคงเหลือ 868,823,590.21 834,719,021.27
หัก    คาเผื่อสินคาเสียหาย (17,161,881.27) (14,768,583.62)

รวม 851,661,708.94 819,950,437.65

6.  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณสํานักงาน - สุทธิ
เพิ่มขึ้น โอนเขา(ออก) 31 มีนาคม 2545

     ราคาทุน :-
     อาคารและสวนปรับปรุง
          อาคารบนที่เชา 2,829,308.00 144,000.00 686,949,658.33
     คาระบบ - คอมพิวเตอร 3,650,255.51 107,550.00 102,390,516.45
     เครื่องใชสํานักงาน 1,646,848.33 0.00 47,852,792.93
     เครื่องตกแตงติดตั้งและอุปกรณ 2,858,997.55 0.00 206,491,272.80
     ยานพาหนะ 0.00 0.00 2,630,347.09
     อาคารระหวางกอสราง - 
          บนที่เชา 30,190,706.95 (144,000.00) 76,074,293.53
     คาระบบคอมพิวเตอร
          ระหวางติดตั้ง 1,937,082.41 (107,550.00) 3,321,519.60
     เครื่องตกแตงและอุปกรณ
          ระหวางติดตั้ง 659,779.96 0.00 968,234.07

รวม 43,772,978.71 0.00 ##############
     คาเสื่อมราคาสะสม :-
     อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร
          - บนที่เชา 7,067,819.80 0.00 105,178,203.01
     คาระบบ - คอมพิวเตอร 2,838,222.58 0.00 27,502,975.17
     เครื่องใชสํานักงาน 1,929,939.05 0.00 24,088,106.32
     เครื่องตกแตงติดตั้งและ
          อุปกรณสํานักงาน 5,247,078.41 0.00 56,064,316.01
     ยานพาหนะ 128,692.27 0.00 852,179.83

รวม 17,211,752.11 0.00 213,685,780.34
     มูลคาทางบัญชี 912,992,854.46

     คาเสื่อมราคา  : สําหรับงวด 3 เดือน  สิ้นสุดวันที่  31  มีนาคม  2545  จํานวน 17,211,752.11    
สําหรับงวด 3 เดือน  สิ้นสุดวันที่  31  มีนาคม  2544  จํานวน 12,052,921.37    

723,487.56
196,474,028.23
886,431,627.86

98,110,383.21
24,664,752.59
22,158,167.27

50,817,237.60

46,027,586.58

1,491,987.19

308,454.11
1,082,905,656.09

98,632,710.94
46,205,944.60

203,632,275.25
2,630,347.09
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31 มีนาคม 2545 บาท 31 ธันวาคม 2544

31 ธันวาคม  2544

683,976,350.33



            ณ วันที่  31  มีนาคม  2545  บริษัทฯ  ไดนําสิทธิการเชาพรอมทั้งอาคารบนที่เชาทั้งหมดและเครื่องตกแตง
     ติดตั้งและอุปกรณบางสวน  ไปจดจํานองค้ําประกันภาระหนี้สินที่บริษัทฯ  มีตอธนาคารแหงหนึ่ง  วงเงิน 355 
     ลานบาท

7.  สิทธิการเชารอตัดบัญชี 
31 มีนาคม 2545 บาท 31 ธันวาคม 2544

สิทธิการเชารอตัดบัญชี 160,896,208.56 126,794,287.56  
บวก   เพิ่มระหวางป 1,195,000.00 34,101,921.00    
หัก     ตัดจําหนายสะสม (20,829,648.24) (19,173,680.90)
สิทธิการเชารอตัดบัญชี - สุทธิ 141,261,560.32 141,722,527.66

สิทธิการเชาตัดจาย  : สําหรับงวด 3 เดือน  สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2545  จํานวน 1,655,967.34
สําหรับงวด 3 เดือน  สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2544  จํานวน 1,189,065.12

            สิทธิการเชารอตัดบัญชี   เปนสิทธิการเชาของที่ดินและอาคาร   ซึ่งตัดจายตามอายุสัญญาเชา   ณ   วันที่   1
     กุมภาพันธ  2545   บริษัทฯ  ไดจายชําระคาสิทธิการเชาเพิ่มอีกหนึ่งแหง   เปนจํานวนเงิน  1.19  ลานบาท  อายุ
     สัญญาเชา 20 ป  

8.  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคาร   ประกอบดวย 
31 มีนาคม 2545 บาท 31 ธันวาคม 2544

เงินเบิกเกินบัญชี 11,051,681.53 0.00
เงินกูยืมจากธนาคาร  -  ตั๋วสัญญาใชเงิน 0.00 5,000,000.00

รวม 11,051,681.53 5,000,000.00

             บริษัทฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร 2 แหง  วงเงิน 25 ลานบาท และ 5 ลานบาท  ตามลําดับ  โดยวงเงิน
     25 ลานบาท  คํ้าประกันโดยอาคารและสิทธิการเชา
             ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ 2545  บริษัทฯ ไดจายชําระเงินกูยืมจากธนาคาร จํานวน 5 ลานบาท 

9.  เงินกูยืมระยะยาว   ประกอบดวย 
31 มีนาคม 2545 บาท 31 ธันวาคม 2544

เงินกูยืม เงินตราไทย 312,889,625.99 305,457,548.03
เงินกูยืม เงินตราตางประเทศ 0.00 155,906,251.42

รวม 312,889,625.99 461,363,799.45
หัก    สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนด
            ชําระภายใน 1 ป (115,465,406.95) (111,775,255.65)
เงินกูยืมระยะยาว  -  สุทธิ 197,424,219.04 349,588,543.80
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     9.1  เงินกูยืมเงินตราไทยเปนเงินกูยืมจากธนาคาร อัตราดอกเบี้ย MLR ถึง MLR+0.25% รวมทั้งสิ้น 6 วงเงิน ประกอบดวย
วงเงินที่       จํานวน

    1          200  ลานบาท 146,517,548.03 -  เดือน 7/43-12/44 = 1.6 ลานบาท
-  เดือน 1/45 - 3/49 = 2.9 ลานบาท

    2          83.50 ลานบาท 54,940,000.00 2.38 ลานบาท
    3          30 ลานบาท 28,000,000.00 0.50 ลานบาท
    4          36 ลานบาท 36,000,000.00 0.75 ลานบาท
    5          40 ลานบาท 40,000,000.00 0.83 ลานบาท
    6          142.50 ลานบาท 0.00 2.38 ลานบาท

รวม 305,457,548.03

            ณ  วันที่  27 กุมภาพันธ 2545  บริษัทฯ ทําสัญญากูยืมเงินจากธนาคาร  วงเงิน 142.50 ลานบาท  เพื่อจายชําระเงินกูยืม
     ระยะยาวเงินตราตางประเทศ  (หมายเหตุ  9.2)  ครบกําหนดชําระภายใน 5 ป  เงินกูยืมดังกลาวแบงเปน 2 สวนดังนี้
            9.1.1  สวนที่  1  จํานวน  28.50 ลานบาท  ผอนชําระงวดแรกเดือนมีนาคม 2545  งวดละ 2.38 ลานบาท  ครบกําหนด

    ชําระภายในเดือนกุมภาพันธ  2546
            9.1.2  สวนเงินกูที่เหลือ  จํานวน 114 ลานบาท  บริษัทฯ  ไดออกตั๋วสัญญาใชเงิน  ซึ่งมีสิทธิไถถอนคืน  และสามารถ

    กูยืมไดตามวงเงินที่เหลือ   (Revoling  Line)   วงเงินกูยืมดังกลาวโอนไปเปนเงินกูสวนที่  1   (ขอ  9.1.1)   ปละ 
    28.50 ลานบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2545 บริษัทฯ ไดจายชําระเงินกูยืม - ตั๋วสัญญาใชเงิน จํานวน 114 ลานบาท
    ทั้งจํานวน

     9.2  เงินกูยืมเงินตราตางประเทศ 

เงินกูยืม - ภายใตสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 0.00 146,380,908.87
บวก (หัก)  เจาหนี้ธนาคารคูสัญญา 0.00 153,862,948.01

ลูกหนี้ธนาคารคูสัญญา 0.00 (144,242,628.33)
สวนต่ําจากการบริหารความเสี่ยงรอตัดบัญชี 0.00 (94,977.13)
รวม 0.00 155,906,251.42

39,397,077.95
26,125,000.00

312,889,625.99

 31 มีนาคม 2545 บาท 31 ธันวาคม 2544

137,817,548.04

47,800,000.00
26,500,000.00
35,250,000.00
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จํานวนเงิน (บาท)
 31 มีนาคม 2545 บาท 31 ธันวาคม 2544

เงื่อนไขการผอนชําระตองวด/ตอเดือน



            ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544  บริษัทฯ  มีเงินกูยืมเงินตราตางประเทศจากบริษัทอ่ืนในประเทศแหงหนึ่ง เปน
     จํานวนเงิน 431.71 ลานเยน แปลงคาเปนเงินบาท เปนจํานวน 146.38 ลานบาท เงินกูยืมดังกลาวบริษัทฯ ไดทํา
     สัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาทั้งจํานวน   อายุสัญญา   3   เดือน   เพื่อปองกันความเสี่ยงจากอัตรา
     แลกเปลี่ยน ในวันที่ 27 กุมภาพันธ 2545 บริษัทฯ ไดจายชําระคืนเงินกูดังกลาวทั้งจํานวน โดยการกูยืมเงินจาก
     ธนาคารแหงหนึ่ง เปนวงเงินจํานวน 142.50 ลานบาท (หมายเหตุ 9.1)  

10. เจาหนี้คาตกแตง
31 มีนาคม 2545 บาท 31 ธันวาคม 2544

เจาหนี้คาตกแตง 21,640,570.90 24,089,026.00
หัก       สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ
             ภายใน  1  ป (8,501,988.00) (8,501,988.00)

รวม 13,138,582.90 15,587,038.00

บริษัทฯ       ทําสัญญากับบริษัทแหงหนึ่ง       ในการจางปรับปรุงและตกแตงพื้นที่อาคาร  จํานวนเงิน
      ตามสัญญา   26.25  ลานบาท   และเชาซื้อเฟอรนิเจอรและอุปกรณการตกแตง   จํานวนเงินตามสัญญา  16.26 
      ลานบาท  ผอนชําระ  60 งวด งวดละ  437,551.00 บาท  และ  270,948.00 บาท  ตามลําดับ  เริ่มชําระงวดแรก
      ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2542 สิ้นสุดวันที่ 10 พฤศจิกายน 2547       

11. เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน 
ตามรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2545 ในวันที่ 26 เมษายน 2545 ไดมีมติใหกระทําการ

      ดังตอไปนี้ 
      11.1  อนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก    612,500,000    หุน     มูลคาหุนละ    1.00   บาท    คิดเปนจํานวนเงิน 
      612,500,000.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 375,000,000.00 บาท  เปนทุนจดทะเบียน 987,500,000.00 บาท  
      (แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 987,500,000 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท)  และใหจัดสรรหุนเพิ่มทุนดังนี้ 
                (1)  สวนที่หนึ่ง  จํานวน  375,000,000  หุน  จําหนายใหแกผูถือหุนเดิม  ในอัตราสวน  1  หุนเดิมตอ  1 

     หุนใหม  ราคาหุนละ  1.00  บาท  หากมีหุนเหลือจากการขายดังกลาวใหจัดสรรหุนสวนที่เหลือแก
     ผูถือหุนที่ไดแสดงความจํานงจะซื้อหุนเพิ่มทุน นอกเหนือจากสิทธิที่ไดรับการจัดสรรตามสัดสวน    
     หรือ Pro Rata Basis (โดยพิจารณาถึงจํานวนหุนทั้งหมดที่เหลือและจํานวนหุนทั้งหมดที่มีผูถือหุน
     แสดงความจํานงที่จะซื้อนอกเหนือจากสิทธิที่ไดรับการจัดสรร) 
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ในกรณีที่มีหุนเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมที่จองเกินสิทธิ    บริษัทฯ   อาจเสนอ
     ขายหุนสวนที่เหลือดังกลาวในคราวเดียวกัน    หรือตางคราวกันในราคาเดียวกันกับราคาเสนอขาย
     ใหแกบุคคลในวงจํากัด  (Private Placement)  ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 12/2543 

                (2)  สวนที่สอง   จํานวน  187,500,000  หุน   ไวสําหรับรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะ
     ซื้อหุน ในกรณีที่มีหุนเหลือจากการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน อันเนื่องมาจากไมมีการออกใบสําคัญ
     แสดงสิทธิ หรือผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไมใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ  ใหคณะกรรมการเปน
     ผูมีอํานาจในการพิจารณาจัดสรรหุนสวนที่เหลือดังกลาว  ไมวาในคราวเดียวหรือหลายคราวใหแก
     บุคคลในวงจํากัด  (Private  Placement)  ตามประกาศคณะกรรมการ  ก.ล.ต. ที่ กจ. 12/2543 

                (3)  สวนที่สาม จํานวน 50,000,000 หุน ในราคาไมต่ํากวารอยละ 80 ของราคาตลาดของหุนบริษัท โดย
     ราคาตลาดใหคํานวณจากราคาถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก   หรือราคาปดเฉลี่ยของการซื้อขายหุนบริษัทฯ   
     เปนระยะเวลา 10 วันทําการยอนหลังนับตั้งแตวันที่คณะกรรมการมีมติใหเสนอขายแลวแตราคาใด
     จะสูงกวาใหแกบุคคลในวงจํากัด   (Private   Placement)   ตามประกาศคณะกรรมการ   ก.ล.ต.   ที่ 
     กจ. 12/2543 

      11.2  อนุมัติใหออกใบสําคัญแสดงสิทธิ จํานวน 187,500,000 หนวยโดยจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม ซึ่งใชสิทธิ
      จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนใหมตามสัดสวน และจากการใชสิทธิเกินสวน ในอัตราสวน 2 หุนใหม  ตอ 1 หนวย
      ใบสําคัญแสดงสิทธิ  อายุ 3 ป ไมมีราคาเสนอขาย  ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน
      ในราคา  3.00  บาท  ระยะเวลาการใชสิทธิทุก ๆ  3 เดือน  ใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายในครั้งนี้  จะนําเขา
      จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

12. สํารองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน   จํากัด    บริษัทฯ   จะตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปไวเปนสํารอง

      ตามกฎหมายไมนอยกวารอยละ  5  ของกําไรสุทธิประจําป   หักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา  (ถามี)   จนกวา
      สํารองนี้จะมียอดเปนรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

13. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น 
บริษัทฯ    มีภาระผูกพันกับธนาคารและสถาบันการเงินในการค้ําประกันการเชา     การซื้อสินคาหรือ

      จางทําของและค้ําประกันตอหนวยงานราชการ  ณ วันที่  31 มีนาคม 2545  และวันที่  31 ธันวาคม 2544  เปน
      จํานวนเงินรวม  46.89 ลานบาท  และ  41.89  ลานบาท  ตามลําดับ
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14. รายการบัญชีกับบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 
งบการเงินของบริษัทฯ    ไดรวมรายการที่เกิดขึ้นกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน    ซึ่งเกี่ยวของกันโดยการมี

      ผูถือหุนและ/หรือมีกรรมการรวมกัน  รายการระหวางกันนี้มีราคาและผลตอบแทนที่เปนทางการคาปกติตาม
      ราคาตลาดทั่วไป  หรือตามสัญญาที่ตกลงกันสําหรับรายการที่ไมมีราคาตลาด

31 มีนาคม 2545 บาท 31 ธันวาคม 2544
ลูกหนี้การคา 
        บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) 30,786,523.49 37,994,231.92 
        บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน) 12,331,523.03 11,718,179.50 

รวม 43,118,046.52 49,712,411.42 
ขายสินคา
        บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) 41,806,535.62 180,897,331.32 
        บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน) 23,344,796.97 63,616,732.31 

รวม 65,151,332.59 244,514,063.63 

15. คาตอบแทนกรรมการ
คาตอบแทนกรรมการนี้เปนผลประโยชนทั้งหมดที่จายใหแกกรรมการของบริษัทฯ สําหรับงวด 3 เดือน  

      สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2545 มีจํานวนเงิน 600,000.00 บาท  (สําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2544 
      บริษัทฯ ไมไดจายคาตอบแทนใหแกกรรมการ  และป 2544  จํานวน 1,200,000.00 บาท)  
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