
1.  ขอมูลท่ัวไป

     1.1  เกณฑการจัดทํางบการเงินระหวางกาล

            หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลที่จัดทําขึ้นนี้     จัดทําตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่    41    เร่ือง

     งบการเงินระหวางกาล โดยมีวัตถุประสงคใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปที่นําเสนอครั้งลาสุด เพื่อให

     ขอมูลนั้นเปนปจจุบัน       ดังนั้นงบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม       เหตุการณและ

     สถานการณใหม เพื่อไมใหขอมูลที่นําเสนอซ้ําซอนกับขอมูลที่ไดรายงานไปแลว อยางไรก็ตาม งบดุล งบกําไร

     ขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในสวนของผูถือหุน  ไดแสดงรายการเชนเดียวกับงบการเงินประจําป  ดังนั้น

     การใชงบการเงินระหวางกาลนี้ควรใชควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด

     1.2  สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ  

            งบการเงินระหวางกาลนี้ ไดจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีและการประมาณการเชนเดียวกับงบการเงิน

     ประจําป  ส้ินสุดวันที่  31  ธันวาคม  2547 

2.  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  ประกอบดวย 

31 มีนาคม 2548 บาท 31 ธันวาคม 2547

เงินสด 27,725,234.07 28,878,887.02 

เงินฝากกระแสรายวัน 13,502,028.33 15,801,465.12 

เงินฝากออมทรัพย 56,182,065.65 60,286,015.96 

รวม 97,409,328.05 104,966,368.10 

บริษัท  โฮม  โปรดักส  เซ็นเตอร  จํากัด  (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ  วันท่ี  31  มีนาคม  2548  (ยังไมไดตรวจสอบ/สอบทานแลว)

และ  ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  2547  (ตรวจสอบแลว)



3.  เงินฝากสถาบันการเงิน - ตั๋วสัญญาใชเงิน 

            ตั๋วสัญญาใชเงิน เปนตั๋วสัญญาที่ออกโดยบริษัทการเงินแหงหนึ่ง จํานวน 10 ฉบับ ครบกําหนดเมื่อทวงถาม 

     อัตราดอกเบี้ยรอยละ  1.5  ตอป 

4.  ลูกหนี้การคา  -  สุทธิ

31 มีนาคม 2548 บาท 31 ธันวาคม 2547

ลูกหนี้การคา 161,324,644.63 143,746,817.59

ลูกหนี้เช็คคืน 18,890,185.68 18,952,185.68

ลูกหนี้บัตรเครดิตและคูปอง 13,869,809.55 29,286,414.21

รวม 194,084,639.86 191,985,417.48

หัก    คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ -21,167,464.81 -21,167,464.81

ลูกหนี้การคา  -  สุทธิ 172,917,175.05 170,817,952.67

            ลูกหนี้การคาของบริษัทฯ  ที่คางชําระเกินกําหนดทั้งหมด  เปนลูกหนี้เช็คคืนที่คางชําระมากกวา  12  เดือน  

     ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548 และวันที่ 31 ธันวาคม 2547 จํานวน 18.89 ลานบาท และ 18.95 ลานบาท  ตามลําดับ

     

5.  สินคาคงเหลือ   ประกอบดวย 

31 มีนาคม 2548 บาท 31 ธันวาคม 2547

สินคาคงเหลือ 2,479,108,479.37 2,233,350,646.74 

หัก    คาเผื่อสินคาเสียหาย (72,339,168.31) (65,375,899.09)

รวม 2,406,769,311.06 2,167,974,747.65 

            สินคาคงเหลือ  ณ  วันที่  31  มีนาคม 2548  และวันที่  31 ธันวาคม 2547  ไดรวมมูลคาของสินคาจายชําระ

     ตามยอดขาย   เปนจํานวน  256.10  ลานบาท  และ  261.57  ลานบาท  ตามลําดับ    ซ่ึงบริษัทฯ  ไดบันทึกบัญชี

     เจาหนี้การคาที่เกี่ยวของกับสินคาดังกลาวดวยจํานวนที่เทากัน
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6.  ท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ  -  สุทธิ

31 ธันวาคม 2547 เพ่ิมขึ้น ลดลง โอนเขา(ออก) 31 มีนาคม 2548

     ราคาทุน :-

     ที่ดินและสวนปรับปรุงที่ดิน 591,371,228.00 320,931,500.00 0.00 33,300,000.00 945,602,728.00

     อาคาร, อาคารบนที่เชาและ

          สวนปรับปรุงอาคารบนที่เชา 1,938,905,713.69 19,660,294.20 -3,076,922.00 50,399,291.08 2,005,888,376.97

     คาระบบ - คอมพิวเตอร 152,890,111.42 750,300.00 -79,000.00 0.00 153,561,411.42

     เครื่องใชสํานักงาน 139,798,500.94 5,877,159.12 -6,099,647.85 4,324,053.00 143,900,065.21

     เครื่องตกแตงติดตั้งและอุปกรณ 580,810,465.06 6,462,104.59      -4,351,913.00 12,240,430.82 595,161,087.47

     ยานพาหนะ 13,911,938.92 2,499,065.42 0.00 0.00 16,411,004.34

     อาคารระหวางกอสราง - 

          บนที่เชา 149,024,065.23 13,069,304.24 0.00 -72,885,987.08 89,207,382.39

     คาระบบคอมพิวเตอร

          ระหวางติดตั้ง 20,763,650.00 3,394,000.00 0.00 0.00 24,157,650.00

     เครื่องตกแตงและอุปกรณ

          ระหวางติดตั้ง 20,899,134.00 7,522,092.82 0.00 -27,377,787.82 1,043,439.00

รวม 3,608,374,807.26 380,165,820.39 -13,607,482.85 0.00 3,974,933,144.80

     คาเสื่อมราคาสะสม :-

     อาคาร, อาคารบนที่เชาและ

          สวนปรับปรุงอาคารบนที่เชา 243,223,697.86 20,942,034.98 -182,183.87 0.00 263,983,548.97

     คาระบบ - คอมพิวเตอร 59,966,676.15 7,772,131.23 -39,846.10 0.00 67,698,961.28

     เครื่องใชสํานักงาน 59,690,474.38 6,372,352.79 -6,095,165.19 0.00 59,967,661.98

     เครื่องตกแตงติดตั้งและ

          อุปกรณสํานักงาน 191,919,980.81 20,164,705.05 -1,762,155.15 0.00 210,322,530.71

     ยานพาหนะ 2,671,954.10 687,787.34 0.00 0.00 3,359,741.44

รวม 557,472,783.30 55,939,011.39 -8,079,350.31 0.00 605,332,444.38

     มูลคาทางบัญชี 3,050,902,023.96 3,369,600,700.42

คาเสื่อมราคา     :     สําหรับงวด 3 เดือน  ส้ินสุดวันที่  31  มีนาคม  2548  จํานวน    55,939,011.39  บาท

             สําหรับงวด 3 เดือน  ส้ินสุดวันที่  31  มีนาคม  2547  จํานวน    41,913,033.42  บาท
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            ที่ดิน  อาคารและอุปกรณราคาตามบัญชีกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมที่บริษัทฯ   หักคาเสื่อมราคาหมดแลว

     ทั้งจํานวนแตยังคงใชงาน   ณ   วันที่  31  มีนาคม 2548  และวันที่  31  ธันวาคม  2547    เปนจํานวน  29.05 

     ลานบาท และ 31.48 ลานบาท  ตามลําดับ

            ณ  วันที่  31  มีนาคม  2548   และวันที่  31  ธันวาคม 2547    บริษัทฯ  ไดนําสิทธิการเชา (หมายเหตุ 7.1) 

     พรอมทั้งอาคารบนที่เชาทั้งหมดและเครื่องตกแตงติดตั้งและอุปกรณบางสวน    ไปจดจํานองค้ําประกันภาระ  

     หนี้สินที่บริษัทฯมีตอธนาคารพาณิชย  วงเงิน  1,675  ลานบาท  

7.  สินทรัพยไมมีตัวตน 

สินทรัพยไมมีตัวตนประกอบดวย 

      7.1  สิทธิการเชา 

31 มีนาคม 2548 บาท 31 ธันวาคม 2547

สิทธิการเชารอตัดบัญชี 438,035,055.26  336,919,128.26  

บวก   เพิ่มระหวางป 17,282,858.00    101,115,927.00  

หัก     ตัดจําหนายสะสม (52,054,048.28) (48,321,375.48)
สิทธิการเชารอตัดบัญชี - สุทธิ 403,263,864.98  389,713,679.78  

สิทธิการเชาตัดจาย  : สําหรับงวด 3 เดือน  ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2548  จํานวน 3,732,672.80      

สําหรับงวด 3 เดือน  ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2547  จํานวน 3,210,574.50      

            สิทธิการเชารอตัดบัญชี  เปนสิทธิการเชาของที่ดินและอาคาร  ซ่ึงตัดจายตามอายุสัญญาเชา  ในป  2548

     และ  2547   บริษัทฯ   ไดจายชําระคาสิทธิการเชาเพิ่ม   เปนจํานวนเงินรวม  17.28  ลานบาท  และ  101.12 

     ลานบาท  ตามลําดับ  

      7.2  โปรแกรมคอมพิวเตอร 

31 มีนาคม 2548 บาท 31 ธันวาคม 2547

โปรแกรมคอมพิวเตอร 94,124,941.78 45,841,438.61 

บวก  เพิ่มขึ้นระหวางป 783,449.91 48,283,503.17 

หัก     คาตัดจําหนายสะสม (22,475,993.77) (19,617,875.35)
โปรแกรมคอมพิวเตอร - สุทธิ 72,432,397.92 74,507,066.43 

คาโปรแกรมคอมพิวเตอรตัดจําหนาย :  สําหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2548 จํานวน      2,858,118.42

                                           สําหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2547 จํานวน      1,791,912.92
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8.  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน   ประกอบดวย 

31 มีนาคม 2548   บาท   31 ธันวาคม 2547

เงินเบิกเกินบัญชี 1,657,217.98        147,663.12                

เงินกูยืมจากบริษัทการเงิน - ตั๋วสัญญาใชเงิน 0.00 400,000,000.00         

รวม 1,657,217.98        400,147,663.12 

     8.1   บริษัทฯ  มีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารหลายแหง  รวมวงเงินทั้งสิ้น  120  ลานบาท    โดยวงเงินบางสวนค้ําประกันโดย

     สิทธิการเชาและสิ่งปลูกสราง  

     8.2   เงินกูยืมจากบริษัทการเงิน  จํานวน  400  ลานบาท   เปนเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินหลายแหง    โดยการออก

     ตั๋วสัญญาใชเงินและตั๋วแลกเงิน   จํานวน   200  ลานบาท    บางสวนครบกําหนดเมื่อทวงถามและสวนที่เหลือ จํานวน   200  

     ลานบาท   ครบกําหนดเดือนมกราคม  2548 

9. ตั๋วสัญญาใชเงิน

บริษัทฯ ไดออกตั๋วสัญญาใชเงินจํานวน 38 ลานบาท ครบกําหนดเดือนมกราคม 2548 เพื่อชําระคาชดเชยสิทธิการเชา

     แกบริษัทแหงหนึ่ง  ตั๋วอาวัลโดยธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง

10. หนี้สินระยะยาวตามสัญญาเชาซื้อ  ประกอบดวย

31 มีนาคม 2548   บาท   31 ธันวาคม 2547

หนี้สินระยะยาวตามสัญญาเชาซื้อ 26,620,958.42 27,428,743.63 

หัก สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป (13,675,357.14) (13,970,537.42)

รวม 12,945,601.28 13,458,206.21 

11.  เงินกูยืมระยะยาว   ประกอบดวย 

31 มีนาคม 2548   บาท   31 ธันวาคม 2547

เงินกูยืมระยะยาว    999,666,679.00 1,021,416,678.00 

หัก    สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน  1  ป (220,666,679.00) (171,999,996.00)

เงินกูยืมระยะยาว  -  สุทธิ 779,000,000.00 849,416,682.00 
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             ณ วันที่ 31  มีนาคม 2548  และวันที่ 31  ธันวาคม 2547  บริษัทฯ มีเงินกูยืมเงินระยะยาวจากธนาคารพาณิชย 2 แหง 
      รวมทั้งสิ้น 3 วงเงิน  ประกอบดวย

วงเงินที่ จํานวน
31 มีนาคม 2548 บาท 31 ธันวาคม 2547 อัตราดอกเบี้ย

1 36,000,000.00      7,500,000.00        9,750,000.00        0.75 ลานบาท MLR
2 40,000,000.00      9,166,679.00        11,666,678.00 0.83 ลานบาท MLR
3 1,000,000,000.00 983,000,000.00    1,000,000,000.00 17.00 ลานบาท คงที่ 2 ป อัตรารอยละ 

รวม 999,666,679.00    1,021,416,678.00 2.95 - 3.65 และ 

MLR - 1 ในปถัดไป
             ในการกูยืมบริษัทฯ ไดนําอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเปนหลักประกันสําหรับวงเงินกูยืม (หมายเหตุ 6,7 และ 8 ) 

12. หุนกู 
จํานวนหุน (หนวย) จํานวนเงิน (บาท) 

31 มีนาคม 2548 31 มีนาคม 2548 
         หุนกูประเภทไมมีหลักประกัน 
                 - คร้ังที่ 1/2548 
                       - ชุดที่ 1 500,000                500,000,000.00         
                       - ชุดที่ 2 500,000                500,000,000.00         

1,000,000             1,000,000,000.00      

         หัก สวนของหนี้สินที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป 0.00
                      คงเหลือ 1,000,000,000.00      

             ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน  คร้ังที่  1/2546   เมื่อวันที่  27  มิถุนายน  2546  ไดอนุมัติใหบริษัทฯ  ออกและ
     เสนอขายหุนกูภายในวงเงินไมเกิน 2 พันลานบาท หรือเทียบเทาในเงินสกุลอ่ืน โดยสามารถเสนอขายทั้งหมดในคราวเดียว 
     หรือหลายคราวใหแกประชาชนทั่วไป   หรือผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง   หรือผูลงทุนประเภทสถาบัน   ในวันที่  17  มีนาคม 
     2548    บริษัทฯ ไดขายหุนกูแลว เปนจํานวนเงิน 1,000 ลานบาท   มีรายละเอียดดังนี้ 

    " หุนกูไมดอยสิทธิและไมมีประกันของ     " หุนกูไมดอยสิทธิและไมมีประกันของ

 บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด(มหาชน)  บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด(มหาชน) 
ครั้งที่ 1/2548 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป 2551 "ครั้งที่ 1/2548 ชุดที่ 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 

ช่ือของหุนกู 

จํานวนเงิน เงื่อนไขการผอนชําระตองวด/ตอเดือน
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13. หุนสามัญ

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักตามสวนที่เรียกชําระที่ใชหารยอดกําไรสุทธิสําหรับงวดสิ้นสุด

     วันที่   31   มีนาคม  2548   และ  2547   มีจํานวน  772,830,463  หุน และ    753,000,000  หุน  ตามลําดับ

14. สํารองตามกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด  บริษัทฯ  จะตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปไวเปนสํารองตาม

      กฏหมายไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป  หักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาสํารองนี้

      จะมียอดเปนรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

15. กําไรตอหุน

สําหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2548

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

          กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

          กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญ 101,440,288.25   772,830,463        0.13                     

          ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด

- สิทธิที่จะซื้อหุน 71,723,509          

          กําไรตอหุนปรับลด

          กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญสมมติ

วามีการแปลงเปนหุนสามัญ 101,440,288.25   844,553,972        0.12                     

สําหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2547

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

          กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

          กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญ 79,580,697.50     753,000,000        0.11                     

          ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด

- สิทธิที่จะซื้อหุน 54,570,423          

          กําไรตอหุนปรับลด

          กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญสมมติ

วามีการแปลงเปนหุนสามัญ 79,580,697.50     807,570,423        0.10                     
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16. ใบสําคัญแสดงสิทธิ

      16.1 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกใหผูถือหุนเดิม 

ตามที่บริษัทฯ ไดมีการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทใหแกพนักงานของ

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

      สิทธิใหมเปน 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ  มีสิทธิซ้ือหุนสามัญได 1.01521 หุน  ในราคาหุนละ 2.955 บาท 

      ตั้งแตวันที่ 15 กันยายน 2547 เปนตนไป 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548 ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวมียอดคงเหลือดังตอไปนี้ 

          ใบสําคัญแสดงสิทธิยกมา 187,500,000 หนวย

          ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ใชสิทธิจนถึงวันที่ 

31 มีนาคม 2548 46,612,600 หนวย

          ใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือ 140,887,400 หนวย

การใชสิทธิดังกลาวทําใหมีหุนสามัญและสวนเกินมูลคาหุนเพิ่มขึ้น จํานวน 47.28 ลานบาท และ 92.56 

      ลานบาท  ตามลําดับ

      16.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสําหรับพนักงาน (รวมทั้งกรรมการที่เปนพนักงาน) 

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2547  บริษัทฯ ไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ  สําหรับ

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

      ออกใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 15,000,000 หนวย    1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิมีสิทธิซ้ือหุนสามัญได 1 หุน  

      ในราคาหุนละ 1 บาท  มีระยะเวลาการใชสิทธิทุกๆ 3 เดือน  

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญสําหรับพนักงาน   (รวมทั้งกรรมการที่

      เปนพนักงาน) มียอดคงเหลือดังตอไปนี้ 

          ใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งสิ้น 15,000,000 หนวย

          ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ใชสิทธิจนถึงวันที่ 

31 มีนาคม 2548 3,441,755 หนวย

          ใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือ 11,558,245 หนวย

การใชสิทธิดังกลาวทําใหมีหุนสามัญเพิ่มขึ้น  จํานวน  3.44  ลานบาท 
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17. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

      17.1  บริษัทฯ  มีภาระผูกพันกับธนาคารและสถาบันการเงินในการค้ําประกันการเชา   การซื้อสินคาหรือจาง

      ทําของและค้ําประกันตอหนวยงานราชการ    ณ   วันที่   31  มีนาคม  2548   และวันที่  31   ธันวาคม  2547 

      เปนจํานวนเงินรวม  67.48  ลานบาท  และ  66.48  ลานบาท  ตามลําดับ

      17.2  บริษัทฯ ไดทําสัญญา  2  สัญญาในการใหเชาและใหเชาชวง   พื้นที่ขายบางสวนในศูนยการคา  2  แหง  

      กับบริษัทแหงหนึ่ง อายุสัญญา 30 ป และไดรับเงินลวงหนา จํานวน 42 ลานบาท  สัญญาครบกําหนดป 2576 

18. เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบการเงิน 

ตามรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน  ประจําป 2548 ในวันที่  19  เมษายน  2548  ไดมีมติอนุมัติการ

      จายเงินปนผลประจําป 2547  ในอัตราหุนละ  0.18  บาท  รวมจํานวนเงิน  144.13  ลานบาท  และไดจายชําระ

      ในเดือนเมษายน 2548

19. คาตอบแทนกรรมการ

คาตอบแทนกรรมการนี้เปนผลประโยชนที่จายใหแกกรรมการของบริษัทฯ โดยไมรวมเงินเดือนและ

      ผลประโยชนที่เกี่ยวของที่จายใหกับกรรมการบริหาร   สําหรับงวด  3  เดือน  ส้ินสุดวันที่  31  มีนาคม  2548 

      มีจํานวนเงิน  1,500,000.00  บาท  บริษัทฯ แสดงรวมอยูในคาใชจายในการขายและการบริหาร  (สําหรับงวด 

      3 เดือน ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2547 จํานวน 1,500,000 บาท)  

20. รายการบัญชีกับบริษัทท่ีเก่ียวของกัน 

งบการเงินของบริษัทฯ    ไดรวมรายการที่เกิดขึ้นกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน      ซ่ึงเกี่ยวของกันโดยการมี

      ผูถือหุนและ/หรือมีกรรมการรวมกัน    รายการระหวางกันไดมีการกําหนดเปนนโยบายดังนี้

รายการคาระหวางบริษัทฯ กับบริษัท ราคาและผลตอบแทนที่เปนทางการคาปกติ

ที่เกี่ยวของกัน ตามราคาตลาดทั่วไป   หรือตามสัญญาที่

ตกลงกัน สําหรับรายการที่ไมมีราคาตลาด

นโยบายในการกําหนดราคาลักษณะรายการระหวางกัน
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-  บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) เปนผูถือหุนและมีกรรมการรวมกัน

    และบริษัทยอย

-  บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน) เปนผูถือหุนและมีกรรมการรวมกัน

    และบริษัทยอย

-  บริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดักส จํากัด มีกรรมการรวมกัน

    (มหาชน)  และบริษัทยอย

-  บริษัทเงินทุน บุคคลัภย จํากัด (มหาชน) มีกรรมการรวมกันและเปนบริษัทที่อยูใน

ระหวางการควบรวมกับบริษัทเครดิต 

ฟองซิเอร แลนดแอนดเฮาส จํากัด

ซ่ึงเปนบริษัทที่ถือหุนบางสวนโดยบริษัท 

แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)

31 มีนาคม 2548 บาท 31 ธันวาคม 2547

          เงินฝากสถาบันการเงิน - ตั๋วสัญญาใชเงิน 

บริษัทเงินทุน บุคคลัภย จํากัด (มหาชน) 790,000,000.00 0.00

          ลูกหนี้การคา 

บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 67,091,430.51 65,431,864.73 

บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 13,209,640.50 15,012,807.09 

รวม 80,301,071.01 80,444,671.82 

          เจาหนี้การคา

บริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดักส จํากัด (มหาชน) 

           และบริษัทยอย 466,933.00 633,964.82 

รวม 466,933.00 633,964.82 

          ขายสินคา

บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 84,792,248.62 338,655,808.79 

บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 22,842,626.19 135,298,808.48 

รวม 107,634,874.81 473,954,617.27 

บริษัทที่เกี่ยวของกัน ลักษณะความสัมพันธ
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31 มีนาคม 2548 บาท 31 ธันวาคม 2547

          ซ้ือสินคา

บริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดักส จํากัด (มหาชน) 

           และบริษัทยอย 449,626.82 4,802,704.42 

รวม 449,626.82 4,802,704.42 
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