
1.  เกณฑการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 

     1.1  การนําเสนองบการเงิน 

               หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลที่จัดทําขึ้นนี้จัดทําตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เร่ือง งบการเงิน

     ระหวางกาล    โดยมีวัตถุประสงคใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปที่นําเสนอครั้งลาสุด   เพื่อใหขอมูลน้ันเปน

     ปจจุบัน ดังนั้นงบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหม เพื่อไมให

     ขอมูลที่นําเสนอซ้ําซอนกับขอมูลที่ไดรายงานไปแลว อยางไรก็ตาม งบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลง

     ในสวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสด   ไดแสดงรายการเชนเดียวกับงบการเงินประจําป    ดังนั้นการใชงบการเงิน

     ระหวางกาลนี้ควรใชควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด 

           งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทแสดงรายการ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาโดยกระทรวงพาณิชย

     ลงวันที่  14  กันยายน 2544  เร่ืองกําหนดรายการยอที่ตองมีในงบการเงินของบริษัทมหาชนจํากัดและไดจัดทําขึ้นตาม

     หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป    

            งบการเงินของบริษัทฯ จัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาขององคประกอบของรายการในงบการเงิน

     ยกเวนรายการที่เปดเผยไวในนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวของ

     1.2  สรุปนโยบายการบัญชีที่สําคัญ 

            งบการเงินระหวางกาลนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีและประมาณการเชนเดียวกับงบการเงินประจําป 

     สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 

2.  หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม

     2.1  การจัดทํางบการเงินรวมถือเกณฑรวมบริษัท  ซึ่งบริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)  มีอํานาจในการ

     ควบคุม  โดยวันที่  26  พฤษภาคม 2548  บริษัทฯ  ไดลงทุนในหุนสามัญของบริษัท มารเก็ต วิลเลจ จํากัด  ในสัดสวน

     การลงทุนรอยละ 99.99  บริษัทฯ จึงไดจัดทํางบการเงินรวมในไตรมาส 2 ของป 2548

     2.2  การตัดบัญชีรายการระหวางบริษัท

            บัญชีเงินลงทุนในบริษัทยอยตามวิธีสวนไดเสียกับทุนเรือนหุน  ถือหลักการตัดบัญชีระหวางกันรอยละ  100  และ

     สวนของผูถือหุนรายอ่ืน   แสดงเปนสวนของผูถือหุนสวนนอย    ยอดคงคางและรายการบัญชีระหวางกันของบริษัทฯ 

     และบริษัทยอยที่เปนสาระสําคัญไดตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แลว

บริษัท  โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด  (มหาชน)  และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ  วันท่ี  31  มีนาคม  2549  (ยังไมไดตรวจสอบ/สอบทานแลว)

และ  ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  2548 (ตรวจสอบแลว)



3.  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  ประกอบดวย 

หนวย : พันบาท

31 มีนาคม 2549 31 ธันวาคม 2548 31 มีนาคม 2549 31 ธันวาคม 2548

     เงินสด 19,733 31,588 19,613 31,578 

     เงินฝากกระแสรายวัน 19,883 33,534 7,235 4,571 

     เงินฝากออมทรัพย 38,772 31,792 23,519 23,564 

     เงินฝากประจํา  3 เดือน 1 1 1 1 

                    รวม 78,389 96,915 50,368 59,714 

4.  เงินฝากสถาบันการเงิน - ตั๋วสัญญาใชเงินและตั๋วแลกเงิน 

              ต๋ัวสัญญาใชเงิน เปนต๋ัวที่ออกโดยสถาบันการเงิน 2 แหง ครบกําหนดเมื่อทวงถาม อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.50 - 3.75 

      ตอป 

5.  ลูกหนี้การคา - สุทธิ

หนวย : พันบาท

31 มีนาคม 2549 31 ธันวาคม 2548 31 มีนาคม 2549 31 ธันวาคม 2548

     ลูกหนี้การคา 135,998 112,100 128,161 112,100 

     ลูกหนี้เช็คคืน 22,364 22,450 22,364 22,450 

     ลูกหนี้บัตรเครดิตและคูปอง 46,105 34,236 46,105 34,236 

                  รวม 204,467 168,786 196,630 168,786 

     หัก     คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (23,097) (23,097) (23,097) (23,097)

     ลูกหนี้การคา - สุทธิ 181,370 145,689 173,533 145,689 
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งบการเงินเฉพาะบริษัทงบการเงินรวม

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะบริษัท



     ลูกหนี้การคา  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 และ 31 ธันวาคม 2548 แยกตามอายุหน้ีไดดังนี้

หนวย : พันบาท

31 มีนาคม 2549 31 ธันวาคม 2548 31 มีนาคม 2549 31 ธันวาคม 2548

     ยังไมครบกําหนดชําระ 166,571               121,672 158,734 121,672 

     ครบกําหนดชําระ

          -  ไมเกิน 6 เดือน 14,549                 22,893 14,549 22,893 

          -  เกิน 6 - 12 เดือน 74                        1,223 74 1,223 

          -  เกิน 12 เดือน 23,273 22,998 23,273 22,998 

รวม 204,467 168,786 196,630 168,786 

     หัก    คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (23,097) (23,097) (23,097) (23,097)

     ลูกหนี้การคา - สุทธิ 181,370 145,689 173,533 145,689 

           ในระหวางป 2548 บริษัทฯ ไดทําการตัดจําหนายลูกหนี้การคาและคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ จํานวน 1.07 ลานบาท 

6.  สินคาคงเหลือ - สุทธิ 

หนวย : พันบาท

31 มีนาคม 2549 31 ธันวาคม 2548 31 มีนาคม 2549 31 ธันวาคม 2548

     สินคาคงเหลือ 2,834,843 2,386,695 2,834,843 2,386,695 

     หัก    คาเผื่อสินคาเสียหาย (65,489) (65,439) (65,489) (65,439)

                    รวม 2,769,354 2,321,256 2,769,354 2,321,256 

            สินคาคงเหลือ ณ วันที่  31 มีนาคม 2549 และวันที่  31 ธันวาคม 2548 ไดรวมมูลคาของสินคาจายชําระตามยอดขาย

     เปนจํานวน  330.62  ลานบาท และ  144.58  ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งบริษัทฯ ไดบันทึกบัญชีเจาหนี้การคาที่เกี่ยวของกับ

     สินคาดังกลาวดวยจํานวนที่เทากัน

งบการเงินเฉพาะบริษัท
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งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัทงบการเงินรวม



7.  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ

งบการเงินรวม หนวย : พันบาท

31 ธันวาคม 2548 เพิ่ม จําหนาย โอนเขา (ออก) 31 มีนาคม 2549

      ราคาทุน :

      ท่ีดินและสวนปรับปรุงที่ดิน 1,411,233 62,300 0 0 1,473,533 

     อาคาร, อาคารบนที่เชาและ

          สวนปรับปรุงอาคารบนที่เชา 2,928,693 6,143 0 973,241 3,908,077 

     คาอุปกรณ - คอมพิวเตอร 177,144 3,337 (388) 4,497 184,590 

     เคร่ืองใชสํานักงาน 165,717 7,642 (37) 11,023 184,345 

     เคร่ืองตกแตงติดตั้งและอุปกรณ 757,904 5,047 (550) 60,500 822,901 

     ยานพาหนะ 18,843 2,655 0 0 21,498 

     อาคารระหวางกอสราง - บนที่เชา 456,483 134,893 0 (554,023) 37,353 

     คาระบบคอมพิวเตอรระหวางติดตั้ง 42,826 8,077 0 (4,497) 46,406 

     เคร่ืองตกแตงและอุปกรณระหวางติดตั้ง 398,130 93,396 0 (490,741) 785 

                    รวม 6,356,973 323,490 (975) 0 6,679,488 

      คาเสื่อมราคาสะสม :

     อาคาร, อาคารบนที่เชาและ

          สวนปรับปรุงอาคารบนที่เชา 345,550 42,410 0 0 387,960 

     คาระบบ - คอมพิวเตอร 91,237 10,570 (247) 0 101,560 

     เคร่ืองใชสํานักงาน 72,750 7,922 (21) 0 80,651 

     เคร่ืองตกแตงติดตั้งและอุปกรณสํานักงาน 273,002 31,456 (203) 0 304,255 

     ยานพาหนะ 5,674 1,001 0 0 6,675 

                    รวม 788,213 93,359 (471) 0 881,101 

      มูลคาสุทธิทางบัญชี 5,568,760 5,798,387 
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7.  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ  (ตอ)

งบการเงินเฉพาะบริษัท หนวย : พันบาท

31 ธันวาคม 2548 เพิ่ม จําหนาย โอนเขา (ออก) 31 มีนาคม 2549

      ราคาทุน :

      ท่ีดินและสวนปรับปรุงที่ดิน 1,411,233 62,300 0 0 1,473,533 

     อาคาร, อาคารบนที่เชาและ 0 

          สวนปรับปรุงอาคารบนที่เชา 2,928,693 6,143 0 973,241 3,908,077 

     คาอุปกรณ - คอมพิวเตอร 177,144 3,144 (388) 4,497 184,397 

     เคร่ืองใชสํานักงาน 165,717 3,494 (37) 11,023 180,197 

     เคร่ืองตกแตงติดตั้งและอุปกรณ 757,673 4,001 (550) 60,500 821,624 

     ยานพาหนะ 18,299 2,655 0 0 20,954 

     อาคารระหวางกอสราง - บนที่เชา 456,483 134,183 0 (554,023) 36,643 

     คาระบบคอมพิวเตอรระหวางติดตั้ง 42,826 7,103 0 (4,497) 45,432 

     เคร่ืองตกแตงและอุปกรณระหวางติดตั้ง 398,130 93,396 0 (490,741) 785 

                    รวม 6,356,198 316,419 (975) 0 6,671,642 

      คาเสื่อมราคาสะสม :

     อาคาร, อาคารบนที่เชาและ

          สวนปรับปรุงอาคารบนที่เชา 345,550 42,410 0 0 387,960 

     คาระบบ - คอมพิวเตอร 91,237 10,564 (247) 0 101,554 

     เคร่ืองใชสํานักงาน 72,750 7,776 (21) 0 80,505 

     เคร่ืองตกแตงติดตั้งและอุปกรณสํานักงาน 272,997 31,439 (203) 0 304,233 

     ยานพาหนะ 5,672 974 0 0 6,646 

                    รวม 788,206 93,163 (471) 0 880,898 

      มูลคาสุทธิทางบัญชี 5,567,992 5,790,744 

            ท่ีดิน  อาคารและอุปกรณราคาตามบัญชีกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมที่บริษัทฯ   หักคาเสื่อมราคาหมดแลวท้ังจํานวนแตยังคง

     ใชงาน  ณ วันที่  31 มีนาคม 2549  และวันที่ 31 ธันวาคม 2548  เปนจํานวน 38.52  ลานบาท และ 34.47 ลานบาท  ตามลําดับ 

            ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 และวันที่ 31 ธันวาคม 2548   บริษัทฯไดนําสิทธิการเชา (หมายเหตุ 9.1) พรอมทั้งอาคารบนที่เชา

     ท้ังหมด และเคร่ืองตกแตงติดตั้งและอุปกรณบางสวน ไปจดจํานองค้ําประกันภาระหนี้สินที่บริษัทฯมีตอธนาคารพาณิชย  วงเงิน 

     3,605  ลานบาท และ 1,599 ลานบาท  ตามลําดับ 
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8.  เงินลงทุนในบริษัทยอย

พันบาท รอยละ พันบาท พันบาท

ทุนชําระแลว สัดสวนการลงทุน เงินลงทุน เงินลงทุน 

       ชื่อบริษัท               ประเภทกิจการ  (วิธีสวนไดเสีย)  (วิธีราคาทุน)

31 มีนาคม 2549 31 มีนาคม 2549 31 มีนาคม 2549 31 มีนาคม 2549

บจ. มารเก็ตวิลเลจ    ใหบริการเชาพื้นที่

                                         ศูนยการคา 5,000                   99.99                   0 4,999                   
             รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย 0 4,999                   

            เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2548 บริษัทฯ ไดลงทุนในหุนสามัญของบริษัท มารเก็ต วิลเลจ จํากัด 

            งบการเงินของบริษัทยอยดังกลาวที่นํามาจัดทํางบการเงินรวมและสวนแบงผลกําไร   (ขาดทุน)   ของบริษัทยอย 

     สําหรับงวด สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2549 ที่นํามารวมคํานวณตามวิธีสวนไดเสียน้ัน เปนงบการเงินที่ผานการสอบทาน

     โดยผูสอบบัญชีแลว

            งบการเงินสําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2549 ของบริษัท มารเก็ตวิลเลจ จํากัด ที่นํามาคํานวณตาม

     วิธีสวนไดเสีย ซึ่งมีผลการดําเนินงานขาดทุนเกินทุน บริษัทฯ ไดบันทึกเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียเทากับศูนยบาท

     และรับรูผลขาดทุนสะสมสวนที่เกินกวาเงินลงทุนในบริษัทยอย    เปนหนี้สินอ่ืนในชื่อบัญชี    "ผลขาดทุนที่เกินกวา

     เงินลงทุนในบริษัทยอย" จํานวน 6.31 ลานบาท 

9.  สินทรัพยไมมีตัวตน 

                         สินทรัพยไมมีตัวตนประกอบดวย 

      9.1  สิทธิการเชา 

หนวย : พันบาท

31 มีนาคม 2549 31 ธันวาคม 2548 31 มีนาคม 2549 31 ธันวาคม 2548

     สิทธิการเชารอตัดบัญชี 556,100 438,035 556,100 438,035 

     บวก   เพิ่มระหวางป 17,017 118,065 17,017 118,065 

     หัก     ตัดจําหนายสะสม (71,510) (66,620) (71,510) (66,620)

     สิทธิการเชารอตัดบัญชี - สุทธิ 501,607 489,480 501,607 489,480 

     สิทธิการเชาตัดจาย  : สําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสดุวันที่ 31 มีนาคม 2549 จํานวน (พันบาท) 4,890                   

สําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2548 จํานวน (พันบาท) 3,733                   

            ในป  2549 บริษัทฯ   ไดจายชําระคาสิทธิการเชาเพิ่ม   เปนจํานวนเงินรวม   17.02   ลานบาท อายุสัญญาเชา 24 ป
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งบการเงินเฉพาะบริษัทงบการเงินรวม



     9.2  โปรแกรมคอมพิวเตอร 

หนวย : พันบาท

31 มีนาคม 2549 31 ธันวาคม 2548 31 มีนาคม 2549 31 ธันวาคม 2548

     โปรแกรมคอมพิวเตอร 105,492 94,125 105,492 94,125

     บวก  เพิ่มขึ้นระหวางป 36,089 11,367 36,089 11,367

     หัก     คาตัดจําหนายสะสม (35,791) (31,791) (35,791) (31,791)

     โปรแกรมคอมพิวเตอร - สุทธิ 105,790 73,701 105,790 73,701

     คาโปรแกรมคอมพิวเตอรตัดจําหนาย :    

สําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2549 จํานวน (พันบาท) 4,000                   

สําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2548 จํานวน (พันบาท) 2,858                   

     รวมสินทรัพยไมมีตัวตน 607,397 563,181 607,397 563,181

10. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

               บริษัทฯ  และบริษัทยอยมีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินดังนี้ 

หนวย : พันบาท

31 มีนาคม 2549 31 ธันวาคม 2548 31 มีนาคม 2549 31 ธันวาคม 2548

          เงินเบิกเกินบัญชี 0 1,338 0 1,338 

          เงินกูยืมจากบริษัทการเงิน

0 240,000 0 240,000 
                         รวม 0 241,338 0 241,338 

      10.1 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549 และ 31 ธันวาคม 2548  บริษัทฯมีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารหลายแหง รวมวงเงินทั้งสิ้น

      100  ลานบาท  และ 90  ลานบาท  ตามลําดับ   โดยวงเงินบางสวนค้ําประกันโดยสิทธิการเชาและสิ่งปลูกสราง  

      10.2 ณ วันที่  31 ธันวาคม 2548  บริษัทฯ  มีเงินกูยืมจากบริษัทการเงินจํานวน 240 ลานบาท  เปนเงินกูยืมระยะสั้นจาก

      สถาบันการเงิน  2  แหง  โดยการออกตั๋วสัญญาใชเงินจํานวน  180 ลานบาท  ครบกําหนดเมื่อทวงถาม  และ ต๋ัวแลกเงิน

      จํานวน 60 ลานบาท  ครบกําหนดเดือนมกราคม 2549 

งบการเงินเฉพาะบริษัทงบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัทงบการเงินรวม
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11. หนี้สินระยะยาวตามสัญญาเชาซื้อ  ประกอบดวย

หนวย : พันบาท

31 มีนาคม 2549 31 ธันวาคม 2548 31 มีนาคม 2549 31 ธันวาคม 2548

   หน้ีสินระยะยาวตามสัญญาเชาซื้อ 37,725 36,987 37,725 36,987 

   หัก หน้ีสินระยะยาวตามสัญญาเชาซื้อ

                ที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป (20,239) (19,799) (20,239) (19,799)

รวม 17,486 17,188 17,486 17,188 

12. หุนกู 

      หุนกูของบริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด  (มหาชน)  ประกอบดวย

จํานวนหุน (หนวย) จํานวนเงิน (พันบาท)

31 มีนาคม 2549 31 มีนาคม 2549

                                     หุนกูประเภทไมมีหลักประกัน 

     -   คร้ังที่ 1/2548 

          - ชุดที่ 1 500,000               500,000               

          - ชุดที่ 2 500,000               500,000               

1,000,000            1,000,000            

               ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน  คร้ังที่  1/2546  เมื่อวันที่  27 มิถุนายน 2546  ไดอนุมัติใหบริษัทฯออกและ

      เสนอขายหุนกูภายในวงเงินไมเกิน    2    พันลานบาท     หรือเทียบเทาในเงินสกุลอ่ืน    โดยสามารถเสนอขายทั้งหมด

      ในคราวเดียวหรือหลายคราวใหแกประชาชนทั่วไป หรือผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง หรือผูลงทุนประเภทสถาบัน ในวันที่ 

      17 มีนาคม 2548 บริษัทฯ ไดขายหุนกูแลว เปนจํานวนเงิน 1,000 ลานบาท   มีรายละเอียดดังนี้ 

งบการเงินเฉพาะบริษัทงบการเงินรวม
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    " 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 

13.  เงินกูยืมระยะยาว   

เงินกูยืมระยะยาวของบริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด  (มหาชน)  ประกอบดวย

หนวย : พันบาท

31 มีนาคม 2549 31 ธันวาคม 2548

เงินกูยืมระยะยาว    2,279,000 830,000 

หัก    สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน  1  ป (204,000) (204,000)

เงินกูยืมระยะยาว  -  สุทธิ 2,075,000 626,000 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549  และวันที่ 31 ธันวาคม 2548  บริษัทฯ มีเงินกูยืมเงินระยะยาวจากธนาคารพาณิชย 2 แหง และ

      1 แหง รวมทั้งสิ้น 2 วงเงิน และ 1 วงเงิน  ตามลําดับ  ประกอบดวย

หนวย : พันบาท

วงเงินที่ จํานวน เงื่อนไขการผอนชําระ อัตราดอกเบี้ย

31 มีนาคม 2549 31 ธันวาคม 2548 ตองวด/ตอเดือน

1 1,000,000            779,000               830,000               17.00 ลานบาท                 *

2 1,500,000            1,500,000            0.00 25.00 ลานบาท                 **

รวม 2,279,000            830,000               

          ในการกูยืมบริษัทฯ ไดนําอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเปนหลักประกันสําหรับวงเงินกูยืม (หมายเหตุ 7,9 และ 10) 

*           อัตรารอยละ 2.95 - 3.65 และตั้งแต กุมภาพันธ 2549 MLR - Spread ตามที่ตกลงรวมกัน 

**         อัตรารอยละ 6 ในปท่ี 1 ถึงปท่ี 3 และตั้งแต ปท่ี 4 MLR - Spread ตามที่ตกลงรวมกัน 
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14. กําไรตอหุน

               งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

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

          กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

          กําไรสุทธิท่ีเปนของผูถือหุนสามัญสะสม 118,004,239.42 949,719,687 0.12

          ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด

- สิทธิท่ีจะซื้อหุน 6,972,905 

          กําไรตอหุนปรับลด

          กําไรสุทธิท่ีเปนของผูถือหุนสามัญสมมติ

วามีการแปลงเปนหุนสามัญ 118,004,239.42 956,692,592 0.12

               งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

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

          กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

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

          ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด

- สิทธิท่ีจะซื้อหุน 71,723,509 

          กําไรตอหุนปรับลด

          กําไรสุทธิท่ีเปนของผูถือหุนสามัญสมมติ

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

15. หุนสามัญ

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักตามสวนที่เรียกชําระที่ใชหารยอดกําไรสุทธิสําหรับงวด สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม  

     2549 และ 2548  มีจํานวน 949,719,687 หุน และ 772,830,463 หุน  ตามลําดับ

16. สํารองตามกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน  จํากัด   บริษัทฯ   จะตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปไวเปนสํารองตามกฎหมาย

      ไมนอยกวารอยละ   5   ของกําไรสุทธิประจําป   หักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา  (ถามี)   จนกวาสํารองน้ีจะมียอดเปน

      รอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

สําหรับงวด 3 เดือน  สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2548

สําหรับงวด 3 เดือน  สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2549
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17.  ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

            17.1 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 มีนาคม 2549 31 ธันวาคม 2548

          ใบสําคัญแสดงสิทธิยกมา 0.00 187,500,000          

          หัก    ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีใชสิทธิสะสม  0.00 (187,192,132)

          ใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด 0.00 307,868                 

การใชสิทธิดังกลาวทําใหมีหุนสามัญและสวนเกินมูลคาหุนเพิ่มขึ้น  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548  จํานวน 183.90  และ 

      365.57 ลานบาท  ตามลําดับ 

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

      25  กรกฎาคม  2548  มีผลทําใหใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวพนสภาพจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน     ตั้งแตวันที่

      26  กรกฎาคม  2548 

            17.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสําหรับพนักงาน (รวมทั้งกรรมการที่เปนพนักงาน) 

ในเดือนกันยายน   2547   บริษัทฯ   ไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ    สําหรับพนักงาน 

      (คร้ังที่ 1) ตามมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2547 โดยบริษัทฯ ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ จํานวน  15,000,000 หนวย 

      1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิมีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน  ในราคาหุนละ 1 บาท  มีระยะเวลาการใชสิทธิทุก ๆ  3 เดือน 

ในเดือนกุมภาพันธ  2549   บริษัทฯ  ไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ   สําหรับพนักงาน  

      (คร้ังที่ 2) ตามมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2548  โดยบริษทัฯ   ออกใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน  7,000,000 หนวย    

      1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิมีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน  ในราคาหุนละ 1 บาท  มีระยะเวลาการใชสิทธิทุก ๆ  3 เดือน 

ตามที่บริษัทฯ  ไดมีการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทใหแกพนักงานของบริษัท(ESOP-W2) 

      คร้ังที่ 2 จํานวน 7,000,000 หนวย  ทําใหมีผลกระทบตอราคาการใชสิทธิ  และอัตราการใช สิทธิใหมเปน 1 หนวยใบสาํคัญ

      แสดงสิทธิมีสิทธิซื้อหุนสามัญใหแกพนักงานของบริษัท คร้ังที่ 1  (ESOP-W1)  ได  1.006  หุน  ในราคาหุนละ  1  บาท     

      ตั้งแตวันที่ 28 กุมภาพันธ 2549 เปนตนไป  
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จํานวนหนวย

31 มีนาคม 2549 31 ธันวาคม 2548

          ใบสําคัญแสดงสิทธิยกมา 22,000,000          15,000,000            

          หัก    ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีใชสิทธิสะสม (14,092,849) (7,316,775)

          ใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด 7,907,151            7,683,225              

การใชสิทธิดังกลาวทําใหมีหุนสามัญเพิ่มขึ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2549  จํานวน 14.09  ลานบาท 

18. ทุนจดทะเบียน

ตามรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน  ประจําป 2549 ในวันที่  4  เมษายน  2549  ไดมีมติอนุมัติใหบริษัท 

     1. ยกเลิกการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนสวนที่ยังไมไดเรียกชําระ (รวมหุนสวนที่เหลือจากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ

     ท่ีจะซื้อหุนสามัญของผูถือหุนเดิมจํานวน 25,406,359 หุน  มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท (หน่ึงบาท)      ตามมติท่ีประชุมสามัญ

     ผูถือหุนประจําป 2548  ไดอนุมัติใหเสนอขายในวงจํากัด (Private Placement)  และอนุมัติการจัดสรรใหมดังน้ี 

        1.1 จํานวน   15,000,000   หุน    ไวรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีเสนอขายแกพนักงานของบริษัท    และ

บริษัทยอย (ESOP-W3) 

        1.2 จํานวน 250,000 หุน  ไวรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีเสนอขายแกพนักงานของบริษัท   คร้ังที่ 1/2548  

(ESOP-W2)  ท่ีจะมีการปรับสิทธิ  

ในกรณีท่ีมีหุนเหลือจากการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนตาม 1.1  และ 1.2  อันเน่ืองมาจากไมมีการออกใบสําคัญแสดง

     สิทธิหรือผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไมมาใชสิทธิ    ใหคณะกรรมการเปนผูเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน    เพื่อพิจารณาจัดสรร

     หุนสามัญดังกลาวตอไป 

        1.3 จํานวน  10,156,359  หุน  ยกเลิกการจัดสรร 

     2.  สามารถออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญ   จํานวน  15,000,000    หนวย    ใหแกพนักงานของบริษัท     และ

     บริษัทยอย (ESOP-W3)    มีอายุ 3 ป    นับแตวันออกใบสําคัญแสดงสิทธิและทยอยใหสิทธิ   ในปท่ี 1 , 2 และ 3  ไมเกิน

     รอยละ 30, 35 และ 35  ตามลําดับ 

     3.  ลดทุนของบริษัทสวนที่ยังไมไดมีการจัดสรร  และเสนอขายหุนสวนที่เหลือจากการจัดสรรใหแกบุคคลในวงจํากัด 

     (Private Placement) จํานวน 10,156,359 หุน มูลคาที่ตราไว 1 บาท ตามที่กลาวไวในขอ 1.3 ขางตน จากทุนจดทะเบียนเดิม

     จํานวน 987,500,000 บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 977,343,641 บาท โดยเปนผูถือหุนสามัญจํานวน  977,343,641 หุน  

     มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท และแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ของบริษัทเพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน
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19. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น 

      19.1  บริษัทฯ  มีภาระผูกพันกับธนาคารและสถาบันการเงิน 4 แหง  ในการค้ําประกันการเชา  การซื้อสินคาหรือจางทําของ

      และ  ค้ําประกันตอหนวยงานรัฐวิสาหกิจ  ณ  วันที่  31  มีนาคม  2549  และ  วันที่  31 ธันวาคม  2548  เปนจํานวนเงินรวม 

      37.80 ลานบาท  และ 93.35  ลานบาท  ตามลําดับ

      19.2  บริษัทฯ ไดทําสัญญา 7 สัญญาในการใหเชาและใหเชาชวง พื้นที่บางสวนในสาขาของบริษัทฯ 5 แหง    กับบริษัทอื่น

      2 แหง อายุสัญญา 29 - 30 ป จํานวน  640.49  ลานบาท สัญญาครบกําหนดระหวางป 2576 - 2578 

      19.3  ณ  วันที่ 31 มีนาคม 2549 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 บริษัทฯมีภาระผูกพันจากการเปดวงเงินเลตเตอรออฟเครดิต

      กับธนาคารพาณิชย 2 และ 1 แหงหน่ึง  วงเงิน 0.56 ลานเหรียญสหรัฐ 

20. คาตอบแทนกรรมการ

คาตอบแทนกรรมการนี้เปนผลประโยชนท่ีจายใหแกกรรมการของบริษัทฯ โดยไมรวมเงินเดือนและผลประโยชน

      ท่ีเก่ียวของที่จายใหกับกรรมการบริหาร   สําหรับงวด 3 เดือน  สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2549  มีจํานวนเงิน 1,500,000  บาท

      บริษัทฯ แสดงรวมอยูในคาใชจายในการขายและการบริหาร  (สําหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2548 จํานวน   

      1,500,000 บาท) 

      

21. เหตุการณภายหลังวันที่ในงบการเงิน 

ตามรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน  ประจําป 2549 ในวันที่  4  เมษายน  2549  ไดมีมติอนุมัติการจายเงินปนผล

      ประจําป 2548  ในอัตราหุนละ  0.20  บาท  รวมจํานวนเงิน  190.82  ลานบาท  และไดจายชําระในเดือนเมษายน 2549 

22. รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน

               งบการเงินของบริษัทฯ ไดรวมรายการที่เกิดขึ้นกับบริษัทที่เก่ียวของกัน ซึ่งเกี่ยวของกันโดยการมีผูถือหุนและ/หรือ

      มีกรรมการรวมกัน    รายการระหวางกันไดมีการกําหนดเปนนโยบายดังน้ี 

รายการคาระหวางบริษัทฯ และบริษัทยอยกับ ราคาและผลตอบแทนที่เปนทางการคา ตามปกติตามราคาตลาด

บริษัทที่เกี่ยวของกัน ทั่วไป หรือตามสัญญาที่ตกลงกันสําหรับรายการที่ไมมีราคาตลาด

        ลักษณะรายการระหวางกัน นโยบายในการกําหนดราคา
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- บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)  - เปนผูถือหุนและมีกรรมการรวมกัน

         และ บริษัทยอย 

- บริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  - เปนผูถือหุนและมีกรรมการรวมกัน

- บริษัท ควอลิต้ี คอนสตรัคชั่น โปรดัคส จํากัด  - มีกรรมการรวมกัน

        (มหาชน) และบริษัทยอย 

- ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)  - มีผูถือหุนรวมกัน

- บริษัท เงินทุนสินอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)  - มีกรรมการรวมกัน

(หนวย : พันบาท)

31 มีนาคม 2549 31 ธันวาคม 2548 31 มีนาคม 2549 31 ธันวาคม 2548

เงินฝากสถาบันการเงิน - ตั๋วสัญญาใชเงิน 

     บมจ. ธนาคารแลนด แอนด เฮาส 

          เพื่อรายยอย 1,000,000            0 1,000,000 0 

     บง. เงินทุนสินอุตสาหกรรม 260,000               0 220,000 0 

1,260,000 0 1,220,000 0 

ลูกหน้ีการคา 

     บมจ. แลนด แอนด เฮาส และบริษัทยอย 17,879 26,962 17,879 26,962 

     บมจ. ควอลิตี้ เฮาส และบริษัทยอย 2,462 11,075 2,462 11,075 

     บจ. มารเก็ต วลิเลจ 0 0 2,189 0 

รวม 20,341 38,037 22,530 38,037 

เจาหน้ีการคา 

     บมจ. ควอลิตี้ คอนสตรัคช่ัน โปรดักส 

          และบริษัทยอย 1,247 823 1,247 823 

     บจ. มารเก็ต วิลเลจ 0 0 4,360 0 

รวม 1,247 823 5,607 823 

ลูกหน้ีอ่ืน

     บจ. มารเก็ต วิลเลจ 0 0 7,365 0 

รวม 0 0 7,365 0 

งบการเงินเฉพาะบริษัทงบการเงินรวม
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(หนวย : พันบาท)

31 มีนาคม 2549 31 มีนาคม 2548 31 มีนาคม 2549 31 มีนาคม 2548

ขายสินคา  

     บมจ. แลนด แอนด เฮาส และบริษัทยอย 20,092                 84,792                 20,092                 84,792                   

     บมจ. ควอลิตี้ เฮาส และบริษัทยอย 3,152                   22,843                 3,152                   22,843                   

     บจ. มารเก็ต วิลเลจ 0 0 2,189                   0 

รวม 23,244                 107,635               25,433                 107,635                 

รายไดอ่ืน

     บจ. มารเก็ต วิลเลจ 0 0 7,365                   0 

รวม 0 0 7,365 0 

รายไดดอกเบี้ยรับ

     บมจ. ธนาคารแลนด แอนด เฮาส 

          เพื่อรายยอย 96 0 96                        0 

     บง. เงินทุนสินอุตสาหกรรม 23 0 23                        0 

รวม 119 0 119 0 

(หนวย : พันบาท)

31 มีนาคม 2549 31 มีนาคม 2548 31 มีนาคม 2549 31 มีนาคม 2548

ซื้อสินคา  

     บมจ. ควอลิตี้ คอนสตรัคช่ัน โปรดักส 

          และบริษัทยอย 1,603                   450                      1,603                   450                        

รวม 1,603                   450                      1,603                   450                        

คาใชจายในการขายและบริหาร

     บจ. มารเก็ต วิลเลจ 0 0 4,360                   0 

รวม 0 0 4,360 0 

ดอกเบี้ยจาย

     บจ. มารเก็ต วิลเลจ 0 0 82                        0 

รวม 0 0 82 0 

งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัทงบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะบริษัท
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23. การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการเงิน 

      23.1  นโยบายการบัญชี

               รายละเอียดของนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ   วิธีการที่ใชรวมถึงเกณฑในการรับรูและวัดมูลคาที่เก่ียวกับสินทรัพยและ

      หน้ีสินทางการเงินแตละประเภทไดเปดเผยไวแลวในหมายเหตุขอ 3

      23.2  ความเสี่ยงดานการใหสินเช่ือ

               ความเสี่ยงดานการใหสินเช่ือหมายถึง ความเสี่ยงจากการไมปฏิบัติตามสัญญา     เกิดจากการที่คูสัญญาไมปฏิบัติตาม

      ขอกําหนดในสัญญา  ซึ่งกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัทฯ    สําหรับสินทรัพยทางการเงินที่แสดงในงบดุลราคาตามบัญชี

      สินทรัพยหลังจากหักคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  ถือเปนมูลคาสูงสุดของความเสี่ยงที่เกิดจากการไมปฏิบัติตามสัญญา สําหรับ

      รายการนอกงบดุล  บริษัทฯ คาดวาความเสี่ยงจากการที่คูสัญญาไมปฏิบัติตามสัญญามีจํานวนไมเปนสาระสําคัญ

      23.3  ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย 

               บริษัทฯ   อาจมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของเงินที่บริษัทฯ  กูยืมจากธนาคาร   ซึ่งสัญญาจะกําหนดอัตราดอกเบี้ย

      ลอยตัวหลังจากเดือนกุมภาพันธ 2549  ดังน้ันหากอัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงอาจสงผลกระทบตอบริษัทฯ ได

      23.4  ราคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

               สินทรัพยทางการเงินที่แสดงในงบดุลประกอบดวย เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหน้ีการคา ลูกหน้ีอ่ืนและเงินประกัน

      การเชา  หน้ีสินทางการเงินที่แสดงในงบดุลประกอบดวย เงินเบิกเกินบัญชี  เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจาหน้ี

      การคา   เจาหน้ีคาทรัพยสนิ   เจาหน้ีคาตกแตงและเชาซื้อและเงินกูยืมระยะยาวมีราคาตามบัญชีใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม

      โดยประมาณ     เน่ืองจากสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินในงบดุลสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะสั้น     และเงินกูยืม

      ระยะยาวบางสวนมีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับราคาตลาด อยางไรก็ตาม เงินกูยืมระยะยาว วงเงิน 2,500 ลานบาท และหุนกู

      วงเงิน 1,000 ลานบาท แสดงราคาตามงบดุล จํานวน 2,279 ลานบาท และ 1,000 ลานบาท ตามลําดับ (มีอัตราดอกเบี้ยตามที่

      แสดงไวในหมายเหตุ 14  และ 15)  มีมูลคายุติธรรมประมาณ  2,246.75  ลานบาท  และ  999.35 ลานบาท  ตามลําดับ  มูลคา

      ยุติธรรมดังกลาวประมาณขึ้นโดยวิธีหาสวนลดกระแสเงินสด โดยพิจารณาอัตราดอกเบี้ยในปจจุบัน ในอัตรารอยละ  7.25

      ตอป  (อัตราดอกเบี้ยเงินใหสินเช่ือถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย 4 แหง) 

               นอกจากนี้ผูบริหารเช่ือวาบริษัทฯ   ไมมีความเสี่ยงจากเครื่องมือทางการเงินที่มีนัยสําคัญ 

24. การอนุมัติงบการเงนิระหวางกาล

งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับการอนุมัติเพื่อเผยแพรจากกรรมการผูมีอํานาจของบริษัทฯ  เม่ือวันที่  9 พฤษภาคม 2549
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