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

2.  สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ  
            งบการเงินระหวางกาลนี้  ไดจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีและการประมาณการเชนเดียวกับงบการเงิน
     ประจําป  ส้ินสุดวันที่  31  ธันวาคม  2544

3.  เงินสดและเงินฝากธนาคาร  ประกอบดวย 
30 มิถุนายน 2545 บาท 31 ธันวาคม 2544

เงินสด 22,900,674.56 16,455,127.35
เงินฝากกระแสรายวัน 279,897,223.85 20,770,532.44
เงินฝากออมทรัพย 116,728,166.17 229,656,215.00
เงินฝากประจํา 1,817.20 1,812.68

รวม 419,527,881.78 266,883,687.47

4.  ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ  -  สุทธิ
30 มิถุนายน 2545 บาท 31 ธันวาคม 2544

ลูกหนี้การคา 123,550,409.34 82,962,230.06
ลูกหนี้เช็คคืน 44,181,360.79 47,806,424.68
ลูกหนี้บัตรเครดิตและคูปอง 17,299,535.11 13,640,263.23

รวม 185,031,305.24 144,408,917.97
หัก    คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (60,381,047.49) (63,074,699.50)
ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ  -  สุทธิ 124,650,257.75 81,334,218.47

            ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคาของบริษัทฯ  ที่คางชําระเกินกําหนดทั้งหมด  เปนลูกหนี้ที่คางชําระมากกวา  12 
เดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2545 และวันที่ 31 ธันวาคม 2544 จํานวน 60.47 ลานบาท และ 63.78 ลานบาท ตามลําดับ

และ  ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  2544  (ตรวจสอบแลว)
ณ  วันท่ี  30  มิถุนายน  2545  (ยังไมไดตรวจสอบ/สอบทานแลว)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน
บริษัท  โฮม  โปรดักส  เซ็นเตอร  จํากัด



5.  สินคาคงเหลือ   ประกอบดวย 
30 มิถุนายน 2545 บาท 31 ธันวาคม 2544

สินคาคงเหลือ 995,443,557.92 834,719,021.27
หัก    คาเผื่อสินคาเสียหาย (18,669,230.00) (14,768,583.62)

รวม 976,774,327.92 819,950,437.65

6.  ท่ีดิน อาคารและอุปกรณสํานักงาน - สุทธิ
31 ธันวาคม  2544 เพิ่มขึ้น โอนเขา(ออก) 30 มิถุนายน 2545

     ราคาทุน :-
     อาคารและสวนปรับปรุง
          อาคารบนที่เชา 683,976,350.33 8,510,314.02 46,443,210.71 738,929,875.06
     คาระบบ - คอมพิวเตอร 98,632,710.94 9,069,126.34 6,189,302.89 113,891,140.17
     เครื่องใชสํานักงาน 46,205,944.60 2,094,796.08 1,798,200.00 50,098,940.68
     เครื่องตกแตงติดตั้งและอุปกรณ 203,632,275.25 18,153,136.01 23,611,083.31 245,396,494.57
     ยานพาหนะ 2,630,347.09 426,915.89 0.00 3,057,262.98
     อาคารระหวางกอสราง - 
          บนที่เชา 46,027,586.58 49,788,530.86 (46,922,210.71) 48,893,906.73
     คาระบบคอมพิวเตอร
          ระหวางติดตั้ง 1,491,987.19 7,541,782.41 (6,189,302.89) 2,844,466.71
     เครื่องตกแตงและอุปกรณ
          ระหวางติดตั้ง 308,454.11 26,976,429.20 (24,930,283.31) 2,354,600.00

รวม 1,082,905,656.09 122,561,030.81 0.00 1,205,466,686.90
     คาเสื่อมราคาสะสม :-
     อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร
          - บนที่เชา 98,110,383.21 14,378,803.79 0.00 112,489,187.00
     คาระบบ - คอมพิวเตอร 24,664,752.59 6,204,437.08 0.00 30,869,189.67
     เครื่องใชสํานักงาน 22,158,167.27 3,758,987.86 0.00 25,917,155.13
     เครื่องตกแตงติดตั้งและ
          อุปกรณสํานักงาน 50,817,237.60 10,688,053.03 0.00 61,505,290.63
     ยานพาหนะ 723,487.56 273,083.97 0.00 996,571.53

รวม 196,474,028.23 35,303,365.73 0.00 231,777,393.96
     มูลคาทางบัญชี 886,431,627.86 973,689,292.94

     คาเสื่อมราคา  : สําหรับงวด 6 เดือน  ส้ินสุดวันที่  30  มิถุนายน  2545  จํานวน 35,303,365.73    
สําหรับงวด 6 เดือน  ส้ินสุดวันที่  30  มิถุนายน  2544  จํานวน 24,511,021.87    

- 2 -



            ที่ดิน  อาคารและอุปกรณราคาตามบัญชีกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมที่บริษัทฯ   หักคาเสื่อมราคาหมดแลว

     ทั้งจํานวนแตยังคงใชงาน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2545 และ  31 ธันวาคม 2544  เปนจํานวน 13,616,927.56 บาท
     และ 12,889,653.38 บาท ตามลําดับ

            ณ วันที่  30 มิถุนายน 2545  บริษัทฯ ไดนําสิทธิการเชาพรอมทั้งอาคารบนที่เชาทั้งหมดและเครื่องตกแตง

     ติดต้ังและอุปกรณบางสวน  ไปจดจํานองค้ําประกันภาระหนี้สินที่บริษัทฯ  มีตอธนาคารแหงหนึ่ง  วงเงิน 355 
     ลานบาท

7.  สิทธิการเชารอตัดบัญชี 
30 มิถุนายน 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 (22,479,663.53) (19,173,680.90)
สิทธิการเชารอตัดบัญชี - สุทธิ 139,611,545.03 141,722,527.66

สิทธิการเชาตัดจาย  : สําหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2545 จํานวน 3,305,982.63

สําหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2544 จํานวน 2,378,137.88
            สิทธิการเชารอตัดบัญชี   เปนสิทธิการเชาของที่ดินและอาคาร   ซึ่งตัดจายตามอายุสัญญาเชา   ณ   วันที่   1
     กุมภาพันธ  2545   บริษัทฯ  ไดจายชําระคาสิทธิการเชาเพิ่มอีกหนึ่งแหง   เปนจํานวนเงิน  1.19  ลานบาท  อายุ
     สัญญาเชา 20 ป  

8.  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคาร   ประกอบดวย 
30 มิถุนายน 2545 บาท 31 ธันวาคม 2544

เงินเบิกเกินบัญชี 0.00 0.00
เงินกูยืมจากธนาคาร  -  ต๋ัวสัญญาใชเงิน 0.00 5,000,000.00

รวม 0.00 5,000,000.00

             บริษัทฯ   มีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารหลายแหง   รวมวงเงินทั้งสิ้น   62   ลานบาท   โดยวงเงินบางสวน

     ค้ําประกันโดยสิทธิการเชาและสิ่งปลูกสราง 
             ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ 2545  บริษัทฯ ไดจายชําระเงินกูยืมจากธนาคาร จํานวน 5 ลานบาท 

9.  เงินกูยืมระยะยาว   ประกอบดวย 
30 มิถุนายน 2545 บาท 31 ธันวาคม 2544

เงินกูยืม เงินตราไทย 259,507,959.99 305,457,548.03
เงินกูยืม เงินตราตางประเทศ 0.00 155,906,251.42

รวม 259,507,959.99 461,363,799.45
หัก    สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนด
            ชําระภายใน 1 ป (102,193,329.00) (111,775,255.65)
เงินกูยืมระยะยาว  -  สุทธิ 157,314,630.99 349,588,543.80
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     9.1  เงินกูยืมเงินตราไทยเปนเงินกูยืมจากธนาคาร อัตราดอกเบี้ย MLR ถึง MLR+0.25% รวมทั้งสิ้น 6 วงเงิน ประกอบดวย

วงเงินที่       จํานวน

 30 มิถุนายน 2545 บาท 31 ธันวาคม 2544

    1          200  ลานบาท 129,347,959.99 146,517,548.03 -  เดือน 7/43-12/44 = 1.6 ลานบาท

-  เดือน 1/45 - 3/49 = 2.9 ลานบาท

    2          83.50 ลานบาท 40,660,000.00 54,940,000.00 2.38 ลานบาท

    3          30 ลานบาท 0.00 28,000,000.00 0.50 ลานบาท

    4          36 ลานบาท 33,000,000.00 36,000,000.00 0.75 ลานบาท

    5          40 ลานบาท 37,500,000.00 40,000,000.00 0.83 ลานบาท

    6          142.50 ลานบาท 19,000,000.00 0.00 2.38 ลานบาท

รวม 259,507,959.99 305,457,548.03

            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  ไดออกต๋ัวสัญญาใชเงิน  ซึ่งมีสิทธิไถถอนคืน  และสามารถ

    กูยืมไดตามวงเงินที่เหลือ  (Revoling  Line)   วงเงินกูยืมดังกลาวโอนไปเปนเงินกูสวนที่  1   (ขอ  9.1.1)   ปละ 

    28.50  ลานบาท   ณ  วันที่  30  มิถุนายน  2545  บริษัทฯ  ไดจายชําระเงินกูยืม - ต๋ัวสัญญาใชเงิน  จํานวน  114 

    ลานบาท  ทั้งจํานวน

     9.2  เงินกูยืมเงินตราตางประเทศ 

 30 มิถุนายน 2545 บาท 31 ธันวาคม 2544

เงินกูยืม - ภายใตสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา 0.00 146,380,908.87

บวก (หัก)  เจาหนี้ธนาคารคูสัญญา 0.00 153,862,948.01

ลูกหนี้ธนาคารคูสัญญา 0.00 (144,242,628.33)

สวนตํ่าจากการบริหารความเสี่ยงรอตัดบัญชี 0.00 (94,977.13)

รวม 0.00 155,906,251.42
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จํานวนเงิน (บาท) 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

30 มิถุนายน 2545 บาท 31 ธันวาคม 2544

เจาหนี้คาตกแตง 19,838,032.00 24,089,026.00

หัก       สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ

             ภายใน  1  ป (8,501,988.00) (8,501,988.00)

รวม 11,336,044.00 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  เร่ิมชําระงวดแรก

      ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2542 สิ้นสุดวันที่ 10 พฤศจิกายน 2547       

11. ทุนจดทะเบียน

ตามรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2545  ในวันที่  26  เมษายน  2545   ไดมีมติอนุมัติให

      เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก    612,500,000    หุน     มูลคาหุนละ  1.00   บาท    คิดเปนจาํนวนเงิน 612,500,000.00 

      บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม  375,000,000.00 บาท  เปนทุนจดทะเบียน  987,500,000.00 บาท  (แบงออกเปน

      หุนสามัญจํานวน 987,500,000 หุน มูลคาหุนละ 1.00 บาท)  และใหจัดสรรหุนเพิ่มทุนดังนี้ 

                (1)  สวนที่หน่ึง  จํานวน  375,000,000  หุน  จําหนายใหแกผูถือหุนเดิม  ในอัตราสวน  1  หุนเดิมตอ  1 

     หุนใหม  ราคาหุนละ  1.00  บาท  

                (2)  สวนที่สอง   จํานวน  187,500,000  หุน   ไวสาํหรับรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะ

     ซื้อหุน ในกรณีที่มีหุนเหลือจากการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน อันเนื่องมาจากไมมีการออกใบสําคัญ

     แสดงสิทธิ หรือผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไมใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ  ใหคณะกรรมการเปน

     ผูมีอํานาจในการพิจารณาจัดสรรหุนสวนที่เหลือดังกลาว  ไมวาในคราวเดียวหรือหลายคราวใหแก
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     บุคคลในวงจํากัด  (Private  Placement)  ตามประกาศคณะกรรมการ  ก.ล.ต.  ที่  กจ. 12/2543  โดย

     ใบสําคัญแสดงสิทธิ  จํานวน  187,500,000  หนวย  จะจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม  ซึ่งใชสิทธิจองซื้อ

     หุนสามัญเพิ่มทุนใหมตามสัดสวน   และจากการใชสิทธิเกินสวน   ในอัตราสวน   2  หุนใหม   ตอ 

     1 หนวย  ใบสําคัญแสดงสิทธิ  อายุ 3 ป  ไมมีราคาเสนอขาย  ใบสําคัญแสดงสิทธิ  1 หนวย  มีสิทธิ

     ซื้อหุนสามัญได 1 หุน ในราคา 3.00 บาท ระยะเวลาการใชสิทธิทุก ๆ 3 เดือน 

                (3)  สวนที่สาม จํานวน 50,000,000 หุน ในราคาไมตํ่ากวารอยละ 80 ของราคาตลาดของหุนบริษัท โดย

     ราคาตลาดใหคํานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก    หรือราคาปดเฉลี่ยของการซื้อขายหุนบริษัทฯ   

     เปนระยะเวลา 10 วันทําการยอนหลังนับต้ังแตวันที่คณะกรรมการมีมติใหเสนอขายแลวแตราคาใด

     จะสูงกวาใหแกบุคคลในวงจํากัด   (Private   Placement)   ตามประกาศคณะกรรมการ   ก.ล.ต.   ที่ 

     กจ. 12/2543 

เมื่อวันที่  8  พฤษภาคม  2545  บริษัทฯ  ไดนํามติดังกลาวไปจดทะเบียนเพิ่มทุนเปน  987,500,000.00 

      บาท  กับกระทรวงพาณิชย  โดยบริษัทฯ ไดรับเงินจากการเพิ่มทุนสวนที่หน่ึง  ครบถวนในวันที่  5  มิถุนายน 

      2545  และไดจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนที่ชําระแลวตอกระทรวงพาณิชย  เมื่อวันที่  17 มิถุนายน 2545  รวม

      เปนทุนชําระแลว 750 ลานบาท 

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักตามสวนที่เรียกชําระที่ใชหารยอดกําไรสุทธิ สําหรับงวด 3 เดือน

      และ 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2545 มีจํานวน 498,626,373 หุน และ 437,154,696 หุน ตามลําดับ และ

      สําหรับงวด 3 เดือน  และ 6 เดือน  สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2544  มีจํานวน 50,110,497 หุน และ 50,110,497

      หุน ตามลําดับ 

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2545 บริษัทฯ ไดรับอนุญาตจากสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

      ตลาดหลักทรัพยใหเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญในสวนที่สองใหแกผูถือหุนเดิม         และ

      ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว อยูในระหวางดําเนินการของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

12. คาตอบแทนกรรมการ

คาตอบแทนกรรมการนี้เปนผลประโยชนที่จายใหแกกรรมการของบริษัทฯ   โดยไมรวมเงินเดือนและ

      ผลประโยชนที่เกี่ยวของที่จายใหกับกรรมการบริหาร  สําหรับงวด  6  เดือน  สิ้นสุดวันที่  30  มิถุนายน  2545 

      มีจํานวนเงิน 1,200,000.00 บาท  บริษัทฯ  เร่ิมจายคาตอบแทนใหแกกรรมการ  ในเดือน กรกฎาคม 2544 และ

      จายในป 2544  รวมเปนจํานวน 1,200,000.00 บาท
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13. กําไรตอหุนปรับลด

บริษัทฯ  ไดใหสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนจากการจัดสรรเพิ่มทุน  จํานวน  187,500,000

      หุน (หมายเหตุ 11) แตเนื่องจาก  ณ  วันที่ 30 มิถุนายน 2545 ราคาแปลงสภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิสูงกวา

      ราคาตลาด  จึงไมมีผลกระทบตอการคํานวณกําไรตอหุนปรับลด

14. สํารองตามกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน   จํากัด    บริษัทฯ   จะตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปไวเปนสํารอง

      ตามกฎหมายไมนอยกวารอยละ  5  ของกําไรสุทธิประจําป   หักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา  (ถามี)   จนกวา

      สํารองนี้จะมียอดเปนรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

15. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

บริษัทฯ    มีภาระผูกพันกับธนาคารและสถาบันการเงินในการค้ําประกันการเชา     การซื้อสินคาหรือ

      จางทําของและค้ําประกันตอหนวยงานราชการ  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2545 และวันที่  31 ธันวาคม 2544  เปน

      จํานวนเงินรวม  16.29 ลานบาท  และ  41.89  ลานบาท  ตามลําดับ

16. รายการบัญชีกับบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 

งบการเงินของบริษัทฯ    ไดรวมรายการที่เกิดขึ้นกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน    ซึ่งเกี่ยวของกันโดยการมี

      ผูถือหุนและ/หรือมีกรรมการรวมกัน  รายการระหวางกันนี้มีราคาและผลตอบแทนที่เปนทางการคาปกติตาม

      ราคาตลาดทั่วไป  หรือตามสัญญาที่ตกลงกันสําหรับรายการที่ไมมีราคาตลาด

30 มิถุนายน 2545 บาท 31 ธันวาคม 2544

ลูกหนี้การคา 

        บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) 61,015,053.71 37,994,231.92 

        บริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) 43,365,865.28 11,718,179.50 

        บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอรต้ี จํากัด 72,314.88 0.00 

รวม 104,453,233.87 49,712,411.42 

ขายสินคา

        บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) 110,621,626.47 180,897,331.32 

        บริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) 72,833,026.45 63,616,732.31 

        บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอรต้ี จํากัด 1,523,640.50 0.00 

รวม 184,978,293.42 244,514,063.63 
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