
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  2546

3.  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  ประกอบดวย 

30 มิถุนายน 2547 บาท 31 ธันวาคม 2546

เงินสด 15,032,553.76 14,535,520.46 

เงินฝากกระแสรายวัน 10,608,873.21 6,563,878.79 

เงินฝากออมทรัพย 47,436,819.55 15,192,472.37 

รวม 73,078,246.52 36,291,871.62 

บริษัท  โฮม  โปรดักส  เซ็นเตอร  จํากัด  (มหาชน)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ  วันท่ี  30  มิถุนายน  2547  (ยังไมไดตรวจสอบ/สอบทานแลว)

และ  ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  2546  (ตรวจสอบแลว)



4.  ลูกหนี้การคา  -  สุทธิ

30 มิถุนายน 2547 บาท 31 ธันวาคม 2546

ลูกหนี้การคา 139,211,798.74 103,303,732.88

ลูกหนี้เช็คคืน 19,076,191.68 19,212,191.68

ลูกหนี้บัตรเครดิตและคูปอง 19,947,353.60 19,887,236.65

รวม 178,235,344.02 142,403,161.21

หัก    คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (21,167,464.81) (21,167,464.81)

ลูกหนี้การคา  -  สุทธิ 157,067,879.21 121,235,696.40

            ลูกหนี้การคาของบริษัทฯ ที่คางชําระเกินกําหนดทั้งหมด  เปนลูกหนี้ที่คางชําระมากกวา 12 เดือน  ณ วันที่

     30 มิถุนายน 2547 และวันที่ 31 ธันวาคม 2546 จํานวน 19.08 ลานบาท และ 19.21 ลานบาท  ตามลําดับ

     

5.  สินคาคงเหลือ   ประกอบดวย 

30 มิถุนายน 2547 บาท 31 ธันวาคม 2546

สินคาคงเหลือ 1,917,615,150.07 1,746,350,432.48 

หัก    คาเผื่อสินคาเสียหาย (57,298,301.96) (44,007,364.50)

รวม 1,860,316,848.11 1,702,343,067.98 

            สินคาคงเหลือ  ณ  วันที่  30 มิถุนายน 2547 และวันที่  31 ธันวาคม 2546  ไดรวมมูลคาของสินคาจายชําระ

     ตามยอดขาย   เปนจํานวน  168.12  ลานบาท  และ  189.18  ลานบาท  ตามลําดับ    ซ่ึงบริษัทฯ  ไดบันทึกบัญชี

     เจาหนี้การคาที่เกี่ยวของกับสินคาดังกลาวดวยจํานวนที่เทากัน

6.  เงินฝากประจํา

            ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2547 และวันที่ 31 ธันวาคม 2546  เงินฝากประจําบางสวน จํานวน  2  ลานบาท และ 

     12 ลานบาท  ตามลําดับ   บริษัทฯ นําไปเปนหลักทรัพย   ค้ําประกันตามสัญญาเชาที่ดินใหกับธนาคารพาณิชย

     แหงหนึ่ง 
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7.  ท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ  -  สุทธิ

31 ธันวาคม 2546 เพิ่มขึ้น ลดลง โอนเขา(ออก) 30 มิถุนายน 2547

     ราคาทุน :-

     ที่ดินและสวนปรับปรุงที่ดิน 203,371,228.00 389,000,000.00 0.00 0.00 592,371,228.00

     อาคาร, อาคารบนที่เชาและ

          สวนปรับปรุงอาคารบนที่เชา1,360,664,288.23 4,258,827.57 (166,760.90) 0.00 1,364,756,354.90

     คาระบบ - คอมพิวเตอร 160,365,869.66 34,347,149.93 (6,304,791.50) 250,000.00 188,658,228.09

     เครื่องใชสํานักงาน 99,708,823.11 8,819,376.40 (755,988.82) 631,425.00 108,403,635.69

     เครื่องตกแตงติดตั้งและอุปกรณ 532,672,508.63 6,898,552.65    (1,655.00) 0.00 539,569,406.28

     ยานพาหนะ 7,439,597.91 1,819,630.71 0.00 0.00 9,259,228.62

     อาคารระหวางกอสราง - 

          บนที่เชา 57,604,497.49 312,054,425.63 0.00 (631,425.00) 369,027,498.12

     คาระบบคอมพิวเตอร

          ระหวางติดตั้ง 3,430,190.00 23,754,959.00 0.00 (250,000.00) 26,935,149.00

     เครื่องตกแตงและอุปกรณ

          ระหวางติดตั้ง 0.00 1,671,950.00 0.00 0.00 1,671,950.00

รวม 2,425,257,003.03 782,624,871.89 (7,229,196.22) 0.00 3,200,652,678.70

     คาเสื่อมราคาสะสม :-

     อาคาร, อาคารบนที่เชาและ

          สวนปรับปรุงอาคารบนที่เชา 176,436,966.45 28,950,192.71 (1,187.59) 0.00 205,385,971.57

     คาระบบ - คอมพิวเตอร 48,071,616.00 15,364,101.47 (4,994,812.46) 0.00 58,440,905.01

     เครื่องใชสํานักงาน 41,196,959.86 8,996,791.96 (379,740.69) 0.00 49,814,011.13

     เครื่องตกแตงติดตั้งและ

          อุปกรณสํานักงาน 124,615,472.90 34,845,207.83 (224.25) 0.00 159,460,456.48

     ยานพาหนะ 2,162,510.32 882,515.76 0.00 0.00 3,045,026.08

รวม 392,483,525.53 89,038,809.73 (5,375,964.99) 0.00 476,146,370.27

     มูลคาทางบัญชี 2,032,773,477.50 2,724,506,308.43

คาเสื่อมราคา     :     สําหรับงวด 6 เดือน  ส้ินสุดวันที่  30  มิถุนายน  2547  จํานวน 89,038,809.73  บาท

             สําหรับงวด 6 เดือน  ส้ินสุดวันที่  30  มิถุนายน  2546  จํานวน  55,882,819.19  บาท
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            ที่ดิน  อาคารและอุปกรณราคาตามบัญชีกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมที่บริษัทฯ   หักคาเสื่อมราคาหมดแลว
     ทั้งจํานวนแตยังคงใชงาน   ณ   วันที่  30  มิถุนายน  2547  และวันที่  31  ธันวาคม  2546    เปนจํานวน   25.43
     ลานบาท และ 24.79 ลานบาท  ตามลําดับ
            ณ  วันที่  30  มิถุนายน  2547   และวันที่  31  ธันวาคม 2546    บริษัทฯ  ไดนําสิทธิการเชาพรอมทั้งอาคาร
     บนที่เชาทั้งหมดและเครื่องตกแตงติดตั้งและอุปกรณบางสวน    ไปจดจํานองค้ําประกันภาระหนี้สินที่บริษัทฯ  
     มีตอธนาคารพาณิชย  วงเงิน  1,675  ลานบาท  และ  563.76  ลานบาท  ตามลําดับ (หมายเหตุ 9 และ 10)

8.  สิทธิการเชารอตัดบัญชี 
30 มิถุนายน 2547 บาท 31 ธันวาคม 2546

สิทธิการเชารอตัดบัญชี 336,919,128.26  236,152,826.56  
บวก   เพิ่มระหวางป 0.00 100,766,301.70  
หัก     ตัดจําหนายสะสม (41,634,142.78) (35,212,993.80)
สิทธิการเชารอตัดบัญชี - สุทธิ 295,284,985.48  301,706,134.46  

สิทธิการเชาตัดจาย  : สําหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2547  จํานวน 6,421,148.98      
สําหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2546  จํานวน 4,116,963.14      

            สิทธิการเชารอตัดบัญชี    เปนสิทธิการเชาของที่ดินและอาคาร  ซ่ึงตัดจายตามอายุสัญญาเชา    ในป  2546
     บริษัทฯ  ไดจายชําระคาสิทธิการเชาเพิ่มอีกหาแหง    เปนจํานวนเงินรวม   100.77   ลานบาท     อายุสัญญาเชา 
     24 - 30 ป  บริษัทฯ ไดนําสิทธิการเชา จํานวน 6 แหง คํ้าประกันเงินกูยืม (หมายเหตุ 9 และ 10)

9.  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน   ประกอบดวย 
30 มิถุนายน 2547 บาท 31 ธันวาคม 2546

เงินเบิกเกินบัญชี 15,921,584.98    19,414,482.54    
เงินกูยืมจากบริษัทการเงิน - ตั๋วสัญญาใชเงิน 789,795,354.42  507,696,112.63  

รวม 805,716,939.40  527,110,595.17 

     9.1   บริษัทฯ  มีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารหลายแหง  รวมวงเงินทั้งสิ้น  120  ลานบาท    โดยวงเงินบางสวน
     คํ้าประกันโดยสิทธิการเชาและสิ่งปลูกสราง  
     9.2   เงินกูยืมจากบริษัทการเงิน  จํานวน   790  ลานบาท    เปนเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินหลายแหง 
     โดยการออกตั๋วสัญญาใชเงินและตั๋วแลกเงิน จํานวน  300 ลานบาท  ครบกําหนดเมื่อทวงถามและสวนที่เหลือ 
     จํานวน 490  ลานบาท  ครบกําหนดเดือนกรกฎาคม  2547   ซ่ึงวงเงินกูยืมบางสวนค้ําประกันโดยสิทธิการเชา
     และสิ่งปลูกสราง  (หมายเหตุ 7 และ 8)
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10.  เงินกูยืมระยะยาว   ประกอบดวย 
30 มิถุนายน 2547  บาท 31 ธันวาคม 2546

เงินกูยืมระยะยาว    430,916,676.00 68,366,673.99 
หัก    สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน  1  ป (69,999,996.00) (46,949,995.99)
เงินกูยืมระยะยาว  -  สุทธิ 360,916,680.00 21,416,678.00 

             ณ วันที่ 30  มิถุนายน 2547  และวันที่ 31  ธันวาคม 2546  บริษัทฯ มีเงินกูยืมเงินระยะยาวจากธนาคารพาณิชย 2 แหง 
      รวมทั้งสิ้น 3 และ 4 วงเงิน  ตามลําดับ ประกอบดวย

วงเงินที่ จํานวน
30 มิถุนายน 2547 บาท 31 ธันวาคม 2546 อัตราดอกเบี้ย

1 28,500,000.00      0.00 4,750,000.00    2.38 ลานบาท MLR
2 36,000,000.00      14,250,000.00   18,750,000.00  0.75 ลานบาท MLR
3 40,000,000.00      16,666,676.00   21,666,674.00 0.83 ลานบาท MLR
4 34,800,000.00      0.00 23,200,000.00 2.90 ลานบาท MLR
5 1,000,000,000.00 400,000,000.00 0.00 ตามรายละเอียด

รวม 430,916,676.00 68,366,674.00  

             เงินกูยืมวงเงิน  1,000 ลานบาท  ชําระดอกเบี้ยดวยอัตราคงที่ใน 2 ปแรกและอัตราดอกเบี้ย MLR-1 ในปถัดไป  โดยมี
     เงื่อนไขในการผอนชําระงวดแรก ตั้งแต มีนาคม 2548  โดยชําระเปนจํานวนเงินงวดละไมนอยกวา 17 ลานบาท
             ในการกูยืมบริษัทฯ ไดนําอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเปนหลักประกันสําหรับวงเงินกูยืมในป 2547  และไดนํา
     สิทธิการเชาและสิ่งปลูกสรางบนที่เชา  สิทธิการเชาชวง  และสิทธิตามสัญญาใหบริการในพื้นที่สวนกลางอันเนื่องมาจาก
     การเชาชวง  พรอมทั้งเครื่องตกแตงและอุปกรณบางสวน  เปนประกันสําหรับวงเงินกูยืม  ในป 2546  (หมายเหตุ 7 และ 8)

11. เจาหนี้คาตกแตง
30 มิถุนายน 2547  บาท 31 ธันวาคม 2546

เจาหนี้คาตกแตง 2,833,996.00 7,084,990.00 
หัก    สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน  1  ป (2,833,996.00) (7,084,990.00)

รวม 0.00 0.00 

             บริษัทฯ     ทําสัญญากับบริษัทแหงหนึ่งในการจางปรับปรุงและตกแตงพื้นที่อาคาร     จํานวนเงินตามสัญญา    26.25 
      ลานบาท และเชาซื้อเฟอรนิเจอรและอุปกรณการตกแตง จํานวนเงินตามสัญญา 16.26 ลานบาท ผอนชําระ 60 งวด งวดละ  
      437,551.00 บาท และ 270,948.00 บาท ตามลําดับ  เร่ิมชําระงวดแรกในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2542 ส้ินสุดวันที่ 10 ตุลาคม 
      2547
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จํานวนเงิน เงื่อนไขการผอนชําระตองวด/ตอเดือน



12. สํารองตามกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน   จํากัด     บริษัทฯ    จะตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปไวเปนสํารอง

      ตามกฎหมายไมนอยกวารอยละ   5   ของกําไรสุทธิประจําป   หักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา  (ถามี)   จนกวา

      สํารองนี้จะมียอดเปนรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

13. กําไรตอหุน

สําหรับงวด 3 เดือน ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2547

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

          กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

          กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญ 87,521,408.81     753,000,000        0.12                     

          ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด

- สิทธิที่จะซื้อหุน 54,570,423          

          กําไรตอหุนปรับลด

          กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญสมมติ

วามีการแปลงเปนหุนสามัญ 87,521,408.81     807,570,423        0.11                     

สําหรับงวด 6 เดือน ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2547

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

          กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

          กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญ 167,102,106.31   753,000,000        0.22                     

          ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด

- สิทธิที่จะซื้อหุน 54,570,423          

          กําไรตอหุนปรับลด

          กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญสมมติ

วามีการแปลงเปนหุนสามัญ 167,102,106.31   807,570,423        0.21                     

ณ   วันที่    30   มิถุนายน  2546    ราคาแปลงสภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิสูงกวาราคาตลาด    จึงไมมี

      ผลกระทบตอการคํานวณกําไรตอหุนปรับลด 
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14. ทุนจดทะเบียน
ตามรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2547 ในวันที่  8  เมษายน  2547  มีมติอนุมัติใหทําการ

      ยกเลิกมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2545  ในสวนของการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 50 ลานหุน
      มูลคาหุนละ   1  บาท   เพื่อเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด  (Private  Placement)   ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทฯ ยัง
      มิไดมีการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลดังกลาวจึงขอดําเนินการจัดสรรใหมดังนี้

1.  หุนสามัญ  จํานวน   15   ลานหุน      สํารองไวสําหรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
      หุนสามัญที่ไดจัดสรรใหแกพนักงานของบริษัทภายใต "โครงการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ
      ของบริษัท  โฮมโปรดักส  เซ็นเตอร  จํากัด (มหาชน) (ESOP)"  ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2547
      ซ่ึงจะจัดสรรใหแกพนักงานของบริษัทฯ เปนใบสําคัญแสดงสิทธิชนิดระบุช่ือผูถือและเปลี่ยนมือไมได จํานวน
      15  ลานหนวย  มีอายุ  3  ป  นับแตวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธินั้น    โดย  1  ใบสําคัญแสดงสิทธิ   มีสิทธิซ้ือ
      หุนสามัญไดจํานวน  1  หุน   ในราคาหุนละ  1 บาท   มีกําหนดการใชสิทธิทุก  ๆ  3  เดือน   โครงการดังกลาว
      ไมมีพนักงานคนใดที่ไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเกินกวารอยละ   5   ของใบสําคัญ
      แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่ไดจัดสรรทั้งหมด

2.  หุนสามัญจํานวน 5 ลานหุน สํารองไวสําหรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ
      ของผูถือหุนเดิมครั้งที่    1       ซ่ึงบริษัทฯ  อาจมีการปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตามขอกําหนด
      และเงื่อนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญนั้น

3.  หุนสามัญจํานวน  30  ลานหุน   จัดสรรเพื่อเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด   (Private  Placement)
      ซ่ึงกําหนดราคาไมต่ํากวารอยละ 80 ของราคาตลาดของหุนบริษัทฯ โดยราคาตลาดใหคํานวณจากราคาถัวเฉลี่ย
      ถวงน้ําหนัก หรือราคาปดเฉลี่ยของการซื้อขายหุนบริษัทฯ เปนระยะเวลา 10 วันทําการยอนหลังนับตั้งแตวันที่
      คณะกรรมการมีมติใหเสนอขายแลวแตราคาใดจะสูงกวาตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 12/2543

15. ใบสําคัญแสดงสิทธิ
ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2546  มีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิมาใชสิทธิแปลงสภาพ จํานวน  3 ลานหนวย 
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2547 ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวมียอดคงเหลือดังตอไปนี้ 
          ใบสําคัญแสดงสิทธิยกมา 187,500,000 หนวย
          ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ใชสิทธิจนถึงวันที่ 

30 มิถุนายน 2547 3,000,000 หนวย
          ใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือ 184,500,000 หนวย

การใชสิทธิดังกลาวทําใหมีหุนสามัญและสวนเกินมูลคาหุนเพิ่มขึ้น  จํานวน   3   ลานบาท   และ   6 
      ลานบาท  ตามลําดับ
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16. คาตอบแทนกรรมการ

คาตอบแทนกรรมการนี้เปนผลประโยชนที่จายใหแกกรรมการของบริษัทฯ  โดยไมรวมเงินเดือนและ

      ผลประโยชนที่เกี่ยวของที่จายใหกับกรรมการบริหาร  สําหรับงวด 6 เดือน  ส้ินสุดวันที่  30 มิถุนายน 2547 มี

      จํานวนเงิน  3,000,000.00  บาท   บริษัทฯ  แสดงรวมอยูในคาใชจายในการขายและการบริหาร  (สําหรับงวด 

      6 เดือน ส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2546 จํานวน 1,200,000 บาท) 

17. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

      17.1  บริษัทฯ  มีภาระผูกพันกับธนาคารและสถาบันการเงินในการค้ําประกันการเชา   การซื้อสินคาหรือจาง

      ทําของและค้ําประกันตอหนวยงานราชการ    ณ   วันที่   30  มิถุนายน  2547   และวันที่  31   ธันวาคม  2546 

      เปนจํานวนเงินรวม  43.24 ลานบาท  และ  18.25  ลานบาท  ตามลําดับ

      17.2  บริษัทฯ ไดทําสัญญา  2  สัญญาในการใหเชาและใหเชาชวง   พื้นที่ขายบางสวนในศูนยการคา  2  แหง  

      กับบริษัทแหงหนึ่ง อายุสัญญา 30 ป และไดรับเงินลวงหนา จํานวน 42 ลานบาท  สัญญาครบกําหนดป 2576 

18. เงินปนผลจาย

ตามรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน  ประจําป 2547 ในวันที่  8  เมษายน  2547  ไดมีมติอนุมัติการ

      จายเงินปนผลประจําป 2546  ในอัตราหุนละ  0.12  บาท  รวมจํานวนเงิน  90.36  ลานบาท  และไดจายชําระ

      ในเดือนเมษายน 2547

19. รายการบัญชีกับบริษัทท่ีเก่ียวของกัน 

งบการเงินของบริษัทฯ    ไดรวมรายการที่เกิดขึ้นกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน      ซ่ึงเกี่ยวของกันโดยการมี

      ผูถือหุนและ/หรือมีกรรมการรวมกัน    รายการระหวางกันไดมีการกําหนดเปนนโยบายดังนี้

รายการคาระหวางบริษัทฯ กับบริษัท ราคาและผลตอบแทนที่เปนทางการคาปกติ

ที่เกี่ยวของกัน ตามราคาตลาดทั่วไป   หรือตามสัญญาที่

ตกลงกัน สําหรับรายการที่ไมมีราคาตลาด
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นโยบายในการกําหนดราคาลักษณะรายการระหวางกัน



-  บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) เปนผูถือหุนและมีกรรมการรวมกัน

    และบริษัทยอย

-  บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน) เปนผูถือหุนและมีกรรมการรวมกัน

    และบริษัทยอย

-  บริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดักส จํากัด มีกรรมการรวมกัน

    (มหาชน)  และบริษัทยอย

30 มิถุนายน 2547 บาท 31 ธันวาคม 2546

          ลูกหนี้การคา 

บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 58,871,893.79 53,956,283.82 

บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 17,161,403.27 19,168,882.36 

รวม 76,033,297.06 73,125,166.18 

          เจาหนี้การคา

บริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดักส จํากัด (มหาชน) 

           และบริษัทยอย 1,508,103.23 861,830.44 

รวม 1,508,103.23 861,830.44 

30 มิถุนายน 2547 บาท 30 มิถุนายน 2546

          ขายสินคา

บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 158,118,005.53 154,945,606.62 

บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 76,052,700.54 63,052,036.60 

รวม 234,170,706.07 217,997,643.22 

          ซ้ือสินคา

บริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดักส จํากัด (มหาชน) 

           และบริษัทยอย 3,051,935.45 350,611.40 

รวม 3,051,935.45 350,611.40 

บริษัทที่เกี่ยวของกัน ลักษณะความสัมพันธ
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