
1.  เกณฑการจัดทํางบการเงินระหวางกาล

               หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลที่จัดทําขึ้นนี้จัดทําตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เร่ือง งบการเงิน

     ระหวางกาล    โดยมีวัตถุประสงคใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปที่นําเสนอครั้งลาสุด   เพื่อใหขอมูลน้ันเปน

     ปจจุบัน ดังนั้นงบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหม เพื่อไมให

     ขอมูลที่นําเสนอซ้ําซอนกับขอมูลที่ไดรายงานไปแลว อยางไรก็ตาม งบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลง

     ในสวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสด   ไดแสดงรายการเชนเดียวกับงบการเงินประจําป    ดังนั้นการใชงบการเงิน

     ระหวางกาลนี้ควรใชควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด 

               งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทแสดงรายการ  ตามประกาศกรมทะเบียนการคาโดยกระทรวงพาณิชย

     ลงวันที่  14 กันยายน 2544  เร่ืองกําหนดรายการยอที่ตองมีในงบการเงินของบริษัทมหาชนจํากัดและไดจัดทําขึ้นตาม

     หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป    

2.  หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม

     2.1  การจัดทํางบการเงินรวมถือเกณฑรวมบริษัท ซึ่งบริษัท บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) มีอํานาจ

     ในการควบคุม  โดยวันที่  26 พฤษภาคม 2548  บริษัทฯ ไดลงทุนในหุนสามัญของบริษัท มารเก็ต วิลเลจ จํากัด  ใน

     สัดสวนการลงทุนรอยละ 99.99  บริษัทฯ จึงไดจัดทํางบการเงินรวมในไตรมาส 2 ของป 2548

     2.2  การตัดบัญชีรายการระหวางบริษัท

            บัญชีเงินลงทุนในบริษัทยอยตามวิธีสวนไดเสียกับทุนเรือนหุน  ถือหลักการตัดบัญชีระหวางกันรอยละ  100  และ

     สวนของผูถือหุนรายอ่ืน   แสดงเปนสวนของผูถือหุนสวนนอย    ยอดคงคางและรายการบัญชีระหวางกันของบริษัทฯ 

     และบริษัทยอยที่เปนสาระสําคัญไดตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แลว

3.  นโยบายการบัญชี

               งบการเงินระหวางกาลนี้        ไดจัดทําขึ้นโดยใชนโยบายการบัญชีและการประมาณการเชนเดียวกับงบการเงิน

     ประจําป  สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547   ยกเวนนโยบายการบัญชีเร่ืองเงินลงทุนในบริษัทยอย ดังนี้

                เงินลงทุนในบริษัทยอยแสดงมูลคาตามวิธีสวนไดเสีย ซึ่งจะบันทึกเงินลงทุนคร้ังแรกในราคาทุนที่ซื้อหรือไดมา

     ซึ่งจะถูกปรับดวยสวนไดเสียจากผลการดําเนินงานในแตละงวดบัญชีของบริษัทยอยตามสัดสวนการลงทุนของบริษทัฯ

บริษัท  โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด  (มหาชน)  และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ  วันท่ี  30  มิถุนายน  2548  (ยังไมไดตรวจสอบ/สอบทานแลว)

และ  ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  2547 (ตรวจสอบแลว)



4.  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  ประกอบดวย 

หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม

30 มิถุนายน 2548 30 มิถุนายน 2548 31 ธันวาคม 2547

     เงินสด 19,083 19,073 28,879 

     เงินฝากกระแสรายวัน 8,305 8,285 15,801 

     เงินฝากออมทรัพย 31,858 26,924 60,286 

     เงินฝากประจํา  3 เดือน 58 58 58 

                    รวม 59,304 54,340 105,024 

5.  เงินฝากสถาบันการเงิน - ตั๋วสัญญาใชเงินและตั๋วแลกเงิน 

            ต๋ัวสัญญาใชเงิน จํานวน 60 ลานบาท เปนต๋ัวสัญญาที่ออกโดยบริษัทการเงินแหงหนึ่ง จํานวน 2 ฉบับ ครบกําหนด

     เมื่อทวงถาม   

            ต๋ัวแลกเงิน จํานวน 475 ลานบาท เปนต๋ัวแลกเงินที่ออกโดยบริษัทการเงินแหงหนึ่ง จํานวน 1 ฉบับ  ครบกําหนด

     เดือนกรกฎาคม 2548  

6.  ลูกหนี้การคา - สุทธิ

หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม

30 มิถุนายน 2548 30 มิถุนายน 2548 31 ธันวาคม 2547

     ลูกหนี้การคา 186,652 186,652 143,747 

     ลูกหนี้เช็คคืน 18,826 18,826 18,952 

     ลูกหนี้บัตรเครดิตและคูปอง 18,576 18,576 29,286 

                  รวม 224,054 224,054 191,985 

     หัก     คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสญู (21,167) (21,167) (21,167)

          ลูกหนี้การคา - สุทธิ 202,887 202,887 170,818 

            ลูกหนี้การคาของบริษัทฯ  ที่คางชําระเกินกําหนดทั้งหมด  เปนลูกหนี้เช็คคืนที่คางชําระมากกวา  12  เดือน  

     ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 และวันที่ 31 ธันวาคม 2547 จํานวน 18.83 ลานบาท และ 18.95 ลานบาท  ตามลําดับ
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7.  สินคาคงเหลือ - สุทธิ 

หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม

30 มิถุนายน 2548 30 มิถุนายน 2548 31 ธันวาคม 2547

     สินคาคงเหลือ 2,417,141 2,417,141 2,233,351 

     หัก    คาเผื่อสินคาเสียหาย (74,671) (74,671) (65,376)

                    รวม 2,342,470 2,342,470 2,167,975 

            สินคาคงเหลือ ณ วันที่  30 มิถุนายน 2548 และวันที่  31 ธันวาคม 2547 ไดรวมมูลคาของสินคาจายชําระตาม

     ยอดขาย เปนจํานวน 292.36 ลานบาท และ 261.57 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งบริษัทฯ ไดบันทึกบัญชีเจาหนี้การคาที่

     เกี่ยวของกับสินคาดังกลาวดวยจํานวนที่เทากัน

8.  เงินลงทุนในบริษัทยอย

พันบาท รอยละ พันบาท พันบาท

ทุนชําระแลว สัดสวนการลงทุน เงินลงทุน 

       ชื่อบริษัท               ประเภทกิจการ  (วิธีสวนไดเสีย)

30 มิถุนายน 2548 30 มิถุนายน 2548 30 มิถุนายน 2548 30 มิถุนายน 2548

บจ. มารเก็ตวิลเลจ    ใหบริการเชาพื้นที่

                                         ศูนยการคา 5,000                   99.99                   4,834                   4,999                   

             รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย 4,834                   4,999                   

            เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2548 บริษัทฯ ไดลงทุนในหุนสามัญของบริษัท มารเก็ต วิลเลจ จํากัด 

            งบการเงินของบริษัทยอยดังกลาวที่นํามาจัดทํางบการเงินรวมและสวนแบงผลกําไร   (ขาดทุน)   ของบริษัทยอย 

     สําหรับงวด   สิ้นสุดวันที่  30  มิถุนายน  2548   ที่นํามารวมคํานวณตามวิธีสวนไดเสียน้ัน  เปนงบการเงินที่ผานการ

     สอบทานโดยผูสอบบัญชีแลว

- 3 -

 (วิธีราคาทุน)

เงินลงทุน 

งบการเงินเฉพาะบริษัท



9.  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ หนวย : พันบาท

31 ธันวาคม 2547 เพิ่ม จําหนาย โอนเขา (ออก) 30 มิถุนายน 2548

      ราคาทุน :

      ท่ีดินและสวนปรับปรุงที่ดิน 591,371 323,932 0 33,300 948,603 

     อาคาร, อาคารบนที่เชาและ 0 

          สวนปรับปรุงอาคารบนที่เชา 1,938,906 47,203 (3,077) 64,332 2,047,364 

     คาอุปกรณ - คอมพิวเตอร 152,890 7,739 (79) 3,018 163,568 

     เคร่ืองใชสํานักงาน 139,799 9,268 (6,152) 4,317 147,232 

     เคร่ืองตกแตงติดตั้งและอุปกรณ 580,810 10,092 (17,100) 34,395 608,197 

     ยานพาหนะ 13,912 2,943 0 0 16,855 

     อาคารระหวางกอสราง - บนที่เชา 149,024 135,623 0 (89,469) 195,178 

     คาระบบคอมพิวเตอรระหวางติดตั้ง 20,764 7,726 0 (3,018) 25,472 

     เคร่ืองตกแตงและอุปกรณระหวางติดตั้ง 20,899 194,462 0 (46,875) 168,486 

                    รวม 3,608,375 738,988 (26,408) 0 4,320,955 

      คาเสื่อมราคาสะสม :

     อาคาร, อาคารบนที่เชาและ

          สวนปรับปรุงอาคารบนที่เชา 243,224 44,504 (277) 0 287,451 

     คาระบบ - คอมพิวเตอร 59,967 16,068 (22) 0 76,013 

     เคร่ืองใชสํานักงาน 59,690 12,756 (6,608) 248 66,086 

     เคร่ืองตกแตงติดตั้งและอุปกรณสํานักงาน 191,920 41,474 (5,993) (248) 227,153 

     ยานพาหนะ 2,672 1,513 0 0 4,185 

                    รวม 557,473 116,315 (12,900) 0 660,888 

      มูลคาสุทธิทางบัญชี 3,050,902 3,660,067 

            ท่ีดิน  อาคารและอุปกรณราคาตามบัญชีกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมที่บริษัทฯ   หักคาเสื่อมราคาหมดแลวท้ังจํานวนแตยังคง

     ใชงาน  ณ วันที่  30 มิถุนายน 2548  และวันที่ 31 ธันวาคม 2547  เปนจํานวน 38.31 ลานบาท และ 31.48 ลานบาท  ตามลําดับ 

            ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 และวันที่ 31 ธันวาคม 2547   บริษัทฯไดนําสิทธิการเชา (หมายเหตุ 10.1) พรอมทั้งอาคารบนที่เชา

     ท้ังหมด และเคร่ืองตกแตงติดตั้งและอุปกรณบางสวน ไปจดจํานองค้ําประกันภาระหนี้สินที่บริษัทฯมีตอธนาคารพาณิชย  วงเงิน 

     1,599 ลานบาท และ 1,675 ลานบาท  ตามลําดับ 
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10.  สินทรัพยไมมีตัวตน 

                         สินทรัพยไมมีตัวตนประกอบดวย 

      10.1  สิทธิการเชา 

หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม

30 มิถุนายน 2548 30 มิถุนายน 2548 31 ธันวาคม 2547

     สิทธิการเชารอตัดบัญชี 438,035 438,035 336,919 

     บวก   เพิ่มระหวางป 114,623 114,623 101,116 

     หัก     ตัดจําหนายสะสม (56,664) (56,664) (48,321)

     สิทธิการเชารอตัดบัญชี - สุทธิ 495,994 495,994 389,714 

     สิทธิการเชาตัดจาย  : สําหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2548 จํานวน (พันบาท) 8,343

สําหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2547 จํานวน (พันบาท) 6,421

            สิทธิการเชารอตัดบัญชี  เปนสิทธิการเชาของที่ดินและอาคาร  ซึ่งตัดจายตามอายุสัญญาเชา  ในป  2548 และ 2547 

     บริษัทฯ   ไดจายชําระคาสิทธิการเชาเพิ่ม   เปนจํานวนเงินรวม  114.62  ลานบาท   และ  101.12  ลานบาท   ตามลําดับ 

     อายุสัญญาเชา 24 - 30 ป 

     10.2  โปรแกรมคอมพิวเตอร 

หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม

30 มิถุนายน 2548 30 มิถุนายน 2548 31 ธันวาคม 2547

     โปรแกรมคอมพิวเตอร 94,125 94,125 45,841

     บวก  เพิ่มขึ้นระหวางป 4,215 4,215 48,284

     หัก     คาตัดจําหนายสะสม (25,514) (25,514) (19,618)

     โปรแกรมคอมพิวเตอร - สุทธิ 72,826 72,826 74,507

     คาโปรแกรมคอมพิวเตอรตัดจําหนาย :    สําหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2548 จํานวน (พันบาท) 5,896

      สําหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถนุายน 2547 จํานวน (พันบาท) 4,624
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11. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

             บริษัทฯ  และบริษัทยอยมีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินดังนี้ 

หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม

30 มิถุนายน 2548 30 มิถุนายน 2548 31 ธันวาคม 2547

          เงินเบิกเกินบัญชี 0 0 148 

          เงินกูยืมจากบริษัทการเงิน - ต๋ัวสัญญาใชเงิน 0 0 400,000 

                         รวม 0 0 400,148 

      11.1   ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 และ 31 ธันวาคม 2547  บริษัทฯ  มีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารหลายแหง  รวมวงเงินทั้งสิ้น  

      90 และ 120  ลานบาท ตามลําดับ   โดยวงเงินบางสวนค้ําประกันโดยสิทธิการเชาและสิ่งปลูกสราง  

      11.2   ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทฯ มีเงินกูยืมจากบริษัทการเงิน จํานวน 400 ลานบาท เปนเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบัน

      การเงินหลายแหง  โดยการออกตั๋วสัญญาใชเงิน  จํานวน  200  ลานบาท   บางสวนครบกําหนดเมื่อทวงถาม   และต๋ัวแลกเงิน 

      จํานวน 200 ลานบาท  ครบกําหนดเดือนมกราคม 2548 

12. ตั๋วสัญญาใชเงิน

                  บริษัทฯ ไดออกต๋ัวสัญญาใชเงินจํานวน 38 ลานบาท ครบกําหนดเดือนมกราคม 2548 เพื่อชําระคาชดเชยสิทธิการเชา

     แกบริษัทแหงหนึ่ง  ต๋ัวอาวัลโดยธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง

13. หนี้สินระยะยาวตามสัญญาเชาซื้อ  ประกอบดวย

หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม

30 มิถุนายน 2548 30 มิถุนายน 2548 31 ธันวาคม 2547

          หน้ีสินระยะยาวตามสัญญาเชาซื้อ 34,636 34,636 27,429 

          หัก    หน้ีสินระยะยาวตามสัญญาเชาซื้อ

                       ที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป (16,956) (16,956) (13,971)

รวม 17,680 17,680 13,458 
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งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินเฉพาะบริษัท



14.  เงินกูยืมระยะยาว   

เงินกูยืมระยะยาวของบริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด  (มหาชน)  ประกอบดวย

หนวย : พันบาท

30 มิถุนายน 2548 31 ธันวาคม 2547

เงินกูยืมระยะยาว    932,000 1,021,417 

หัก    สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน  1  ป (204,000) (172,000)

เงินกูยืมระยะยาว  -  สุทธิ 728,000 849,417 

             ณ วันที่ 30  มิถุนายน 2548  และวันที่ 31  ธันวาคม 2547  บริษัทฯ มีเงินกูยืมเงินระยะยาวจากธนาคารพาณิชย 2 แหง 
      รวมทั้งสิ้น 1 และ  3 วงเงิน  ตามลําดับ  ประกอบดวย

หนวย : พันบาท
วงเงินที่ จํานวน

30 มิถุนายน 2548 31 ธันวาคม 2547 อัตราดอกเบี้ย
1 36,000                  -                        9,750                    0.75 ลานบาท MLR
2 40,000                  -                        11,667                  0.83 ลานบาท MLR
3 1,000,000             932,000                1,000,000             17.00 ลานบาท คงที่ 2 ป อัตรารอยละ 

รวม 932,000                1,021,417             2.95 - 3.65 และ 

MLR - 1 ในปถัดไป
             ในการกูยืมบริษัทฯ ไดนําอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเปนหลักประกันสําหรับวงเงินกูยืม (หมายเหตุ 9,10 และ 11 ) 

15. หุนกู 
หุนกูของบริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด  (มหาชน)  ประกอบดวย

จํานวนหุน (หนวย) จํานวนเงิน (พันบาท) 
30 มิถุนายน 2548 30 มิถุนายน 2548 

         หุนกูประเภทไมมีหลักประกัน 
                 - คร้ังที่ 1/2548 
                       - ชุดที่ 1 500,000                500,000                     
                       - ชุดที่ 2 500,000                500,000                     

1,000,000             1,000,000                  

         หัก สวนของหนี้สินที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป 0
                      คงเหลือ 1,000,000
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จํานวนเงิน เงื่อนไขการผอนชําระตองวด/ตอเดือน



             ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน  คร้ังที่  1/2546   เม่ือวันที่  27  มิถุนายน  2546  ไดอนุมัติใหบริษัทฯ  ออกและเสนอ

     ขายหุนกูภายในวงเงินไมเกิน  2  พันลานบาท  หรือเทียบเทาในเงินสกุลอ่ืน  โดยสามารถเสนอขายทั้งหมดในคราวเดียว  หรือ

     หลายคราวใหแกประชาชนทั่วไป   หรือผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง    หรือผูลงทุนประเภทสถาบัน    ในวันที่  17  มีนาคม   2548    

     บริษัทฯ ไดขายหุนกูแลว เปนจํานวนเงิน 1,000 ลานบาท   มีรายละเอยีดดังน้ี 

    " 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 

16. หุนสามัญ

จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักตามสวนที่เรียกชําระที่ใชหารยอดกําไรสุทธิสําหรับงวด สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน  

     2548  และ  2547  มีจํานวน  796,219,260  หุน และ  753,000,000  หุน  ตามลําดับ

17. สํารองตามกฎหมาย

               ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด          บริษัทฯ    จะตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปไวเปนสํารองตามกฎหมาย 

      ไมนอยกวารอยละ  5  ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี)   จนกวาสํารองน้ีจะมียอดเปนรอยละ

      10  ของทุนจดทะเบียน
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ชื่อของหุนกู 



18. กําไรตอหุน

               งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

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

          กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

          กําไรสุทธิท่ีเปนของผูถือหุนสามัญ 115,499,743.12 819,351,037 0.14

          ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด

- สิทธิท่ีจะซื้อหุน 50,652,199 

          กําไรตอหุนปรับลด

          กําไรสุทธิท่ีเปนของผูถือหุนสามัญสมมติ
วามีการแปลงเปนหุนสามัญ 115,499,743.12 870,003,236 0.13

               งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

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

          กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

          กําไรสุทธิท่ีเปนของผูถือหุนสามัญ 87,521,408.81 753,000,000 0.12

          ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด

- สิทธิท่ีจะซื้อหุน 54,570,423 

          กําไรตอหุนปรับลด

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

               งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

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

          กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

          กําไรสุทธิท่ีเปนของผูถือหุนสามัญ 216,940,031.37 796,219,260 0.27

          ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด

- สิทธิท่ีจะซื้อหุน 50,652,199 

          กําไรตอหุนปรับลด

          กําไรสุทธิท่ีเปนของผูถือหุนสามัญสมมติ
วามีการแปลงเปนหุนสามัญ 216,940,031.37 846,871,459 0.26
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สําหรับงวด 3 เดือน  สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน2547

สําหรับงวด 3 เดือน  สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน2548

สําหรับงวด 6 เดือน  สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน2548



               งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

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

          กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

          กําไรสุทธิท่ีเปนของผูถือหุนสามัญ 167,102,106.31 753,000,000 0.22

          ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด

- สิทธิท่ีจะซื้อหุน 54,570,423 

          กําไรตอหุนปรับลด

          กําไรสุทธิท่ีเปนของผูถือหุนสามัญสมมติ

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

19.  ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

            19.1 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

30 มิถุนายน 2548 31 ธันวาคม 2547

          ใบสําคัญแสดงสิทธิยกมา 187,500,000        187,500,000        

          หัก    ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีใชสิทธิ (100,389,957) (3,000,000)

          ใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด 87,110,043          184,500,000        

การใชสิทธิดังกลาวทําใหมีหุนสามัญและสวนเกินมูลคาหุนเพิ่มขึ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 จํานวน 95.78 และ 

         193.29 ลานบาท ตามลําดับ  

            19.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสําหรับพนักงาน (รวมทั้งกรรมการที่เปนพนักงาน) 

เม่ือวันที่ 15 กันยายน 2547  บริษัทฯ ไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ  สําหรับพนักงาน  

       (คร้ังที่ 1) ตามมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2547 ในวันที่ 8 เมษายน 2547 โดยบริษัทฯ ออกใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 

       15,000,000 หนวย    1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิมีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน  ในราคาหุนละ 1 บาท  มีระยะเวลาการใชสิทธิ

        ทุก ๆ  3 เดือน 
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สําหรับงวด 6 เดือน  สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน2547



จํานวนหนวย

30 มิถุนายน 2548 31 ธันวาคม 2547

          ใบสําคัญแสดงสิทธิยกมา 15,000,000          15,000,000          

          หัก    ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีใชสิทธิ (3,544,330) (3,089,030)

          ใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด 11,455,670          11,910,970          

การใชสิทธิดังกลาวทําใหมีหุนสามัญและสวนเกินมูลคาหุนเพิ่มขึ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548  จํานวน 3.54 ลานบาท 

20. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น 

      20.1  บริษัทฯ มีภาระผูกพันกับธนาคารและสถาบันการเงินในการค้ําประกันการเชา การซื้อสินคาหรือจางทําของและค้ําประกัน

      ตอหนวยงานราชการ  ณ  วันที่  30  มิถุนายน 2548  และวันที่ 31  ธันวาคม 2547  เปนจํานวนเงินรวม  38.19  ลานบาท  และ 

      66.48  ลานบาท  ตามลําดับ

      20.2  บริษัทฯ ไดทําสัญญา  2  สัญญาในการใหเชาและใหเชาชวง   พื้นที่ขายบางสวนในศูนยการคา  2  แหง  กับบริษัทแหงหน่ึง 

      อายุสัญญา 30 ป และไดรับเงินลวงหนา จํานวน 42 ลานบาท  สัญญาครบกําหนดป 2576 

     20.3  ในป 2548 บริษัทฯ มีภาระผูกพันจากการเปดวงเงินเลตเตอร ออฟ เครดิต กับธนาคารพาณิชยแหงหน่ึง วงเงิน 0.37 ลาน

     เหรียญสหรัฐ

21. เงินปนผลจาย 

ตามรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน  ประจําป 2548 ในวันที่  19  เมษายน  2548  ไดมีมติอนุมัติการจายเงินปนผล

       ประจําป 2547  ในอัตราหุนละ  0.18  บาท  รวมจํานวนเงิน  144.13  ลานบาท  และไดจายชําระในเดือนเมษายน 2548 

      

22. คาตอบแทนกรรมการ

คาตอบแทนกรรมการนี้เปนผลประโยชนท่ีจายใหแกกรรมการของบริษัทฯ โดยไมรวมเงินเดือนและผลประโยชน

      ท่ีเก่ียวของที่จายใหกับกรรมการบริหาร   สําหรับงวด 6 เดือน  สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2548 มีจํานวนเงิน 3,400,000  บาท

      บริษัทฯ แสดงรวมอยูในคาใชจายในการขายและการบริหาร  (สําหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2547 จํานวน   

      3,000,000 บาท) 

23. รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน

               งบการเงินของบริษัทฯ ไดรวมรายการที่เกิดขึ้นกับบริษัทที่เก่ียวของกัน ซึ่งเกี่ยวของกันโดยการมีผูถือหุนและ/หรือ

      มีกรรมการรวมกัน    รายการระหวางกันไดมีการกําหนดเปนนโยบายดังน้ี 
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รายการคาระหวางบริษัทฯ และบริษัทยอยกับ ราคาและผลตอบแทนที่เปนทางการคา ตามปกติตามราคาตลาด

บริษัทที่เกี่ยวของกัน ทั่วไป หรือตามสัญญาที่ตกลงกันสําหรับรายการที่ไมมีราคาตลาด

 -   บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  - เปนผูถือหุนและมีกรรมการรวมกัน

 -   บริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย  - เปนผูถือหุนและมีกรรมการรวมกัน

 -   บริษัท ควอลิต้ี คอนสตรัคชั่น โปรดัคส จํากัด  - มีกรรมการรวมกัน

        (มหาชน) และบริษัทยอย 

 -   บริษัทเงินทุน บุคคลัภย จํากัด (มหาชน)  - มีกรรมการรวมกันและเปนบริษัทที่อยูในระหวางการควบรวม

   กับบริษัทเครดิตฟองซิเอร แลนดแอนดเฮาส จํากัด  ซึ่งเปน 

   บริษัทที่ถือหุนบางสวนโดยบมจ. แลนด แอนด เฮาส 

(หนวย : พันบาท)

งบการเงินรวม

30 มิถุนายน 2548  30 มิถุนายน 2548 31 ธันวาคม 2547

       เงินฝากสถาบันการเงิน - ตั๋วสัญญาใชเงิน 

             บริษัทเงินทุน บุคคลัภย จํากัด (มหาชน) 535,000 535,000 0 

      ลูกหน้ีการคา 

            บมจ. แลนด แอนด เฮาส และบริษัทยอย 85,382 85,382 65,432 

            บมจ. ควอลิตี้ เฮาส และ บริษัทยอย 13,658 13,658 15,013 

รวม 99,040 99,040 80,445 

      เจาหน้ีการคา 

           บมจ. ควอลิตี้ คอนสตรัคช่ัน โปรดักส และ บริษัทยอย 639 639 634 

รวม 639 639 634 

      ขายสินคา  

            บมจ. แลนด แอนด เฮาส และบริษัทยอย 216,346               216,346               338,656               

            บมจ. ควอลิตี้ เฮาส และ บริษัทยอย 50,194                 50,194                 135,299               

รวม 266,540               266,540               473,955               

      ซื้อสินคา  

           บมจ. ควอลิตี้ คอนสตรัคช่ัน โปรดักส และ บริษัทยอย 2,304                   2,304                   4,803                   

รวม 2,304                   2,304                   4,803                   
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    ลักษณะความสัมพันธ          บริษัทที่เก่ียวของกัน

งบการเงินเฉพาะบริษัท
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        ลักษณะรายการระหวางกัน นโยบายในการกําหนดราคา



24. เหตุการณภายหลังวันที่ในงบดุล

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทที่ออกใหผูถือหุนเดิม คงเหลือ  ณ วันที่  30 มิถุนายน 2548  จํานวน

      87,110,043 หนวย ไดครบกําหนดใชสิทธิในวันที่ 25 กรกฎาคม 2548  มีผลใหใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญดังกลาว

      พนสภาพจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนตั้งแตวันที่ 26 กรกฎาคม 2548 เปนตนไป

25. การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการเงิน 

      25.1  นโยบายการบัญชี

               รายละเอียดของนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ   วิธีการที่ใชรวมถึงเกณฑในการรับรูและวัดมูลคาที่เก่ียวกับสินทรัพยและ

      หน้ีสินทางการเงินแตละประเภทไดเปดเผยไวแลวในหมายเหตุขอ 3

      25.2  ความเสี่ยงดานการใหสินเช่ือ

               ความเสี่ยงดานการใหสินเช่ือหมายถึง ความเสี่ยงจากการไมปฏิบัติตามสัญญา     เกิดจากการที่คูสัญญาไมปฏิบัติตาม

      ขอกําหนดในสัญญา  ซึ่งกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัทฯ    สําหรับสินทรัพยทางการเงินที่แสดงในงบดุลราคาตามบัญชี

      สนิทรัพยหลังจากหักคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  ถือเปนมูลคาสูงสุดของความเสี่ยงที่เกิดจากการไมปฏิบัติตามสัญญา สําหรับ

      รายการนอกงบดุล  บริษัทฯ คาดวาความเสี่ยงจากการที่คูสัญญาไมปฏิบัติตามสัญญามีจํานวนไมเปนสาระสําคัญ

      25.3  ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย 

               บริษัทฯ อาจมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของเงินที่บริษัทฯ กูยืมจากธนาคารและบริษัทการเงินอื่น เน่ืองจากสัญญา

      สวนใหญจะกําหนดอัตราดอกเบี้ยลอยตัว    หากอัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงอาจสงผลกระทบตอบริษัทฯ ได

      25.4  ราคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

               สินทรัพยทางการเงินที่แสดงในงบดุลประกอบดวย เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหน้ีการคา ลูกหน้ีอ่ืนและเงินประกัน

      การเชา  หน้ีสินทางการเงินที่แสดงในงบดุลประกอบดวย เงินเบิกเกินบัญชี  เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน เจาหน้ี

      การคา   เจาหน้ีคาทรัพยสิน   เจาหน้ีคาตกแตงและเชาซื้อและเงินกูยืมระยะยาวมีราคาตามบัญชีใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม

      โดยประมาณ     เน่ืองจากสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินในงบดุลสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะสั้น     และเงินกูยืม

      ระยะยาวบางสวนมีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับราคาตลาด อยางไรก็ตาม เงินกูยืมระยะยาว วงเงิน 1,000 ลานบาท และหุนกู

      วงเงิน 1,000 ลานบาท  แสดงราคาตามงบดุล จํานวน 932 ลานบาท  และ 1,000 ลานบาท  ตามลําดับ  (มีอัตราดอกเบี้ยตามที่

      แสดงไวในหมายเหตุ 14  และ 15)  มีมูลคายุติธรรมประมาณ  905.29 ลานบาท  และ  999.11 ลานบาท  ตามลําดับ  มูลคา

      ยุติธรรมดังกลาวประมาณขึ้นโดยวิธีหาสวนลดกระแสเงินสด โดยพิจารณาอัตราดอกเบี้ยในปจจุบัน ในอัตรารอยละ  5.75 

      ตอป  (อัตราดอกเบี้ยเงินใหสินเช่ือถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย 5 แหง) 

               นอกจากนี้ผูบริหารเช่ือวาบริษัทฯ   ไมมีความเสี่ยงจากเครื่องมือทางการเงินที่มีนัยสําคัญ 
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