
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  2545

3.  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  ประกอบดวย 

30 กันยายน 2546 บาท 31 ธันวาคม 2545

เงินสด 13,138,128.82 30,257,890.68

เงินฝากกระแสรายวัน 13,663,513.88 16,765,859.38

เงินฝากออมทรัพย 53,276,932.13 37,027,342.91

รวม 80,078,574.83 84,051,092.97

บริษัท  โฮม  โปรดักส  เซ็นเตอร  จํากัด  (มหาชน)

และ  ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  2545  (ตรวจสอบแลว)

ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2546  (ยังไมไดตรวจสอบ/สอบทานแลว)

หมายเหตุประกอบงบการเงิน



4.  ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ  -  สุทธิ

30 กันยายน 2546 บาท 31 ธันวาคม 2545

ลูกหนี้การคา 115,734,277.21 104,659,956.62

ลูกหนี้เช็คคืน 19,254,191.68 42,696,392.55

ลูกหนี้บัตรเครดิตและคูปอง 21,156,848.60 36,551,848.69

รวม 156,145,317.49 183,908,197.86

หัก    คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (21,167,464.81) (43,208,935.03)

ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ  -  สุทธิ 134,977,852.68 140,699,262.83

            ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการคาของบริษัทฯ  ที่คางชําระเกินกําหนดทั้งหมด  เปนลูกหนี้ที่คางชําระมากกวา  12

     เดือน  ณ วันที่  30 กันยายน 2546  และวันที่  31 ธันวาคม 2545  จํานวน  19.25  ลานบาท  และ  43.21 ลานบาท

     ตามลําดับ 

5.  สินคาคงเหลือ   ประกอบดวย 

30 กันยายน 2546 บาท 31 ธันวาคม 2545

สินคาคงเหลือ 1,607,848,900.83 1,264,108,151.97

หัก    คาเผื่อสินคาเสียหาย (29,270,662.54) (18,234,386.94)

รวม 1,578,578,238.29 1,245,873,765.03

6.  เงินฝากประจํา

            ณ  วันที่  30  กันยายน  2546  และวันที่  31  ธันวาคม  2545   บริษัทฯ  ไดนําเงินฝากประจําบางสวนไปเปน

     หลักทรัพย  ค้ําประกันการปฏิบัติตามสัญญาในการเชาที่ดินใหกับธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง จํานวน 12 ลานบาท  

     และ  27.5  ลานบาท  ตามลําดับ 
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7.  ท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ  -  สุทธิ

31 ธันวาคม  2545 เพิ่มขึ้น ลดลง โอนเขา(ออก) 30 กันยายน 2546

     ราคาทุน :-

     ที่ดินและสวนปรับปรุงที่ดิน 136,300,000.00 67,071,228.00 0.00 0.00 203,371,228.00

     อาคารและสวนปรับปรุง

          อาคารบนที่เชา 789,354,422.71 67,736,358.35 0.00 441,276,903.69 1,298,367,684.75

     คาระบบ - คอมพิวเตอร 142,419,307.30 24,605,660.97 (21,104,073.28) 3,259,725.71 149,180,620.70

     เครื่องใชสํานักงาน 59,749,038.36 25,638,227.24 (702,585.59) 6,120,177.46 90,804,857.47

     เครื่องตกแตงติดตั้งและอุปกรณ 307,517,144.64 129,473,936.13  (2,531,405.92) 45,007,648.67 479,467,323.52

     ยานพาหนะ 3,868,060.16 3,196,261.72 (73,128.96) 0.00 6,991,192.92

     อาคารระหวางกอสราง - 

          บนที่เชา 108,709,303.15 413,530,075.30 0.00 (444,804,965.16) 77,434,413.29

     คาระบบคอมพิวเตอร

          ระหวางติดตั้ง 2,700,796.71 5,234,990.00 0.00 (3,250,796.71) 4,684,990.00

     เครื่องตกแตงและอุปกรณ

          ระหวางติดตั้ง 200,705.00 57,358,779.51 0.00 (47,608,693.66) 9,950,790.85

รวม 1,550,818,778.03 793,845,517.22 (24,411,193.75) 0.00 2,320,253,101.50

     คาเสื่อมราคาสะสม :-

     อาคารและสวนปรับปรุงอาคาร

          - บนที่เชา 128,959,333.25 32,881,582.03 0.00 (1,349.04) 161,839,566.24

     คาระบบ - คอมพิวเตอร 39,099,243.36 16,716,999.70 (14,073,105.66) 58,213.70 41,801,351.10

     เครื่องใชสํานักงาน 28,874,628.80 8,594,290.58 (301,359.50) (55,438.80) 37,112,121.08

     เครื่องตกแตงติดตั้งและ

          อุปกรณสํานักงาน 75,089,959.59 34,047,581.07 (1,469,225.96) (1,425.86) 107,666,888.84

     ยานพาหนะ 1,327,129.97 1,405,747.93 (28,089.53) 0.00 2,704,788.37

รวม 273,350,294.97 93,646,201.31 (15,871,780.65) (0.00) 351,124,715.63

     มูลคาทางบัญชี 1,277,468,483.06 1,969,128,385.87
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            ณ วันที่  30 กันยายน 2546  บริษัทฯ  ไดนําสิทธิการเชาพรอมทั้งอาคารบนที่เชาทั้งหมดและเครื่องตกแตง

     ติดต้ังและอุปกรณบางสวน    ไปจดจํานองค้ําประกันภาระหนี้สินที่บริษัทฯ    มีตอธนาคาร    วงเงิน    468.70 

     ลานบาท  นอกจากนี้  ณ วันที่ 30 กันยายน 2546 และวันที่ 31 ธันวาคม 2545 บริษัทฯ มีอุปกรณที่บริษัทฯ หัก

     คาเสื่อมราคาหมดแลว   แตยังคงมีการใชงานอยู   มีราคาทุนจาํนวน   23.56  ลานบาท   และ   11.64  ลานบาท 

     ตามลําดับ 

8.  สิทธิการเชารอตัดบัญชี 

30 กันยายน 2546 บาท 31 ธันวาคม 2545

สิทธิการเชารอตัดบัญชี 236,152,826.56 160,896,208.56    

บวก   เพิ่มระหวางป 35,245,081.70 75,256,618.00      

หัก     ตัดจําหนายสะสม (32,662,828.94) (26,308,371.93)

สิทธิการเชารอตัดบัญชี - สุทธิ 238,735,079.32 209,844,454.63

สิทธิการเชาตัดจาย  : สําหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2546 จํานวน 6,354,457.01

สําหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2545 จํานวน 5,059,161.80

9.  เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  ประกอบดวย 

30 กันยายน 2546 บาท 31 ธันวาคม 2545

เงินเบิกเกินบัญชี 17,669,745.40 198,886.13

เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน  -  ต๋ัวสัญญาใชเงิน 705,543,202.10 140,000,000.00

รวม 723,212,947.50 140,198,886.13

     9.1  บริษัทฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารหลายวงเงิน  รวม  90  ลานบาท  วงเงินบางสวนค้ําประกันโดยสิทธิ

     การเชาและสิ่งปลูกสรางและบางสวนไมมีหลักทรัพยค้ําประกัน 

     9.2  ในป  2546   บริษัทฯ   ไดมีการออกตั๋วสัญญาใชเงินและตั๋วแลกเงินระยะสั้นแกสถาบันการเงินหลายแหง 

     รวมจํานวน  710  ลานบาท  ต๋ัวสัญญาใชเงินดังกลาวบางสวนไมมีหลักทรัพยค้ําประกัน  ครบกําหนดระหวาง

     เดือนตุลาคม 2546  ถึงเดือนกุมภาพันธ  2547
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10. ตั๋วเงินจาย - คาสิทธิการเชา

             ในป  2546  บริษัทฯ  ไดจายเช็คลวงหนา  จํานวน  210,000.00  บาท  ครบกําหนดในเดือนธันวาคม 2546  เพื่อชําระ

      คาสิทธิการเชา  และในป  2545  บริษัทฯ ไดออกต๋ัวสัญญาใชเงิน  จํานวน  15.5 ลานบาท  ครบกําหนดในเดือนกันยายน 

      2546    เพื่อชําระคาสิทธิการเชา    อาวัลต๋ัวโดยธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง    

11.  เงินกูยืมระยะยาว   ประกอบดวย 

30 กันยายน 2546 บาท 31 ธันวาคม 2545

เงินกูยืมระยะยาว    96,801,673.00 113,746,670.00 

หัก    สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนด   

         ชําระภายใน  1  ป (70,634,996.00) (74,913,329.00)

เงินกูยืมระยะยาว  -  สุทธิ 26,166,677.00 38,833,341.00 

             บริษัทฯ  มีเงินกูยืมระยะยาวจากธนาคารพาณิชย 2 แหง  อัตราดอกเบี้ย MLR  รวมทั้งสิ้น 4 วงเงิน  ประกอบดวย

วงเงินที่ จํานวน

30 กันยายน 2546 บาท 31 ธันวาคม 2545

1 83,500,000.00 4,960,000.00 26,380,000.00 2.38 ลานบาท

2 36,000,000.00 21,000,000.00 27,750,000.00 0.75 ลานบาท

3 40,000,000.00 24,166,673.00 31,666,670.00 0.83 ลานบาท

4 202,200,000.00 46,675,000.00 27,950,000.00 ตามรายละเอียด

รวม 96,801,673.00 113,746,670.00

             บริษัทฯ  ไดทําสัญญากูยืมเงินจากธนาคารประเภท  Revolving  Line  2 วงเงิน  โดยแบงแตละวงเงินเปน 2 สวน  คือ 

     สวนที่  1   เปนเงินกูระยะ  1   ป   มีเงื่อนไขการผอนชําระรายเดือน   และสวนที่   2   เปนการออกตั๋วสัญญาใชเงิน มีสิทธิ

     ไถถอนคืนและสามารถกูยืมไดตามวงเงินที่เหลือ ซึ่งในแตละปเงินกูยืม  สวนที่ 2  จะลดลงไปเปนเงินกูยมืสวนที่ 1 โดยมี

     รายละเอียดดังนี้ 
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จํานวนเงิน เงื่อนไขการผอนชําระตองวด/ตอเดือน



จํานวน

30 กันยายน 2546 บาท 31 ธันวาคม 2545

     1.     สวนที่ 1 28,500,000.00 11,875,000.00 4,750,000.00 -  เดือน 3/46-2/47  งวดละ 2.38 ลานบาท

             สวนที่ 2 85,500,000.00 0.00 0.00 -  โอนไปเปนเงินกูสวนที่ 1 ปละ 28.50

    ลานบาท

รวม 114,000,000.00 11,875,000.00 4,750,000.00

     2.     สวนที่ 1 34,800,000.00 34,800,000.00 23,200,000.00 -  เดือน 9/46-8/47  งวดละ 2.9 ลานบาท

             สวนที่ 2 53,400,000.00 0.00 0.00 -  โอนไปเปนเงินกูสวนที่ 1 ปละ 34.80

    ลานบาท

รวม 88,200,000.00 34,800,000.00 23,200,000.00

202,200,000.00 46,675,000.00 27,950,000.00

เงินกูยืมดังกลาว    ค้ําประกันโดยสิทธิการเชาและสิ่งปลูกสรางบนที่เชา     สิทธิการเชาชวงและสิทธิตามสัญญาให

     บริการในพื้นที่สวนกลางอันเนื่องมาจากการเชาชวง   พรอมทั้งเคร่ืองตกแตงและอุปกรณบางสวน (หมายเหตุ  7  และ  8)

12. เจาหนี้คาตกแตง

30 กันยายน 2546 บาท 31 ธันวาคม 2545

เจาหนี้คาตกแตง 9,210,487.00 15,586,978.00

หัก       สวนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระ

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

รวม 708,499.00 7,084,990.00

บริษัทฯ   ทําสัญญากับบริษัทแหงหนึ่ง  ในการจางปรับปรุงและตกแตงพื้นที่อาคาร   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  สิ้นสุดวันที่

      10  ตุลาคม  2547       

รวมทั้งสิ้น
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วงเงินที่ จํานวนเงิน เงื่อนไขการผอนชําระตองวด/ตอเดือน



13. สํารองตามกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน   จํากัด    บริษัทฯ   จะตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปไวเปนสํารอง

      ตามกฎหมายไมนอยกวารอยละ  5  ของกําไรสุทธิประจําป   หักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา  (ถามี)   จนกวา

      สํารองนี้จะมียอดเปนรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

14. คาตอบแทนกรรมการ

คาตอบแทนกรรมการนี้เปนผลประโยชนที่จายใหแกกรรมการของบริษัทฯ   โดยไมรวมเงินเดือนและ

      ผลประโยชนที่เกี่ยวของใหแกกรรมการบริหาร  สําหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2546  มีจํานวน

      เงิน 1,800,000.00 บาท  (สําหรับงวด 9 เดือน  สิ้นสุดวันที่  30 กันยายน  2545  จํานวน 1,800,000.00 บาท)  

15. รายการบัญชีกับบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 

งบการเงินของบริษัทฯ     ไดรวมรายการที่เกิดขึ้นกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน     ซึ่งเกี่ยวของกันโดยการมี

      ผูถือหุนและ/หรือมีกรรมการรวมกัน   รายการระหวางกันนี้มีราคาและผลตอบแทนที่เปนทางการคาปกติตาม

      ราคาตลาดทั่วไป  หรือตามสัญญาที่ตกลงกันสําหรับรายการที่ไมมีราคาตลาด

30 กันยายน 2546  บาท  31 ธันวาคม 2545

ลูกหนี้การคา 

        บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)

               และบริษัทยอย 70,571,051.45 61,599,072.65 

        บริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 19,724,191.62 20,121,444.68 

รวม 90,295,243.07 81,720,517.33 

ขายสินคา

        บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)

               และบริษัทยอย 246,359,193.31 267,442,877.09 

        บริษัท ควอลิต้ี เฮาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 107,407,912.59 141,371,936.92 

รวม 353,767,105.90 408,814,814.01 
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16. กําไรตอหุน

งวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2546

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

          กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน

          กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญ 57,321,444.18     753,000,000        0.08                     

          ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด

- สิทธิที่จะซื้อหุน 44,017,766          

          กําไรตอหุนปรับลด

          กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญสมมติ

วามีการเปลี่ยนแปลงเปนหุนสามัญ 57,321,444.18     797,017,766        0.07                     

งวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2546

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

          กําไรตอหุนข้ันพื้นฐาน

          กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญ 130,947,230.90   751,351,648        0.17                     

          ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด

- สิทธิที่จะซื้อหุน 44,017,766          

          กําไรตอหุนปรับลด

          กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญสมมติ

วามีการเปลี่ยนแปลงเปนหุนสามัญ 130,947,230.90   795,369,414        0.16                     

ณ   วันที่   30   กันยายน   2545   ราคาแปลงสภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิสูงกวาราคาตลาด   จึงไมมี

      ผลกระทบตอการคํานวณกําไรตอหุนปรับลด 

17. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

บริษัทฯ    มีภาระผูกพันกับธนาคารและสถาบันการเงินในการค้ําประกันการเชา     การซื้อสินคาหรือ

      จางทําของและค้ําประกันตอหนวยงานราชการ   ณ  วันที่  30  กันยายน  2546  และวันที่  31  ธันวาคม  2545  

      เปนจํานวนเงินรวม  33.25  ลานบาท  และ  27.95  ลานบาท  ตามลําดับ
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18. เงินปนผลจาย

ตามรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน  ประจําป  2546  ในวันที่  25 เมษายน 2546  ไดมีมติอนุมัติการ

      จายเงินปนผลประจําป 2545 ในอัตราหุนละ 0.06 บาท รวมจํานวนเงิน 45 ลานบาท และไดจายชําระในเดือน

      พฤษภาคม 2546 

19. ใบสําคัญแสดงสิทธิ

ที่ประชุมสามัญผูถือหุน  เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2545  มีมติบริษัทฯ ออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ

      หุนสามัญ ในอัตราการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย : 1 หุนสามัญ ราคาการใชสิทธิราคา 3 บาท : 1

      หุนสามัญใหม  ครบกําหนดวันใหสิทธิ  วันที่  25 กรกฎาคม 2548 

      ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2546 มีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิมาใชสิทธิแปลงสภาพ จํานวน 3 ลานหนวย 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2546 ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวมียอดคงเหลือดังตอไปนี้ 

        ใบสําคัญแสดงสิทธิยกมา 187,500,000 หนวย

        ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ใชสิทธิจนถึงวันที่ 

                30 กันยายน 2546 3,000,000 หนวย

        ใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือ 184,500,000 หนวย

การใชสิทธิดังกลาวทําใหมีหุนสามัญและสวนเกินมูลคาหุนเพิ่มขึ้น จํานวน 3 ลานบาท และ 6 ลานบาท 

      ตามลําดับ 
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