
1.  เกณฑการจัดทํางบการเงินระหวางกาล

               หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวางกาลที่จัดทําขึ้นนี้จัดทําตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 41 เร่ือง งบการเงิน

     ระหวางกาล    โดยมีวัตถุประสงคใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปที่นําเสนอครั้งลาสุด   เพื่อใหขอมูลน้ันเปน

     ปจจุบัน ดังนั้นงบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณและสถานการณใหม เพื่อไมให

     ขอมูลที่นําเสนอซ้ําซอนกับขอมูลที่ไดรายงานไปแลว อยางไรก็ตาม งบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลง

     ในสวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสด   ไดแสดงรายการเชนเดียวกับงบการเงินประจําป    ดังนั้นการใชงบการเงิน

     ระหวางกาลนี้ควรใชควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด 

               งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทแสดงรายการ         ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาโดยกระทรวง

     พาณิชย   ลงวันที่   14   กันยายน   2544    เร่ืองกําหนดรายการยอที่ตองมีในงบการเงินของบริษัทมหาชนจํากัดและได

     จัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป    

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

     ซึ่งจะถูกปรับดวยสวนไดเสียจากผลการดําเนินงานในแตละงวดบัญชีของบริษัทยอยตามสัดสวนการลงทุนของบริษัทฯ

บริษัท  โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด  (มหาชน)  และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ  วันท่ี  30  กันยายน  2548  (ยังไมไดตรวจสอบ/สอบทานแลว)

และ  ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  2547 (ตรวจสอบแลว)



4.  เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  ประกอบดวย 

หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม

30 กันยายน 2548 30 กันยายน 2548 31 ธันวาคม 2547

     เงินสด 24,879 24,869 28,879 

     เงินฝากกระแสรายวัน 9,448 9,063 15,801 

     เงินฝากออมทรัพย 16,144 9,593 60,286 

     เงินฝากประจํา  3 เดือน 1 1 58 

                    รวม 50,472 43,526 105,024 

5.  เงินฝากสถาบันการเงิน - ตั๋วสัญญาใชเงินและตั๋วแลกเงิน 

            ต๋ัวสัญญาใชเงิน จํานวน 350 ลานบาท เปนต๋ัวสัญญาที่ออกโดยบริษัทการเงินแหงหนึ่ง จํานวน 11 ฉบับ ครบกําหนด

     เมื่อทวงถาม   

6.  ลูกหนี้การคา - สุทธิ

หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม

30 กันยายน 2548 30 กันยายน 2548 31 ธันวาคม 2547

     ลูกหนี้การคา 228,286 228,286 143,747 

     ลูกหนี้เช็คคืน 18,806 18,806 18,952 

     ลูกหนี้บัตรเครดิตและคูปอง 32,075 32,075 29,286 

                  รวม 279,167 279,167 191,985 

     หัก     คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (21,167) (21,167) (21,167)

          ลูกหนี้การคา - สุทธิ 258,000 258,000 170,818 

            ลูกหนี้การคาของบริษัทฯ  ที่คางชําระเกินกําหนดทั้งหมด  เปนลูกหนี้เช็คคืนที่คางชําระมากกวา  12  เดือน  

     ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 และวันที่ 31 ธันวาคม 2547 จํานวน 18.81 ลานบาท และ 18.95 ลานบาท  ตามลําดับ
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7.  สินคาคงเหลือ - สุทธิ 

หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม

30 กันยายน 2548 30 กันยายน 2548 31 ธันวาคม 2547

     สินคาคงเหลือ 2,459,331 2,459,331 2,233,351 

     หัก    คาเผื่อสินคาเสียหาย (65,282) (65,282) (65,376)

                    รวม 2,394,049 2,394,049 2,167,975 

            สินคาคงเหลือ ณ วันที่  30 กันยายน 2548 และวันที่  31 ธันวาคม 2547 ไดรวมมูลคาของสินคาจายชําระตาม

     ยอดขาย เปนจํานวน 294.66 ลานบาท และ 261.57 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งบริษัทฯ ไดบนัทึกบัญชีเจาหนี้การคาที่

     เกี่ยวของกับสินคาดังกลาวดวยจํานวนที่เทากัน

8.  เงินลงทุนในบริษัทยอย

พันบาท รอยละ พันบาท พันบาท

ทุนชําระแลว สัดสวนการลงทุน เงินลงทุน 

       ชื่อบริษัท               ประเภทกิจการ  (วิธีสวนไดเสีย)

30 กันยายน 2548 30 กันยายน 2548 30 กันยายน 2548 30 กันยายน 2548

บจ. มารเก็ตวิลเลจ    ใหบริการเชาพื้นที่

                                         ศูนยการคา 5,000                   99.99                   4,441                   4,999                   

             รวมเงินลงทุนในบริษัทยอย 4,441                   4,999                   

            เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2548 บริษัทฯ ไดลงทุนในหุนสามัญของบริษัท มารเก็ต วิลเลจ จํากัด 

            งบการเงินของบริษัทยอยดังกลาวที่นํามาจัดทํางบการเงินรวมและสวนแบงผลกําไร   (ขาดทุน)   ของบริษัทยอย 

     สําหรับงวด   สิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2548   ที่นํามารวมคํานวณตามวิธีสวนไดเสียน้ัน  เปนงบการเงินที่ผานการ

     สอบทานโดยผูสอบบัญชีแลว
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 (วิธีราคาทุน)
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งบการเงินเฉพาะบริษัท



9.  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ

งบการเงินรวม หนวย : พันบาท

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

      ราคาทุน :

      ท่ีดินและสวนปรับปรุงที่ดิน 591,371 357,231 0 5,516 954,118 

     อาคาร, อาคารบนที่เชาและ

          สวนปรับปรุงอาคารบนที่เชา 1,938,906 60,654 (6,980) 108,175 2,100,755 

     คาอุปกรณ - คอมพิวเตอร 152,890 13,584 (154) 277 166,597 

     เคร่ืองใชสํานักงาน 139,799 14,723 (13,939) 7,723 148,306 

     เคร่ืองตกแตงติดตั้งและอุปกรณ 580,810 24,359 (24,148) 42,103 623,124 

     ยานพาหนะ 13,912 4,358 (415) 0 17,855 

     อาคารระหวางกอสราง - บนที่เชา 149,024 441,546 0 (110,893) 479,677 

     คาระบบคอมพิวเตอรระหวางติดตั้ง 20,764 16,890 0 (831) 36,823 

     เคร่ืองตกแตงและอุปกรณระหวางติดตั้ง 20,899 444,135 0 (52,070) 412,964 

                    รวม 3,608,375 1,377,480 (45,636) 0 4,940,219 

      คาเสื่อมราคาสะสม :

     อาคาร, อาคารบนที่เชาและ

          สวนปรับปรุงอาคารบนที่เชา 243,224 68,661 (745) 0 311,140 

     คาระบบ - คอมพิวเตอร 59,967 25,465 (427) 0 85,005 

     เคร่ืองใชสํานักงาน 59,690 19,286 (13,664) 248 65,560 

     เคร่ืองตกแตงติดตั้งและอุปกรณสํานักงาน 191,920 63,970 (10,471) (248) 245,171 

     ยานพาหนะ 2,672 2,424 (339) 0 4,757 

                    รวม 557,473 179,806 (25,646) 0 711,633 

      มูลคาสุทธิทางบัญชี 3,050,902 4,228,586 
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9.  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ  (ตอ)

งบการเงินเฉพาะบริษัท หนวย : พันบาท

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

      ราคาทุน :

      ท่ีดินและสวนปรับปรุงที่ดิน 591,371 357,231 0 5,516 954,118 

     อาคาร, อาคารบนที่เชาและ 0 

          สวนปรับปรุงอาคารบนที่เชา 1,938,906 60,654 (6,980) 108,175 2,100,755 

     คาอุปกรณ - คอมพิวเตอร 152,890 13,584 (154) 277 166,597 

     เคร่ืองใชสํานักงาน 139,799 14,723 (13,939) 7,723 148,306 

     เคร่ืองตกแตงติดตั้งและอุปกรณ 580,810 24,359 (24,148) 42,103 623,124 

     ยานพาหนะ 13,912 4,358 (415) 0 17,855 

     อาคารระหวางกอสราง - บนที่เชา 149,024 441,515 0 (110,893) 479,646 

     คาระบบคอมพิวเตอรระหวางติดตั้ง 20,764 16,890 0 (831) 36,823 

     เคร่ืองตกแตงและอุปกรณระหวางติดตั้ง 20,899 444,135 0 (52,070) 412,964 

                    รวม 3,608,375 1,377,449 (45,636) 0 4,940,188 

      คาเสื่อมราคาสะสม :

     อาคาร, อาคารบนที่เชาและ

          สวนปรับปรุงอาคารบนที่เชา 243,224 68,661 (745) 0 311,140 

     คาระบบ - คอมพิวเตอร 59,967 25,465 (427) 0 85,005 

     เคร่ืองใชสํานักงาน 59,690 19,286 (13,664) 248 65,560 

     เคร่ืองตกแตงติดตั้งและอุปกรณสํานักงาน 191,920 63,970 (10,471) (248) 245,171 

     ยานพาหนะ 2,672 2,424 (339) 0 4,757 

                    รวม 557,473 179,806 (25,646) 0 711,633 

      มูลคาสุทธิทางบัญชี 3,050,902 4,228,555 

            ท่ีดิน  อาคารและอุปกรณราคาตามบัญชีกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมที่บริษัทฯ   หักคาเสื่อมราคาหมดแลวท้ังจํานวนแตยังคง

     ใชงาน  ณ วันที่  30 กันยายน 2548  และวันที่ 31 ธันวาคม 2547  เปนจํานวน 35.09 ลานบาท และ 31.48 ลานบาท  ตามลําดับ 

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

     ท้ังหมด และเคร่ืองตกแตงติดตั้งและอุปกรณบางสวน ไปจดจํานองค้ําประกันภาระหนี้สินที่บริษัทฯมีตอธนาคารพาณิชย  วงเงิน 

     1,599 ลานบาท และ 1,675 ลานบาท  ตามลําดับ 

- 5 -



10.  สินทรัพยไมมีตัวตน 

                         สินทรัพยไมมีตัวตนประกอบดวย 

      10.1  สิทธิการเชา 

หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม

30 กันยายน 2548 30 กันยายน 2548 31 ธันวาคม 2547

     สิทธิการเชารอตัดบัญชี 438,035 438,035 336,919 

     บวก   เพิ่มระหวางป 115,831 115,831 101,116 

     หัก     ตัดจําหนายสะสม (62,807) (62,807) (48,321)

     สิทธิการเชารอตัดบัญชี - สุทธิ 491,059 491,059 389,714 

     สิทธิการเชาตัดจาย  : สําหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2548 จํานวน (พันบาท) 13,316                 

สําหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2547 จํานวน (พันบาท) 9,654                   

            สิทธิการเชารอตัดบัญชี  เปนสิทธิการเชาของที่ดินและอาคาร  ซึ่งตัดจายตามอายุสัญญาเชา  ในป  2548 และ 2547 

     บริษัทฯ   ไดจายชําระคาสิทธิการเชาเพิ่ม   เปนจํานวนเงินรวม  115.83  ลานบาท   และ  101.12  ลานบาท   ตามลําดับ 

     อายุสัญญาเชา 24 - 30 ป 

     10.2  โปรแกรมคอมพิวเตอร 

หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม

30 กันยายน 2548 30 กันยายน 2548 31 ธันวาคม 2547

     โปรแกรมคอมพิวเตอร 94,125 94,125 45,841

     บวก  เพิ่มขึ้นระหวางป 7,625 7,625 48,284

     หัก     คาตัดจําหนายสะสม (28,622) (28,622) (19,618)

     โปรแกรมคอมพิวเตอร - สุทธิ 73,128 73,128 74,507

     คาโปรแกรมคอมพิวเตอรตัดจําหนาย :    

สําหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2548 จํานวน (พันบาท) 9,005                   

สําหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2547 จํานวน (พันบาท) 5,932                   

     รวมสินทรัพยไมมีตัวตน 564,187 564,187 464,221
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11. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

             บริษัทฯ  และบริษัทยอยมีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินดังนี้ 

หนวย : พันบาท

งบการเงินรวม

30 กันยายน 2548 30 กันยายน 2548 31 ธันวาคม 2547

          เงินเบิกเกินบัญชี 0 0 148 

          เงินกูยืมจากบริษัทการเงิน - ต๋ัวสัญญาใชเงิน 0 0 400,000 

                         รวม 0 0 400,148 

      11.1   ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 และ 31 ธันวาคม 2547  บริษัทฯ  มีวงเงินเบกิเกินบัญชีธนาคารหลายแหง  รวมวงเงินทั้งสิ้น  

      90 ลานบาท  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 กันยายน 2548 30 กันยายน 2548 31 ธันวาคม 2547

          หน้ีสินระยะยาวตามสัญญาเชาซื้อ 40,606 40,606 27,429 

          หัก    หน้ีสินระยะยาวตามสัญญาเชาซื้อ

                       ที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป (20,096) (20,096) (13,971)

รวม 20,510 20,510 13,458 
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งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินเฉพาะบริษัท



14.  เงินกูยืมระยะยาว   

เงินกูยืมระยะยาวของบริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด  (มหาชน)  ประกอบดวย

หนวย : พันบาท

30 กันยายน 2548 31 ธันวาคม 2547

เงินกูยืมระยะยาว    881,000 1,021,417 

หัก    สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน  1  ป (204,000) (172,000)
เงินกูยืมระยะยาว  -  สุทธิ 677,000 849,417 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2548  และวันที่ 31 ธันวาคม 2547  บริษัทฯ มีเงินกูยืมเงินระยะยาวจากธนาคารพาณิชย 1 แหง และ  

      2 แหง  รวมทั้งสิ้น 1 วงเงิน และ  3 วงเงิน  ตามลําดับ  ประกอบดวย

หนวย : พันบาท

วงเงินที่ จํานวน เงื่อนไขการผอนชําระ อัตราดอกเบี้ย

30 กันยายน 2548 31 ธันวาคม 2547 ตองวด/ตอเดือน

1 36,000                  -                        9,750                    0.75 ลานบาท MLR

2 40,000                  -                        11,667                  0.83 ลานบาท MLR

3 1,000,000             881,000                1,000,000             17.00 ลานบาท อัตรารอยละ 2.95 - 3.65 

รวม 881,000                1,021,417             และตั้งแตกุมภาพันธ 2549 

MLR - Spread ตามที่

ตกลงรวมกัน

ในการกูยืมบริษัทฯ ไดนําอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเปนหลักประกันสําหรับวงเงินกูยืม (หมายเหตุ 9,10 และ 11 ) 

15. หุนกู 

หุนกูของบริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด  (มหาชน)  ประกอบดวย

จํานวนหุน (หนวย) จํานวนเงิน (พันบาท)

30 กันยายน 2548 30 กันยายน 2548

หุนกูประเภทไมมีหลักประกัน 

     -   คร้ังที่ 1/2548 

          - ชุดที่ 1 500,000                500,000                     

          - ชุดที่ 2 500,000                500,000                     
1,000,000             1,000,000                  
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จํานวนเงิน



             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 กันยายน 

     2548  และ  2547  มีจํานวน  838,121,134  หุน และ  753,000,000  หุน  ตามลําดับ

17. กําไรตอหุน

               งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

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

          กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

          กําไรสุทธิท่ีเปนของผูถือหุนสามัญสะสม 129,204,638.17 920,558,516 0.14

          ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด

- สิทธิท่ีจะซื้อหุน 9,441,323 

          กําไรตอหุนปรับลด

          กําไรสุทธิท่ีเปนของผูถือหุนสามัญสมมติ
วามีการแปลงเปนหุนสามัญ 129,204,638.17 929,999,839 0.14

ชื่อของหุนกู 
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สําหรับงวด 3 เดือน  สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน2548



               งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

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

          กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

          กําไรสุทธิท่ีเปนของผูถือหุนสามัญ 101,689,157.12 753,000,000 0.14

          ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด

- สิทธิท่ีจะซื้อหุน 59,450,625 

          กําไรตอหุนปรับลด

          กําไรสุทธิท่ีเปนของผูถือหุนสามัญสมมติ
วามีการแปลงเปนหุนสามัญ 101,689,157.12 812,450,625 0.13

               งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

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

          กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

          กําไรสุทธิท่ีเปนของผูถือหุนสามัญ 346,144,669.54 838,121,134 0.41

          ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด

- สิทธิท่ีจะซื้อหุน 9,441,323 

          กําไรตอหุนปรับลด

          กําไรสุทธิท่ีเปนของผูถือหุนสามัญสมมติ
วามีการแปลงเปนหุนสามัญ 346,144,669.54 847,562,457 0.41

               งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท

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

          กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

          กําไรสุทธิท่ีเปนของผูถือหุนสามัญ 268,791,263.43 753,000,000 0.36

          ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด

- สิทธิท่ีจะซื้อหุน 59,450,625 

          กําไรตอหุนปรับลด

          กําไรสุทธิท่ีเปนของผูถือหุนสามัญสมมติ
วามีการแปลงเปนหุนสามัญ 268,791,263.43 812,450,625 0.33
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สําหรับงวด 3 เดือน  สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน2547

สําหรับงวด 9 เดือน  สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน2548

สําหรับงวด 9 เดือน  สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน2547



18.  ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

            18.1 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 กันยายน 2548 31 ธันวาคม 2547

          ใบสําคัญแสดงสิทธิยกมา 187,500,000        187,500,000        

          หัก    ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีใชสิทธิสะสม  (187,192,132) (3,000,000)
          ใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด 307,868               184,500,000        

การใชสิทธิดังกลาวทําใหมีหุนสามัญและสวนเกินมูลคาหุนเพิ่มขึ้น  ณ วันที่ 30 กันยายน 2548  จํานวน 183.90  และ 

      365.57 ลานบาท  ตามลําดับ 

ใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือ  ณ วันที่ 30 กันยายน 2548  จํานวน 307,868 หนวย  ไดครบกําหนดใชสิทธิในวันที่  25 

      กรกฎาคม    2548     มีผลทําใหใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวพนสภาพจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน     ตั้งแตวันที่     26 

      กรกฎาคม  2548 

            18.2 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 
จํานวนหนวย

30 กันยายน 2548 31 ธันวาคม 2547

          ใบสําคัญแสดงสิทธิยกมา 15,000,000          15,000,000          

          หัก    ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีใชสิทธิสะสม (3,571,030) (3,089,030)
          ใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด 11,428,970          11,910,970          

การใชสิทธิดังกลาวทําใหมีหุนสามัญเพิ่มขึ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2548  จํานวน 3.57 ลานบาท 

19. ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น 

      19.1  บริษัทฯ  มีภาระผูกพันกับธนาคารและสถาบันการเงิน 4 แหง  ในการค้ําประกันการเชา  การซื้อสินคาหรือจางทําของและ

      ค้ําประกันตอหนวยงานรัฐวิสาหกิจ ณ วันที่ 30 กันยายน 2548 และวันที่ 31 ธันวาคม 2547 เปนจํานวนเงินรวม 75.65 ลานบาท  

      และ 66.48  ลานบาท  ตามลําดับ
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      19.2  บริษัทฯ ไดทําสัญญา 4 สัญญาในการใหเชาและใหเชาชวง พื้นที่บางสวนในสาขาของบริษัทฯ 4 แหง กับบริษัทอื่น 2 แหง

      อายุสัญญา 30 ป และไดรับเงินลวงหนา จํานวน 341.69 ลานบาท สัญญาครบกําหนดระหวางป 2576 - 2578 

      19.3  ณ  วันที่  30  กันยายน  2548  บริษัทฯ  มีภาระผูกพันจากการเปดวงเงินเลตเตอรออฟเครดิตกับธนาคารพาณิชยแหงหน่ึง 

      วงเงิน 0.66 ลานเหรียญสหรัฐ

20. เงินปนผลจาย 

ตามรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน  ประจําป 2548 ในวันที่  19  เมษายน  2548  ไดมีมติอนุมัติการจายเงินปนผล

      ประจําป 2547  ในอัตราหุนละ  0.18  บาท  รวมจํานวนเงิน  144.13  ลานบาท  และไดจายชําระในเดือนเมษายน 2548 

      

21. คาตอบแทนกรรมการ

คาตอบแทนกรรมการนี้เปนผลประโยชนท่ีจายใหแกกรรมการของบริษัทฯ โดยไมรวมเงินเดือนและผลประโยชน

      ท่ีเก่ียวของที่จายใหกับกรรมการบริหาร   สําหรับงวด 9 เดือน  สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2548 มีจํานวนเงิน 4,830,000  บาท

      บริษัทฯ แสดงรวมอยูในคาใชจายในการขายและการบริหาร  (สําหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2547 จํานวน   

      4,500,000 บาท) 

22. รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน

               งบการเงินของบริษัทฯ ไดรวมรายการที่เกิดขึ้นกับบริษัทที่เก่ียวของกัน ซึ่งเกี่ยวของกันโดยการมีผูถือหุนและ/หรือ

      มีกรรมการรวมกัน    รายการระหวางกันไดมีการกําหนดเปนนโยบายดังน้ี 

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)  - มีผูถือหุนรวมกัน
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    ลักษณะความสัมพันธ          บริษัทที่เก่ียวของกัน

        ลักษณะรายการระหวางกัน นโยบายในการกําหนดราคา



(หนวย : พันบาท)

งบการเงินรวม

30 กันยายน 2548 30 กันยายน 2548 31 ธันวาคม 2547

       เงินฝากสถาบันการเงิน - ตั๋วสัญญาใชเงิน 

             บริษัทเงินทุน บุคคลัภย จํากัด (มหาชน) 350,000 350,000 0 

      ลูกหน้ีการคา 

            บมจ. แลนด แอนด เฮาส และบริษัทยอย 57,003 57,003 65,432 

            บมจ. ควอลิตี้ เฮาส และ บริษัทยอย 29,500 29,500 15,013 

รวม 86,503 86,503 80,445 

      เจาหน้ีการคา 

           บมจ. ควอลิตี้ คอนสตรัคช่ัน โปรดักส และ บริษัทยอย 950 950 634 

รวม 950 950 634 

(หนวย : พันบาท)

งบการเงินรวม

30 กันยายน 2548 30 กันยายน 2548 30 กันยายน 2547

      ขายสินคา  

            บมจ. แลนด แอนด เฮาส และบริษัทยอย 268,173               268,173               244,740               

            บมจ. ควอลิตี้ เฮาส และ บริษัทยอย 91,520                 91,520                 107,043               

รวม 359,693               359,693               351,783               

      ซื้อสินคา  

           บมจ. ควอลิตี้ คอนสตรัคช่ัน โปรดักส และ บริษัทยอย 4,719                   4,719                   4,187                   

รวม 4,719                   4,719                   4,187                   

23. การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับเคร่ืองมือทางการเงิน 

      23.1  นโยบายการบัญชี

               รายละเอียดของนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ   วิธีการที่ใชรวมถึงเกณฑในการรับรูและวัดมูลคาที่เก่ียวกับสินทรัพยและ

      หน้ีสินทางการเงินแตละประเภทไดเปดเผยไวแลวในหมายเหตุขอ 3

      23.2  ความเสี่ยงดานการใหสินเช่ือ

               ความเสี่ยงดานการใหสินเช่ือหมายถึง ความเสี่ยงจากการไมปฏิบัติตามสัญญา     เกิดจากการที่คูสัญญาไมปฏิบัติตาม

      ขอกําหนดในสัญญา  ซึ่งกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัทฯ    สําหรับสินทรัพยทางการเงินที่แสดงในงบดุลราคาตามบัญชี

      สินทรัพยหลังจากหักคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  ถือเปนมูลคาสูงสุดของความเสี่ยงที่เกิดจากการไมปฏิบัติตามสัญญา สําหรับ

      รายการนอกงบดุล  บริษัทฯ คาดวาความเสี่ยงจากการที่คูสัญญาไมปฏิบัติตามสัญญามีจํานวนไมเปนสาระสําคัญ

งบการเงินเฉพาะบริษัท
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      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   เจาหน้ีคาทรัพยสิน   เจาหน้ีคาตกแตงและเชาซื้อและเงินกูยืมระยะยาวมีราคาตามบัญชีใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม

      โดยประมาณ     เน่ืองจากสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินในงบดุลสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะสั้น     และเงินกูยืม

      ระยะยาวบางสวนมีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับราคาตลาด อยางไรก็ตาม เงินกูยืมระยะยาว วงเงิน 1,000 ลานบาท และหุนกู

      วงเงิน 1,000 ลานบาท  แสดงราคาตามงบดุล จํานวน 881 ลานบาท  และ 1,000 ลานบาท  ตามลําดับ  (มีอัตราดอกเบี้ยตามที่

      แสดงไวในหมายเหตุ 14  และ 15)  มีมูลคายุติธรรมประมาณ  858.58 ลานบาท  และ  999.05 ลานบาท  ตามลําดับ  มูลคา

      ยุติธรรมดังกลาวประมาณขึ้นโดยวิธีหาสวนลดกระแสเงินสด โดยพิจารณาอัตราดอกเบี้ยในปจจุบัน ในอัตรารอยละ  6.00

      ตอป  (อัตราดอกเบี้ยเงินใหสินเช่ือถัวเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย 5 แหง) 

               นอกจากนี้ผูบริหารเช่ือวาบริษัทฯ   ไมมีความเสี่ยงจากเครื่องมือทางการเงินที่มีนัยสําคัญ 

24. การจัดประเภทรายการบัญชี 

               งบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 ท่ีนํามาเปรียบเทียบไดจัดประเภทใหม เพื่อประโยชนในการเปรียบเทียบ

      กับงบการเงิน  สําหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2548  ดังน้ี

หนวย : พันบาท 

31 ธันวาคม 2547

เดิม ใหม

เจาหน้ีคาทรัพยสิน 32,158                 18,700                 

หน้ีสินระยะยาวตามสัญญาเชาซื้อ 0 13,458                 
32,158                 32,158                 

งบการเงินเฉพาะบริษัท
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