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บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2554  

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ 

บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมี
ภูมิลาํเนาในประเทศไทย โดยมีบริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) และ บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ 
จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทยเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ธุรกิจหลกั
ของบริษทัฯคือการจาํหน่ายสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตกแต่ง ก่อสร้าง ต่อเติมและซ่อมแซมอาคาร
และท่ีอยู่อาศัยแบบครบวงจรและให้บริการท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการให้เช่าพื้นท่ี ท่ีอยู่ตามท่ี             
จดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ท่ีเลขท่ี 96/27 หมู่ 9 ตาํบลบางเขน อาํเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี  
ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 บริษทัฯมีสาขาในกรุงเทพฯและต่างจงัหวดัรวม 44 สาขา (31 ธนัวาคม 
2553: 40 สาขา) 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) เ ร่ือง            
งบการเงินระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม 
บริษัทฯได้แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์
ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีนําเสนอซํ้ าซ้อนกับขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช ้        
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย    
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิรวม 

งบการเงินรวมน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 
และบริษทัย่อยและได้จดัทาํข้ึนโดยใช้หลกัเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี       
31 ธนัวาคม 2553 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างท่ีมีสาระสาํคญัของกลุ่มบริษทัในระหว่าง
งวดปัจจุบนั 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 2

1.4 การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ในระหว่างงวด 

  ในระหวา่งงวด บริษทัฯไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐานการบญัชีใหม่
ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีดงัน้ี 

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) การนาํเสนองบการเงิน 
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2552) สินคา้คงเหลือ 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบญัชี และ

ขอ้ผดิพลาด 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2552) สญัญาก่อสร้าง 
ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2552) สญัญาเช่า 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2552) รายได ้
ฉบบัท่ี 19  ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2552) ตน้ทุนการกูย้มื 
ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2552) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ฉบบัท่ี 26  การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์เม่ือออกจากงาน 
ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
ฉบบัท่ี 29  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2552) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2552) กาํไรต่อหุน้ 
ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหวา่งกาล 
ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2552) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 2  การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2552) การรวมธุรกิจ 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก 
ฉบบัท่ี 6 การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 15 สญัญาการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 31 รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 

  มาตรฐานการบญัชีขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั และ
บริษทัฯไดถื้อปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ตน้ทุนการกูย้ืมแลว้
โดยบริษทัฯไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวโดยเร่ิมถือปฏิบติักบัตน้ทุนการกูย้มืท่ีเกิดใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2554 

1.5 นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยไดใ้ชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้
ในงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี
ดงัต่อไปน้ีเน่ืองจากการนาํมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐานการบญัชีใหม่มาถือปฏิบติั 

ต้นทุนการกู้ยมื 

ตน้ทุนการกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใชใ้นการจดัหาหรือก่อสร้างสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการ
แปลงสภาพใหพ้ร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กนาํไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกว่าสินทรัพยน์ั้นจะ
อยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามท่ีมุ่งประสงค ์ส่วนตน้ทุนการกูย้มือ่ืนถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิด
รายการ ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้มืนั้น  

อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในราคาทุนซ่ึงรวมตน้ทุนการทาํ
รายการ หลงัจากนั้น บริษทัฯจะบนัทึกอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคา
สะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า 
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ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนคาํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารให้
ประโยชน์โดยประมาณ 5 - 20 ปี ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนรวมอยูใ่นการ
คาํนวณผลการดาํเนินงาน 
บริษัทฯรับรู้ผลต่างระหว่างจํานวนเงินท่ีได้รับสุทธิจากการจําหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพยใ์นกาํไรหรือขาดทุนในงวดท่ีตดัรายการอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนออกจากบญัชี 

2. มาตรฐานการบัญชีใหม่ทีอ่อกในระหว่างงวดแต่ยงัไม่มีผลบังคบัใช้ 

 ในระหว่างงวดปัจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานการบัญชีใหม่ตามท่ีระบุข้างล่างน้ี 
มาตรฐานการบญัชีดงักล่าวมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2556 

การตีความมาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่งเฉพาะเจาะจงกบั

กิจกรรมดาํเนินงาน 
ฉบบัท่ี 21 ภาษีเงินได ้- การไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยท่ี์ไม่ไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม่ 
ฉบบัท่ี 25 ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 

3. ลูกหนีก้ารค้า   

(หน่วย: พนับาท) 
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

30 กนัยายน 
2554   

31 ธนัวาคม 
2553  

30 กนัยายน 
2554   

31 ธนัวาคม 
2553 

ลูกหน้ีการคา้ 103,408 84,015 96,987 79,217 

ลูกหน้ีเช็คคืน 1,230 2,212 1,230 2,212 

ลูกหน้ีบตัรเครดิตและคูปอง 66,894 80,441 66,862 80,441 

รวม  171,532 166,668 165,079 161,870 

หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (1,742) (2,649) (1,742) (2,649) 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 169,790 164,019 163,337 159,221 
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ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และ 31 ธนัวาคม 2553 แยกตามอายหุน้ี     
ท่ีคงคา้งไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท)  
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

30 กนัยายน   
2554   

31 ธนัวาคม 
2553  

30 กนัยายน 
2554   

31 ธนัวาคม 
2553 

อายุหนีค้้างชําระ        
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 157,946 143,397 154,897 140,421 
คา้งชาํระ     
   ไม่เกิน 6 เดือน 11,469 20,816 8,134 18,994 
   6 - 12 เดือน 644 - 575 - 
   มากกวา่ 12 เดือน 1,473 2,455 1,473 2,455 
รวม 171,532 166,668 165,079 161,870 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (1,742) (2,649) (1,742) (2,649) 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 169,790 164,019 163,337 159,221 

4. ลูกหนีอ้ืน่ 

ลูกหน้ีอ่ืนส่วนใหญ่ประกอบดว้ยลูกหน้ีท่ีเกิดจากการดาํเนินงานท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการสนบัสนุนการ
ขายและลูกหน้ีจากการใหเ้ช่าพื้นท่ีและบริการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  

ยอดคงเหลือของลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และ 31 ธนัวาคม 2553 แยกตามอายหุน้ีท่ี      
คงคา้งไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

30 กนัยายน   31 ธนัวาคม  30 กนัยายน   31 ธนัวาคม 
2554  2553  2554  2553 

อายุหนีค้้างชําระ      
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 134,044 169,956 136,455 172,390 
คา้งชาํระ     

ไม่เกิน 3 เดือน 283,752 301,682 283,752 301,682 
3 - 6 เดือน 5,304 2,402 5,304 2,402 
6 - 12 เดือน 3,090 1,971 3,090 1,971 
มากกวา่ 12 เดือน 11,355 11,383 11,355 11,383 

รวม 437,545 487,394 439,956 489,828 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (8,976) (8,995) (8,976) (8,995) 
ลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 428,569 478,399 430,980 480,833 
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5. สินค้าคงเหลอื    

(หน่วย: พนับาท) 
งบการเงินรวมและ                     

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
30 กนัยายน 

2554  
31 ธนัวาคม     

2553 
สินคา้คงเหลือ 5,438,302 4,559,358 
หกั: ค่าเผือ่สินคา้เสียหาย (191,046) (149,361) 
สุทธิ 5,247,256 4,409,997 
หกั: สินคา้ท่ีจ่ายชาํระค่าสินคา้เม่ือขาย (862,402) (566,260) 
        ส่วนลดจากการซ้ือสินคา้ (147,505) (129,505) 
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 4,237,349 3,714,232 

6. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

6.1 ในเดือนมิถุนายน 2554 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัให้จดัตั้งบริษทั โฮม         
โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ (มาเลเซีย) จาํกดั เป็นบริษทัย่อย เพื่อดาํเนินธุรกิจคา้ปลีกในประเทศ
มาเลเซีย โดยมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 1.00 ลา้นริงกิต บริษทัฯมีสัดส่วนการลงทุนใน      
บริษทัย่อยดงักล่าวคิดเป็นอตัราร้อยละ 99.99 ปัจจุบนับริษทัฯอยู่ในระหว่างดาํเนินการ       
จดทะเบียนจดัตั้งบริษทัยอ่ยดงักล่าว 

6.2  เม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2554 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั มาร์เก็ต วิลเลจ็ จาํกดั ซ่ึง
เป็นบริษทัยอ่ย มีมติอนุมติัใหจ้ดัสรรสาํรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจาก
กาํไรสะสม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ดงัน้ี 

- จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 0.5 ลา้นบาทซ่ึงเป็นอตัราร้อยละ 10 ของจาํนวน
ทุนของบริษทั 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ 
 ทุนเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน ระหวา่งงวด 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม 30 กนัยายน 30 กนัยายน 

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 

 (ร้อยละ) (ร้อยละ) 

บริษัทย่อย   
บริษทั มาร์เกต็ วิลเลจ จาํกดั        5,000 5,000 99.99 99.99 4,999 4,999 24,997 - 
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- จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 500 คิดเป็นจาํนวนเงิน 25.0 ลา้นบาทใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้ของบริษทัยอ่ย โดยจ่ายเงินปันผลแลว้ในวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2554 

7. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและ
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  
 วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน นโยบายการกาํหนดราคา 

 2554 2553 2554 2553  

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย      
   (ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ขายสินคา้ - - 240 307 ราคาตลาด 
ค่าเช่าและค่าบริการรับ - - 35,605 39,158 เดือนละ 11.87 ลา้นบาท 
        (เดือนละ 12.30 ลา้นบาท 
        สาํหรับงวด 2553) 
รายไดอ่ื้น 
เงินปันผลรับ 

- 
- 

- 
- 

6,860 
24,997 

7,003 
- 

ร้อยละของยอดรายไดห้ลกั 
ตามท่ีประกาศจ่าย 

ค่าบริการจ่าย - - 265 - ราคาตลาด 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 730 315 ร้อยละ 3.00 - 3.70  ต่อปี 
     (2553: ร้อยละ 1.50 - 1.80 ต่อปี) 
รายการธุรกจิกบับริษัทที่เกีย่วข้องกนั      
ขายสินคา้ 22,647 3,652 22,647 3,652 ราคาตลาด 
ดอกเบ้ียรับ 4,759 1,561 4,759 1,561 ร้อยละ 0.75 - 3.25 ต่อปี  

   (2553: ร้อยละ 0.75 - 1.00 ต่อปี) 
ซ้ือสินคา้ - 44 - 44 ราคาตลาด 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 4,424 3,966 4,424 3,966 ร้อยละของยอดขายแต่ 

   ไม่นอ้ยกวา่อตัราขั้นตํ่า 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด  
 วนัท่ี 30 กนัยายน วนัท่ี 30 กนัยายน นโยบายการกาํหนดราคา 

 2554 2553 2554 2553  

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย      
   (ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ขายสินคา้ - - 862 716 ราคาตลาด 
ค่าเช่าและค่าบริการรับ - - 106,814 109,428 เดือนละ 11.87  ลา้นบาท 
        (เดือนละ 11.70 - 12.30 ลา้นบาท 
        สาํหรับงวด 2553) 
รายไดอ่ื้น 
เงินปันผลรับ 

- 
- 

- 
- 

21,377 
24,997 

20,578 
- 

ร้อยละของยอดรายไดห้ลกั 
ตามท่ีประกาศจ่าย 

ค่าบริการจ่าย  - 358 - ราคาตลาด 

ดอกเบ้ียจ่าย - - 1,573 836 ร้อยละ 1.80 - 3.70 ต่อปี 
        (2553: ร้อยละ 1.50 - 1.80 ต่อปี) 
รายการธุรกจิกบับริษัทที่เกีย่วข้องกนั      
ขายสินคา้ 54,089 8,283 54,089 8,283 ราคาตลาด 
ดอกเบ้ียรับ 14,386 3,529 14,386 3,529 ร้อยละ 0.75 – 3.25  ต่อปี  
        (2553: ร้อยละ 0.75 - 1.00 ต่อปี) 
ซ้ือสินคา้ - 503 - 503 ราคาตลาด 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 14,864 13,420 14,864 13,420 ร้อยละของยอดขายแต่ 

   ไม่นอ้ยกวา่อตัราขั้นตํ่า 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และ 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัฯมียอดคงคา้งกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึง
แสดงในงบแสดงฐานะการเงินรวมอยูใ่นรายการดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2554   

31 ธนัวาคม 
2553  

30 กนัยายน 
2554   

31 ธนัวาคม 
2553 

ตัว๋แลกเงนิและเงนิฝากสถาบนัการเงนิ      
(แสดงรวมในเงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด) 

     

บมจ. ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์                
   เพื่อรายยอ่ย(1) 1,569,744 1,196,575  1,569,744 1,196,575 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2554   

31 ธนัวาคม 
2553  

30 กนัยายน 
2554   

31 ธนัวาคม 
2553 

ลูกหนีก้ารค้า     
   บมจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ และ     
      บริษทัยอ่ย(2) 8,814 2,363  8,814 2,363 

   บมจ. ควอลิต้ี เฮา้ส์ และบริษทัยอ่ย(2)  348 959  348 959 

   บจ. มาร์เกต็ วิลเลจ      
       (ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้) - -  207 124 
รวม 9,162 3,322  9,369 3,446 

ลูกหนีอ้ืน่      

   บมจ. ควอลิต้ี คอนสตรัคชัน่       

      โปรดกัส์(3) - 3  - 3 

   บจ. มาร์เกต็ วิลเลจ      
       (ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้) - -  2,411 2,434 
รวม - 3  2,411 2,437 

เงนิประกนัการเช่า      

   กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์      

      ควอลิต้ี เฮา้ส์(1) 3,000 3,000  3,000 3,000 

เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั       

   บจ. มาร์เกต็ วิลเลจ     
       (ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้) - - 90,000 85,000 

เจ้าหนีอ้ืน่     

   กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์     

      ควอลิต้ี เฮา้ส์(1) 1,495 1,436  1,495 1,436 

   บจ. มาร์เกต็ วิลเลจ       
       (ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้) - -  13 14 
รวม 1,495 1,436  1,508 1,450 
ลกัษณะความสัมพนัธ์กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
(1) มีผูถื้อหุน้รายใหญ่ร่วมกนั 
(2) เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
(3) มีกรรมการร่วมกนั 
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เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมี
รายการเคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี ในระหวา่งงวด ณ วนัท่ี 

 31 ธนัวาคม 2553 เพ่ิมข้ึน ลดลง 30 กนัยายน 2554 

บริษทัยอ่ย     
บจ. มาร์เกต็ วลิเลจ 85,000 30,000 (25,000) 90,000 

บริษทัฯไดกู้ย้มืเงินแบบไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัจากบริษทัยอ่ยดงักล่าวจาํนวน 90 ลา้นบาท ชาํระ
ดอกเบ้ียเป็นรายเดือนในอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.80 - 3.70 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2553: ร้อยละ 1.50 - 
1.85 ต่อปี) ครบกาํหนดชาํระคืนเงินตน้เม่ือทวงถาม 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

สาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้าย
สาํหรับเงินเดือน โบนสั ค่าเบ้ียประชุม เงินบาํเหน็จและสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของกรรมการ
และผูบ้ริหารเป็นจาํนวนเงิน 15.25 ลา้นบาทและ 75.98 ลา้นบาท ตามลาํดบั (2553: 12.83 ลา้นบาท
และ 62.76 ลา้นบาท ตามลาํดบั) 

8. อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนสําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี              
30 กนัยายน 2554 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวมและ 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ราคาทุน   
31 ธนัวาคม 2553  1,505,903 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด  10,216 
จาํหน่ายระหวา่งงวด  (4,324) 

30 กนัยายน 2554  1,511,795 
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(หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวมและ 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ค่าเส่ือมราคาสะสม   
31 ธนัวาคม 2553  346,609 
ค่าเส่ือมราคาระหวา่งงวด  60,243 
ค่าเส่ือมราคาส่วนท่ีจาํหน่าย  (1,691) 

30 กนัยายน 2554  405,161 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี   
31 ธนัวาคม 2553  1,159,294 

30 กนัยายน 2554  1,106,634 

9. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี                  
30 กนัยายน 2554 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ราคาทุน   
31 ธนัวาคม 2553 12,156,541 12,135,236 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด 2,384,432 2,383,227 
จาํหน่ายและตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด (108,839) (107,860) 

30 กนัยายน 2554 14,432,134 14,410,603 

ค่าเส่ือมราคาสะสม   
31 ธนัวาคม 2553 3,529,774 3,512,294 
ค่าเส่ือมราคาระหวา่งงวด 646,019 644,388 
ค่าเส่ือมราคาส่วนท่ีจาํหน่ายและตดัจาํหน่าย (91,023) (90,046) 

30 กนัยายน 2554 4,084,770 4,066,636 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ค่าเผือ่การด้อยค่า   
31 ธนัวาคม 2553 113,238 113,238 
เพิ่มข้ึนระหวา่งงวด 33,277 33,277 
ลดลงระหวา่งงวด (15,594) (15,594) 

30 กนัยายน 2554 130,921 130,921 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี   
31 ธนัวาคม 2553 8,513,529 8,509,704 

30 กนัยายน 2554 10,216,443 10,213,046 

10. คอมพวิเตอร์ซอฟท์แวร์ 

รายการเปล่ียนแปลงของคอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 
สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ราคาทุน   
31 ธนัวาคม 2553 286,034 285,677 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด 62,526 62,526 

30 กนัยายน 2554 348,560 348,203 

ค่าเส่ือมราคาสะสม   
31 ธนัวาคม 2553 115,833 115,813 
ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด 16,268 16,241 

30 กนัยายน 2554 132,101 132,054 

ค่าเผือ่การด้อยค่า   
31 ธนัวาคม 2553 40,000 40,000 
ลดลงระหวา่งงวด (1,500) (1,500) 

30 กนัยายน 2554 38,500 38,500 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี   
31 ธนัวาคม 2553 130,201 129,864 

30 กนัยายน 2554 177,959 177,649 
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11. สิทธิการเช่า 

สิทธิการเช่าน้ีประกอบด้วยสิทธิการเช่าท่ีดินและอาคาร รายการเปล่ียนแปลงของสิทธิการเช่า
สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวมและ          

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ราคาทุน   
31 ธนัวาคม 2553  1,030,004 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด  184,793 

30 กนัยายน 2554  1,214,797 

ค่าตดัจําหน่ายสะสม   
31 ธนัวาคม 2553  198,612 
ตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด  31,325 

30 กนัยายน 2554  229,937 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี   
31 ธนัวาคม 2553  831,392 

30 กนัยายน 2554  984,860 

12. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และ 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัฯ มีวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารหลายแห่ง
ท่ียงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจาํนวนทั้งส้ิน 275 ลา้นบาทและ 175 ลา้นบาท ตามลาํดบั และมีวงเงินสินเช่ือ   
อ่ืน ๆ จาํนวน 4,114 ลา้นบาท และ 4,203 ลา้นบาท ตามลาํดบั  
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13. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส่วนท่ีถึงกาํหนด  ส่วนท่ีถึงกาํหนด 
 ชาํระในหน่ึงปี  ชาํระเกินหน่ึงปี 

 30 กนัยายน 
2554   

31 ธนัวาคม 
2553  

30 กนัยายน 
2554   

31 ธนัวาคม 
2553 

หน้ีสินตามสญัญาเช่า     
   การเงิน 4,675 5,145 9,038 7,430 
หกั: ดอกเบ้ียรอการ     
   ตดัจาํหน่าย (597) (547) (718) (524) 
สุทธิ 4,078 4,598 8,320 6,906 

บริษัทฯได้ทําสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซ่ิงเพื่อเช่ายานพาหนะและอุปกรณ์ใช้ในการ
ดาํเนินงานของกิจการโดยมีกาํหนดการชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดย
เฉล่ียประมาณ 3 ถึง 5 ปี  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 บริษทัฯมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นตํ่าตามสญัญาเช่าการเงินดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 4.68 9.04 13.72 
ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                                      (0.60) (0.72) (1.32) 
มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 4.08 8.32 12.40 

14. หุ้นกู้ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

จาํนวนหุน้ (หน่วย)  จาํนวนเงิน (พนับาท) 

30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

2554  2553  2554  2553 
หุน้กูป้ระเภทไม่มีหลกัประกนั       
   คร้ังท่ี 1/2551 -  500,000 - 100,000 
   คร้ังท่ี 2/2551 630,000  630,000 630,000 630,000 
   คร้ังท่ี 1/2552 300,000  300,000 300,000 300,000 
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งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

จาํนวนหุน้ (หน่วย)  จาํนวนเงิน (พนับาท) 

30 กนัยายน  31 ธนัวาคม  30 กนัยายน  31 ธนัวาคม 

2554  2553  2554  2553 
   คร้ังท่ี 1/2553 700,000 700,000 700,000 700,000 
   คร้ังท่ี 2/2553 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
   คร้ังท่ี 1/2554 1,000,000 - 1,000,000 - 
รวม 3,630,000 3,130,000 3,630,000 2,730,000 

หกั: ส่วนท่ีจะถึงกาํหนด     
           ชาํระภายใน 1 ปี   (630,000) (730,000) 
หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด     
   ชาํระภายในหน่ึงปี   3,000,000 2,000,000 

รายละเอียดของหุน้กูมี้ดงัน้ี 

1. หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนัชนิดทยอยชาํระคืนเงินตน้ของบริษทั โฮม โปรดกัส์ 
เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2551 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2554 

 "หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนัชนิดทยอยชาํระคืนเงินตน้ของ 

ช่ือของหุน้กู ้
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2551 ครบกาํหนด    

ไถ่ถอนปี 2554" 
จาํนวนเงิน  500 ลา้นบาท  
อาย ุ 3 (สาม) ปี นบัจากวนัท่ีออกหุน้กู ้ 
วนัท่ีออกหุน้กู ้ 2 พฤษภาคม 2551   
อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ 4.00 ต่อปี  
ระยะเวลาการชาํระดอกเบ้ีย ชาํระทุกๆ 3 (สาม)เดือน ในเดือนกมุภาพนัธ์ พฤษภาคม  สิงหาคม 
  และพฤศจิกายนของทุกปี  
การชาํระเงินตน้ ชาํระคืนเป็นรายงวด 3 (สาม)เดือน งวดละ 40 ลา้นบาท (งวดสุดทา้ย 60  
 ลา้นบาท) จาํนวน 12 งวด เร่ิมงวดแรกวนัท่ี 2 สิงหาคม 2551 
 งวดสุดทา้ย 2 พฤษภาคม 2554 
เง่ือนไขและขอ้จาํกดัทางการเงิน การดาํรงสดัส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯไดช้าํระคืนเงินตน้ตามเง่ือนไขการชาํระคืนของหุน้กูด้งักล่าว
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูค้รบทั้งจาํนวนแลว้ 
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2. หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีประกนัของบริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 
2/2551 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2554 

 "หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีประกนัของบริษทั โฮม โปรดกัส์ 
ช่ือของหุน้กู ้ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 2/2551 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2554 

จาํนวนเงิน  630   ลา้นบาท  
อาย ุ 3 (สาม) ปี นบัจากวนัท่ีออกหุน้กู ้ 
วนัท่ีออกหุน้กู ้ 21 พฤศจิกายน 2551 
อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ 5.50 ต่อปี  
ระยะเวลาการชาํระดอกเบ้ีย ชาํระทุกๆ 3 (สาม)เดือน ในเดือนพฤศจิกายน กมุภาพนัธ์ พฤษภาคม 
  และสิงหาคมของแต่ละปีตลอดอายขุองหุน้กู ้ 
การชาํระเงินตน้ ในวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กูคื้อวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2554 
เง่ือนไขและขอ้จาํกดัทางการเงิน การดาํรงสดัส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้และขอ้จาํกดัการประกาศจ่าย 
 เงินปันผล 

 3. หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีประกนัของบริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 
1/2552 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2555 

 "หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีประกนัของ 

ช่ือของหุน้กู ้
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2552 ครบกาํหนด    

ไถ่ถอนปี 2555" 
จาํนวนเงิน  300 ลา้นบาท  
อาย ุ 3 (สาม) ปี นบัจากวนัท่ีออกหุน้กู ้ 
วนัท่ีออกหุน้กู ้ 1 ตุลาคม 2552   
อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ 4.00 ต่อปี  
ระยะเวลาการชาํระดอกเบ้ีย ชาํระทุก ๆ  3 (สาม) เดือน ในเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคมและตุลาคม  
 ของแต่ละปี ตลอดอายขุองหุน้กู ้กาํหนดชาํระดอกเบ้ียคร้ังแรกวนัท่ี 1 มกราคม 
 2553 และชาํระดอกเบ้ียคร้ังสุดทา้ยวนัท่ี 2 ตุลาคม 2555 
การชาํระเงินตน้ ในวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กูคื้อวนัท่ี 2 ตุลาคม 2555 
เง่ือนไขและขอ้จาํกดัทางการเงิน การดาํรงสดัส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้และขอ้จาํกดัการประกาศจ่าย 
 เงินปันผล 

4. หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีประกนัของบริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 
1/2553 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2556 

 "หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีประกนัของ 

ช่ือของหุน้กู ้
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2553 ครบกาํหนด    

ไถ่ถอนปี 2556" 
จาํนวนเงิน  700 ลา้นบาท  
อาย ุ 3 (สาม) ปี นบัจากวนัท่ีออกหุน้กู ้ 
วนัท่ีออกหุน้กู ้ 8 มกราคม 2553 
อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ 3.65 ต่อปี  
ระยะเวลาการชาํระดอกเบ้ีย ชาํระทุก ๆ  3 (สาม) เดือน ในเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคมและตุลาคม  
 ของแต่ละปี ตลอดอายขุองหุน้กู ้กาํหนดชาํระดอกเบ้ียคร้ังแรกวนัท่ี 8 เมษายน 
 2553 และชาํระดอกเบ้ียคร้ังสุดทา้ยวนัท่ี 8 มกราคม 2556 
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 "หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีประกนัของ 

ช่ือของหุน้กู ้
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2553 ครบกาํหนด    

ไถ่ถอนปี 2556" 
การชาํระเงินตน้ ในวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กูคื้อวนัท่ี 8 มกราคม 2556 
เง่ือนไขและขอ้จาํกดัทางการเงิน การดาํรงสดัส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้และขอ้จาํกดัการประกาศจ่าย 
 เงินปันผล 

5. หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีประกนัของบริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 
2/2553 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2556 

 "หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีประกนัของ 

ช่ือของหุน้กู ้
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 2/2553 ครบกาํหนด    

ไถ่ถอนปี 2556" 
จาํนวนเงิน  1,000 ลา้นบาท  
อาย ุ 3 (สาม) ปี นบัจากวนัท่ีออกหุน้กู ้ 
วนัท่ีออกหุน้กู ้ 25 มิถุนายน 2553 
อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ 3.00 ต่อปี  
ระยะเวลาการชาํระดอกเบ้ีย ชาํระทุก ๆ  6 (หก) เดือน ในเดือนมิถุนายน และธนัวาคม  

 
ของแต่ละปี ตลอดอายขุองหุน้กู ้กาํหนดชาํระดอกเบ้ียคร้ังแรกวนัท่ี 25 
ธนัวาคม 2553 และชาํระดอกเบ้ียคร้ังสุดทา้ยวนัท่ี 25 มิถุนายน 2556 

การชาํระเงินตน้ ในวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กูคื้อวนัท่ี 25 มิถุนายน 2556 
เง่ือนไขและขอ้จาํกดัทางการเงิน การดาํรงสดัส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้และขอ้จาํกดัการประกาศจ่าย 
 เงินปันผล 

6. ในเดือนกันยายน 2554 บริษทัฯได้ออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษทั โฮม       
โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) เสนอขายใหแ้ก่ผูล้งทุนในวงจาํกดั ตามมติท่ีประชุมสามญั
ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2554 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 "หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีประกนัของ 

ช่ือของหุน้กู ้
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2554 ครบกาํหนด    

ไถ่ถอนปี 2558" 
จาํนวนเงิน  1,000 ลา้นบาท  
อาย ุ 4 (ส่ี) ปี นบัจากวนัท่ีออกหุน้กู ้ 
วนัท่ีออกหุน้กู ้ 15 กนัยายน 2554 
อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ 4.60 ต่อปี  
ระยะเวลาการชาํระดอกเบ้ีย ชาํระทุก ๆ  3 (สาม) เดือน ในเดือนมีนาคม มิถุนายน กนัยายน และธนัวาคม  

 
ของแต่ละปี ตลอดอายขุองหุน้กู ้กาํหนดชาํระดอกเบ้ียคร้ังแรกวนัท่ี 15 
ธนัวาคม 2554 

การชาํระเงินตน้ ในวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กูคื้อวนัท่ี 15 กนัยายน 2558 
เง่ือนไขและขอ้จาํกดัทางการเงิน การดาํรงสดัส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้และขอ้จาํกดัการประกาศจ่าย 
 เงินปันผล และการจาํหน่าย จ่ายหรือโอนทรัพยสิ์น 
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15. ทุนจดทะเบียน 

ในระหว่างงวดปัจจุบนั ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 16 ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของ
บริษทัฯไดใ้ชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิดงัน้ี 

 จาํนวนใบสาํคญั จาํนวนหุน้ ราคา  
ปี 2554 แสดงสิทธิ สามญั ใชสิ้ทธิ จาํนวนเงิน 

 (หน่วย) (หุน้) (บาทต่อหุน้) (บาท) 
ESOP-W4     
   - ไตรมาสท่ีหน่ึง 848,392 1,926,693 1.752 3,375,566 
   - ไตรมาสท่ีสอง 8,139,163 21,568,719 1.502 32,396,216 
   - ไตรมาสท่ีสาม 1,329,911 3,524,256 1.502 5,293,433 

รวม 10,317,466 27,019,668  41,065,215 

ในระหว่างงวด จาํนวนหุ้นสามญั ทุนชาํระแลว้และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัของบริษทัฯเพ่ิมข้ึน
ดงัน้ี 

   ส่วนเกินมูลค่า 
 จาํนวนหุน้ ทุนชาํระแลว้ หุน้สามญั 

 (พนัหุน้) (พนับาท) (พนับาท) 
หุน้สามญัจดทะเบียน    
   ณ วนัตน้งวด 4,426,605.5   
   เพิ่มข้ึนระหวา่งงวด 725,190.3   

   ณ วนัปลายงวด 5,151,795.80   

หุน้สามญัท่ีออกและชาํระแลว้    
   ณ วนัตน้งวด 4,352,991.9 4,352,991.9 621,806.9 
   เพิ่มทุนจากการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ 27,019.7 27,019.7 14,045.5 
   เพิ่มทุนจากการจ่ายหุน้ปันผล 725,813.9 725,813.9 - 

   ณ วนัปลายงวด 5,105,825.5 5,105,825.5 635,852.4 

15.1   เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2554 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯมีมติอนุมติัเก่ียวกับหุ้น
สามญัจดทะเบียนและการจ่ายปันผลดงัน้ี 

1. จ่ายปันผลจากผลการดาํเนินงานของเดือนกรกฎาคม 2553 ถึงเดือนธนัวาคม 2553 โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี 

-  จ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบริษทัฯจาํนวนไม่เกิน 726.42 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้

ละ 1.00 บาท รวมมูลค่าทั้งส้ินไม่เกิน 726.42 ลา้นบาทใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ใน
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อตัรา 6 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายปันผลหุน้ละ 0.1667 บาท ใน

กรณีท่ีผูถื้อหุน้รายใดมีเศษของหุน้เดิมหลงัการจดัสรรหุน้ปันผลแลว้ใหจ่้ายปันผลเป็น

เงินสดแทนในอตัราหุน้ละ 0.1667 บาท 

-   จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.0193 บาท หรือคิดเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 84.12        

ลา้นบาท  

รวมคิดเป็นการจ่ายปันผลในอตัราหุน้ละ 0.186 บาท  

2. ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจากทุนจดทะเบียนเดิม 4,426.61 ลา้นบาท เป็น 4,425.38 

ลา้นบาท โดยยกเลิกการจดัสรรหุน้ปันผลตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2553 ท่ี

คงเหลือจาํนวน 1.23 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 

3. เพิ่มทุนจดทะเบียนจาํนวน 726.42 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 4,425.38 ลา้น

บาทเป็น 5,151.80 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน 726.42 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ี

ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ปันผล 

บริษทัฯไดด้าํเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 
5,151.80 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2554 

15.2  เม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2554 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯมีมติอนุมติัดงัน้ี 

1. จดัสรรกาํไรสะสมและจ่ายปันผลระหวา่งกาล โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 - จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 43.80 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นอตัรา 5% ของกาํไรสุทธิ
งวดเดือนมกราคม 2554 ถึงเดือนมิถุนายน 2554 

 - จ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบริษทัฯจาํนวนไม่เกิน 730.20 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 
1.00 บาท รวมมูลค่าทั้งส้ินไม่เกินจาํนวน 730.20 ลา้นบาทใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯใน
อตัรา 7 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผลหรือคิดเป็นอตัราการจ่ายปันผล 0.1429 บาทต่อหุ้น ใน
กรณีท่ีผูถื้อหุน้รายใด มีเศษของหุ้นเดิมหลงัการจดัสรรหุ้นปันผลแลว้ ให้จ่ายปันผลเป็น
เงินสดแทนในอตัราหุน้ละ 0.1429 บาท 

 - จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.0159 บาท หรือคิดเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 81.28 
ลา้นบาท  

 รวมเป็นการจ่ายปันผลในอตัราหุน้ละ 0.1588 บาท โดยมีกาํหนดจ่ายหุน้ปันผลและเงินปันผล
จาํนวนดงักล่าวภายในวนัท่ี 27 ตุลาคม 2554 
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2. ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 5,151.79 ลา้นบาท เป็น 
5,151.19 ลา้นบาท โดยยกเลิกหุ้นสามญัจดทะเบียนท่ีคงเหลือจากการจดัสรรหุ้นปันผล
ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2554 จาํนวน 0.60 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 
1.00 บาท 

3. เพิ่มทุนจดทะเบียนจาํนวน 730.20 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนจาํนวน 5,151.19 ลา้นบาท 
เป็น 5,881.39 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน 730.20 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้
หุน้ละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ปันผล 

 ในเดือนตุลาคม 2554 บริษทัฯไดจ่้ายปันผลเป็นเงินสดจาํนวน 81.18 ลา้นบาท และไดจ้ดัสรร
หุ้นสามญัเพื่อการจ่ายหุ้นปันผลจาํนวน 729.38 ลา้นหุ้น โดยได้จดทะเบียนการเพ่ิมทุนกับ
กระทรวงพาณิชยเ์ป็นทุนชาํระแลว้จาํนวน 5,835.20 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2554 ทั้งน้ี 
บริษทัฯไดย้ืน่ขอใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยรับหุน้เพิ่มทุนดงักล่าวเป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียนเพ่ิมเติม และไดรั้บอนุมติัให้หุ้นเพ่ิมทุนดงักล่าวเร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยไ์ด้
ตั้งแต่วนัท่ี 27 ตุลาคม 2554 เป็นตน้ไป  

ณ วนัท่ีในงบการเงิน บริษทัฯไดบ้นัทึกการประกาศจ่ายปันผลเป็นเงินปันผลคา้งจ่ายจาํนวน 81.18
ลา้นบาทแสดงเป็นหน้ีสิน และหุ้นปันผลรอจดทะเบียนเพิ่มทุนจาํนวน 729.38 ลา้นบาทตามราคา
มูลค่าท่ีตราไว ้โดยแสดงในส่วนของผูถื้อหุน้ 

16. ใบสําคญัแสดงสิทธิ 

 ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯซ่ึงออกใหโ้ดยไม่มีราคาเสนอขาย มีรายละเอียดดงัน้ี 

ประเภท  วนัท่ีออก จาํนวนใบสาํคญั อายใุบสาํคญั ราคาใชสิ้ทธิ อตัราการใชสิ้ทธิต่อ 1 หน่วย 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ออกใหแ้ก่ ใบสาํคญัแสดงสิทธิ แสดงสิทธิท่ีออก แสดงสิทธิ ต่อ 1 หุน้สามญั ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

   (หน่วย)    
ESOP-W4 กรรมการและพนกังานของ      

    บริษทัฯและบริษทัยอ่ย 23 พฤษภาคม 2551 50,000,000 5 ปี 3.98  บาท 1 หุน้สามญั 

 ในระหว่างระยะเวลาของการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ ESOP -W4 น้ี บริษทัฯไดมี้การจ่ายเงินปันผล
และหุน้ปันผล ตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือช้ีชวนการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ บริษทัฯตอ้ง
ปรับราคาใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิของ ESOP-W4 ดงัน้ี 
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วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้

 

ราคาใชสิ้ทธิต่อ 1 หุน้สามญั 

อตัราการใชสิ้ทธิต่อ 1 หน่วย
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

16 เมษายน 2552 3.912 บาท 1.017 หุน้สามญั 
12 ตุลาคม 2552 2.059 บาท 1.932 หุน้สามญั 
12 เมษายน 2553 2.044 บาท 1.946 หุน้สามญั 
12 ตุลาคม 2553 1.752 บาท 2.271 หุน้สามญั 
12 เมษายน 2554 1.502 บาท 2.650 หุน้สามญั 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯในระหวา่งงวดมีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 

(หน่วย: หน่วย) 

 จาํนวนใบสาํคญัแสดง จาํนวนใบสาํคญัแสดง จาํนวนใบสาํคญัแสดง  
ประเภท สิทธิคงเหลือ ณ วนัท่ี  สิทธิท่ีมีการใชสิ้ทธิ สิทธิคงเหลือ ณ วนัท่ี 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 31 ธนัวาคม 2553 ในระหวา่งงวด 30 กนัยายน 2554 

ESOP-W4 22,419,352 (10,317,466) 12,101,886 

17.     ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และ 2553 
คาํนวณข้ึนจากกาํไรของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยหลงัจากบวกกลบัดว้ยค่าใชจ่้ายและรายการสาํรอง
ซ่ึงยงัไม่สามารถถือเป็นรายจ่ายในการคาํนวณภาษีและหักดว้ยเงินปันผลท่ีไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้ง
นาํมารวมเป็นเงินได ้

18. กาํไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯดว้ยจาํนวน
ถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยูใ่นระหว่างงวด โดยไดป้รับจาํนวนหุ้นตามสัดส่วนท่ี
เปล่ียนไปของจาํนวนหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการเพ่ิมทุนโดยการออกหุ้นปันผล ณ วนัท่ี 19 ตุลาคม 
2554 จาํนวน 729.38 ลา้นหุ้น (ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 15) เน่ืองจากเป็นการออกหุ้นปันผล
ภายหลงัรอบระยะเวลารายงานแต่ก่อนวนัท่ีบริษทัฯจะอนุมติัให้ออกงบการเงิน และไดป้รับปรุง
จาํนวนหุน้สามญัท่ีใชใ้นการคาํนวณกาํไรต่อหุน้ของงวดก่อนท่ีนาํมาเปรียบเทียบ (ปรับจาํนวนหุ้น
ตามสัดส่วนท่ีเปล่ียนไปของจาํนวนหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการเพ่ิมทุนโดยการออกหุน้ปันผล ณ วนัท่ี 
19 ตุลาคม 2554 และวนัท่ี 25 เมษายน 2554 จาํนวน 729.38 ลา้นหุน้และ 725.81 ลา้นหุน้ ตามลาํดบั 
โดยถือเสมือนวา่การออกหุน้ปันผลไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมตน้ของงวดแรกท่ีเสนอรายงาน) 
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กาํไรต่อหุน้ปรับลดคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯดว้ยผลรวมของ
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัท่ีออกอยูใ่นระหว่างงวดโดยไดป้รับจาํนวนหุน้ตามสัดส่วนท่ี
เปล่ียนไปของจาํนวนหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการเพ่ิมทุนโดยการออกหุ้นปันผลตามท่ีกล่าวขา้งตน้ 
(สาํหรับงวด 2553 ปรับดว้ยจาํนวนหุน้ตามสัดส่วนท่ีเปล่ียนไปของจาํนวนหุน้สามญัท่ีเกิดจากการ
เพิ่มทุนโดยการออกหุ้นปันผลตามท่ีกล่าวขา้งตน้) กบัจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุน้สามญัท่ี
บริษทัฯอาจตอ้งออกเพ่ือแปลงหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินใหเ้ป็นหุน้สามญั โดยสมมติว่าไดมี้
การแปลงเป็นหุน้สามญั ณ วนัตน้งวดหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานและกาํไรต่อหุน้ปรับลดแสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 
 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

  จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั   
 กาํไร (พนับาท) (พนัหุน้) กาํไรต่อหุน้ (บาท) 

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 

    (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของ       

   บริษทัฯ 500,373 387,536 5,832,865 5,801,177 0.09 0.07 

ผลกระทบของหุ้นสามญัเทยีบเท่า       

   ปรับลด 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

 
- 

 
- 

 
29,045 

 
38,717 

  

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       
กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       
   สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั       
   จากใบสาํคญัแสดงสิทธิ 500,373 387,536 5,861,910 5,839,894 0.09 0.07 
 

 งบการเงินรวม 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
                               

กาํไร (พนับาท) 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 

(พนัหุน้) 
                           

กาํไรต่อหุน้ (บาท) 
 2554 2553 2554 2553 2554 2553 
    (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของ       

   บริษทัฯ 1,387,480 1,099,102 5,819,732 5,791,181 0.24 0.19 

ผลกระทบของหุ้นสามญัเทยีบเท่า       
   ปรับลด 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

 
- 

 
- 

 
39,627 

 
43,045 

  

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       
กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       
   สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั       
   จากใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1,387,480 1,099,102 5,859,359 5,834,226 0.24 0.19 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

                               
กาํไร (พนับาท) 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 
(พนัหุน้) 

                             
กาํไรต่อหุน้ (บาท) 

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 

    (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของ       

      บริษทัฯ 519,403 387,025 5,832,865 5,801,177 0.09 0.07 

ผลกระทบของหุ้นสามญัเทยีบเท่า       

   ปรับลด 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

 
- 

 
- 

 
29,045 

 
38,717 

  

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       
กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       
   สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั       
   จากใบสาํคญัแสดงสิทธิ 519,403 387,025 5,861,910 5,839,894 0.09 0.07 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
                               

กาํไร (พนับาท) 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 

(พนัหุน้) 
                             

กาํไรต่อหุน้ (บาท) 

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 

    (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของ       

         บริษทัฯ 1,394,741 1,089,575 5,819,732 5,791,181 0.24 0.19 

ผลกระทบของหุ้นสามญัเทยีบเท่า       
   ปรับลด 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

 
- 

 
- 

 
39,627 

 
43,045 

  

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       
กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       
   สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั       
   จากใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1,394,741 1,089,575 5,859,359 5,834,226 0.24 0.19 

19.  เงินปันผลจ่าย 

 อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 

  (ลา้นบาท) (บาท)  
เงินปันผลจากผลการ ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้    
   ดาํเนินงานสาํหรับ     เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2553    
   ปี 2552  593.32 0.1600 30 เมษายน 2553 
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 อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 

  (ลา้นบาท) (บาท)  
เงินปันผลระหวา่งกาล 
   จากผลการดาํเนินงาน 
   ของเดือนมกราคม 2553 
   ถึงเดือนมิถุนายน 2553 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
เม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม 2553   
และท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น
เม่ือวนัท่ี 4 ตุลาคม 2553 

 
 
 

71.96 

 
 
 

0.0193 

 
 
 
29 ตุลาคม 2553 

เงินปันผลจากผลการ 
   ดาํเนินงานของเดือน 
   กรกฎาคม 2553 ถึง 
   เดือนธนัวาคม 2553 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
  เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2554 
 

 
 
 

84.20 

 
 
 

0.0193 

 
 
 
29 เมษายน 2554 

เงินปันผลระหวา่งกาล 
   จากผลการดาํเนินงาน 
  ของเดือนมกราคม 2554 
  ถึงเดือนมิถุนายน 2554 

ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้        
   เม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2554 

 
 
 

81.18 

 
 
 

0.0159 

 
 
 
27 ตุลาคม 2554 

หุน้ปันผลจากผลการ 
   ดาํเนินงานของเดือน 
   กรกฎาคม 2553 ถึง 
   เดือนธนัวาคม 2553 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
  เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2554 
 

 
 
 

725.81 

 
 
 

0.1667 

 
 
 
29 เมษายน 2554 

หุน้ปันผลระหวา่งกาล 
   จากผลการดาํเนินงาน 
   ของเดือนมกราคม 2554 
   ถึงเดือนมิถุนายน 2554 

ท่ีประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ้นเม่ือ
วนัท่ี 29 กนัยายน 2554 

 
 
 
 

729.38 

 
 
 
 

0.1429 

 
 
 
 
27 ตุลาคม 2554 

20. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยดาํเนินกิจการหลกั คือ จาํหน่ายสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตกแต่ง ก่อสร้าง     
ต่อเติม ซ่อมแซมอาคารและท่ีอยูอ่าศยัแบบครบวงจรและให้บริการท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการให้เช่า
พื้นท่ี (ซ่ึงมียอดรายไดแ้ละสินทรัพยน์อ้ยกว่าร้อยละ 10 ของยอดรายไดร้วมและสินทรัพยร์วมของ
ทุกส่วนงาน) โดยมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลกัในประเทศไทย ดงันั้นรายได ้กาํไร และสินทรัพย ์
โดยส่วนใหญ่ตามท่ีแสดงไวใ้นงบการเงินจึงเก่ียวขอ้งกบัส่วนงานธุรกิจจาํหน่ายสินคา้และส่วนงาน
ทางภูมิศาสตร์ตามท่ีกล่าวไว ้

21. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

21.1 บริษทัฯ มีภาระผูกพนักับธนาคารในการคํ้ าประกันการเช่า การซ้ือสินคา้หรือจ้างทาํของและ         
คํ้าประกนัต่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 และ 31 ธนัวาคม 2553 เป็นจาํนวน
เงินรวม 104.65 ลา้นบาท และ 89.16 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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21.2 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 บริษทัฯมีภาระผกูพนัจากการเปิดวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตกบัธนาคาร
พาณิชย ์2  แห่ง วงเงิน 6.27 ลา้นเหรียญสหรัฐ (31 ธนัวาคม 2553: วงเงิน 3.99 ลา้นเหรียญสหรัฐ)  

22. ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน 

22.1 สัญญาเช่าระยะยาว 

ก) บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าท่ีดินรวม 18 แห่ง อายขุองสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 24 
ถึง 30 ปี และสญัญาดงักล่าวเป็นสญัญาท่ีบอกเลิกไม่ไดเ้วน้แต่คู่สญัญาทั้งสองฝ่ายตกลงยนิยอม
ร่วมกนั 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 บริษทัฯมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญา
เช่าดาํเนินการดงักล่าวดงัน้ี 

 ลา้นบาท 
จ่ายชาํระภายใน  
     1 ปี 52.99 
     2 ถึง 5 ปี 238.35 
     มากกวา่ 5 ปี 1,202.02 
 1,493.36 

ข) บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าพื้นท่ีศูนยก์ารคา้รวม  19 แห่ง อายขุองสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ีย
ประมาณ 17 ถึง 30 ปี และสัญญาดงักล่าวเป็นสัญญาท่ีบอกเลิกไม่ได ้เวน้แต่คู่สัญญาทั้งสอง
ฝ่ายตกลงยนิยอมร่วมกนั 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 บริษทัฯมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญา
เช่าดาํเนินการดงักล่าวดงัน้ี 

 ลา้นบาท 
จ่ายชาํระภายใน  
     1 ปี 92.40 
     2 ถึง 5 ปี 417.08 
     มากกวา่ 5 ปี 1,438.08 
 1,947.56 

22.2 สัญญาให้เช่าระยะยาว 

บริษทัฯ ได้ทาํสัญญา 7 สัญญาในการให้เช่าและให้เช่าช่วงพื้นท่ีบางส่วนในสาขาของบริษทัฯ         
5 แห่งกบับริษทัอ่ืน 2 แห่ง อายสุญัญา 29 - 30 ปีโดยมีค่าเช่ารับล่วงหนา้รวมจาํนวน 640.0 ลา้นบาท 
สญัญาครบกาํหนดระหวา่งปี 2576 - 2579 บริษทัฯ รับรู้รายไดต้ามเกณฑท่ี์เป็นระบบตลอดอายกุาร
ใหป้ระโยชน์ของสิทธิการเช่าโดยวิธีเสน้ตรงตามอายสุญัญาเช่า 
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 บริษทัฯมียอดคงคา้งของค่าเช่ารับล่วงหนา้ (สุทธิจากจาํนวนท่ีรับรู้เป็น
รายได)้ ตามสัญญาใหเ้ช่าพื้นท่ีดงักล่าวจาํนวน 504.91 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2553: 521.20 ลา้น
บาท) 

23. เคร่ืองมือทางการเงิน 

23.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคญัของบริษทัฯตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 “การ
แสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน เงินกูย้มืระยะสั้นและหุน้กู ้
บริษทัฯมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความ
เส่ียงดงัน้ี 

 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

บริษทัฯมีความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ฝ่ายบริหาร
ควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการกาํหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม 
ดงันั้นบริษทัฯจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระสําคญัจากการให้สินเช่ือ นอกจากน้ี  
การให้สินเช่ือของบริษทัฯไม่มีการกระจุกตวัเน่ืองจากบริษทัฯมีฐานของลูกคา้ท่ีหลากหลายและมี
อยูจ่าํนวนมากราย จาํนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชี
ของลูกหน้ีและลูกหน้ีอ่ืนท่ีแสดงอยูใ่นงบดุล 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

บริษทัฯมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน เงินกูย้ืม
ระยะสั้นและหุ้นกู ้ อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละบางส่วนของหน้ีสินทางการเงินมีอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด และมีหน้ีสินทางการเงินบางส่วนท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึง
ใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของบริษทัฯจึงอยูใ่นระดบัตํ่า  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสาํคญัสามารถจดัตามประเภทอตัรา
ดอกเบ้ีย และสาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ี
ครบกาํหนด หรือ วนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่
ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี            

 งบการเงินรวม 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

 ภายใน มากกวา่ 1 ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัรา 
 1 ปี ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 

 (พนับาท) (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,565,000 - 55,708 116,007 1,736,715 0.75 - 3.25 
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 งบการเงินรวม 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

 ภายใน มากกวา่ 1 ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัรา 
 1 ปี ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 

 (พนับาท) (ร้อยละต่อปี) 

หนีสิ้นทางการเงนิ       
หุน้กู ้ 630,000 3,000,000 - - 3,630,000 3.00 - 5.50 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

 ภายใน มากกวา่ 1 ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัรา 
 1 ปี ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 

 (พนับาท) (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,565,000 - 28,028 115,394 1,708,422 0.75 - 3.25 

หนีสิ้นทางการเงนิ       
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ี 
    เก่ียวขอ้งกนั 90,000 - - - 90,000 3.00 - 3.70 
หุน้กู ้ 630,000 3,000,000 - - 3,630,000 3.00 - 5.50 

 720,000 3,000,000 - - 3720,000  

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

บริษทัฯมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสําคญัอันเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือสินคา้เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ บริษทัฯไม่ไดท้าํสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการ
บริหารความเส่ียง 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2554 บริษัทฯมียอดคงเหลือของหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศดงัน้ี 

 
 หน้ีสินทาง อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย  

สกลุเงิน การเงิน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2554 

 (เหรียญ) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 617,090 31.3072 

23.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนหน่ึงของบริษทัฯจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้นและหุน้กู้
มีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย์
และหน้ีสินทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบดุล 
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มูลค่ายติุธรรม หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์นัในขณะท่ีทั้งสอง
ฝ่ายมีความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอิสระใน
ลกัษณะท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกัน วิธีการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมข้ึนอยู่กับลกัษณะของเคร่ืองมือ     
ทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกาํหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกาํหนดข้ึนโดยใชเ้กณฑ์การวดั     
มูลค่าท่ีเหมาะสม  

24. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

24.1 ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 15.2 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯมีมติอนุมติัจ่ายปันผลระหว่าง
กาลเป็นหุน้สามญัใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ จาํนวนไม่เกิน 730.20 ลา้นหุน้ บริษทัฯจึงตอ้งปรับ
ราคาใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิของ ESOP-W4 ตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือช้ีชวนการ
เสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิดงัน้ี 

 อตัราการใชสิ้ทธิ ราคาใชสิ้ทธิ 
 (ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ) (บาท/หุน้) 

 เดิม ใหม่ เดิม ใหม่ 

ESOP-W4 2.650 3.029 1.502 1.314 

การเปล่ียนแปลงราคาและอตัราการใชสิ้ทธิใหม่น้ีมีผลบงัคบัตั้งแต่วนัท่ี  7 ตุลาคม 2554 

24.2 ในเดือนตุลาคม 2554 ไดเ้กิดอุทกภยัอยา่งร้ายแรงในประเทศไทย โดยนํ้ าไดเ้ขา้ท่วมพื้นท่ีตั้งของ
ศูนยก์ระจายสินคา้ของบริษทัฯและทาํให้บริษทัฯตอ้งหยดุการรับ-ส่งสินคา้ชัว่คราว อยา่งไรก็ตาม 
บริษทัฯไดป้ระสานงานกบัคู่คา้เพื่อส่งสินคา้ไปยงัสาขาโดยตรง รวมถึงไดย้า้ยท่ีทาํการของศูนย์
กระจายสินคา้ไปอยูท่ี่จงัหวดัชลบุรีเป็นการชัว่คราวดว้ย ทั้งน้ีผลจากนํ้ าท่วมท่ีเกิดข้ึน ไดก่้อให้เกิด
ความเสียหายต่อสินคา้และสินทรัพยบ์างส่วนในอาคารศูนยก์ระจายสินคา้ของบริษทัฯ อย่างไร        
ก็ตาม บริษทัฯไดมี้การทาํประกนัภยัคุม้ครองความเส่ียงภยัต่อสินคา้และทรัพยสิ์นดงักล่าว ทั้งน้ี
บริษทัฯยงัไม่สามารถประเมินผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัฯไดใ้นขณะน้ี ผลกระทบของ
เหตุการณ์อุทกภยัจะถูกบนัทึกบญัชีในไตรมาสท่ี 4 ของปีปัจจุบนั 

25. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 

 บริษทัฯไดจ้ดัประเภทรายการบญัชีบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 
และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2553 ใหม่
เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบญัชีในงวดปัจจุบนั ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อกาํไรหรือ           
ส่วนของผูถื้อหุน้ การจดัประเภทรายการใหม่มีดงัต่อไปน้ี 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ตามท่ีจดั

ประเภทใหม่ 

ตามท่ีเคย       

รายงานไว ้

ตามท่ีจดั

ประเภทใหม่ 

ตามท่ีเคย       

รายงานไว ้

อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - สุทธิ 1,159,294 - 1,159,294 - 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ 

เงินปันผลคา้งจ่าย 

หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 

8,513,529 

431 

218,174 

9,672,823 

- 

218,605 

8,509,704 

431 

215,918 

9,668,998 

- 

216,349 
 

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2553 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ตามท่ีจดั

ประเภทใหม่ 

ตามท่ีเคย       

รายงานไว ้

ตามท่ีจดั

ประเภทใหม่ 

ตามท่ีเคย       

รายงานไว ้

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 203,321 190,494 202,328 189,501 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร - 12,827 - 12,827 

 (หน่วย: พนับาท) 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2553 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ตามท่ีจดั

ประเภทใหม่ 

ตามท่ีเคย       

รายงานไว ้

ตามท่ีจดั

ประเภทใหม่ 

ตามท่ีเคย       

รายงานไว ้

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 644,874 582,119 641,700 578,945 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร - 62,755 - 62,755 

26. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผูมี้อาํนาจของบริษัทฯเม่ือวันท่ี               
7 พฤศจิกายน 2554 
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