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บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

1. ข้อมูลทัว่ไปของบริษทัฯ 

บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจัดตั้งและมี
ภูมิลาํเนาในประเทศไทย โดยมีบริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ 
จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทยเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ธุรกิจหลกั
ของบริษทัฯคือการจาํหน่ายสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตกแต่ง ก่อสร้าง ต่อเติมและซ่อมแซมอาคาร
และท่ีอยู่อาศัยแบบครบวงจรและให้บริการท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการให้เช่าพ้ืนท่ี ท่ีอยู่ตามท่ี              
จดทะเบียนของบริษทัฯอยูท่ี่เลขท่ี 96/27 หมู่ 9 ตาํบลบางเขน อาํเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯมีสาขาในกรุงเทพฯและต่างจงัหวดัรวม  45 สาขา (2553: 40 
สาขา)  

2. เกณฑ์ในการจดัทาํงบการเงนิ 

2.1 งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 
โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกําหนดในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าลงวันท่ี                 
28 กนัยายน 2554 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543  

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

  งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการ
บญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

 ก) งบการเงินรวมน้ีจัดทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จาํกัด 
(มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัย่อย”) 
ดงัต่อไปน้ี 

  จดัตั้งข้ึนใน อตัราร้อยละ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุน้ 

   2554 2553 
   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทั มาร์เกต็ วิลเลจ จาํกดั ใหเ้ช่าพื้นท่ี

ศูนยก์ารคา้ 

ไทย 99.99 99.99 

Home Product Center (Malaysia) ธุรกิจคา้ปลีก มาเลเซีย 100.00 - 
   Sdn. Bhd.     
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ข) บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมี
อาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ค) งบการเงินของบริษทัย่อยไดจ้ัดทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีท่ีสําคญัเช่นเดียวกนักบัของ
บริษทัฯ 

ง) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามงบการเงินของบริษทัย่อยซ่ึงจดัตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงิน
บาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายแปลงค่า
เป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรายเดือน ผลต่างซ่ึงเกิดข้ึนจากการแปลงค่า
ดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ” 
ในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้  

จ) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัยอ่ย รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระสาํคญัไดถู้กตดัออก
จากงบการเงินรวมน้ีแลว้  

ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิ
ของบริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของ
กาํไรหรือขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการเพ่ือประโยชนต่์อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย
ตามวิธีราคาทุน 

3. การปฏิบัตติามมาตรฐานการบัญชีใหม่ในระหว่างปี 

  ในระหวา่งปีปัจจุบนั บริษทัฯไดป้ฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐานการบญัชี
ใหม่ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชีดงัน้ี 

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  ผลประโยชนข์องพนกังาน 
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ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2552) ตน้ทุนการกูย้มื 
ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2552) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ฉบบัท่ี 26  การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเ์ม่ือออกจากงาน 
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 และสินทรัพยท่ี์อาจ

เกิดข้ึน 
ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 2  การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2552) การรวมธุรกิจ 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการดาํเนินงานท่ียกเลิก 
ฉบบัท่ี 6 การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 15 สญัญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์

การตีความมาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 31 รายได ้- รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 

  มาตรฐานการบญัชีขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินน้ี และบริษทัฯไดถื้อ
ปฏิบติัตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ตน้ทุนการกูย้มืแลว้ โดยบริษทัฯได้
เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวโดยเร่ิมถือปฏิบติักบัตน้ทุนการกูย้ืมท่ีเกิดในหรือหลงัวนัท่ี     
1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่23 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ต้นทุนการกู้ยมื 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีกาํหนดใหกิ้จการตอ้งรวมตน้ทุนการกูย้มืท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้า 
การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของสินทรัพยน์ั้น ซ่ึง
เดิมบริษทัฯเลือกบนัทึกตน้ทุนการกูย้มืเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ  
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4. มาตรฐานการบัญชีใหม่ทีย่งัไม่มีผลบังคบัใช้ 

 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐานการบญัชีใหม่ซ่ึงมีผลบงัคบั
ใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดขา้งล่างน้ี  

มาตรฐานการบญัชี 
ฉบบัท่ี 12  

 
ภาษีเงินได ้

ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยขอ้มูล
เก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ 

การตีความมาตรฐานการบญัชี  
 ฉบบัท่ี 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอยา่ง

เฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 
 ฉบบัท่ี 21 ภาษีเงินได ้- การไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยท่ี์ไม่ไดคิ้ด  

ค่าเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม่ 
 ฉบบัท่ี 25 ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ

หรือของผูถื้อหุน้ 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่ามาตรฐานการบญัชีขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อ
งบการเงินเม่ือนาํมาถือปฏิบติั ยกเวน้มาตรฐานการบญัชีดงัต่อไปน้ี  

มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่12 เร่ือง ภาษเีงนิได้ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีกาํหนดให้กิจการระบุผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดจากความแตกต่างของ
มูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินระหว่างเกณฑท์างบญัชีและภาษีอากร เพ่ือรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็น
สินทรัพยห์รือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด  

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมนาํ
มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั  

5. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั  

5.1 การรับรู้รายได้ 

ขายสินค้า 
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รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือบริษทัฯไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมีนยัสาํคญัของความ
เป็นเจา้ของสินคา้ให้กบัผูซ้ื้อแลว้ รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่าตามราคาขายสินคา้หลงัจากหัก
ส่วนลดแลว้ 
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รายได้ค่าบริการ 

 รายไดค่้าบริการรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้โดยพิจารณาถึงขั้นความสาํเร็จของงาน  

 ค่าเช่ารับ 

 ค่าเช่าสญัญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นรายไดต้ามระยะเวลาท่ีใหเ้ช่า 

ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

5.2 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมี
สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัท่ีไดม้าและไม่มี
ขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

5.3 ลูกหนีก้ารค้า 

  ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯบนัทึกค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ
สาํหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเกบ็เงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณา
จากประสบการณ์การเกบ็เงินและการวิเคราะห์อายหุน้ี  

5.4 สินค้าคงเหลอื 

 สินคา้คงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่
ราคาใดจะตํ่ากวา่  

 ส่วนลดรับจากปริมาณการซ้ือซ่ึงบริษทัฯไดรั้บจากผูข้ายจะบนัทึกลดมูลค่าของสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้ง
และรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเม่ือสินคา้นั้นขายได ้

5.5 เงนิลงทุน 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน  

5.6 อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนในราคาทุนซ่ึงรวมตน้ทุนการทาํ
รายการ หลงัจากนั้น บริษทัฯจะบนัทึกอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคา
สะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 
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ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนคาํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารให้
ประโยชน์โดยประมาณ 5 - 20 ปี ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนรวมอยูใ่นการ
คาํนวณผลการดาํเนินงาน 
บริษัทฯรับรู้ผลต่างระหว่างจาํนวนเงินท่ีได้รับสุทธิจากการจาํหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพยใ์นส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในงวดท่ีตดัรายการอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนออกจาก
บญัชี 

5.7 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม 
และค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  

ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารให้ประโยชน์
โดยประมาณดงัน้ี 

 อาคาร   - 20  ปี 
 อาคารบนท่ีเช่าและส่วนปรับปรุงอาคาร -       ตามอายกุารใชง้านแต่ไม่เกินอายสุญัญาเช่า 

  อุปกรณ์คอมพวิเตอร์  - 3 - 10  ปี 
  เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน - 5 - 10  ปี 

 ยานพาหนะ  - 5  ปี 

ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหว่างติดตั้งและก่อสร้าง 

บริษทัฯตดัรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เม่ือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ได้
รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้ รายการผลกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่าย
สินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเม่ือบริษทัฯตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

5.8 ต้นทุนการกู้ยมื 

 ตน้ทุนการกูย้มืของเงินกูท่ี้ใชใ้นการไดม้าหรือการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการ
แปลงสภาพใหพ้ร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กนาํไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกว่าสินทรัพยน์ั้นจะ
อยูใ่นสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามท่ีมุ่งประสงค ์ ส่วนตน้ทุนการกูย้มือ่ืนถือเป็นค่าใชจ่้ายในงวดท่ีเกิด
รายการ ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้มืนั้น 
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5.9 สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่าสะสม 
(ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั้น  

บริษทัฯตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์) ท่ีมีอายกุารให้ประโยชน์จาํกดั
อย่างมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยน์ั้น (5 ปี และ 10 ปี) และจะประเมินการ    
ด้อยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยน์ั้ นเกิดการด้อยค่า บริษทัฯจะทบทวน
ระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและวิธีการตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็น    
อยา่งนอ้ย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

5.10   สิทธิการเช่าและค่าตดัจาํหน่าย 

 สิทธิการเช่าแสดงตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสม บริษทัฯตดัจาํหน่ายสิทธิการเช่าตามวิธี
เส้นตรงตามอายสุญัญาเช่า 

 ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

5.11  รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ 
หรือถูกบริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบั
บริษทัฯ 

 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือ
ทางออ้มซ่ึงทาํใหมี้อิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสาํคญั กรรมการหรือพนกังาน
ของบริษทัฯท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

5.12 สัญญาเช่าระยะยาว 

 สัญญาเช่าอุปกรณ์และยานพาหนะท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ได้
โอนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ย
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า
แลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสิน
ระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า 
สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสญัญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า 

 จาํนวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวิธี
เส้นตรงตลอดอายสุญัญาเช่า 
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5.13 เงนิตราต่างประเทศ 

 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยูใ่นสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงใน
อตัราแลกเปล่ียนไดร้วมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

5.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนหรือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนของบริษทัฯหากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพย์
ดงักล่าวอาจดอ้ยค่า บริษทัฯรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพย์
มีมูลค่าต ํ่ากว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้ งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมูลค่า
ยติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า 
ในการประเมินมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย ์บริษทัฯประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการ
คาดว่าจะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละคาํนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใช้อตัราคิดลดก่อนภาษีท่ี
สะทอ้นถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียง
ซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ี์กาํลงัพิจารณาอยู ่ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนใน
การขาย บริษทัฯใชแ้บบจาํลองการประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึง
จาํนวนเงินท่ีกิจการสามารถจะไดม้าจากการจาํหน่ายสินทรัพยห์ักดว้ยตน้ทุนในการจาํหน่าย โดย
การจาํหน่ายนั้นผูซ้ื้อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคา
กนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 

 บริษทัฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า
ของสินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง บริษทัฯจะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บ
คืนของสินทรัพยน์ั้น และจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชก้าํหนดมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่าคร้ังล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพ่ิมข้ึนจากการกลบัรายการผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่าตอ้งไม่สูงกว่ามูลค่าตามบญัชีท่ีควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงวดก่อนๆ บริษทัฯจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ
สินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัที  
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5.15 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษทัฯรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมเป็นค่าใช้จ่ายเม่ือเกิด
รายการ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน  

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯและพนกังานไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่าย
สะสมและเงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเล้ียงชีพไดแ้ยก
ออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯ เงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้าย
ในปีท่ีเกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  

 บริษทัฯมีภาระสาํหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายใหแ้ก่พนกังานเม่ือออกจากงานตามกฎหมายแรงงาน ซ่ึง
บริษทัฯถือวา่เงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน  

 บริษทัฯคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใชว้ิธีคิดลด
แต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว  ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญอิสระได้ทาํการ
ประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 ผลกาํไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการ
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  

5.16 ประมาณการหนีสิ้น 

 บริษทัฯจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต
ไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไป
เพ่ือปลดเปล้ืองภาระผูกพนันั้ น และบริษัทฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพนันั้นได้อย่าง
น่าเช่ือถือ  

5.17 ภาษเีงินได้ 

บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดต้ามวิธีภาษีเงินไดค้า้งจ่ายโดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑ ์   
ท่ีกาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 
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6. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสําคญั 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ
และการประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ
ดงักล่าวน้ีส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้ การใชดุ้ลยพินิจ
และการประมาณการท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

 สัญญาเช่า  

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน       
ฝ่ายบริหารไดใ้ช้ดุลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพ่ือพิจารณาว่า    
บริษทัฯไดโ้อนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชนใ์นสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 

 ค่าเผือ่สินค้าเสียหาย 

 ในการประมาณค่าเผื่อสินค้าเสียหายอนัเน่ืองมาจากการสูญหายหรือเส่ือมสภาพ ฝ่ายบริหาร
จาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการโดยพิจารณาจากสภาพของสินคา้และระยะเวลาในการ
เกบ็สินคา้ 

 ค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

 ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการ
ประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การ    
เกบ็เงินในอดีต อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงนิ 

 ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีไม่มีการซ้ือขายในตลาดและไม่สามารถ
หาราคาไดใ้นตลาดซ้ือขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของ
เคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว โดยใชเ้ทคนิคและแบบจาํลองการประเมินมูลค่า ซ่ึงตวัแปรท่ีใชใ้น
แบบจาํลองได้มาจากการเทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยู่ในตลาด โดยคาํนึงถึงสภาพคล่อง ขอ้มูล
ความสมัพนัธ์ และการเปล่ียนแปลงของมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว 

 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

 ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายกุาร
ให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการ     
ใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 
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 นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละ
ช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนตํ่ากว่ามูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการตลาด 

 ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการตลาด คือ รายการท่ีเกิดจากกิจกรรมโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ รวมถึงกิจกรรม
ส่งเสริมการขายต่างๆ  ท่ีเกิดจากธุรกรรมท่ีไดมี้การขายสินคา้ไปแลว้ แต่บริษทัฯยงัคงมีภาระผกูพนั
จากการส่งเสริมการขายดงักล่าวอยู่กบัลูกคา้ท่ีจะต้องชาํระภาระผูกพนัดงักล่าวในอนาคต ซ่ึง       
บางรายการเป็นการประมาณข้ึนจากประสบการณ์ในอดีต รวมถึงการเปรียบเทียบขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีมี
อยูใ่นตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง อยา่งไรก็ตามการใชป้ระมาณการและขอ้สมมติฐาน ณ ช่วงเวลาท่ีแตกต่าง
กนั อาจมีผลต่อจาํนวนท่ีเคยประมาณการไว ้ดงันั้น การปรับปรุงค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขายอาจมีข้ึน
ไดใ้นอนาคต 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึน
เงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 

7. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเ ก่ียวข้องกัน 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและ
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2554 2553 2554 2553  

รายการธุรกจิกับบริษัทย่อย      
   (ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ขายสินคา้ - - 1,251 1,026 ราคาตลาด 
ค่าเช่าและค่าบริการรับ - - 154,172 146,311 เดือนละ 12 - 13 ลา้นบาท 
รายไดอ่ื้น - - 28,343 27,672 ร้อยละของยอดรายไดห้ลกั 
เงินปันผลรับ  - 24,997 - ตามท่ีประกาศจ่าย 
ค่าบริการรับ - - 11,180 9,277 ตามตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง 
ค่าบริการจ่าย - - 606 603 ราคาตลาด 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 2,397 1,221 ร้อยละ 1.80 - 3.70  ต่อปี (2553:  

   ร้อยละ 1.50 - 1.85 ต่อปี) 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2554 2553 2554 2553  

รายการธุรกจิกับบริษัททีเ่กีย่วข้องกนั      
ขายสินคา้ 62,080 11,499 62,080 11,499 ราคาตลาด 
ดอกเบ้ียรับ 22,436 5,703 22,436 5,703 ร้อยละ 1.00 - 3.38 ต่อปี (2553:  

   ร้อยละ 0.25 - 1.60 ต่อปี) 
ซ้ือสินคา้ - 547 - 547 ราคาตลาด 
ค่าเช่าและค่าบริการรับ 2,344 2,348 2,344 2,348 ราคาตลาด 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 18,908 17,645 18,908 17,645 ร้อยละของยอดขายแต ่

  ไม่นอ้ยกวา่อตัราขั้นต ํ่า 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษทัฯมียอดคงคา้งกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงแสดงใน    
งบแสดงฐานะการเงินรวมอยูใ่นรายการดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2554  2553  2554  2553 

ตัว๋แลกเงินและเงนิฝากสถาบันการเงนิ       
(แสดงรวมในเงินสดและรายการ      
   เทียบเท่าเงินสด)      
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (1) 1,728,321 1,196,575  1,728,321 1,196,575 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่      
   บริษทัยอ่ย - -  17,616 2,558 
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (2) 2,659 3,325  2,659 3,325 
รวม 2,659 3,325  20,275 5,883 
เงินประกนัการเช่า      
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (1) 3,000 3,000  3,000 3,000 
เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกจิการที่เกีย่วข้องกนั       
   บริษทัยอ่ย - - 90,000 85,000 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่      
   บริษทัยอ่ย - -  8 14 
   บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั (1) 1,124 1,436  1,124 1,436 
รวม 1,124 1,436  1,132 1,450 

 ลกัษณะความสัมพนัธ์กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 (1) มีผูถื้อหุน้รายใหญ่ร่วมกนั 
 (2) เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
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เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ยอดคงคา้งของเงินกูย้ืมระยะสั้ นระหว่างบริษทัฯและกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2554 และ 2553 และการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืดงักล่าวมีรายละเอียดดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
  

 
 
 

ลกัษณะความสมัพนัธ์ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 
 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 
2553 

 
 

เพิ่มข้ึน 
ระหวา่งปี 

 
 

ลดลง 
ระหวา่งปี 

ยอดคงเหลือ 
ณ วนัท่ี  

31 ธนัวาคม 
2554 

 
เงินกูย้มื 

บริษทั มาร์เกต็ วลิเลจ 

   จาํกดั  บริษทัยอ่ย 85,000 30,000 (25,000) 90,000 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่าใชจ่้าย
ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและ          

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 85,541 77,480 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 3,310 2,982 

รวม 88,851 80,462 

8. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 

เงินสด 94,823 86,922 94,189 86,192 
เงินฝากธนาคาร 156,501 135,323 113,218 110,552 
ตัว๋แลกเงิน 1,726,000 1,195,000 1,726,000 1,195,000 

รวม 1,977,324 1,417,245 1,933,407 1,391,744 
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 เงินฝากออมทรัพยแ์ละตัว๋แลกเงินมีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.75   
ถึง 3.38 ต่อปี (2553: ร้อยละ 0.25 ถึง 1.60 ต่อปี) 
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9. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่   

(หน่วย: พนับาท) 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
2554   2553  2554   2553 

           ลูกหน้ีการคา้ 216,429 164,019 212,236 159,221 
            ลูกหน้ีอ่ืน 568,174 478,399 585,489 480,833 
            ลูกหน้ีค่าชดเชยความเสียหาย* 180,052 - 180,052 - 
            รายไดค้า้งรับ 21,781 19,989 16,867 15,460 
            รวมลกูหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 986,436 662,407 994,644 655,514 

 *  ลูกหน้ีค่าชดเชยความเสียหายของสินคา้และสินทรัพย ์

 ลูกหนีก้ารค้า 

(หน่วย: พนับาท) 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
2554   2553  2554   2553 

           ลูกหน้ีการคา้ 97,089 84,015 93,100 79,217 

           ลูกหน้ีเช็คคืน 1,190 2,212 1,190 2,212 

           ลูกหน้ีบตัรเครดิตและคูปอง 119,892 80,441 119,688 80,441 

           รวม  218,171 166,668 213,978 161,870 

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

           รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 216,429 164,019 212,236 159,221 

 ยอดคงคา้งของลกูหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 แยกตามอายหุน้ีท่ีคงคา้งไดด้งัน้ี 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2554  2553 2554 2553 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 1,868 862 1,892 977 
คา้งชาํระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  691 - 968 9 
 3 - 6 เดือน 87 2,460 87 2,460 

รวมลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2,646 3,322 2,947 3,446 
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     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2554  2553 2554 2553 

ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
    

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 197,129 142,535 195,267 139,443 
คา้งชาํระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  17,037 17,853 14,524 16,039 
 3 - 6 เดือน - 503 - 487 
 6 - 12 เดือน - - - - 
 มากกวา่ 12 เดือน 1,359 2,455 1,240 2,455 

รวม 215,525 163,346 211,031 158,424 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (1,742) (2,649) (1,742) (2,649) 

รวมลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 213,783 160,697 209,289 155,775 

รวมลกูหน้ีการคา้ - สุทธิ 216,429 164,019 212,236 159,221 

 ลูกหนีอ้ืน่ 

ลูกหน้ีอ่ืนส่วนใหญ่ประกอบดว้ยลูกหน้ีท่ีเกิดจากการดาํเนินงานท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการสนบัสนุนการ
ขายและลูกหน้ีจากการใหเ้ช่าพื้นท่ีและบริการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  

ยอดคงเหลือของลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 แยกตามอายหุน้ีท่ีคงคา้งไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2554   2553  2554   2553 
อายุหนีค้้างชําระ      
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 300,687 169,956 318,002 172,390 
คา้งชาํระ     

ไม่เกิน 3 เดือน 259,448 301,682 259,448 301,682 
3 - 6 เดือน 3,133 2,402 3,133 2,402 
6 - 12 เดือน 5,619 1,971 5,619 1,971 
มากกว่า 12 เดือน 8,263 11,383 8,263 11,383 

รวม 577,150 487,394 594,465 489,828 
หกั: ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (8,976) (8,995) (8,976) (8,995) 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 568,174 478,399 585,489 480,833 
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10. สินค้าคงเหลอื    

(หน่วย: พนับาท) 
งบการเงินรวมและ                    

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
2554   2553 

สินคา้คงเหลือ 5,355,847 4,559,358 
หกั: รายการปรับลดราคาทุนใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (209,015) (149,361) 
สุทธิ 5,146,832 4,409,997 
หกั: สินคา้ท่ีจ่ายชาํระค่าสินคา้เม่ือขาย (610,831) (566,260) 
 ส่วนลดจากการซ้ือสินคา้ (153,505) (129,505) 
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 4,382,496 3,714,232 

 ในเดือนตุลาคม 2554 ไดเ้กิดอุทกภยัอย่างร้ายแรงในประเทศไทย โดยนํ้ าไดเ้ขา้ท่วมพ้ืนท่ีตั้งของ
ศูนยก์ระจายสินคา้ของบริษทัฯ ซ่ึงก่อให้เกิดความเสียหายต่อสินคา้บางส่วน บริษทัฯไดส้ํารวจ
มูลค่าความเสียหายและบนัทึกตดัจาํหน่ายสินคา้ดงักล่าวดว้ยมูลค่าตามราคาทุน ไวใ้นส่วนของ
กาํไรหรือขาดทุน อย่างไรก็ตาม บริษทัฯไดท้าํประกนัภยัซ่ึงครอบคลุมความเสียหายโดยตรงต่อ
ทรัพยสิ์นและไดแ้จง้ขอรับค่าสินไหมทดแทนไปยงับริษทัประกนัภยั ซ่ึงในเดือนธันวาคม 2554 
บริษทัฯประกนัภยัไดส่้งบริษทัสาํรวจภยัเขา้สาํรวจความเสียหายและไดจ่้ายเงินชดเชยความเสียหาย
งวดแรกเป็นจาํนวนเงิน 158 ลา้นบาทซ่ึงครอบคลุมความเสียหายของมูลค่าราคาทุนของสินคา้แลว้     
ในเดือนมกราคมและกุมภาพนัธ์ 2555 ดงันั้น ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯจึงไดรั้บรู้ค่า
สินไหมทดแทนท่ีไดรั้บดงักล่าว   ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนและลูกหน้ีค่าชดเชยความเสียหาย
ในงบแสดงฐานะการเงินดว้ยจาํนวนไม่เกินผลขาดทุนจากการตดัจาํหน่ายสินคา้ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ 

11. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

บริษทั ทุนเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน 
เงินปันผลที่บริษทัฯรับ

ระหวา่งปี 

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั มาร์เก็ต วลิเลจ จาํกดั 5,000 5,000 99.99 99.99 4,999 4,999 24,997 - 
Home Product Center (Malaysia)        
   Sdn. Bhd.(1) 10,000 - 100.00 - 9,840 - - - 

    14,839 4,999 24,997 - 
(1)  ตรวจสอบแลว้โดยผูส้อบบญัชีอ่ืน 
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11.1 ในเดือนมิถุนายน 2554 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัใหจ้ดัตั้งบริษทั โฮม โปรดกัส์ 
เซ็นเตอร์ (มาเลเซีย) จาํกดั เป็นบริษทัย่อย เพ่ือดาํเนินธุรกิจคา้ปลีกในประเทศมาเลเซีย โดยมีทุน    
จดทะเบียนจาํนวน 1 ลา้นริงกิต บริษทัฯมีสัดส่วนการลงทุนในบริษทัยอ่ยดงักล่าวคิดเป็นอตัรา   
ร้อยละ 100 ในเดือนกรกฎาคม 2554 บริษทัฯไดด้าํเนินการจดทะเบียนจดัตั้งบริษทัดงักล่าวแลว้ 

11.2  เม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2554 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทั มาร์เก็ต วิลเลจ็ จาํกดั ซ่ึงเป็น   
บริษทัยอ่ย มีมติอนุมติัใหจ้ดัสรรสาํรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกาํไรสะสม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ดงัน้ี 

- จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 0.5 ลา้นบาทซ่ึงเป็นอตัราร้อยละ 10 ของจาํนวนทุนของ
บริษทั 

- จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 500 คิดเป็นจาํนวนเงิน 25.0 ลา้นบาทใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของ
บริษทัยอ่ย โดยจ่ายเงินปันผลแลว้ในวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2554 

12. อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

 มูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 แสดงได้
ดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ท่ีดินและส่วน
ปรับปรุงท่ีดิน 

อาคาร
สาํนกังานและ

อุปกรณ์ 
ใหเ้ช่า 

สินทรัพย์
ระหวา่งติดตั้ง
และก่อสร้าง 

 
 

 
รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554     
ราคาทุน 150,000 1,355,186 14,001 1,519,187 
หกั: ค่าเส่ือมราคาสะสม - (423,204) - (423,204) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 150,000 931,982 14,001 1,095,983 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553     

ราคาทุน 150,000 1,354,000 1,902 1,505,902 
หกั: ค่าเส่ือมราคาสะสม - (346,608) - (346,608) 

มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 150,000 1,007,392 1,902 1,159,294 
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 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนสาํหรับปี 2554 และ 2553 แสดง
ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงิน       

เฉพาะกิจการ 

 2554 2553 

มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 1,159,294 1,229,633 
ซ้ือสินทรัพย ์ 27,200 10,605 
จาํหน่ายสินทรัพย ์- ราคาตามบญัชี (9,391) (241) 
ค่าเส่ือมราคา (81,120) (80,703) 

มูลค่าตามบญัชีปลายปี 1,095,983 1,159,294 

มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนดงักล่าวมีมูลค่า 2,332 ลา้นบาท มูลค่ายติุธรรมน้ี
ประเมินโดยผู ้ประเมินอิสระ  โดยใช้เกณฑ์วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach)                    
ขอ้สมมติฐานหลกัท่ีใชใ้นการประเมินสินทรัพยด์งักล่าวประกอบดว้ย อตัราผลตอบแทน อตัรา  
เงินสาํรองค่าปรับปรุงอาคาร และอตัราการเติบโตระยะยาวของค่าเช่า  

13. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ท่ีดินและ   เคร่ืองตกแต่ง  สินทรัพย ์  
 ส่วนปรับปรุง อาคารและ อุปกรณ์ และเคร่ืองใช ้  ระหวา่งติดตั้ง  
 ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง คอมพิวเตอร์ สาํนกังาน ยานพาหนะ และก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 2,230,385 5,863,797 307,060 1,973,792 41,964 97,938 10,514,936 
ซ้ือเพ่ิม 97,469 78,512 45,513 299,219 7,948 1,319,107 1,847,768 
จาํหน่ายและตดัจาํน่าย - (75,447) (16,439) (107,944) (6,332) - (206,162) 
โอนเขา้ (ออก) 4,302 522,341 11,029 156,437 - (694,109) - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 2,332,156 6,389,203 347,163 2,321,504 43,580 722,936 12,156,542 
ซ้ือเพ่ิม 694,635 128,201 54,165 498,436 9,791 1,822,293 3,207,521 
จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย - (99,905) (19,238) (158,297) (9,166) - (286,606) 
โอนเขา้ (ออก) 161,868 722,217 1,402 167,123 11,392 (1,064,002) - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 3,188,659 7,139,716 383,492 2,828,766 55,597 1,481,227 15,077,457 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 ท่ีดินและ   เคร่ืองตกแต่ง  สินทรัพย ์  
 ส่วนปรับปรุง อาคารและ อุปกรณ์ และเคร่ืองใช ้  ระหวา่งติดตั้ง  
 ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง คอมพิวเตอร์ สาํนกังาน ยานพาหนะ และก่อสร้าง รวม 

ค่าเส่ือมราคาสะสม        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 - 1,353,096 252,826 1,323,429 27,091 - 2,956,442 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 367,564 39,670 313,177 7,435 - 727,846 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ี        

 จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย - (40,749) (16,424) (91,308) (6,032) - (154,513) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 - 1,679,911 276,072 1,545,298 28,494 - 3,529,775 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 464,917 50,612 361,948 9,221 - 886,698 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ี        

 จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย - (41,852) (19,224) (144,716) (8,873) - (214,665) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 - 2,102,976 307,460 1,762,530 28,842 - 4,201,808 

ค่าเผือ่การด้อยค่า        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 13,000 64,540 - - - - 77,540 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี - 53,598 - - - - 53,598 
ลดลงระหวา่งปี - (17,900) - - - - (17,900) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 13,000 100,238 - - - - 113,238 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี - 31,777 - - - - 31,777 
ลดลงระหวา่งปี - (81,752) - - - - (81,752) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 13,000 50,263 - - - - 63,263 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 2,319,156 4,609,054 71,091 776,206 15,086 722,936 8,513,529 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 3,175,659 4,986,477 76,032 1,066,236 26,755 1,481,227 10,812,386 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี       
 2553 (จาํนวน 674.8  ลา้นบาท รวมอยูใ่นคา่ใชจ่้ายในการขาย ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 727,846 

 2554 (จาํนวน 828.4  ลา้นบาท รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขาย ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 886,698 
 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดินและ   เคร่ืองตกแต่ง  สินทรัพย ์  

 ส่วนปรับปรุง อาคารและ อุปกรณ์ และเคร่ืองใช ้  ระหวา่งติดตั้ง  

 ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง คอมพิวเตอร์ สาํนกังาน ยานพาหนะ และก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 2,230,385 5,863,151 306,813 1,954,252 41,367 97,937 10,493,905 
ซ้ือเพ่ิม 97,469 78,512 45,392 298,957 7,948 1,318,997 1,847,275 
จาํหน่ายและตดัจาํน่าย - (75,448) (16,439) (107,724) (6,332) - (205,943) 
โอนเขา้ (ออก) 4,302 522,341 11,029 156,437 - (694,109) - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 2,332,156 6,388,556 346,795 2,301,922 42,983 722,825 12,135,237 
ซ้ือเพ่ิม 694,635 128,201 54,162 497,181 9,791 1,822,291 3,206,261 
จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย - (99,904) (19,238) (157,119) (9,166) - (285,427) 
โอนเขา้ (ออก) 161,868 722,217 1,402 167,011 11,392 (1,063,890) - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 3,188,659 7,139,070 383,121 2,808,995 55,000 1,481,226 15,056,071 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดินและ   เคร่ืองตกแต่ง  สินทรัพย ์  

 ส่วนปรับปรุง อาคารและ อุปกรณ ์ และเคร่ืองใช ้  ระหวา่งติดตั้ง  

 ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง คอมพิวเตอร์ สาํนกังาน ยานพาหนะ และก่อสร้าง รวม 

ค่าเส่ือมราคาสะสม        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 - 1,352,940 252,676 1,310,730 26,623 - 2,942,969 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 367,500 39,582 309,269 7,317 - 723,668 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ี        

 จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย - (40,749) (16,424) (91,137) (6,032) - (154,342) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 - 1,679,691 275,834 1,528,862 27,908 - 3,512,295 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 464,853 50,543 360,038 9,212 - 884,646 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ี        

 จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย - (41,852) (19,224) (143,542) (8,873) - (213,491) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 - 2,102,692 307,153 1,745,358 28,247 - 4,183,450 

ค่าเผือ่การด้อยค่า        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2553 13,000 64,540 - - - - 77,540 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี - 53,598 - - - - 53,598 
ลดลงระหวา่งปี - (17,900) - - - - (17,900) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 13,000 100,238 - - - - 113,238 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี - 31,777 - - - - 31,777 
ลดลงระหวา่งปี - (81,752) - - - - (81,752) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 13,000 50,263 - - - - 63,263 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี        
31 ธนัวาคม 2553 2,319,156 4,608,627 70,961 773,060 15,075 722,825 8,509,704 

31 ธนัวาคม 2554 3,175,659 4,986,115 75,968 1,063,637 26,753 1,481,226 10,809,358 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี     
2553 (จาํนวน 647.8 ลา้นบาท รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขาย ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร)  723,668 

2554 (จาํนวน 828.4 ลา้นบาท รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขาย ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร)   884,646 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษทัฯมียอดคงเหลือของยานพาหนะและอุปกรณ์ซ่ึงได้มาภายใต้
สญัญาเช่าทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 9 ลา้นบาท (2553: 15 ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือม
ราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมี
จาํนวนเงินประมาณ 1,113 ลา้นบาท (2553: 859 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะบริษทัฯ: 1,102 ลา้น
บาท และ 2553: 859 ลา้นบาท) 
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14. คอมพวิเตอร์ซอฟแวร์ 
 (หน่วย: พนับาท) 

                   
งบการเงินรวม 

งบการเงิน         
เฉพาะกิจการ 

ราคาทุน   
1 มกราคม 2553 234,653 234,643 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งปี 57,679 57,331 
ตดัจาํหน่ายระหว่างปี (6,297) (6,297) 

31 ธนัวาคม 2553 286,035 285,677 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งปี 80,733 80,733 
ตดัจาํหน่ายระหว่างปี (3,677) (3,667) 

31 ธนัวาคม 2554 363,091 362,743 

ค่าตัดจาํหน่ายสะสม   
1 มกราคม 2553 99,537 99,533 
ตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 20,873 20,857 
ตดัจาํหน่ายส่วนท่ีตดัจาํหน่าย (4,577) (4,577) 

31 ธนัวาคม 2553 115,833 115,813 
ตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 21,531 21,495 
ตดัจาํหน่ายส่วนท่ีตดัจาํหน่าย (2,321) (2,315) 

31 ธนัวาคม 2554 135,043 134,993 

ค่าเผือ่การด้อยค่า   
1 มกราคม 2553 43,000 43,000 
ลดลงระหว่างปี (3,000)   (3,000)    

31 ธนัวาคม 2553 40,000 40,000 
ลดลงระหว่างปี (1,500) (1,500) 

31 ธนัวาคม 2554 38,500 38,500 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี   
31 ธนัวาคม 2553 130,202 129,864 

31 ธนัวาคม 2554 189,548 189,250 
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15. สิทธิการเช่า 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม

และงบการเงิน      
เฉพาะกิจการ 

ราคาทุน  
1 มกราคม 2553 870,799 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งปี 160,076 
ตดัจาํหน่ายระหว่างปี (871) 

31 ธนัวาคม 2553 1,030,004 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งปี 269,509 

31 ธนัวาคม 2554 1,299,513 

ค่าตัดจาํหน่ายสะสม  
1 มกราคม 2553 167,799 
ตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 31,037 
ตดัจาํหน่ายส่วนท่ีตดัจาํหน่าย (224) 

31 ธนัวาคม 2553 198,612 
ตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 41,505 

31 ธนัวาคม 2554 240,117 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี  
31 ธนัวาคม 2553 831,392 

31 ธนัวาคม 2554 1,059,396 

16. เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 บริษทัฯ มีวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารหลายแห่งท่ียงัมิไดเ้บิก
ใชเ้ป็นจาํนวนทั้งส้ิน 275 ลา้นบาท และ 175 ลา้นบาท ตามลาํดบั และมีวงเงินสินเช่ืออ่ืน ๆ จาํนวน 
4,184 ลา้นบาท และ 4,203 ลา้นบาท ตามลาํดบั  
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17. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

 (หน่วย: พนับาท) 

18. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส่วนท่ีถึงกาํหนด  ส่วนท่ีถึงกาํหนด 
 ชาํระในหน่ึงปี  ชาํระเกินหน่ึงปี 

 2554   2553  2554   2553 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า     
   การเงิน 4,322 5,145 9,113 7,430 
หกั: ดอกเบ้ียรอการ     
   ตดัจาํหน่าย  (602) (547) (693) (524) 
สุทธิ 3,720 4,598 8,420 6,906 

บริษัทฯได้ทาํสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซ่ิงเพื่อเช่ายานพาหนะและอุปกรณ์ใช้ในการ
ดาํเนินงานของกิจการโดยมีกาํหนดการชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายขุองสัญญามีระยะเวลาโดย
เฉล่ียประมาณ 3 ถึง 5 ปี  

ณ วนัท่ี 3  1 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นตํ่าตามสัญญาเช่าการเงิน  
ดงัน้ี  

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

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 4.32 9.11 13.43 
ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                                      (0.60) (0.69) (1.29) 
มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 3.72 8.42 12.14 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554   2553  2554   2553 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 5,944,705 4,936,827 5,939,589 4,930,933 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 8 14 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 312,252 254,732 302,514 248,142 
เจา้หน้ีคา่ซ้ือทรัพยสิ์น 343,125 186,445 343,125 186,445 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,124 1,436 1,124 1,436 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 690,573 517,063 674,803 499,867 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอื่น 7,291,779 5,896,503 7,261,163 5,866,837 
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19. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

 จาํนวนเงินสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงาน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 แสดงไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงิน            

เฉพาะกิจการ 
 2554 2553 
ยอดคงเหลือตน้ปี 76,786 63,516 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 11,068 12,213 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 3,498 2,985 
ผลประโยชน์ท่ีจ่ายในระหวา่งปี - (1,928) 
ยอดคงเหลือปลายปี 91,352 76,786 

 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรวมอยูใ่นกาํไรหรือขาดทุนสําหรับปีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 จาํนวน 15 ลา้นบาท 

 สมมติฐานหลกัในการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินคือ ใชอ้ตัราคิดลด
ร้อยละ 4.7 ต่อปี อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคตร้อยละ 6.7 - 7.2 ต่อปี และอตัราการเปล่ียนแปลง
ในจาํนวนพนกังานร้อยละ 0 - 50 ต่อปี 

20. หุ้นกู้ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

จาํนวนหุน้ (หน่วย)  จาํนวนเงิน (พนับาท) 

2554  2553  2554  2553 
หุน้กูป้ระเภทไม่มีหลกัประกนั       
   คร้ังท่ี 1/2551 -  500,000 - 100,000 
   คร้ังท่ี 2/2551 -  630,000 - 630,000 
   คร้ังท่ี 1/2552 300,000  300,000 300,000 300,000 
   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 3,000,000 3,130,000 3,000,000 2,730,000 
หกั: ส่วนท่ีจะถึงกาํหนด     
           ชาํระภายใน 1 ปี   (300,000) (730,000) 
หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด     
   ชาํระภายในหน่ึงปี   2,700,000 2,000,000 
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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 

 ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัฯไดช้าํระคืนเงินตน้ตามเง่ือนไขการชาํระคืนของหุ้นกูด้งักล่าว
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูค้รบทั้งจาํนวนแลว้ 

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 

  ในเดือนพฤศจิกายน 2554 บริษทัฯไดช้าํระคืนเงินตน้ตามเง่ือนไขการชาํระคืนของหุ้นกู้
ดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูค้รบทั้งจาํนวนแลว้ 
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 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 
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 
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อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ 3.00 ต่อปี  



   30 

 
 "หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีประกนัของ 

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

ไถ่ถอนปี 2556" 
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 บริษทัฯได้ออกหุ้นกูไ้ม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกนัของบริษทั 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 

21. ทุนจดทะเบียน 

ในปี 2554 ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 22 ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯไดใ้ช้
สิทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิดงัน้ี 

 จาํนวนใบสาํคญั จาํนวนหุน้ ราคา  
ปี 2554 แสดงสิทธิ สามญั ใชสิ้ทธิ จาํนวนเงิน 

 (หน่วย) (หุน้) (บาทต่อหุน้) (พนับาท) 
ESOP-W4     
   - ไตรมาสท่ีหน่ึง 848,392 1,926,693 1.752 3,376 
   - ไตรมาสท่ีสอง 8,139,163 21,568,719 1.502 32,396 
   - ไตรมาสท่ีสาม 1,329,911 3,524,256 1.502 5,293 
   - ไตรมาสท่ีส่ี 501,543 1,519,171 1.314 1,996 



   31 

รวม 10,819,009 28,538,839  43,061 

ในระหว่างปี จาํนวนหุน้สามญั ทุนชาํระแลว้และส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัของบริษทัฯเพิม่ข้ึนดงัน้ี 

   ส่วนเกินมูลค่า 
 จาํนวนหุน้ ทุนชาํระแลว้ หุน้สามญั 

 (พนัหุน้) (พนับาท) (พนับาท) 
หุน้สามญัจดทะเบียน    
   ณ วนัตน้ปี 4,426,605   
   เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี 1,456,616   
   ลดลงระหวา่งปี (1,826)   

   ณ วนัปลายปี 5,881,395   

หุน้สามญัท่ีออกและชาํระแลว้    
   ณ วนัตน้ปี 4,352,992 4,352,992 621,807 
   เพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ 28,539 28,539 14,522 
   เพ่ิมทุนจากการจ่ายหุน้ปันผล 1,455,191 1,455,191 - 

   ณ วนัปลายปี 5,836,722 5,836,722 636,329 

21.1   เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2554 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯมีมติอนุมติัเก่ียวกบัหุ้นสามญัจด
ทะเบียนและการจ่ายปันผลดงัน้ี 

1. จ่ายปันผลจากผลการดาํเนินงานของเดือนกรกฎาคม 2553 ถึงเดือนธนัวาคม 2553 โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 
- จ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบริษทัฯจาํนวนไม่เกิน 726 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 

บาท รวมมูลค่าทั้งส้ินไม่เกิน 726 ลา้นบาทใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ในอตัรา 6 หุน้เดิม
ต่อ 1 หุน้ปันผล หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายปันผลหุน้ละ 0.1667 บาท ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ราย
ใดมีเศษของหุน้เดิมหลงัการจดัสรรหุน้ปันผลแลว้ใหจ่้ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอตัรา
หุน้ละ 0.1667 บาท 

-  จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.0193 บาท หรือคิดเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 84 ลา้น
บาท  

รวมคิดเป็นการจ่ายปันผลในอตัราหุ้นละ 0.186 บาท  
2. ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจากทุนจดทะเบียนเดิม 4,427 ลา้นบาท เป็น 4,426 ลา้นบาท โดย

ยกเลิกการจดัสรรหุ้นปันผลตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2553 ท่ีคงเหลือจาํนวน 
1.2 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 
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3. เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 726 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 4,426 ลา้นบาทเป็น 

5,152 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน 726 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 

เพ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปันผล 

บริษทัฯไดด้าํเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 5,152 
ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2554 

21.2  เม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2554 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯมีมติอนุมติัดงัน้ี 

1. จดัสรรกาํไรสะสมและจ่ายปันผลระหว่างกาล โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 - จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 44 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นอตัรา 5% ของกาํไรสุทธิงวดเดือน
มกราคม 2554 ถึงเดือนมิถุนายน 2554 

 - จ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบริษทัฯจาํนวนไม่เกิน 730 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00 
บาท รวมมูลค่าทั้งส้ินไม่เกินจาํนวน 730 ลา้นบาทใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯในอตัรา 7 หุ้น
เดิมต่อ 1 หุ้นปันผลหรือคิดเป็นอตัราการจ่ายปันผล 0.1429 บาทต่อหุน้ ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้น   
รายใด มีเศษของหุน้เดิมหลงัการจดัสรรหุน้ปันผลแลว้ ใหจ่้ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอตัรา
หุน้ละ 0.1429 บาท 

 - จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.0159 บาท หรือคิดเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 81 ลา้นบาท  
 รวมเป็นการจ่ายปันผลในอตัราหุ้นละ 0.1588 บาท โดยมีกาํหนดจ่ายหุ้นปันผลและเงินปันผล

จาํนวนดงักล่าวภายในวนัท่ี 27 ตุลาคม 2554 

2. ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 5,152 ลา้นบาท เป็น 5,151 ลา้น
บาท โดยยกเลิกหุ้นสามญัจดทะเบียนท่ีคงเหลือจากการจดัสรรหุ้นปันผลตามมติท่ีประชุม
สามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2554 จาํนวน 0.6 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 

3. เพ่ิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 730 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนจาํนวน 5,151 ลา้นบาท เป็น 5,881 
ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน 730 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้หุน้ละ 1.00 บาท เพ่ือ
รองรับการจ่ายหุน้ปันผล 

 บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเพ่ิมทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ป็นทุนชาํระแลว้จาํนวน 5,837 ลา้นบาทเม่ือ
วนัท่ี 7 ธนัวาคม 2554  

22. ใบสําคญัแสดงสิทธิ 

 ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯซ่ึงออกใหโ้ดยไม่มีราคาเสนอขาย มีรายละเอียดดงัน้ี 

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

 

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 
7 ตุลาคม 2554 1.314 บาท 3.029 หุน้สามญั 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯในระหวา่งปีมีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 

(หน่วย: หน่วย) 
 จาํนวนใบสาํคญัแสดง จาํนวนใบสาํคญัแสดง จาํนวนใบสาํคญัแสดง  

ประเภท สิทธิคงเหลือ ณ วนัท่ี  สิทธิท่ีมีการใชสิ้ทธิ สิทธิคงเหลือ ณ วนัท่ี 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 31 ธนัวาคม 2553 ในระหว่างปี 31 ธนัวาคม 2554 

ESOP-W4 22,419,352 (10,819,009) 11,600,343 

23. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง
จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี
หกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของทุน
จดทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้

24. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 
(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 
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เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชนอ่ื์นของ 
   พนกังาน 

 
2,086 

 
1,786 

 
2,086 

 
1,786 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคารและสถานท่ี 1,033 918 1,033 918 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2554 2553 2554 2553 

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 1,031 860 1,029 856 
ค่าสนบัสนุนการขายและการดาํเนินงาน 1,123 974 1,121 946 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 118 103 120 105 
ค่าใชจ่้ายทางภาษีและคา่ธรรมเนียมราชการ 982 727 976 722 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูป (728) (846) (728) (846) 

25. กาํไรต่อหุ้น 
 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยูใ่นระหว่างปี และได้
ปรับปรุงจาํนวนหุ้นสามญัท่ีใช้ในการคาํนวณกาํไรต่อหุ้นของปีก่อนท่ีนาํมาเปรียบเทียบ (ปรับ
จาํนวนหุน้ตามสัดส่วนท่ีเปล่ียนไปของจาํนวนหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นปัน
ผล ณ วนัท่ี 19 ตุลาคม 2554 และวนัท่ี 25 เมษายน 2554 จาํนวน 729 ลา้นหุ้นและ 726 ลา้นหุ้น 
ตามลาํดบั โดยถือเสมือนว่าการออกหุ้นปันผลไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมตน้ของงวดแรกท่ีเสนอ
รายงาน) 

กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหว่าง
ปี (สาํหรับงวด 2553 ปรับดว้ยจาํนวนหุ้นตามสัดส่วนท่ีเปล่ียนไปของจาํนวนหุ้นสามญัท่ีเกิดจาก
การเพ่ิมทุนโดยการออกหุน้ปันผลตามท่ีกล่าวขา้งตน้) กบัจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญั
ท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพ่ือแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินให้เป็นหุ้นสามญั  โดยสมมติว่า   
ไดมี้การแปลงเป็นหุน้สามญั ณ วนั   ตน้ปีหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 
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กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานและกาํไรต่อหุน้ปรับลดแสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 กาํไรสาํหรับปี จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้  

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 

    (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของ       

   บริษทัฯ 2,005,361 1,638,429 5,823,764 5,794,955 0.34 0.28 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทยีบเท่า       

   ปรับลด 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

 
- 

 
- 

 
41,055 

 
48,535 

  

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       
กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       
   สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั       
   จากใบสาํคญัแสดงสิทธิ 2,005,361 1,638,429 5,864,819 5,843,490 0.34 0.28 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 กาํไรสาํหรับปี จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้  
 2554 2553 2554 2553 2554 2553 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 
    (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของ       

      บริษทัฯ 2,016,814 1,627,212 5,823,764 5,794,955 0.35 0.28 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทยีบเท่า       

   ปรับลด 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

 
- 

 
- 

 
41,055 

 
48,535 

  

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       
กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       
   สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั       
   จากใบสาํคญัแสดงสิทธิ 2,016,814 1,627,212 5,864,819 5,843,490 0.34 0.28 

26. การเสนอข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยดาํเนินกิจการหลกั คือ จาํหน่ายสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตกแต่ง ก่อสร้าง   
ต่อเติม ซ่อมแซมอาคารและท่ีอยู่อาศยัแบบครบวงจรและให้บริการท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการให้เช่า
พ้ืนท่ี (ซ่ึงมียอดรายไดแ้ละสินทรัพยน์อ้ยกว่าร้อยละ 10 ของยอดรายไดร้วมและสินทรัพยร์วมของ
ทุกส่วนงาน) โดยมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลกัในประเทศไทย ดงันั้นรายได ้กาํไร และสินทรัพย ์
โดยส่วนใหญ่ตามท่ีแสดงไวใ้นงบการเงินจึงเก่ียวขอ้งกบัส่วนงานธุรกิจจาํหน่ายสินคา้และส่วนงาน
ทางภูมิศาสตร์ตามท่ีกล่าวไว ้
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27. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯและพนกังานบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุน
สาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัรา
ร้อยละ  3 - 5 ของเงินเดือน  กองทุนสํารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษัท  อเมริกัน  อินเตอร์           
แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จาํกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือพนักงานนั้นออกจากงานตาม
ระเบียบว่าดว้ยกองทุนของบริษทัฯ ในระหว่างปี 2554 บริษทัฯไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนเป็นจาํนวน
เงิน 39 ลา้นบาท (2553: 34 ลา้นบาท) 

28. เงนิปันผล 
 อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 

  (ลา้นบาท) (บาท)  
เงินปันผลประจาํปี 2552 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้    
    เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2553 593 0.1600 30 เมษายน 2553 

เงินปันผลระหวา่งกาล 
   จากผลการดาํเนินงาน 
   ของเดือนมกราคม 2553 
   ถึงเดือนมิถุนายน 2553 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
เม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม 2553   
และท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น
เม่ือวนัท่ี 4 ตุลาคม 2553 

 
 
 

72 

 
 
 

0.0193 

 
 
 
29 ตุลาคม 2553 

เงินปันผลจากผลการ 
   ดาํเนินงานของเดือน 
   กรกฎาคม 2553 ถึง 
   เดือนธนัวาคม 2553 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
  เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2554 
 

 
 
 

84 

 
 
 

0.0193 

 
 
 
29 เมษายน 2554 

เงินปันผลระหวา่งกาล 
   จากผลการดาํเนินงาน 
  ของเดือนมกราคม 2554 
  ถึงเดือนมิถุนายน 2554 

ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้        
   เม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2554 

 
 
 

81 

 
 
 

0.0159 

 
 
 
27 ตุลาคม 2554 

หุน้ปันผลระหวา่งกาลจาก 
   ผลการดาํเนินงานของ 
   เดือนมกราคม 2553 ถึง 
   เดือนมิถุนายน 2553 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ 
  เม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม 2553 
  และท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ 
  เม่ือวนัท่ี 4 ตุลาคม 2553 

 
 
 

621 

 
 
 

0.1667 

 
 
 
29 ตุลาคม 2553 

หุน้ปันผลจากผลการ 
   ดาํเนินงานของเดือน 
   กรกฎาคม 2553 ถึง 
   เดือนธนัวาคม 2553 

ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
  เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2554 
 

 
 
 

726 

 
 
 

0.1667 

 
 
 
29 เมษายน 2554 

หุน้ปันผลระหวา่งกาล 
   จากผลการดาํเนินงาน 
   ของเดือนมกราคม 2554 
   ถึงเดือนมิถุนายน 2554 

ท่ีประชุมวิสามัญผู ้ถือหุ้นเม่ือ
วนัท่ี 29 กนัยายน 2554 

 
 
 

729 

 
 
 

0.1429 

 
 
 
27 ตุลาคม 2554 



   38 

 

29. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

29.1 บริษทัฯ มีภาระผูกพนักบัธนาคารในการคํ้ าประกนัการเช่า การซ้ือสินคา้หรือจ้างทาํของและ         
คํ้าประกนัต่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 เป็นจาํนวนเงินรวม 100 ลา้นบาท 
และ 0.1 ลา้นเหรียญสหรัฐ (2553: 89 ลา้นบาท) 

29.2  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553 บริษทัฯมีภาระผกูพนัจากการเปิดวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต
กบัธนาคารพาณิชย ์2 แห่ง วงเงิน 4 ลา้นเหรียญสหรัฐ  

30. ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าดําเนินงาน 

30.1 สัญญาเช่าระยะยาว 

ก) บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสญัญาเช่าท่ีดิน อายขุองสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 24 ถึง 30 ปี และ
สญัญาดงักล่าวเป็นสญัญาท่ีบอกเลิกไม่ได ้เวน้แต่คู่สญัญาทั้งสองฝ่ายตกลงยนิยอมร่วมกนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญา
เช่าดาํเนินการดงัน้ี 

 ลา้นบาท 

จ่ายชาํระภายใน  
     1 ปี 55 
     2 ถึง 5 ปี 258 
     มากกว่า 5 ปี 1,343 

 1,656 

ข) บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าพ้ืนท่ีศูนยก์ารคา้ อายขุองสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 17 
ถึง 30 ปี และสัญญาดงักล่าวเป็นสัญญาท่ีบอกเลิกไม่ได  ้เวน้แต่คู่สัญญาทั้ งสองฝ่ายตกลง
ยนิยอมร่วมกนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญา
เช่าดาํเนินการดงัน้ี 

 ลา้นบาท 

จ่ายชาํระภายใน  
     1 ปี 95 
     2 ถึง 5 ปี 420 
     มากกว่า 5 ปี 1,421 
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 1,936 

30.2 สัญญาให้เช่าระยะยาว 

บริษทัฯ ได้ทาํสัญญา 7 สัญญาในการให้เช่าและให้เช่าช่วงพ้ืนท่ีบางส่วนในสาขาของบริษทัฯ        
5 แห่งกบับริษทัอ่ืน 2 แห่ง อายสุัญญา 29 - 30 ปี โดยมีค่าเช่ารับล่วงหนา้รวมจาํนวน 640 ลา้นบาท 
สญัญาครบกาํหนดระหว่างปี 2576 - 2579 บริษทัฯ รับรู้รายไดต้ามเกณฑท่ี์เป็นระบบตลอดอายกุาร
ใหป้ระโยชนข์องสิทธิการเช่าโดยวิธีเส้นตรงตามอายสุญัญาเช่า 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯมียอดคงคา้งของค่าเช่ารับล่วงหนา้ (สุทธิจากจาํนวนท่ีรับรู้เป็น
รายได)้ ตามสัญญาใหเ้ช่าพ้ืนท่ีดงักล่าวจาํนวน 499 ลา้นบาท (2553: 521 ลา้นบาท) 

31. เคร่ืองมอืทางการเงิน 

31.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคญัของบริษทัฯตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 “การ
แสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน เงินกูย้มืระยะสั้นและหุน้กู ้
บริษัทฯมีความเส่ียงท่ีเก่ียวข้องกับเคร่ืองมือทางการเงินดังกล่าว และมีนโยบายการบริหาร       
ความเส่ียงดงัน้ี 

 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

บริษทัฯมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ฝ่ายบริหาร
ควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการกาํหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม 
ดงันั้นบริษทัฯจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระสําคญัจากการให้สินเช่ือ นอกจากน้ี  
การให้สินเช่ือของบริษทัฯไม่มีการกระจุกตวัเน่ืองจากบริษทัฯมีฐานของลูกคา้ท่ีหลากหลายและมี
อยูจ่าํนวนมากราย จาํนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯอาจตอ้งสูญเสียจากการใหสิ้นเช่ือคือมูลค่าตามบญัชี
ของลกูหน้ีและลูกหน้ีอ่ืนท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

บริษทัฯมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน เงินกูย้ืม
ระยะสั้นและหุ้นกู ้ อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละบางส่วนของหน้ีสินทางการเงินมีอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด และมีหน้ีสินทางการเงินบางส่วนท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึง
ใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของบริษทัฯจึงอยูใ่นระดบัตํ่า  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสาํคญัสามารถจดัตามประเภทอตัรา
ดอกเบ้ีย และสาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ี
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ครบกาํหนด หรือ วนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่
ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี            

 งบการเงินรวม 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    
 ภายใน มากกวา่ 1 ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัรา 
 1 ปี ถึง 5 ปี ตามราคา

ตลาด 
อตัรา
ดอกเบ้ีย 

รวม ดอกเบ้ีย 

 (พนับาท) (ร้อยละต่อ
ปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สด 

1,726,000 - 92,538 158,786 1,977,324 0.75 - 3.38 

หนีสิ้นทางการเงิน       

หุน้กู ้ 300,000 2,700,000 - - 3,000,000 3.00 - 5.50 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    
 ภายใน มากกวา่ 1 ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัรา 
 1 ปี ถึง 5 ปี ตามราคา

ตลาด 

อตัรา
ดอกเบ้ีย 

รวม ดอกเบ้ีย 

 (พนับาท) (ร้อยละต่อ
ปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สด 

1,726,000 - 49,246 158,161 1,933,407 0.75 - 3.38 

หนีสิ้นทางการเงิน       

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ี 

    เก่ียวขอ้งกนั 90,000 - - - 90,000 3.50 

หุน้กู ้ 300,000 2,700,000 - - 3,000,000 3.00 - 5.50 

 390,000 2,700,000 - - 3,090,000  

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

บริษทัฯมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือสินค้าเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ บริษทัฯไดต้กลงทาํสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้ซ่ึงมีอายสุัญญาไม่เกิน 1 
ปี เพือ่ใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง 
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 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯมียอดคงเหลือของหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ ดงัน้ี 

สกลุเงิน หน้ีสินทางการเงิน 
อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย              

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 

 (พนั) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 600 31.8319 
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯมีสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือดงัน้ี 

  อตัราแลกเปล่ียนตาม
สญัญาของ  

 
วนัครบกาํหนด 

สกุลเงิน จาํนวนท่ีซ้ือ จาํนวนท่ีซ้ือ ตามสัญญา 

 (พนั) (บาทต่อหน่วย
เงินตราต่างประเทศ) 

 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 60 31.3800 23 มกราคม 2554 

31.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงนิ 

เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนหน่ึงของบริษทัฯจดัอยูใ่นประเภทระยะส้ันและหุน้กู้
มีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย์
และหน้ีสินทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์นัหรือจ่ายชาํระ
หน้ีสินในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเตม็ใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนั
ไดอ้ย่างเป็นอิสระในลกัษณะท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั วิธีการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมข้ึนอยู่กบั
ลกัษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกาํหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกาํหนดข้ึน
โดยใชเ้กณฑก์ารวดัมูลค่าท่ีเหมาะสม  

32. การบริหารจดัการทุน  

วตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการทุนท่ีสําคญัของบริษทัฯ คือ การจัดให้มีซ่ึงโครงสร้างทุนท่ี
เหมาะสมเพ่ือสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุน้ใหก้บัผูถื้อหุน้ 

บริษทัฯบริหารจดัการสถานะของทุนโดยใชอ้ตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน (Debt-to-Equity Ratio) เพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัเง่ือนไขในขอ้กาํหนดของหุ้นกู ้ซ่ึงตอ้งรักษาระดบัของอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนให ้    
ไม่เกิน 1.75 ต่อ 1 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2554 และ 2553 บริษทัฯไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงวตัถุประสงค ์
นโยบาย หรือกระบวนการในการบริหารจดัการทุน 
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33. เหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงนิ 

 เม่ือวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ 2555 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจาก
ผลการดาํเนินงานของเดือนกรกฎาคม 2554 ถึงธนัวาคม 2554 โดยเสนอจ่ายเงินปันผลในอตัรา      
หุน้ละ 0.15 บาทใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัฯ  จาํนวน 5,837 ลา้นหุ้น รวมเป็นจาํนวนเงินทั้งส้ิน  
876  ลา้นบาทโดยมีกาํหนดจ่ายเงินปันผลดงักล่าวภายในวนัท่ี 27 เมษายน 2555 

 อยา่งไรกต็าม เม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม 2554 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯไดมี้มติซ่ึงไดน้าํเสนอ
อนุมติัในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้แลว้เม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน  2554 อนุมติัการจ่ายปันผลระหว่างกาล
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้โดยจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบริษทัฯในอตัราหุน้ละ 0.1429 บาท และจ่ายปันผลเป็น
เงินสดในอตัราหุน้ละ 0.0159 บาท ซ่ึงไดจ่้ายเงินปันผลไปเม่ือวนัท่ี 27 ตุลาคม 2554 ทั้งน้ี การจ่ายปัน
ผลระหว่างกาลตามท่ีกล่าวขา้งตน้ เม่ือคาํนวณมูลค่าหลงัการปรับลดการจ่ายหุ้นปันผลจะมีมูลค่า
เท่ากบั 0.1389 บาทต่อหุน้  

ดงันั้น รวมการจ่ายปันผลสาํหรับปี 2554 คิดเป็นมูลค่า 0.2889 บาทต่อหุน้ 

 เงินปันผลขา้งตน้จะเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ืออนุมติั 

34. การจดัประเภทรายการในงบการเงนิ 

 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้เก่ียวกบัการจดัประเภทรายการ
ในงบการเงินตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 2 และผลจากการนาํมาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม่และฉบบั
ปรับปรุงมาถือปฏิบติัตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 3 บริษทัฯไดจ้ดัประเภทรายการบญัชีบางรายการใน
งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 ใหม่เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการ
บญัชีในปีปัจจุบนั โดยไม่มีผลกระทบต่อกาํไรหรือส่วนของผูถื้อหุน้ตามท่ีไดร้ายงานไว ้

35. การอนุมตัิงบการเงิน 

  งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ 2555 


