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บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาล 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2555  

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลทั่วไปของบริษัทฯ 

บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมี
ภูมิล าเนาในประเทศไทย โดยมีบริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) และ บริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ 
จ  ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทยเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ธุรกิจหลกั
ของบริษทัฯคือการจ าหน่ายสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตกแต่ง ก่อสร้าง ต่อเติมและซ่อมแซมอาคาร
และท่ีอยู่อาศยัแบบครบวงจรและให้บริการท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการให้เช่าพื้นท่ี ท่ีอยู่ตามท่ีจด
ทะเบียนของบริษทัฯอยู่ท่ีเลขท่ี 96/27 หมู่ 9 ต าบลบางเขน อ าเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี     
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 บริษทัฯมีสาขาในกรุงเทพฯและต่างจงัหวดัรวม 46 สาขา (31 ธนัวาคม 
2554: 45 สาขา) 

1.2 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดท าข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง            
งบการเงินระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม 
บริษัทฯได้แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์
ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกับขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช ้        
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย    
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในการจัดท างบการเงินรวม 

งบการเงินรวมน้ีจดัท าข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 
และบริษทัย่อยและได้จดัท าข้ึนโดยใช้หลกัเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี       
31 ธนัวาคม 2554 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างท่ีมีสาระส าคญัของกลุ่มบริษทัในระหว่าง
งวดปัจจุบนั 
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1.4 นโยบายการบญัชีที่ส าคญั 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยไดใ้ชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้
ในงบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  

2. มาตรฐานการบัญชีใหม่ที่ยงัไม่มีผลบังคบัใช้ 

 ในระหวา่งงวด สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 เร่ือง ส่วน
งานด าเนินงาน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี            
1 มกราคม 2556  

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบอย่างเป็น
สาระส าคญัต่องบการเงินเม่ือน ามาถือปฏิบติั 

3. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและ
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  
 วนัท่ี 31 มีนาคม วนัท่ี 31 มีนาคม นโยบายการก าหนดราคา 

 2555 2554 2555 2554  

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย      
   (ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ขายสินคา้ - - 276 238 ราคาตลาด 
ค่าเช่าและค่าบริการรับ - - 39,165 35,605 เดือนละ 13 ลา้นบาท ส าหรับงวด 
        2555 (เดือนละ 12 ลา้นบาท 
        ส าหรับงวด 2554) 
รายไดอ่ื้น - - 7,263 6,954 ร้อยละของยอดรายไดห้ลกั 
ค่าบริการจ่าย - - 19 596 ราคาตลาด 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 785 377 ร้อยละ 3.50 ต่อปี 
     (2554: ร้อยละ 1.80 ต่อปี) 
รายการธุรกจิกบับริษัทที่เกีย่วข้องกนั      
ขายสินคา้ 12,513 10,514 12,513 10,514 ราคาตลาด 
ดอกเบ้ียรับ 6,635 3,289 6,635 3,289 ร้อยละ 2.75 – 3.25 ต่อปี  
        (2554: ร้อยละ 1.25 - 2.00 ต่อปี) 
ค่าเช่าและค่าบริการรับ 588 568 588 568 ราคาตลาด 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 4,574 6,034 4,574 6,034 ร้อยละของยอดขาย แต่ไม่นอ้ย

กวา่อตัราขั้นต ่า 
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ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯมียอดคงคา้งกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึง
แสดงในงบแสดงฐานะการเงินรวมอยูใ่นรายการดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2555   
31 ธนัวาคม 

2554  
31 มีนาคม 

2555   
31 ธนัวาคม 

2554 
ตั๋วแลกเงนิและเงนิฝากสถาบนัการเงนิ        
(แสดงรวมในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด)       
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั(1) 2,796,051  1,728,321  2,796,051  1,728,321 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่        
บริษทัยอ่ย -  -  5,249  17,616 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั(1) 38  -  38  - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั(2) 5,562  2,659  5,562  2,659 
รวม 5,600  2,659  10,849  20,275 

เงนิประกนัการเช่า        
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั(1) 3,000  3,000  3,000  3,000 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่        
บริษทัยอ่ย -  -  3  8 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั(1) 1,124  1,124  1,124  1,124 
รวม 1,124  1,124  1,127  1,132 

เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั       
บริษทัยอ่ย -  -  90,000  90,000 
ลกัษณะความสัมพนัธ์กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
(1) มีผูถื้อหุน้รายใหญ่ร่วมกนั 
(2) เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 ไม่มีรายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะสั้น
จากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัฯไดกู้ย้มืเงินแบบไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนัจากบริษทัยอ่ยจ านวน 90 ลา้นบาท ช าระดอกเบ้ีย
เป็นรายเดือนในอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.50 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2554: ร้อยละ 1.80 - 3.70 ต่อปี) ครบ
ก าหนดช าระคืนเงินตน้เม่ือทวงถาม 
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ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 2554 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้าย
ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและ             

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2555 2554 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 33,520 24,594 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 3,076 2,535 
รวม 36,596 27,129 

4. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่   

 (หน่วย: พนับาท) 
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

31 มีนาคม 
2555   

31 ธนัวาคม 
2554  

31 มีนาคม 
2555   

31 ธนัวาคม 
2554 

           ลกูหน้ีการคา้ 375,453  216,429  367,869  212,236 
            ลกูหน้ีอ่ืน 543,426  568,174  548,589  585,489 
            ลกูหน้ีค่าชดเชยความเสียหาย* -  180,052  -  180,052 
            รายไดค้า้งรับ 26,917  21,781  21,381  16,867 
            รวมลกูหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 945,796  986,436  937,839  994,644 

* ลกูหน้ีค่าชดเชยความเสียหายของสินคา้และสินทรัพย ์ซ่ึงไดรั้บช าระแลว้ในไตรมาสปัจจุบนั 
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 ลูกหนีก้ารค้า 

(หน่วย: พนับาท) 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
31 มีนาคม 

2555   
31 ธนัวาคม 

2554  
31 มีนาคม 

2555   
31 ธนัวาคม 

2554 
           ลูกหน้ีการคา้ 158,424  97,089  150,925  93,100 
           ลูกหน้ีเช็คคืน 1,110  1,190  1,110  1,190 
           ลูกหน้ีบตัรเครดิตและคูปอง 217,661  119,892  217,576  119,688 
           รวม  377,195  218,171  369,611  213,978 
           หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (1,742)  (1,742)  (1,742)  (1,742) 
           รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 375,453  216,429  367,869  212,236 

 ยอดคงคา้งของลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 31 ธนัวาคม 2554 แยกตามอายหุน้ีท่ี   
คงคา้งไดด้งัน้ี 

     (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 
2555 

31 ธนัวาคม 
2554 

31 มีนาคม 
2555 

31 ธนัวาคม 
2554 

ลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 4,455 1,868 4,541 1,892 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  1,106 691 1,106 968 
 3 - 6 เดือน - 87 - 87 

รวมลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5,561 2,646 5,647 2,947 

ลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     

ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 349,779 197,129 346,040 195,267 
คา้งช าระ     
 ไม่เกิน 3 เดือน  20,435 17,037 16,551 14,524 
 3 - 6 เดือน 29 - - - 
 6 - 12 เดือน 17 - - - 
 มากกวา่ 12 เดือน 1,374 1,359 1,373 1,240 

รวม 371,634 215,525 363,964 211,031 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (1,742) (1,742) (1,742) (1,742) 

รวมลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั - สุทธิ 369,892 213,783 362,222 209,289 

รวมลกูหน้ีการคา้ - สุทธิ 375,453 216,429 367,869 212,236 
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 ลูกหนีอ้ืน่ 

ลูกหน้ีอ่ืนส่วนใหญ่ประกอบดว้ยลูกหน้ีท่ีเกิดจากการด าเนินงานท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการสนบัสนุนการ
ขายและลูกหน้ีจากการใหเ้ช่าพื้นท่ีและบริการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  

ยอดคงเหลือของลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 31 ธนัวาคม 2554 แยกตามอายหุน้ีท่ี     
คงคา้งไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

31 มีนาคม 
2555   

31 ธนัวาคม 
2554  

31 มีนาคม 
2555   

31 ธนัวาคม 
2554 

อายุหนีค้้างช าระ        
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 470,689  300,687  475,852  318,002 
คา้งช าระ        

ไม่เกิน 3 เดือน 70,256  259,448  70,256  259,448 
3 - 6 เดือน 2,847  3,133  2,847  3,133 
6 - 12 เดือน 3,067  5,619  3,067  5,619 
มากกวา่ 12 เดือน 5,543  8,263  5,543  8,263 

รวม 552,402  577,150  557,565  594,465 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (8,976)  (8,976)  (8,976)  (8,976) 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 543,426  568,174  548,589  585,489 

5. สินค้าคงเหลอื    

(หน่วย: พนับาท) 
งบการเงินรวมและ                              

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
31 มีนาคม     

2555  
31 ธนัวาคม 

2554 
สินคา้คงเหลือ 5,608,232  5,355,847 
หกั: รายการปรับลดราคาทุนใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (235,067)  (209,015) 
สุทธิ 5,373,165  5,146,832 
หกั: สินคา้ท่ีจ่ายช าระค่าสินคา้เม่ือขาย (826,851)  (610,831) 
 ส่วนลดจากการซ้ือสินคา้ (159,505)  (153,505) 
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 4,386,809  4,382,496 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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6. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดงัน้ี 

7. อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี         
31 มีนาคม 2555 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงิน         

เฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 1,095,983 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด 57,003 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด  (20,251) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555      1,132,735 

8. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2555 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 10,812,386 10,809,358 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 675,502 675,496 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (851) (851) 
ค่าเส่ือมราคาส าหรับงวด (244,713) (244,332) 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าส าหรับงวด (2,000) (2,000) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 11,240,324 11,237,671 

 (หน่วย: พนับาท) 
    เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ 
 ทุนเรียกช าระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน ระหวา่งงวด 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 
บริษทั 2555 2554 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษัทย่อย         
บริษทั มาร์เกต็ วิลเลจ จ ากดั                                            5,000 5,000 99.99 99.99 4,999 4,999 - - 
Home Product Center (Malaysia)         
   Sdn. Bhd. 10,000 10,000 100.00 100.00 9,840 9,840 - - 
     14,839 14,839 - - 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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9. คอมพวิเตอร์ซอฟต์แวร์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2555 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 189,548 189,250 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 8,267 8,267 
ค่าตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด (5,128) (5,119) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 192,687 192,398 

10. สิทธิการเช่า 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าสิทธิการเช่าส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 สรุป
ไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม

และงบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 1,059,396 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 24,500 
ค่าตดัจ าหน่ายระหวา่งงวด (10,157) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 1,073,739 

11. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯ มีวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารหลายแห่งท่ี
ยงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจ านวนทั้งส้ิน 244 ลา้นบาทและ 275 ลา้นบาท ตามล าดบั และมีวงเงินสินเช่ือ     
อ่ืน ๆ จ านวน 3,972 ลา้นบาท และ 4,184 ลา้นบาท ตามล าดบั  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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12. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

 (หน่วย: พนับาท) 

13. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส่วนท่ีถึงก าหนด  ส่วนท่ีถึงก าหนด 
 ช าระในหน่ึงปี  ช าระเกินหน่ึงปี 

 31 มีนาคม    31 ธนัวาคม   31 มีนาคม    31 ธนัวาคม  
 2555   2554  2555   2554 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า        
   การเงิน 6,236  4,322  16,862  9,113 
หกั: ดอกเบ้ียรอการ        
   ตดัจ าหน่าย (1,131)   (602)  (1,896)  (693) 
สุทธิ 5,105  3,720  14,966  8,420 

บริษัทฯได้ท าสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซ่ิงเพื่อเช่ายานพาหนะและอุปกรณ์ใช้ในการ
ด าเนินงานของกิจการโดยมีก าหนดการช าระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดย
เฉล่ียประมาณ 3 ถึง 5 ปี  

ณ วนัท่ี 3 1 มีนาคม 2555 บริษทัฯมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นต ่าตามสญัญาเช่าการเงินดงัน้ี  

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

ผลรวมของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 6.24 16.86 23.10 
ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (1.13) (1.90) (3.03) 
มูลค่าปัจจุบนัของจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 5.11 14.96 20.07 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 

 2555   2554  2555   2554 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 6,388,454  5,944,705  6,388,454  5,939,589 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  3  8 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 447,916  312,252  436,632  302,514 
เจา้หน้ีค่าซ้ือทรัพยสิ์น 368,631  343,125  368,631  343,125 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,124  1,124  1,124  1,124 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 613,262  690,573  593,895  674,803 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 7,819,387  7,291,779  7,788,739  7,261,163 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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14. หุ้นกู้ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
จ านวนหุน้ (หน่วย)  จ านวนเงิน (พนับาท) 

31 มีนาคม  31 ธนัวาคม  31 มีนาคม  31 ธนัวาคม 
2555  2554  2555  2554 

หุน้กูป้ระเภทไม่มีหลกัประกนั         
   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  1,000,000  1,000,000 
รวม 3,000,000  3,000,000  3,000,000  3,000,000 

หกั: ส่วนท่ีจะถึงก าหนด        
           ช าระภายใน 1 ปี     (1,000,000)  (300,000) 
หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนด        
   ช าระภายในหน่ึงปี     2,000,000  2,700,000 

รายละเอียดของหุน้กูมี้ดงัน้ี 

 1. หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีประกนัของบริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 
1/2552 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2555 

 "หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีประกนัของ 

ช่ือของหุน้กู ้
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2552 ครบก าหนด    

ไถ่ถอนปี 2555" 
จ านวนเงิน  300 ลา้นบาท  
อาย ุ 3 (สาม) ปี นบัจากวนัท่ีออกหุน้กู ้ 
วนัท่ีออกหุน้กู ้ 1 ตุลาคม 2552   
อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ 4.00 ต่อปี  
ระยะเวลาการช าระดอกเบ้ีย ช าระทุก ๆ  3 (สาม) เดือน ในเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคมและตุลาคม  
 ของแต่ละปี ตลอดอายขุองหุน้กู ้ก าหนดช าระดอกเบ้ียคร้ังแรกวนัท่ี 1 มกราคม 
 2553 และช าระดอกเบ้ียคร้ังสุดทา้ยวนัท่ี 2 ตุลาคม 2555 
การช าระเงินตน้ ในวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูคื้อวนัท่ี 2 ตุลาคม 2555 
เง่ือนไขและขอ้จ ากดัทางการเงิน การด ารงสดัส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้และขอ้จ ากดัการประกาศจ่าย 
 เงินปันผล 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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2. หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีประกนัของบริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 
1/2553 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2556 

 "หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีประกนัของ 

ช่ือของหุน้กู ้
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2553 ครบก าหนด    

ไถ่ถอนปี 2556" 
จ านวนเงิน  700 ลา้นบาท  
อาย ุ 3 (สาม) ปี นบัจากวนัท่ีออกหุน้กู ้ 
วนัท่ีออกหุน้กู ้ 8 มกราคม 2553 
อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ 3.65 ต่อปี  
ระยะเวลาการช าระดอกเบ้ีย ช าระทุก ๆ  3 (สาม) เดือน ในเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคมและตุลาคม  
 ของแต่ละปี ตลอดอายขุองหุน้กู ้ก าหนดช าระดอกเบ้ียคร้ังแรกวนัท่ี 8 เมษายน 
 2553 และช าระดอกเบ้ียคร้ังสุดทา้ยวนัท่ี 8 มกราคม 2556 
การช าระเงินตน้ ในวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูคื้อวนัท่ี 8 มกราคม 2556 
เง่ือนไขและขอ้จ ากดัทางการเงิน การด ารงสดัส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้และขอ้จ ากดัการประกาศจ่าย 
 เงินปันผล 

3. หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีประกนัของบริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 
2/2553 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2556 

 "หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีประกนัของ 

ช่ือของหุน้กู ้
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 2/2553 ครบก าหนด    

ไถ่ถอนปี 2556" 
จ านวนเงิน  1,000 ลา้นบาท  
อาย ุ 3 (สาม) ปี นบัจากวนัท่ีออกหุน้กู ้ 
วนัท่ีออกหุน้กู ้ 25 มิถุนายน 2553 
อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ 3.00 ต่อปี  
ระยะเวลาการช าระดอกเบ้ีย ช าระทุก ๆ  6 (หก) เดือน ในเดือนมิถุนายน และธนัวาคม  

 
ของแต่ละปี ตลอดอายขุองหุน้กู ้ก าหนดช าระดอกเบ้ียคร้ังแรกวนัท่ี 25 
ธนัวาคม 2553 และช าระดอกเบ้ียคร้ังสุดทา้ยวนัท่ี 25 มิถุนายน 2556 

การช าระเงินตน้ ในวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูคื้อวนัท่ี 25 มิถุนายน 2556 
เง่ือนไขและขอ้จ ากดัทางการเงิน การด ารงสดัส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้และขอ้จ ากดัการประกาศจ่าย 
 เงินปันผล 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 12   

4. หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีประกนัของบริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 
1/2554 ครบก าหนดไถ่ถอนปี 2558 

 "หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีประกนัของ 

ช่ือของหุน้กู ้
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2554 ครบก าหนด    

ไถ่ถอนปี 2558" 
จ านวนเงิน  1,000 ลา้นบาท  
อาย ุ 4 (ส่ี) ปี นบัจากวนัท่ีออกหุน้กู ้ 
วนัท่ีออกหุน้กู ้ 15 กนัยายน 2554 
อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ 4.60 ต่อปี  
ระยะเวลาการช าระดอกเบ้ีย ช าระทุก ๆ  3 (สาม) เดือน ในเดือนมีนาคม มิถุนายน กนัยายน และธนัวาคม  

 
ของแต่ละปี ตลอดอายขุองหุน้กู ้ก าหนดช าระดอกเบ้ียคร้ังแรกวนัท่ี 15 
ธนัวาคม 2554 

การช าระเงินตน้ ในวนัครบก าหนดไถ่ถอนหุน้กูคื้อวนัท่ี 15 กนัยายน 2558 
เง่ือนไขและขอ้จ ากดัทางการเงิน การด ารงสดัส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้และขอ้จ ากดัการประกาศจ่าย 
 เงินปันผล และการจ าหน่าย จ่ายหรือโอนทรัพยสิ์น 

15. ทุนจดทะเบียน 

ในระหว่างงวดปัจจุบนั ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 16 ผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของ
บริษทัฯไดใ้ชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิดงัน้ี 

 จ านวนใบส าคญั จ านวนหุน้ ราคา  
ปี 2555 แสดงสิทธิ สามญั ใชสิ้ทธิ จ านวนเงิน 

 (หน่วย) (หุน้) (บาทต่อหุน้) (บาท) 
ESOP-W4     
   - ไตรมาสท่ีหน่ึง 418,799 1,268,538 1.314 1,666,859 
รวม 418,799 1,268,538  1,666,859 

ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ท าให้จ  านวนหุ้นสามญั ทุนช าระแลว้และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัของบริษทัฯ
เพิ่มข้ึนดงัน้ี 

   ส่วนเกินมูลค่า 
 จ านวนหุน้ ทุนช าระแลว้ หุน้สามญั 
 (พนัหุน้) (พนับาท) (พนับาท) 

หุน้สามญัจดทะเบียน    
   ณ วนัตน้งวด 5,881,395   
   ณ วนัปลายงวด 5,881,395   



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 13   

 

   ส่วนเกินมูลค่า 
 จ านวนหุน้ ทุนช าระแลว้ หุน้สามญั 
 (พนัหุน้) (พนับาท) (พนับาท) 

หุน้สามญัท่ีออกและช าระแลว้    
   ณ วนัตน้งวด 5,836,721 5,836,721 636,330 
   เพิ่มทุนจากการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ 1,269 1,269 398 
   ณ วนัปลายงวด 5,837,990 5,837,990 636,728 

เม่ือวนัท่ี 8 มีนาคม 2555 บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ป็นทุนช าระแลว้
จ านวน 5,838 ลา้นบาท และบริษทัฯไดย้ื่นขอให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยรับหุ้นเพิ่มทุน
จ านวน 1.3 ลา้นหุ้นดงักล่าวเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเพิ่มเติม และไดรั้บอนุมติัให้หุ้นเพิ่มทุน
ดงักล่าวเร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยไ์ดต้ั้งแต่วนัท่ี 15 มีนาคม 2555 

16. ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

 ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯซ่ึงออกใหโ้ดยไม่มีราคาเสนอขาย มีรายละเอียดดงัน้ี 
ประเภท  วนัท่ีออก จ านวนใบส าคญั อายใุบส าคญั ราคาใชสิ้ทธิ อตัราการใชสิ้ทธิ 

ใบส าคญัแสดงสิทธิ ออกใหแ้ก่ ใบส าคญัแสดงสิทธิ แสดงสิทธิท่ีออก แสดงสิทธิ ต่อ 1 หุน้สามญั ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิ 

   (หน่วย)    
ESOP-W4 กรรมการและพนกังานของ      

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

 ในระหว่างระยะเวลาของการใชสิ้ทธิใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP -W4 น้ี บริษทัฯไดมี้การจ่ายเงินปันผล
และหุน้ปันผล ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือช้ีชวนการเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ บริษทัฯตอ้ง
ปรับราคาใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิของ ESOP-W4 ดงัน้ี 

 
วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้

 
ราคาใชสิ้ทธิต่อ 1 หุน้สามญั 

อตัราการใชสิ้ทธิต่อ 1 หน่วย
ใบส าคญัแสดงสิทธิ 

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 
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ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯในระหวา่งงวดมีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 

(หน่วย: หน่วย) 

 จ านวนใบส าคญัแสดง จ านวนใบส าคญัแสดง จ านวนใบส าคญัแสดง  
ประเภท สิทธิคงเหลือ ณ วนัท่ี  สิทธิท่ีมีการใชสิ้ทธิ สิทธิคงเหลือ ณ วนัท่ี 

ใบส าคญัแสดงสิทธิ 31 ธนัวาคม 2554 ในระหวา่งงวด 31 มีนาคม 2555 

ESOP-W4 11,600,343 (418,799) 11,181,544 

17.     ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 2554 ค  านวณข้ึนจาก
ก าไรของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยหลงัจากบวกกลบัดว้ยค่าใชจ่้ายและรายการส ารองซ่ึงยงัไม่สามารถ
ถือเป็นรายจ่ายในการค านวณภาษี 

18. ก าไรต่อหุ้น 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวม
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยูใ่นระหว่างงวด 
และไดป้รับปรุงจ านวนหุ้นสามญัท่ีใชใ้นการค านวณก าไรต่อหุ้นของงวดก่อนท่ีน ามาเปรียบเทียบ 
(ปรับจ านวนหุน้ตามสดัส่วนท่ีเปล่ียนไปของจ านวนหุน้สามญัท่ีเกิดจากการเพิ่มทุนโดยการออกหุน้
ปันผล ณ วนัท่ี 19 ตุลาคม 2554 จ  านวน 729 ลา้นหุน้ โดยถือเสมือนว่าการออกหุน้ปันผลไดเ้กิดข้ึน
ตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมตน้ของงวดแรกท่ีเสนอรายงาน) 

ก าไรต่อหุ้นปรับลดค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมก าไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหว่าง
งวด (ส าหรับงวด 2554 ปรับดว้ยจ านวนหุน้ตามสัดส่วนท่ีเปล่ียนไปของจ านวนหุน้สามญัท่ีเกิดจาก
การเพิ่มทุนโดยการออกหุน้ปันผลตามท่ีกล่าวขา้งตน้) กบัจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญั
ท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพื่อแปลงหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินใหเ้ป็นหุน้สามญั โดยสมมติว่าได้
มีการแปลงเป็นหุน้สามญั ณ วนัตน้งวดหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 
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ก าไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานและก าไรต่อหุน้ปรับลดแสดงการค านวณไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 ก าไรส าหรับงวด จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุน้  

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 
    (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้          

   ของบริษทัฯ   610,333 408,054 5,837,153 5,808,846 0.10 0.07 

ผลกระทบของหุ้นสามญัเทยีบเท่า       
   ปรับลด       

ใบส าคญัแสดงสิทธิ - - 30,889 40,019   

ก าไรต่อหุ้นปรับลด       
ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       
   สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั       
   จากใบส าคญัแสดงสิทธิ 610,333 408,054 5,868,042 5,848,865 0.10 0.07 
 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 ก าไรส าหรับงวด จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั ก าไรต่อหุน้  

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 
    (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้          

   ของบริษทัฯ 604,555 401,996 5,837,153 5,808,846 0.10 0.07 

ผลกระทบของหุ้นสามญัเทยีบเท่า       
   ปรับลด       

ใบส าคญัแสดงสิทธิ - - 30,889 40,019   

ก าไรต่อหุ้นปรับลด       
ก าไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       
   สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั       
   จากใบส าคญัแสดงสิทธิ 604,555 401,996 5,868,042 5,848,865 0.10 0.07 
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19. การเสนอข้อมูลทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยด าเนินกิจการหลกั คือ จ าหน่ายสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตกแต่ง ก่อสร้าง     
ต่อเติม ซ่อมแซมอาคารและท่ีอยูอ่าศยัแบบครบวงจรและให้บริการท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการให้เช่า
พื้นท่ี (ซ่ึงมียอดรายไดแ้ละสินทรัพยน์อ้ยกว่าร้อยละ 10 ของยอดรายไดร้วมและสินทรัพยร์วมของ
ทุกส่วนงาน) โดยมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลกัในประเทศไทย ดงันั้นรายได ้ก าไร และสินทรัพย ์
โดยส่วนใหญ่ตามท่ีแสดงไวใ้นงบการเงินจึงเก่ียวขอ้งกบัส่วนงานธุรกิจจ าหน่ายสินคา้และส่วนงาน
ทางภูมิศาสตร์ตามท่ีกล่าวไว ้

20. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

20.1 บริษทัฯ มีภาระผูกพนักับธนาคารในการค ้ าประกันการเช่า การซ้ือสินคา้หรือจ้างท าของและ         
ค ้าประกนัต่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 เป็นจ านวนเงินรวม 138 ลา้นบาท 
และ 0.1 ลา้นเหรียญสหรัฐ (31 ธนัวาคม 2554: จ านวนเงินรวม 100 ลา้นบาท และ 0.1 ลา้นเหรียญ
สหรัฐ) 

20.2 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 และ 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯมีภาระผกูพนัจากการเปิดวงเงินเลตเตอร์
ออฟเครดิตกบัธนาคารพาณิชย ์วงเงิน 4 ลา้นเหรียญสหรัฐ  

21. ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงาน 

21.1 สัญญาเช่าระยะยาว 

ก) บริษทัฯไดเ้ขา้ท าสญัญาเช่าท่ีดิน อายขุองสญัญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 24 ถึง 30 ปี และ
สญัญาดงักล่าวเป็นสญัญาท่ีบอกเลิกไม่ได ้เวน้แต่คู่สญัญาทั้งสองฝ่ายตกลงยนิยอมร่วมกนั 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 บริษทัฯมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญา
เช่าด าเนินการดงักล่าวดงัน้ี 

 ลา้นบาท 
จ่ายช าระภายใน  
     1 ปี 57 
     2 ถึง 5 ปี 267 
     มากกวา่ 5 ปี 1,377 
 1,701 

ข) บริษทัฯไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าพื้นท่ีศูนยก์ารคา้ อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 17 
ถึง 30 ปี และสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาท่ีบอกเลิกไม่ได้ เวน้แต่คู่สัญญาทั้ งสองฝ่ายตกลง
ยนิยอมร่วมกนั 
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 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 บริษทัฯมีจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญา
เช่าด าเนินการดงักล่าวดงัน้ี 

 ลา้นบาท 
จ่ายช าระภายใน  
     1 ปี 98 
     2 ถึง 5 ปี 421 
     มากกวา่ 5 ปี 1,395 
 1,914 

21.2 สัญญาให้เช่าระยะยาว 

บริษทัฯ ไดท้ าสัญญา 7 สัญญาในการให้เช่าและให้เช่าช่วงพื้นท่ีบางส่วนในสาขาของบริษทัฯ 5
แห่งกบับริษทัอ่ืน 2 แห่ง อายสุัญญา 29 - 30 ปีโดยมีค่าเช่ารับล่วงหนา้รวมจ านวน 640 ลา้นบาท 
สญัญาครบก าหนดระหวา่งปี 2576 - 2579 บริษทัฯ รับรู้รายไดต้ามเกณฑท่ี์เป็นระบบตลอดอายกุาร
ใหป้ระโยชน์ของสิทธิการเช่าโดยวิธีเสน้ตรงตามอายสุญัญาเช่า 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 บริษทัฯมียอดคงคา้งของค่าเช่ารับล่วงหนา้ (สุทธิจากจ านวนท่ีรับรู้เป็น
รายได)้ ตามสญัญาใหเ้ช่าพื้นท่ีดงักล่าวจ านวน 494 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2554: 499 ลา้นบาท) 

22. เคร่ืองมือทางการเงิน 

22.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีส าคญัของบริษทัฯตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 “การ
แสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลส าหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน เงินกูย้มืระยะสั้นและหุน้กู ้
บริษทัฯมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความ
เส่ียงดงัน้ี 

 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

บริษทัฯมีความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ฝ่ายบริหาร
ควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการก าหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม 
ดงันั้นบริษทัฯจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระส าคญัจากการให้สินเช่ือ นอกจากน้ี  
การให้สินเช่ือของบริษทัฯไม่มีการกระจุกตวัเน่ืองจากบริษทัฯมีฐานของลูกคา้ท่ีหลากหลายและมี
อยูจ่  านวนมากราย จ านวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชี
ของลูกหน้ีและลูกหน้ีอ่ืนท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 
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ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

บริษทัฯมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีส าคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน เงินกูย้ืม
ระยะสั้นและหุ้นกู ้ อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละบางส่วนของหน้ีสินทางการเงินมีอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด และมีหน้ีสินทางการเงินบางส่วนท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึง
ใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของบริษทัฯจึงอยูใ่นระดบัต ่า  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีส าคญัสามารถจดัตามประเภทอตัรา
ดอกเบ้ีย และส าหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ี
ครบก าหนด หรือ วนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการก าหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่
ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี            

 งบการเงินรวม 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    
 ภายใน มากกวา่ 1 ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัรา 
 1 ปี ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 
 (พนับาท) (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,796,000 - 39,738 162,290 2,998,028 0.75-3.25 
หนีสิ้นทางการเงนิ       
หุน้กู ้ 1,000,000 2,000,000 - - 3,000,000 3.00-4.60 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    
 ภายใน มากกวา่ 1 ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัรา 
 1 ปี ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 
 (พนับาท) (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,796,000 - 1,159 161,735 2,958,894 0.75-3.25 
หนีสิ้นทางการเงนิ       
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ี 
    เก่ียวขอ้งกนั 90,000 - - - 90,000 3.50 
หุน้กู ้ 1,000,000 2,000,000 - - 3,000,000 3.00-4.60 
 1,090,000 2,000,000 - - 3,090,000  

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

บริษทัฯมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีส าคญัอันเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือสินคา้เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ บริษทัฯไม่ไดท้  าสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการ
บริหารความเส่ียง 
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 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2555 บริษัทฯมียอดคงเหลือของหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ ดงัน้ี 

สกุลเงิน หน้ีสินทางการเงิน 
อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                            
ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2555 

 (พนั) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 574 30.9885 
หยวนจีน 732 4.9806 

22.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนหน่ึงของบริษทัฯจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้นและหุน้กู้
มีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย์
และหน้ีสินทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จ านวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์นัหรือจ่ายช าระ
หน้ีสินในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเตม็ใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนั
ได้อย่างเป็นอิสระในลกัษณะท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกัน วิธีการก าหนดมูลค่ายุติธรรมข้ึนอยู่กับ
ลกัษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะก าหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือก าหนดข้ึน
โดยใชเ้กณฑก์ารวดัมูลค่าท่ีเหมาะสม  

23. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

23.1 เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2555 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัเร่ืองต่างๆท่ีส าคญัดงัน้ี 

1. การจดัสรรส ารองตามกฎหมายและการจ่ายปันผลจากผลการด าเนินงานของเดือนกรกฎาคม 
2554 ถึงเดือนธนัวาคม 2554 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
- จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมายจ านวน 57 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นอตัรา 5% ของก าไรงวดเดือน

กรกฎาคม 2554 ถึงเดือนธนัวาคม 2554 
- จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท หรือคิดเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 877 ลา้น

บาท โดยมีก าหนดจ่ายเงินปันผลจ านวนดงักล่าวภายในวนัท่ี 27 เมษายน 2555 

นอกจากน้ี ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นไดมี้มติรับทราบผลการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี       
29 กนัยายน 2554 ดงัน้ี 

- จดัสรรเป็นส ารองตามกฎหมายจ านวน 44 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นอตัรา 5% ของก าไรงวดเดือน
มกราคม 2554 ถึงเดือนมิถุนายน 2554 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 20   

- จ่ายปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้โดยจ่ายปันผลเป็นหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.1429 บาท 
และจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.0159 บาท รวมเป็นการจ่ายปันผลในอตัรา
หุน้ละ 0.1588 ซ่ึงไดจ่้ายเงินปันผลดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 27 ตุลาคม 2554 

รวมการจดัสรรเพื่อเป็นส ารองตามกฎหมายประจ าปี 2554 ทั้งส้ินจ านวน 101 ลา้นบาท 

รวมเป็นการจ่ายปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของปี 2554 คิดเป็นมูลค่า 0.3088 บาทต่อหุน้ 
(ก่อนปรับลดหุน้ปันผล) คิดเป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ินประมาณ 1,688 ลา้นบาท  

2. ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจากทุนจดทะเบียนเดิม 5,881.39 ลา้นบาท เป็น 5,880.57 ลา้น
บาท โดยยกเลิกการจดัสรรหุ้นปันผลตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2554 จ านวน 
0.82 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 

23.2 เม่ือวนัท่ี 12 เมษายน 2555 บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนลดทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ป็นทุนจดทะเบียน 
จ านวน 5,880.57 ลา้นบาท  

24. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผูมี้อ  านาจของบริษัทฯเม่ือวันท่ี               
8 พฤษภาคม 2555 

 


