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บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2555  

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ 

บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมี
ภูมิลาํเนาในประเทศไทย โดยมีบริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ 
จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทยเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ธุรกิจหลกั
ของบริษทัฯคือการจาํหน่ายสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตกแต่ง ก่อสร้าง ต่อเติมและซ่อมแซมอาคาร
และท่ีอยู่อาศยัแบบครบวงจรและให้บริการท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการให้เช่าพื้นท่ี ท่ีอยู่ตามท่ีจด
ทะเบียนของบริษทัฯอยู่ท่ีเลขท่ี 96/27 หมู่ 9 ตาํบลบางเขน อาํเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี     
ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 บริษทัฯมีสาขาในกรุงเทพฯและต่างจงัหวดัรวม 49 สาขา (31 ธนัวาคม 
2554: 45 สาขา) 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิระหว่างกาล 

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

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์
ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีนําเสนอซํ้ าซ้อนกับขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช ้        
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย    
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิรวม 

งบการเงินรวมน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 
และบริษทัย่อยและได้จดัทาํข้ึนโดยใช้หลกัเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี       
31 ธนัวาคม 2554 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างท่ีมีสาระสาํคญัของกลุ่มบริษทัในระหว่าง
งวดปัจจุบนั 
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1.4 นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยไดใ้ชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้
ในงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554  

2. มาตรฐานการบัญชีใหม่ทีย่งัไม่มีผลบังคบัใช้ 

 ในระหว่างงวด สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 8 เร่ือง 
ส่วนงานดาํเนินงาน ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 2556  

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็น
สาระสาํคญัต่องบการเงินเม่ือนาํมาถือปฏิบติั 

3. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและ
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  
 วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน นโยบายการกาํหนดราคา 

 2555 2554 2555 2554  

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย      
   (ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ขายสินคา้ - - 405 384 ราคาตลาด 
ค่าเช่าและค่าบริการรับ - - 41,978 35,604 เดือนละ 13 ลา้นบาท สาํหรับงวด 
        2555 (เดือนละ 12 ลา้นบาท 
        สาํหรับงวด 2554) 
รายไดอ่ื้น - - 7,388 7,563 ร้อยละของยอดรายไดห้ลกั 
ค่าบริการจ่าย - - 25 54 ราคาตลาด 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 767 466 ร้อยละ 3.25 - 3.50 ต่อปี 
     (2554: ร้อยละ 1.80 - 3.00 ต่อปี) 
รายการธุรกจิกบับริษัทที่เกีย่วข้องกนั      
ขายสินคา้ 17,540 20,928 17,540 20,928 ราคาตลาด 
ดอกเบ้ียรับ 13,235 6,338 13,235 6,338 ร้อยละ 2.75 - 3.25 ต่อปี  
        (2554: ร้อยละ 1.50 - 2.80 ต่อปี) 
ค่าเช่าและค่าบริการรับ 594 586 594 586 ราคาตลาด 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 4,068 9,707 4,068 9,707 ร้อยละของยอดขาย แต่ไม่นอ้ย

กวา่อตัราขั้นตํ่า 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด  
 วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน นโยบายการกาํหนดราคา 

 2555 2554 2555 2554  

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย      
   (ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ขายสินคา้ - - 681 622 ราคาตลาด 
ค่าเช่าและค่าบริการรับ - - 78,330 71,209 เดือนละ 13 ลา้นบาท สาํหรับงวด 
        2555 (เดือนละ 12 ลา้นบาท 
        สาํหรับงวด 2554) 
รายไดอ่ื้น - - 14,652 14,517 ร้อยละของยอดรายไดห้ลกั 
ค่าบริการจ่าย - - 44 93 ราคาตลาด 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 1,552 843 ร้อยละ 3.25 - 3.50 ต่อปี 
     (2554: ร้อยละ 1.80 - 3.00 ต่อปี) 
รายการธุรกจิกบับริษัทที่เกีย่วข้องกนั      
ขายสินคา้ 29,465 31,442 29,465 31,442 ราคาตลาด 
ดอกเบ้ียรับ 19,870 9,627 19,870 9,627 ร้อยละ 2.75 - 3.25 ต่อปี  
        (2554: ร้อยละ 1.25 - 2.80 ต่อปี) 
ค่าเช่าและค่าบริการรับ 1,182 1,154 1,182 1,154 ราคาตลาด 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 8,642 15,741 8,642 15,741 ร้อยละของยอดขาย แต่ไม่นอ้ย

กวา่อตัราขั้นตํ่า 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 และ 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯมียอดคงคา้งกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึง
แสดงในงบแสดงฐานะการเงินรวมอยูใ่นรายการดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
 2555 2554 2555 2554 

ตั๋วแลกเงินและเงินฝากสถาบันการเงิน    
(แสดงรวมในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด) 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั(1) 215,618 1,728,321 215,618 1,728,321 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่     
บริษทัยอ่ย - - 5,537 17,616 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั(1) 42 - 42 - 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั(2) 6,620 2,659 6,620 2,659 
รวม 6,662 2,659 12,199 20,275 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
 2555 2554 2555 2554 

เงินประกนัการเช่า     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั(1) 3,000 3,000 3,000 3,000 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่     
บริษทัยอ่ย - - 7 8 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั(1) 1,562 1,124 1,562 1,124 
รวม 1,562 1,124 1,569 1,132 

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

ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 ไม่มีรายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะ
สั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัฯไดกู้ย้มืเงินแบบไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัจากบริษทัยอ่ยจาํนวน 90 ลา้นบาท ชาํระดอกเบ้ีย
เป็นรายเดือนในอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.25 - 3.50 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2554: ร้อยละ 1.80 - 3.70 ต่อ
ปี) ครบกาํหนดชาํระคืนเงินตน้เม่ือทวงถาม 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหวา่งงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 บริษทัฯและบริษทั
ยอ่ยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือน สาํหรับงวดหกเดือน 

 ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2555 2554 2555 2554 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 32,178 29,481 65,698 59,075 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 885 828 1,770 1,655 

รวม 33,063 30,309 67,468 60,730 

4. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
 2555 2554 2555 2554 
ลูกหน้ีการคา้ 262,348 216,429 253,975 212,236 
ลูกหน้ีอ่ืน 572,366 568,174 577,592 585,489 
ลูกหน้ีค่าชดเชยความเสียหาย* - 180,052 - 180,052 
รายไดค้า้งรับ 26,934 21,781 23,646 16,867 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 861,648 986,436 855,213 994,644 

* ลกูหน้ีค่าชดเชยความเสียหายของสินคา้และสินทรัพย ์ซ่ึงไดรั้บชาํระแลว้ในไตรมาสท่ีหน่ึงของปี 2555 

 ลูกหนีก้ารค้า 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
 2555 2554 2555 2554 
ลูกหน้ีการคา้ 157,580 97,089 149,283 93,100 
ลูกหน้ีเช็คคืน 1,050 1,190 1,050 1,190 
ลูกหน้ีบตัรเครดิตและคูปอง 105,460 119,892 105,384 119,688 
รวม 264,090 218,171 255,717 213,978 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (1,742) (1,742) (1,742) (1,742) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 262,348 216,429 253,975 212,236 
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ยอดคงคา้งของลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 และ 31 ธนัวาคม 2554 แยกตามอายหุน้ีท่ี   
คงคา้งไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
 2555 2554 2555 2554 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 5,160 1,868 5,478 1,892 
คา้งชาํระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 1,436 691 1,429 968 
3 - 6 เดือน 24 87 24 87 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,620 2,646 6,931 2,947 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 248,929 197,129 245,124 195,267 
คา้งชาํระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 6,575 17,037 2,369 14,524 
3 - 6 เดือน 673 - - - 
6 - 12 เดือน - - - - 
มากกวา่ 12 เดือน 1,293 1,359 1,293 1,240 

รวม 257,470 215,525 248,786 211,031 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (1,742) (1,742) (1,742) (1,742) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั    

- สุทธิ 255,728 213,783 247,044 209,289 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 262,348 216,429 253,975 212,236 

 ลูกหนีอ้ืน่ 

ลูกหน้ีอ่ืนส่วนใหญ่ประกอบดว้ยลูกหน้ีท่ีเกิดจากการดาํเนินงานท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการสนบัสนุนการ
ขายและลูกหน้ีจากการใหเ้ช่าพื้นท่ีและบริการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  
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ยอดคงเหลือของลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 และ 31 ธนัวาคม 2554 แยกตามอายหุน้ีท่ี     
คงคา้งไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
 2555 2554 2555 2554 

อายุหนีค้้างชําระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 229,006 300,687 234,232 318,002 
คา้งชาํระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 332,359 259,448 332,359 259,448 
3 - 6 เดือน 9,484 3,133 9,484 3,133 
6 - 12 เดือน 4,270 5,619 4,270 5,619 
มากกวา่ 12 เดือน 6,223 8,263 6,223 8,263 

รวม 581,342 577,150 586,568 594,465 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (8,976) (8,976) (8,976) (8,976) 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 572,366 568,174 577,592 585,489 

5. สินค้าคงเหลอื 

(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
   2555 2554 
สินคา้คงเหลือ 6,918,645 5,355,847 
หกั:  รายการปรับลดราคาทุนใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (240,326) (209,015) 
สุทธิ 6,678,319 5,146,832 
หกั:  สินคา้ท่ีจ่ายชาํระค่าสินคา้เม่ือขาย (960,011) (610,831) 

ส่วนลดจากการซ้ือสินคา้ (165,505) (153,505) 
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 5,552,803 4,382,496 
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6. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

  สัดส่วน  เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ 
 ทุนเรียกชาํระแลว้ เงินลงทุน ราคาทุน ระหวา่งงวด 

ช่ือบริษทั 

30 
มิถุนายน 

2555 

31 
ธนัวาคม 

2554 

30 
มิถุนายน 

2555 

31 
ธนัวาคม 

2554 

30  
มิถุนายน 

2555 

31   
ธนัวาคม 

2554 

30 
มิถุนายน 

2555 

30 
มิถุนายน 

2554 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั มาร์เกต็ วิลเลจ จาํกดั  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 - - 

7. อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี         
30 มิถุนายน 2555 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
    งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555  1,095,983 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน  109,740 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด  (40,530) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2555  1,165,193 

8. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 
มิถุนายน 2555 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
    งบการเงิน 
   งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 10,812,386 10,809,358 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 2,136,117 2,135,862 
จาํหน่ายและตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (2,245) (2,245) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (499,952) (499,203) 
โอนกลบัค่าเผือ่การดอ้ยค่าสาํหรับงวด 3,570 3,570 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 12,449,876 12,447,342 
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9. คอมพวิเตอร์ซอฟต์แวร์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2555 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงิน 
   งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555 189,548 189,250 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 14,853 14,853 
ค่าตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด (12,451) (12,433) 
โอนกลบัค่าเผือ่การดอ้ยค่าสาํหรับงวด 5,500 5,500 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 197,450 197,170 

10. สิทธิการเช่า 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีค่าสิทธิการเช่าสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 สรุป
ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2555  1,059,396 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน  24,500 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด  (20,602) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2555  1,063,294 

11. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 และ 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯ มีวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารหลายแห่ง
ท่ียงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจาํนวนทั้งส้ิน 245 ลา้นบาทและ 275 ลา้นบาท ตามลาํดบั และมีวงเงินสินเช่ือ     
อ่ืนๆ จาํนวน 4,357 ลา้นบาท และ 4,184 ลา้นบาท ตามลาํดบั  
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12. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
 2555 2554 2555 2554 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 6,787,862 5,944,705 6,787,862 5,939,589 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,562 - 1,569 8 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 568,537 312,252 556,295 302,514 
เจา้หน้ีค่าซ้ือทรัพยสิ์น 529,227 343,125 529,227 343,125 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 1,124 - 1,124 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 588,970 690,573 566,331 674,803 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 8,476,158 7,291,779 8,441,284 7,261,163 

13. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระในหน่ึงปี ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินหน่ึงปี 
 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 
 2555 2554 2555 2554 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 6,563 4,322 17,212 9,113 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจาํหน่าย (1,056) (602) (1,918) (693) 
สุทธิ 5,507 3,720 15,294 8,420 

บริษัทฯได้ทําสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซ่ิงเพื่อเช่ายานพาหนะและอุปกรณ์ใช้ในการ
ดาํเนินงานของกิจการโดยมีกาํหนดการชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดย
เฉล่ียประมาณ 3 ถึง 5 ปี  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 บริษทัฯมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นตํ่าตามสญัญาเช่าการเงินดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 6,563 17,212 23,775 
ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                                  (1,056) (1,918) (2,974) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 5,507 15,294 20,801 
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14. หุ้นกู้ 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 จาํนวนหุน้ (หน่วย) จาํนวนเงิน (พนับาท) 
 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 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: ส่วนท่ีจะถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  (2,000,000) (300,000) 
หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  1,000,000 2,700,000 

รายละเอียดของหุน้กูมี้ดงัน้ี 

 1. 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 ชาํระทุกๆ  3 (สาม) เดือน ในเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคมและตุลาคม  
 ของแต่ละปี ตลอดอายขุองหุน้กู ้กาํหนดชาํระดอกเบ้ียคร้ังแรกวนัท่ี 1 มกราคม 
 2553 และชาํระดอกเบ้ียคร้ังสุดทา้ยวนัท่ี 2 ตุลาคม 2555 
การชาํระเงินตน้ ในวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กูคื้อวนัท่ี 2 ตุลาคม 2555 
เง่ือนไขและขอ้จาํกดัทางการเงิน การดาํรงสดัส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้และขอ้จาํกดัการประกาศจ่าย 
 เงินปันผล 
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2. 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 ชาํระทุกๆ  3 (สาม) เดือน ในเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคมและตุลาคม  
 ของแต่ละปี ตลอดอายขุองหุน้กู ้กาํหนดชาํระดอกเบ้ียคร้ังแรกวนัท่ี 8 เมษายน 
 2553 และชาํระดอกเบ้ียคร้ังสุดทา้ยวนัท่ี 8 มกราคม 2556 
การชาํระเงินตน้ ในวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กูคื้อวนัท่ี 8 มกราคม 2556 
เง่ือนไขและขอ้จาํกดัทางการเงิน การดาํรงสดัส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้และขอ้จาํกดัการประกาศจ่าย 
 เงินปันผล 

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

 "หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีประกนัของ 

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

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

 
ของแต่ละปี ตลอดอายขุองหุน้กู ้กาํหนดชาํระดอกเบ้ียคร้ังแรกวนัท่ี 25 
ธนัวาคม 2553 และชาํระดอกเบ้ียคร้ังสุดทา้ยวนัท่ี 25 มิถุนายน 2556 

การชาํระเงินตน้ ในวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กูคื้อวนัท่ี 25 มิถุนายน 2556 
เง่ือนไขและขอ้จาํกดัทางการเงิน การดาํรงสดัส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้และขอ้จาํกดัการประกาศจ่าย 
 เงินปันผล 
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4. หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีประกนัของบริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 
1/2554 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2558 

 "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 ชาํระทุกๆ  3 (สาม) เดือน ในเดือนมีนาคม มิถุนายน กนัยายน และธนัวาคม  

 
ของแต่ละปี ตลอดอายขุองหุน้กู ้กาํหนดชาํระดอกเบ้ียคร้ังแรกวนัท่ี 15 
ธนัวาคม 2554 

การชาํระเงินตน้ ในวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กูคื้อวนัท่ี 15 กนัยายน 2558 
เง่ือนไขและขอ้จาํกดัทางการเงิน การดาํรงสดัส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้และขอ้จาํกดัการประกาศจ่าย 
 เงินปันผล และการจาํหน่าย จ่ายหรือโอนทรัพยสิ์น 

15. ทุนจดทะเบียน 

ในระหว่างงวดปัจจุบนั ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 16 ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของ
บริษทัฯไดใ้ชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิดงัน้ี 

 จาํนวนใบสาํคญั จาํนวนหุน้ ราคา  
ปี 2555 แสดงสิทธิ สามญั ใชสิ้ทธิ จาํนวนเงิน 

 (หน่วย) (หุน้) (บาทต่อหุน้) (บาท) 
ESOP-W4     
   - ไตรมาสท่ีหน่ึง 418,799 1,268,538 1.314 1,666,859 
   - ไตรมาสท่ีสอง 9,153,675 27,726,417 1.314 36,432,512 
รวม 9,572,474 28,994,955  38,099,371 

จาํนวนหุน้สามญั ทุนชาํระแลว้และส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัของบริษทัฯมีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 

    ส่วนเกินมูลค่า 
  จาํนวนหุน้ ทุนชาํระแลว้ หุน้สามญั 
  (พนัหุน้) (พนับาท) (พนับาท) 

หุน้สามญัจดทะเบียน    
ณ วนัตน้งวด 5,881,395   
ลดลงระหวา่งงวด (824)   

ณ วนัปลายงวด 5,880,571   



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 14

    ส่วนเกินมูลค่า 
  จาํนวนหุน้ ทุนชาํระแลว้ หุน้สามญั 
  (พนัหุน้) (พนับาท) (พนับาท) 

หุน้สามญัท่ีออกและชาํระแลว้    
ณ วนัตน้งวด 5,836,721 5,836,721 636,330 
เพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ 28,995 28,995 9,104 
ณ วนัปลายงวด 5,865,716 5,865,716 645,434 

เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2555 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัลดทุนจดทะเบียนของ
บริษทัฯจากทุนจดทะเบียนเดิม 5,881 ลา้นบาท เป็น 5,880 ลา้นบาท โดยยกเลิกการจดัสรรหุน้ปัน
ผลตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2554 จาํนวน 0.82 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนลดทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ป็นทุนจดทะเบียนจาํนวน 5,880 ลา้นบาท เม่ือ
วนัท่ี 12 เมษายน 2555 

เม่ือวนัท่ี 11 มิถุนายน 2555 บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ป็นทุนชาํระแลว้
จาํนวน 5,866 ลา้นบาท  

16. ใบสําคญัแสดงสิทธิ 

 ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯซ่ึงออกใหโ้ดยไม่มีราคาเสนอขาย มีรายละเอียดดงัน้ี 

ประเภท  วนัท่ีออก จาํนวนใบสาํคญั อายใุบสาํคญั ราคาใชสิ้ทธิ อตัราการใชสิ้ทธิ 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ออกใหแ้ก่ ใบสาํคญัแสดงสิทธิ แสดงสิทธิท่ีออก แสดงสิทธิ ต่อ 1 หุน้สามญั ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

   (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 
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ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯในระหวา่งงวดมีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 

(หน่วย: หน่วย) 

 จาํนวนใบสาํคญัแสดง จาํนวนใบสาํคญัแสดง จาํนวนใบสาํคญัแสดง  
ประเภท สิทธิคงเหลือ ณ วนัท่ี  สิทธิท่ีมีการใชสิ้ทธิ สิทธิคงเหลือ ณ วนัท่ี 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 31 ธนัวาคม 2554 ในระหวา่งงวด 30 มิถุนายน 2555 

ESOP-W4 11,600,343 (9,572,474) 2,072,869 

17.     ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 และ 2554 
คาํนวณข้ึนจากกาํไรของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยหลงัจากบวกกลบัดว้ยค่าใชจ่้ายและรายการสาํรอง
ซ่ึงยงัไม่สามารถถือเป็นรายจ่ายในการคาํนวณภาษี 

18. กาํไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวม
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยูใ่นระหว่างงวด 
และไดป้รับปรุงจาํนวนหุ้นสามญัท่ีใชใ้นการคาํนวณกาํไรต่อหุ้นของงวดก่อนท่ีนาํมาเปรียบเทียบ 
(ปรับจาํนวนหุน้ตามสดัส่วนท่ีเปล่ียนไปของจาํนวนหุน้สามญัท่ีเกิดจากการเพิ่มทุนโดยการออกหุน้
ปันผล ณ วนัท่ี 19 ตุลาคม 2554 จาํนวน 729 ลา้นหุ้น ตามลาํดบั โดยถือเสมือนว่าการออกหุ้น     
ปันผลไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมตน้ของงวดแรกท่ีเสนอรายงาน) 

กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหว่าง
งวด (สาํหรับงวด 2554 ปรับดว้ยจาํนวนหุน้ตามสัดส่วนท่ีเปล่ียนไปของจาํนวนหุน้สามญัท่ีเกิดจาก
การเพิ่มทุนโดยการออกหุน้ปันผลตามท่ีกล่าวขา้งตน้) กบัจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญั
ท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพ่ือแปลงหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินใหเ้ป็นหุน้สามญั โดยสมมติว่าได้
มีการแปลงเป็นหุน้สามญั ณ วนัตน้งวดหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานและกาํไรต่อหุน้ปรับลดแสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 
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 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 กาํไรสาํหรับงวด จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้  

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

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

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ   591,755 479,053 5,847,131 5,817,220 0.10 0.08 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ - - 22,485 41,361   

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       
กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       
   สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั       
   จากใบสาํคญัแสดงสิทธิ 591,755 479,053 5,869,616 5,858,581 0.10 0.08 
 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 กาํไรสาํหรับงวด จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้  

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

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

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ   587,385 473,342 5,847,131 5,817,220 0.10 0.08 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ - - 22,485 41,361   

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       
กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       
   สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั       
   จากใบสาํคญัแสดงสิทธิ 587,385 473,342 5,869,616 5,858,581 0.10 0.08 

 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 กาํไรสาํหรับงวด จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้  

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

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

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ   1,202,088 887,107 5,842,142 5,813,056 0.21 0.15 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ - - 26,691 44,759   

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       
กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       
   สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั       
   จากใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1,202,088 887,107 5,868,833 5,857,815 0.20 0.15 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 กาํไรสาํหรับงวด จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้  

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

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

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ   1,191,940 875,338 5,842,142 5,813,056 0.20 0.15 

ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ - - 26,691 44,759   

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       
กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       
   สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั       
   จากใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1,191,940 875,338 5,868,833 5,857,815 0.20 0.15 

19.  เงินปันผลจ่าย 

 อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 

  (ลา้นบาท) (บาท)  
เงินปันผลจากผลการ ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้    
   ดาํเนินงานของเดือน    เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2554    
   กรกฎาคม 2553 ถึง     
   เดือนธนัวาคม 2553  84 0.0193 29 เมษายน 2554 

หุน้ปันผลจากผลการ ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้    
   ดาํเนินงานของเดือน    เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2554    
   กรกฎาคม 2553 ถึง     
   เดือนธนัวาคม 2553  726 0.1667 29 เมษายน 2554 

เงินปันผลจากผลการ ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้    
   ดาํเนินงานของเดือน    เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2555    
   กรกฎาคม 2554 ถึง     
   เดือนธนัวาคม 2554  876 0.15 27 เมษายน 2555 

20. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

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

21.1 บริษทัฯ มีภาระผูกพนักับธนาคารในการคํ้ าประกันการเช่า การซ้ือสินคา้หรือจ้างทาํของและ         
คํ้าประกนัต่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 เป็นจาํนวนเงินรวม 121 ลา้นบาท 
และ 0.1 ลา้นเหรียญสหรัฐ (31 ธนัวาคม 2554: จาํนวนเงินรวม 100 ลา้นบาท และ 0.1 ลา้นเหรียญ
สหรัฐ) 

21.2 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 และ 31 ธนัวาคม 2554 บริษทัฯมีภาระผกูพนัจากการเปิดวงเงินเลตเตอร์
ออฟเครดิตกบัธนาคารพาณิชย ์วงเงิน 5 ลา้นเหรียญสหรัฐ และ 4 ลา้นเหรียญสหรัฐ ตามลาํดบั 

22. ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน 

22.1 สัญญาเช่าระยะยาว 

ก) บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสญัญาเช่าท่ีดิน อายขุองสญัญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 24 ถึง 30 ปี และ
สญัญาดงักล่าวเป็นสญัญาท่ีบอกเลิกไม่ได ้เวน้แต่คู่สญัญาทั้งสองฝ่ายตกลงยนิยอมร่วมกนั 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 บริษทัฯมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญา
เช่าดาํเนินงานดงักล่าวดงัน้ี 

    ลา้นบาท 
จ่ายชาํระภายใน   

1 ปี  59 
2 ถึง 5 ปี  269 
มากกวา่ 5 ปี  1,360 
  1,688 

ข) บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าพื้นท่ีศูนยก์ารคา้ อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 17 
ถึง 30 ปี และสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาท่ีบอกเลิกไม่ได้ เวน้แต่คู่สัญญาทั้ งสองฝ่ายตกลง
ยนิยอมร่วมกนั 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 บริษทัฯมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญา
เช่าดาํเนินงานดงักล่าวดงัน้ี 

    ลา้นบาท 
จ่ายชาํระภายใน   

1 ปี  100 
2 ถึง 5 ปี  423 
มากกวา่ 5 ปี  1,368 
  1,891 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

 19

 

22.2 สัญญาให้เช่าระยะยาว 

บริษทัฯ ไดท้าํสัญญา 7 สัญญาในการให้เช่าและให้เช่าช่วงพื้นท่ีบางส่วนในสาขาของบริษทัฯ 5
แห่งกบับริษทัอ่ืน 2 แห่ง อายสุัญญา 29 - 30 ปีโดยมีค่าเช่ารับล่วงหนา้รวมจาํนวน 640 ลา้นบาท 
สญัญาครบกาํหนดระหวา่งปี 2576 - 2579 บริษทัฯ รับรู้รายไดต้ามเกณฑท่ี์เป็นระบบตลอดอายกุาร
ใหป้ระโยชน์ของสิทธิการเช่าโดยวิธีเสน้ตรงตามอายสุญัญาเช่า 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 บริษทัฯมียอดคงคา้งของค่าเช่ารับล่วงหนา้ (สุทธิจากจาํนวนท่ีรับรู้เป็น
รายได)้ ตามสญัญาใหเ้ช่าพื้นท่ีดงักล่าวจาํนวน 489 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2554: 499 ลา้นบาท) 

23. เคร่ืองมือทางการเงิน 

23.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

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

 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

บริษทัฯมีความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ฝ่ายบริหาร
ควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการกาํหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม 
ดงันั้นบริษทัฯจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระสําคญัจากการให้สินเช่ือ นอกจากน้ี  
การให้สินเช่ือของบริษทัฯไม่มีการกระจุกตวัเน่ืองจากบริษทัฯมีฐานของลูกคา้ท่ีหลากหลายและมี
อยูจ่าํนวนมากราย จาํนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชี
ของลูกหน้ีและลูกหน้ีอ่ืนท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

บริษทัฯมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน เงินกูย้ืม
ระยะสั้นและหุ้นกู ้ อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละบางส่วนของหน้ีสินทางการเงินมีอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด และมีหน้ีสินทางการเงินบางส่วนท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึง
ใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของบริษทัฯจึงอยูใ่นระดบัตํ่า  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 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 ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 

 (พนับาท) (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 215,000 - 45,071 149,936 410,007 0.75 - 3.25 

หนีสิ้นทางการเงนิ       
หุน้กู ้ 2,000,000 1,000,000 - - 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 215,000 - 1,731 139,786 356,517 0.75 - 3.25 

หนีสิ้นทางการเงนิ       
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ี 
    เก่ียวขอ้งกนั 90,000 - - - 90,000 3.25 - 3.50 
หุน้กู ้ 2,000,000 1,000,000 - - 3,000,000 3.00 - 4.60 

 2,090,000 1,000,000 - - 3,090,000  

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

บริษทัฯมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสําคญัอันเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือสินคา้เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ บริษทัฯไม่ไดท้าํสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการ
บริหารความเส่ียง 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 บริษทัฯมียอดคงเหลือของหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศ ดงัน้ี 

สกลุเงิน หน้ีสินทางการเงิน 
อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย              

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2555 
 (พนั) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 1,512 31.9651 
เหรียญยโูร 13 40.1309 
หยวนจีน 821 5.0897 
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23.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนหน่ึงของบริษทัฯจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้นและหุน้กู้
มีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย์
และหน้ีสินทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์นัหรือจ่ายชาํระ
หน้ีสินในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเตม็ใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนั
ได้อย่างเป็นอิสระในลกัษณะท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกัน วิธีการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมข้ึนอยู่กับ
ลกัษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกาํหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกาํหนดข้ึน
โดยใชเ้กณฑก์ารวดัมูลค่าท่ีเหมาะสม  

24. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผูมี้อาํนาจของบริษัทฯเม่ือวันท่ี               
6 สิงหาคม 2555 

 


