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บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2555  

1. ขอมูลท่ัวไป 

1.1 ขอมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เปนบริษัทมหาชนซ่ึงจัดต้ังและมี
ภูมิลําเนาในประเทศไทย โดยมีบริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) และบริษัท ควอลิต้ี เฮาส 
จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนบริษัทท่ีจดทะเบียนจัดต้ังในประเทศไทยเปนผูถือหุนรายใหญ ธุรกิจหลัก
ของบริษัทฯคือการจําหนายสินคาท่ีเกี่ยวของกับการตกแตง กอสราง ตอเติมและซอมแซมอาคาร
และท่ีอยูอาศัยแบบครบวงจรและใหบริการท่ีเกี่ยวของ รวมถึงการใหเชาพื้นท่ี ท่ีอยูตามท่ีจด
ทะเบียนของบริษัทฯอยูท่ีเลขท่ี 96/27 หมู 9 ตําบลบางเขน อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี     
ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555 บริษัทฯมีสาขาในกรุงเทพฯและตางจังหวัดรวม 52 สาขา (31 ธันวาคม 
2554: 45 สาขา) 

1.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงนิระหวางกาล 

งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) เ ร่ือง            
งบการเงินระหวางกาล โดยบริษัทฯเลือกนําเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ อยางไรก็ตาม 
บริษัทฯไดแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนและงบกระแสเงินสดในรูปแบบเชนเดียวกับงบการเงินประจําป 

งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปท่ีนําเสนอคร้ังลาสุด 
ดังนั้นงบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ และสถานการณ
ใหมๆ เพื่อไมใหขอมูลท่ีนําเสนอซํ้าซอนกับขอมูลท่ีไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงินควรใช         
งบการเงินระหวางกาลนี้ควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด 

งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย    
งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ 

1.3 เกณฑในการจัดทํางบการเงนิรวม 

งบการเงินรวมนี้จัดทําข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอยและไดจัดทําข้ึนโดยใชหลักเกณฑเดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปส้ินสุดวันท่ี       
31 ธันวาคม 2554 โดยไมมีการเปล่ียนแปลงโครงสรางท่ีมีสาระสําคัญของกลุมบริษัทในระหวาง
งวดปจจุบัน 
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1.4 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนโดยไดใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับท่ีใช
ในงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554  

2. มาตรฐานการบัญชีใหมท่ียังไมมีผลบังคับใช 

 ในระหวางงวด สภาวิชาชีพบัญชีไดประกาศใชมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 8 เร่ือง 
สวนงานดําเนินงาน ซ่ึงมีผลบังคับใชสําหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลัง
วันท่ี 1 มกราคม 2556  

 ฝายบริหารของบริษัทฯเช่ือวามาตรฐานการรายงานทางการเงินขางตนจะไมมีผลกระทบอยางเปน
สาระสําคัญตองบการเงินเม่ือนํามาถือปฏิบัติ 

3. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

ในระหวางงวด บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเง่ือนไขทางการคาและเกณฑตามท่ีตกลงกันระหวางบริษัทฯและ
บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันเหลานั้น ซ่ึงเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้  

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด  
 วันท่ี 30 กันยายน วันท่ี 30 กันยายน นโยบายการกําหนดราคา 

 2555 2554 2555 2554  

รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      
   (ไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)      
ขายสินคา - - 47 240 ราคาตลาด 
คาเชาและคาบริการรับ - - 39,166 35,605 เดือนละ 13 ลานบาท สําหรับงวด 
        2555 (เดือนละ 12 ลานบาท 
        สําหรับงวด 2554) 
รายไดอ่ืน - - 17,265 6,860 รอยละของยอดรายไดหลัก 
เงินปนผลรับ - - - 24,997 ตามท่ีประกาศจาย 
คาบริการจาย - - 205 265 ราคาตลาด 
ดอกเบ้ียจาย - - 737 730 รอยละ 3.25 - 3.50 ตอป 
     (2554: รอยละ 3.00 - 3.70 ตอป) 
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เก่ียวของกัน      
ขายสินคา 20,975 22,647 19,153 22,647 ราคาตลาด 
ดอกเบ้ียรับ 176 4,759 176 4,759 รอยละ 1.00 - 2.75 ตอป  
        (2554: รอยละ 0.75 - 3.25 ตอป) 
คาเชาและคาบริการรับ 593 581 593 581 ราคาตลาด 
คาเชาและคาบริการจาย 6,228 4,424 6,228 4,424 รอยละของยอดขาย แตไมนอย

กวาอัตราขั้นตํ่า 
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(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด  
 วันท่ี 30 กันยายน วันท่ี 30 กันยายน นโยบายการกําหนดราคา 

 2555 2554 2555 2554  

รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      
   (ไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)      
ขายสินคา - - 728 862 ราคาตลาด 
คาเชาและคาบริการรับ - - 117,496 106,814 เดือนละ 13 ลานบาท สําหรับงวด 
        2555 (เดือนละ 12 ลานบาท 
        สําหรับงวด 2554) 
รายไดอ่ืน - - 31,917 21,377 รอยละของยอดรายไดหลัก 
เงินปนผลรับ - - - 24,977 ตามท่ีประกาศจาย 
คาบริการจาย - - 249 358 ราคาตลาด 
ดอกเบ้ียจาย - - 2,289 1,573 รอยละ 3.25 - 3.50 ตอป 
     (2554: รอยละ 1.80 - 3.70 ตอป) 
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เก่ียวของกัน      
ขายสินคา 50,440 54,089 48,618 54,089 ราคาตลาด 
ดอกเบ้ียรับ 20,046 14,386 20,046 14,386 รอยละ 1.00 - 3.25 ตอป  
        (2554: รอยละ 0.75 - 3.25 ตอป) 
คาเชาและคาบริการรับ 1,775 1,749 1,775 1,749 ราคาตลาด 
คาเชาและคาบริการจาย 14,870 14,864 14,870 14,864 รอยละของยอดขาย แตไมนอย

กวาอัตราขั้นตํ่า 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯมียอดคงคางกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ซ่ึง
แสดงในงบแสดงฐานะการเงินรวมอยูในรายการดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 2555 2554 2555 2554 

ตั๋วแลกเงินและเงินฝากสถาบันการเงิน    
(แสดงรวมในเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด) 
บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน(1) 5,416 1,728,321 5,416 1,728,321 

ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน     
บริษัทยอย - - 5,190 17,616 
บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน(1) 89 - 89 - 
บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน(2) 7,046 2,659 7,046 2,659 
รวม 7,135 2,659 12,325 20,275 
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 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 2555 2554 2555 2554 

เงินประกันการเชา     
บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน(1) 3,000 3,000 3,000 3,000 

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน     
บริษัทยอย - - 25 8 
บริษัทท่ีเกี่ยวของกัน(1) 1,422 1,124 1,422 1,124 
รวม 1,422 1,124 1,447 1,132 

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน    
บริษัทยอย - - 90,000 90,000 
ลักษณะความสัมพันธกับบริษัทที่เก่ียวของกัน 
(1) มีผูถือหุนรายใหญรวมกัน 
(2) เปนผูถือหุนรายใหญ 

ในระหวางงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2555 ไมมีรายการเคล่ือนไหวของเงินกูยืมระยะส้ัน
จากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

บริษัทฯไดกูยืมเงินแบบไมมีหลักทรัพยคํ้าประกันจากบริษัทยอยจํานวน 90 ลานบาท ชําระดอกเบ้ีย
เปนรายเดือนในอัตราดอกเบ้ียรอยละ 3.25 - 3.50 ตอป (31 ธันวาคม 2554: รอยละ 1.80 - 3.70 ตอ
ป) ครบกําหนดชําระคืนเงินตนเม่ือทวงถาม 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

ในระหวางงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2555 และ 2554 บริษัทฯและบริษัท
ยอยมีคาใชจายผลประโยชนพนักงานท่ีใหแกกรรมการและผูบริหาร ดังตอไปนี้ 
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 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สําหรับงวดสามเดือน สําหรับงวดเกาเดือน 
 ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน ส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 
 2555 2554 2555 2554 
ผลประโยชนระยะส้ัน 14,561 9,418 80,259 68,493 
ผลประโยชนหลังออกจากงาน 885 829 2,655 2,484 

รวม 15,446 10,247 82,914 70,977 

4. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน 
 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 2555 2554 2555 2554 
ลูกหนี้การคา 343,234 216,429 336,114 212,236 
ลูกหนี้อ่ืน 570,421 568,174 575,577 585,489 
ลูกหนี้คาชดเชยความเสียหาย* - 180,052 - 180,052 
รายไดคางรับ 16,817 21,781 13,515 16,867 
รวมลูกหนีก้ารคาและลูกหนี้อ่ืน 930,472 986,436 925,206 994,644 

* ลูกหน้ีคาชดเชยความเสียหายของสินคาและสินทรัพย ซึ่งไดรับชําระแลวในไตรมาสท่ีหน่ึงของป 2555 

 ลูกหนี้การคา 
 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 2555 2554 2555 2554 
ลูกหนี้การคา 193,341 97,089 186,270 93,100 
ลูกหนี้เช็คคืน 1,010 1,190 1,010 1,190 
ลูกหนี้บัตรเครดิตและคูปอง 150,225 119,892 150,176 119,688 
รวม 344,576 218,171 337,456 213,978 
หัก: คาเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ (1,342) (1,742) (1,342) (1,742) 
รวมลูกหนีก้ารคา - สุทธิ 343,234 216,429 336,114 212,236 
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ยอดคงคางของลูกหนี้การคา ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 แยกตามอายุหนี้ท่ี   
คงคางไดดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 2555 2554 2555 2554 
ลูกหนี้การคา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน     
ยังไมถึงกําหนดชําระ 5,160 1,868 5,185 1,892 
คางชําระ     
ไมเกิน 3 เดือน 1,886 691 1,895 968 
3 - 6 เดือน - 87 - 87 

รวมลูกหนี้การคา - กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 7,046 2,646 7,080 2,947 
ลูกหนี้การคา - กิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน     
ยังไมถึงกําหนดชําระ 301,558 197,129 298,321 195,267 
คางชําระ     
ไมเกิน 3 เดือน 34,327 17,037 30,801 14,524 
3 - 6 เดือน 375 - - - 
6 - 12 เดือน - - - - 
มากกวา 12 เดือน 1,270 1,359 1,254 1,240 

รวม 337,530 215,525 330,376 211,031 
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1,342) (1,742) (1,342) (1,742) 
รวมลูกหนี้การคา - กิจการท่ีไมเกี่ยวของกัน    

- สุทธิ 336,188 213,783 329,034 209,289 
รวมลูกหนี้การคา - สุทธิ 343,234 216,429 336,114 212,236 

 ลูกหนี้อ่ืน 

ลูกหนี้อ่ืนสวนใหญประกอบดวยลูกหนี้ท่ีเกิดจากการดําเนินงานท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการสนับสนุนการ
ขายและลูกหนี้จากการใหเชาพื้นท่ีและบริการอ่ืนท่ีเกี่ยวของ  



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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ยอดคงเหลือของลูกหนี้อ่ืน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 แยกตามอายุหนี้ท่ี     
คงคางไดดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 2555 2554 2555 2554 

อายุหนี้คางชาํระ     
ยังไมถึงกําหนดชําระ 220,966 300,687 226,122 318,002 
คางชําระ     
ไมเกิน 3 เดือน 342,765 259,448 342,765 259,448 
3 - 6 เดือน 3,720 3,133 3,720 3,133 
6 - 12 เดือน 4,637 5,619 4,637 5,619 
มากกวา 12 เดอืน 7,309 8,263 7,309 8,263 

รวม 579,397 577,150 584,553 594,465 
หัก: คาเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ (8,976) (8,976) (8,976) (8,976) 
รวมลูกหนี้อ่ืน - สุทธิ 570,421 568,174 575,577 585,489 

5. สินคาคงเหลือ 

(หนวย: พันบาท) 

  งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   30 กันยายน 31 ธันวาคม 
   2555 2554 
สินคาคงเหลือ 7,085,538 5,355,847 
หัก:  รายการปรับลดราคาทุนใหเปนมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ (299,504) (209,015) 
สุทธิ 6,786,034 5,146,832 
หัก:  สินคาท่ีจายชําระคาสินคาเม่ือขาย (1,051,099) (610,831) 

สวนลดจากการซ้ือสินคา (171,505) (153,505) 
สินคาคงเหลือ - สุทธิ 5,563,430 4,382,496 

 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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6. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

เงินลงทุนในบริษัทยอยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดังนี้ 
(หนวย: พันบาท) 

  สัดสวน  เงินปนผลท่ีบริษัทฯ 
 ทุนเรียกชําระแลว เงินลงทุน ราคาทุน รับระหวางงวด 

ช่ือบริษัท 

30 
กันยายน 

2555 

31 
ธันวาคม 

2554 

30 
กันยายน 

2555 

31 
ธันวาคม 

2554 

30  
กันยายน 

2555 

31   
ธันวาคม 

2554 

30 
กันยายน 

2555 

30 
กันยายน 

2554 

   (รอยละ) (รอยละ)     
บริษัท มารเก็ต วิลเลจ จํากัด  5,000  5,000  99.99  99.99 4,999 4,999 24,997 - 
Home Product Center (Malaysia) Sdn. Bhd.  10,000  10,000  100.00  100.00 9,840 9,840 - - 

     14,839 14,839 24,997 - 

7. อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี         
30 กันยายน 2555 สรุปไดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 
    งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555  1,095,983 
ซ้ือเพิ่มระหวางงวด - ราคาทุน  247,697 
คาเส่ือมราคาสําหรับงวด  (60,992) 
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555  1,282,688 

8. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 
กันยายน 2555 สรุปไดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 
    งบการเงิน 
   งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555 10,812,386 10,809,358 
ซ้ือเพิ่มระหวางงวด - ราคาทุน 3,532,705 3,531,515 
จําหนายและตัดจําหนายระหวางงวด - มูลคาสุทธิตามบัญชี (4,269) (4,269) 
คาเส่ือมราคาสําหรับงวด (784,976) (783,860) 
โอนกลับคาเผ่ือการดอยคาสําหรับงวด 20,445 20,445 
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555 13,576,291 13,573,189 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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9. คอมพิวเตอรซอฟตแวร 

 รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีคอมพิวเตอรซอฟตแวรสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 
2555 สรุปไดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

    งบการเงิน 
   งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555 189,548 189,250 
ซ้ือเพิ่มระหวางงวด - ราคาทุน 22,252 22,252 
คาตัดจําหนายระหวางงวด (21,253) (21,227) 
โอนกลับคาเผ่ือการดอยคาสําหรับงวด 5,500 5,500 
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555 196,047 195,775 

10. สิทธิการเชา 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีคาสิทธิการเชาสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2555 
สรุปไดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

    งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 1 มกราคม 2555  1,059,396 
ซ้ือเพิ่มระหวางงวด - ราคาทุน  57,880 
คาเส่ือมราคาสําหรับงวด  (31,821) 
มูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555  1,085,455 

11. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงนิ 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารหลายแหง
ท่ียังมิไดเบิกใชเปนจํานวนท้ังส้ิน 275 ลานบาท และ 275 ลานบาท ตามลําดับ และมีวงเงินสินเช่ือ     
อ่ืนๆ จํานวน 4,576 ลานบาท และ 4,184 ลานบาท ตามลําดับ  



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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12. เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 2555 2554 2555 2554 

เจาหน้ีการคา - กิจการที่ไมเก่ียวของกัน 6,049,195 5,944,705 6,049,195 5,939,589 
เจาหน้ีอื่น - กิจการที่เก่ียวของกัน 1,422 - 1,447 8 
เจาหน้ีอื่น - กิจการที่ไมเก่ียวของกัน 380,152 312,252 368,240 302,514 
เจาหน้ีคาซื้อทรัพยสิน 726,509 343,125 726,509 343,125 
คาใชจายคางจาย - กิจการที่เก่ียวของกัน - 1,124 - 1,124 
คาใชจายคางจาย - กิจการที่ไมเก่ียวของกัน 653,921 690,573 639,477 674,803 

รวมเจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอื่น 7,811,199 7,291,779 7,784,868 7,261,163 

13. หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สวนท่ีถึงกําหนดชําระในหน่ึงป สวนท่ีถึงกําหนดชําระเกินหนึ่งป 
 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 2555 2554 2555 2554 
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 7,018 4,322 18,526 9,113 
หัก: ดอกเบ้ียรอการตัดจําหนาย (1,223) (602) (1,843) (693) 
สุทธิ 5,795 3,720 16,683 8,420 

บริษัทฯไดทําสัญญาเชาการเงินกับบริษัทลีสซ่ิงเพื่อเชายานพาหนะและอุปกรณใชในการ
ดําเนินงานของกิจการโดยมีกําหนดการชําระคาเชาเปนรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดย
เฉล่ียประมาณ 3 ถึง 5 ป  

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555 บริษัทฯมีภาระผูกพันท่ีจะตองจายคาเชาข้ันตํ่าตามสัญญาเชาการเงินดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 ไมเกิน 1 ป 1 - 5 ป รวม 

ผลรวมของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายทั้งสิ้นตามสัญญาเชา 7,018 18,526 25,544 
ดอกเบี้ยตามสัญญาเชาการเงินรอการตัดบัญชี                                  (1,223) (1,843) (3,066) 

มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายทั้งสิ้นตามสัญญาเชา 5,795 16,683 22,478 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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14. หุนกู 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 จํานวนหุน (หนวย) จํานวนเงิน (พนับาท) 
 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 
 2555 2554 2555 2554 
หุนกูประเภทไมมีหลักประกัน     

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 
คร้ังท่ี 1/2555 1,300,000 - 1,300,000 - 

รวม 4,300,000 3,000,000 4,300,000 3,000,000 

หัก: สวนท่ีจะถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป  (2,000,000) (300,000) 
หุนกู - สุทธิจากสวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป  2,300,000 2,700,000 

รายละเอียดของหุนกูมีดังนี้ 

 1. หุนกูไมดอยสิทธิและไมมีประกันของบริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 
1/2552 ครบกําหนดไถถอนป 2555 

 "หุนกูไมดอยสิทธิและไมมีประกันของ 

ชื่อของหุนกู 
บริษัท โฮม โปรดกัส เซ็นเตอร จํากดั (มหาชน) คร้ังที่ 1/2552 ครบกําหนด    

ไถถอนป 2555" 
จํานวนเงิน  300 ลานบาท  
อายุ  3 (สาม) ป นับจากวันทีอ่อกหุนกู  
วันทีอ่อกหุนกู  1 ตุลาคม 2552   
อัตราดอกเบี้ย รอยละ 4.00 ตอป  
ระยะเวลาการชําระดอกเบี้ย ชําระทกุๆ 3 (สาม) เดือน ในเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคมและตุลาคม  
 ของแตละป ตลอดอายุของหุนกู กําหนดชําระดอกเบีย้คร้ังแรกวันที ่1 มกราคม 
 2553 และชําระดอกเบี้ยคร้ังสุดทายวันที ่2 ตุลาคม 2555 
การชําระเงินตน ในวันครบกําหนดไถถอนหุนกูคือวันที่ 2 ตุลาคม 2555 
เง่ือนไขและขอจํากัดทางการเงิน การดํารงสัดสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนและขอจํากัดการประกาศจาย 
 เงินปนผล 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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2. หุนกูไมดอยสิทธิและไมมีประกันของบริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 
1/2553 ครบกําหนดไถถอนป 2556 

 "หุนกูไมดอยสิทธิและไมมีประกันของ 

ชื่อของหุนกู 
บริษัท โฮม โปรดกัส เซ็นเตอร จํากดั (มหาชน) คร้ังที่ 1/2553 ครบกําหนด    

ไถถอนป 2556" 
จํานวนเงิน  700 ลานบาท  
อายุ  3 (สาม) ป นับจากวันทีอ่อกหุนกู  
วันทีอ่อกหุนกู  8 มกราคม 2553 
อัตราดอกเบี้ย รอยละ 3.65 ตอป  
ระยะเวลาการชําระดอกเบี้ย ชําระทกุๆ 3 (สาม) เดือน ในเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคมและตุลาคม  
 ของแตละป ตลอดอายุของหุนกู กําหนดชําระดอกเบีย้คร้ังแรกวันที ่8 เมษายน 
 2553 และชําระดอกเบี้ยคร้ังสุดทายวันที ่8 มกราคม 2556 
การชําระเงินตน ในวันครบกําหนดไถถอนหุนกูคือวันที่ 8 มกราคม 2556 
เง่ือนไขและขอจํากัดทางการเงิน การดํารงสัดสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนและขอจํากัดการประกาศจาย 
 เงินปนผล 

3. หุนกูไมดอยสิทธิและไมมีประกันของบริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 
2/2553 ครบกําหนดไถถอนป 2556 

 "หุนกูไมดอยสิทธิและไมมีประกันของ 

ชื่อของหุนกู 
บริษัท โฮม โปรดกัส เซ็นเตอร จํากดั (มหาชน) คร้ังที่ 2/2553 ครบกําหนด    

ไถถอนป 2556" 
จํานวนเงิน  1,000 ลานบาท  
อายุ  3 (สาม) ป นับจากวันทีอ่อกหุนกู  
วันทีอ่อกหุนกู  25 มิถุนายน 2553 
อัตราดอกเบี้ย รอยละ 3.00 ตอป  
ระยะเวลาการชําระดอกเบี้ย ชําระทกุๆ 6 (หก) เดือน ในเดอืนมิถุนายน และธันวาคม  

 
ของแตละป ตลอดอายุของหุนกู กําหนดชําระดอกเบีย้คร้ังแรกวันที ่25 
ธันวาคม 2553 และชําระดอกเบี้ยคร้ังสุดทายวันที ่25 มิถุนายน 2556 

การชําระเงินตน ในวันครบกําหนดไถถอนหุนกูคือวันที่ 25 มิถุนายน 2556 
เง่ือนไขและขอจํากัดทางการเงิน การดํารงสัดสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนและขอจํากัดการประกาศจาย 
 เงินปนผล 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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4. หุนกูไมดอยสิทธิและไมมีประกันของบริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 
1/2554 ครบกําหนดไถถอนป 2558 

 "หุนกูไมดอยสิทธิและไมมีประกันของ 

ชื่อของหุนกู 
บริษัท โฮม โปรดกัส เซ็นเตอร จํากดั (มหาชน) คร้ังที่ 1/2554 ครบกําหนด    

ไถถอนป 2558" 
จํานวนเงิน  1,000 ลานบาท  
อายุ  4 (ส่ี) ป นับจากวนัที่ออกหุนกู  
วันทีอ่อกหุนกู  15 กันยายน 2554 
อัตราดอกเบี้ย รอยละ 4.60 ตอป  
ระยะเวลาการชําระดอกเบี้ย ชําระทกุๆ 3 (สาม) เดือน ในเดือนมีนาคม มิถุนายน กนัยายน และธันวาคม  

 
ของแตละป ตลอดอายุของหุนกู กําหนดชําระดอกเบีย้คร้ังแรกวันที ่15 
ธันวาคม 2554 

การชําระเงินตน ในวันครบกําหนดไถถอนหุนกูคือวันที่ 15 กันยายน 2558 
เง่ือนไขและขอจํากัดทางการเงิน การดํารงสัดสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนและขอจํากัดการประกาศจาย 
 เงินปนผล และการจําหนาย จายหรือโอนทรัพยสิน 

5. หุนกูไมดอยสิทธิและไมมีประกันของบริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 
1/2555 ครบกําหนดไถถอนป 2558 

 "หุนกูไมดอยสิทธิและไมมีประกันของ 

ชื่อของหุนกู 
บริษัท โฮม โปรดกัส เซ็นเตอร จํากดั (มหาชน) คร้ังที่ 1/2555 ครบกําหนด    

ไถถอนป 2558" 
จํานวนเงิน  1,300 ลานบาท  
อายุ  3 (สาม) ป นับจากวันทีอ่อกหุนกู  
วันทีอ่อกหุนกู  14 กันยายน 2555 
อัตราดอกเบี้ย รอยละ 3.85 ตอป  
ระยะเวลาการชําระดอกเบี้ย ชําระทกุๆ 6 (หก) เดือน ในเดอืนมีนาคม และกันยายน  

 
ของแตละป ตลอดอายุของหุนกู กําหนดชําระดอกเบีย้คร้ังแรกวันที ่14 
มีนาคม 2556 

การชําระเงินตน ในวันครบกําหนดไถถอนหุนกูคือวันที่ 14 กันยายน 2558 
เง่ือนไขและขอจํากัดทางการเงิน การดํารงสัดสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนและขอจํากัดการประกาศจาย 
 เงินปนผล และการจําหนาย จายหรือโอนทรัพยสิน 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 14

15. ทุนจดทะเบียน 

ในระหวางงวดปจจุบัน ตามท่ีกลาวในหมายเหตุ 16 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของ
บริษัทฯไดใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิดังนี้ 

 จํานวนใบสําคัญ จํานวนหุน ราคา  
ป 2555 แสดงสิทธิ สามัญ ใชสิทธิ จํานวนเงิน 

 (หนวย) (หุน) (บาทตอหุน) (บาท) 
ESOP-W4     
   - ไตรมาสท่ีหนึ่ง 418,799 1,268,538 1.314 1,666,859 
   - ไตรมาสท่ีสอง 9,153,675 27,726,417 1.314 36,432,512 
   - ไตรมาสท่ีสาม 566,239 1,715,131 1.314 2,253,682 
รวม 10,138,713 30,710,086  40,353,053 

จํานวนหุนสามัญ ทุนชําระแลวและสวนเกินมูลคาหุนสามัญของบริษัทฯมีการเปล่ียนแปลงดังนี้ 

    สวนเกินมูลคา 
  จํานวนหุน ทุนชําระแลว หุนสามัญ 
  (พันหุน) (พันบาท) (พันบาท) 

หุนสามัญจดทะเบียน    
ณ วันตนงวด 5,881,395   
ลดลงระหวางงวด (824)   

ณ วันปลายงวด 5,880,571   

หุนสามัญท่ีออกและชําระแลว    
ณ วันตนงวด 5,836,721 5,836,721 636,330 
เพ่ิมทุนจากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ 30,710 30,710 9,643 
ณ วันปลายงวด 5,867,431 5,867,431 645,973 

เม่ือวันท่ี 4 เมษายน 2555 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯจากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 5,881.39 ลานบาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 5,880.57 
ลานบาท โดยยกเลิกการจัดสรรหุนปนผลตามมติท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2554 จํานวน 
0.82 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท บริษัทฯไดจดทะเบียนลดทุนกับกระทรวงพาณิชยเปน
ทุนจดทะเบียนจํานวน 5,880.57 ลานบาท เม่ือวันท่ี 12 เมษายน 2555 

เม่ือวันท่ี 11 มิถุนายน 2555 และเม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2555 บริษัทฯไดจดทะเบียนเพ่ิมทุนกับ
กระทรวงพาณิชยเปนทุนชําระแลวจํานวน 5,865.72 ลานบาท และจํานวน 5,867.43 ลานบาท 
ตามลําดับ 
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16. ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

 ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯซ่ึงออกใหโดยไมมีราคาเสนอขาย มีรายละเอียด
ดังนี้ 

ประเภท  วันท่ีออก จํานวนใบสําคัญ อายุใบสําคัญ ราคาใชสิทธิ อัตราการใชสิทธิ 
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ออกใหแก ใบสําคัญแสดงสิทธิ แสดงสิทธิท่ีออก แสดงสิทธิ ตอ 1 หุนสามัญ ตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ 

   (หนวย)    
ESOP-W4 กรรมการและพนักงานของ      

    บริษัทฯและบริษัทยอย 23 พฤษภาคม 2551 50,000,000 5 ป 3.98  บาท 1 หุนสามัญ 

ในระหวางระยะเวลาของการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ ESOP -W4 นี้ บริษัทฯไดมีการจายเงินปน
ผลและหุนปนผล ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในหนังสือช้ีชวนการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ 
บริษัทฯตองปรับราคาใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิของ ESOP-W4 ดังนี้ 

 
วันท่ีมีผลบังคับใช 

 
ราคาใชสิทธิตอ 1 หุนสามัญ 

อัตราการใชสิทธิตอ 1 หนวย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

16 เมษายน 2552 3.912 บาท 1.017 หุนสามัญ 
12 ตุลาคม 2552 2.059 บาท 1.932 หุนสามัญ 
12 เมษายน 2553 2.044 บาท 1.946 หุนสามัญ 
12 ตุลาคม 2553 1.752 บาท 2.271 หุนสามัญ 
12 เมษายน 2554 1.502 บาท 2.650 หุนสามัญ 
7 ตุลาคม 2554 1.314 บาท 3.029 หุนสามัญ 

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯในระหวางงวดมีการเปล่ียนแปลงดังนี้ 

(หนวย: หนวย) 

 จํานวนใบสําคัญแสดง จํานวนใบสําคัญแสดง จํานวนใบสําคัญแสดง  
ประเภท สิทธิคงเหลือ ณ วันท่ี  สิทธิท่ีมีการใชสิทธิ สิทธิคงเหลือ ณ วันท่ี 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 31 ธันวาคม 2554 ในระหวางงวด 30 กันยายน 2555 
ESOP-W4 11,600,343 (10,138,713) 1,461,630 

17.     ภาษีเงินไดนติิบุคคล 

ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2555 และ 2554 
คํานวณข้ึนจากกําไรของบริษัทฯและบริษัทยอยหลังจากบวกกลับดวยคาใชจายและรายการสํารอง
ซ่ึงยังไมสามารถถือเปนรายจายในการคํานวณภาษี 
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18. กําไรตอหุน 

กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับงวดท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (ไมรวม
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญท่ีออกอยูในระหวางงวด 
โดยไดปรับจํานวนหุนตามสัดสวนท่ีเปล่ียนไปของจํานวนหุนสามัญท่ีเปล่ียนแปลงโดยการออกหุน
ปนผล ณ วันท่ี 25 ตุลาคม 2555 จํานวน 1,173.01 ลานหุน ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุ 24 เนื่องจาก
เปนการออกหุนปนผลภายหลังรอบระยะเวลารายงานแตกอนวันท่ีบริษัทฯจะอนุมัติใหออก         
งบการเงิน และไดปรับปรุงจํานวนหุนสามัญท่ีใชในการคํานวณกําไรตอหุนของงวดกอนท่ีนํามา
เปรียบเทียบ (ปรับจํานวนหุนตามสัดสวนท่ีเปล่ียนไปของจํานวนหุนสามัญท่ีเปล่ียนแปลงโดยการ
ออกหุนปนผล ณ วันท่ี 19 ตุลาคม 2554 จํานวน 729.38 ลานหุน และการออกหุนปนผลตามท่ีกลาว
ในหมายเหตุ 24 โดยถือเสมือนวาการออกหุนปนผลไดเกิดข้ึนต้ังแตวันท่ีเร่ิมตนของงวดแรกท่ี
เสนอรายงาน) 

กําไรตอหุนปรับลดคํานวณโดยหารกําไรสําหรับงวดท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ (ไมรวมกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดวยผลรวมของจํานวนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนสามัญท่ีออกอยูในระหวาง
งวดตามที่กลาวขางตนกับจํานวนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนสามัญท่ีบริษัทฯอาจตองออกเพ่ือ
แปลงหุนสามัญเทียบเทาปรับลดท้ังส้ินใหเปนหุนสามัญ โดยสมมติวาไดมีการแปลงเปนหุนสามัญ 
ณ วันตนงวดหรือ ณ วันออกหุนสามัญเทียบเทา 

กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลดแสดงการคํานวณไดดังนี้ 

 งบการเงินรวม 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 

 กําไรสําหรับงวด จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก กําไรตอหุน  

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

 (พันบาท) (พันบาท) (พันหุน) (พันหุน) (บาท) (บาท) 
    (ปรับปรุงใหม)  (ปรับปรุงใหม) 
กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน       

กําไรสวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ   620,097 500,373 7,039,288 7,011,958 0.09 0.07 

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       

ใบสําคัญแสดงสิทธิ - - 4,992 29,045   

กําไรตอหุนปรับลด       
กําไรท่ีเปนของผูถือหุนสามัญ       
   สมมติวามีการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ       
   จากใบสําคัญแสดงสิทธิ 620,097 500,373 7,044,280 7,041,003 0.09 0.07 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 

 กําไรสําหรับงวด จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก กําไรตอหุน  

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

 (พันบาท) (พันบาท) (พันหุน) (พันหุน) (บาท) (บาท) 
    (ปรับปรุงใหม)  (ปรับปรุงใหม) 
กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน       

กําไรสวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ   615,579 519,403 7,039,288 7,011,958 0.09 0.07 

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       

ใบสําคัญแสดงสิทธิ - - 4,992 29,045   

กําไรตอหุนปรับลด       
กําไรท่ีเปนของผูถือหุนสามัญ       
   สมมติวามีการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ       
   จากใบสําคัญแสดงสิทธิ 615,579 519,403 7,044,280 7,041,003 0.09 0.07 

 งบการเงินรวม 

 สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 

 กําไรสําหรับงวด จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก กําไรตอหุน  

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

 (พันบาท) (พันบาท) (พันหุน) (พันหุน) (บาท) (บาท) 
    (ปรับปรุงใหม)  (ปรับปรุงใหม) 
กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน       

กําไรสวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ   1,822,185 1,387,480 7,023,258 6,992,744 0.26 0.20 

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       

ใบสําคัญแสดงสิทธิ - - 19,405 39,627   

กําไรตอหุนปรับลด       
กําไรท่ีเปนของผูถือหุนสามัญ       
   สมมติวามีการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ       
   จากใบสําคัญแสดงสิทธิ 1,822,185 1,387,480 7,042,663 7,032,371 0.26 0.20 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 

 กําไรสําหรับงวด จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก กําไรตอหุน  

 2555 2554 2555 2554 2555 2554 

 (พันบาท) (พันบาท) (พันหุน) (พันหุน) (บาท) (บาท) 
    (ปรับปรุงใหม)  (ปรับปรุงใหม) 
กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน       

กําไรสวนท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯ   1,807,519 1,394,741 7,023,258 6,992,744 0.26 0.20 

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด       

ใบสําคัญแสดงสิทธิ - - 19,405 39,627   

กําไรตอหุนปรับลด       
กําไรท่ีเปนของผูถือหุนสามัญ       
   สมมติวามีการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ       
   จากใบสําคัญแสดงสิทธิ 1,807,519 1,394,741 7,042,663 7,032,371 0.26 0.20 
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19.  เงินปนผลจาย 

เงินปนผล อนุมัติโดย เงินปนผลจาย เงินปนผลจายตอหุน 

  (ลานบาท) (บาท) 
เงินปนผลประจําป 2553 ที่ประชุมสามัญผูถือหุน   
 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554 84 0.0193 
หุนปนผลประจําป 2553 ที่ประชุมสามัญผูถือหุน   
 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554 726 0.1667 
เงินปนผลระหวางกาล สําหรับป 2554 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน   
 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554 81 0.0159 
หุนปนผลระหวางกาล สําหรับป 2554 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน   
 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554 729 0.1429 
  1,620  
เงินปนผลประจําป 2554 ที่ประชุมสามัญผูถือหุน   
 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2555 876 0.15 
  876  

20. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการหลัก คือ จําหนายสินคาท่ีเกี่ยวของกับการตกแตง กอสราง     
ตอเติม ซอมแซมอาคารและท่ีอยูอาศัยแบบครบวงจรและใหบริการที่เกี่ยวของ รวมถึงการใหเชา
พื้นท่ี (ซ่ึงมียอดรายไดและสินทรัพยนอยกวารอยละ 10 ของยอดรายไดรวมและสินทรัพยรวมของ
ทุกสวนงาน) โดยมีสวนงานทางภูมิศาสตรหลักในประเทศไทย ดังนั้นรายได กําไร และสินทรัพย 
โดยสวนใหญตามท่ีแสดงไวในงบการเงินจึงเกี่ยวของกับสวนงานธุรกิจจําหนายสินคาและสวนงาน
ทางภูมิศาสตรตามท่ีกลาวไว 

21. ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

21.1 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555 บริษัทฯมีภาระผูกพันกับธนาคารในการคํ้าประกันการเชา การซ้ือสินคา
หรือจางทําของและคํ้าประกันตอหนวยงานรัฐวิสาหกิจ เปนจํานวนเงินรวม 129 ลานบาท และ 0.1 
ลานเหรียญสหรัฐ (31 ธันวาคม 2554: จํานวนเงินรวม 100 ลานบาท และ 0.1 ลานเหรียญสหรัฐ) 

21.2 ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯมีภาระผูกพันจากการเปดวงเงินเลตเตอร
ออฟเครดิตกับธนาคารพาณิชย วงเงิน 5 ลานเหรียญสหรัฐ และ 4 ลานเหรียญสหรัฐ ตามลําดับ 
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22. ภาระผูกพันตามสัญญาเชาดาํเนินงาน 

22.1 สัญญาเชาระยะยาว 

ก) บริษัทฯไดเขาทําสัญญาเชาท่ีดิน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 24 ถึง 30 ป และ
สัญญาดังกลาวเปนสัญญาท่ีบอกเลิกไมได เวนแตคูสัญญาท้ังสองฝายตกลงยินยอมรวมกัน 

 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555 บริษัทฯมีจํานวนเงินข้ันตํ่าท่ีตองจายในอนาคตท้ังส้ินภายใตสัญญา
เชาดําเนินงานดังกลาวดังนี้ 

    ลานบาท 
จายชําระภายใน   

1 ป  61 
2 ถึง 5 ป  278 
มากกวา 5 ป  1,405 
  1,744 

ข) บริษัทฯไดเขาทําสัญญาเชาพื้นท่ีศูนยการคา อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 17 
ถึง 30 ป และสัญญาดังกลาวเปนสัญญาท่ีบอกเลิกไมได เวนแตคูสัญญาท้ังสองฝายตกลง
ยินยอมรวมกัน 

 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555 บริษัทฯมีจํานวนเงินข้ันตํ่าท่ีตองจายในอนาคตท้ังส้ินภายใตสัญญา
เชาดําเนินงานดังกลาวดังนี้ 

    ลานบาท 
จายชําระภายใน   

1 ป  100 
2 ถึง 5 ป  425 
มากกวา 5 ป  1,341 
  1,866 

22.2 สัญญาใหเชาระยะยาว 

บริษัทฯ ไดทําสัญญา 7 สัญญาในการใหเชาและใหเชาชวงพื้นท่ีบางสวนในสาขาของบริษัทฯ        
5 แหงกับบริษัทอ่ืน 2 แหง อายุสัญญา 29 - 30 ปโดยมีคาเชารับลวงหนารวมจํานวน 640 ลานบาท 
สัญญาครบกําหนดระหวางป 2576 - 2579 บริษัทฯ รับรูรายไดตามเกณฑท่ีเปนระบบตลอดอายุการ
ใหประโยชนของสิทธิการเชาโดยวิธีเสนตรงตามอายุสัญญาเชา 
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ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555 บริษัทฯมียอดคงคางของคาเชารับลวงหนา (สุทธิจากจํานวนท่ีรับรูเปน
รายได) ตามสัญญาใหเชาพื้นท่ีดังกลาวจํานวน 483 ลานบาท (31 ธันวาคม 2554: 499 ลานบาท) 

23. เคร่ืองมือทางการเงิน 

23.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคัญของบริษัทฯตามท่ีนิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 107 “การ
แสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดวย เงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืน เงินกูยืมระยะส้ันและหุนกู 
บริษัทฯมีความเส่ียงท่ีเกี่ยวของกับเคร่ืองมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายการบริหารความ
เส่ียงดังนี้ 

 ความเสี่ยงดานการใหสินเชือ่ 

บริษัทฯมีความเส่ียงดานการใหสินเช่ือท่ีเกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน ฝายบริหาร
ควบคุมความเส่ียงนี้โดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม 
ดังนั้นบริษัทฯจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายท่ีเปนสาระสําคัญจากการใหสินเช่ือ นอกจากนี้  
การใหสินเช่ือของบริษัทฯไมมีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯมีฐานของลูกคาท่ีหลากหลายและมี
อยูจํานวนมากราย จํานวนเงินสูงสุดท่ีบริษัทฯอาจตองสูญเสียจากการใหสินเช่ือคือมูลคาตามบัญชี
ของลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืนท่ีแสดงอยูในงบแสดงฐานะการเงิน 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

บริษัทฯมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีสําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินกูยืม
ระยะส้ันและหุนกู อยางไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพยและบางสวนของหนี้สินทางการเงินมีอัตรา
ดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอัตราตลาด และมีหนี้สินทางการเงินบางสวนท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึง
ใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียของบริษัทฯจึงอยูในระดับตํ่า  

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินท่ีสําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตรา
ดอกเบ้ีย และสําหรับสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอัตราดอกเบี้ยคงท่ีสามารถแยกตามวันท่ี
ครบกําหนด หรือวันท่ีมีการกําหนดอัตราดอกเบ้ียใหม (หากวันท่ีมีการกําหนดอัตราดอกเบ้ียใหมถึง
กอน) ไดดังนี้ 
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 งบการเงินรวม 

 อัตราดอกเบ้ียคงที ่ อัตราดอกเบ้ีย    

 ภายใน มากกวา 1 ปรับขึ้นลง ไมมี  อัตรา 
 1 ป ถึง 5 ป ตามราคาตลาด อัตราดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 

 (พันบาท) (รอยละตอป) 

สินทรัพยทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 5,000 - 41,350 316,824 363,174 0.75 - 3.25 

หน้ีสินทางการเงิน       
หุนกู 2,000,000 2,300,000 - - 4,300,000 3.00 - 4.60 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อัตราดอกเบ้ียคงท่ี อัตราดอกเบ้ีย    

 ภายใน มากกวา 1 ปรับขึ้นลง ไมมี  อัตรา 
 1 ป ถึง 5 ป ตามราคาตลาด อัตราดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 

 (พันบาท) (รอยละตอป) 

สินทรัพยทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 5,000 - 1,593 306,230 312,823 0.75 - 3.25 

หน้ีสินทางการเงิน       
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการท่ี 
    เก่ียวของกัน 90,000 - - - 90,000 3.25 - 3.50 
หุนกู 2,000,000 2,300,000 - - 4,300,000 3.00 - 4.60 

 2,090,000 2,300,000 - - 4,390,000  

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน 

บริษัทฯมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีสําคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซ้ือสินคาเปนเงินตรา
ตางประเทศ บริษัทฯไมไดทําสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาเพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการ
บริหารความเส่ียง 

 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2555 บริษัทฯมียอดคงเหลือของหนี้สินทางการเงินท่ีเปนสกุลเงินตรา
ตางประเทศ ดังนี้ 

สกุลเงิน หนี้สินทางการเงิน 
อัตราแลกเปล่ียนเฉล่ีย              

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2555 
 (พัน) (บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 777 30.9664 
เหรียญยูโร 28 40.1416 
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23.2 มูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนหนึ่งของบริษัทฯจัดอยูในประเภทระยะส้ันและหุนกู
มีอัตราดอกเบ้ียใกลเคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาด บริษัทฯจึงประมาณมูลคายุติธรรมของสินทรัพย
และหนี้สินทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินท่ีผูซ้ือและผูขายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยกันหรือจายชําระ
หนี้สินในขณะท่ีท้ังสองฝายมีความรอบรู และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถตอรองราคากัน
ไดอยางเปนอิสระในลักษณะท่ีไมมีความเกี่ยวของกัน วิธีการกําหนดมูลคายุติธรรมข้ึนอยูกับ
ลักษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน มูลคายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดลาสุด หรือกําหนดข้ึน
โดยใชเกณฑการวัดมูลคาท่ีเหมาะสม  

24. เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

24.1 เม่ือวันท่ี 2 ตุลาคม 2555 บริษัทฯไดชําระคืนเงินตนตามเง่ือนไขการชําระคืนของหุนกูไมดอยสิทธิ
และไมมีประกันของบริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2552 จํานวน 300 
ลานบาท ใหแกผูถือหุนกูครบท้ังจํานวนแลว 

24.2 เม่ือวันท่ี 5 ตุลาคม 2555 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯมีมติอนุมัติดังนี้ 

1. จัดสรรกําไรสะสมและจายปนผลระหวางกาล โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 - จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมายจํานวน 59.70 ลานบาท ซ่ึงเปนอัตรา 5% ของกําไรสุทธิงวด
เดือนมกราคม 2555 ถึงเดือนมิถุนายน 2555 

 - จายปนผลเปนหุนสามัญของบริษัทฯจํานวนไมเกิน 1,174.40 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 
1 บาท ใหแกผูถือหุนของบริษัทฯในอัตรา 5 หุนเดิมตอ 1 หุนปนผล รวมมูลคาท้ังส้ินไมเกิน
จํานวน 1,174.40 ลานบาท หรือคิดเปนอัตราการจายปนผล 0.20 บาทตอหุน ท้ังนี้ในกรณีท่ี   
ผูถือหุนรายใดมีเศษของหุนเดิมหลังการจัดสรรหุนปนผลแลว ใหจายปนผลเปนเงินสดแทน
ในอัตราหุนละ 0.20 บาท 

 - จายปนผลเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.022223 บาท หรือคิดเปนจํานวนเงินไมเกิน 130.50 
ลานบาท  

 รวมเปนการจายปนผลในอัตราหุนละ 0.222223 บาท โดยมีกําหนดจายหุนปนผลและเงินปนผล
จํานวนดังกลาวภายในวันท่ี 30 ตุลาคม 2555 

2. เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 5,880.57 ลานบาท เปนทุนจด
ทะเบียนใหมจํานวน 7,054.97 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 1,174.40 ลาน
หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการจายหุนปนผล บริษัทฯไดจดทะเบียนเพิ่มทุน
กับกระทรวงพาณิชยเปนทุนจดทะเบียนจํานวน 7,054.97 ลานบาท เม่ือวันท่ี 19 ตุลาคม 2555 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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 เม่ือวันท่ี 25 ตุลาคม 2555 บริษัทฯไดรายงานผลจํานวนหุนสามัญท่ีจัดสรรเปนหุนปนผลจริง
จํานวน 1,173.01 ลานหุน แกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ท้ังนี้บริษัทฯไดรับอนุมัติใหหุนเพิ่ม
ทุนดังกลาวเร่ิมซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยไดต้ังแตวันท่ี 29 ตุลาคม 2555 เปนตนไป 

24.3 ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯเม่ือวันท่ี 5 ตุลาคม 2555 บริษัทฯไดอนุมัติจายปนผล
ระหวางกาลเปนหุนสามัญใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ จํานวนไมเกิน 1,174.40 ลานหุน บริษัทฯจึง
ตองปรับราคาใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิของ ESOP-W4 ตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในหนังสือช้ี
ชวนการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิดังนี้ 

 อัตราการใชสิทธิ ราคาใชสิทธิ 
 (ตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ) (บาท/หุน) 
 เดิม ใหม เดิม ใหม 

ESOP-W4 3.029 3.635 1.314 1.095 

การเปล่ียนแปลงราคาและอัตราการใชสิทธิใหมนี้มีผลบังคับต้ังแตวันท่ี 12 ตุลาคม 2555 

25. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยกรรมการผูมีอํานาจของบริษัทฯเม่ือวันท่ี               
29 ตุลาคม 2555 

 


