
(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2551 และ 2550 

1. ขอมูลท่ัวไป 

1.1 ขอมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

 บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดต้ังข้ึนเปนบริษัทมหาชนจํากัดและมี
ภูมิลําเนาในประเทศไทย บริษัทฯมีบริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ควอลิตี้ 
เฮาส จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนบริษัทท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยเปนผูถือหุนรายใหญ ธุรกิจหลัก
ของบริษัทฯคือการจําหนายสินคาประเภทวัสดุกอสราง อุปกรณและเคร่ืองมือในการกอสราง 
อุปกรณตกแตงอาคารและเคร่ืองมือชางและใหเชาพื้นท่ี โดยมีท่ีอยูตามที่จดทะเบียนต้ังอยูเลขท่ี 
96/27 หมู 9 ตาํบลบางเขน อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวดันนทบุรี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2551 บริษัทฯมี
สาขาในกรุงเทพฯและตางจงัหวัดรวม 33 สาขา (31 ธันวาคม 2550: 31 สาขา) 

1.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงนิระหวางกาล 

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 41 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง            
งบการเงินระหวางกาล โดยบริษัทฯเลือกนําเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ อยางไรก็ตาม 
บริษัทฯไดแสดงรายการในงบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน      
และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเชนเดยีวกบังบการเงินประจําป 

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปท่ีนําเสนอคร้ังลาสุด 
ดังนั้นงบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกบักิจกรรม เหตุการณ และสถานการณ
ใหมๆ เพื่อไมใหขอมูลที่นําเสนอซํ้าซอนกับขอมูลท่ีไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงินควรใชงบ
การเงินระหวางกาลนี้ควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด 

1.3 เกณฑในการจัดทํางบการเงนิรวม 

งบการเงินรวมนี้จัดทําข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากดั (มหาชน) 
และบริษัทยอยและไดจดัทําข้ึนโดยใชหลักเกณฑเดียวกบังบการเงินรวมสําหรับปส้ินสุดวันท่ี       
31 ธันวาคม 2550 โดยไมมีการเปล่ียนแปลงโครงสรางท่ีมีสาระสําคัญของกลุมบริษัทในระหวาง
งวดปจจุบัน 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

1.4 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนโดยไดใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับท่ีใช
ในงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550  

1.5. มาตรฐานการบัญชีท่ีมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 

ฉบับท่ี 25 (ปรับปรุง 2550) งบกระแสเงินสด 
ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2550) สัญญาเชา 
ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2550) สินคาคงเหลือ 
ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2550) ตนทุนการกูยืม 
ฉบับท่ี 35 (ปรับปรุง 2550) การนําเสนองบการเงิน 
ฉบับท่ี 39 (ปรับปรุง 2550) นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี

และขอผิดพลาด 
ฉบับท่ี 41 (ปรับปรุง 2550) งบการเงินระหวางกาล 
ฉบับท่ี 43 (ปรับปรุง 2550) การรวมธุรกิจ 
ฉบับท่ี 49 (ปรับปรุง 2550) สัญญากอสราง 
ฉบับท่ี 51 สินทรัพยไมมีตัวตน 

มาตรฐานการบัญชีขางตนใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลัง
วันท่ี 1 มกราคม 2551 เปนตนไป ฝายบริหารของบริษัทฯไดประเมินแลวเหน็วามาตรฐานการบัญชี
ฉบับท่ี 43 และฉบับท่ี 49 ไมเกี่ยวเนื่องกบัธุรกิจของบริษัทฯ สวนมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 25 
ฉบับท่ี 29 ฉบับท่ี 31 ฉบับท่ี 33 ฉบับท่ี 35 ฉบับท่ี 39 ฉบับท่ี 41 และฉบับท่ี 51 ไมมีผลกระทบอยาง
เปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน 

1.6 การแกไขขอผิดพลาดของงวดกอน 

ในระหวางป 2550 บริษัทฯพบวาไดบันทึกสวนลดจากการซ้ือสินคาในงบกําไรขาดทุนปกอน        
สูงเกินไป บริษัทฯไดปรับยอนหลังงบการเงินสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 31 มีนาคม 2550 การ
ปรับปรุงดังกลาวมีผลทําใหกําไรสุทธิสําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุด 31 มีนาคม 2550 ลดลงเปน
จํานวน 1.5 ลานบาท (0.001 บาทตอหุน) ผลสะสมของการปรับปรุงดังกลาวไดแสดงไวในหวัขอ 
“ผลสะสมจากการปรับปรุงขอผิดพลาดของงวดกอนเกีย่วกับการบันทึกสวนลดจากการซ้ือสินคา” 
ในงบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด 31 มีนาคม 2550 แลว 
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2. ลูกหนี้การคา   

(หนวย: พันบาท) 
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

31 มีนาคม 
2551   

31 ธันวาคม 
2550  

31 มีนาคม 
2551   

31 ธันวาคม 
2550 

ลูกหนี้การคา 57,138 98,644 54,159 91,596 
ลูกหนี้เช็คคืน 17,519 17,593 17,519 17,593 

59,876 48,130 59,876 48,130 ลูกหนี้บัตรเครดิตและคูปอง 

รวม  134,533 164,367 131,554 157,319 
หัก: คาเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ (24,252) (20,785) (24,252) (20,785) 
ลูกหนี้การคา - สุทธิ 110,281 143,582 107,302 136,534 

 ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคา  ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551 และ 31 ธันวาคม 2550 แยกตามอายุหนี ้    
ท่ีคงคางไดดังนี้ 

หนวย: พันบาท)   (
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

31 มีนาคม   
2551   

31 ธันวาคม 
2550  

31 มีนาคม 
2551   

31 ธันวาคม 
2550 

อายุหนี้คางชาํระ        
ยังไมครบกําหนดชําระ 109,611 129,111 107,052 122,589 

    คางชําระ 

ไมเกิน 6 เดือน 7,154 17,488 6,734 16,962 
6 - 12 เดือน - - -   - 
มากกวา 12 เดอืน 17,768 17,768 17,768 17,768 

รวม 134,533 164,367 131,554 157,319 
หัก: คาเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ (24,252) (20,785) (24,252) (20,785) 

ลูกหนี้การคา - สุทธิ 110,281 143,582 107,302 136,534 
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3. สินคาคงเหลือ    

(หนวย: พันบาท) 
งบการเงินรวมและ                     

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
31 มีนาคม 2551  31 ธันวาคม 2550 

สินคาคงเหลือ 3,376,084 3,049,138 
หัก: คาเผ่ือสินคาเสียหาย (66,707) (61,590) 
สุทธิ 3,309,377 2,987,548 
หัก: สินคาท่ีจายชําระคาสินคาเม่ือขาย (472,109) (354,273) 
 สวนลดจากการซ้ือสินคา (87,506) (85,706) 
สินคาคงเหลือ - สุทธิ 2,749,762 2,547,569 

4. เงินลงทุนในบริษัทยอย 
(หนวย: พันบาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน วิธีสวนไดเสีย เงินปนผล ทุนเรียกชําระแลว 
 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 ธันวาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม 
 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 
 (รอยละ) (รอยละ) 
บริษัทยอย   
บริษัท มารเก็ต วิลเลจ จํากัด     5,000 5,000 99.99 99.99 4,999 4,999 13,341 10,972 - - 

5. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

 ในระหวางงวด บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเง่ือนไขทางการคาและเกณฑตามท่ีตกลงกันระหวางบริษัทฯและ
บริษัทเหลานัน้ ซ่ึงเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้  

 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา งบการเงินรวม 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด  
 วันท่ี 31 มีนาคม วันท่ี 31 มีนาคม  

 2551 2550 2551 2550      

รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      
   (ไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)      
ขายสินคา - - 238 68 ราคาตลาด 
คาเชาและคาบริการรับ - - 28,533 19,832 เดือนละ 9.5 ลานบาท 
        สําหรับงวด 2551 และ 
        เดือนละ 6.5 - 6.8 ลานบาท 
        สําหรับงวด 2550 
รายไดอ่ืน - - 5,677 5,423 รอยละของยอดรายไดหลัก 
ดอกเบ้ียจาย - - 424 57 รอยละ 3.4 - 5.15  ตอป 
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(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา งบการเงินรวม 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด  
 วันท่ี 31 มีนาคม วันท่ี 31 มีนาคม  

 2551 2550 2551 2550      

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน      
ขายสินคา 2,761 4,350 2,761 4,350 ราคาตลาด 
ดอกเบ้ียรับ - 266 - 266 รอยละ 0.5 ตอป 
ซื้อสินคา 199 626 199 626 ราคาตลาด 
คาเชาและคาบริการจาย 4,334 4,412 4,334 4,412 รอยละของยอดขาย 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2551 และ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯมียอดคงคางกบักิจการท่ีเกี่ยวของกันซ่ึง
สรุปไดดังนี ้

 (หนวย: พันบาท) 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2551   
31 ธันวาคม 

2550  
31 มีนาคม 

2551   
31 ธันวาคม 

2550 
เงินฝากสถาบันการเงิน     
บมจ. ธนาคารแลนด แอนด เฮาส               
   เพื่อรายยอย 156 134 156 134 
ลูกหน้ีการคา     
บมจ. แลนด แอนด เฮาส และ     
   บริษัทยอย  2,248 1,708 2,248 1,708 
บมจ. ควอลิต้ี เฮาส และบริษัทยอย  308 336 308 336 
บจ. มารเก็ต วิลเลจ     

- - 147 132 (ไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว) 
รวม 2,556 2,044 2,703 2,176 
ลูกหน้ีอื่น     
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ควอลิต้ีเฮาส 3,000 3,000 3,000 3,000 
บมจ. ควอลิต้ี คอนสตรัคช่ัน โปรดักส     
   และบริษัทยอย 10 3 10 3 
บจ. มารเก็ต วิลเลจ     

- - 1,865 6,026 (ไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว) 
รวม 3,010 3,003 4,875 9,029 
เจาหน้ีการคา     
บมจ. ควอลิต้ี คอนสตรัคช่ัน โปรดักส     
   และบริษัทยอย 199 21 199 21 
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 (หนวย: พันบาท) 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2551   
31 ธันวาคม 

2550  
31 มีนาคม 

2551   
31 ธันวาคม 

2550 
เจาหน้ีอื่น     
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ควอลิต้ีเฮาส 1,402 1,661 1,402 1,661 
เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการที่เกี่ยวของกัน       
บจ. มารเก็ต วิลเลจ     

- - 50,000 50,000 (ไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว) 

 ในระหวางงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2551 ไมมีรายการเคล่ือนไหวของเงินกูยืมระยะส้ัน
จากกจิการท่ีเกีย่วของกนั 

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน  

 บริษัทฯไดกูยมืเงินแบบไมมีหลักทรัพยคํ้าประกันจากบริษัทยอยจํานวน 50 ลานบาท (31 ธันวาคม 
2550: จํานวน 50 ลานบาท) ชําระดอกเบ้ียเปนรายเดือนในอัตราดอกเบ้ียรอยละ 3.40 ตอป ครบ
กําหนดชําระเงินตนเม่ือทวงถาม 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

 ในระหวางงวด 2551 บริษัทฯและบริษัทยอยไดจายเงินเดือน คาเบ้ียประชุมและเงินบําเหน็จใหแก
กรรมการและผูบริหารเปนจาํนวนเงิน 2.28 ลานบาท (2550: 1.99 ลานบาท) 

6. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี              
31 มีนาคม 2551 สรุปไดดังนี้: - 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

(หนวย: พันบาท) 

   
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

ราคาทุน   
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2550 10,207,709 10,188,501 
ซ้ือสินทรัพยระหวางงวด 186,030 185,478 
จําหนายระหวางงวด (3,230) (3,076) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2551 10,390,509 10,370,903 
คาเส่ือมราคาสะสม   
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2550 1,825,127 1,819,500 
คาเส่ือมราคาระหวางงวด 165,706 164,751 
คาเส่ือมราคาสวนท่ีจําหนาย (2,132) (2,075) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2551 1,988,701 1,982,176 
คาเผื่อการดอยคา   
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2550 43,000 43,000 
เพิ่มข้ึนระหวางงวด 8,660 8,660 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2551 51,660 51,660 
มูลคาสุทธิตามบัญชี   
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2550 8,339,582 8,326,001 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2551 8,350,148 8,337,067 

บริษัทฯไดจดจํานองอาคารและสิทธิการเชา (หมายเหตุ 7) ซ่ึงมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี          
31 มีนาคม 2551 จํานวน 591.8 ลานบาท (31 ธันวาคม 2550: 603.6 ลานบาท) เพื่อเปนหลักประกัน
วงเงินสินเช่ือท่ีบริษัทฯมีตอธนาคารพาณิชยตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุ 8 และ 11  

7. สิทธิการเชาและโปรแกรมคอมพิวเตอร 

รายการเปล่ียนแปลงของสิทธิการเชาและโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 
31 มีนาคม 2551 สรุปไดดังนี้: - 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  โปรแกรม  โปรแกรม 
 สิทธิการเชา คอมพิวเตอร สิทธิการเชา คอมพิวเตอร 
ราคาทุน     
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2550 624,925 179,659 624,925 179,649 
ซ้ือเพ่ิมระหวางงวด - 213 - 213 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2551 624,925 179,872 624,925 179,862 
คาเส่ือมราคาสะสม     
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2550 111,485 63,514 111,485 63,512 
คาเส่ือมราคาระหวางงวด 5,677 4,250 5,677 4,249 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2551 117,162 67,764 117,162 67,761 
มูลคาสุทธิตามบัญชี     
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2550 513,440 116,145 513,440 116,137 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2551 507,763 112,108 507,763 112,101 

8. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงนิ 

หนวย: พันบาท) (

  งบการเงินรวมและ                  
งบการเงินเฉพาะกิจการ อัตราดอกเบ้ีย 

 ( 31 มีนาคม 2551 31 ธันวาคม 2550 รอยละตอป) 

3.35 – 3.55 498,560 555,000  เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2551 บริษัทฯมีเงินกูยืมระยะส้ันประเภทต๋ัวสัญญาใชเงินจากสถาบันการเงินสอง
แหงจํานวนเงินรวม 499 ลานบาท (31 ธันวาคม 2550: 555 ลานบาท)โดยมีอัตราดอกเบ้ียรอยละ 3.35 
- 3.50 ตอป (31 ธันวาคม 2550: รอยละ 3.55 ตอป) และไมมีหลักทรัพยคํ้าประกัน เงินกูยืมนี้ถึง
กําหนดชําระเม่ือทวงถาม  
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2551 และ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีวงเงินเบิกเกนิบัญชีธนาคารหลายแหง
รวมวงเงินท้ังส้ิน 120 ลานบาท และ 105 ลานบาท ตามลําดับ โดยวงเงินบางสวนคํ้าประกันโดย
สิทธิการเชาและส่ิงปลูกสราง (หมายเหตุ 6 และ 7)  

9. หนี้สินภายใตสัญญาเชาระยะยาว 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สวนท่ีถึงกําหนด  สวนท่ีถึงกําหนด 
  ชําระในหน่ึงป ชําระเกินหน่ึงป 

 31 มีนาคม 
2551   

31 ธันวาคม 
2550  

31 มีนาคม 
2551   

31 ธันวาคม 
2550 

หนี้สินภายใตสัญญาเชา     
   ระยะยาว 13,435 14,109 11,554 10,800 
หัก: ดอกเบ้ียรอตัดบัญชี (1,198) (1,173) (690) (511) 
สุทธิ 12,237 12,936  10,864 10,289  

10. หุนกู 

หุนกูของบริษทัฯประกอบดวย 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

จํานวนเงิน (พนับาท) จํานวนหุน (หนวย)  
31 มีนาคม 

2551   
31 ธันวาคม 

2550  
31 มีนาคม 

2551   
31 ธันวาคม 

2550 
หุนกูประเภทไมมีหลักประกัน คร้ังท่ี 1/2548       
   ชุดที่ 1  - 500,000 - 500,000 
   ชุดที่ 2 500,000 500,000 500,000 500,000 
รวม 500,000 1,000,000 500,000 1,000,000 

หัก: สวนท่ีจะถึงกําหนด     
           ชําระภายใน 1 ป   (500,000) (500,000) 
สุทธิ   - 500,000 

 

 9 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2546  เม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน 2546 ไดอนุมัติให
บริษัทฯออกและเสนอขายหุนกูภายในวงเงินไมเกนิ 2 พันลานบาท  หรือเทียบเทาในเงินสกุลอ่ืน 
โดยสามารถเสนอขายท้ังหมดในคราวเดียว หรือหลายคราวใหแกประชาชนท่ัวไป หรือผูลงทุนโดย
เฉพาะเจาะจง หรือผูลงทุนประเภทสถาบัน ในวนัท่ี 17 มีนาคม 2548 บริษัทฯไดขายหุนกูแลวเปน
จํานวนเงิน 1,000 ลานบาท ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี ้ 

ชื่อของหุนกู  " หุนกูไมดอยสิทธิและไมมีประกันของ " หุนกูไมดอยสิทธิและไมมีประกันของ 
  บริษัท โฮม โปรดกัส เซ็นเตอร จํากดั (มหาชน) บริษัท โฮม โปรดกัส เซ็นเตอร จํากดั (มหาชน) 
  คร้ังที่ 1/2548 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป 2551 " คร้ังที่ 1/2548 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอนป 2552 " 
จํานวนเงิน  500 ลานบาท   500 ลานบาท  
อายุ  3 (สาม) ป นับจากวันทีอ่อกหุนกู   4 (ส่ี) ป นับจากวนัที่ออกหุนกู  
วันทีอ่อกหุนกู  17 มีนาคม 2548   17 มีนาคม 2548  
อัตราดอกเบี้ย รอยละ 5.00 ตอป   รอยละ 5.40 ตอป  
ระยะเวลาการชําระดอกเบี้ย ชําระทกุๆ 3 (สาม)เดือน ในเดือนมีนาคม   ชําระทุกๆ 3 (สาม)เดือน ในเดือนมีนาคม  
  มิถุนายน  กันยายน และธันวาคมของทุกป   มิถุนายน  กันยายน และธันวาคมของทุกป  
การชําระเงินตน  ในวันครบกําหนดไถถอนหุนกู คือ   ในวันครบกําหนดไถถอนหุนกู คือ   
 วันที่ 17 มีนาคม 2551 วันที่ 17 มีนาคม 2552 
เง่ือนไขและขอจํากัด การดํารงสัดสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนและ การดํารงสัดสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนและ 
    ทางการเงิน ตองไมจายเงินปนผลเกินกวาอัตราทีก่ําหนด ตองไมจายเงินปนผลเกินกวาอัตราทีก่ําหนด 

เม่ือวันท่ี 4 เมษายน 2550 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจาํป 2550 ไดอนุมัติใหบริษัทฯออกหุนกูใน
วงเงินไมเกิน 2 พันลานบาทหรือเทียบเทาในเงินสกุลอ่ืนอายุไมต่ํากวา 3 ป และไมเกนิ 10 ป ทําให     
บริษัทฯสามารถออกและเสนอขายหุนกูไดในวงเงินไมเกิน 3 พันลานบาท 

ในระหวางเดอืนมีนาคม 2551 บริษัทฯไดชําระเงินคืนหุนกูประเภทไมมีหลักประกนั คร้ังท่ี 1/2548 
ชุดที่ 1 จํานวน 500 ลานบาทใหแกผูถือหุนกูแลวท้ังจํานวน 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

11. เงินกูยืมระยะยาว 

เงินกูยืมเงินระยะยาวของบริษัทฯมีรายละเอียดดังนี ้

                         (หนวย: พันบาท) 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ลําดบัที ่ ยอดเงินกู ยอดคงเหลือ   เง่ือนไขการผอนชําระ  อัตราดอกเบี้ย 

   31 มีนาคม 2551   31 ธันวาคม 2550   ตองวด/ตอเดอืน     

1 1,500,000 1,200,000  1,275,000  25 ลานบาท  * 
2 100,000 100,000  100,000  33 ลานบาท  ** 

  รวม  1,300,000  1,375,000     
หัก: สวนทีถ่ึงกําหนด 
   ชําระภายในหนึง่ป (400,000)  (400,000)     

เงินกูยืมระยะยาวสุทธิ 900,000  975,000     

บริษัทฯไดนําสินทรัพยและสิทธิการเชาเปนหลักทรัพยคํ้าประกันเงินกูยืม (หมายเหตุ 6) และ 
บริษัทฯจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา เชน จะตองดํารงสัดสวนหนี้สินทางการเงินตอ
สวนของผูถือหุนตามท่ีตกลงรวมกัน หรือตองไมจายเงินปนผลเกินกวาอัตราท่ีกําหนดในสัญญา 

* อัตรารอยละ 4.15 - 6 ตอป และต้ังแต ปท่ี 2552 MLR  
** อัตรา MLR ลบรอยละตามท่ีตกลงรวมกัน 

เม่ือวันท่ี 8 มิถุนายน 2550 บริษัทฯไดทําสัญญาเงินกูยืมจาํนวน 2,000 ลานบาทกับธนาคารพาณิชย
แหงหนึ่ง โดยมีกําหนดระยะเวลาชําระคืนภายใน 78 เดือน เดือนละไมต่ํากวา 33 ลานบาท และคิด
ดอกเบ้ียในอัตรา MLR ลบรอยละตามท่ีตกลงรวมกัน เงินกูยืมนี้คํ้าประกันแบบ Negative Pledge 
ดวยสินทรัพยและสิทธิการเชาบางสวน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551 บริษัทฯไดรับเงินกูยืมนี้มาแลว
จํานวน 100 ลานบาท และมีวงเงินกูยืมระยะยาวท่ียังไมไดเบิกใชเปนจาํนวน 1,900 ลานบาท 

12. ทุนจดทะเบียน 

12.1 ตามรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2549 ในวันท่ี 4 เมษายน 2549 ไดมีมติอนุมัติให
บริษัทฯ 

ก) ยกเลิกการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนสวนท่ียังไมไดเรียกชําระ (รวมหุนสวนท่ีเหลือจากการใช
สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของผูถือหุนเดิมจํานวน 25,406,359 หุน      
มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท ตามมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2548 ไดอนุมัตใิหเสนอ
ขายในวงจํากดั (Private Placement)) และอนุมัติการจัดสรรใหมดังนี ้
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 1) จํานวน 15,000,000 หุน ไวรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีเสนอขายแก
พนักงานของบริษัทฯ (ESOP-W3) 

 2)   จํานวน 250,000 หุน ไวรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีเสนอขายแก
พนักงานของบริษัทฯคร้ังท่ี 1/2548(ESOP-W2) ท่ีจะมีการปรับสิทธิ 

 ในกรณีท่ีมีหุนเหลือจากการจดัสรรหุนสามัญเพิ่มทุนตาม 1 และ 2 อันเนือ่งมาจากไมมี
การออกใบสําคัญแสดงสิทธิหรือผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไมมาใชสิทธิ ให
คณะกรรมการเปนผูเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพจิารณาจัดสรรหุนสามัญดังกลาว
ตอไป 

 3) จํานวน 10,156,359 หุน ยกเลิกการจัดสรร 

ข) สามารถออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญ จํานวน 15,000,000 หนวย ใหแก
พนักงานของบริษัทฯ (ESOP-W3) มีอายุ 3 ป นับแตวันออกใบสําคัญแสดงสิทธิและทยอยให
สิทธิในปท่ี 1, 2 และ 3 ไมเกนิรอยละ 30, 35 และ 35 ตามลําดับ 

ค) ลดทุนของบริษัทฯสวนท่ียังไมไดมีการจัดสรร และเสนอขายหุนสวนท่ีเหลือจากการจัดสรร
ใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) จํานวน 10,156,359 หุน มูลคาท่ีตราไว 1 บาท 
ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุ 12.1 ก) จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 987,500,000 บาท เปนทุน
จดทะเบียนจํานวน 977,343,641 บาท โดยเปนผูถือหุนสามัญจํานวน 977,343,641 หุน มูล
คาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท และแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ของบริษัทฯเพ่ือให
สอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน 

12.2 ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน  คร้ังท่ี 1/2549 เม่ือวันท่ี 31 ตุลาคม 2549 ไดมีมติอนุมัติให
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากเดิม 977,343,641 บาท เปน 1,938,146,860 บาท โดยการออก
หุนสามัญจํานวน 960,803,219 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท และบริษัทฯ ไดอนุมัติการจดัสรรหุนสามัญ
เพิ่มทุนจดทะเบียนดังนี้  

ก) หุนสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 954,638,219 หุน เสนอขายแกผูถือหุนรายเดิม 

ข) หุนสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 6,100,000 หุน สํารองไวเพื่อรองรับการใชสิทธิของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีเสนอขายแกพนักงานของบริษัทฯคร้ังท่ี 1/2547 (ESOP-W1) 

ค) หุนสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 65,000 หุน สํารองไวเพื่อรองรับการใชสิทธิของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีเสนอขายแกพนักงานของบริษัทฯคร้ังท่ี 1/2548 (ESOP-W2) 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 บริษัทฯ ไดแกไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหสนธิขอ 4  เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุน 
จดทะเบียนแลว 

12.3 เม่ือวันท่ี 4 เมษายน 2550 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจาํป 2550 ไดอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัทฯอีกจํานวน 50,400,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,938,146,860 บาท เปนทุน       
จดทะเบียนจํานวน 1,988,546,860  บาท  โดยการออกหุนสามัญใหมมูลคาหุนละ 1 บาท พรอมท้ัง
การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 4.  

รายการกระทบยอดจํานวนหุนสามัญ 

(หนวย: หุน) 
 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 
 31 มีนาคม 

 2551 2550  

หุนสามัญจดทะเบียน   
จํานวนหุนสามัญ ณ วันตนงวด 1,988,546,860 1,938,146,860 

จํานวนหุนสามัญ ณ วันปลายงวด 1,988,546,860 1,938,146,860 

หุนสามัญท่ีออกและชําระแลว   
จํานวนหุนสามัญ ณ วันตนงวด 1,924,920,422 1,919,818,404 
เพิ่มข้ึนเนื่องจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ   
   ESOP-W1 ESOP-W2 และ ESOP-W3 60,000 505,982 

จํานวนหุนสามัญ ณ วันปลายงวด 1,924,980,422 1,920,324,386 

13. ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ในเดือนกันยายน 2547 บริษทัฯไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯสําหรับ
พนักงานคร้ังท่ี 1/2547 (ESOP-W1) ตามมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2547 โดย 
บริษัทฯออกใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 15,000,000 หนวย 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิมีสิทธิซ้ือ
หุนสามัญได 1 หุน ในราคาหุนละ 1 บาท มีระยะเวลาการใชสิทธิทุก ๆ 3 เดือน 

ในเดือนกุมภาพันธ  2549 บริษัทฯไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯสําหรับ
พนักงานคร้ังท่ี 1/2548 (ESOP-W2) ตามมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2548 โดยบริษัทฯ 
ออกใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 7,000,000 หนวย 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิมีสิทธิซ้ือหุนสามัญ
ได 1 หุน ในราคาหุนละ 1 บาท มีระยะเวลาการใชสิทธิทุก ๆ 3 เดือน 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

ตามท่ีบริษัทฯไดมีการจดัสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯใหแกพนักงานของ
บริษัทฯคร้ังท่ี 1/2548 (ESOP-W2) จํานวน 7,000,000 หนวย ทําใหมีผลกระทบตอราคาการใชสิทธิ 
และอัตราการใช สิทธิใหมเปน 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิมีสิทธิซ้ือหุนสามัญใหแกพนักงานของ
บริษัทฯคร้ังท่ี 1/2547 (ESOP-W1) ได 1.006 หุน ในราคาหุนละ 1 บาท ตั้งแตวนัท่ี 28 กุมภาพนัธ 
2549 เปนตนไป 

ในเดือนตุลาคม 2549  บริษัทฯไดมีมติอนมัุติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนสงผลใหใบสําคัญแสดงสิทธิท่ี
จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯใหแกพนกังานของบริษัทฯ (ESOP-W1 และ W2) มีผลกระทบตอ
อัตราการใชสิทธิดังนี้ 

•  อัตราการใชสิทธิใหมเปน 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิมีสิทธิซ้ือหุนสามัญใหแกพนักงาน
ของบริษัทฯคร้ังท่ี 1/2547 (ESOP-W1) ได 1.811 หุน ในราคาหุนละ 1 บาท 

•  อัตราการใชสิทธิใหมเปน 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิมีสิทธิซ้ือหุนสามัญใหแกพนักงาน
ของบริษัทฯคร้ังท่ี 1/2548 (ESOP-W2) ได 1.800 หุน ในราคาหุนละ 1 บาท 

เม่ือวันท่ี 2 เมษายน 2550 บริษัทฯไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ   
สําหรับพนักงานคร้ังท่ี 1/2550 (ESOP-W3) ตามมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2549 โดย
บริษัทฯ ออกใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 15,000,000 หนวย 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิมีสิทธิซ้ือ
หุนสามัญได 1 หุน ในราคาหุนละ 1 บาท มีระยะเวลาการใชสิทธิทุก ๆ 3 เดือน การออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯใหแกพนักงาน (ESOP-W3) มีผลกระทบตออัตราการใช
สิทธิ ESOP-W1 และ ESOP-W2 ดังนี ้

•  อัตราการใชสิทธิใหมเปน 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิมีสิทธิซ้ือหุนสามัญใหแกพนักงาน
ของบริษัทฯคร้ังท่ี 1/2547 (ESOP-W1) ได 1.822 หุน ในราคาหุนละ 1 บาท 

•  อัตราการใชสิทธิใหมเปน 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิมีสิทธิซ้ือหุนสามัญใหแกพนักงาน
ของบริษัทฯคร้ังท่ี 1/2548 (ESOP-W2) ได 1.811 หุน ในราคาหุนละ 1 บาท 

เม่ือวันท่ี 4 เมษายน 2550 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจาํป 2550 ไดอนุมัติใหบริษัทฯออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญจํานวน 50,000,000 หุนใหแกพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอย    
คร้ังท่ี 4 (ESOP-W4) โดยมีอัตราการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยตอ 1 หุนสามัญมีอายุ    
การใชสิทธิ 5 ป โดยสัดสวนการใชสิทธิไมเกินรอยละ 20 ตอป ราคาท่ีใชสิทธิคิดเปนสวนลด     
รอยละ 20 จากราคาปดเฉล่ียของหุนสามัญของบริษัทฯ 30 วัน   
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดขอใชสิทธิโดยสามารถสรุปไดดังนี ้
    จํานวนหุนสามัญ มูลคาหุนสามัญ   วันท่ีจดทะเบียน 
 ท่ีมาจากการ ท่ีเกิดจากการ  เพิ่มทุนกับ จํานวนท่ีใชไป 

ESOP-W1 ESOP-W2 ESOP-W3 ใชสิทธิ ใชสิทธิ ทุนชําระแลว กระทรวงพาณิชย วันท่ีใชสิทธิ 

 (หนวย) (หนวย) (หนวย) (หุน) (บาท) (หุน) (บาท)  
ยอดยกมา 1 มกราคม 2549 7,316,775 - - - - 947,310,416 947,310,416 - 
28 กุมภาพันธ 2549 393,917 6,379,800 - 6,776,074 6,776,074 954,086,490 954,086,490 6 มีนาคม 2549 
31 พฤษภาคม 2549 8,280 431,900 - 440,229 440,229 954,526,719 954,526,719 8 มิถุนายน 2549 
31 สิงหาคม 2549 - 111,500 - 111,500 111,500 954,638,219 954,638,219 8 กันยายน 2549 
30 พฤศจิกายน 2549 5,792,717 28,600 - 10,541,966 10,541,966 965,180,185 965,180,185 14 ธันวาคม 2549 
28 กุมภาพันธ 2550 279,396 - - 505,982 505,982 1,920,324,386 1,920,324,386 7 มีนาคม 2550 
30 พฤษภาคม 2550 182,528 30,000 3,872,816 4,259,711 4,259,711 1,924,584,097 1,924,584,097 11 มิถุนายน 2550 
31 สิงหาคม 2550 38,900 - 237,550 308,425 308,425 1,924,892,522 1,924,892,522 12 กันยายน 2550 
30 พฤศจิกายน 2550 - - 27,900 27,900 27,900 1,924,920,422 1,924,920,422 11 ธันวาคม 2550 
29 กุมภาพันธ 2551 - - 60,000  60,000 60,000 1,924,980,422 1,924,980,422 12 มีนาคม 2551 

รวม 14,012,513 6,981,800 4,198,266      

จํานวนท่ีจัดสรร 15,000,000 7,000,000 15,000,000      
จํานวนท่ีใชไป (14,012,513) (6,981,800) (4,198,266)      
จํานวนท่ีหมดอายุ (987,487) - -      

จํานวนท่ียังไมไดใช - 18,200 10,801,734      

14.     ภาษีเงินไดนติิบุคคล 

 ภาษีเงินไดนิตบุิคคลสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2551 และ 2550 คํานวณข้ึนจาก
กําไรของบริษทัฯและบริษัทยอยหลังจากบวกกลับดวยคาใชจายและรายการสํารองซ่ึงยังไมสามารถ
ถือเปนรายจายในการคํานวณภาษ ี

15. กําไรตอหุน 

 กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสุทธิสวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญสําหรับงวด
ดวยจํานวนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนสามัญท่ีออกอยูในระหวางงวด 

 กําไรตอหุนปรับลดคํานวณโดยหารกําไรสุทธิสวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญสําหรับงวดดวย
ผลรวมของจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนกัท่ีออกอยูในระหวางงวดกับจํานวนถัวเฉล่ียถวง
น้ําหนกัของหุนสามัญท่ีบริษัทฯอาจตองออกเพื่อแปลงหุนสามัญเทียบเทาปรับลดท้ังส้ินใหเปนหุน
สามัญ โดยสมมติวาไดมีการแปลงเปนหุนสามัญ ณ วันตนงวดหรือ ณ วันออกหุนสามัญเทียบเทา 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

การกระทบยอดระหวางกําไรตอหุนข้ันพืน้ฐานและกําไรตอหุนปรับลดแสดงไดดังนี้ 

 งบการเงินรวม 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 

 กําไรสุทธิ (พันบาท) จํานวนหุนถัวเฉล่ีย (พันหุน) กําไรตอหุน (บาท) 

 2551 2550 2551 2550 2551 2550      

  (    (ปรับปรุงใหม) ปรับปรุงใหม) 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน       
 

186,811 
 

137,460 
 

1,924,942 
 

1,919,998 
 

0.10 
 

0.07 
กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุน 
บริษัทใหญ 

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทา       

   - - 8,663 2,104   ปรับลด 
กําไรตอหุนปรับลด       
กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญ       
   สมมติวามีการแปลงเปนหุนสามัญ       
   จากใบสําคัญแสดงสิทธิ 186,811 137,460 1,933,605 1,922,102 0.10 0.07 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 

 กําไรสุทธิ (พันบาท) จํานวนหุนถัวเฉล่ีย (พันหุน) กําไรตอหุน (บาท) 

 2551 2550 2551 2550 2551 2550      

  (    (ปรับปรุงใหม) ปรับปรุงใหม) 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน       
 

184,443 
 

130,046 
 

1,924,942 
 

1,919,998 
 

0.10 
 

0.07 
กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุน 
บริษัทใหญ 

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทา       

   - - 8,663 2,104   ปรับลด 
กําไรตอหุนปรับลด       
กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญ       
   สมมติวามีการแปลงเปนหุนสามัญ       
   จากใบสําคัญแสดงสิทธิ 184,443 130,046 1,933,605 1,922,102 0.10 0.07 

16. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนนิกิจการหลัก คือ จําหนายสินคาประเภทวสัดุกอสราง อุปกรณและ
เคร่ืองมือในการกอสราง อุปกรณตกแตงอาคารและเคร่ืองมือชาง และใหเชาพื้นท่ี (ซ่ึงมียอดรายได
และสินทรัพยนอยกวารอยละ 10 ของยอดรายไดรวมและสินทรัพยรวมของทุกสวนงาน) โดยมี
สวนงานทางภมิูศาสตรหลักในประเทศไทย ดังนัน้รายได กําไร และสินทรัพย โดยสวนใหญตามท่ี
แสดงไวในงบการเงินจึงเกี่ยวของกับสวนงานธุรกิจจําหนายสินคาและสวนงานทางภมิูศาสตร
ตามท่ีกลาวไว 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

17. ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

17.1 บริษัทฯ มีภาระผูกพันกับธนาคารและสถาบันการเงิน 4 แหง ในการคํ้าประกันการเชา การซ้ือ
สินคาหรือจางทําของและคํ้าประกันตอหนวยงานรัฐวิสาหกิจ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2551 และ 31 
ธันวาคม 2550 เปนจํานวนเงินรวม 108.23 ลานบาท  และ 116.18 ลานบาท ตามลําดับ 

17.2 บริษัทฯ ไดทําสัญญา 7 สัญญาในการใหเชาและใหเชาชวงพื้นท่ีบางสวนในสาขาของบริษัทฯ        
5 แหงกับบริษทัอ่ืน 2 แหง อายุสัญญา 29 - 30 ป จํานวน 640.49 ลานบาท สัญญาครบกําหนด
ระหวางป 2576 - 2579 บริษทัฯ รับรูรายไดตามเกณฑท่ีเปนระบบตลอดอายุการใหประโยชนของ
สิทธิการเชาโดยวิธีเสนตรงตามอายุสัญญาเชา 

17.3  ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2551 บริษัทฯมีภาระผูกพันจากการเปดวงเงินเลตเตอรออฟเครดิตกับธนาคาร
พาณิชย 3 แหง วงเงิน 3.82 ลานเหรียญสหรัฐ (31 ธันวาคม 2550: ธนาคารพาณิชย 3 แหง วงเงิน 
2.40 ลานเหรียญสหรัฐ)  

18. ภาระผูกพันตามสัญญาเชาระยะยาว 

18.1 บริษัทฯไดมีการทําสัญญาเชาท่ีดินรวม 6 แหง โดยมีภาระผูกพันในการจายคาเชาตามสัญญาเชา
ดังนี ้

 ลานบาท 

จายชําระภายใน:  
     1 ป 34,887 
     2 ถึง 5 ป 153,884 
     หลังจาก 5 ป 813,336 

 1,002,107 

18.2 บริษัทฯไดมีการทําสัญญาเชาพื้นท่ีศูนยการคารวม  16  แหง โดยมีภาระผูกพันในการจายคาเชาตาม
สัญญาเชาดังนี้ 

 ลานบาท 

จายชําระภายใน:  
     1 ป 75,988 
     2 ถึง 5 ป 324,665 
     หลังจาก 5 ป 1,272,834 

 1,673,487 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

19. เคร่ืองมือทางการเงิน 

19.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคัญของบริษัทฯตามท่ีนิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 48 “การ
แสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดวย เงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสด ลูกหนีก้ารคา ลูกหนี้อ่ืน เงินกูยืมระยะส้ัน หุนกูและเงินกูยืมระยะยาว บริษัทฯมี
ความเส่ียงท่ีเกีย่วของกับเคร่ืองมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงันี ้

ความเสี่ยงดานการใหสินเชือ่  

บริษัทฯมีความเส่ียงดานการใหสินเช่ือท่ีเกี่ยวเนื่องกับลูกหนีก้ารคาและลูกหนี้อ่ืน ฝายบริหาร
ควบคุมความเส่ียงนี้โดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม 
ดังนั้นบริษัทฯจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายท่ีเปนสาระสําคัญจากการใหสินเช่ือ นอกจากนี้  
การใหสินเช่ือของบริษัทฯไมมีการกระจกุตัวเนื่องจากบริษัทฯมีฐานของลูกคาท่ีหลากหลายและมี
อยูจํานวนมากราย จํานวนเงินสูงสุดท่ีบริษัทฯอาจตองสูญเสียจากการใหสินเช่ือคือมูลคาตามบัญชี
ของลูกหนี้และลูกหนี้อ่ืนท่ีแสดงอยูในงบดลุ 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ีย 

บริษัทฯมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีสําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินกูยืม
ระยะส้ัน หุนกูและเงินกูยืมระยะยาวท่ีมีดอกเบ้ีย อยางไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพยและบางสวนของ
หนี้สินทางการเงินมีอัตราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอัตราตลาด และมีหน้ีสินทางการเงินบางสวน    
ท่ีมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซ่ึงใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจบัุน ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ยของ    
บริษัทฯจึงอยูในระดับตํ่า  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2551 สินทรัพยและหนีสิ้นทางการเงินท่ีสําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตรา
ดอกเบ้ีย และสําหรับสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงที่สามารถแยกตามวนัท่ี
ครบกําหนด หรือ วันท่ีมีการกําหนดอัตราดอกเบ้ียใหม (หากวันท่ีมีการกาํหนดอัตราดอกเบ้ียใหม
ถึงกอน) ไดดังนี้            

 งบการเงินรวม 
 อัตราดอกเบ้ีย อัตราดอกเบ้ียคงที ่    
 ภายใน มากกวา 1 มากกวา ปรับขึ้นลง ไมมี  อัตรา 
 1 ป ถึง 5 ป 5 ป ตามราคาตลาด อัตราดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 
 (พันบาท) (รอยละตอป) 
สินทรัพยทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - - - 54,340 66,160 120,500 0.50 
หน้ีสินทางการเงิน        
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืม        
   ระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 498,560 - - - - 498,560 3.35 – 3.50 
หุนกู 500,000 - - - - 500,000 5.40 
เงินกูยืมระยะยาว 400,000 900,000 - - - 1,300,000 5.11 - 5.40 
 1,398,560 900,000 - - - 2,298,560  
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อัตราดอกเบ้ีย อัตราดอกเบ้ียคงที ่    
 ภายใน มากกวา 1 มากกวา ปรับขึ้นลง ไมมี  อัตรา 
 1 ป ถึง 5 ป 5 ป ตามราคาตลาด อัตราดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 
 (พันบาท) (รอยละตอป) 
สินทรัพยทางการเงนิ         

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - - - 39,062 66,130 105,192 0.50 

หน้ีสินทางการเงิน         

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืม        
   ระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 498,560 - - - - 498,560 3.35 – 3.50 
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการท่ี 
    เก่ียวของกัน 50,000 - - - - 50,000 3.40 
หุนกู 500,000 - - - - 500,000 5.40 
เงินกูยืมระยะยาว 400,000 900,000 - - - 1,300,000 5.11 – 5.40 
 1,448,560 900,000 - - - 2,348,560  

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน 

บริษัทฯมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีสําคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซ้ือสินคาเปนเงินตรา
ตางประเทศ บริษัทฯไมไดทําสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาเพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการ
บริหารความเส่ียง 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2551 บริษัทฯมียอดคงเหลือของหน้ีสินทางการเงินท่ีเปนสกุลเงินตรา
ตางประเทศดงันี้ 

 
 หนี้สินทาง อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย  

สกุลเงิน การเงิน ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2551 

 (เหรียญ) (บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 43,734 31.62 

19.2 มูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนหนึ่งของบริษัทฯจัดอยูในประเภทระยะส้ัน เงินกูยมื
มีอัตราดอกเบ้ียใกลเคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาดหรือปรับข้ึนลงตามอัตราตลาด บริษัทฯจึง
ประมาณมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีท่ีแสดงใน
งบดุล 

 19 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 20 

มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินท่ีผูซ้ือและผูขายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยกนัในขณะท่ีท้ังสอง
ฝายมีความรอบรู และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระใน
ลักษณะท่ีไมมีความเกีย่วของกัน วิธีการกําหนดมูลคายุตธิรรมข้ึนอยูกับลักษณะของเคร่ืองมือ     
ทางการเงิน มูลคายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดลาสุด หรือกําหนดข้ึนโดยใชเกณฑการวัด     
มูลคาท่ีเหมาะสม  

20. เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบการเงิน 

 เม่ือวันท่ี 9 เมษายน 2551 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติรายการท่ีสําคัญดังนี้ 

ก) อนุมัติใหจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.18 บาท จํานวน 1,925 ลานหุน รวม
เปนเงินท้ังส้ิน 346.48 ลานบาท 

ข) อนุมัติใหลดทุนจดทะเบียนจาํนวน 2,078,714 บาท จาก ESOP-W1 ท่ีหมดอาย ุ

21. การจัดประเภทรายการบัญชีใหม 

 นอกจากการปรับปรุงขอผิดพลาดของงวดกอนตามท่ีกลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 1.6 
ซ่ึงมีผลกระทบตอกําไรสุทธิและสวนของผูถือหุนสําหรับงวดสามเดอืนส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 
2550 ตามท่ีไดรายงานไปแลว บริษัทฯไดมีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงิน
สําหรับงวด 2550 ใหมเพื่อใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการบัญชีในงวดปจจบัุน ซ่ึงไมมี
ผลกระทบตอกําไรสุทธิหรือสวนของผูถือหุนนอกเหนือไปจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี
ดังกลาว 

22. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยกรรมการผูมีอํานาจของบริษัทฯเม่ือวันท่ี 8 
พฤษภาคม 2551  
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