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บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิระหวางกาล 

สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2550 

1. ขอมูลท่ัวไป 

 1.1 ขอมูลบริษัทฯ 

   บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นเปนบริษัทมหาชน
จํากัดและมีภูมิลําเนาในประเทศไทย บริษัทฯมีบริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) และ 
บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยเปนผูถือหุนราย
ใหญ บริษัทฯดําเนินธุรกิจหลักในการจําหนายสินคาประเภทวัสดุกอสราง อุปกรณและเครื่องมือ
ในการกอสราง อุปกรณตกแตงอาคารและเครื่องมือชางและใหเชาพื้นที่ ที่อยูบริษัทฯตามที่จด
ทะเบียนตั้งอยูเลขที่ 96/27 หมู 9 ตําบลบางเขน อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ณ วันที่ 30 
มิถุนายน 2550 บริษัทฯมีสาขาในกรุงเทพฯและตางจังหวัดรวม 30 สาขา (31 ธันวาคม 2549: 27 
สาขา) 

 1.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 

   งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 เร่ือง งบการเงินระหวาง
กาล โดยบริษัทฯเลือกนําเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ อยางไรก็ตาม บริษัทฯไดแสดง
รายการในงบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน และงบกระแสเงินสด
ในรูปแบบเชนเดียวกับงบการเงินประจําป 

   งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปที่นําเสนอครั้ง
ลาสุด  ดังนั้นงบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ และ
สถานการณใหมๆ เพื่อไมใหขอมูลท่ีนําเสนอซ้ําซอนกับขอมูลท่ีไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงิน
ควรใชงบการเงินระหวางกาลนี้ควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด 

1.3 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

งบการเงินรวมนี้จัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด 
(มหาชน) และบริษัทยอยและไดจัดทําขึ้นโดยใชหลักเกณฑเดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปส้ินสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2549 โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางที่มีสาระสําคัญของกลุมบริษัท          
ในระหวางงวดปจจุบัน 
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 1.4 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

   งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นโดยไดใชนโยบายการบัญชีและวิ ธีการคํานวณ
เชนเดียวกับที่ใชในงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549  

1.5 มาตรฐานการบัญชีใหมท่ีประกาศใชในระหวางงวด 

  สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 9/2550 เร่ืองมาตรฐานการบัญชี ซ่ึง
ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว โดยใหใชมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงใหมป 2550 
ดังตอไปนี้แทนมาตรฐานการบัญชีฉบับเดิมที่ยกเลิกไป 

 ฉบับที่ 25 งบกระแสเงินสด 
  ฉบับที่ 33 ตนทุนการกูยืม 
 ฉบับที่ 44 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ฉบับที่ 45 เงินลงทุนในบริษัทรวม 
 ฉบับที่ 46 สวนไดเสียในการรวมคา 
 ฉบับที่ 49 สัญญากอสราง 

  ก) มาตรฐานการบัญชีท่ีมีผลบังคับใชในปปจจุบนั 

    มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 ฉบับที่ 45 และฉบับที่ 46 ใหถือปฏิบัติกับงบการเงิน
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2550 เปนตนไป ในระหวาง
ไตรมาสที่ส่ีของป 2549 บริษัทฯไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกเงิน
ลงทนุในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการ เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 
44 ฉบับปรับปรุงใหม ตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 1.6 

  ข) มาตรฐานการบัญชีท่ียังไมมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 

    มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 25 ฉบับที่ 33 และฉบับที่ 49 ใหถือปฏิบัติกับงบการเงิน
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 เปนตนไป ฝายบริหาร
ของบริษัทฯไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาวจะไมมีผลกระทบอยาง
เปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปที่เร่ิมใชมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาว 
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 1.6 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเก่ียวกับการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะ
กิจการ 

 ในระหวางไตรมาสที่ส่ีของป 2549 บริษัทฯไดเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการ
บันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการจากวิธีสวนไดเสียเปนวิธีราคาทุน ตาม
ประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 26/2549 เร่ือง มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 เร่ือง งบการเงินรวม
และการบัญชีสําหรับเงินลงทุนในบริษัทยอย (แกไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) ซ่ึงกําหนดใหแกไขการบันทึก
บัญชีเงินลงทุนในบริษัทยอย กิจการที่มีอํานาจควบคุมรวม และบริษัทรวมในงบการเงินเฉพาะ
กิจการจากวิธีสวนไดเสียมาเปนวิธีราคาทุน 

 ในระหวางงวดปจจุบัน บริษัทฯไดปรับยอนหลังงบการเงินเฉพาะกิจการสําหรับงวดสาม
เดือนและหกเดือนสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2549 เสมือนวาบริษัทฯไดถือปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี
เงินลงทุนในบริษัทยอยตามวิธีราคาทุนมาโดยตลอด การเปลี่ยนแปลงดังกลาวมีผลทําใหมีกําไร
สุทธิสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2549 เพิ่มขึ้นเปนจํานวน 0.99 ลาน
บาท และ 10.76 ลานบาท ตามลําดับ ( - บาทตอหุนและ 0.01 บาทตอหุน ตามลําดับ) ผลสะสมของ
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวไดแสดงไวในหัวขอ “ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลง
นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอย” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของ
ผูถือหุนเฉพาะกิจการแลว 

2. ลูกหนี้การคา   

(หนวย : พันบาท) 
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

30 มิถุนายน 
2550   

31 ธันวาคม 
2549  

30 มิถุนายน 
2550   

31 ธันวาคม 
2549 

ลูกหนี้การคา 53,779 102,549  47,319  97,164 
ลูกหนี้เช็คคืน 20,773 21,806  20,773  21,806 
ลูกหนี้บัตรเครดิตและคูปอง 34,085 37,733  34,085  37,721 
รวม  108,637 162,088  102,177  156,691 
หัก: คาเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ (24,760) (25,241)  (24,760)  (25,241) 
ลูกหนี้การคา - สุทธิ 83,877 136,847  77,417  131,450 
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  ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคา  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 และ 31 ธันวาคม 2549 แยกตามอายหุนี้
ที่คงคางไดดังนี้ 

 (หนวย : พันบาท)  

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
30 มิถุนายน 

2550   
31 ธันวาคม 

2549  
30 มิถุนายน 

2550   
31 ธันวาคม 

2549 

อายุหนี้คางชาํระ        

ยังไมครบกําหนดชําระ 75,071  109,934  70,259  107,400 

คางชําระ        

ไมเกิน 6 เดือน 12,776  29,852  11,128  26,989 

6 - 12 เดือน -  35  -  35 

มากกวา 12 เดอืน 20,790  22,267  20,790  22,267 

รวม 108,637  162,088  102,177  156,691 

หัก: คาเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ (24,760)  (25,241)  (24,760)  (25,241) 

ลูกหนี้การคา - สุทธิ 83,877  136,847  77,417  131,450 

3. สินคาคงเหลือ    

(หนวย: พันบาท) 
งบการเงินรวมและงบการเงนิ

เฉพาะกจิการ 
30 มิถุนายน 

2550   
31 ธันวาคม 

2549 

สินคาคงเหลือ 3,254,140  2,923,796 

หัก: คาเผื่อสินคาเสียหาย (69,078)  (62,413) 

สุทธิ 3,185,062  2,861,383 

หัก: สินคาที่จายชําระคาสินคาเมื่อขาย (489,583)  (286,599) 

สินคาคงเหลือ - สุทธิ 2,695,479  2,574,784 
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ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 และ 31 ธันวาคม 2549 สินคาที่จายชําระคาสินคาเมื่อขายจํานวน 489.6  
ลานบาท และ 286.6 ลานบาท ตามลําดับ เปนสินคาที่บริษัทฯไดบันทึกบัญชีเจาหนี้การคาที่เกี่ยวของกับ
สินคาดังกลาวดวยจํานวนที่เทากัน บริษัทฯจึงไดนํามูลคาของสินคาดังกลาวหักออกจากสินคาคงเหลือ
และเจาหนี้การคาดวยจํานวนเงินดังกลาว 

4. เงินลงทุนในบริษัทยอย 
(หนวย: พันบาท) 

5. รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวของกัน 

  ในระหวางงวด บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน (เกี่ยวของ
กันโดยการถือหุนหรือมีผูถือหุนและ/หรือมีกรรมการรวมกัน) รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไข
ทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯและบริษัทเหลานั้นซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจโดย
สามารถสรุปไดดังนี้: - 

(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด  
 วันท่ี 30 มิถุนายน วันท่ี 30 มิถุนายน นโยบายการกําหนดราคา 

 2550 2549 2550 2549  
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      
   (ไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)      
ขายสินคา - - 176 335 ราคาตลาด 
รายไดคาเชาและคาบริการ - - 20,515 19,538 เดือนละ 6.5 - 6.8 ลานบาท 
        สําหรับงวด 2550 และ 
        เดือนละ 6.5 ลานบาท 
        สําหรับงวด 2549 
รายไดอ่ืน - - 4,962 5,263 รอยละของยอดรายไดหลัก 
ดอกเบี้ยจาย - - 597 66 รอยละ 4.0 - 4.9 ตอป 
รายการธุรกิจกับบริษัทท่ีเก่ียวของกัน      
ขายสินคา 2,746 11,902 2,746 11,902 ราคาตลาด 
รายไดคาเชาและคาบริการ 4,295 4,428 4,295 4,428 รอยละของยอดขาย 
ดอกเบี้ยรับ 2 2,275 2 2,275 รอยละ 0.5 ตอป 
ซื้อสินคา 589 1,591 589 1,591 ราคาตลาด 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สัดสวนเงินลงทุน ทุนชําระแลว ราคาทุน วิธีสวนไดเสีย เงินปนผล 
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 

 2550 2549 2550 2549 2550 2549 2550 2549 2550 2549 
 (รอยละ) (รอยละ)  
บริษัทยอย    
บริษัท มารเก็ตวิลเลจ จํากัด              99.99 99.99 5,000 5,000 4,999 4,999 18,540 5,373 - - 
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  (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด  
 วันท่ี 30 มิถุนายน วันท่ี 30 มิถุนายน นโยบายการกําหนดราคา 

 2550 2549 2550 2549  
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      
   (ไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)      
ขายสินคา - - 244 421 ราคาตลาด 
รายไดคาเชาและคาบริการ - - 40,347 23,110 เดือนละ 6.5 - 6.8 ลานบาท 
        สําหรับงวด 2550 และ 
        เดือนละ 6.5 ลานบาท 
        สําหรับงวด 2549 
รายไดอ่ืน - - 10,685 7,681 รอยละของยอดรายไดหลัก 
คาบริการจาย - - - 4,360 ตามตนทุนที่เกิดขึ้นจริง 
ดอกเบี้ยจาย - - 1,168 147 รอยละ 4.0 - 4.9 ตอป 
รายการธุรกิจกับบริษัทท่ีเก่ียวของกัน      
ขายสินคา 7,396 35,146 7,096 35,146 ราคาตลาด 
รายไดคาเชาและคาบริการ 8,707 8,182 8,707 8,182 รอยละของยอดขาย 
ดอกเบี้ยรับ 268 2,394 268 2,394 รอยละ 0.5 ตอป 
ซื้อสินคา 1,215 3,194 1,215 3,194 ราคาตลาด 

  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 และ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯมียอดคงคางกับกิจการที่เกี่ยวของกันซึ่ง
สรุปไดดังนี้: - 

 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2550 
 31 ธันวาคม 

2549 
 30 มิถุนายน 

2550 
 31 ธันวาคม 

2549 
เงินฝากสถาบันการเงิน     
   บมจ. ธนาคารแลนด แอนด เฮาส               
      เพื่อรายยอย 770 151 770 151 
ลูกหนี้การคา     
   บมจ. แลนด แอนด เฮาส และ     
      บริษัทยอย  2,579 3,452 2,579 3,452 
   บมจ. ควอลิตี้ เฮาส และบริษัทยอย  724 5,127 724 5,127 
   บจ. มารเก็ต วิลเลจ     
       (ไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว) - - 161 84 
รวม 3,303 8,579 3,464 8,663 



                                                                                   (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
 

 -  7  - 

 
(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2550 
 31 ธันวาคม 

2549 
 30 มิถุนายน 

2550 
 31 ธันวาคม 

2549 
ลูกหนี้อื่น     
   บจ. มารเก็ต วิลเลจ     
       (ไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว) - - 1,734 5,238 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น - รายไดคางรับ     
   บมจ. ธนาคารแลนด แอนด เฮาส               
       เพื่อรายยอย - 418 - 418 
เจาหนี้การคา     
   บมจ. ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น      
      โปรดักส และ บริษัทยอย 478 530 478 530 

เจาหนี้อื่น     
   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย      
      แลนดแอนดเฮาส 352 327 352 327 

เงินกูยืมระยะสัน้จากกิจการที่เกี่ยวของกัน       
   บจ. มารเก็ต วิลเลจ     
       (ไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว) - - 60,000 40,000 

  ในระหวางงวด เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกนัมีรายการเคลือ่นไหวดังตอไปนี:้ - 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2549 เพิ่มขึ้น ลดลง โอนเขา (ออก) 30 มิถุนายน 2550
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 
บจ. มารเก็ต วิลเลจ  40,000 20,000 - - 60,000 

 เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวของกัน 

 บริษัทฯไดกูยืมเงินแบบไมมีหลักทรัพยค้ําประกันจากบริษัทยอยจํานวน 60 ลานบาท (31 ธันวาคม 
2549: จํานวน 40 ลานบาท) ชําระดอกเบี้ยเปนรายเดือนในอัตราดอกเบี้ยรอยละ 4 ตอป ครบกําหนดชําระ
เงินตนเมื่อทวงถาม 
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คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

 ในระหวางงวด 2550 บริษัทฯและบริษัทยอยไดจายเงินเดือน คาเบี้ยประชุมและเงินบําเหน็จใหแก
กรรมการและผูบริหารเปนจํานวนเงิน 4.49 ลานบาท (2549: 5.50 ลานบาท) 

 นอกจากนี้ ในระหวางงวด บริษัทฯ ไดจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ 
จํานวน 1,879,500 หนวย ใหแกกรรมการของบริษัทฯและบริษัทยอย โดยไมคิดมูลคา รายละเอียดของ
ใบสําคัญและสิทธิดังกลาวไดแสดงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 13 

6. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

 รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีที่ดิน  อาคารและอุปกรณสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่                
30 มิถุนายน 2550 สรุปไดดังนี้: - 

(หนวย: พันบาท) 
  งบการเงิน 
 งบการเงินรวม เฉพาะกจิการ 
ราคาทุน   
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2549 8,674,872 8,659,631 
ซ้ือสินทรัพยระหวางงวด 982,171 981,663 
จําหนายระหวางงวด (12,070) (12,069) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2550 9,644,973 9,629,225 
คาเสื่อมราคาสะสม   
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2549 1,237,491 1,235,015 
คาเสื่อมราคาระหวางงวด 294,911 293,417 
คาเสื่อมราคาสวนที่จําหนาย (9,299) (9,299) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2550 1,523,103 1,519,133 
คาเผื่อการดอยคา   
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2549 - - 
เพิ่มขึ้นระหวางงวด 11,000 11,000 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2550 11,000 11,000 
มูลคาสุทธิตามบัญชี   
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2549 7,437,381 7,424,616 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2550 8,110,870 8,099,092 
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ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 บริษัทฯไดจดจํานองอาคารและสิทธิการเชา (หมายเหตุ 7) บางสวน     
(31 ธันวาคม 2549: ที่ดิน อาคาร สิทธิการเชา (หมายเหตุ 7) พรอมทั้งอาคารบนที่เชาทั้งหมด และเครื่อง
ตกแตงติดตั้งและอุปกรณบางสวน) เพื่อเปนหลักประกันวงเงินสินเชื่อที่บริษัทฯมีตอธนาคารพาณิชย
ตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 8 และ 11 

7. สิทธิการเชาและโปรแกรมคอมพิวเตอร 

 รายการเปลี่ยนแปลงของสิทธิการเชาและโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 
30 มิถุนายน 2550 สรุปไดดังนี้: - 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
  โปรแกรม  โปรแกรม 
 สิทธิการเชา คอมพิวเตอร สิทธิการเชา คอมพิวเตอร 
ราคาทุน     
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2549 622,419 160,903 622,419 160,894 
ซ้ือเพิ่มระหวางงวด - 4,746 - 4,746 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2550 622,419 165,649 622,419 165,640 
คาเสื่อมราคาสะสม     
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2549 88,556 48,773 88,556 48,771 
คาเสื่อมราคาระหวางงวด 11,268 8,427 11,268 8,428 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2550 99,824 57,200 99,824 57,199 
คาเผื่อการดอยคา     
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2549 - - - - 
เพิ่มขึ้นระหวางงวด - 3,000 - 3,000 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2550 - 3,000 - 3,000 
มูลคาสุทธิตามบัญชี     
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2549 533,863 112,130 533,863 112,123 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2550 522,595 105,449 522,595 105,441 
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8. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงนิ 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 และ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารหลายแหง 
รวมวงเงินทั้งส้ิน 115 ลานบาท และ 95 ลานบาท ตามลําดับ โดยวงเงินบางสวนค้ําประกันโดยสิทธิการ
เชาและสิ่งปลูกสราง (หมายเหตุ 6) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 บริษัทฯมียอดเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
จํานวน 3 ลานบาท 

 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 บริษัทฯมีเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินสี่แหงจํานวนเงินรวม 915 
ลานบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.5 - 4.0 ตอป และไมมีหลักทรัพยค้ําประกัน เงินกูยืมนี้ประกอบดวย
ตั๋วสัญญาใชเงินจํานวน 315 ลานบาท ซ่ึงถึงกําหนดชําระเมื่อทวงถาม และตั๋วสัญญาใชเงินจํานวน 598 
ลานบาทซึ่งครบกําหนดชําระในเดือนกรกฎาคม 2550 

9. หนี้สินภายใตสัญญาเชาซื้อ 
 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สวนที่ถึงกําหนด  สวนที่ถึงกําหนด 
 ชําระในหนึ่งป  ชําระเกินหนึ่งป 

 30 มิถุนายน 
2550   

31 ธันวาคม 
2549  

30 มิถุนายน 
2550   

31 ธันวาคม 
2549 

หนี้สินภายใตสัญญาเชาซื้อ 18,718 20,545 14,689 15,830 
หัก: ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี (1,450) (1,496) (666) (762) 

สุทธิ 17,268 19,049 14,023 15,068 
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10. หุนกู 

หุนกูของบริษัทฯประกอบดวย 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

จํานวนหุน (หนวย)  จํานวนเงิน (พนับาท) 

30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 
2550  2549  2550  2549 

หุนกูประเภทไมมีหลักประกัน คร้ังที่ 1/2548       

   ชุดที่ 1  500,000  500,000  500,000  500,000 

   ชุดที่ 2 500,000  500,000  500,000  500,000 

รวม 1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000 

หัก: สวนที่จะถึงกําหนด        

           ชําระภายใน 1 ป     (500,000)  - 

สุทธิ     500,000  1,000,000 

ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2546  เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2546 ไดอนุมัติให
บริษัทฯออกและเสนอขายหุนกูภายในวงเงินไมเกิน 2 พันลานบาท  หรือเทียบเทาในเงินสกุลอ่ืน โดย
สามารถเสนอขายทั้งหมดในคราวเดียว หรือหลายคราวใหแกประชาชนทั่วไป หรือผูลงทุนโดย
เฉพาะเจาะจง หรือผูลงทุนประเภทสถาบัน ในวันที่ 17 มีนาคม 2548 บริษัทฯไดขายหุนกูแลว เปนจํานวน
เงิน 1,000 ลานบาท ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

ชื่อของหุนกู  " หุนกูไมดอยสิทธิและไมมปีระกนัของ " หุนกูไมดอยสิทธิและไมมปีระกนัของ 

  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 ในเดือนมนีาคม   ชําระทุกๆ 3 (สาม)เดือน ในเดือนมีนาคม  

  มิถุนายน  กันยายน และธันวาคมของทุกป   มิถุนายน  กันยายน และธันวาคมของทุกป  
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ชื่อของหุนกู " หุนกูไมดอยสิทธิและไมมปีระกนัของ " หุนกูไมดอยสิทธิและไมมปีระกนัของ 

 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 " 

การชําระเงินตน  ในวันครบกําหนดไถถอนหุนกู คือ   ในวันครบกําหนดไถถอนหุนกู คือ   

 วันที่ 17 มีนาคม 2551 วันที่ 17 มีนาคม 2552 

เงื่อนไขและขอจาํกัด การดํารงสัดสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนและ การดํารงสัดสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนและ 

    ทางการเงิน ตองไมจายเงินปนผลเกินกวาอัตราทีก่ําหนด ตองไมจายเงินปนผลเกินกวาอัตราทีก่ําหนด 

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2550 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 ไดอนุมัติใหบริษัทฯออกหุนกูใน
วงเงินไมเกิน 2 พันลานบาทหรือเทียบเทาในเงินสกุลอ่ืนอายุไมต่ํากวา 3 ป และไมเกิน 10 ป ทําให     
บริษัทฯสามารถออกและเสนอขายหุนกูไดในวงเงินไมเกิน 3 พันลานบาท 

11. เงินกูยืมระยะยาว 

 (หนวย : พันบาท) 

      งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

      30 มิถุนายน 2550  31 ธันวาคม 2549 

เงินกูยืมระยะยาว      1,425,000  2,126,000 

หัก: สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป  (300,000)  (429,000) 

เงินกูยืมระยะยาว  -  สุทธิ     1,125,000  1,697,000 

เงินกูยืมเงินระยะยาวของบริษัทฯมีรายละเอียดดังนี้ 

                         (หนวย : พันบาท) 

ลําดับที่ ยอดเงินกู ยอดคงเหลอื   เงื่อนไขการผอนชําระ  อัตราดอกเบี้ย 

   30 มิถุนายน 2550   31 ธันวาคม 2549   ตองวด/ตอเดือน     

1 1,000,000 -  626,000   17 ลานบาท  * 
2 1,500,000 1,425,000  1,500,000  25 ลานบาท  ** 

  รวม  1,425,000  2,126,000      



                                                                                   (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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บริษัทฯไดนําสินทรัพยและสิทธิการเชาเปนหลักทรัพยค้ําประกันเงินกูยืม (หมายเหตุ 6) และ 
บริษัทฯจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา เชน จะตองดํารงสัดสวนหนี้สินทางการเงินตอสวน
ของผูถือหุนตามที่ตกลงรวมกัน หรือตองไมจายเงินปนผลเกินกวาอัตราที่กําหนดในสัญญา 

* อัตรารอยละ 2.95 - 3.65 ตอป และตั้งแต กมุภาพันธ 2549 MLR ลบรอยละตามที่ตกลงรวมกัน  
** อัตรารอยละ 6 ตอป และตั้งแต ปที่ 2552 MLR ลบรอยละตามที่ตกลงรวมกัน 

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2550 บริษัทฯไดทําสัญญาเงินกูยืมจํานวน 2,000 ลานบาทกับธนาคารพาณิชย
แหงหนึ่ง โดยมีกําหนดระยะเวลาชําระคืนภายใน 78 เดือน เดือนละไมต่ํากวา 33 ลานบาท และคิด
ดอกเบี้ยในอัตรา MLR ลบรอยละตามที่ตกลงรวมกัน เงินกูยืมนี้ค้ําประกันแบบ Negative Pledge โดย
สินทรัพยและสิทธิการเชาบางสวน 

12. ทุนจดทะเบียน 
12.1 ตามรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2549 ในวันที่ 4 เมษายน 2549 ไดมีมติอนุมัติให

บริษัทฯ 
12.1.1 ยกเลิกการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนสวนที่ยังไมไดเรียกชําระ (รวมหุนสวนที่เหลือจากการ

ใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของผูถือหุนเดิมจํานวน 25,406,359 หุน 
มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2548 ไดอนุมัติให
เสนอขายในวงจํากัด (Private Placement)) และอนุมัติการจัดสรรใหมดังนี้ 

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

2)   จํานวน 250,000 หุน ไวรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายแก
พนักงานของบริษัทฯครั้งที่ 1/2548(ESOP-W2) ที่จะมีการปรับสิทธิ 

ในกรณีที่มีหุนเหลือจากการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนตาม 1 และ 2 อันเนื่องมาจากไม
มีการออกใบสําคัญแสดงสิทธิหรือผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไมมาใชสิทธิ ให
คณะกรรมการเปนผูเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาจัดสรรหุนสามัญดังกลาว
ตอไป 

3) จํานวน  10,156,359 หุน ยกเลิกการจัดสรร 
12.1.2 สามารถออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ จํานวน 15,000,000 หนวย ใหแก

พนักงานของบริษัทฯ (ESOP-W3) มีอายุ 3 ป นับแตวันออกใบสําคัญแสดงสิทธิและ
ทยอยใหสิทธิในปที่ 1, 2 และ 3 ไมเกินรอยละ 30, 35 และ 35 ตามลําดับ 



                                                                                   (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
 

 -  14  - 

12.1.3 ลดทุนของบริษัทฯสวนที่ยังไมไดมีการจัดสรร และเสนอขายหุนสวนที่เหลือจากการ
จัดสรรใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) จํานวน 10,156,359 หุน มูลคาที่ตรา
ไว 1 บาท ตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 12.1.1 จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 987,500,000 
บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 977,343,641 บาท โดยเปนผูถือหุนสามัญจํานวน 
977,343,641 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท และแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ     
ขอ 4 ของบริษัทฯเพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน 

12.2 ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน  คร้ังที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2549 ไดมีมติอนุมัติให
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 977,343,641 บาท เปน 1,938,146,860 บาท โดยการออก
หุนสามัญจํานวน 960,803,219 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท และบริษัทฯ ไดอนุมัติการจัดสรรหุน
สามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนดังนี้  

12.2.1 หุนสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 954,638,219 หุน เสนอขายแกผูถือหุนรายเดิม 
12.2.2 หุนสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 6,100,000 หุน สํารองไวเพื่อรองรับการใชสิทธิของ

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายแกพนักงานของบริษัทฯครั้งที่ 1/2547 (ESOP-W1) 
12.2.3 หุนสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 65,000 หุน สํารองไวเพื่อรองรับการใชสิทธิของ

ใบสาํคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายแกพนักงานของบริษัทฯครั้งที่ 1/2548 (ESOP-W2) 

  บริษัทฯ ไดแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 4  เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุน 
จดทะเบียนแลว 

12.3 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2550 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 ไดอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบยีน
ของบริษัทฯอีกจํานวน 50,400,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,938,146,860 บาท เปนทุน       
จดทะเบียนจํานวน 1,988,546,860  บาท  โดยการออกหุนสามัญใหมมูลคาหุนละ 1 บาท พรอมทั้ง
การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 4.  

   



                                                                                   (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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รายการกระทบยอดจํานวนหุนสามัญ 

(หนวย: หุน) 
 สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด 
 วันที่ 30 มิถุนายน 

 2550 2549 
หุนสามัญจดทะเบียน   
จํานวนหุนสามัญ ณ วันตนงวด 1,938,146,860 987,500,000 
ลดทุนจดทะเบียนที่เหลือจากการจัดสรร - (10,156,359) 
เพิ่มทุนจดทะเบียนเนื่องจากการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ESOP-W4 50,400,000 - 

จํานวนหุนสามัญ ณ วันปลายงวด 1,988,546,860 977,343,641 

หุนสามัญที่ออกและชําระแลว   
จํานวนหุนสามัญ ณ วันตนงวด 1,919,818,404 947,310,416 
เพิ่มขึ้นเนื่องจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1   
     ESOP-W2 และ ESOP-W3 4,765,693 7,216,303 

จํานวนหุนสามัญ ณ วันปลายงวด 1,924,584,097 954,526,719 

13. ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ในเดือนกันยายน 2547 บริษัทฯไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ    
สําหรับพนักงานครั้งที่ 1/2547 (ESOP-W1) ตามมติที่ประชุมสามัญผู ถือหุนประจําป 2547 โดย 
บริษัทฯออกใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 15,000,000 หนวย 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิมีสิทธิซ้ือหุน
สามัญได 1 หุน ในราคาหุนละ 1 บาท มีระยะเวลาการใชสิทธิทุก ๆ 3 เดือน 

ในเดือนกุมภาพันธ  2549   บริษัทฯไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ   
สําหรับพนักงานครั้งที่ 1/2548 (ESOP-W2) ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2548 โดยบริษัทฯ 
ออกใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 7,000,000 หนวย 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิมีสิทธิซ้ือหุนสามัญได 1 
หุน ในราคาหุนละ 1 บาท มีระยะเวลาการใชสิทธิทุก ๆ 3 เดือน 



                                                                                   (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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ตามที่บริษัทฯไดมีการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯใหแกพนักงานของ
บริษัทฯครั้งที่ 1/2548 (ESOP-W2) จํานวน 7,000,000 หนวย ทําใหมีผลกระทบตอราคาการใชสิทธิ และ
อัตราการใช สิทธิใหมเปน 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิมีสิทธิซ้ือหุนสามัญใหแกพนักงานของบริษัทฯ   
ครั้งที่  1/2547 (ESOP-W1) ได 1.006 หุน  ในราคาหุนละ  1 บาท  ตั้งแตวันที่ 28 กุมภาพันธ 2549            
เปนตนไป 

ในเดือนตุลาคม 2549  บริษัทฯไดมีมติอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนสงผลใหใบสําคัญแสดงสิทธิที่
จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯใหแกพนักงานของบรษิัทฯ (ESOP-W1 และ W2) มีผลกระทบตออัตราการ
ใชสิทธิดังนี้ 

•  อัตราการใช สิทธิใหมเปน 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิมีสิทธิซ้ือหุนสามัญใหแกพนักงาน
ของบริษัทฯครั้งที่ 1/2547 (ESOP-W1) ได 1.811 หุน ในราคาหุนละ 1 บาท 

•  อัตราการใช สิทธิใหมเปน 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิมีสิทธิซ้ือหุนสามัญใหแกพนักงาน
ของบริษัทฯครั้งที่ 1/2548 (ESOP-W2) ได 1.800 หุน ในราคาหุนละ 1 บาท 

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2550 บริษัทฯไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ   
สําหรับพนักงานครั้งที่ 1/2550 (ESOP-W3) ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2549 โดยบริษัทฯ 
ออกใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 15,000,000 หนวย 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิมีสิทธิซ้ือหุนสามัญได      
1 หุน ในราคาหุนละ 1 บาท มีระยะเวลาการใชสิทธิทุก ๆ 3 เดือน 

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2550 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 ไดอนุมัติใหบริษัทฯออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญจํานวน 50,000,000 หุนใหแกพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอยคร้ังที่ 4 
(ESOP-W4) โดยมีอัตราการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยตอ 1 หุนสามัญมีอายุการใชสิทธิ 5 ป  
โดยสัดสวนการใชสิทธิไมเกินรอยละ 20 ตอป ราคาที่ใชสิทธิคิดเปนสวนลดรอยละ 20 จากราคาปดเฉลี่ย
ของหุนสามัญของบริษัทฯ 30 วัน   



                                                                                   (ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
 

 -  17  - 

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดขอใชสิทธิโดยสามารถสรุปไดดังนี้ 
    จํานวนหุนสามัญ มูลคาหุนสามัญ   วันที่จดทะเบียน 
 จํานวนที่ใชไป ที่มาจากการ ที่เกิดจากการ  เพิ่มทุนกับ 

วันที่ใชสิทธิ ESOP-W1 ESOP-W2 ESOP-W3 ใชสิทธิ ใชสิทธิ ทุนชําระแลว กระทรวงพาณชิย 

 (หนวย) (หนวย) (หนวย) (หุน) (บาท) (หุน) (บาท)  
ยอดยกมา 1 ม.ค. 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 

รวม 13,973,613 6,981,800 3,872,816  

จํานวนที่จัดสรร 15,000,000 7,000,000 15,000,000  
จํานวนที่ใชไป (13,973,613) (6,981,800) (3,872,816)  

จํานวนที่ยังไมไดใช 1,026,387 18,200 11,127,184      

14. ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

  ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2550 และ 2549 
คํานวณขึ้นจากกําไรของบริษัทฯและบริษัทยอยหลังจากบวกกลับดวยคาใชจายและรายการสํารองซึ่งยัง
ไมสามารถถือเปนรายจายในการคํานวณภาษี 

15. กําไรตอหุน 

  กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสุทธิสําหรับงวดดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของ
หุนสามัญที่ออกอยูในระหวางงวด 

  กําไรตอหุนปรับลดคํานวณโดยหารกําไรสุทธิสําหรับงวดดวยผลรวมของจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ีย
ถวงน้ําหนักที่ออกอยูในระหวางงวดกับจํานวนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนสามัญที่บริษัทฯอาจตองออก
เพื่อแปลงหุนสามญัเทียบเทาปรับลดทั้งสิ้นใหเปนหุนสามัญ โดยสมมติวาไดมีการแปลงเปนหุนสามัญ ณ 
วันตนงวดหรือ ณ วันออกหุนสามัญเทียบเทา 
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งบการเงินรวม 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

 กําไรสุทธิ (พันบาท) จํานวนหุนถัวเฉลี่ย (พันหุน) กําไรตอหุน (บาท) 

 2550 2549 2550 2549 2550 2549 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน       

กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญ 169,683 157,731 1,921,822 954,236 0.09 0.17 

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทา       

   ปรับลด - - 12,730 6,736   

กําไรตอหุนปรับลด       
กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญ       
   สมมติวามีการแปลงเปนหุนสามัญ       
   จากใบสําคัญแสดงสิทธิ 169,683 157,731 1,934,552 960,972 0.09 0.16 

 สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

 กําไรสุทธิ (พันบาท) จํานวนหุนถัวเฉลี่ย (พันหุน) กําไรตอหุน (บาท) 

 2550 2549 2550 2549 2550 2549 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน       

กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญ 308,635 275,735 1,920,915 951,990 0.16 0.29 

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทา       

   ปรับลด - - 9,006 10,825   

กําไรตอหุนปรับลด       
กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญ       
   สมมติวามีการแปลงเปนหุนสามัญ       
   จากใบสําคัญแสดงสิทธิ 308,635 275,735 1,929,921 962,815 0.16 0.29 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

 กําไรสุทธิ (พันบาท) จํานวนหุนถัวเฉลี่ย (พันหุน) กําไรตอหุน (บาท) 

 2550 2549 2550 2549 2550 2549 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน       

กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญ 163,930 158,722 1,921,822 954,236 0.09 0.17 

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทา       

   ปรับลด - - 12,730 6,736   

กําไรตอหุนปรับลด       
กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญ       
   สมมติวามีการแปลงเปนหุนสามัญ       
   จากใบสําคัญแสดงสิทธิ 163,930 158,722 1,934,552 960,972 0.08 0.17 
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 สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

 กําไรสุทธิ (พันบาท) จํานวนหุนถัวเฉลี่ย (พันหุน) กําไรตอหุน (บาท) 

 2550 2549 2550 2549 2550 2549 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน       

กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญ 295,468 286,500 1,920,915 951,990 0.15 0.30 

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทา       

   ปรับลด - - 9,006 10,825   

กําไรตอหุนปรับลด       
กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญ       
   สมมติวามีการแปลงเปนหุนสามัญ       
   จากใบสําคัญแสดงสิทธิ 295,468 286,500 1,929,921 962,815 0.15 0.30 

16. การเสนอขอมูลทางการเงินจาํแนกตามสวนงาน 

  บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการหลักในสวนงานเดียว คือ จําหนายสินคาประเภทวัสดุกอสราง 
อุปกรณและเครื่องมือในการกอสราง อุปกรณตกแตงอาคารและเครื่องมือชาง และใหเชาพื้นที่ โดยมี   
สวนงานทางภูมิศาสตรหลักในประเทศไทย ดังนั้นรายได กําไร และสินทรัพย โดยสวนใหญตามที่แสดง
ไวในงบการเงินจึงเกี่ยวของกับสวนงานธุรกิจและสวนงานทางภูมิศาสตรตามที่กลาวไว 

17. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

17.1 บริษัทฯ มีภาระผูกพันกับธนาคารและสถาบันการเงิน 4 แหง ในการค้ําประกันการเชา การซื้อ
สินคาหรือจางทําของและค้ําประกันตอหนวยงานรัฐวิสาหกิจ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 และ         
31 ธันวาคม 2549 เปนจํานวนเงินรวม 89.39 ลานบาท  และ 55.19 ลานบาท ตามลําดับ 

17.2 บริษัทฯ ไดทําสัญญา 7 สัญญาในการใหเชาและใหเชาชวงพื้นที่บางสวนในสาขาของบริษัทฯ 5 
แหงกับบริษัทอื่น 2 แหง อายุสัญญา 29 - 30 ป จํานวน 640.49 ลานบาท สัญญาครบกําหนด
ระหวางป 2576 – 2579 บริษัทฯ รับรูรายไดตามเกณฑที่เปนระบบตลอดอายุการใหประโยชนของ
สิทธิการเชาโดยวิธีเสนตรงตามอายุสัญญาเชา 

17.3  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 และ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯมีภาระผูกพันจากการเปดวงเงินเลต
เตอรออฟเครดิตกับธนาคารพาณิชย 2 แหง วงเงิน 2.82 ลานเหรียญสหรัฐ และ 1.02 ลานเหรียญ
สหรัฐ ตามลําดับ  
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18. ภาระผูกพันตามสัญญาเชาระยะยาว 

18.1 บริษัทฯไดมกีารทําสัญญาเชาที่ดินรวม 7 แหง ดังนี ้
 

ลําดับที่ วันที่ทําสัญญา อายุสัญญา วันสิ้นสุดสัญญา อัตราคาเชา 

1 26 กรกฎาคม 2539 26 ป 31 กรกฎาคม 2565 - ฉบับแรก ปที่ 1  คาเชาเดือนละ  1.02 ลานบาท  
   และเพิ่มขึ้นรอยละ 4 ตอป 
- ฉบับสอง  ปแรกคาเชาปละ 4.84 ลานบาท และ 
   เพิ่มขึ้นรอยละ 10 ของทุก 3 ป 

2 1 มกราคม 2539 29 ป 1 เดือน 31 กรกฎาคม 2568 - ชําระคาเชาชวงทีด่ิน จํานวนเงิน 25.64 ลานบาท และ 
   มีภาระผูกพันชําระคาบริการสวนกลางที่เกี่ยวเนื่อง 
   กับที่ดินเชาชวงตลอดอายุสัญญา เปนจํานวนเงิน  
   51.58 ลานบาท 

3 13 กรกฎาคม 2545 26 ป 26  กันยายน 2571 - ปแรกไมตองชําระ  
- ปที่ 2 คาเชาเดอืนละ 0.06 
  ลานบาทและเพิ่มขึ้นรอยละ 10 ของทุก 3 ป 

4 9 ตุลาคม 2539 30 ป 14  ตุลาคม  2569 - ปแรกคาเชาเดือนละ 0.11 ลานบาท และเพิ่มขึ้นดังนี ้
- ปที่ 6-10     เพิ่มจากปที่   5 รอยละ 33 
- ปที่ 11-15   เพิ่มจากปที่   6 รอยละ 33 
- ปที่ 16-20   เพิ่มจากปที่ 11 รอยละ 25 
- ปที่ 21-25   เพิ่มจากปที่ 16 รอยละ 30 
- ปที่ 26-30   เพิ่มจากปที่ 21 รอยละ 27 

  20 มีนาคม 2547 8 ป 14  ตุลาคม  2577 ตออายุสัญญาอีก 8 ป  เร่ิมตั้งแตวันที่ 15  ตุลาคม  2569 
- ปที่ 1-3 คาเชาปละ 13.55  ลานบาท 
- ปที่ 4-6 คาเชาปละ 14.81  ลานบาท 
- ปที่ 7-8 คาเชาปละ 16.19  ลานบาท 

5 6 พฤศจิกายน 2545 30  ป 31  ธันวาคม   2576 - ปที่ 1-5 คาเชาเดอืนละ 0.11  ลานบาท  
    - ปที่ 6-10 คาเชาเดอืนละ 0.15  ลานบาท 
    - ปที่ 11-15 คาเชาเดือนละ 0.20  ลานบาท 
    - ปที่ 16-20 คาเชาเดือนละ 0.25  ลานบาท 
    - ปที่ 21-25 คาเชาเดือนละ 0.32  ลานบาท 
    - ปที่ 26-30 คาเชาเดือนละ 0.41  ลานบาท 

6 19 ธันวาคม 2546 30  ป 22  ธันวาคม   2576 - ปที่ 1-5 คาเชาปละ   1.44  ลานบาท 
    - ปที่ 6-10 คาเชาปละ   1.58  ลานบาท  
    - ปที่ 11-15 คาเชาปละ   1.74  ลานบาท 
    - ปที่ 16-20 คาเชาปละ   1.92  ลานบาท  
    - ปที่ 21-25 คาเชาปละ   2.11  ลานบาท 

    - ปที่ 26-30 คาเชาปละ   2.32  ลานบาท  
7 28 ธันวาคม 2547 30  ป 28  ธันวาคม  2577 - ปที่ 1-3 คาเชาปละ   5.04  ลานบาท  

      - ชําระเพิ่มขึ้นในอตัรารอยละ 10 ของทุก 3 ป  
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18.2 บริษัทฯไดมกีารทําสัญญาเชาพื้นที่ศูนยการคารวม  14  แหง  ดังนี ้
 

ลําดับที่ วันที่ทําสัญญา อายุสัญญา วันสิ้นสุดสัญญา อัตราคาเชา 

1 1 พฤษภาคม 2542 24 ป 30 เมษายน 2566 -  เดือนละ 0.15 ลานบาท 

    - คาเชาเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 10 ของทกุ 3 ป 

2 28 ธันวาคม 2542 17 ป 31 ธันวาคม 2559 - เดือนละ 0.16 ลานบาท 

    - คาชาเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 15 ของทกุ 3 ป 

3 1 มกราคม 2543 23 ป 6 เดือน 30 มิถุนายน 2566 - จายคาเชาเพิ่มขึ้นทกุ 3 ป ในอัตราดังนี้ 

    - ปที่ 1-3 เดือนละ 0.47 - 0.62 ลานบาท 

     - คาเชาเพิม่ขึ้นในอตัรารอยละ 10 ของทุก 3 ป 

4 13 มกราคม 2543 22 ป 30 มิถุนายน 2565 - จายชําระคาเชาเพิม่ขึ้นทุก 3   ป    ในอัตราดังนี้ 

      - ปที่ 1 -15 เดือนละ 0.26  - 0.45  ลานบาท  

      - ปที่ 16-18 คาเชาเพิ่มขึ้นไมเกินรอยละ 50 ของปที่ 15 

      - ปที่ 19-21 คาเชาเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 15 ของปที่ 18 

      - ปที่ 22 คาเชาเพิม่ขึ้นรอยละ 15 ของปที่ 21 

5 1  พฤษภาคม 2544 24 ป 30 เมษายน 2568 - ปที่ 1-15 เดือนละ 0.17  - 0.30 ลานบาท  

     - ปที่ 16-18 เพิ่มไมเกินรอยละ 50  

     - ปที่ 19-21 เพิ่มจากปที่ 16-18 รอยละ 15 

     - ปที่ 22-24 เพิ่มจากปที่ 19-21 รอยละ 15 
6 23 กุมภาพันธ 2544 19 ป 3 เดือน 22 พฤษภาคม 2563 - ปที่ 1-3 คาเชาเดอืนละ 0.58 ลานบาท  

    - ปที่  4-12  คาเชาเพิ่มรอยละ 12  ของทุก 3 ป 

    - ปที่ 13-18 คาเชาเพิ่มรอยละ 7  ของทุก 3 ป 

    - ปที่ 19 คาเชาเดอืนละ 1.06 ลานบาท 

7 27 ตุลาคม 2544 20 ป 26 ตุลาคม 2564 - เดือนละ 0.32 ลานบาท ปรับคาเชา รอยละ 12  ทุก 3 ป 

8 28 พฤษภาคม 2545 24 ป 14 มกราคม 2569 - เดือนละ   0.32  ลานบาท 

9 22 กรกฎาคม 2545 24 ป 21 กรกฎาคม 2569 - เดือนละ   0.24  ลานบาท  

10 15 สิงหาคม  2546 28  ป 14 สิงหาคม 2574 - เดือนละ 0.50 ลานบาท ปรับคาเชารอยละ 12 ทุก 3 ป 

11 3 ตุลาคม  2546 24  ป 2 ตุลาคม 2570 - ปที่ 1-2  คาเชาเดอืนละ 0.12 ลานบาท 

     - ตั้งแตปที่ 3-24  ปรับในอัตราขั้นต่ําเปนเดือนละ 0.24  

        ลานบาท 
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ลําดับที่ วันที่ทําสัญญา อายุสัญญา วันสิ้นสุดสัญญา อัตราคาเชา 

12 7 ตุลาคม  2547 25  ป 6 ตุลาคม 2572 - ปที่ 1   คาเชาเดอืนละ 0.32 ลานบาท   

    - ปที่ 2   คาเชาเดอืนละ 0.40 ลานบาท   

    - ปที่ 3   คาเชาเดอืนละ 0.48 ลานบาท   

    - ปที่ 4 - 25   คาเชาเดือนละ 0.52 ลานบาท   

  13 1  เมษายน 2549 24 ป 31  มีนาคม  2573 - เดือนละ 0.20 ลานบาท  

     - คาเชาเพิม่ขึ้นในอตัรารอยละ 10 ของทุก 3 ป 

  14 23 ธันวาคม 2549 25 ป 22  ธันวาคม  2574 - เดือนละ 0.42 ลานบาท  

        - คาเชาเพิม่ขึ้นในอตัรารอยละ 10 ของทุก 3 ป 

19.  เงินปนผลจาย 

 เงินปนผลที่ประกาศจายในงวด 2550 และ 2549 มีรายละเอียดดังนี้ 

 อนุมัติโดย เงินปนผลจาย เงินปนผลจายตอหุน วันที่จายเงินปนผล 

เงินปนผลจายจากกําไรสะสม ที่ประชุมสามัญผูถือหุน    
   ของป 2549    เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2550 230.44 0.12 27 เมษายน 2550 

เงินปนผลจายจากกําไรสะสม ที่ประชุมสามัญผูถือหุน    
   ของป 2548    เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2549 190.82 0.20 20 เมษายน 2549 

20. เคร่ืองมือทางการเงิน 

 20.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

 ตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 48 เร่ืองการแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับ
เครื่องมือทางการเงิน บริษัทฯมีเครื่องมือทางการเงินที่สําคัญที่แสดงในงบดุลประกอบดวย เงินสด
และรายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคา ลูกหนี้อ่ืน เงินกูยมืระยะสั้น หุนกูและเงินกูยืมระยะยาว 
บริษัทฯมีความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายในการบริหารความ
เสี่ยงดังนี้ 
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 ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 

บริษัทฯมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน ฝายบริหาร
ควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม 
ดังนั้นบริษัทฯจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายที่เปนสาระสําคัญจากการใหสินเชื่อ นอกจากนี้  
การใหสินเชื่อของบริษัทฯไมมีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯมีฐานของลูกคาที่หลากหลายและมี
อยูจํานวนมากราย จํานวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯอาจตองสูญเสียจากการใหสินเชื่อคือมูลคาตามบัญชี
ของลูกหนี้และลูกหนี้อ่ืนที่แสดงอยูในงบดุล 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน        
เงินกูยืมระยะสั้น หุนกูและเงินกูยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย อยางไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพยและ
บางสวนของหนี้สินทางการเงินมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด  และมีหนี้สิน          
ทางการเงินบางสวนที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซ่ึงใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน ความเสี่ยงจาก
อัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯจึงอยูในระดับต่ํา  

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่สําคัญสามารถจัดตามประเภท
อัตราดอกเบี้ย และสําหรับสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตาม
วันที่ครบกําหนด หรือ วันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม (หากวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ย
ใหมถึงกอน) ไดดังนี้            

 

 งบการเงินรวม 
 อัตราดอกเบี้ยคงที ่ อัตราดอกเบี้ย    
 ภายใน มากกวา 1 มากกวา ปรับขึ้นลง ไมมี  อัตรา 
 1 ป ถึง 5 ป 5 ป ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย รวม ดอกเบี้ย 
 (พันบาท) (รอยละตอป) 
สินทรัพยทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - - - 17,799 92,259 110,058 0.5 

หนี้สินทางการเงิน        
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสัน้จาก        
   สถาบันการเงิน 913,321 - - 3,307 - 916,628 3.5 - 4.0 
หุนกู 500,000 500,000 - - - 1,000,000 5.0 - 5.4 
เงินกูยืมระยะยาว 300,000 1,125,000 - - - 1,425,000 4.5 
 1,713,321 1,625,000 - 3,307 - 3,341,628  
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 อัตราดอกเบี้ยคงที ่ อัตราดอกเบี้ย    
 ภายใน มากกวา 1 มากกวา ปรับขึ้นลง ไมมี  อัตรา 
 1 ป ถึง 5 ป 5 ป ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย รวม ดอกเบี้ย 
 (พันบาท) (รอยละตอป) 
สินทรัพยทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - - - 2,711 91,542 94,253 0.5 

หนี้สินทางการเงิน        
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสัน้จาก        
   สถาบันการเงิน 913,321 - - 3,307 - 916,628 3.5 - 4.0 
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 60,000 - - - - 60,000 4.0 
หุนกู 500,000 500,000 - - - 1,000,000 5.0 - 5.4 
เงินกูยืมระยะยาว 300,000 1,125,000 - - - 1,425,000 4.5 
 1,773,321 1,625,000 - 3,307 - 3,401,628  

 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อสินคาเปนเงินตรา
ตางประเทศ บริษัทฯไมไดทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาเพื่อใชเปนเครื่องมือใน
การบริหารความเสี่ยง 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 บริษัทฯมยีอดคงเหลือของหนี้สินทางการเงินที่เปนสกุลเงินตรา
ตางประเทศ ดังนี้ 

 
 หนี้สินทาง อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย  

สกุลเงิน การเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 

 (เหรียญ) (บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 71,704 34.6679 

20.2 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนหนึ่งของบริษัทฯจัดอยูในประเภทระยะสั้น  
เงินกูยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาดหรือปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด บริษัทฯ
จึงประมาณมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีที่แสดง
ในงบดุล 
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มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซ้ือและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยกันในขณะที่
ทั้งสองฝายมีความรอบรู และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปน
อิสระในลักษณะที่ไมมีความเกี่ยวของกัน วิธีการกําหนดมูลคายุติธรรมขึ้นอยูกับลักษณะของ
เครื่องมือทางการเงิน มูลคายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดลาสุด หรือกําหนดขึ้นโดยใชเกณฑ
การวัดมูลคาที่เหมาะสม  

21. การจัดประเภทรายการบัญชีใหม 

  นอกจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามที่กลาวในหมายเหตุขอ 1.5 บริษัทฯไดมีการจัด
ประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสําหรับงวดกอนใหมเพื่อใหสอดคลองกับการจัดประเภท
รายการบัญชีในงวดปจจุบัน ซ่ึงไมมีผลกระทบตอกําไรสุทธิหรือสวนของผูถือหุนนอกเหนือไปจากการ
เปล่ียนแปลงนโยบายบัญชีดังกลาว 

22. การอนุมัติงบการเงินระหวางกาล 

  งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยกรรมการผูมีอํานาจของบริษัทฯในวันที่                  
9 สิงหาคม 2550 
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