
(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2551 

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 โดยมีท่ีอยูตามท่ีจดทะเบียนตั้งอยูเลขท่ี 
96/27 หมู 9 ตําบลบางเขน อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 บริษัทฯ
มีสาขาในกรุงเทพฯและตางจังหวัดรวม  34 สาขา (31 ธันวาคม 2550: 31 สาขา) 

1.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 41 (ปรับปรุง 2550) เ ร่ือง            
งบการเงินระหวางกาล โดยบริษัทฯเลือกนําเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ อยางไรก็ตาม 
บริษัทฯไดแสดงรายการในงบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน      
และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเชนเดียวกับงบการเงินประจําป 

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปท่ีนําเสนอคร้ังลาสุด 
ดังนั้นงบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ และสถานการณ
ใหมๆ เพื่อไมใหขอมูลท่ีนําเสนอซํ้าซอนกับขอมูลท่ีไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงินควรใชงบ
การเงินระหวางกาลนี้ควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด 

1.3 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

งบการเงินรวมนี้จัดทําข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอยและไดจัดทําข้ึนโดยใชหลักเกณฑเดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปส้ินสุดวันท่ี       
31 ธันวาคม 2550 โดยไมมีการเปล่ียนแปลงโครงสรางท่ีมีสาระสําคัญของกลุมบริษัทในระหวาง
งวดปจจุบัน 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

1.4 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

งบการเงินระหวางกาลน้ีจัดทําข้ึนโดยไดใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับท่ีใช
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 ฝายบริหารของบริษัทฯไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชี
ฉบับท่ี 43 และฉบับท่ี 49 ไมเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ 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 บริษัทฯไดปรับยอนหลังงบการเงินสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุด 30 มิถุนายน 
2550 การปรับปรุงดังกลาวมีผลทําใหกําไรสุทธิสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุด 30 
มิถุนายน 2550 ลดลงเปนจํานวน 1.50 ลานบาท (0.001 บาทตอหุน) และ 2.99  ลานบาท (0.002 บาท
ตอหุน) ตามลําดับ ผลสะสมของการปรับปรุงดังกลาวไดแสดงไวในหัวขอ “ผลสะสมจากการ
ปรับปรุงขอผิดพลาดของงวดกอนเกี่ยวกับการบันทึกสวนลดจากการซ้ือสินคา” ในงบแสดงการ
เปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุนสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุด 30 มิถุนายน 2550 แลว 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

2. ลูกหนี้การคา   

(หนวย: พันบาท) 
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  
31 ธันวาคม 

2550  
30 มิถุนายน 

2551   
31 30 มิถุนายน 

2551 
ธันวาคม 
2550 

ลูกหนี้การคา 61,445 98,644 58,318 91,596 
ลูกหนี้เช็คคืน 16,675 17,593 16,675 17,593 
ลูกหนี้บัตรเครดิตและคูปอง 25,903 48,130 25,891 48,130 

104,023 164,367 100,884 157,319 รวม  

หัก: คาเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ (23,443) (20,785) (23,443) (20,785) 
ลูกหนี้การคา - สุทธิ 80,580 143,582 77,441 136,534 

 ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคา  ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 และ 31 ธันวาคม 2550 แยกตามอายุหนี้     
ท่ีคงคางไดดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท)  
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

30 มิถุนายน   
2551   

31 ธันวาคม 
2550  

30 มิถุนายน 
2551   

31 ธันวาคม 
2550 

อายุหนี้คางชาํระ        
ยังไมครบกําหนดชําระ 78,420 129,111 75,746 122,589 

    คางชําระ 

ไมเกิน 6 เดือน 8,659 17,488 8,194 16,962 
6 - 12 เดือน - - -   - 
มากกวา 12 เดอืน 16,944 17,768 16,944 17,768 

รวม 104,023 164,367 100,884 157,319 
หัก: คาเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ (23,443) (20,785) (23,443) (20,785) 

ลูกหนี้การคา - สุทธิ 80,580 143,582 77,441 136,534 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

3. สินคาคงเหลือ    

(หนวย: พันบาท) 
งบการเงินรวมและ                      

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
30 มิถุนายน 2551  31 ธันวาคม 2550 

สินคาคงเหลือ 3,421,325 3,049,138 
หัก: คาเผ่ือสินคาเสียหาย (69,668) (61,590) 
สุทธิ 3,351,657 2,987,548 
หัก: สินคาท่ีจายชําระคาสินคาเม่ือขาย (542,380) (354,273) 
       สวนลดจากการซ้ือสินคา (89,305) (85,706) 
สินคาคงเหลือ – สุทธิ 2,719,972 2,547,569 

4. เงินลงทุนในบริษัทยอย 
(หนวย: พันบาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน วิธีสวนไดเสีย เงินปนผล ทุนเรียกชําระแลว 
 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 
 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 15,579 10,972 - - 

5. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

 ในระหวางงวด บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเง่ือนไขทางการคาและเกณฑตามท่ีตกลงกันระหวางบริษัทฯและ
บริษัทเหลานั้น ซ่ึงเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้  

 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา งบการเงินรวม 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด  
 วันท่ี 30 มิถุนายน วันท่ี 30 มิถุนายน  

 2551 2550 2551 2550      

รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      
   (ไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)      
ขายสินคา - - 377 176 ราคาตลาด 
คาเชาและคาบริการรับ - - 28,533 20,515 เดือนละ 9.5 ลานบาท 
        สําหรับงวด 2551 และ 
        เดือนละ 6.5 - 6.8 ลานบาท 
        สําหรับงวด 2550 
รายไดอ่ืน - - 5,595 4,962 รอยละของยอดรายไดหลัก 
ดอกเบ้ียจาย - - 424 597 รอยละ 3.4 - 5.15  ตอป 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา งบการเงินรวม 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด  
 วันท่ี 30 มิถุนายน วันท่ี 30 มิถุนายน  

 2551 2550 2551 2550      

รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน      
ขายสินคา 3,178 2,746 3,178 2,746 ราคาตลาด 
ดอกเบ้ียรับ 204 2 204 2 รอยละ 0.5 ตอป 
ซื้อสินคา 1,232 589 1,232 589 ราคาตลาด 
คาเชาและคาบริการจาย 4,148 4,295 4,148 4,295 รอยละของยอดขาย 

(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา งบการเงินรวม 

 สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด  
 วันท่ี 30 มิถุนายน วันท่ี 30 มิถุนายน  

 2551 2550 2551 2550      

รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      
   (ไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)      
ขายสินคา - - 615 244 ราคาตลาด 
คาเชาและคาบริการรับ - - 57,067 40,347 เดือนละ 9.5 ลานบาท 
        สําหรับงวด 2551 และ 
        เดือนละ 6.5 - 6.8 ลานบาท 
        สําหรับงวด 2550 
รายไดอ่ืน - - 11,272 10,685 รอยละของยอดรายไดหลัก 
ดอกเบ้ียจาย - - 848 1,168 รอยละ 3.4 - 5.15  ตอป 
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน      
ขายสินคา 5,939 7,396 5,939 7,096 ราคาตลาด 
ดอกเบ้ียรับ 204 268 204 268 รอยละ 0.5 ตอป 
ซื้อสินคา 1,431 1,215 1,431 1,215 ราคาตลาด 
คาเชาและคาบริการจาย 8,396 8,707 8,396 8,707 รอยละของยอดขาย 

 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 และ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯมียอดคงคางกับกิจการท่ีเกี่ยวของกันซ่ึง
สรุปไดดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2551   
31 ธันวาคม 

2550  
30 มิถุนายน 

2551   
31 ธันวาคม 

2550 
เงินฝากสถาบันการเงิน     
บมจ. ธนาคารแลนด แอนด เฮาส               
   เพื่อรายยอย 139 134 139 134 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 (หนวย: พันบาท) 
  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 มิถุนายน 

2551   
31 ธันวาคม 

2550  
30 มิถุนายน 

2551   
31 ธันวาคม 

2550 
ลูกหน้ีการคา     
บมจ. แลนด แอนด เฮาส และ     
   บริษัทยอย  2,860 1,708 2,860 1,708 
บมจ. ควอลิต้ี เฮาส และบริษัทยอย  223 336 223 336 
บจ. มารเก็ต วิลเลจ     

- - 246 132 (ไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว) 
รวม 3,083 2,044 3,329 2,176 
ลูกหน้ีอื่น     
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ควอลิต้ีเฮาส 3,000 3,000 3,000 3,000 
บมจ. ควอลิต้ี คอนสตรัคช่ัน โปรดักส     
   และบริษัทยอย 6 3 6 3 
บจ. มารเก็ต วิลเลจ     

- - 1,929 6,026 (ไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว) 
รวม 3,006 3,003 4,935 9,029 
เจาหน้ีการคา     
บมจ. ควอลิต้ี คอนสตรัคช่ัน โปรดักส     
   และบริษัทยอย 827 21 827 21 
เจาหน้ีอื่น     
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ควอลิต้ีเฮาส 3,219 1,661 3,219 1,661 
เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการที่เกี่ยวของกัน       
บจ. มารเก็ต วิลเลจ     

- - 50,000 50,000 (ไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว) 

 ในระหวางงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2551 ไมมีรายการเคล่ือนไหวของเงินกูยืมระยะ
ส้ันจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน  

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

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

 ในระหวางงวด 2551 บริษัทฯและบริษัทยอยไดจายเงินเดือน คาเบ้ียประชุมและเงินบําเหน็จใหแก
กรรมการและผูบริหารเปนจํานวนเงิน 7.9 ลานบาท (2550: 4.49 ลานบาท) 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 นอกจากนี้ ในระหวางงวด บริษัทฯไดจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯจํานวน 
5,750,000 หนวยใหแกกรรมการของบริษัทฯและบริษัทยอย โดยไมคิดมูลคารายละเอียดของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวไดแสดงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 13 

6. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีท่ีดิน  อาคารและอุปกรณสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี                 
30 มิถุนายน 2551 สรุปไดดังนี้: - 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

ราคาทุน   
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2550 10,207,709 10,188,501 
ซ้ือสินทรัพยระหวางงวด 356,884 356,199 
จําหนายระหวางงวด (10,196) (10,040) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2551 10,554,397 10,534,660 
คาเส่ือมราคาสะสม   
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2550 1,825,127 1,819,500 
คาเส่ือมราคาระหวางงวด 336,329 334,405 
คาเส่ือมราคาสวนท่ีจําหนาย (8,400) (8,343) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2551 2,153,056 2,145,562 
คาเผื่อการดอยคา   
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2550 43,000 43,000 
เพิ่มข้ึนระหวางงวด 12,620 12,620 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2551 55,620 55,620 
มูลคาสุทธิตามบัญชี   
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2550 8,339,582 8,326,001 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2551 8,345,721 8,333,478 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

บริษัทฯไดจดจํานองอาคารและสิทธิการเชา (หมายเหตุ 7) ซ่ึงมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี          
30 มิถุนายน  2551 จํานวน  509.9 ลานบาท  (31 ธันวาคม  2550: 603.6 ลานบาท) เพื่อเปน
หลักประกันวงเงินสินเช่ือท่ีบริษัทฯมีตอธนาคารพาณิชยตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุ 8 และ 11  

7. สิทธิการเชาและโปรแกรมคอมพิวเตอร 

รายการเปล่ียนแปลงของสิทธิการเชาและโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 
30 มิถุนายน 2551 สรุปไดดังนี้: - 

 (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 - 570 - 570 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2551 624,925 180,229 624,925 180,219 
คาเส่ือมราคาสะสม     
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2550 111,485 63,514 111,485 63,512 
คาเส่ือมราคาระหวางงวด 11,354 8,405 11,354 8,404 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2551 122,839 71,919 122,839 71,916 
มูลคาสุทธิตามบัญชี     
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2550 513,440 116,145 513,440 116,137 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2551 502,086 108,310 502,086 108,303 

8. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงนิ 

หนวย: พันบาท) (

  งบการเงินรวมและ                  
งบการเงินเฉพาะกิจการ อัตราดอกเบ้ีย 

 (รอยละตอป) 30 มิถุนายน 2551 31 ธันวาคม 2550 

3.35 - 3.55 438,687 555,000  เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 บริษัทฯมีเงินกูยืมระยะส้ันประเภทตั๋วสัญญาใชเงินจากสถาบันการเงิน
สองแหงจํานวนเงินรวม  440  ลานบาท (31 ธันวาคม 2550: 555 ลานบาท)โดยมีอัตราดอกเบ้ีย   
รอยละ 3.35 - 3.50 ตอป (31 ธันวาคม 2550: รอยละ 3.55 ตอป) และไมมีหลักทรัพยค้ําประกัน เงิน
กูยืมนี้ถึงกําหนดชําระเม่ือทวงถาม  
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 และ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารหลายแหง
รวมวงเงินท้ังส้ิน 120 ลานบาท และ 105 ลานบาท ตามลําดับ โดยวงเงินบางสวนคํ้าประกันโดย
สิทธิการเชาและส่ิงปลูกสราง (หมายเหตุ 6 และ 7)  

9. หนี้สินภายใตสัญญาเชาระยะยาว 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สวนท่ีถึงกําหนด  สวนท่ีถึงกําหนด 
  ชําระในหน่ึงป ชําระเกินหน่ึงป 

 30 มิถุนายน 
2551   

31 ธันวาคม 
2550  

30 มิถุนายน 
2551   

31 ธันวาคม 
2550 

หนี้สินภายใตสัญญาเชา     
   ระยะยาว 12,879 14,109 9,471 10,800 
หัก: ดอกเบ้ียรอตัดบัญชี (1,048) (1,173) (615) (511) 
สุทธิ 11,831 12,936  8,856 10,289  

10. หุนกู 

หุนกูของบริษทัฯประกอบดวย 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

จํานวนหุน (หนวย) จํานวนเงิน (พันบาท)  

30 มิถุนายน 
2551   

31 ธันวาคม 
2550  

30 มิถุนายน 
2551   

31 ธันวาคม 
2550 

หุนกูประเภทไมมีหลักประกันครั้งที่ 1/2548     
   ชุดที่ 1  - 500,000 - 500,000 
   ชุดที่ 2 500,000 500,000 500,000 500,000 
หุนกูประเภทไมมีหลักประกันครั้งที่ 1/2551 500,000 - 500,000 - 
รวม 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

หัก: สวนที่จะถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป   (660,000) (500,000) 
  340,000 500,000 สุทธ ิ
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2546  เม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน 2546 ไดอนุมัติให
บริษัทฯออกและเสนอขายหุนกูภายในวงเงินไมเกิน 2,000 ลานบาท หรือเทียบเทาในเงินสกุลอ่ืน 
โดยสามารถเสนอขายท้ังหมดในคราวเดียว หรือหลายคราวใหแกประชาชนท่ัวไป หรือผูลงทุนโดย
เฉพาะเจาะจง หรือผูลงทุนประเภทสถาบัน ในวันท่ี 17 มีนาคม 2548 บริษัทฯไดขายหุนกูแลวเปน
จํานวนเงิน 1,000 ลานบาท ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้  

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 

ในระหวางเดือนมีนาคม 2551 บริษัทฯไดชําระเงินคืนหุนกูประเภทไมมีหลักประกัน คร้ังท่ี 1/2548 
ชุดที่ 1 จํานวน 500 ลานบาทใหแกผูถือหุนกูแลวท้ังจํานวน 

เม่ือวันท่ี 4 เมษายน 2550 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 ไดอนุมัติใหบริษัทฯออกหุนกูใน
วงเงินไมเกิน 2,000 ลานบาทหรือเทียบเทาในเงินสกุลอ่ืนอายุไมต่ํากวา 3 ป และไมเกิน 10 ป  

เม่ือวันท่ี 2 พฤษภาคม 2551 บริษัทฯไดขายหุนกูแลวเปนจํานวนเงิน 500 ลานบาท ซ่ึงมีรายละเอียด
ดังนี้  

ชื่อของหุนกู  "หุนกูชนิดทยอยชําระคืนเงินตนของ 

  
บริษัท โฮม โปรดกัส เซ็นเตอร จํากดั (มหาชน) คร้ังที่ 1/2551 ครบกําหนด    

ไถถอนป 2554" 
จํานวนเงิน  500 ลานบาท  
อายุ  3 (สาม) ป นับจากวันทีอ่อกหุนกู  
วันทีอ่อกหุนกู  2 พฤษภาคม 2551   
อัตราดอกเบี้ย รอยละ 4.00 ตอป  
ระยะเวลาการชําระดอกเบี้ย ชําระทกุๆ 3 (สาม)เดือน ในเดือนกมุภาพันธ พฤษภาคม  สิงหาคม 
  และพฤศจิกายนของทุกป  
การชําระเงินตน ชําระคืนเปนรายงวด 3 (สาม)เดือน งวดละ 40 ลานบาท (งวดสุดทาย 60  
 ลานบาท) จํานวน 12 งวด เร่ิมงวดแรกวันที ่2 สิงหาคม 2551 
 งวดสุดทาย 2 พฤษภาคม 2554 
เง่ือนไขและขอจํากัดทางการเงิน การดํารงสัดสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 บริษัทฯสามารถออกและเสนอขายหุนกูไดในวงเงินไมเกิน 2,500 ลาน
บาท 

11. เงินกูยืมระยะยาว 

เงินกูยืมเงินระยะยาวของบริษัทฯมีรายละเอียดดังนี ้
                         (หนวย: พันบาท) 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ลําดบัที ่ ยอดเงินกู ยอดคงเหลือ   เง่ือนไขการผอนชําระ  อัตราดอกเบี้ย 

   30 มิถุนายน 2551   31 ธันวาคม 2550   ตองวด/ตอเดอืน     

1 1,500,000 1,125,000  1,275,000  25 ลานบาท  * 
2 100,000 100,000  100,000  33 ลานบาท  ** 

  รวม  1,225,000  1,375,000     
หัก: สวนทีถ่ึงกําหนด 
   ชําระภายในหนึง่ป (400,000)  (400,000)     

เงินกูยืมระยะยาวสุทธิ 825,000  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 บริษัทฯไดทําสัญญาเงินกูยืมจํานวน 2,000 ลานบาทกับธนาคารพาณิชย
แหงหนึ่ง โดยมีกําหนดระยะเวลาชําระคืนภายใน 78 เดือน เดือนละไมต่ํากวา 33 ลานบาท และคิด
ดอกเบ้ียในอัตรา MLR ลบรอยละตามท่ีตกลงรวมกัน เงินกูยืมนี้คํ้าประกันแบบ Negative Pledge 
ดวยสินทรัพยและสิทธิการเชาบางสวน ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 บริษัทฯไดรับเงินกูยืมนี้มาแลว
จํานวน 100 ลานบาท และมีวงเงินกูยืมระยะยาวท่ียังไมไดเบิกใชเปนจํานวน 1,900 ลานบาท  

เม่ือวันท่ี 28 กรกฎาคม 2551 บริษัทฯไดทําความตกลงกับธนาคารในการลดวงเงินกูยืมจาก 2,000 
ลานบาท เปน 845 ลานบาท  ทําใหมีวงเงินกูยืมระยะยาวท่ียังไมไดเบิกใชเปนจํานวน 745 ลานบาท  
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

12. ทุนจดทะเบียน 

12.1 เม่ือวันท่ี 4 เมษายน 2550 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 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.  

12.2 เม่ือวันท่ี 9 เมษายน 2551 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 ไดอนุมัติใหลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯจํานวน 2,078,714 บาท เนื่องจากใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะถือหุนสามัญของบริษัทฯคร้ังท่ี 
1/2547 (ESOP-W1) จํานวน 987,487 หนวยไดหมดอายุลง  

รายการกระทบยอดจํานวนหุนสามัญ 
(หนวย: หุน) 

สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี  
 30 มิถุนายน 

 2551 2550  

หุนสามัญจดทะเบียน   
จํานวนหุนสามัญ ณ วันตนงวด 1,988,546,860 1,938,146,860 
เพิ่มทุนจดทะเบียนเนื่องจากการออกใบสําคัญ   
   แสดงสิทธิ ESOP-W4 - 50,400,000 
ลดทุนจดทะเบียนจาก ESOP-W1 ท่ีหมดอายุ (2,078,714) - 

จํานวนหุนสามัญ ณ วันปลายงวด 1,986,468,146 1,988,546,860 

หุนสามัญท่ีออกและชําระแลว   
จํานวนหุนสามัญ ณ วันตนงวด 1,924,920,422 1,919,818,404 
เพิ่มข้ึนเนื่องจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ   
   ESOP-W1 ESOP-W2 ESOP-W3 และ ESOP-W4 8,254,003 4,765,693 

จํานวนหุนสามัญ ณ วันปลายงวด 1,933,174,425 1,924,584,097 

13. ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

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

 12 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

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 

ตามท่ีบริษัทฯไดมีการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯใหแกพนักงานของ
บริษัทฯคร้ังท่ี 1/2548 (ESOP-W2) จํานวน 7,000,000 หนวย ทําใหมีผลกระทบตอราคาการใชสิทธิ 
และอัตราการใชสิทธิใหมเปน 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิมีสิทธิซ้ือหุนสามัญใหแกพนักงานของ
บริษัทฯคร้ังท่ี 1/2547 (ESOP-W1) ได 1.006 หุน ในราคาหุนละ 1 บาท ตั้งแตวันท่ี 28 กุมภาพันธ 
2549 เปนตนไป 

ในเดือนตุลาคม 2549  บริษัทฯไดมีมติอนุมัติใหเพ่ิมทุนจดทะเบียนสงผลใหใบสําคัญแสดงสิทธิท่ี
จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯใหแกพนักงานของบริษัทฯ (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   
สําหรับพนักงานครั้งที่ 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 ดังนี้ 

•  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 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

เม่ือวันท่ี 23 พฤษภาคม 2551 บริษัทฯไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ
ใหแกพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอยคร้ังท่ี 4 (ESOP-W4) ตามมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2550 โดยบริษัทฯออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญจํานวน 50,000,000 หนวย 
โดยมีอัตราการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยตอ 1 หุนสามัญ มีอายุการใชสิทธิ 5 ป โดย
สัดสวนการใชสิทธิไมเกินรอยละ 20 ตอป ราคาท่ีใชสิทธิคิดเปนสวนลดรอยละ 20 จากราคาปด
เฉล่ียของหุนสามัญของบริษัทฯ 30 วัน การออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ
ใหแกพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอย (ESOP-W4) มีผลกระทบตออัตราการใชสิทธิ ESOP-
W2 และ ESOP-W3 ดังนี้ 

•  อัตราการใชสิทธิใหมเปน 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิมีสิทธิซ้ือหุนสามัญใหแกพนักงาน
ของบริษัทฯคร้ังท่ี 2/2548 (ESOP-W2) ได 1.823 หุน ในราคาหุนละ 1 บาท 

•  อัตราการใชสิทธิใหมเปน 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิมีสิทธิซ้ือหุนสามัญใหแกพนักงาน
ของบริษัทฯคร้ังท่ี 1/2550 (ESOP-W3) ได 1.007 หุน ในราคาหุนละ 1 บาท 

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดขอใชสิทธิโดยสามารถสรุปไดดังนี ้
  จํานวนหุนสามัญ มูลคาหุนสามัญ   วันที่จดทะเบียน 
 จํานวนที่ใชไป ที่มาจากการ ที่เกิดจากการ   เพิ่มทุนกับ 

ESOP-W1 ESOP-W2 ESOP-W3 ESOP-W4 ใชสิทธ ิ ใชสิทธ ิ ทุนชําระแลว กระทรวงพาณิชย วันที่ใชสิทธิ 

 (หนวย) (หนวย) (หนวย) (หนวย) (หุน) (บาท) (หุน) (บาท)  
ยอดยกมา 1 มกราคม 2550 13,511,689 6,951,800 - - - - 1,919,818,404 1,919,818,404 - 
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 

- - 4,679,142 3,482,200 8,194,003 8,194,003   1,933,174,425   1,933,174,425 12 มิถุนายน 2551  30 พฤษภาคม 2551 

รวม 14,012,513 6,981,800 8,877,408 3,482,200      

จํานวนที่จัดสรร 15,000,000 7,000,000 15,000,000 50,000,000      
จํานวนที่ใชไป (14,012,513) (6,981,800) (8,877,408) (3,482,200)      

(987,487) - - -      จํานวนที่หมดอายุ 

- 18,200 6,122,592 46,517,800      จํานวนที่ยังไมไดใช 

14.     ภาษีเงินไดนติิบุคคล 

 ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2551 และ 2550 
คํานวณข้ึนจากกําไรของบริษัทฯและบริษัทยอยหลังจากบวกกลับดวยคาใชจายและรายการสํารอง
ซ่ึงยังไมสามารถถือเปนรายจายในการคํานวณภาษี 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

15. กําไรตอหุน 

 กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสุทธิสวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญสําหรับงวด
ดวยจํานวนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนสามัญท่ีออกอยูในระหวางงวด 

กําไรตอหุนปรับลดคํานวณโดยหารกําไรสุทธิสวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญสําหรับงวดดวย
ผลรวมของจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักท่ีออกอยูในระหวางงวดกับจํานวนถัวเฉลี่ยถวง
น้ําหนักของหุนสามัญท่ีบริษัทฯอาจตองออกเพ่ือแปลงหุนสามัญเทียบเทาปรับลดท้ังส้ินใหเปนหุน
สามัญ โดยสมมติวาไดมีการแปลงเปนหุนสามัญ ณ วันตนงวดหรือ ณ วันออกหุนสามัญเทียบเทา 

 

การกระทบยอดระหวางกําไรตอหุนข้ันพืน้ฐานและกําไรตอหุนปรับลดแสดงไดดังนี้ 

 งบการเงินรวม 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

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

 2551 2550 2551 2550 2551 2550      

  (    (ปรับปรุงใหม) ปรับปรุงใหม) 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน       
กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุน       

   200,038 168,181 1,927,502 1,921,822 0.10 0.09 บริษัทใหญ 
ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทา       

   - - 49,331 12,730   ปรับลด 
กําไรตอหุนปรับลด       
กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญ       
   สมมติวามีการแปลงเปนหุนสามัญ       
   จากใบสําคัญแสดงสิทธิ 200,038 168,181 1,976,833 1,934,552 0.10 0.09 
 

 
 งบการเงินรวม 

 สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

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

 2551 2550 2551 2550 2551 2550      

  (    (ปรับปรุงใหม) ปรับปรุงใหม) 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน       
กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุน       

   386,850 305,641 1,926,222 1,920,915 0.20 0.16 บริษัทใหญ 
ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทา       

   - - 49,085 9,006   ปรับลด 
กําไรตอหุนปรับลด       
กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญ       
   สมมติวามีการแปลงเปนหุนสามัญ       
   จากใบสําคัญแสดงสิทธิ 386,850 305,641 1,975,307 1,929,921 0.20 0.16 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

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

 2551 2550 2551 2550 2551 2550      

  (    (ปรับปรุงใหม) ปรับปรุงใหม) 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน       
กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุน       

   197,800 162,428 1,927,502 1,921,822 0.10 0.08 บริษัทใหญ 
ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทา       

   - - 49,331 12,730   ปรับลด 
กําไรตอหุนปรับลด       
กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญ       
   สมมติวามีการแปลงเปนหุนสามัญ       
   จากใบสําคัญแสดงสิทธิ 197,800 162,428 1,976,833 1,934,552 0.10 0.08 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

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

 2551 2550 2551 2550 2551 2550      

  (    (ปรับปรุงใหม) ปรับปรุงใหม) 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน       
กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุน       

   382,244 292,474 1,926,222 1,920,915 0.20 0.15 บริษัทใหญ 
ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทา       

   - - 49,085 9,006   ปรับลด 
กําไรตอหุนปรับลด       
กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญ       
   สมมติวามีการแปลงเปนหุนสามัญ       
   จากใบสําคัญแสดงสิทธิ 382,244 292,474 1,975,307 1,929,921 0.19 0.15 

16. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการหลัก คือ จําหนายสินคาประเภทวัสดุกอสราง อุปกรณและ
เคร่ืองมือในการกอสราง อุปกรณตกแตงอาคารและเคร่ืองมือชาง และใหเชาพื้นท่ี (ซ่ึงมียอดรายได
และสินทรัพยนอยกวารอยละ 10 ของยอดรายไดรวมและสินทรัพยรวมของทุกสวนงาน) โดยมี
สวนงานทางภูมิศาสตรหลักในประเทศไทย ดังนั้นรายได กําไร และสินทรัพย โดยสวนใหญตามท่ี
แสดงไวในงบการเงินจึงเกี่ยวของกับสวนงานธุรกิจจําหนายสินคาและสวนงานทางภูมิศาสตร
ตามท่ีกลาวไว 

 16 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

17. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

17.1 บริษัทฯ มีภาระผูกพันกับธนาคารและสถาบันการเงิน 4 แหง ในการคํ้าประกันการเชา การซ้ือ
สินคาหรือจางทําของและคํ้าประกันตอหนวยงานรัฐวิสาหกิจ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 และ 31 
ธันวาคม 2550 เปนจํานวนเงินรวม 93.30 ลานบาท  และ 116.18 ลานบาท ตามลําดับ 

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

17.3  ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 บริษัทฯมีภาระผูกพันจากการเปดวงเงินเลตเตอรออฟเครดิตกับธนาคาร
พาณิชย 2 แหง วงเงิน 4.45 ลานเหรียญสหรัฐ (31 ธันวาคม 2550: ธนาคารพาณิชย 3 แหง วงเงิน 
2.40 ลานเหรียญสหรัฐ)  

18. ภาระผูกพันตามสัญญาเชาระยะยาว 

18.1 บริษัทฯไดมีการทําสัญญาเชาท่ีดินรวม 6 แหง โดยมีภาระผูกพันในการจายคาเชาตามสัญญาเชา
ดังนี้ 

 ลานบาท 

จายชําระภายใน:  
     1 ป 35 
     2 ถึง 5 ป 155 
     หลังจาก 5 ป 803 

 993 

18.2 บริษัทฯไดมีการทําสัญญาเชาพื้นท่ีศูนยการคารวม 16 แหง โดยมีภาระผูกพันในการจายคาเชาตาม
สัญญาเชาดังนี้ 

 ลานบาท 

จายชําระภายใน:  
     1 ป 79 
     2 ถึง 5 ป 339 
     หลังจาก 5 ป 1,468 

 1,886 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

19.  เงินปนผลจาย 

 เงินปนผลที่ประกาศจายในงวด 2551 และ 2550 มีรายละเอียดดังนี้ 

 อนุมัติโดย เงินปนผลจาย เงินปนผลจายตอหุน วันที่จายเงินปนผล 

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

เงินปนผลจายจากกําไรสะสม ที่ประชุมสามัญผูถือหุน    
   ของป 2550    เม่ือวันที่ 9 เมษายน 2551 346.48 0.18 8 พฤษภาคม 2551 

20. เคร่ืองมือทางการเงิน 

20.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคัญของบริษัทฯตามที่นิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 48 “การ
แสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดวย เงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคา ลูกหนี้อ่ืน เงินกูยืมระยะส้ัน หุนกูและเงินกูยืมระยะยาว บริษัทฯมี
ความเส่ียงท่ีเกี่ยวของกับเคร่ืองมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดังนี้ 

ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ  

บริษัทฯมีความเส่ียงดานการใหสินเช่ือท่ีเกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน ฝายบริหาร
ควบคุมความเส่ียงนี้โดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม 
ดังนั้นบริษัทฯจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายท่ีเปนสาระสําคัญจากการใหสินเช่ือ นอกจากนี้  
การใหสินเช่ือของบริษัทฯไมมีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯมีฐานของลูกคาท่ีหลากหลายและมี
อยูจํานวนมากราย จํานวนเงินสูงสุดท่ีบริษัทฯอาจตองสูญเสียจากการใหสินเช่ือคือมูลคาตามบัญชี
ของลูกหนี้และลูกหนี้อ่ืนท่ีแสดงอยูในงบดุล 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบ้ีย 

บริษัทฯมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินกูยืม
ระยะส้ัน หุนกูและเงินกูยืมระยะยาวท่ีมีดอกเบ้ีย อยางไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพยและบางสวนของ
หนี้สินทางการเงินมีอัตราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอัตราตลาด และมีหนี้สินทางการเงินบางสวน    
ท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียของ    
บริษัทฯจึงอยูในระดับตํ่า  

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินท่ีสําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตรา
ดอกเบ้ีย และสําหรับสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอัตราดอกเบี้ยคงท่ีสามารถแยกตามวันท่ี
ครบกําหนด หรือ วันท่ีมีการกําหนดอัตราดอกเบ้ียใหม (หากวันท่ีมีการกําหนดอัตราดอกเบ้ียใหม
ถึงกอน) ไดดังนี้            
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 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 - - - 72,409 65,732 138,141 0.50 
หน้ีสินทางการเงิน        
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืม        
   ระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 438,687 - - - - 438,687 3.35 - 3.50 
หุนกู 660,000 340,000 - - - 1,000,000 4.00 - 5.40 
เงินกูยืมระยะยาว 400,000 825,000 - - - 1,225,000 4.80 - 5.75 
 1,498,687 1,165,000 - - - 2,663,687  

 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 - - - 57,455 65,594 123,049 0.50 

หน้ีสินทางการเงิน        
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืม        
   438,687 - - - - 438,687 3.35 - 3.50 ระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการ        

   ที่เก่ียวของกัน 50,000 - - - - 50,000 3.40 
หุนกู 660,000 340,000 - - - 1,000,000 4.00 - 5.40 
เงินกูยืมระยะยาว 400,000 825,000 - - - 1,225,000 4.80 - 5.75 
 1,548,687 1,165,000 - - - 2,713,687  

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน 

บริษัทฯมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีสําคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซ้ือสินคาเปนเงินตรา
ตางประเทศ บริษัทฯไมไดทําสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาเพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการ
บริหารความเส่ียง 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 บริษัทฯมียอดคงเหลือของหน้ีสินทางการเงินท่ีเปนสกุลเงินตรา
ตางประเทศดังนี้ 

 
 หนี้สินทาง อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย  

สกุลเงิน การเงิน ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2551 

 (เหรียญ) (บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 97,866 33.65 
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(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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20.2 มูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนหนึ่งของบริษัทฯจัดอยูในประเภทระยะส้ัน เงินกูยืม
มีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาดหรือปรับข้ึนลงตามอัตราตลาด บริษัทฯจึง
ประมาณมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีท่ีแสดงใน
งบดุล 

มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินท่ีผูซ้ือและผูขายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยกันในขณะท่ีท้ังสอง
ฝายมีความรอบรู และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระใน
ลักษณะที่ไมมีความเกี่ยวของกัน วิธีการกําหนดมูลคายุติธรรมข้ึนอยูกับลักษณะของเคร่ืองมือ     
ทางการเงิน มูลคายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดลาสุด หรือกําหนดข้ึนโดยใชเกณฑการวัด     
มูลคาท่ีเหมาะสม  

21. การจัดประเภทรายการบัญชีใหม 

 นอกจากการปรับปรุงขอผิดพลาดของงวดกอนตามท่ีกลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 1.6 
ซ่ึงมีผลกระทบตอกําไรสุทธิสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2550 และ
สวนของผูถือหุนสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2550 ตามท่ีไดรายงานไปแลว   
บริษัทฯไดมีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสําหรับงวด 2550 ใหมเพื่อให
สอดคลองกับการจัดประเภทรายการบัญชีในงวดปจจุบัน ซ่ึงไมมีผลกระทบตอกําไรสุทธิหรือ    
สวนของผูถือหุนนอกเหนือไปจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาว 

22. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยกรรมการผูมีอํานาจของบริษัทฯเม่ือวันท่ี                
7 สิงหาคม 2551  
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