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บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดอืนและหกเดอืนส้ินสุดวนัที ่30 มถุินายน 2553  

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษทัฯ 

บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) จดัตั้งข้ึนเป็นบริษทัมหาชนจาํกดัและมี
ภูมิลาํเนาในประเทศไทย บริษทัฯมีบริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) และ บริษทั ควอลิต้ี 
เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ธุรกิจหลกั
ของบริษทัฯคือการจาํหน่ายสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตกแต่ง ก่อสร้าง ต่อเติมและซ่อมแซมอาคาร
และท่ีอยู่อาศยัแบบครบวงจรและให้บริการท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการให้เช่าพ้ืนท่ี โดยมีท่ีอยู่ตามท่ี             
จดทะเบียนตั้งอยู่เลขท่ี 96/27 หมู่ 9 ตาํบลบางเขน อาํเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี ณ วนัท่ี      
30 มิถุนายน 2553 บริษทัฯมีสาขาในกรุงเทพฯและต่างจงัหวดัรวม 36 สาขา (31 ธนัวาคม 2552: 35 
สาขา) 

1.2 เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงนิระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2550) เ ร่ือง            
งบการเงินระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม 
บริษทัฯไดแ้สดงรายการในงบดุล งบกาํไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้น      
และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพ่ิมเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์
ใหม่ๆ เพ่ือไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีได้รายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช ้        
งบการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย    
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยดงักล่าว 

1.3 เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงนิรวม 

งบการเงินรวมน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 
และบริษทัย่อยและได้จดัทาํข้ึนโดยใช้หลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี       
31 ธนัวาคม 2552 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างท่ีมีสาระสาํคญัของกลุ่มบริษทัในระหว่าง
งวดปัจจุบนั 
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1.4 การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ 

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐานการ
บญัชีใหม่ตามท่ีระบุขา้งล่างน้ี มาตรฐานการบญัชีดงักล่าวยงัไม่มีผลบงัคบัใช้ในปีปัจจุบนั เวน้แต่
แม่บทการบญัชีซ่ึงมีผลบงัคบัใชท้นัที 

   วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้
แม่บทการบญัชี (ปรับปรุง 2552)  มีผลบงัคบัใชท้นัที 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) การนาํเสนองบการเงิน 1 มกราคม 2554 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2552) สินคา้คงเหลือ 1 มกราคม 2554 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด 1 มกราคม 2554 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบญัชี การ

เปล่ียนแปลงประมาณ
การทางบญัชี และ
ขอ้ผดิพลาด 

1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณ์ภายหลงัรอบ
ระยะเวลารายงาน 

1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2552) สญัญาก่อสร้าง 1 มกราคม 2554 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12  ภาษีเงินได ้ 1 มกราคม 2556 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2552) สญัญาเช่า 1 มกราคม 2554 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบญัชีสาํหรับเงิน

อุดหนุนจากรัฐบาล 
และการเปิดเผยขอ้มูล
เก่ียวกบัความช่วยเหลือ
จากรัฐบาล 

1 มกราคม 2556 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2552) ตน้ทุนการกูย้มื 1 มกราคม 2554 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2552) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบั

บุคคลหรือกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั 

1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการ 

1 มกราคม 2554 
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   วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 1 มกราคม 2554 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29  การรายงานทางการเงินใน

สภาพเศรษฐกิจท่ีเงิน
เฟ้อรุนแรง 

1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2552) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 1 มกราคม 2554 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2552) กาํไรต่อหุน้ 1 มกราคม 2554 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหวา่งกาล 1 มกราคม 2554 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2552) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 1 มกราคม 2554 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหน้ีสิน 

หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน 
และสินทรัพยท่ี์อาจ
เกิดข้ึน 

1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 1 มกราคม 2554 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการ

ลงทุน 
1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 
(ปรับปรุง 2552) 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ี
ถือไวเ้พ่ือขายและการ
ดาํเนินงานท่ียกเลิก 

1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 6 การสาํรวจและประเมินค่า
แหล่งทรัพยากรแร่ 

1 มกราคม 2554 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯไดป้ระเมินแลว้เห็นว่ามาตรฐานการบญัชีและมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินสาํหรับปีท่ีเร่ิมใชม้าตรฐานการ
บญัชีดงักล่าว ยกเวน้มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 และมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 
2552) ซ่ึงฝ่ายบริหารของบริษทัฯอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมใช้
มาตรฐานการบญัชีดงักล่าวและยงัไม่สามารถสรุปผลไดใ้นขณะน้ี 

1.5 นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยไดใ้ชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้
ในงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 ยกเวน้ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯไดน้าํ
มาตรฐานการบญัชีระหว่างประเทศฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน (IAS No. 19 
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Employee Benefits) มาถือปฏิบติัดว้ย เน่ืองจากยงัไม่มีการประกาศใชม้าตรฐานการบญัชีของไทย        
ในเร่ืองน้ี 

 สํารองผลประโยชน์พนักงาน 

สาํรองเงินบาํเหน็จของพนกังานเม่ือเกษียณอายคุาํนวณโดยการประมาณจาํนวนเงินผลประโยชน์
ในอนาคตท่ีพนกังานจะไดรั้บจากการทาํงานใหก้บับริษทัฯในงวดปัจจุบนัและงวดอนาคตตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั  โดยผลประโยชน์ดงักล่าวไดถู้กคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั อตัราคิดลดใช้
อตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลเป็นอตัราอา้งอิงเร่ิมตน้ การประมาณการหน้ีสินดงักล่าว
คาํนวณโดยผูเ้ช่ียวชาญโดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้ (Projected Unit Credit 
Method) 

เม่ือผลประโยชน์พนกังานมีการเปล่ียนแปลง ส่วนของผลประโยชน์ท่ีเพ่ิมข้ึนซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการ
ทาํงานให้กบับริษทัฯในอดีตของพนกังานจะถูกบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตามอายุ
งานคงเหลือโดยเฉล่ียจนกระทัง่ผลประโยชน์ได้มีการจ่ายจริง กาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการ
คาํนวณจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนในรอบบญัชีท่ีมีการคาํนวณ  

2. การเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั บริษทัฯมีการประเมินมูลค่าสาํรองเงินบาํเหน็จของพนกังานเม่ือเกษียณอายุ
โดยผูป้ระเมินอิสระโดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) 
เพ่ือแสดงมูลค่าของสาํรองใหเ้หมาะสม ซ่ึงบริษทัฯบนัทึกการเปล่ียนแปลงโดยใชวิ้ธีปรับยอ้นหลงั
และไดป้รับปรุงประมาณการหน้ีสินดงักล่าวกบักาํไรสะสมยกมาของปี 2552 เป็นจาํนวนเงิน
ประมาณ 63.5 ลา้นบาท และปรับยอ้นหลงังบการเงินสําหรับปี 2552 โดยถือเสมือนว่าบริษทัฯ      
ไดบ้นัทึกบญัชีตั้งแต่แรก การเปล่ียนแปลงน้ีทาํใหบ้ริษทัฯมีกาํไรสุทธิในงบกาํไรขาดทุนรวมและ      
งบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการสําหรับงวดหกเดือนและสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2552 
ลดลงเป็นจาํนวน 6.0 ลา้นบาท และ 3.0 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวไดแ้สดงไวใ้นหัวขอ้ “ผลสะสมจากการ
เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัการบนัทึกสํารองผลประโยชน์พนกังาน” ในงบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้แลว้ 
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3. ลูกหนีก้ารค้า   

(หน่วย: พนับาท) 
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

30 มิถุนายน 
2553   

31 ธนัวาคม 
2552  

30 มิถุนายน 
2553   

31 ธนัวาคม 
2552 

ลูกหน้ีการคา้ 85,396 72,845 80,167 68,174 
ลูกหน้ีเช็คคืน 2,332 4,789 2,332 4,789 
ลูกหน้ีบตัรเครดิตและคูปอง 52,820 65,549 52,799 65,502 
รวม  140,548 143,183 135,298 138,465 
หกั: ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (11,946) (14,398) (11,946) (14,398) 
ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 128,602 128,785 123,352 124,067 

ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 และ 31 ธนัวาคม 2552 แยกตามอายหุน้ี     
ท่ีคงคา้งไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท)  
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

30 มิถุนายน   
2553   

31 ธนัวาคม 
2552  

30 มิถุนายน 
2553   

31 ธนัวาคม 
2552 

อายุหนีค้้างชําระ        
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 116,379 126,265 113,762 123,872 
คา้งชาํระ     

ไม่เกิน 6 เดือน 21,553 11,802 18,920 9,520 
6 - 12 เดือน - 43      - - 
มากกว่า 12 เดือน 2,616 5,073 2,616 5,073 

รวม 140,548 143,183 135,298 138,465 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (11,946) (14,398) (11,946) (14,398) 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 128,602 128,785 123,352 124,067 
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4. สินค้าคงเหลอื    

(หน่วย: พนับาท) 
งบการเงินรวมและ                     

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
30 มิถุนายน 

2553  
31 ธนัวาคม    

2552 
สินคา้คงเหลือ 4,238,668 3,613,454 
หกั: ค่าเผือ่สินคา้เสียหาย (137,178) (112,301) 
สุทธิ 4,101,490 3,501,153 
หกั: สินคา้ท่ีจ่ายชาํระค่าสินคา้เม่ือขาย (675,815) (495,509) 
 ส่วนลดจากการซ้ือสินคา้ (106,506) (100,506) 
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 3,319,169 2,905,138 

5. เงินลงทุนในบริษทัย่อย 

(หน่วย: พนับาท) 

6. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและ
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  
 วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน นโยบายการกาํหนดราคา 

 2553 2552 2553 2552  

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย      
   (ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ขายสินคา้ - - 297 325 ราคาตลาด 
ค่าเช่าและค่าบริการรับ - - 35,135 35,409 เดือนละ 11.7 ลา้นบาท 
รายไดอ่ื้น - - 7,208 6,727 ร้อยละของยอดรายไดห้ลกั 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 262 378 ร้อยละ 1.5  ต่อปี 
     (2552: ร้อยละ 2.0 - 2.3 ต่อปี) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
    เงินปันผลท่ีบริษทัฯรับ 
 ทุนเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน ระหวา่งงวด 

 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 
 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 
 (ร้อยละ) (ร้อยละ)  
บริษัทย่อย    
บริษทั มาร์เก็ต วลิเลจ จาํกดั        5,000 5,000 99.99 99.99 4,999 4,999 - - 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  
 วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน นโยบายการกาํหนดราคา 

 2553 2552 2553 2552  

รายการธุรกจิกบับริษัททีเ่กีย่วข้องกนั      
ขายสินคา้ 2,290 906 2,290 906 ราคาตลาด 
ดอกเบ้ียรับ 1,158 397 1,158 397 ร้อยละ 0.75 – 1.00  ต่อปี  
        (2552: ร้อยละ 1.0 - 1.4 ต่อปี) 
ซ้ือสินคา้ 326 109 326 109 ราคาตลาด 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 3,620 4,138 3,620 4,138 ร้อยละของยอดขาย 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด  
 วนัท่ี 30 มิถุนายน วนัท่ี 30 มิถุนายน นโยบายการกาํหนดราคา 

 2553 2552 2553 2552  

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย      
   (ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ขายสินคา้ - - 409 858 ราคาตลาด 
ค่าเช่าและค่าบริการรับ - - 70,270 69,384 เดือนละ  11.7  ลา้นบาท 
        สาํหรับงวด 2553 
        (เดือนละ 11.1 - 11.7 
        ลา้นบาท สาํหรับงวด 2552) 
รายไดอ่ื้น - - 13,575 12,580 ร้อยละของยอดรายไดห้ลกั 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 521 842 ร้อยละ 1.5 ต่อปี 

(2552: ร้อยละ 2.0 - 4.0 ต่อปี) 
รายการธุรกจิกบับริษัททีเ่กีย่วข้องกนั      
ขายสินคา้ 4,631 2,836 4,631 2,836 ราคาตลาด 
ดอกเบ้ียรับ 1,968 1,105 1,968 1,105 ร้อยละ 0.75 – 1.00  ต่อปี  
        (2552: ร้อยละ 1.0 - 2.8 ต่อปี) 
ซ้ือสินคา้ 459 648 459 648 ราคาตลาด 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 9,454 9,910 9,454 9,910 ร้อยละของยอดขาย 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 และ 31 ธนัวาคม 2552 บริษทัฯมียอดคงคา้งกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึง
แสดงในงบดุลรวมอยูใ่นรายการดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2553   

31 ธนัวาคม 
2552  

30 มิถุนายน 
2553   

31 ธนัวาคม 
2552 

ตัว๋แลกเงินและเงนิฝากสถาบันการเงนิ      

(แสดงรวมในเงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด)     
บมจ. ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์                
   เพื่อรายยอ่ย(1) 1,371,513 677,977  1,371,513 677,977 
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 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2553   

31 ธนัวาคม 
2552  

30 มิถุนายน 
2553   

31 ธนัวาคม 
2552 

ลูกหนีก้ารค้า     
บมจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ และ     
   บริษทัยอ่ย(2) 878 432 878 432 
บมจ. ควอลิต้ี เฮา้ส์ และบริษทัยอ่ย(2)  337 142 337 142 
บจ. มาร์เก็ต วิลเลจ     
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้) - - 123 82 
รวม 1,215 574 1,338 656 

ลูกหนีอ้ืน่     
บมจ. ควอลิต้ี คอนสตรัคชัน่ โปรดกัส์(3) 3 3 3 3 
บจ. มาร์เก็ต วิลเลจ     
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้) - - 2,596 2,255 
รวม 3 3 2,599 2,258 
เงินประกนัการเช่า     
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์     
   ควอลิต้ี เฮา้ส์(1) 3,000 3,000 3,000 3,000 
เจ้าหนีก้ารค้า     
บมจ. ควอลิต้ี คอนสตรัคชัน่ โปรดกัส์(3) - 162 - 162 
เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกจิการที่เกีย่วข้องกนั       
บจ. มาร์เก็ต วิลเลจ     
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้) - - 70,000 70,000 
เจ้าหนีอ้ืน่     
กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์ควอลิต้ี เฮา้ส์(1) 1,349 1,302 1,349 1,302 
บจ. มาร์เก็ต วิลเลจ     
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้) - - 22 - 
รวม 1,349 1,302 1,371 1,302 

ลกัษณะความสมัพนัธ์กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
(1) มีผูถื้อหุน้รายใหญ่ร่วมกนั 
(2) เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
(3) มีกรรมการร่วมกนั 
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ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 ไม่มีรายการเคล่ือนไหวของเงินกูย้มืระยะ
สั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

เงินกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการที่เกีย่วข้องกนั 

บริษทัฯไดกู้ย้มืเงินแบบไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัจากบริษทัยอ่ยจาํนวน 70 ลา้นบาท ชาํระดอกเบ้ีย
เป็นรายเดือนในอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.5 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2552: อตัราร้อยละ 1.5 - 4.0 ต่อปี) 
ครบกาํหนดชาํระคืนเงินตน้เม่ือทวงถาม 

7. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี                 
30 มิถุนายน 2553 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
                  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน        
เฉพาะกิจการ 

ราคาทุน   
31 ธนัวาคม 2552 12,010,555 11,989,525 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด 660,128 659,771 
จาํหน่ายและตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด (62,016) (61,851) 

30 มิถุนายน 2553 12,608,667 12,587,445 

ค่าเส่ือมราคาสะสม   
31 ธนัวาคม 2552 3,222,427 3,208,955 
ค่าเส่ือมราคาระหวา่งงวด 383,067 381,000 
ค่าเส่ือมราคาส่วนท่ีจาํหน่ายและตดัจาํหน่าย (47,140) (47,020) 

30 มิถุนายน 2553 3,558,354 3,542,935 

ค่าเผือ่การด้อยค่า   
31 ธนัวาคม 2552 77,540 77,540 
เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด 3,958 3,958 

30 มิถุนายน 2553 81,498 81,498 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี   
31 ธนัวาคม 2552 8,710,588 8,703,030 

30 มิถุนายน 2553 8,968,815 8,963,012 
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บริษทัฯได้จดจาํนองอาคารและสิทธิการเช่า (หมายเหตุ 9) ซ่ึงมีมูลค่าสุทธิตามบัญชี ณ วนัท่ี          
30 มิ ถุนายน  2553 จํานวน  713.9 ล้านบาท  (31 ธันวาคม  2552: 625.4 ล้านบาท)  เ พ่ือเป็น
หลกัประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีบริษทัฯมีต่อธนาคารพาณิชยต์ามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 10 และ 14 

8. คอมพวิเตอร์ซอฟท์แวร์ 

รายการเปล่ียนแปลงของคอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
                  

งบการเงินรวม 
งบการเงิน        
เฉพาะกิจการ 

ราคาทุน   
31 ธนัวาคม 2552 234,652 234,643 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งงวด 19,208 19,208 

30 มิถุนายน 2553 253,860 253,851 

ค่าเส่ือมราคาสะสม   
31 ธนัวาคม 2552 99,536 99,533 
ตดัจาํหน่ายระหว่างงวด 10,279 10,278 

30 มิถุนายน 2553 109,815 109,811 

ค่าเผือ่การด้อยค่า   
31 ธนัวาคม 2552 43,000 43,000 

30 มิถุนายน 2553 43,000 43,000 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี   
31 ธนัวาคม 2552 92,116 92,110 

30 มิถุนายน 2553 101,045 101,040 
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9. สิทธิการเช่า 

 (หน่วย: พนับาท) 
  งบการเงินรวมและ      

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ราคาทุน   
31 ธนัวาคม 2552  870,799 
ซ้ือเพ่ิมระหว่างงวด  53,851 

30 มิถุนายน 2553  924,650 

ค่าตัดจาํหน่ายสะสม   
31 ธนัวาคม 2552  167,799 
ตดัจาํหน่ายระหว่างงวด  15,405 

30 มิถุนายน 2553  183,204 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี   
31 ธนัวาคม 2552  703,000 

30 มิถุนายน 2553  741,446 

10. เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 และ 31 ธนัวาคม 2552 บริษทัฯ มีวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารหลายแห่ง
ท่ียงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจาํนวนทั้งส้ิน 155 ลา้นบาท และมีวงเงินสินเช่ืออ่ืน ๆ จาํนวน 3,859 ลา้นบาท 
และ 3,929 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยวงเงินบางส่วนคํ้าประกนัโดยส่ิงปลูกสร้างและสิทธิการเช่า 
(หมายเหตุ 7 และ 9)  
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11. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงนิ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส่วนท่ีถึงกาํหนด  ส่วนท่ีถึงกาํหนด 
 ชาํระในหน่ึงปี  ชาํระเกินหน่ึงปี 

 30 มิถุนายน 
2553   

31 ธนัวาคม 
2552  

30 มิถุนายน 
2553   

31 ธนัวาคม 
2552 

หน้ีสินภายใตส้ญัญาเช่า     
   การเงิน 4,228 3,996 6,904 5,995 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดั     
   จาํหน่าย (504) (457) (423) (359) 
สุทธิ 3,724 3,539 6,481 5,636 

บริษัทฯได้ทาํสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซ่ิงเพื่อเช่ายานพาหนะและอุปกรณ์ใช้ในการ
ดาํเนินงานของกิจการโดยมีกาํหนดการชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายขุองสัญญามีระยะเวลาโดย
เฉล่ียประมาณ 3 ถึง 5 ปี  

ณ วนัท่ี 3 0 มิถุนายน 2553 บริษทัฯมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นตํ่าตามสญัญาเช่าการเงินดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 4.2 6.9 11.1 
ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                                      (0.5) (0.4) (0.9) 
มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 3.7 6.5 10.2 
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12. สํารองผลประโยชน์พนักงาน 

 การเปล่ียนแปลงของสาํรองผลประโยชน์พนกังานสาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 
2553 และ 2552 สรุปไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงิน            

เฉพาะกิจการ 

 2553 2552 

สาํรองผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัตน้งวด 63,516 51,537 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 5,100 4,779 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,492 1,211 
ผลประโยชน์พนกังานจ่ายระหวา่งงวด - - 
สาํรองผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัส้ินงวด 70,108 57,527 

 จํานวนผลประโยชน์พนักงานท่ีรับรู้ในงบกําไรขาดทุนสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี                         
30 มิถุนายน 2553 และ 2552 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงิน            

เฉพาะกิจการ 

 2553 2552 

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 5,100 4,779 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 1,492 1,211 
รวมผลประโยชนพ์นกังาน 6,592 5,990 

ผลประโยชน์พนกังานท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน   
  ค่าใชจ่้ายในการขาย 1,997 1,798 
  ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4,595 4,192 

 สมมติฐานหลกัในการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินคือ ใชอ้ตัราคิดลด
ร้อยละ 4.7 ต่อปี อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคตร้อยละ 6.7 - 7.2 ต่อปี และอตัราเงินเฟ้อร้อยละ 
2.0 ต่อปี 
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13. หุ้นกู้ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

จาํนวนหุน้ (หน่วย)  จาํนวนเงิน (พนับาท) 

30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม  30 มิถุนายน  31 ธนัวาคม 

2553  2552  2553  2552 

หุน้กูป้ระเภทไม่มีหลกัประกนั       
   คร้ังท่ี 1/2551 500,000  500,000 180,000 260,000 
   คร้ังท่ี 2/2551 630,000  630,000 630,000 630,000 
   คร้ังท่ี 1/2552 300,000  300,000 300,000 300,000 
   คร้ังท่ี 1/2553 700,000  - 700,000 - 
   คร้ังท่ี 2/2553 1,000,000  - 1,000,000 - 
รวม 3,130,000  1,430,000 2,810,000 1,190,000 

หกั: ส่วนท่ีจะถึงกาํหนด      
           ชาํระภายใน 1 ปี    (180,000) (160,000) 
หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด      
   ชาํระภายในหน่ึงปี    2,630,000 1,030,000 

รายละเอียดของหุน้กูมี้ดงัน้ี 

1. หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนัชนิดทยอยชาํระคืนเงินตน้ของบริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็น
เตอร์ จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2551 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2554 

 "หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนัชนิดทยอยชาํระคืนเงินตน้ของ 

ช่ือของหุน้กู ้
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2551 ครบกาํหนด    

ไถ่ถอนปี 2554" 
จาํนวนเงิน  500 ลา้นบาท  
อาย ุ 3 (สาม) ปี นบัจากวนัท่ีออกหุน้กู ้ 
วนัท่ีออกหุน้กู ้ 2 พฤษภาคม 2551   
อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ 4.00 ต่อปี  
ระยะเวลาการชาํระดอกเบ้ีย ชาํระทุกๆ 3 (สาม)เดือน ในเดือนกมุภาพนัธ์ พฤษภาคม  สิงหาคม 
  และพฤศจิกายนของทุกปี  
การชาํระเงินตน้ ชาํระคืนเป็นรายงวด 3 (สาม)เดือน งวดละ 40 ลา้นบาท (งวดสุดทา้ย 60  
 ลา้นบาท) จาํนวน 12 งวด เร่ิมงวดแรกวนัท่ี 2 สิงหาคม 2551 
 งวดสุดทา้ย 2 พฤษภาคม 2554 
เง่ือนไขและขอ้จาํกดัทางการเงิน การดาํรงสดัส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 
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 ในเดือนกมุภาพนัธ์และพฤษภาคม 2553 บริษทัฯไดช้าํระคืนเงินตน้ตามเง่ือนไขการชาํระคืน
ของหุน้กูด้งักล่าวจาํนวนงวดละ 40 ลา้นบาท คิดเป็นจาํนวนเงินรวมทั้งส้ิน 80 ลา้นบาทใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้กู ้ 

2. หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีประกนัของบริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 
2/2551 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2554 

 "หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีประกนัของบริษทั โฮม โปรดกัส์ 
ช่ือของหุน้กู ้ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 2/2551 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2554 

จาํนวนเงิน  630   ลา้นบาท  
อาย ุ 3 (สาม) ปี นบัจากวนัท่ีออกหุน้กู ้ 
วนัท่ีออกหุน้กู ้ 21 พฤศจิกายน 2551 
อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ 5.50 ต่อปี  
ระยะเวลาการชาํระดอกเบ้ีย ชาํระทุกๆ 3 (สาม)เดือน ในเดือนพฤศจิกายน กมุภาพนัธ์ พฤษภาคม 
  และสิงหาคมของแต่ละปีตลอดอายขุองหุน้กู ้ 
การชาํระเงินตน้ ในวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กูคื้อวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2554 
เง่ือนไขและขอ้จาํกดัทางการเงิน การดาํรงสดัส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้และขอ้จาํกดัการประกาศจ่าย 
 เงินปันผล 

เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2552 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัยกเลิกการออกหุน้กู้
ส่วนท่ีเคยไดรั้บอนุมติัแต่ยงัไม่มีการออกจาํหน่ายจาํนวน 1,870 ลา้นบาท และพิจารณาอนุมติัให้
บริษทัฯออกและเสนอขายตราสารหน้ีดงัน้ี 

- ออกและเสนอขายตัว๋เงิน และ/หรือหุ้นกูร้ะยะสั้ นท่ีมีระยะเวลาครบกาํหนดไถ่ถอนไม่เกิน     
270 วนั นบัแต่วนัออกหุน้กู ้ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ลา้นบาท 

- ออกและเสนอขายหุน้กูร้ะยะยาวท่ีมีระยะเวลาครบกาํหนดไถ่ถอนไม่เกิน 10 ปี นบัแต่วนัออก
หุน้กูภ้ายในวงเงินไม่เกิน 4,000 ลา้นบาท 

 3. หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีประกนัของบริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 
1/2552 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2555 

 "หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีประกนัของ 

ช่ือของหุน้กู ้
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2552 ครบกาํหนด    

ไถ่ถอนปี 2555" 
จาํนวนเงิน  300 ลา้นบาท  
อาย ุ 3 (สาม) ปี นบัจากวนัท่ีออกหุน้กู ้ 
วนัท่ีออกหุน้กู ้ 1 ตุลาคม 2552   
อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ 4.00 ต่อปี  
ระยะเวลาการชาํระดอกเบ้ีย ชาํระทุก ๆ  3 (สาม) เดือน ในเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคมและตุลาคม  
 ของแต่ละปี ตลอดอายขุองหุน้กู ้กาํหนดชาํระดอกเบ้ียคร้ังแรกวนัท่ี 1 มกราคม 
 2553 และชาํระดอกเบ้ียคร้ังสุดทา้ยวนัท่ี 2 ตุลาคม 2555 
การชาํระเงินตน้ ในวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กูคื้อวนัท่ี 2 ตุลาคม 2555 
เง่ือนไขและขอ้จาํกดัทางการเงิน การดาํรงสดัส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้และขอ้จาํกดัการประกาศจ่าย 
 เงินปันผล 
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4. ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯได้ออกหุ้นกูไ้ม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกนัของบริษทั โฮม           
โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) เสนอขายให้แก่ผูล้งทุนสถาบนัและ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ 
ตามมติท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจําปีของบริษัทฯเม่ือวันท่ี  8 เมษายน  2552 โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

4.1 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีประกนัของบริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 
1/2553 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2556 

 "หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีประกนัของ 

ช่ือของหุน้กู ้
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2553 ครบกาํหนด    

ไถ่ถอนปี 2556" 
จาํนวนเงิน  700 ลา้นบาท  
อาย ุ 3 (สาม) ปี นบัจากวนัท่ีออกหุน้กู ้ 
วนัท่ีออกหุน้กู ้ 8 มกราคม 2553 
อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ 3.65 ต่อปี  
ระยะเวลาการชาํระดอกเบ้ีย ชาํระทุก ๆ  3 (สาม) เดือน ในเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคมและตุลาคม  
 ของแต่ละปี ตลอดอายขุองหุน้กู ้กาํหนดชาํระดอกเบ้ียคร้ังแรกวนัท่ี 8 เมษายน 
 2553 และชาํระดอกเบ้ียคร้ังสุดทา้ยวนัท่ี 8 มกราคม 2556 
การชาํระเงินตน้ ในวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กูคื้อวนัท่ี 8 มกราคม 2556 
เง่ือนไขและขอ้จาํกดัทางการเงิน การดาํรงสดัส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้และขอ้จาํกดัการประกาศจ่าย 
 เงินปันผล 

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

 "หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีประกนัของ 

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

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

 
ของแต่ละปี ตลอดอายขุองหุน้กู ้กาํหนดชาํระดอกเบ้ียคร้ังแรกวนัท่ี 25 
ธนัวาคม 2553 และชาํระดอกเบ้ียคร้ังสุดทา้ยวนัท่ี 25 มิถุนายน 2556 

การชาํระเงินตน้ ในวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กูคื้อวนัท่ี 25 มิถุนายน 2556 
เง่ือนไขและขอ้จาํกดัทางการเงิน การดาํรงสดัส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้และขอ้จาํกดัการประกาศจ่าย 
 เงินปันผล 
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14. เงินกู้ยมืระยะยาว 

เงินกูย้มืเงินระยะยาวของบริษทัฯมีรายละเอียดดงัน้ี 

                         (หน่วย: พนับาท) 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยอดคงเหลือ   เง่ือนไขการผอ่นชาํระ  

 ลาํดบัท่ี ยอดเงินกู ้ 30 มิถุนายน 2553   31 ธนัวาคม 2552   ต่อเดือน อตัราดอกเบ้ีย 

1 1,500,000 -  675,000  25.00 ลา้นบาท  * 

2 845,000 37,200  305,320  15.52 ลา้นบาท  ** 

  รวม  37,200  980,320    
 
 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนด 
   ชาํระภายในหน่ึงปี (37,200)  (486,240)     
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจาก
ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ
ภายในหน่ึงปี -  494,080     

* อตัราร้อยละ 4.15 - 4.25 ต่อปี และตั้งแต่มิถุนายน 2553 เป็น MLR  
** อตัรา MLR ลบร้อยละตามท่ีตกลงร่วมกนั 

1) บริษัทฯได้นําสินทรัพย์และสิทธิการเช่าเป็นหลักทรัพย์ค ํ้ าประกันเงินกู้ยืมลําดับท่ี  1          
(หมายเหตุ 7 และ 9)  

2) เม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน 2550 บริษทัฯไดท้าํสัญญาเงินกูย้ืมจาํนวน 2,000 ลา้นบาทกบัธนาคาร
พาณิชยแ์ห่งหน่ึง (ลาํดบัท่ี 2) โดยมีกาํหนดระยะเวลาชาํระคืนภายใน 78 เดือน เดือนละไม่     
ตํ่ากว่า 33 ลา้นบาท และคิดดอกเบ้ียในอตัรา MLR ลบร้อยละตามท่ีตกลงร่วมกนั เงินกูย้มืน้ี     
คํ้าประกนัแบบ Negative Pledge ดว้ยสินทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าบางส่วน  

เม่ือวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2551 บริษทัฯไดท้าํความตกลงกบัธนาคารในการลดวงเงินกูย้ืมจาก 
2,000 ลา้นบาท เป็น 845 ลา้นบาท และ วนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2552 บริษทัฯไดท้าํความตกลงกบั
ธนาคารเพ่ือเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการใชว้งเงินกูบ้างประการรวมทั้งเง่ือนไขการผ่อนชาํระ จาก
เดิมกาํหนดระยะเวลาชาํระคืนภายใน 61 เดือน เดือนละไม่ตํ่ากว่า 33.00 ลา้นบาท เปล่ียนเป็น
กาํหนดระยะเวลาชาํระคืนภายใน 48 เดือน  เดือนละไม่ตํ่ากว่า 15.52 ลา้นบาท ในเดือน
กนัยายน 2552 บริษทัฯใชว้งเงินกูย้มืระยะยาวดงักล่าวเตม็วงเงินแลว้  
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ในเดือนมกราคม 2553 บริษทัฯไดช้าํระคืนเงินกูล้าํดบัท่ี 1 และลาํดบัท่ี 2 บางส่วนก่อนกาํหนด
ชาํระคืน เป็นจาํนวน 525 ลา้นบาท และ 175 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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3) บริษัทฯจะต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญาเงินกู้ทั้ ง        
สองฉบบั เช่น จะตอ้งดาํรงสัดส่วนหน้ีสินทางการเงินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ตามท่ีตกลงร่วมกนั  

15. ทุนจดทะเบียน 

ในระหว่างงวดปัจจุบนั ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 16 ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของ
บริษทัฯไดใ้ชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิดงัน้ี 

 จาํนวนใบสาํคญั จาํนวนหุน้ ราคา  
ปี 2553 แสดงสิทธิ สามญั ใชสิ้ทธิ จาํนวนเงิน 

 (หน่วย) (หุน้) (บาทต่อหุน้) (บาท) 
ESOP-W3     
   - ไตรมาสท่ีหน่ึง 259,650 508,133 1.000 508,133 
   - ไตรมาสท่ีสอง 9,480 18,551 1.000 18,551 
ESOP-W4     
   - ไตรมาสท่ีหน่ึง 2,265,025 4,376,019 2.059 9,010,223 
   - ไตรมาสท่ีสอง 7,107,309 13,830,789 2.044 28,270,160 

รวม 9,641,464 18,733,492  37,807,067 

ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ทาํให้จาํนวนหุ้นสามญั ทุนชาํระแลว้และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัของบริษทัฯ
เพ่ิมข้ึนดงัน้ี 

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

หุน้สามญัจดทะเบียน    
   ณ วนัตน้งวด 3,794,213.9   

   ณ วนัปลายงวด 3,794,213.9   

หุน้สามญัท่ีออกและชาํระแลว้    
   ณ วนัตน้งวด 3,703,926.2 3,703,926.2 594,317.4 
   เพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ 18,733.5 18,733.5 19,073.6 

   ณ วนัปลายงวด 3,722,659.7 3,722,659.7 613,391.0 

บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ป็นทุนชาํระแลว้จาํนวน 3,722.7 ลา้นบาท เม่ือ
วนัท่ี 9 มิถุนายน 2553 
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16. ใบสําคญัแสดงสิทธิ 

 ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯซ่ึงออกใหโ้ดยไม่มีราคาเสนอขาย มีรายละเอียดดงัน้ี 

ประเภท 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

 
ออกใหแ้ก่ 

วนัท่ีออก 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

จาํนวนใบสาํคญั 
แสดงสิทธิท่ีออก 

อายใุบสาํคญั
แสดงสิทธิ 

ราคาใชสิ้ทธิ 
ต่อ 1 หุน้สามญั 

อตัราการใชสิ้ทธิ 
ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

   (หน่วย)    
ESOP-W3 กรรมการและพนกังาน      

    ของบริษทัฯ 2 เมษายน 2550 15,000,000 3 ปี 1 .00 บาท 1 หุน้สามญั 
ESOP-W4 กรรมการและพนกังานของ      

    บริษทัฯและบริษทัยอ่ย 23 พฤษภาคม 2551 50,000,000 5 ปี 3.98  บาท 1 หุน้สามญั 

 ในระหว่างปี 2551 บริษัทฯได้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯให้แก่
พนกังานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยคร้ังท่ี 4 (ESOP-W4) ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ ทาํใหมี้ผลกระทบต่อ
อตัราการใชสิ้ทธิของ ESOP-W3 ดงัน้ี  

  อตัราการใชสิ้ทธิ 
ประเภทใบสาํคญัแสดงสิทธิ ราคาใชสิ้ทธิต่อ 1 หุน้สามญั ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

ESOP-W3  1.00 บาท 1.007 หุน้สามญั 

 ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2552 อนุมติัให้บริษทัฯจ่าย          
เงินปันผลซ่ึงเป็นเงินเกินกว่าอตัราร้อยละ 55 ของกาํไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดข้องบริษทัฯในปี 
2551 บริษัทฯจึงต้องเปล่ียนแปลงราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ  ESOP-W3 และ                
ESOP-W4 ตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือช้ีชวนการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ ดงัน้ี 

  อตัราการใชสิ้ทธิ 
ประเภทใบสาํคญัแสดงสิทธิ ราคาใชสิ้ทธิต่อ 1 หุน้สามญั ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

ESOP-W3  1.000 บาท 1.030 หุน้สามญั 
ESOP-W4  3.912  บาท 1.017 หุน้สามญั 

 การเปล่ียนแปลงราคาและอตัราการใชสิ้ทธิใหม่สาํหรับ ESOP-W3 และ ESOP-W4 น้ีมีผลบงัคบั
ตั้งแต่วนัท่ี 16 เมษายน 2552 

 ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2552 บริษทัฯตอ้งจ่ายปันผล
ระหว่างกาลเป็นหุ้นปันผลให้กบัผูถื้อหุ้นจาํนวน 1,752.0 ลา้นหุ้น ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ        
บริษทัฯจึงตอ้งปรับราคาใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิของ ESOP-W3 และ ESOP-W4 ตามเง่ือนไข
ท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือช้ีชวนการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ ดงัน้ี 
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  อตัราการใชสิ้ทธิ 

ประเภทใบสาํคญัแสดงสิทธิ ราคาใชสิ้ทธิต่อ 1 หุน้สามญั ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

ESOP-W3  1.000 บาท 1.957 หุน้สามญั 
ESOP-W4  2.059  บาท 1.932 หุน้สามญั 

การเปล่ียนแปลงราคาและอตัราการใชสิ้ทธิใหม่สาํหรับ ESOP-W3 และ ESOP-W4 น้ีมีผลบงัคบั
ตั้งแต่วนัท่ี 12 ตุลาคม 2552 

 ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2553 อนุมติัใหบ้ริษทัฯจ่ายเงิน     
ปันผลซ่ึงเป็นเงินเกินกว่าอตัราร้อยละ 55 ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดข้องบริษทัฯในปี 2552 
บริษทัฯจึงตอ้งเปล่ียนแปลงราคาใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิของ ESOP-W4 ตามเง่ือนไขท่ี
กาํหนดไวใ้นหนงัสือช้ีชวนการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิดงัน้ี 

                             
ประเภทใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

                         
ราคาใชสิ้ทธิต่อ 1 หุน้สามญั 

อตัราการใชสิ้ทธิต่อ 1 หน่วย
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

ESOP-W4 1.946 2.044 

การเปล่ียนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิใหม่สําหรับ ESOP-W4 น้ีมีผลบังคับตั้ งแต่ว ันท่ี            
12 เมษายน 2553  

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯในระหวา่งงวดมีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 

(หน่วย: หน่วย) 

 จาํนวนใบสาํคญัแสดง จาํนวนใบสาํคญัแสดง จาํนวนใบสาํคญัแสดง  จาํนวนใบสาํคญัแสดง  
ประเภท สิทธิคงเหลือ ณ วนัท่ี  สิทธิท่ีมีการใชสิ้ทธิ สิทธิท่ีหมดอายลุง สิทธิคงเหลือ ณ วนัท่ี 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 31 ธนัวาคม 2552 ในระหวา่งงวด ในระหวา่งงวด 30 มิถุนายน 2553 

ESOP-W3 580,931 (269,130) (311,801) - 
ESOP-W4 36,148,625 (9,372,334) - 26,776,291 

17.     ภาษเีงนิได้นิติบุคคล 

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 และ 2552 
คาํนวณข้ึนจากกาํไรของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยหลงัจากบวกกลบัดว้ยค่าใชจ่้ายและรายการสาํรอง
ซ่ึงยงัไม่สามารถถือเป็นรายจ่ายในการคาํนวณภาษี 
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18. กาํไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสุทธิสาํหรับงวดดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของ
หุ้นสามญัท่ีออกอยู่ในระหว่างงวด และไดป้รับปรุงจาํนวนหุ้นสามญัท่ีใชใ้นการคาํนวณกาํไรต่อ
หุน้ของงวดก่อนท่ีนาํมาเปรียบเทียบ (ปรับจาํนวนหุน้ตามสดัส่วนท่ีเปล่ียนไปของจาํนวนหุน้สามญั
ท่ีเกิดจากการเพิ่มทุนโดยการออกหุน้ปันผล ณ วนัท่ี 20 ตุลาคม 2552 จาํนวน 1,752.0 ลา้นหุน้ โดย
ถือเสมือนวา่การออกหุน้ปันผลไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมตน้ของงวดแรกท่ีเสนอรายงาน) 

กาํไรต่อหุน้ปรับลดคาํนวณโดยหารกาํไรสุทธิสาํหรับงวดดว้ยผลรวมของจาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ีย
ถ่วงนํ้ าหนักท่ีออกอยู่ในระหว่างงวด (สําหรับงวด 2552 ปรับด้วยจํานวนหุ้นตามสัดส่วนท่ี
เปล่ียนไปของจาํนวนหุน้สามญัท่ีเกิดจากการเพ่ิมทุนโดยการออกหุน้ปันผลตามท่ีกล่าวขา้งตน้) กบั
จาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพ่ือแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่าปรับ
ลดทั้งส้ินให้เป็นหุน้สามญั  โดยสมมติว่าไดมี้การแปลงเป็นหุน้สามญั  ณ  วนัตน้งวดหรือ  ณ  วนัออก
หุน้สามญัเทียบเท่า 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานและกาํไรต่อหุน้ปรับลดแสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

  จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั   
 กาํไรสุทธิ (พนับาท) (พนัหุ้น) กาํไรต่อหุ้น (บาท) 

 2553 2552 2553 2552 2553 2552 

    (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       
กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้          

   ของบริษทัใหญ่   375,358 248,879 3,713,389 3,687,958 0.10 0.07 

ผลกระทบของหุน้สามญัเทียบเท่า       

   ปรับลด - - 41,152 13,166   

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       
กาํไรสุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       
   สมมติวา่มีการแปลงเป็นหุน้สามญั       
   จากใบสาํคญัแสดงสิทธิ 375,358 248,879 3,754,541 3,701,124 0.10 0.07 
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 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

  จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั   
 กาํไรสุทธิ (พนับาท) (พนัหุ้น) กาํไรต่อหุ้น (บาท) 

 2553 2552 2553 2552 2553 2552 

    (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       
กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้       

   บริษทัใหญ่ 711,566 487,942 3,709,493 3,686,806 0.19 0.13 

ผลกระทบของหุน้สามญัเทียบเท่า       

   ปรับลด - - 42,379 8,226   

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       
กาํไรสุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       
   สมมติวา่มีการแปลงเป็นหุน้สามญั       
   จากใบสาํคญัแสดงสิทธิ 711,566 487,942 3,751,872 3,695,032 0.19 0.13 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

  จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั   
 กาํไรสุทธิ (พนับาท) (พนัหุ้น) กาํไรต่อหุ้น (บาท) 

 2553 2552 2553 2552 2553 2552 

    (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       
กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้          

   ของบริษทัใหญ่   370,720 247,433 3,713,389 3,687,958 0.10 0.07 

ผลกระทบของหุน้สามญัเทียบเท่า       

   ปรับลด - - 41,152 13,166   

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       
กาํไรสุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       
   สมมติวา่มีการแปลงเป็นหุน้สามญั       
   จากใบสาํคญัแสดงสิทธิ 370,720 247,433 3,754,541 3,701,124 0.10 0.07 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

  จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั   
 กาํไรสุทธิ (พนับาท) (พนัหุ้น) กาํไรต่อหุ้น (บาท) 

 2553 2552 2553 2552 2553 2552 

    (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       
กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้       

   บริษทัใหญ่ 702,550 487,637 3,709,493 3,686,806 0.19 0.13 

ผลกระทบของหุน้สามญัเทียบเท่า       

   ปรับลด - - 42,379 8,226   

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       
กาํไรสุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       
   สมมติวา่มีการแปลงเป็นหุน้สามญั       
   จากใบสาํคญัแสดงสิทธิ 702,550 487,637 3,751,872 3,695,032 0.19 0.13 

19. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยดาํเนินกิจการหลกั คือ จาํหน่ายสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตกแต่ง ก่อสร้าง     
ต่อเติม ซ่อมแซมอาคารและท่ีอยูอ่าศยัแบบครบวงจรและให้บริการท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการใหเ้ช่า
พ้ืนท่ี (ซ่ึงมียอดรายไดแ้ละสินทรัพยน์อ้ยกว่าร้อยละ 10 ของยอดรายไดร้วมและสินทรัพยร์วมของ
ทุกส่วนงาน) โดยมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลกัในประเทศไทย ดงันั้นรายได ้กาํไร และสินทรัพย ์
โดยส่วนใหญ่ตามท่ีแสดงไวใ้นงบการเงินจึงเก่ียวขอ้งกบัส่วนงานธุรกิจจาํหน่ายสินคา้และส่วนงาน
ทางภูมิศาสตร์ตามท่ีกล่าวไว ้

20.  เงินปันผลจ่าย 

 อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 

  (ลา้นบาท) (บาท)  
เงินปันผลประจาํปีสาํหรับ ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้    
   ปี 2552    เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2553 593.32 0.16 30 เมษายน 2553 

เงินปันผลประจาํปีสาํหรับ ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้    
   ปี 2551    เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2552 676.78 0.35 28 เมษายน 2552 

 เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2553 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯมีมติอนุมติัจ่ายเงินสดปันผลจากการ
ดาํเนินงานประจาํปี 2552 ในอตัราหุ้นละ 0.21 บาท คิดเป็นเงินทั้งส้ินประมาณ 789 ลา้นบาท ซ่ึง
บริษทัฯไดจ่้ายเงินสดปันผลระหว่างกาลแลว้ในปี 2552 ในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท คงเหลือท่ีตอ้ง
จ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุ้นละ 0.16 บาท คิดเป็นจาํนวนเงินรวมทั้งส้ินประมาณ 594 ลา้นบาท 
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21. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

21.1 บริษทัฯ มีภาระผูกพนักบัธนาคารในการคํ้าประกนัการเช่า การซ้ือสินคา้หรือจา้งทาํของและคํ้ า
ประกนัต่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 และ 31 ธนัวาคม 2552 เป็นจาํนวนเงิน
รวม 73.36 ลา้นบาท และ 66.65 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

21.2 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 บริษทัฯมีภาระผกูพนัจากการเปิดวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตกบัธนาคาร
พาณิชย ์2 แห่ง วงเงิน 5.60 ลา้นเหรียญสหรัฐ (31 ธนัวาคม 2552: วงเงิน 3.53 ลา้นเหรียญสหรัฐ)  

22. ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าดําเนินงาน 

22.1 สัญญาเช่าระยะยาว 

ก) บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าท่ีดินรวม 14 แห่ง อายขุองสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 26 
ถึง 30 ปี และสัญญาดงักล่าวเป็นสัญญาท่ีบอกเลิกไม่ได ้ เวน้แต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลง
ยนิยอมร่วมกนั 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 บริษทัฯมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญา
เช่าดาํเนินการดงักล่าวดงัน้ี 

 ลา้นบาท 
จ่ายชาํระภายใน  
     1 ปี 44.69 
     2 ถึง 5 ปี 204.60 
     มากกว่า 5 ปี 1,030.17 
 1,279.46 

ข) บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าพ้ืนท่ีศูนยก์ารคา้รวม  17 แห่ง อายขุองสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ีย
ประมาณ 17 ถึง 30 ปี และสัญญาดงักล่าวเป็นสัญญาท่ีบอกเลิกไม่ได ้เวน้แต่คู่สัญญาทั้งสอง
ฝ่ายตกลงยนิยอมร่วมกนั 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 บริษทัฯมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญา
เช่าดาํเนินการดงักล่าวดงัน้ี 

 ลา้นบาท 
จ่ายชาํระภายใน  
     1 ปี 83.58 
     2 ถึง 5 ปี 358.32 
     มากกว่า 5 ปี 1,284.30 
 1,726.20 
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22.2 สัญญาให้เช่าระยะยาว 

บริษทัฯ ไดท้าํสัญญา 8 สัญญาในการให้เช่าและให้เช่าช่วงพ้ืนท่ีบางส่วนในสาขาของบริษทัฯ 6
แห่งกบับริษทัอ่ืน 3 แห่ง อายสุัญญา 15 - 30 ปีโดยมีค่าเช่ารับล่วงหนา้รวมจาํนวน 653.23 ลา้นบาท 
สญัญาครบกาํหนดระหว่างปี 2568 - 2579 บริษทัฯ รับรู้รายไดต้ามเกณฑท่ี์เป็นระบบตลอดอายกุาร
ใหป้ระโยชนข์องสิทธิการเช่าโดยวิธีเส้นตรงตามอายสุญัญาเช่า 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 บริษทัฯมียอดคงคา้งของค่าเช่ารับล่วงหนา้ (สุทธิจากจาํนวนท่ีรับรู้เป็น
รายได)้ ตามสัญญาใหเ้ช่าพ้ืนท่ีดงักล่าวจาํนวน 544.4 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2552: 556.4 ลา้นบาท) 

23. เคร่ืองมอืทางการเงนิ 

23.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคญัของบริษทัฯตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 32 “การ
แสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรายการ
เทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน เงินกูย้ืมระยะสั้น หุ้นกู้
และเงินกู้ยืมระยะยาว บริษทัฯมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกับเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมี
นโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

บริษทัฯมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ฝ่ายบริหาร
ควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการกาํหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม 
ดงันั้นบริษทัฯจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระสําคญัจากการให้สินเช่ือ นอกจากน้ี  
การให้สินเช่ือของบริษทัฯไม่มีการกระจุกตวัเน่ืองจากบริษทัฯมีฐานของลูกคา้ท่ีหลากหลายและมี
อยูจ่าํนวนมากราย จาํนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯอาจตอ้งสูญเสียจากการใหสิ้นเช่ือคือมูลค่าตามบญัชี
ของลกูหน้ีและลูกหน้ีอ่ืนท่ีแสดงอยูใ่นงบดุล 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

บริษทัฯมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน เงินกูย้ืม
ระยะสั้น หุน้กูแ้ละเงินกูย้มืระยะยาวท่ีมีดอกเบ้ีย อยา่งไรกต็าม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละบางส่วนของ
หน้ีสินทางการเงินมีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด และมีหน้ีสินทางการเงินบางส่วน    
ท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของ    
บริษทัฯจึงอยูใ่นระดบัตํ่า  

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสาํคญัสามารถจดัตามประเภทอตัรา
ดอกเบ้ีย และสาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ี
ครบกาํหนด หรือ วนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่
ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี            
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 งบการเงินรวม 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

 ภายใน มากกว่า 1 ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัรา 
 1 ปี ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 

 (พนับาท) (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,365,000 - 42,587 64,914 1,472,501 0.50 - 1.00 

หนีสิ้นทางการเงิน       
หุน้กู ้ 180,000 2,630,000 - - 2,810,000 3.00 - 5.50 
เงินกูย้มืระยะยาว - - 37,200 - 37,200 4.35 

 180,000 2,630,000 37,200 - 2,847,200  

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    
 ภายใน มากกว่า 1 ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัรา 
 1 ปี ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 
 (พนับาท) (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,365,000 - 1,287 64,496 1,430,783 0.50 – 1.00 

 
 
หนีสิ้นทางการเงิน 

      

เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ี 
    เก่ียวขอ้งกนั 70,000 - - - 70,000 1.50 
หุน้กู ้ 180,000 2,630,000 - - 2,810,000 3.00 - 5.50 
เงินกูย้มืระยะยาว - - 37,200 - 37,200 4.35 
 250,000 2,630,000 37,200 - 2,917,200  

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

บริษทัฯมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือสินค้าเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ บริษทัฯไม่ไดท้าํสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการ
บริหารความเส่ียง 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 บริษัทฯมียอดคงเหลือของหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศดงัน้ี 

 
 หน้ีสินทาง อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย  

สกลุเงิน การเงิน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2553 

 (เหรียญ) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 570,626 32.5864 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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23.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงนิ 

เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนหน่ึงของบริษทัฯจดัอยู่ในประเภทระยะสั้น หุ้นกู้
และเงินกู้ยืมมีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาดหรือปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด 
บริษทัฯจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชี
ท่ีแสดงในงบดุล 

มูลค่ายติุธรรม หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์นัในขณะท่ีทั้งสอง
ฝ่ายมีความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอิสระใน
ลกัษณะท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั วิธีการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมข้ึนอยู่กบัลกัษณะของเคร่ืองมือ     
ทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกาํหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกาํหนดข้ึนโดยใช้เกณฑ์การวดั     
มูลค่าท่ีเหมาะสม  

24. การอนุมตัิงบการเงิน 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผู ้มีอาํนาจของบริษัทฯเม่ือวันท่ี               
5 สิงหาคม 2553 


