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บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2554  

1. ขอมูลท่ัวไป 

1.1 ขอมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เปนบริษัทมหาชนซ่ึงจัดต้ังและมี
ภูมิลําเนาในประเทศไทย โดยมีบริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ควอลิต้ี เฮาส 
จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนบริษัทท่ีจดทะเบียนจัดต้ังในประเทศไทยเปนผูถือหุนรายใหญ ธุรกิจหลัก
ของบริษัทฯคือการจําหนายสินคาท่ีเกี่ยวของกับการตกแตง กอสราง ตอเติมและซอมแซมอาคาร
และท่ีอยูอาศัยแบบครบวงจรและใหบริการที่ เกี่ยวของ รวมถึงการใหเชาพื้นท่ี ท่ีอยูตามท่ี             
จดทะเบียนของบริษัทฯอยูท่ีเลขท่ี 96/27 หมู 9 ตําบลบางเขน อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2554 บริษัทฯมีสาขาในกรุงเทพฯและตางจังหวัดรวม 42 สาขา (31 ธันวาคม 
2553: 40 สาขา) 

1.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงนิระหวางกาล 

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

งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปท่ีนําเสนอคร้ังลาสุด 
ดังนั้นงบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ และสถานการณ
ใหมๆ เพื่อไมใหขอมูลท่ีนําเสนอซํ้าซอนกับขอมูลท่ีไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงินควรใช         
งบการเงินระหวางกาลนี้ควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด 

งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย    
งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยนี้ 

1.3 เกณฑในการจัดทํางบการเงนิรวม 

งบการเงินรวมนี้จัดทําข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอยและไดจัดทําข้ึนโดยใชหลักเกณฑเดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปส้ินสุดวันท่ี       
31 ธันวาคม 2553 โดยไมมีการเปล่ียนแปลงโครงสรางท่ีมีสาระสําคัญของกลุมบริษัทในระหวาง
งวดปจจุบัน 
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1.4 การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหมในระหวางงวด 

  ในระหวางงวด บริษัทฯไดปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหม
ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีดังนี้ 

มาตรฐานการบัญชี 
ฉบับท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) การนําเสนองบการเงิน 
ฉบับท่ี 2 (ปรับปรุง 2552) สินคาคงเหลือ 
ฉบับท่ี 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด 
ฉบับท่ี 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชี และ

ขอผิดพลาด 
ฉบับท่ี 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 
ฉบับท่ี 11 (ปรับปรุง 2552) สัญญากอสราง 
ฉบับท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ 
ฉบับท่ี 17 (ปรับปรุง 2552) สัญญาเชา 
ฉบับท่ี 18 (ปรับปรุง 2552) รายได 
ฉบับท่ี 19  ผลประโยชนของพนักงาน 
ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2552) ตนทุนการกูยืม 
ฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2552) การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
ฉบับท่ี 26  การบัญชีและการรายงานโครงการผลประโยชนเม่ือออกจากงาน 
ฉบับท่ี 27 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
ฉบับท่ี 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทุนในบริษัทรวม 
ฉบับท่ี 29  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีเงินเฟอรุนแรง 
ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2552) สวนไดเสียในการรวมคา 
ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2552) กําไรตอหุน 
ฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหวางกาล 
ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2552) การดอยคาของสินทรัพย 
ฉบับท่ี 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหนี้สิน หนี้สินท่ีอาจเกิดข้ึน และสินทรัพยท่ีอาจเกิดข้ึน 
ฉบับท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไมมีตัวตน 
ฉบับท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 
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มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับท่ี 2  การจายโดยใชหุนเปนเกณฑ 
ฉบับท่ี 3 (ปรับปรุง 2552) การรวมธุรกิจ 
ฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานท่ียกเลิก 
ฉบับท่ี 6 การสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากรแร 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบับท่ี 15 สัญญาการกอสรางอสังหาริมทรัพย 

การตีความมาตรฐานการบัญชี  
ฉบับท่ี 31 รายได - รายการแลกเปล่ียนเกี่ยวกับบริการโฆษณา 

  มาตรฐานการบัญชีขางตนไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน และ
บริษัทฯไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับท่ี 23 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ตนทุนการกูยืมแลว
โดยบริษัทฯไดเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาวโดยเร่ิมถือปฏิบัติกับตนทุนการกูยืมท่ีเกิดใน
หรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2554 

1.5 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนโดยไดใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับท่ีใช
ในงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 ยกเวนการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชี
ดังตอไปนี้เนื่องจากการนํามาตรฐานการบัญชีฉบับปรับปรุงและมาตรฐานการบัญชีใหมมาถือปฏิบัติ 

ตนทุนการกูยืม 

ตนทุนการกูยืมของเงินกูท่ีใชในการจัดหาหรือกอสรางสินทรัพยท่ีตองใชระยะเวลานานในการ
แปลงสภาพใหพรอมใชหรือขาย ไดถูกนําไปรวมเปนราคาทุนของสินทรัพยจนกวาสินทรัพยนั้นจะ
อยูในสภาพพรอมท่ีจะใชไดตามท่ีมุงประสงค  สวนตนทุนการกูยืมอ่ืนถือเปนคาใชจายในงวดท่ีเกิด
รายการ ตนทุนการกูยืมประกอบดวยดอกเบ้ียและตนทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูยืมนั้น  

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

บริษัทฯบันทึกมูลคาเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนในราคาทุนซ่ึงรวมตนทุนการทํา
รายการ หลังจากนั้น บริษัทฯจะบันทึกอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนดวยราคาทุนหักคาเส่ือมราคา
สะสมและคาเผ่ือการดอยคา 
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คาเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนคํานวณจากราคาทุนโดยวิธีเสนตรงตามอายุการให
ประโยชนโดยประมาณ 5 - 20 ป คาเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนรวมอยูในการ
คํานวณผลการดําเนินงาน 
บริษัทฯรับรูผลตางระหวางจํานวนเงินท่ีไดรับสุทธิจากการจําหนายกับมูลคาตามบัญชีของ
สินทรัพยในกําไรหรือขาดทุนในงวดท่ีตัดรายการอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนออกจากบัญชี 

2. มาตรฐานการบัญชีใหมท่ีออกในระหวางงวดแตยังไมมีผลบังคับใช 

 ในระหวางงวดปจจุบัน สภาวิชาชีพบัญชีไดออกมาตรฐานการบัญชีใหมตามที่ระบุขางลางนี้ 
มาตรฐานการบัญชีดังกลาวมีผลบังคับใชสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 
2556 

การตีความมาตรฐานการบัญชี 
ฉบับท่ี 10 ความชวยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไมมีความเกี่ยวของอยางเฉพาะเจาะจงกับ

กิจกรรมดําเนนิงาน 
ฉบับท่ี 21 ภาษีเงินได - การไดรับประโยชนจากสินทรัพยท่ีไมไดคิดคาเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม 
ฉบับท่ี 25 ภาษีเงินได - การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกจิการหรือของผูถือหุน 

3. ลูกหนี้การคา   

(หนวย: พันบาท) 
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

30 มิถุนายน 
2554   

31 ธันวาคม 
2553  

30 มิถุนายน 
2554   

31 ธันวาคม 
2553 

ลูกหนี้การคา 113,710 84,015 106,916 79,217 

ลูกหนี้เช็คคืน 1,290 2,212 1,290 2,212 

ลูกหนี้บัตรเครดิตและคูปอง 61,835 80,441 61,835 80,441 

รวม  176,835 166,668 170,041 161,870 

หัก: คาเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ (1,848) (2,649) (1,848) (2,649) 

ลูกหนี้การคา - สุทธิ 174,987 164,019 168,193 159,221 
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ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคา  ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 แยกตามอายุหนี้     
ท่ีคงคางไดดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท)  
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

30 มิถุนายน   
2554   

31 ธันวาคม 
2553  

30 มิถุนายน 
2554   

31 ธันวาคม 
2553 

อายุหน้ีคางชําระ        
ยังไมครบกําหนดชําระ 157,687 143,397 154,595 140,421 
คางชําระ     
   ไมเกิน 6 เดือน 17,615 20,816 13,913 18,994 
   6 - 12 เดือน - - - - 
   มากกวา 12 เดือน 1,533 2,455 1,533 2,455 
รวม 176,835 166,668 170,041 161,870 
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (1,848) (2,649) (1,848) (2,649) 

ลูกหนี้การคา - สุทธิ 174,987 164,019 168,193 159,221 

4. ลูกหนี้อ่ืน 

ลูกหนี้อ่ืนสวนใหญประกอบดวยลูกหนี้ท่ีเกิดจากการดําเนินงานท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการสนับสนุนการ
ขายและลูกหนี้จากการใหเชาพื้นท่ีและบริการอ่ืนท่ีเกี่ยวของ  

ยอดคงเหลือของลูกหนี้อ่ืน ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 แยกตามอายุหนี้ท่ี      
คงคางไดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

30 มิถุนายน   31 ธันวาคม  30 มิถุนายน   31 ธันวาคม 
2554  2553  2554  2553 

อายุหนี้คางชาํระ      
ยังไมถึงกําหนดชําระ 156,049 169,956 158,443 172,390 
คางชําระ     

ไมเกิน 3 เดือน 277,185 301,682 277,185 301,682 
3 - 6 เดือน 1,693 2,402 1,693 2,402 
6 - 12 เดือน 3,550 1,971 3,550 1,971 
มากกวา 12 เดอืน 11,022 11,383 11,022 11,383 

รวม 449,499 487,394 451,893 489,828 
หัก: คาเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ (8,976) (8,995) (8,976) (8,995) 
ลูกหนี้อ่ืน - สุทธิ 440,523 478,399 442,917 480,833 
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5. สินคาคงเหลือ    

(หนวย: พันบาท) 
งบการเงินรวมและ                     

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
30 มิถุนายน 

2554  
31 ธันวาคม     

2553 
สินคาคงเหลือ 5,388,269 4,559,358 
หัก: คาเผ่ือสินคาเสียหาย (181,146) (149,361) 
สุทธิ 5,207,123 4,409,997 
หัก: สินคาท่ีจายชําระคาสินคาเม่ือขาย (816,887) (566,260) 
        สวนลดจากการซ้ือสินคา (141,505) (129,505) 
สินคาคงเหลือ - สุทธิ 4,248,731 3,714,232 

6. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

7. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

ในระหวางงวด บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเง่ือนไขทางการคาและเกณฑตามท่ีตกลงกันระหวางบริษัทฯและ
บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันเหลานั้น ซ่ึงเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้  

(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด  
 วันท่ี 30 มิถุนายน วันท่ี 30 มิถุนายน นโยบายการกําหนดราคา 

 2554 2553 2554 2553  

รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      
   (ไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)      
ขายสินคา - - 384 297 ราคาตลาด 
คาเชาและคาบริการรับ - - 35,604 35,135 เดือนละ 11.87 ลานบาท      

(เดือนละ 11.71 ลานบาท
สําหรับงวด 2553) 

 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    เงินปนผลท่ีบริษัทฯรับ 
 ทุนเรียกชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน ระหวางงวด 

 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 30 มิถุนายน 

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 2554 2553 

 (รอยละ) (รอยละ) 

บริษัทยอย   
บริษัท มารเก็ต วิลเลจ จํากัด        5,000 5,000 99.99 99.99 4,999 4,999 - - 
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(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด  
 วันท่ี 30 มิถุนายน วันท่ี 30 มิถุนายน นโยบายการกําหนดราคา 

 2554 2553 2554 2553  

รายไดอ่ืน - - 7,563 7,208 รอยละของยอดรายไดหลัก 
คาบริการจาย  - 54 - ราคาตลาด 
ดอกเบ้ียจาย - - 466 262 รอยละ 1.80 - 3.00 ตอป 
     (2553: รอยละ 1.50 ตอป) 
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เก่ียวของกัน      
ขายสินคา 20,928 2,290 20,928 2,290 ราคาตลาด 
ดอกเบ้ียรับ 6,338 1,158 6,338 1,158 รอยละ 1.50 - 2.80  ตอป  
        (2553: รอยละ 0.75 - 1.00 ตอป) 
ซื้อสินคา - 326 - 326 ราคาตลาด 
คาเชาและคาบริการจาย 9,707 3,620 9,707 3,620 รอยละของยอดขาย แตไม         

นอยกวาอัตราขั้นตํ่า 
 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด  
 วันท่ี 30 มิถุนายน วันท่ี 30 มิถุนายน นโยบายการกําหนดราคา 

 2554 2553 2554 2553  

รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      
   (ไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)      
ขายสินคา - - 622 409 ราคาตลาด 
คาเชาและคาบริการรับ - - 71,209 70,270 เดือนละ  11.87  ลานบาท 
        (เดือนละ 11.71 ลานบาท 
        สําหรับงวด 2553) 
รายไดอ่ืน - - 14,517 13,575 รอยละของยอดรายไดหลัก 
คาบริการจาย  - 93 - ราคาตลาด 
ดอกเบ้ียจาย - - 843 521 รอยละ 1.80 - 3.00 ตอป 

 (2553: รอยละ 1.50 ตอป) 
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เก่ียวของกัน      
ขายสินคา 31,442 4,631 31,442 4,631 ราคาตลาด 
ดอกเบ้ียรับ 9,627 1,968 9,627 1,968 รอยละ 1.25 - 2.80  ตอป  
        (2553: รอยละ 0.75 - 1.00 ตอป) 
ซื้อสินคา - 459 - 459 ราคาตลาด 
คาเชาและคาบริการจาย 15,741 9,454 15,741 9,454 รอยละของยอดขาย แต               

ไมนอยกวาอัตราขัน้ตํ่า 
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ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯมียอดคงคางกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน ซ่ึง
แสดงในงบแสดงฐานะการเงินรวมอยูในรายการดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2554   

31 ธันวาคม 
2553  

30 มิถุนายน 
2554   

31 ธันวาคม 
2553 

ต๋ัวแลกเงินและเงินฝากสถาบันการเงิน      
(แสดงรวมในเงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสด) 

     

บมจ. ธนาคารแลนด แอนด เฮาส                
   เพื่อรายยอย(1) 1,336,756 1,196,575  1,336,756 1,196,575 

ลูกหนี้การคา     
   บมจ. แลนด แอนด เฮาส และ     
      บริษัทยอย(2) 7,501 2,363  7,501 2,363 

   บมจ. ควอลิต้ี เฮาส และบริษัทยอย(2)  1,118 959  1,118 959 

   บจ. มารเก็ต วิลเลจ      
       (ไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว) - -  239 124 
รวม 8,619 3,322  8,858 3,446 

ลูกหนี้อื่น      

   บมจ. ควอลิต้ี คอนสตรัคช่ัน       

      โปรดักส(3) - 3  - 3 

   บจ. มารเก็ต วิลเลจ      
       (ไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว) - -  2,394 2,434 
รวม - 3  2,394 2,437 

เงินประกันการเชา      

   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย       

      ควอลิต้ี เฮาส(1) 3,000 3,000  3,000 3,000 

เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการที่เกี่ยวของกัน       

   บจ. มารเก็ต วิลเลจ     
       (ไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว) - - 85,000 85,000 
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 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 
2554   

31 ธันวาคม 
2553  

30 มิถุนายน 
2554   

31 ธันวาคม 
2553 

เจาหน้ีอื่น     

   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย      

      ควอลิต้ี เฮาส(1) 1,869 1,436  1,869 1,436 

   บจ. มารเก็ต วิลเลจ       
       (ไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว) - -  15 14 
รวม 1,869 1,436  1,884 1,450 
ลักษณะความสัมพันธกับบริษัทที่เก่ียวของกัน 
(1) มีผูถือหุนรายใหญรวมกัน 
(2) เปนผูถือหุนรายใหญ 
(3) มีกรรมการรวมกัน 

เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

บริษัทฯไดกูยืมเงินแบบไมมีหลักทรัพยคํ้าประกันจากบริษัทยอยจํานวน 85 ลานบาท ชําระดอกเบ้ีย
เปนรายเดือนในอัตราดอกเบ้ียรอยละ 1.80 - 3.00 ตอป (31 ธันวาคม 2553: รอยละ 1.50 - 1.85        
ตอป) ครบกําหนดชําระคืนเงินตนเม่ือทวงถาม 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2554 บริษัทฯและบริษัทยอยมีคาใชจาย
สําหรับเงินเดือน โบนัส คาเบ้ียประชุม เงินบําเหน็จและสํารองผลประโยชนระยะยาวของกรรมการ
และผูบริหารเปนจํานวนเงิน 30.31 ลานบาทและ 60.73 ลานบาท ตามลําดับ (2553: 24.48 ลานบาท
และ 49.93 ลานบาท ตามลําดับ) 
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8. อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี              
30 มิถุนายน 2554 สรุปไดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 
  งบการเงินรวมและ 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ราคาทุน   
31 ธันวาคม 2553  1,505,903 
ซ้ือเพิ่มระหวางงวด  9,662 
จําหนายระหวางงวด  (1,888) 

30 มิถุนายน 2554  1,513,677 

คาเส่ือมราคาสะสม   
31 ธันวาคม 2553  346,609 
คาเส่ือมราคาระหวางงวด  39,965 
คาเส่ือมราคาสวนท่ีจําหนาย  (1,018) 

30 มิถุนายน 2554  385,556 

มูลคาสุทธิตามบัญชี   
31 ธันวาคม 2553  1,159,294 

30 มิถุนายน 2554  1,128,121 

9. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีท่ีดิน  อาคารและอุปกรณสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี                  
30 มิถุนายน 2554 สรุปไดดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ราคาทุน   
31 ธันวาคม 2553 12,156,541 12,135,236 
ซ้ือเพิ่มระหวางงวด 1,328,403 1,327,205 
จําหนายและตัดจําหนายระหวางงวด (83,343) (82,363) 

30 มิถุนายน 2554 13,401,601 13,380,078 
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(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

คาเส่ือมราคาสะสม   
31 ธันวาคม 2553 3,529,774 3,512,294 
คาเส่ือมราคาระหวางงวด 410,687 409,493 
คาเส่ือมราคาสวนท่ีจําหนายและตัดจําหนาย (67,465) (66,488) 

30 มิถุนายน 2554 3,872,996 3,855,299 

คาเผื่อการดอยคา   
31 ธันวาคม 2553 113,238 113,238 
เพิ่มข้ึนระหวางงวด 31,777 31,777 
ลดลงระหวางงวด (8,350) (8,350) 

30 มิถุนายน 2554 136,665 136,665 

มูลคาสุทธิตามบัญชี   
31 ธันวาคม 2553 8,513,529 8,509,704 

30 มิถุนายน 2554 9,391,940 9,388,114 

10. คอมพิวเตอรซอฟทแวร 

รายการเปล่ียนแปลงของคอมพิวเตอรซอฟทแวรสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2554 
สรุปไดดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ราคาทุน   
31 ธันวาคม 2553 286,034 285,677 
ซ้ือเพิ่มระหวางงวด 42,751 42,751 

30 มิถุนายน 2554 328,785 328,428 

คาเส่ือมราคาสะสม   
31 ธันวาคม 2553 115,833 115,813 
ตัดจําหนายระหวางงวด 10,857 10,840 

30 มิถุนายน 2554 126,690 126,653 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 12

(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

คาเผื่อการดอยคา   
31 ธันวาคม 2553 40,000 40,000 
ลดลงระหวางงวด (1,500) (1,500) 

30 มิถุนายน 2554 38,500 38,500 

มูลคาสุทธิตามบัญชี   
31 ธันวาคม 2553 130,201 129,864 

30 มิถุนายน 2554 163,595 163,275 

11. สิทธิการเชา 

สิทธิการเชานี้ประกอบดวยสิทธิการเชาท่ีดินและอาคาร รายการเปล่ียนแปลงของสิทธิการเชา
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2554 สรุปไดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท) 
  งบการเงินรวมและ          

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ราคาทุน   
31 ธันวาคม 2553  1,030,004 
ซ้ือเพิ่มระหวางงวด  75,859 

30 มิถุนายน 2554  1,105,863 

คาตดัจําหนายสะสม   
31 ธันวาคม 2553  198,612 
ตัดจําหนายระหวางงวด  18,425 

30 มิถุนายน 2554  217,037 

มูลคาสุทธิตามบัญชี   
31 ธันวาคม 2553  831,392 

30 มิถุนายน 2554  888,826 

12. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงนิ 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารหลายแหง
ท่ียังมิไดเบิกใชเปนจํานวนท้ังส้ิน 275 ลานบาทและ 175 ลานบาท ตามลําดับ และมีวงเงินสินเช่ือ   
อ่ืน ๆ จํานวน 4,082 ลานบาท และ 4,203 ลานบาท ตามลําดับ  
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13. หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สวนท่ีถึงกําหนด  สวนท่ีถึงกําหนด 
 ชําระในหน่ึงป  ชําระเกินหนึ่งป 

 30 มิถุนายน 
2554   

31 ธันวาคม 
2553  

30 มิถุนายน 
2554   

31 ธันวาคม 
2553 

หนี้สินตามสัญญาเชา     
   การเงิน 5,382 5,145 9,947 7,430 
หัก: ดอกเบ้ียรอการ     
   ตัดจําหนาย (661) (547) (846) (524) 
สุทธิ 4,721 4,598 9,101 6,906 

บริษัทฯไดทําสัญญาเชาการเงินกับบริษัทลีสซ่ิงเพื่อเชายานพาหนะและอุปกรณใชในการ
ดําเนินงานของกิจการโดยมีกําหนดการชําระคาเชาเปนรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดย
เฉล่ียประมาณ 3 ถึง 5 ป  

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2554 บริษัทฯมีภาระผูกพันท่ีจะตองจายคาเชาข้ันตํ่าตามสัญญาเชาการเงินดังนี้  

(หนวย: ลานบาท) 
 ไมเกิน 1 ป 1 - 5 ป รวม 

ผลรวมของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายทั้งสิ้นตามสัญญาเชา 5.4 9.9 15.3 
ดอกเบี้ยตามสัญญาเชาการเงินรอการตัดบัญชี                                      (0.7) (0.8) (1.5) 
มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายทั้งสิ้นตามสัญญาเชา 4.7 9.1 13.8 

14. หุนกู 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

จํานวนหุน (หนวย)  จํานวนเงิน (พนับาท) 

30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

2554  2553  2554  2553 
หุนกูประเภทไมมีหลักประกัน       
   ครั้งที่ 1/2551 -  500,000 - 100,000 
   ครั้งที่ 2/2551 630,000  630,000 630,000 630,000 
   ครั้งที่ 1/2552 300,000  300,000 300,000 300,000 

 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

จํานวนหุน (หนวย)  จํานวนเงิน (พนับาท) 

30 มิถุนายน  31 ธันวาคม  30 มิถุนายน  31 ธันวาคม 

2554  2553  2554  2553 
   ครั้งที่ 1/2553 700,000  700,000 700,000 700,000 
   ครั้งที่ 2/2553 1,000,000  1,000,000 1,000,000 1,000,000 
รวม 2,630,000  3,130,000 2,630,000 2,730,000 

หัก: สวนที่จะถึงกําหนด      
           ชําระภายใน 1 ป    (630,000) (730,000) 
หุนกู - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนด      
   ชําระภายในหน่ึงป    2,000,000 2,000,000 

รายละเอียดของหุนกูมีดังนี้ 

1. หุนกูไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกันชนิดทยอยชําระคืนเงินตนของบริษัท โฮม โปรดักส 
เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2551 ครบกําหนดไถถอนป 2554 

 "หุนกูไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกันชนดิทยอยชําระคืนเงินตนของ 

ชื่อของหุนกู 
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 

 ในระหวางงวดปจจุบัน บริษัทฯไดชําระคืนเงินตนตามเงื่อนไขการชําระคืนของหุนกูดังกลาว
ใหแกผูถือหุนกูครบท้ังจํานวนแลว 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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2. หุนกูไมดอยสิทธิและไมมีประกันของบริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 
2/2551 ครบกําหนดไถถอนป 2554 

 "หุนกูไมดอยสิทธิและไมมีประกันของบริษทั โฮม โปรดักส 
ชื่อของหุนกู เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) คร้ังที ่2/2551 ครบกําหนดไถถอนป 2554 

จํานวนเงิน  630   ลานบาท  
อายุ  3 (สาม) ป นับจากวันทีอ่อกหุนกู  
วันทีอ่อกหุนกู  21 พฤศจิกายน 2551 
อัตราดอกเบี้ย รอยละ 5.50 ตอป  
ระยะเวลาการชําระดอกเบี้ย ชําระทกุๆ 3 (สาม)เดือน ในเดือนพฤศจิกายน กุมภาพันธ พฤษภาคม 
  และสิงหาคมของแตละปตลอดอายุของหุนกู  
การชําระเงินตน ในวันครบกําหนดไถถอนหุนกูคือวันที ่21 พฤศจิกายน 2554 
เง่ือนไขและขอจํากัดทางการเงิน การดํารงสัดสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนและขอจํากัดการประกาศจาย 
 เงินปนผล 

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

 "หุนกูไมดอยสิทธิและไมมีประกันของ 

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

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

4. หุนกูไมดอยสิทธิและไมมีประกันของบริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 
1/2553 ครบกําหนดไถถอนป 2556 

 "หุนกูไมดอยสิทธิและไมมีประกันของ 

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

ไถถอนป 2556" 
จํานวนเงิน  700 ลานบาท  
อายุ  3 (สาม) ป นับจากวันทีอ่อกหุนกู  
วันทีอ่อกหุนกู  8 มกราคม 2553 
อัตราดอกเบี้ย รอยละ 3.65 ตอป  
ระยะเวลาการชําระดอกเบี้ย ชําระทกุ ๆ  3 (สาม) เดือน ในเดอืนมกราคม เมษายน กรกฎาคมและตุลาคม  
 ของแตละป ตลอดอายุของหุนกู กําหนดชําระดอกเบีย้คร้ังแรกวันที ่8 เมษายน 
 2553 และชําระดอกเบี้ยคร้ังสุดทายวันที ่8 มกราคม 2556 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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 "หุนกูไมดอยสิทธิและไมมีประกันของ 

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

ไถถอนป 2556" 
การชําระเงินตน ในวันครบกําหนดไถถอนหุนกูคือวันที่ 8 มกราคม 2556 
เง่ือนไขและขอจํากัดทางการเงิน การดํารงสัดสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนและขอจํากัดการประกาศจาย 
 เงินปนผล 

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

 "หุนกูไมดอยสิทธิและไมมีประกันของ 

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

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

 
ของแตละป ตลอดอายุของหุนกู กําหนดชําระดอกเบีย้คร้ังแรกวันที ่25 
ธันวาคม 2553 และชําระดอกเบี้ยคร้ังสุดทายวันที ่25 มิถุนายน 2556 

การชําระเงินตน ในวันครบกําหนดไถถอนหุนกูคือวันที่ 25 มิถุนายน 2556 
เง่ือนไขและขอจํากัดทางการเงิน การดํารงสัดสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนและขอจํากัดการประกาศจาย 
 เงินปนผล 

 เม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2554 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯมีมติอนุมัติใหยกเลิกวงเงินหุนกู
ระยะยาวสวนท่ียังไมไดออกและเสนอขายจํานวน 2,000 ลานบาทและพิจารณาอนุมัติให
บริษัทฯออกและเสนอขายหุนกูระยะยาวอายุไมเกิน 10 ป ภายในวงเงินไมเกิน 5,000 ลานบาท 
เสนอขายตอประชาชน และ/หรือ เสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัดตามหลักเกณฑของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือ สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และบริษัทฯสามารถออกหุนกูระยะยาวทดแทนเพิ่มเติมไดอีก
ภายในวงเงินดังกลาวขางตนหากบริษัทฯไดมีการซ้ือคืนหุนกูและ/หรือไถถอนหุนกู 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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15. ทุนจดทะเบียน 

ในระหวางงวดปจจุบัน ตามท่ีกลาวในหมายเหตุ 16 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของ
บริษัทฯไดใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิดังนี้ 

 จํานวนใบสําคัญ จํานวนหุน ราคา  
ป 2554 แสดงสิทธิ สามัญ ใชสิทธิ จํานวนเงิน 

 (หนวย) (หุน) (บาทตอหุน) (บาท) 
ESOP-W4     
   - ไตรมาสท่ีหนึ่ง 848,392 1,926,693 1.752 3,375,566 
   - ไตรมาสท่ีสอง 8,139,163 21,568,719 1.502 32,396,216 

รวม 8,987,555 23,495,412  35,771,782 

ในระหวางงวด จํานวนหุนสามัญ ทุนชําระแลวและสวนเกินมูลคาหุนสามัญของบริษัทฯเพ่ิมข้ึน
ดังนี้ 

   สวนเกินมูลคา 
 จํานวนหุน ทุนชําระแลว หุนสามัญ 

 (พันหุน) (พันบาท) (พันบาท) 
หุนสามัญจดทะเบียน    
   ณ วันตนงวด 4,426,605.5   
   เพ่ิมข้ึนระหวางงวด 725,190.3   

   ณ วันปลายงวด 5,151,795.8   

หุนสามัญท่ีออกและชําระแลว    
   ณ วันตนงวด 4,352,991.9 4,352,991.9 621,806.9 
   เพ่ิมทุนจากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ 23,495.4 23,495.4 12,276.4 
   เพิ่มทุนจากการจายหุนปนผล 725,813.9 725,813.9 - 

   ณ วันปลายงวด 5,102,301.2 5,102,301.2 634,083.3 

 1. เม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2554 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯมีมติอนุมัติเกี่ยวกับหุนสามัญ    
จดทะเบียนดังนี้ 

- ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากทุนจดทะเบียนเดิม 4,426.61 ลานบาท เปน 4,425.38 

ลานบาท โดยยกเลิกการจัดสรรหุนปนผลตามมติท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2553 

คงเหลือจํานวน 1.23 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท 
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- เพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 726.42 ลานบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 4,425.38 

ลานบาทเปน 5,151.80 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 726.42 ลานหุน     

มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการจายหุนปนผล 

บริษัทฯไดดําเนินการจดทะเบียนเพ่ิมทุนกับกระทรวงพาณิชยเปนทุนจดทะเบียนจํานวน 5,151.80 
ลานบาท เม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2554 

2. บริษัทฯไดจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยเปนทุนชําระแลวจํานวน 5,102.3 ลานบาทเม่ือ
วันท่ี 8 มิถุนายน 2554 

16. ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

 ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯซ่ึงออกใหโดยไมมีราคาเสนอขาย มีรายละเอียดดังนี้ 

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

   (หนวย)    
ESOP-W4 กรรมการและพนักงานของ      

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

 ในระหวางระยะเวลาของการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ ESOP -W4 นี้ บริษัทฯไดมีการจายเงินปนผล
และหุนปนผล ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในหนังสือช้ีชวนการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯตอง
ปรับราคาใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิของ ESOP-W4 ดังนี้ 

 
วันท่ีมีผลบังคับใช 

 
ราคาใชสิทธิตอ 1 หุนสามัญ 

อัตราการใชสิทธิตอ 1 หนวย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

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

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯในระหวางงวดมีการเปล่ียนแปลงดังนี้ 

(หนวย: หนวย) 

 จํานวนใบสําคัญแสดง จํานวนใบสําคัญแสดง จํานวนใบสําคัญแสดง  
ประเภท สิทธิคงเหลือ ณ วันที่  สิทธิที่มีการใชสิทธิ สิทธิคงเหลือ ณ วันที่ 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 31 ธันวาคม 2553 ในระหวางงวด 30 มิถุนายน 2554 

ESOP-W4 22,419,352 (8,987,555) 13,431,797 

 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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17.     ภาษีเงินไดนติิบุคคล 

ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2554 และ 2553 
คํานวณข้ึนจากกําไรของบริษัทฯและบริษัทยอยหลังจากบวกกลับดวยคาใชจายและรายการสํารอง
ซ่ึงยังไมสามารถถือเปนรายจายในการคํานวณภาษี 

18. กําไรตอหุน 

กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับงวดท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯดวยจํานวน
ถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนสามัญท่ีออกอยูในระหวางงวด และไดปรับปรุงจํานวนหุนสามัญท่ีใช
ในการคํานวณกําไรตอหุนของงวดกอนท่ีนํามาเปรียบเทียบ (ปรับจํานวนหุนตามสัดสวนท่ี
เปล่ียนไปของจํานวนหุนสามัญท่ีเกิดจากการเพ่ิมทุนโดยการออกหุนปนผล ณ วันท่ี 25 เมษายน 
2554 และ 21 ตุลาคม 2553 จํานวน 725.81 ลานหุนและ 621.42 ลานหุน ตามลําดับ โดยถือเสมือน
วาการออกหุนปนผลไดเกิดข้ึนต้ังแตวันท่ีเร่ิมตนของงวดแรกท่ีเสนอรายงาน) 

กําไรตอหุนปรับลดคํานวณโดยหารกําไรสําหรับงวดท่ีเปนของผูถือหุนของบริษัทฯดวยผลรวมของ
จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักท่ีออกอยูในระหวางงวด (สําหรับงวด 2553 ปรับดวยจํานวน
หุนตามสัดสวนท่ีเปล่ียนไปของจํานวนหุนสามัญท่ีเกิดจากการเพ่ิมทุนโดยการออกหุนปนผลตามท่ี
กลาวขางตน) กับจํานวนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนสามัญท่ีบริษัทฯอาจตองออกเพื่อแปลงหุน
สามัญเทียบเทาปรับลดท้ังส้ินใหเปนหุนสามัญ  โดยสมมติวาไดมีการแปลงเปนหุนสามัญ  ณ  วันตน
งวดหรือ ณ วันออกหุนสามัญเทียบเทา 

กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลดแสดงการคํานวณไดดังนี้ 

 งบการเงินรวม 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

  จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก   
 กําไร (พันบาท) (พันหุน) กําไรตอหุน (บาท) 

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 

    (ปรับปรุงใหม)  (ปรับปรุงใหม) 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน       
กําไรสวนที่เปนของผูถือหุน          

   ของบริษัทฯ   479,053 375,358 5,087,843 5,060,619 0.09 0.07 

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทา       

   ปรับลด       

ใบสําคัญแสดงสิทธิ - - 41,361 41,152   

กําไรตอหุนปรับลด       
กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญ       
   สมมติวามีการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ       
   จากใบสําคัญแสดงสิทธิ 479,053 375,358 5,129,204 5,101,771 0.09 0.07 
 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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 งบการเงินรวม 

 สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

  จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก   
 กําไร (พันบาท) (พันหุน) กําไรตอหุน (บาท) 

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 

    (ปรับปรุงใหม)  (ปรับปรุงใหม) 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน       
กําไรสวนที่เปนของผูถือหุนของ       

   บริษัทฯ 887,107 711,566 5,083,679 5,056,723 0.17 0.14 

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทา       

   ปรับลด       

ใบสําคัญแสดงสิทธิ - - 44,759 42,379   

กําไรตอหุนปรับลด       
กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญ       
   สมมติวามีการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ       
   จากใบสําคัญแสดงสิทธิ 887,107 711,566 5,128,438 5,099,102 0.17 0.14 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

  จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก   
 กําไร (พันบาท) (พันหุน) กําไรตอหุน (บาท) 

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 

    (ปรับปรุงใหม)  (ปรับปรุงใหม) 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน       
กําไรสวนที่เปนของผูถือหุน       

   ของบริษัทฯ   473,342 370,720 5,087,843 5,060,619 0.09 0.07 

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทา       

   ปรับลด       

ใบสําคัญแสดงสิทธิ - - 41,361 41,152   

กําไรตอหุนปรับลด       
กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญ       
   สมมติวามีการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ       
   จากใบสําคัญแสดงสิทธิ 473,342 370,720 5,129,204 5,101,771 0.09 0.07 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

  จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก   
 กําไร (พันบาท) (พันหุน) กําไรตอหุน (บาท) 

 2554 2553 2554 2553 2554 2553 

    (ปรับปรุงใหม)  (ปรับปรุงใหม) 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน       
กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุน       

   ของบริษัทฯ 875,338 702,550 5,083,679 5,056,723 0.17 0.14 

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทา       

   ปรับลด       

ใบสําคัญแสดงสิทธิ - - 44,759 42,379   

กําไรตอหุนปรับลด       
กําไรที่เปนของผูถือหุนสามัญ       
   สมมติวามีการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ       
   จากใบสําคัญแสดงสิทธิ 875,338 702,550 5,128,438 5,099,102 0.17 0.14 

19.  เงินปนผลจาย 

 อนุมัติโดย เงินปนผลจาย เงินปนผลจายตอหุน วันที่จายเงินปนผล 

  (ลานบาท) (บาท)  
เงินปนผลจากผลการ ที่ประชุมสามัญผูถือหุน    
   ดําเนินงานสําหรับ     เม่ือวันที ่7 เมษายน 2553    
   ป 2552  593.32 0.1600 30 เมษายน 2553 

เงินปนผลจากผลการ ที่ประชุมสามัญผูถือหุน    
   ดําเนินงานของเดือน    เม่ือวันที่ 5 เมษายน 2554    
   กรกฎาคม 2553 ถึง     
   เดือนธันวาคม 2553  84.20 0.0193 29 เมษายน 2554 

หุนปนผลจากผลการ ที่ประชุมสามัญผูถือหุน    
   ดําเนินงานของเดือน    เม่ือวันที่ 5 เมษายน 2554    
   กรกฎาคม 2553 ถึง     
   เดือนธันวาคม 2553  725.81 0.1667 29 เมษายน 2554 

เม่ือวันท่ี 5 เมษายน 2554 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติการจายปนผลดังนี้ 

จายปนผลจากผลการดําเนินงานของเดือนกรกฎาคม 2553 ถึงเดือนธันวาคม 2553 โดยมีรายละเอียด

ดังนี ้

-  จายปนผลเปนหุนสามัญของบริษัทฯจํานวนไมเกิน 726.42 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1.00 

บาท รวมมูลคาท้ังส้ินไมเกิน 726.42 ลานบาทใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ ในอัตรา 6 หุนเดิม   
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ตอ 1 หุนปนผล หรือคิดเปนอัตราการจายปนผลหุนละ 0.1667 บาท ในกรณีท่ีผูถือหุนรายใด    

มีเศษของหุนเดิมหลังการจัดสรรหุนปนผลแลวใหจายปนผลเปนเงินสดแทนในอัตราหุนละ 

0.1667 บาท 

-  จายปนผลเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.0193 บาท หรือคิดเปนจํานวนเงินไมเกิน 84.12        

ลานบาท  

รวมคิดเปนการจายปนผลในอัตราหุนละ 0.186 บาท  

อยางไรก็ตามเม่ือวันท่ี 19 สิงหาคม 2553 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯไดมีมติซ่ึงได
นําเสนออนุมัติในการประชุมวิสามัญผูถือหุนเม่ือวันท่ี 4 ตุลาคม 2553 ใหจายปนผลระหวาง
กาลใหแกผูถือหุนโดยจายปนผลเปนหุนในอัตราหุนละ 0.1667 บาท และจายปนผลเปนเงินสด
ในอัตราหุนละ 0.0193 บาท ซ่ึงไดจายเงินปนผลดังกลาวเม่ือวันท่ี 29 ตุลาคม 2553 แลว ท้ังนี้ 
การจายปนผลระหวางกาลตามท่ีกลาวขางตน เม่ือคํานวณมูลคาหลังการปรับลดการจายหุน   
ปนผลจะมีมูลคาเทากับ 0.1594 บาทตอหุนหรือคิดเปนจํานวนเงินรวมท้ังส้ินประมาณ 693.38 
ลานบาท 

รวมเปนการจายปนผลสําหรับป 2553 คิดเปนมูลคา 0.3454 บาทตอหุน คิดเปนจํานวนเงินรวม
ท้ังส้ินประมาณ 1,503.92 ลานบาท  

20. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

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

21. ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

21.1 บริษัทฯ มีภาระผูกพันกับธนาคารในการคํ้าประกันการเชา การซ้ือสินคาหรือจางทําของและ         
คํ้าประกันตอหนวยงานรัฐวิสาหกิจ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2554 และ 31 ธันวาคม 2553 เปนจํานวน
เงินรวม 91.84 ลานบาท และ 89.16 ลานบาท ตามลําดับ 

21.2 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2554 บริษัทฯมีภาระผูกพันจากการเปดวงเงินเลตเตอรออฟเครดิตกับธนาคาร
พาณิชย 2 แหง วงเงิน 7.74 ลานเหรียญสหรัฐ (31 ธันวาคม 2553: วงเงิน 3.99 ลานเหรียญสหรัฐ)  



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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22. ภาระผูกพันตามสัญญาเชาดาํเนินงาน 

22.1 สัญญาเชาระยะยาว 

ก) บริษัทฯไดเขาทําสัญญาเชาท่ีดินรวม 19 แหง อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 24 
ถึง 30 ป และสัญญาดังกลาวเปนสัญญาท่ีบอกเลิกไมไดเวนแตคูสัญญาท้ังสองฝายตกลงยินยอม
รวมกัน 

 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2554 บริษัทฯมีจํานวนเงินข้ันตํ่าท่ีตองจายในอนาคตท้ังส้ินภายใตสัญญา
เชาดําเนินการดังกลาวดังนี้ 

 ลานบาท 
จายชําระภายใน  
     1 ป 51.46 
     2 ถึง 5 ป 236.44 
     มากกวา 5 ป 1,217.29 
 1,505.19 

ข) บริษัทฯไดเขาทําสัญญาเชาพื้นท่ีศูนยการคารวม  17 แหง อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ีย
ประมาณ 17 ถึง 30 ป และสัญญาดังกลาวเปนสัญญาท่ีบอกเลิกไมได เวนแตคูสัญญาท้ังสอง
ฝายตกลงยินยอมรวมกัน 

 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2554 บริษัทฯมีจํานวนเงินข้ันตํ่าท่ีตองจายในอนาคตท้ังส้ินภายใตสัญญา
เชาดําเนินการดังกลาวดังนี้ 

 ลานบาท 
จายชําระภายใน  
     1 ป 85.70 
     2 ถึง 5 ป 369.08 
     มากกวา 5 ป 1,187.84 
 1,642.62 

22.2 สัญญาใหเชาระยะยาว 

บริษัทฯ ไดทําสัญญา 7 สัญญาในการใหเชาและใหเชาชวงพื้นท่ีบางสวนในสาขาของบริษัทฯ         
5 แหงกับบริษัทอ่ืน 2 แหง อายุสัญญา 29 - 30 ปโดยมีคาเชารับลวงหนารวมจํานวน 640.0 ลานบาท 
สัญญาครบกําหนดระหวางป 2576 - 2579 บริษัทฯ รับรูรายไดตามเกณฑท่ีเปนระบบตลอดอายุการ
ใหประโยชนของสิทธิการเชาโดยวิธีเสนตรงตามอายุสัญญาเชา 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2554 บริษัทฯมียอดคงคางของคาเชารับลวงหนา (สุทธิจากจํานวนท่ีรับรูเปน
รายได) ตามสัญญาใหเชาพื้นท่ีดังกลาวจํานวน 510.3 ลานบาท (31 ธันวาคม 2553: 521.2 ลานบาท) 
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23. เคร่ืองมือทางการเงิน 

23.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

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

 ความเสี่ยงดานการใหสินเชือ่ 

บริษัทฯมีความเส่ียงดานการใหสินเช่ือท่ีเกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน ฝายบริหาร
ควบคุมความเส่ียงนี้โดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม 
ดังนั้นบริษัทฯจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายท่ีเปนสาระสําคัญจากการใหสินเช่ือ นอกจากนี้  
การใหสินเช่ือของบริษัทฯไมมีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯมีฐานของลูกคาท่ีหลากหลายและมี
อยูจํานวนมากราย จํานวนเงินสูงสุดท่ีบริษัทฯอาจตองสูญเสียจากการใหสินเช่ือคือมูลคาตามบัญชี
ของลูกหนี้และลูกหนี้อ่ืนท่ีแสดงอยูในงบดุล 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

บริษัทฯมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีสําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินกูยืม
ระยะส้ันและหุนกู อยางไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพยและบางสวนของหนี้สินทางการเงินมีอัตรา
ดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอัตราตลาด และมีหนี้สินทางการเงินบางสวนท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึง
ใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียของบริษัทฯจึงอยูในระดับตํ่า  

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2554 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินท่ีสําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตรา
ดอกเบ้ีย และสําหรับสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอัตราดอกเบี้ยคงท่ีสามารถแยกตามวันท่ี
ครบกําหนด หรือ วันท่ีมีการกําหนดอัตราดอกเบ้ียใหม (หากวันท่ีมีการกําหนดอัตราดอกเบ้ียใหม
ถึงกอน) ไดดังนี้            

 งบการเงินรวม 

 อัตราดอกเบ้ียคงที ่ อัตราดอกเบ้ีย    

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

 (พันบาท) (รอยละตอป) 

สินทรัพยทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 1,335,000 - 51,891 97,082 1,483,973 0.6 - 2.8 

หน้ีสินทางการเงิน       
หุนกู 630,000 2,000,000 - - 2,630,000 3.0 - 5.5 
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งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อัตราดอกเบ้ียคงที ่ อัตราดอกเบ้ีย    

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

 (พันบาท) (รอยละตอป) 

สินทรัพยทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 1,335,000 - 3,347 96,140 1,434,487 0.6 - 2.8 

หน้ีสินทางการเงิน       
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการท่ี 
    เก่ียวของกัน 85,000 - - - 85,000 1.8 - 3.0 
หุนกู 630,000 2,000,000 - - 2,630,000 3.0 - 5.5 

 715,000 2,000,000 - - 2,715,000  

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน 

บริษัทฯมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีสําคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซ้ือสินคาเปนเงินตรา
ตางประเทศ บริษัทฯไมไดทําสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาเพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการ
บริหารความเส่ียง 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2554 บริษัทฯมียอดคงเหลือของหน้ีสินทางการเงินท่ีเปนสกุลเงินตรา
ตางประเทศดังนี้ 

 
 หนี้สินทาง อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย  

สกุลเงิน การเงิน ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2554 

 (เหรียญ) (บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 758,811 30.8882 

23.2 มูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนหนึ่งของบริษัทฯจัดอยูในประเภทระยะส้ันและหุนกู
มีอัตราดอกเบ้ียใกลเคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาด บริษัทฯจึงประมาณมูลคายุติธรรมของสินทรัพย
และหนี้สินทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีท่ีแสดงในงบดุล 

มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินท่ีผูซ้ือและผูขายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยกันในขณะท่ีท้ังสอง
ฝายมีความรอบรู และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระใน
ลักษณะที่ไมมีความเกี่ยวของกัน วิธีการกําหนดมูลคายุติธรรมข้ึนอยูกับลักษณะของเคร่ืองมือ     
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ทางการเงิน มูลคายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดลาสุด หรือกําหนดข้ึนโดยใชเกณฑการวัด     
มูลคาท่ีเหมาะสม  

24. เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบการเงิน 

เม่ือวันท่ี 4 กรกฎาคม 2554 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทยอยมีมติอนุมัติใหจัดสรรสํารองตาม
กฎหมายและจายเงินปนผลระหวางกาลจากกําไรสะสม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 ดังนี้ 

- จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมายจํานวน 0.5 ลานบาทซ่ึงเปนอัตรารอยละ 10 ของจํานวนทุนของ
บริษัท 

- จายปนผลเปนเงินสดในอัตราหุนละ 500 คิดเปนจํานวนเงิน 25.0 ลานบาทใหแกผูถือหุนของ
บริษัทยอย โดยมีกําหนดจายเงินปนผลภายในวันท่ี 26 กรกฎาคม 2554 

25. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 

 บริษัทฯไดจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 
และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2553 ใหม
เพื่อใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการบัญชีในงวดปจจุบัน ซ่ึงไมมีผลกระทบตอกําไรหรือ           
สวนของผูถือหุน การจัดประเภทรายการใหมมีดังตอไปนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ตามท่ีจัด

ประเภทใหม 

ตามท่ีเคย       

รายงานไว 

ตามท่ีจัด

ประเภทใหม 

ตามท่ีเคย       

รายงานไว 

อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน - สุทธิ 1,159,294 - 1,159,294 - 

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ - สุทธิ 8,513,529 9,672,823 8,509,704 9,668,998 

 (หนวย: พันบาท) 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ตามท่ีจัด

ประเภทใหม 

ตามท่ีเคย       

รายงานไว 

ตามท่ีจัด

ประเภทใหม 

ตามท่ีเคย       

รายงานไว 

คาใชจายในการขาย 1,035,628 1,021,649 1,013,744 999,765 

คาใชจายในการบริหาร 221,098 211,346 220,094 210,342 

คาตอบแทนผูบริหาร - 23,731 - 23,731 
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 (หนวย: พันบาท) 

 สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ตามท่ีจัด

ประเภทใหม 

ตามท่ีเคย       

รายงานไว 

ตามท่ีจัด

ประเภทใหม 

ตามท่ีเคย       

รายงานไว 

คาใชจายในการขาย 2,079,509 2,055,314 2,037,025 2,012,830 

คาใชจายในการบริหาร 441,553 417,311 439,372 415,130 

คาตอบแทนผูบริหาร - 48,437 - 48,437 

26. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยกรรมการผูมีอํานาจของบริษัทฯเม่ือวันท่ี               
8 สิงหาคม 2554 


