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บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม 

สาํหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนสิ้นสุดวันท่ี 30 กนัยายน 2551 

1. ขอมูลท่ัวไป 

1.1 ขอมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

 บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดต้ังขึ้นเปนบริษัทมหาชนจํากัดและมี

ภูมิลําเนาในประเทศไทย  บริษัทฯมีบริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ควอลิต้ี 

เฮาส จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยเปนผูถือหุนรายใหญ ธุรกิจหลัก

ของบริษัทฯคือการ จําหนายสินคาประเภทวัสดุกอสราง อุปกรณและเคร่ืองมือในการกอสราง  

อุปกรณตกแตงอาคารและเคร่ืองมือชางและใหเชาพื้นที่  โดยมี ที่อยูตามที่จดทะเบียนต้ังอยูเลขที่ 

96/27 หมู 9 ตําบลบางเขน อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  ณ วันที่  30 กันยายน 2551 บริษัทฯ

มีสาขาในกรุงเทพฯและตางจังหวัดรวม  33  สาขา (31 ธันวาคม 2550: 30 สาขา) 

1.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 41 (ปรับปรุง  2550) เร่ือง            

งบการเงินระหวางกาล โดยบริษัทฯเลือกนําเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ อยางไรก็ตาม 

บริษัทฯไดแสดงรายการในงบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน      

และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเชนเดียวกับงบการเงินประจําป 

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปที่นําเสนอคร้ังลาสุด 

ดังน้ันงบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ และสถานการณ

ใหมๆ เพื่อไมใหขอมูลที่นําเสนอซ้ําซอนกับขอมูลที่ไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงินควรใชงบ

การเงินระหวางกาลนี้ควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด 

งบการเงิน ระหวางกาล ฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับที่บริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย     

งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินตามกฎหมายดังกลาว 

1.3 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

งบการเงินรวมน้ีจัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 

และบริษัทยอยและไดจัดทําขึ้นโดยใชหลักเกณฑเดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปสิ้นสุดวันที่       

31 ธันวาคม 25 50 โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางที่มีสาระสําคัญของกลุมบริษัทในระหวาง

งวดปจจุบัน 
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1.4 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําขึ้นโดยไดใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับที่ใช

ในงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550  

1.5. มาตรฐานการบัญชี ท่ีมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 

ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2550) งบกระแสเงนิสด 

ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2550) สญัญาเชา 

ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2550) สินคาคงเหลือ  

ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2550) ตนทุนการกูยืม 

ฉบับที่ 35 (ปรับปรุง 2550) การนําเสนองบการเงิน 

ฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี

และขอผดิพลาด 

ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2550) งบการเงินระหวางกาล 

ฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) การรวมธรุกจิ 

ฉบับที่ 49 (ปรับปรุง 2550) สญัญากอสราง 

ฉบับที่ 51 สินทรัพยไมมีตัวตน 

มาตรฐานการบัญชีขางตนใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมในหรือหลัง

วันที่ 1 มกราคม 2551 เปนตนไป ฝายบริหารของบริษัทฯไดประเมินแลวเห็นวา มาตรฐานการบัญชี

ฉบับที่ 43 และฉบับที่ 49 ไมเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจของบริษัทฯ สวน มาตรฐานการบัญชีฉบับ ที่ 25 

ฉบับที่ 29 ฉบับที ่31 ฉบับที่ 33 ฉบับที่ 35 ฉบับที่ 39 ฉบับที่ 41 และฉบับที่ 51 ไมมีผลกระทบอยาง

เปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน 

1.6 การแกไขขอผิดพลาดของงวดกอน 

 ในระหวาง ป 2550 บริษัทฯพบวาไดบันทึกสวนลดจากการซื้อสินคาในงบกําไรขาดทุนปกอน        

สูงเกินไป บริษัทฯจึงไดบันทึกสวนลดดังกลาวจํานวน  7 ลานบาทในงบกําไรขาดทุนสําหรับงวด    

เกาเดือนสิ้นสุดวันที่  30 กันยายน  2550 และไดปรับยอนหลังงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่           

31 ธนัวาคม  2549 ผลสะสมของการปรับปรุงดังกลาวไดแสดงไวในหัวขอ “ผลสะสมจากการ

ปรับปรุงขอผิดพลาดของปกอนเกี่ยวกับการบันทึกสวนลดจากการซื้อสินคา ” ในงบแสดงการ

เปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุน 
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2. ลูกหน้ีการคา   

(หนวย: พันบาท) 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

30 กันยายน 

2551   

31 ธนัวาคม 

2550  

30 กันยายน 

2551   

31 ธนัวาคม 

2550 

ลูกหน้ีการคา 66,263  98,644  58,413  91,596 

ลูกหน้ีเช็คคืน 16,635  17,593  16,635  17,593 

ลูกหน้ีบัตรเครดิตและคูปอง 67,476  48,130  67,476  48,130 

รวม  150,374  164,367  142,524  157,319 

หัก: คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (23,443)  (20,785)  (23,443)  (20,785) 

ลูกหน้ีการคา - สุทธิ 126,931  143,582  119,081  136,534 

 ยอดคงเหลอืของ ลูกหน้ีการคา  ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 และ 31 ธันวาคม 2550 แยกตามอายหุน้ี      

ที่คงคางไดดังน้ี 

 (หนวย: พันบาท)  

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

30 กันยายน   

2551   

31 ธนัวาคม 

2550  

30 กันยายน 

2551   

31 ธนัวาคม 

2550 

อายุหน้ีคางชําระ        

ยังไมครบกําหนดชําระ 121,341  129,111  116,708  122,589 

คางชําระ        

ไมเกิน 6 เดือน 12,155  17,488  8,938  16,962 

6 - 12 เดือน -  -  -    - 

มากกวา 12 เดือน 16,878  17,768  16,878  17,768 

รวม 150,374  164,367  142,524  157,319 

หัก: คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (23,443)  (20,785)  (23,443)  (20,785) 

ลูกหน้ีการคา - สุทธิ 126,931  143,582  119,081  136,534 
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3. สินคาคงเหลือ    

(หนวย: พันบาท) 
งบการเงินรวมและ                                   

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
30 กันยายน 2551  31 ธันวาคม 2550 

สินคาคงเหลือ 3,541,140  3,049,138 

หัก: คาเผื่อสินคาเสียหาย (71,162)  (61,590) 

สุทธิ 3,469,978  2,987,548 

หัก: สินคาที่จายชําระคาสินคาเมื่อขาย (542,484)  (354,273) 

       สวนลดจากการซื้อสินคา (91,506)  (85,706) 

สินคาคงเหลือ – สุทธิ 2,835,988  2,547,569 

4. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ทุนเรียกชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน เงินปนผล 

 30 กันยายน 31 ธนัวาคม 30 กันยายน 31 ธนัวาคม 30 กันยายน 31 ธนัวาคม 30 กันยายน 30 กันยายน 

 2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 

บริษทัยอย         

บริษทั มารเก็ต วลิเลจ จาํกัด                                            5,000 5,000 99.99 99.99 4,999 4,999 - - 

5. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

 ในระหวาง งวด บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน  

รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯและ

บริษัทเหลาน้ัน ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังน้ี  

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  

 วันท่ี 30 กันยายน วันท่ี 30 กันยายน  

 2551 2550 2551  2550 

รายการธุรกิจกับบริษทัยอย      

   (ไดตดัออกจากงบการเงนิรวมแลว)      

ขายสินคา - - 406 128 ราคาตลาด 

คาเชาและคาบริการรับ - - 35,405 38,017 เดอืนละ 9.5 ลานบาท 

        สําหรับงวด 2551 และ 

        เดอืนละ 6.5 - 6.8 ลานบาท 

        สําหรับงวด 2550 

รายไดอ่ืน - - 5,478 5,252 รอยละของยอดรายไดหลัก 

ดอกเบ้ียจาย - - 468 646 รอยละ 3.4 - 4.0 ตอป (2550: 

รอยละ 3.7 - 4.9 ตอป) 
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(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 

 สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุด  

 วันท่ี 30 กันยายน วันท่ี 30 กันยายน  

 2551 2550 2551  2550 

รายการธุรกิจกับบริษัทท่ีเก่ียวของกัน      

ขายสินคา 2,825 2,027 2,825 2,070 ราคาตลาด 

ซ้ือสินคา 1,018 170 1,018 170 ราคาตลาด 

คาเชาและคาบริการจาย 6,095 3,181 6,095 3,181 รอยละของยอดขาย 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 

 สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุด สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุด  

 วันท่ี 30 กันยายน วันท่ี 30 กันยายน  

 2551 2550 2551  2550 

รายการธุรกิจกับบริษทัยอย      

   (ไดตดัออกจากงบการเงนิรวมแลว)      

ขายสินคา - - 1,021 372 ราคาตลาด 

คาเชาและคาบริการรับ - - 92,472 78,365 เดอืนละ 9.5 ลานบาท 

        สําหรับงวด 2551 และ 

        เดอืนละ 6.5 - 6.8 ลานบาท 

        สําหรับงวด 2550 

รายไดอ่ืน - - 16,750 15,936 รอยละของยอดรายไดหลัก 

ดอกเบ้ียจาย - - 1,316 1,814 รอยละ 3.4 - 4.0 ตอป (2550: 

รอยละ 3.7 - 4.9 ตอป) 

รายการธุรกิจกับบริษัทท่ีเก่ียวของกัน      

ขายสินคา 8,764 9,165 8,764 9,165 ราคาตลาด 

ดอกเบ้ียรับ 204 268 204 268 รอยละ 0.5 ตอป 

ซ้ือสินคา 2,449 1,385 2,449 1,385 ราคาตลาด 

คาเชาและคาบริการจาย 14,491 9,237 14,491 9,237 รอยละของยอดขาย 

 ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 และ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มียอดคงคางกับกิจการที่เกี่ยวของกันซึ่ง

สรุปไดดังน้ี 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 

2551   

31 ธนัวาคม 

2550  

30 กันยายน 

2551   

31 ธนัวาคม 

2550 

เงินฝากสถาบันการเงิน        

บมจ. ธนาคารแลนด แอนด เฮาส                  

   เพื่อรายยอย 64  134  64  134 
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(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 

2551   

31 ธนัวาคม 

2550  

30 กันยายน 

2551   

31 ธนัวาคม 

2550 

ลูกหน้ีการคา        

บมจ. แลนด แอนด เฮาส และ        

   บรษิทัยอย  2,437  1,708  2,437  1,708 

บมจ. ควอลิต้ี เฮาส และบริษัทยอย  196  336  196  336 

บจ. มารเก็ต วิลเลจ        

(ไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว) -  -  249  132 

รวม 2,633  2,044  2,882  2,176 

ลูกหน้ีอื่น        

บมจ. ควอลิต้ี คอนสตรัคชั่น โปรดักส        

   และบรษิทัยอย -  3  -  3 

บจ. มารเก็ต วิลเลจ        

(ไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว) -  -  1,805  6,026 

รวม -  3  1,805  6,029 

เงินประกนัการเชา        

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ควอลิต้ีเฮาส 3,000  3,000  3,000  3,000 

รวม 3,000  3,000  3,000  3,000 

เจาหน้ีการคา        

บมจ. ควอลิต้ี คอนสตรัคชั่น โปรดักส        

   และบรษิทัยอย 579  21  579  21 

เจาหน้ีอื่น        

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ควอลิต้ีเฮาส 1,540  1,661  1,540  1,661 

เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการที่เกี่ยวของกัน        

บจ. มารเก็ต วิลเลจ        

(ไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว) -  -  50,000  50,000 

 ในระหวางงวดเกาเดือนสิน้สดุวันที ่30 กันยายน 2551 ไมมีรายการเคลื่อนไหวของเงินกูยืมระยะสั้น

จากกิจการที่เกี่ยวของกัน 

 เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

 บริษัทฯไดกูยืมเงินแบบไมมีหลักทรัพยค้ําประกันจากบริษัทยอยจํานวน 50  ลานบาท (31 ธันวาคม 

2550: จํานวน 50 ลานบาท) ชาํระดอกเบีย้เปนรายเดือนในอัตราดอกเบีย้รอยละ 3. 40 - 4.00 ตอป 

ครบกําหนดชําระเงินตนเมื่อทวงถาม 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

 ในระหวางงวด 2551 บริษัทฯและบริษัทยอยไดจายเงินเดือน คาเบี้ยประชุมและเงินบําเหน็จใหแก

กรรมการและผูบริหารเปนจํานวนเงิน 10.27 ลานบาท (2550: 6.10 ลานบาท) 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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 นอกจากน้ี ในระหวางงวด บริษัทฯไดจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทฯจํานวน 

5,750,000 หนวยใหแกกรรมการของบริษัทฯและบริษัทยอย โดยไมคิดมูลคารายละเอียดของ

ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวไดแสดงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 13 

6. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

รายการเปลี่ยนแปลงของบัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณสําหรับงวด เกา เดือนสิน้สดุวันที่                  

30 กันยายน 2551 สรุปไดดังน้ี 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม 

ราคาทุน 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 10,207,709 10,188,501 

ซื้อสินทรัพยระหวางงวด 521,760 520,965 

จําหนายระหวางงวด (17,327) (17,170) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 10,712,142 10,692,296 

คาเสื่อมราคาสะสม   

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 1,825,127 1,819,500 

คาเสื่อมราคาระหวางงวด 509,261 506,350 

คาเสื่อมราคาสวนที่จําหนาย (15,037) (14,979) 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 2,319,351 2,310,871 

คาเผ่ือการดอยคา   

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 43,000 43,000 

เพิ่มขึ้นระหวางงวด 16,580 16,580 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 59,580 59,580 

มูลคาสุทธิตามบัญชี   

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 8,339,582 8,326,001 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 8,333,211 8,321,845 

บริษัทฯไดจดจํานองอาคารและสิทธิการเชา (หมายเหตุ 7) ซึ่งมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันที่           

30 กันยายน 2551 รวมจํานวน 569.47 ลานบาท (31 ธันวาคม 2550 : 603.6 ลานบาท)  เพือ่เปน

หลักประกันวงเงินสินเชื่อที่บริษัทฯมีตอธนาคารพาณิชยตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 8 และ 11  



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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7. สิทธิการเชาและโปรแกรมคอมพิวเตอร 

รายการเปลี่ยนแปลงของ สิทธิการเชาและโปรแกรมคอมพิวเตอร สําหรับงวด เกาเดือนสิน้สดุวันที่  

30 กันยายน 2551 สรุปไดดังน้ี 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  โปรแกรม  โปรแกรม 

 สิทธิการเชา คอมพวิเตอร สิทธิการเชา คอมพวิเตอร 

ราคาทุน     

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 624,925 179,659 624,925 179,649 

ซื้อเพิ่มระหวางงวด 41,607 5,887 41,607 5,887 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 666,532 185,546 666,532 185,536 

คาเสื่อมราคาสะสม     

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 111,485 63,514 111,485 63,512 

คาเสื่อมราคาระหวางงวด 17,084 12,688 17,084 12,687 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 128,569 76,202 128,569 76,199 

มูลคาสุทธิตามบัญชี     

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 513,440 116,145 513,440 116,137 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 537,963 109,344 537,963 109,337 

8. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

(หนวย: พันบาท) 

  

อัตราดอกเบีย้ 

งบการเงินรวมและ                           งบ

การเงินเฉพาะกิจการ 

 (รอยละตอป) 30 กันยายน 2551 31 ธันวาคม 2550 

 เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 3.40 - 4.00 237,603 555,000 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 บริษัทฯมีเงินกูยืมระยะสั้น ประเภทต๋ัวสัญญาใชเงิน จากสถาบันการเงิน

สองแหงจํานวนเงนิรวม  238 ลานบาท (31 ธันวาคม 2550: 555 ลานบาท) โดยมีอัตราดอกเบี้ย       

รอยละ 3.40 - 4.00 ตอป (31 ธันวาคม 2550: รอยละ 3.55 ตอป) และไมมีหลักทรัพยค้ําประกัน    

เงินกูยืมน้ีถึงกําหนดชําระเมื่อทวงถาม  



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 และ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารหลายแหง

รวมวงเงินทั้งสิ้น จํานวน  130  ลานบาท  และ 105 ลานบาท ตามลําดับ และมีวงเงินสินเชื่ออ่ืน ๆ 

จํานวน 4,567 ลานบาท และ 5,342 ลานบาท ตามลําดับ โดยวงเงินบางสวนค้ําประกันโดยสิทธิการ

เชาและสิ่งปลูกสราง (หมายเหตุ 6 และ 7)  

9. หน้ีสินภายใตสัญญาเชาระยะยาว 

 (หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สวนท่ีถึงกําหนด  สวนท่ีถึงกําหนด 

 ชําระในหน่ึงป  ชําระเกินหน่ึงป 

 30 กันยายน 

2551   

31 ธนัวาคม 

2550  
30 กันยายน 

2551   

31 ธนัวาคม 

2550 

หน้ีสินภายใตสัญญาเชา        

   ระยะยาว 11,741  14,109  7,235  10,800 

หัก: ดอกเบ้ียรอตัดบัญชี (840)  (1,173)  (481)  (511) 

สุทธิ 10,901  12,936   6,754  10,289  

10. หุนกู  

หุนกูของบริษัทฯประกอบดวย 

งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 

จํานวนหุน (หนวย)  จํานวนเงิน (พันบาท) 

30 กันยายน 2551   31 ธันวาคม 2550  30 กันยายน 2551   31 ธันวาคม 2550 

หุนกูประเภทไมมีหลักประกัน

ครั้งที่ 1/2548        

   ชุดที ่1  -  500,000  -  500,000 

   ชุดที ่2 500,000  500,000  500,000  500,000 

หุนกูประเภทไมมีหลักประกัน

ครั้งที่ 1/2551 500,000  -  460,000  - 

รวม 1,000,000  1,000,000  960,000  1,000,000 

หัก: สวนที่จะถึงกําหนดชําระ

ภายในหนึ่งป     (660,000)  (500,000) 

หุนกู - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป    300,000  500,000 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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ตามรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2546  เมื่อวันที่  25 เมษายน 2546  ไดอนุมัติให

บริษัทฯออกและเสนอขายหุนกูภายในวงเงินไมเกิน  2,000 ลานบาท หรือเทียบเทาในเงินสกุลอ่ืน  

โดยสามารถเสนอขายทั้งหมดในคราวเดียว หรือหลายคราวใหแกประชาชนทั่วไป หรือผูลงทุนโดย

เฉพาะเจาะจง หรือผูลงทุนประเภทสถาบัน ในวันที่ 17 มีนาคม 2548  บริษัทฯไดขายหุนกูแลวเปน

จํานวนเงนิ 1,000 ลานบาท ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี  

ชื่อของหุนกู  " หุนกูไมดอยสิทธิและไมมีประกันของ " หุนกูไมดอยสิทธิและไมมีประกันของ 

  บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 

  ครั้งที่ 1/2548 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป 2551 " ครั้งที่ 1/2548 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอนป 2552 " 

จํานวนเงิน  500 ลานบาท   500 ลานบาท  

อายุ  3 (สาม) ป นับจากวันที่ออกหุนกู   4 (สี่) ป นับจากวันที่ออกหุนกู  

วันที่ออกหุนกู  17 มีนาคม 2548   17 มีนาคม 2548  

อัตราดอกเบี้ย รอยละ 5.00 ตอป   รอยละ 5.40 ตอป  

ระยะเวลาการชําระดอกเบี้ย ชําระทุกๆ 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 

เงื่อนไขและขอจํากัด การดํารงสัดสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนและ การดํารงสัดสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนและ 

    ทางการเงิน ตองไมจายเงินปนผลเกินกวาอัตราที่กําหนด ตองไมจายเงินปนผลเกินกวาอัตราที่กําหนด 

ในระหวางเดือนมนีาคม 2551 บริษัทฯไดชําระเงินคืนหุนกู ประเภทไมมีหลักประกัน คร้ังที่ 1/2548  

ชุดที่ 1 จํานวน 500 ลานบาทใหแกผูถือหุนกูแลวทั้งจํานวน 

เมื่อวันที่  4 เมษายน 2550 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2550 ไดอนุมัติใหบริษัทฯออกหุนกูใน

วงเงินไมเกิน 2,000 ลานบาทหรือเทียบเทาในเงินสกุลอ่ืนอายุไมตํ่ากวา 3 ป และไมเกิน 10 ป  

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2551 บริษทัฯไดขายหุนกูแลวเปนจํานวนเงนิ 500 ลานบาท ซึ่งมีรายละเอียด

ดังน้ี  

ชื่อของหุนกู  "หุนกูชนิดทยอยชําระคืนเงินตนของ 

  

บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2551 ครบกําหนด    

ไถถอนป 2554" 

จํานวนเงิน  500 ลานบาท  

อาย ุ 3 (สาม) ป นับจากวันที่ออกหุนกู  

วันที่ออกหุนกู  2 พฤษภาคม 2551   

อัตราดอกเบี้ย รอยละ 4.00 ตอป  

ระยะเวลาการชําระดอกเบี้ย ชําระทุกๆ 3 (สาม)เดือน ในเดือนกุมภาพันธ พฤษภาคม  สิงหาคม 

  และพฤศจิกายนของทุกป  

การชําระเงินตน ชําระคืนเปนรายงวด 3 (สาม)เดือน งวดละ 40 ลานบาท (งวดสดุทาย 60  

 ลานบาท) จํานวน 12 งวด เริม่งวดแรกวันที่ 2 สิงหาคม 2551 

 งวดสดุทาย 2 พฤษภาคม 2554 

เงื่อนไขและขอจํากัดทางการเงิน การดํารงสัดสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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ณ วันที่ 30 กันยายน 2551 บริษัทฯสามารถออกและเสนอขายหุนกูไดในวงเงินไมเกิน  2,500 ลาน

บาท 

11. เงินกูยืมระยะยาว  

เงินกูยืมเงินระยะยาวของบริษัทฯมีรายละเอียดดังนี้ 

                         (หนวย: พันบาท) 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ลําดับที ่ ยอดเงินกู ยอดคงเหลือ   เงื่อนไขการผอนชําระ  อัตราดอกเบี้ย 

   30 กันยายน 2551   31 ธันวาคม 2550   ตองวด/ตอเดือน     

1 1,500,000 1,050,000  1,275,000  25 ลานบาท  * 

2 100,000 67,000  100,000  33 ลานบาท  ** 

  รวม  1,117,000  1,375,000     

หัก: สวนที่ถึงกําหนด 

   ชําระภายในหนึ่งป (367,000)  (400,000)     

เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจาก

สวนที่ถึงกําหนดชําระ

ภายในหนึ่งป 750,000  975,000     

* อัตรารอยละ 4.15 - 6.00 ตอป และต้ังแต ปที่ 2553 MLR  

** อตัรา MLR ลบรอยละตามที่ตกลงรวมกัน 

1. บริษัทฯไดนําสินทรัพยและสิทธิการเชาเปนหลักทรัพยค้ําประกันเงินกูยืม (หมายเหตุ 6 และ 7) 

2. เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2550 บริษัทฯไดทําสัญญาเงินกูยืมจํานวน  2,000 ลานบาทกับธนาคาร

พาณิชยแหงหน่ึง โดยมีกําหนดระยะเวลาชําระคืนภายใน  78 เดือน เดือนละไมตํ่ากวา  33 ลาน

บาท และคิดดอกเบี้ยในอัตรา  MLR ลบรอยละตามที่ตกลงรวมกัน เงินกูยืมน้ีค้ําประกันแบบ  

Negative Pledge ดวยสินทรัพยและสิทธิการเชาบางสวน  

เมื่อวันที่  28 กรกฎาคม 2551 บริษัทฯไดทําความตกลงกับธนาคารในการลดวงเงินกูยืมจาก 2,000 

ลานบาท เปน 845 ลานบาท  วันที่ 30 กันยายน 2551 บริษัทฯไดรับเงินกูยืมน้ีมาแลวจํานวน 100 

ลานบาท และมีวงเงินกูยืมระยะยาวที่ยังไมไดเบิกใชเปนจํานวน 745 ลานบาท  

บริษัทฯจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา เชน จะตองดํารงสัดสวนหน้ีสินทางการเงิน      

ตอสวนของผูถือหุนตามที่ตกลงรวมกัน หรือตองไมจายเงินปนผลเกินกวาอัตราที่กําหนดในสัญญา 
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12. ทุนจดทะเบยีน 

12.1 เมื่อวันที่  4 เมษายน 2550 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 ไดอนุมัติให เพิ่มทุนจดทะเบียน

ของบริษัทฯอีกจํานวน 50,400,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1 ,938,146,860 บาท  เปนทุน        

จดทะเบยีนจํานวน 1,988,546,860  บาท  โดยการออกหุนสามัญใหมมูลคาหุนละ 1 บาท พรอมทั้ง

การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 4.  

12.2 เมื่อวันที่  9 เมษายน 2551 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 ไดอนุมัติใหลดทุนจดทะเบียนของ

บริษทัฯจํานวน 2,078,714 บาท เนื่องจากใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะถือหุนสามัญของบริษัทฯคร้ังที่ 

1/2547 (ESOP-W1) จํานวน 987,487 หนวยไดหมดอายลุง  

รายการกระทบยอดจํานวนหุนสามัญ 

(หนวย: หุน) 

 สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 

 30 กันยายน 

 2551 

หุนสามัญจดทะเบียน 

2550 

  

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

เพิ่มทุนจดทะเบียนเนื่องจากการออกใบสําคัญ   

   แสดงสิทธิ ESOP-W4 - 50,400,000 

ลดทนุจดทะเบยีนจาก ESOP-W1 ที่หมดอายุ (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 

เพิ่มขึ้นเนื่องจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ   

   ESOP-W1 ESOP-W2 ESOP-W3 และ ESOP-W4 8,612,725 5,074,118 

จํานวนหุนสามัญ ณ วันปลายงวด 1,933,533,147 1,924,892,522 

13. ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ในเดือนกนัยายน 2547 บริษัทฯไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯสําหรับ

พนักงานคร้ังที่ 1/2547 (ESOP-W1) ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2547 โดย 

บริษัทฯออกใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 15 ,000,000 หนวย 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิมีสิทธิซื้อ

หุนสามัญได 1 หุน ในราคาหุนละ 1 บาท มีระยะเวลาการใชสิทธิทุก ๆ 3 เดือน อายุการใชสิทธิ 3 ป 
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ในเดือนกุมภาพันธ  2549 บริษัทฯไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯสําหรับ

พนักงานคร้ังที่ 1/2548 (ESOP-W2) ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2548 โดยบริษทัฯ 

ออกใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 7,000,000 หนวย 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิมีสิทธิซื้อหุนสามัญ

ได 1 หุน ในราคาหุนละ 1 บาท มีระยะเวลาการใชสิทธิทุก ๆ 3 เดือน อายุการใชสิทธิ 3 ป 

ตามที่บริษัทฯไดมีการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯใหแกพนักงานของ

บริษัทฯคร้ังที่ 1/2548 (ESOP-W2) จํานวน 7,000,000 หนวย ทําใหมีผลกระทบตอราคาการใชสิทธิ 

และอัตราการใชสิทธิใหมเปน 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิมีสิทธิซื้อหุนสามัญใหแกพนักงานของ

บริษัทฯคร้ังที่ 1/2547 (ESOP-W1) ได 1.006 หุน ในราคาหุนละ 1 บาท ต้ังแตวันที่ 28 กุมภาพันธ 

2549 เปนตนไป 

ในเดือนตุลาคม 2549  บริษัทฯไดมีมติอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนสงผลใหใบสําคัญแสดงสิทธิที่

จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯใหแกพนักงานของบริษัทฯ ( ESOP-W1 และ W2) มีผลกระทบตอ

อัตราการใชสิทธิดังน้ี 

•  อัตราการใชสิทธิใหมเปน 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิมีสิทธิซื้อหุนสามัญใหแกพนักงาน

ของบริษัทฯคร้ังที่ 1/2547 (ESOP-W1) ได 1.811 หุน ในราคาหุนละ 1 บาท 

•  อัตราการใชสิทธิใหมเปน 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิมีสิทธิซื้อหุนสามัญใหแกพนักงาน

ของบริษัทฯคร้ังที่ 1/2548 (ESOP-W2) ได 1.800 หุน ในราคาหุนละ 1 บาท 

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2550 บริษัทฯไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ   

สําหรับพนักงานคร้ังที่ 1/2550 (ESOP-W3) ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2549 โดย

บริษัทฯ ออกใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 15 ,000,000 หนวย 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิมีสิทธิซื้อ

หุนสามญัได 1 หุน ในราคาหุนละ 1 บาท มีระยะเวลาการใชสิทธิทุก ๆ 3 เดือน อายุการใชสิทธิ 3 ป

การออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯใหแกพนักงาน (ESOP-W3) มี

ผลกระทบตออัตราการใชสิทธิ ESOP-W1 และ ESOP-W2 ดังน้ี 

•  อัตราการใชสิทธิใหมเปน 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิมีสิทธิซื้อหุนสามัญใหแกพนักงาน

ของบริษัทฯคร้ังที่ 1/2547 (ESOP-W1) ได 1.822 หุน ในราคาหุนละ 1 บาท 

•  อัตราการใชสิทธิใหมเปน 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิมีสิทธิซื้อหุนสามัญใหแกพนักงาน

ของบริษัทฯคร้ังที่ 1/2548 (ESOP-W2) ได 1.811 หุน ในราคาหุนละ 1 บาท 
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เมื่อวันที่  23 พฤษภาคม  2551 บริษัทฯไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ

ใหแกพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอยคร้ังที่ 4 (ESOP-W4) ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําป  2550 โดยบริษัทฯออกใบสําคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญจํานวน 50,000,000 ห นวย 

โดยมีอัตราการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ  1 หนวยตอ 1 หุนสามัญ  มีอายุการใชสิทธิ 5 ป โดย

สัดสวนการใชสิทธิไมเกินรอยละ 20 ตอป ราคาที่ใชสิทธิคิดเปนสวนลดรอยละ 20 จากราคาปด

เฉลี่ยของหุนสามัญของบริษัทฯ 30 วัน การออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ

ใหแกพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอย (ESOP-W4) มีผลกระทบตออัตราการใชสิทธิ  ESOP-

W2 และ ESOP-W3 ดังน้ี 

•  อัตราการใชสิทธิใหมเปน 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิมีสิทธิซื้อหุนสามัญใหแกพนักงาน

ของบริษัทฯคร้ังที่ 2/2548 (ESOP-W2) ได 1.823 หุน ในราคาหุนละ 1 บาท 

•  อัตราการใชสิทธิใหมเปน 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิมีสิทธิซื้อหุนสามัญใหแกพนักงาน

ของบริษัทฯคร้ังที่ 1/2550 (ESOP-W3) ได 1.007 หุน ในราคาหุนละ 1 บาท 

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดขอใชสิทธิโดยสามารถสรุปไดดังน้ี 
  จํานวนหุนสามัญ มูลคาหุนสามัญ   วันท่ีจดทะเบียน 

 จํานวนท่ีใชไป ท่ีมาจากการ ท่ีเกิดจากการ   เพ่ิมทุนกับ 

วันท่ีใชสิทธิ ESOP-W1 ESOP-W2 ESOP-W3 ESOP-W4 ใชสทิธิ ใชสทิธิ ทุนชําระแลว กระทรวงพาณชิย 

 (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 กมุภาพันธ 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 พฤศจกิายน 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 

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

31 สิงหาคม 2551 - - 111,845 246,100 358,722 358,722      1,933,533,147      1,933,533,147 11 กันยายน 2551  

รวม 14,012,513 6,981,800 8,989,253 3,728,300      

จํานวนที่จัดสรร 15,000,000 7,000,000 15,000,000 50,000,000      

จํานวนท่ีใชไป (14,012,513) (6,981,800) (8,989,253) (3,728,300)      

จํานวนท่ีหมดอายุ (987,487) - - -      

จํานวนท่ียังไมไดใช - 18,200 6,010,747 46,271,700      

14.     ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

 ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับ งวดสามเดือนและเกาเดือน สิ้นสุดวันที่  30 กันยายน 2551 และ 2550 

คํานวณขึ้นจากกําไรของบริษัทฯและบริษัทยอยหลังจากบวกกลับดวยคาใชจายและรายการสํารอง

ซึ่งยังไมสามารถถือเปนรายจายในการคํานวณภาษ ี
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15. กําไรตอหุน  

 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสุทธิ สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ สําหรับ งวด

ดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของหุนสามัญที่ออกอยูในระหวางงวด 

 กําไรตอหุนปรับลดคํานวณโดยหารกําไรสุทธิ สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ สําหรับงวดดวย

ผลรวมของจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักที่ออกอยูในระหวาง งวดกับจํานวนถัวเฉลี่ยถวง

นํ้าหนักของหุนสามัญที่บริษัทฯอาจตองออกเพื่อแปลงหุนสามัญเทียบเทาปรับลดทั้งสิ้นใหเปนหุน

สามัญ โดยสมมติวาไดมีการแปลงเปนหุนสามัญ ณ วันตนงวดหรือ ณ วันออกหุนสามัญเทียบเทา 

การกระทบยอดระหวางกาํไรตอหุนขัน้พืน้ฐานและกาํไรตอหุนปรับลดแสดงไดดังน้ี  

 งบการเงินรวม 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กนัยายน 

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

 2551 2550 2551 2550 2551 

0

2550 

 กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน      

0กําไรสุทธิ0  สวนที่เปนของผูถือหุน      

   บริษัทใหญ 229,997 164,055 1,933,291 1,924,677 0.12 0.09 

0  ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทา      

-    ปรับลด - 11,530 11,286   

0  กําไรตอหุนปรับลด      

0  กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญ      

   สมมติวามีการแปลงเปนหุนสามัญ       

   จากใบสําคัญแสดงสิทธิ 229,997 164,055 1,944,821 1,935,963 0.12 0.08 
 

 
 งบการเงินรวม 

 สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กนัยายน 

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

 2551 2550 2551 2550 2551 

0

2550 

 กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน      

0กําไรสุทธิ0  สวนที่เปนของผูถือหุน      

   บริษัทใหญ 616,847 469,696 1,928,625 1,922,183 0.32 0.24 

0  ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทา      

-    ปรับลด - 12,101 11,568   

0  กําไรตอหุนปรับลด      

0  กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญ      

   สมมติวามีการแปลงเปนหุนสามัญ       

   จากใบสําคัญแสดงสิทธิ 616,847 469,696 1,940,726 1,933,751 0.32 0.24 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กนัยายน 

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

 2551 2550 2551 2550 2551 

0

2550 

 กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน      

0กําไรสุทธิ0  สวนที่เปนของผูถือหุน      

   บริษัทใหญ 228,390 170,071 1,933,291 1,924,677 0.12 0.09 

0  ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทา      

-    ปรับลด - 11,530 11,286   

0  กําไรตอหุนปรับลด      

0  กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญ      

   สมมติวามีการแปลงเปนหุนสามัญ       

   จากใบสําคัญแสดงสิทธ ิ 228,390 170,071 1,944,821 1,935,963 0.12 0.09 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กนัยายน 

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

 2551 2550 2551 2550 2551 

0

2550 

 กําไรตอหุนขั้นพ้ืนฐาน      

0กําไรสุทธิ0  สวนที่เปนของผูถือหุน      

   บริษัทใหญ 610,634 462,545 1,928,625 1,922,183 0.32 0.24 

0  ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทา      

-    ปรับลด - 12,101 11,568   

0  กําไรตอหุนปรับลด      

0  กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญ      

   สมมติวามีการแปลงเปนหุนสามัญ       

   จากใบสําคัญแสดงสิทธ ิ 610,634 462,545 1,940,726 1,933,751 0.31 0.24 

16. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการหลัก คือ จําหนายสินคาประเภทวัสดุกอสรา ง อุปกรณและ

เคร่ืองมือในการกอสราง อุปกรณตกแตงอาคารและเคร่ืองมือชาง และใหเชาพื้นที่ (ซึ่งมียอดรายได

และสินทรัพยนอยกวารอยละ  10 ของยอดรายไดรวมและสินทรัพยรวมของทุกสวนงาน) โดยมี

สวนงานทางภูมิศาสตรหลักในประเทศไทย ดังน้ันรายได กําไร และสินทรัพย โดยสวนใหญตามที่

แสดงไวในงบการเงินจึงเกี่ยวของกับสวนงานธุรกิจ จําหนายสินคา และสวนงานทางภูมิศาสตร

ตามที่กลาวไว 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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17. ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

17.1 บริษัทฯ มีภาระผูกพันกับธนาคารและสถาบันการเงิน 5 แหง ในการค้ําประกันการเชา การซื้อ

สินคาหรือจางทําของและค้ําประกันตอหนวยงานรัฐวิสาหกิจ ณ วันที่  30 กันยายน 2551 และ  31 

ธันวาคม 2550 เปนจํานวนเงนิรวม 98.66 ลานบาท  และ 116.18 ลานบาท ตามลําดับ 

17.2 ณ วันที่ 30 กันยายน 2551  บริษัทฯมีภาระผูกพันจากการเปดวงเงินเลตเตอรออฟเครดิตกับธนาคาร

พาณิชย 2 แหง วงเงิน 1.19 ลานเหรียญสหรัฐ (31 ธันวาคม 2550 : ธนาคารพาณิชย  3 แหง วงเงิน 

2.40 ลานเหรียญสหรัฐ)  

18. ภาระผูกพันตามสัญญาเชาระยะยาว 

18.1 สัญญาเชาระยะยาว 

•  บริษัทฯไดมีการทําสัญญาเชาที่ดินรว ม 7 แหง โดยมีภาระผูกพันในการจายคาเชาตามสัญญา

เชาดังน้ี 

 

จายชําระภายใน 

พันบาท 

 

     1 ป 36,019 

     2 ถึง 5 ป 165,453 

     หลังจาก 5 ป 889,723 

 1,091,195 

•  บริษัทฯไดมีการทําสัญญาเชาพื้นที่ศูนยการคารวม  17 แหง โดยมีภาระผูกพันในการจายคาเชา

ตามสัญญาเชาดังนี ้

 

จายชําระภายใน 

พันบาท 

 

     1 ป 79,628 

     2 ถึง 5 ป 341,686 

     หลังจาก 5 ป 1,445,850 

 1,867,164 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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18.2 สัญญาใหเชาระยะยาว 

บริษัทฯ ไดทําสัญญา 7 สัญญาในการใหเชาและใหเชาชวงพื้นที่บางสวนในสาขาของบริษัทฯ        

5 แหงกับบริษัทอ่ืน 2 แหง อายุสัญญา  29 - 30  ป จํานวน 640.49 ลานบาท สัญญาครบกําหนด

ระหวางป 2576 - 2579 บริษัทฯ รับรูรายไดตามเกณฑที่เปนระบบตลอดอายุการใหประโยชนของ

สิทธิการเชาโดยวิธีเสนตรงตามอายุสัญญาเชา 

ณ วันที่  30 กันยายน  2551 บริษัทฯมียอดคงคางของคาเชารับลวงหนาตามสัญญาใหเชาพื้นที่

ดังกลาวจํานวน 548.2 ลานบาท (31 ธนัวาคม 2550: 564.4 ลานบาท) 

19.  เงินปนผลจาย 

 เงินปนผลที่ประกาศจายในงวด 2551 และ 2550 มีรายละเอียดดังน้ี 

 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 346.49 0.18 8 พฤษภาคม 2551 

20. เคร่ืองมือทางการเงิน 

20.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

 เคร่ืองมือทางการเงินที่สําคัญของบริษัทฯตามที่นิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 48 “การ

แสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดวย เงินสดและรายการ

เทียบเทาเงินสด ลูกหน้ีการคา ลูกหน้ีอ่ืน  เงินกูยืมระยะสั้น  หุนกูและเงินกูยืมระยะยาว บริษัทฯมี

ความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับเคร่ืองมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดังนี้ 

 ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 

บริษัทฯมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเน่ืองกับลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน ฝายบริหาร

ควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม 

ดังน้ันบริษัทฯจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายที่เปนสาระสําคัญจากการใหสินเชื่อ นอกจากน้ี  

การใหสินเชื่อของบริษัทฯไมมีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯมีฐานของลูกคาที่หลากหลายและมี

อยูจํานวนมากราย จํานวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯอาจตองสูญเสียจากการใหสินเชื่อคือมูลคาตามบัญชี

ของลูกหน้ีและลูกหน้ีอ่ืนที่แสดงอยูในงบดุล 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 19   

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญอันเกี่ยวเน่ืองกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินกูยืม

ระยะสั้น หุนกูและเงินกูยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย อยางไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยและ บางสวนของ

หนี้สินทางการเงินมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด และมีหนี้สินทางการเงินบางสวน     

ที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซึ่งใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของ     

บริษัทฯจึงอยูในระดับตํ่า  

ณ วันที่ 30 กันยายน 2551  สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่สําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตรา

ดอกเบี้ย และสําหรับสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่สามารถแยกตามวันที่

ครบกําหนด หรือ วันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม (หากวันทีม่กีารกาํหนดอัตราดอกเบีย้ใหม

ถึงกอน) ไดดังน้ี            
 งบการเงินรวม 

 อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย    

 ภายใน มากกวา 1 มากกวา ปรับขึ้นลง ไมมี  อัตรา 
 1 ป ถึง 5 ป 5 ป ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย รวม ดอกเบี้ย 

 (พันบาท) (รอยละตอป) 

สินทรัพยทางการเงิน        
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - - - 42,523 124,261 166,784 0.50 

หนี้สินทางการเงิน        
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืม        
   ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 237,603 - - - - 237,603 3.87 - 4.00 
หุนกู 660,000 300,000 - - - 960,000 4.00 - 5.40 
เงินกูยืมระยะยาว 300,000 750,000* - 67,000 - 1,117,000 4.90 - 5.67 

 1,197,603 1,050,000 - 67,000 - 2,314,603  

*  เงินกูยืมระยะยาวจํานวน  550 ลานบาท มีกําหนดระยะเวลาชําระคืนตามสัญ ญาเงินกูต้ังแตป  2553 จนถึงป 2555 โดยคิดดอกเบี้ยในอัตรา   

รอยละ MLR ตอป 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ย    

 ภายใน มากกวา 1 มากกวา ปรับขึ้นลง ไมมี  อัตรา 

 1 ป ถึง 5 ป 5 ป ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย รวม ดอกเบี้ย 

 (พันบาท) (รอยละตอป) 

สินทรัพยทางการเงิน        

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - - - 23,628 122,971 146,599 0.50 

หนี้สินทางการเงิน        

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืม        

   ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 237,603                   - - - - 237,603 3.87 - 4.00 

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการ        

   ที่เกี่ยวของกัน 50,000                   - - - - 50,000 3.40 

หุนกู 660,000        300,000 - - - 960,000 4.00 - 5.40 

เงินกูยืมระยะยาว 300,000 750,000* - 67,000 - 1,117,000 4.90 - 5.67 

 1,247,603     1,050,000 - 67,000 - 2,364,603  

*  เงินกูยืมระยะยาวจํานวน 550 ลานบาท มีกําหนดระยะเวลาชําระคืนตามสัญญาเงินกูต้ังแตป 2553 จนถึงป 2555 โดยคิดดอกเบี้ยในอัตรา  

รอยละ MLR ตอป 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สําคัญอันเกี่ยวเน่ืองจากการซื้อสินคาเปนเงินตรา

ตางประเทศ บริษัทฯไมไดทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาเพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการ

บริหารความเสี่ยง 

ณ วันที่ 30 กันยายน  2551  บริษัทฯมียอดคงเหลือของหนี้สินทางการเงินที่เปนสกุลเงินตรา

ตางประเทศดังน้ี 

 

 หน้ีสินทาง อัตราแลกเปล่ียนเฉล่ีย  

สกุลเงิน การเงิน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2551 

 (เหรียญ) (บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 94,002 34.17 

20.2 มูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน  

เน่ืองจากสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินสวน หน่ึงของบริษัทฯจัดอยูในประเภทระยะสั้น  หุนกู

และ เงินกูยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาด หรือปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด  

บริษัทฯจึงประมาณมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชี

ทีแ่สดงในงบดุล 

มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซื้อและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยกันในขณะที่ทั้งสอง

ฝายมีความรอบรู และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระใน

ลักษณะที่ไมมีความเกี่ยวของกัน วิธีการกําหนดมูลคายุติธรรมขึ้นอยูกับลักษณะของเคร่ืองมือ      

ทางการเงิน มูลคายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดลาสุด หรือกําหนดขึ้นโดยใชเกณฑการวัด      

มูลคาที่เหมาะสม  

21. การจัดประเภทรายการบัญชีใหม  

 นอกจากการ ปรับปรุงขอผิดพลาดของงวดกอน ตามที่กลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 1.6 

ซึ่งมีผลกระทบตอสวนของผูถือหุน สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน  2550 ตามที่ได

รายงานไปแลว บริษัทฯไดมีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสําหรับ งวด 2550 

ใหมเพื่อใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการบัญชีใน งวดปจจุบัน  ซึ่งไมมีผลกระทบตอกําไร

สุทธิหรือสวนของผูถือหุนนอกเหนือไปจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาว 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 
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22. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงิน ระหวางกาล น้ีไดรับอนุมัติใหออกโดยกรรมการ ผูมีอํานาจของ บริษัทฯ เมื่อ วันที่                 

6 พฤศจิกายน 2551  
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