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บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหวางกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2552 

1. ขอมูลท่ัวไป 

1.1 ขอมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดต้ังข้ึนเปนบริษัทมหาชนจํากัดและมี
ภูมิลําเนาในประเทศไทย บริษัทฯมีบริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ควอลิต้ี 
เฮาส จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนบริษัทท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยเปนผูถือหุนรายใหญ ธุรกิจหลัก
ของบริษัทฯคือการจําหนายสินคาท่ีเกี่ยวของกับการตกแตง กอสราง ตอเติมและซอมแซมอาคาร
และท่ีอยูอาศัยแบบครบวงจรและใหบริการที่เกี่ยวของ รวมถึงการใหเชาพื้นท่ี โดยมีท่ีอยูตามท่ีจด
ทะเบียนต้ังอยูเลขท่ี 96/27 หมู 9 ตําบลบางเขน อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ณ วันท่ี 30 
กันยายน 2552 บริษัทฯมีสาขาในกรุงเทพฯและตางจังหวัดรวม 35 สาขา (31 ธันวาคม 2551: 33 
สาขา) 

1.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินระหวางกาล 

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2550) เ ร่ือง            
งบการเงินระหวางกาล โดยบริษัทฯเลือกนําเสนองบการเงินระหวางกาลแบบยอ อยางไรก็ตาม 
บริษัทฯไดแสดงรายการในงบดุล งบกําไรขาดทุน งบแสดงการเปล่ียนแปลงสวนของผูถือหุน      
และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเชนเดียวกับงบการเงินประจําป 

 งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนเพื่อใหขอมูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจําปท่ีนําเสนอคร้ังลาสุด 
ดังนั้นงบการเงินระหวางกาลจึงเนนการใหขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรม เหตุการณ และสถานการณ
ใหมๆ เพื่อไมใหขอมูลท่ีนําเสนอซํ้าซอนกับขอมูลท่ีไดรายงานไปแลว ผูใชงบการเงินควรใช        
งบการเงินระหวางกาลนี้ควบคูไปกับงบการเงินประจําปลาสุด 

งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย    
งบการเงินระหวางกาลฉบับภาษาอังกฤษแปลมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกลาว 

1.3 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

งบการเงินรวมนี้จัดทําข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทยอยและไดจัดทําข้ึนโดยใชหลักเกณฑเดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปส้ินสุดวันท่ี       
31 ธันวาคม 2551 โดยไมมีการเปล่ียนแปลงโครงสรางท่ีมีสาระสําคัญของกลุมบริษัทในระหวาง
งวดปจจุบัน 
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1.4 การประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหม 

 ในเดือนมิถุนายน 2552 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับท่ี 12/2552 เร่ือง 
การจัดเลขระบุฉบับมาตรฐานการบัญชีของไทยใหตรงตามมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ   
ดังนั้นการอางอิงเลขมาตรฐานการบัญชีในงบการเงินนี้ไดถือปฏิบัติตามประกาศสภาวิชาชีพฉบับ
ดังกลาว 

 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับท่ี 86/2551 และ 16/2552 ใหใชมาตรฐาน
การบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีใหมดังตอไปนี้ 

ก) มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัตทิางการบัญชท่ีีมีผลบังคับ
ใชในปปจจุบัน 

แมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2550)  
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2550) การดอยคาของสินทรัพย 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 5 สินทรัพยไมหมุนเวยีนท่ีถือไวเพื่อขาย 
(ปรับปรุง 2550) และการดําเนนิงานท่ียกเลิก 
แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการบันทึกสิทธิการเชา 
แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน 

 มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีขางตนถือ
ปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2552 เปนตน
ไป ฝายบริหารของบริษัทฯไดประเมินแลวเห็นวาแนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจ
ภายใตการควบคุมเดียวกัน ไมเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ สวนแมบทการบัญชี (ปรับปรุง 
2550) มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2550) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 5 
(ปรับปรุง 2550) และแนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการบันทึกสิทธิการเชา ไมมีผลกระทบ
อยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับงวดปจจุบัน  

ข) มาตรฐานการบัญชีท่ียังไมมีผลบังคบัใชในปปจจุบัน 

  วันท่ีมีผลบังคับใช 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 20 การบัญชีสําหรับเงินอุดหนนุจาก 1 มกราคม 2555 
 รัฐบาลและเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ  

 ความชวยเหลือจากรัฐบาล  
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 24  
(ปรับปรุง 2550) 

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ
กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 40 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 1 มกราคม 2554 
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 อยางไรก็ตาม กิจการสามารถนํามาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2550) และฉบับท่ี 40 
มาถือปฏิบัติกอนกําหนดได  

 ฝายบริหารของบริษัทฯอยูระหวางการประเมินผลกระทบตองบการเงินในปท่ีเร่ิมใชมาตรฐาน
การบัญชีท้ังสามฉบับดังกลาว ซ่ึงยังไมสามารถสรุปไดในขณะน้ี 

1.5 นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

งบการเงินระหวางกาลนี้จัดทําข้ึนโดยไดใชนโยบายการบัญชีและวิธีการคํานวณเชนเดียวกับท่ีใช
ในงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551  

2. ลูกหนี้การคา   

(หนวย: พันบาท) 
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

30 กันยายน 
2552   

31 ธันวาคม 
2551  

30 กันยายน 
2552   

31 ธันวาคม 
2551 

ลูกหนี้การคา 44,803 110,093 40,998 105,431 
ลูกหนี้เช็คคืน 4,849 16,475 4,849 16,475 
ลูกหนี้บัตรเครดิตและคูปอง 50,981 34,058 50,981 34,005 
รวม  100,633 160,626 96,828 155,911 
หัก: คาเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ (16,254) (25,643) (16,254) (25,643) 
ลูกหนี้การคา - สุทธิ 84,379 134,983 80,574 130,268 

 ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคา  ณ วันท่ี 30 กันยายน 2552 และ 31 ธันวาคม 2551 แยกตามอายุหนี้     
ท่ีคงคางไดดังนี้ 

(หนวย: พันบาท)  
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

30 กันยายน   
2552   

31 ธันวาคม 
2551  

30 กันยายน 
2552   

31 ธันวาคม 
2551 

อายุหนี้คางชาํระ        
ยังไมครบกําหนดชําระ 83,689 127,422 81,303 125,319 
คางชําระ     

ไมเกิน 6 เดือน 11,690 16,665 10,314 14,053 
6 - 12 เดือน 43 14 - 14 
มากกวา 12 เดอืน 5,211 16,525 5,211 16,525 

รวม 100,633 160,626 96,828 155,911 
หัก: คาเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญ (16,254) (25,643) (16,254) (25,643) 

ลูกหนี้การคา - สุทธิ 84,379 134,983 80,574 130,268 
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3. สินคาคงเหลือ    

(หนวย: พันบาท) 
งบการเงินรวมและ                      

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
30 กันยายน 2552  31 ธันวาคม 2551 

สินคาคงเหลือ 3,560,653 3,342,686 
หัก: คาเผ่ือสินคาเสียหาย (101,849) (82,485) 
สุทธิ 3,458,804 3,260,201 
หัก: สินคาท่ีจายชําระคาสินคาเม่ือขาย (635,700) (437,617) 
       สวนลดจากการซ้ือสินคา (99,005) (94,505) 
สินคาคงเหลือ – สุทธิ 2,724,099 2,728,079 

4. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

    เงินปนผลท่ีบริษัทฯรับ 
 ทุนเรียกชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน ระหวางงวด 

 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 30 กันยายน 
 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 

   (รอยละ) (รอยละ)     
บริษัทยอย         
บริษัท มารเก็ต วิลเลจ             
   จํากัด                            5,000 5,000 99.99 99.99 4,999 4,999 - - 

5. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

 ในระหวางงวด บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเง่ือนไขทางการคาและเกณฑตามท่ีตกลงกันระหวางบริษัทฯและ
บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันเหลานั้น ซ่ึงเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้  

 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด  
 วันท่ี 30 กันยายน วันท่ี 30 กันยายน นโยบายการกําหนดราคา 

 2552 2551 2552 2551  

รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      
   (ไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)      
ขายสินคา - - 198 406 ราคาตลาด 
คาเชาและคาบริการรับ - - 34,972 35,405 เดือนละ 11.3 ลานบาท 
        สําหรับงวด 2552  
        (เดือนละ 9.5 ลานบาท 
        สําหรับงวด 2551) 
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(หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด  
 วันท่ี 30 กันยายน วันท่ี 30 กันยายน นโยบายการกําหนดราคา 

 2552 2551 2552 2551  
รายไดอ่ืน - - 6,141 5,478 รอยละของยอดรายไดหลัก 
ดอกเบ้ียจาย - - 368 468 รอยละ 1.7 - 1.8  ตอป 
     (2551: รอยละ 3.4 - 4.0 ตอป) 
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เก่ียวของกัน      
ขายสินคา 921 2,825 921 2,825 ราคาตลาด 
ซื้อสินคา 428 1,018 428 1,018 ราคาตลาด 
คาเชาและคาบริการจาย 3,995 6,095 3,995 6,095 รอยละของยอดขาย 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุด  
 วันท่ี 30 กันยายน วันท่ี 30 กันยายน นโยบายการกําหนดราคา 

 2552 2551 2552 2551  
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      
   (ไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)      
ขายสินคา - - 1,056 1,021 ราคาตลาด 
คาเชาและคาบริการรับ - - 104,356 92,472 เดือนละ 11.1 - 11.3 ลานบาท 
        สําหรับงวด 2552 
        (เดือนละ 9.5 ลานบาท 
        สําหรับงวด 2551) 
รายไดอ่ืน - - 18,721 16,750 รอยละของยอดรายไดหลัก 
ดอกเบ้ียจาย - - 1,210 1,316 รอยละ 1.7 - 4.0  ตอป 
        (2551:รอยละ 3.4 - 4.0 ตอป) 
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เก่ียวของกัน      
ขายสินคา 3,757 8,764 3,757 8,764 ราคาตลาด 
ดอกเบ้ียรับ 1,105 204 1,105 204 รอยละ 1.0 - 2.9 ตอป  
        (2551: รอยละ 0.5 ตอป) 
ซื้อสินคา 1,076 2,449 1,076 2,449 ราคาตลาด 
คาเชาและคาบริการจาย 13,905 14,491 13,905 14,491 รอยละของยอดขาย 

 



(ยังไมไดตรวจสอบ แตสอบทานแลว) 

 6

 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2552 และ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯมียอดคงคางกับกิจการท่ีเกี่ยวของกันซ่ึง
แสดงในงบดุลรวมอยูในรายการดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กันยายน 

2552   
31 ธันวาคม 

2551  
30 กันยายน 

2552   
31 ธันวาคม 

2551 
ต๋ัวแลกเงินและเงินฝากสถาบันการเงิน      
(แสดงรวมในเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด)     
บมจ. ธนาคารแลนด แอนด เฮาส                
   เพ่ือรายยอย(1) 714  435,140  714  435,140 
ลูกหน้ีการคา        
บมจ. แลนด แอนด เฮาส และ        
   บริษัทยอย(2) 470  2,261  470  2,261 
บมจ. ควอลิต้ี เฮาส และบริษัทยอย(2)  197  67  197  67 
บจ. มารเก็ต วิลเลจ        
(ไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)                      -  -  73  178 
รวม 667  2,328  740  2,506 
ลูกหน้ีอ่ืน        
บมจ. ควอลิต้ี คอนสตรัคช่ัน โปรดักส        
   และบริษัทยอย(1)                     3  6  3  6 
บจ. มารเก็ต วิลเลจ        
(ไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)                      -  -  20,896  6,928 
รวม                     3  6  20,899  6,934 
เงินประกันการเชา        
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย        
   ควอลิต้ี เฮาส(1) 3,000  3,000  3,000  3,000 
เจาหน้ีการคา        
บมจ. ควอลิต้ี คอนสตรัคช่ัน โปรดักส        
   และบริษัทยอย(1) 235  2,264  235  2,264 
เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน       
บจ. มารเก็ต วิลเลจ     
(ไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว) -  -  85,000  60,000 
เจาหน้ีอ่ืน        
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย ควอลิต้ี เฮาส(1) 1,302  1,307                1,302  1,307 
บจ. มารเก็ต วิลเลจ        
(ไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว) -  -                       5  - 
รวม 1,302  1,307   1,307  1,307 

 ลักษณะความสัมพันธกับบริษัทที่เก่ียวของกัน 
(1) มีผูถือหุนรายใหญรวมกัน 
(2) เปนผูถือหุนรายใหญ 
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ในระหวางงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2552 เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเกี่ยวของกันมี
รายการเคล่ือนไหวดังตอไปนี้ 

(หนวย: พันบาท) 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 

 ณ วันที ่ ในระหวางงวด ณ วันที ่

 1 มกราคม 2552 เพิ่มข้ึน ลดลง 30 กันยายน 2552 

บริษัทยอย     

บจ. มารเก็ต วิลเลจ 60,000 25,000 - 85,000 

 เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

บริษัทฯไดกูยืมเงินแบบไมมีหลักทรัพยคํ้าประกันจากบริษัทยอยจํานวน 85 ลานบาท (31 ธันวาคม 
2551: จํานวน 60 ลานบาท) ชําระดอกเบ้ียเปนรายเดือนในอัตราดอกเบ้ียรอยละ 1.75 - 4.00 ตอป 
(31 ธันวาคม 2551: 3.40 - 4.25 ตอป) ครบกําหนดชําระเงินตนเม่ือทวงถาม 

6. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีท่ีดิน  อาคารและอุปกรณสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี                 
30 กันยายน 2552 สรุปไดดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ราคาทุน   
31 ธันวาคม 2551 11,163,485 11,143,246 
ซ้ือเพิ่มระหวางงวด 729,633 728,705 
จําหนายระหวางงวด (14,499) (14,341) 
30 กันยายน 2552 11,878,619 11,857,610 
คาเส่ือมราคาสะสม   
31 ธันวาคม 2551 2,486,774 2,477,292 
คาเส่ือมราคาระหวางงวด 564,677 561,589 
คาเส่ือมราคาสวนท่ีจําหนาย (10,179) (10,073) 
30 กันยายน 2552 3,041,272 3,028,808 
คาเผื่อการดอยคา   
31 ธันวาคม 2551 63,540 63,540 
30 กันยายน 2552 63,540 63,540 
มูลคาสุทธิตามบัญชี   
31 ธันวาคม 2551 8,613,171 8,602,414 
30 กันยายน 2552 8,773,807 8,765,262 
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บริษัทฯไดจดจํานองอาคารและสิทธิการเชา (หมายเหตุ 8) ซ่ึงมีมูลคาสุทธิตามบัญชี ณ วันท่ี          
30 กันยายน  2552 จํานวน  626.2 ลานบาท  (31 ธันวาคม  2551: 576.5 ลานบาท)  เพื่อเปน
หลักประกันวงเงินสินเช่ือท่ีบริษัทฯมีตอธนาคารพาณิชยตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุ 9 และ 12  

7. คอมพิวเตอรซอฟทแวร 

รายการเปล่ียนแปลงของคอมพิวเตอรซอฟทแวรสําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2552 
สรุปไดดังนี้ 

 (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ราคาทุน   
31 ธันวาคม 2551 210,806 210,797 
ซ้ือเพิ่มระหวางงวด 8,053 8,053 

30 กันยายน 2552 218,859 218,850 

คาตดัจําหนายสะสม   
31 ธันวาคม 2551 80,644 80,641 
ตัดจําหนายระหวางงวด 13,804 13,804 

30 กันยายน 2552 94,448 94,445 

คาเผื่อการดอยคา   
เพิ่มข้ึนระหวางงวด 14,000 14,000 
30 กันยายน 2552 14,000 14,000 
มูลคาสุทธิตามบัญชี   
31 ธันวาคม 2551 130,162 130,156 

30 กันยายน 2552 110,411 110,405 

8. สิทธิการเชา 

 (หนวย: พันบาท) 
  งบการเงินรวมและ      

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
ราคาทุน   
31 ธันวาคม 2551  861,451 
ซ้ือเพิ่มระหวางงวด  7,547 
30 กันยายน 2552  868,998 
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(หนวย: พันบาท) 
  งบการเงินรวมและ      

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
คาตดัจําหนายสะสม   
31 ธันวาคม 2551  138,487 
ตัดจําหนายระหวางงวด  21,532 
30 กันยายน 2552  160,019 
มูลคาสุทธิตามบัญชี   
31 ธันวาคม 2551  722,964 
30 กันยายน 2552  708,979 

9. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงนิ 

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวมและ                  
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กันยายน 2552 31 ธันวาคม 2551 

 เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน - 124,824 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯมีเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินในรูปต๋ัวสัญญาใชเงิน โดย
มีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 4.00 ตอป และไมมีหลักทรัพยคํ้าประกัน เงินกูยืมนี้ถึงกําหนดชําระเม่ือ    
ทวงถาม โดยบริษัทฯไดชําระคืนแลวในระหวางงวดปจจุบัน 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2552 และ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารหลายแหง
ท่ียังมิไดเบิกใชเปนจํานวนท้ังส้ิน 130 ลานบาท และมีวงเงินสินเช่ืออ่ืน ๆ จํานวน 4,564  ลานบาท 
และ 4,677 ลานบาท ตามลําดับ โดยวงเงินบางสวนคํ้าประกันโดยส่ิงปลูกสรางและสิทธิการเชา 
(หมายเหตุ 6 และ 8)  
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10. หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน       

(หนวย: พันบาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สวนท่ีถึงกําหนด  สวนท่ีถึงกําหนด 
 ชําระในหน่ึงป  ชําระเกินหนึ่งป 

 30 กันยายน 
2552   

31 ธันวาคม 
2551  

30 กันยายน 
2552   

31 ธันวาคม 
2551 

หนี้สินภายใตสัญญาเชา     
   การเงิน 4,880 9,951 6,821 5,847 
หัก: ดอกเบ้ียรอการตัด     
   จําหนาย (521) (655) (454) (377) 
สุทธิ 4,359 9,296 6,367 5,470 

บริษัทฯไดทําสัญญาเชาการเงินกับบริษัทลีสซ่ิงเพื่อเชายานพาหนะและอุปกรณใชในการ
ดําเนินงานของกิจการโดยมีกําหนดการชําระคาเชาเปนรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดย
เฉล่ียประมาณ 3 ถึง 5 ป  

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2552 บริษัทฯมีภาระผูกพันท่ีจะตองจายคาเชาข้ันตํ่าตามสัญญาเชาการเงิน  
ดังนี้  

(หนวย: ลานบาท) 

 ไมเกิน 1 ป 1 - 5 ป รวม 

ผลรวมของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายทั้งสิ้นตามสัญญาเชา 4.88 6.82 11.70 
ดอกเบี้ยตามสัญญาเชาการเงินรอการตัดบัญชี                                      (0.52) (0.45) (0.97) 
มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายทั้งสิ้นตามสัญญาเชา 4.36 6.37 10.73 
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11. หุนกู 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

จํานวนหุน (หนวย)  จํานวนเงิน (พนับาท) 

30 กันยายน  31 ธันวาคม  30 กันยายน  31 ธันวาคม 

2552  2551  2552  2551 

หุนกูประเภทไมมีหลักประกัน คร้ังท่ี 1/2548     
   ชุดท่ี 2 -  500,000 - 500,000 
หุนกูประเภทไมมีหลักประกัน       
   คร้ังท่ี 1/2551 500,000  500,000 300,000 420,000 
   คร้ังท่ี 2/2551 630,000  630,000 630,000 630,000 
รวม 1,130,000  1,630,000 930,000 1,550,000 

หัก: สวนท่ีจะถึงกําหนด      
           ชําระภายใน 1 ป    (160,000) (660,000) 
หุนกู - สุทธิจากสวนท่ีถึงกําหนด     
   ชําระภายในหน่ึงป    770,000 890,000 

รายละเอียดของหุนกูมีดังนี้ 

1. หุนกูไมดอยสิทธิและไมมีประกันของบริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 
1/2548 ชุดท่ี 2 ครบกําหนดไถถอนป 2552 

 "หุนกูไมดอยสทิธิและไมมีประกันของ 
  บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) ครั้งท่ี 1/2548 

ช่ือของหุนกู ชุดท่ี 2 ครบกําหนดไถถอนป 2552" 
จํานวนเงิน   500 ลานบาท  
อาย ุ  4 (สี่) ป นับจากวันท่ีออกหุนกู  
วันท่ีออกหุนกู   17 มีนาคม 2548  
อัตราดอกเบ้ีย  รอยละ 5.40 ตอป  
ระยะเวลาการชําระดอกเบ้ีย  ชําระทุกๆ 3 (สาม)เดือน ในเดือนมีนาคม มิถุนายน   
   กันยายน และธันวาคมของทุกป  
การชําระเงินตน  ในวันครบกําหนดไถถอนหุนกู คือ วันท่ี 17 มีนาคม 2552 
เงื่อนไขและขอจํากัดทางการเงิน การดํารงสัดสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุนและตองไมจาย 
     เงินปนผลเกินกวาอัตราท่ีกําหนด 
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เม่ือวันท่ี 17 มีนาคม 2552 หุนกูดังกลาวจํานวน 500 ลานบาทไดครบกําหนดไถถอน บริษัทฯ
ไดจายชําระคืนใหแกผูถือหุนกูท้ังจํานวนแลว 

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

 "หุนกูชนิดทยอยชําระคืนเงินตนของ 

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

ไถถอนป 2554" 
จํานวนเงิน  หุนกูไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกันจํานวนรวม 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 บริษัทฯไดชําระคืนเงินตนตามเง่ือนไขการชําระคืนของหุนกูดังกลาว
จํานวนงวดละ 40 ลานบาท คิดเปนจํานวนเงินรวมท้ังส้ิน 120 ลานบาท ใหแกผูถือหุนกู  

3. 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 

เม่ือวันท่ี 8 เมษายน 2552 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติยกเลิกการออกหุนกู
สวนท่ีเคยไดรับอนุมัติแตยังไมมีการออกจาํหนายจํานวน 1,870 ลานบาท และพิจารณาอนุมัติให
บริษัทฯออกและเสนอขายตราสารหน้ีดังนี ้
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- ออกและเสนอขายต๋ัวเงิน และ/หรือหุนกูระยะส้ันท่ีมีระยะเวลาครบกําหนดไถถอนไมเกิน     
270 วัน นับแตวันออกหุนกู ภายในวงเงินไมเกิน 2,000 ลานบาท 

- ออกและเสนอขายหุนกูระยะยาวท่ีมีระยะเวลาครบกําหนดไถถอนไมเกิน 10 ป นับแตวันออก
หุนกูภายในวงเงินไมเกิน 4,000 ลานบาท 

12. เงินกูยืมระยะยาว 

เงินกูยืมเงินระยะยาวของบริษัทฯมีรายละเอียดดังนี ้

                         (หนวย: พันบาท) 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยอดคงเหลือ   เง่ือนไขการผอนชําระ  

 ลําดบัที ่ ยอดเงินกู 30 กันยายน 2552   31 ธันวาคม 2551   ตอเดือน อัตราดอกเบี้ย 
1 1,500,000 750,000  975,000  25.00 ลานบาท  * 
2 745,000 651,880  -  15.52 ลานบาท  ** 

  รวม  1,401,880  975,000    
 
 

หัก: สวนทีถ่ึงกําหนด 
   ชําระภายในหนึง่ป (486,240)  (300,000)     
เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิจาก
สวนที่ถึงกาํหนดชําระ
ภายในหนึ่งป 915,640  675,000     
* อัตรารอยละ 4.15 -  4.25 ตอป และตั้งแตมิถุนายน 2553 เปน MLR  
** อัตรา MLR ลบรอยละตามที่ตกลงรวมกัน 

1) บริษัทฯไดนําสินทรัพยและสิทธิการเชาเปนหลักทรัพยคํ้าประกันเงินกูยืม (หมายเหตุ 6)  

2) เม่ือวันท่ี 8 มิถุนายน 2550 บริษัทฯไดทําสัญญาเงินกูยืมจํานวน 2,000 ลานบาทกับธนาคาร
พาณิชยแหงหนึ่ง โดยมีกําหนดระยะเวลาชําระคืนภายใน 78 เดือน เดือนละไมตํ่ากวา 33 ลาน
บาท และคิดดอกเบ้ียในอัตรา MLR ลบรอยละตามท่ีตกลงรวมกัน เงินกูยืมนี้คํ้าประกันแบบ 
Negative Pledge ดวยสินทรัพยและสิทธิการเชาบางสวน  

เม่ือวันท่ี 28 กรกฎาคม 2551 บริษัทฯไดทําความตกลงกับธนาคารในการลดวงเงินกูยืมจาก 
2,000 ลานบาท เปน 845 ลานบาท และ วันท่ี 5 กุมภาพันธ 2552 บริษัทฯไดทําความตกลงกับ
ธนาคารเพ่ือเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการใชวงเงินกูบางประการรวมทั้งเง่ือนไขการผอนชําระ จาก
เดิมกําหนดระยะเวลาชําระคืนภายใน 61 เดือน เดือนละไมตํ่ากวา 33.00 ลานบาท เปล่ียนเปน
กําหนดระยะเวลาชําระคืนภายใน 48 เดือน  เดือนละไมตํ่ากวา 15.52 ลานบาท ณ วันท่ี 30 
กันยายน 2552 บริษัทฯใชวงเงินกูยืมระยะยาวเต็มวงเงิน (31 ธันวาคม 2551: วงเงินกูยืมระยะ
ยาวท่ียังไมไดเบิกใชมีจํานวน 745 ลานบาท) 
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บริษัทฯจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เชน จะตองดํารง
สัดสวนหนี้สินทางการเงินตอสวนของผูถือหุนตามท่ีตกลงรวมกัน  

13. ทุนเรือนหุน 

ในระหวางงวดปจจุบัน ตามท่ีกลาวในหมายเหตุ 14 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของ
บริษัทฯไดใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิดังนี้ 

 จํานวนใบสําคัญ จํานวนหุน ราคา  
ป 2552 แสดงสิทธิ สามัญ ใชสิทธิ จํานวนเงิน 

 (หนวย) (หุน) (บาทตอหุน) (บาท) 
ESOP-W2     
   - ไตรมาสท่ีหนึ่ง 9,700 17,682 1.000 17,682 
ESOP-W3     
   - ไตรมาสท่ีหนึ่ง 29,750 29,958 1.000 29,958 
   - ไตรมาสท่ีสอง 4,627,381 4,766,152 1.000 4,766,152 
   - ไตรมาสท่ีสาม 682,153 702,603 1.000 702,603 
ESOP-W4     
   - ไตรมาสท่ีหนึ่ง 1,786 1,786 3.980 7,108 
   - ไตรมาสท่ีสอง 2,366,215 2,406,419 3.912 9,413,912 
   - ไตรมาสท่ีสาม 5,061,028 5,147,037 3.912 20,135,209 

รวม 12,778,013 13,071,637  35,072,624 

ตามท่ีกลาวขางตนทําใหจํานวนหุนสามัญ ทุนชําระแลวและสวนเกินมูลคาหุนสามัญของบริษัทฯ
เพิ่มข้ึนดังนี้ 

 จํานวนหุน ทุนชําระแลว สวนเกินมูลคา 
 (พันหุน) (พันบาท) (พันบาท) 

หุนสามัญจดทะเบียน    
   ณ วันตนงวด 1,986,468.1   
   เพ่ิมทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับ    
   การใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ 14,731.7   

   ณ วันปลายงวด 2,001,199.8   

หุนสามัญท่ีออกและชําระแลว    
   ณ วันตนงวด 1,933,610.6 1,933,610.6 566,804.4 
   เพ่ิมทุนจากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ 13,071.6 13,071.6 22,001.0 

   ณ วันปลายงวด 1,946,682.2 1,946,682.2 588,805.4 
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เม่ือวันท่ี 8 เมษายน 2552 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน
จํานวน 14.7 ลานบาทจากทุนจดทะเบียนเดิม 1,986.5 ลานบาท เปน 2,001.2 ลานบาทโดยการออก
หุนสามัญใหมจํานวน 14.7 ลานหุน หุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ี
จะซ้ือหุนสามัญของพนักงาน (ESOP-W4) 

 เมื่อวันท่ี 29 กันยายน 2552 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติ ดังนี้ 

1. อนุมัติใหจัดสรรกําไรสะสมและจายปนผลระหวางกาล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 - จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมายจํานวน 25.0 ลานบาท ซ่ึงเปนอัตรา 5% ของกําไรสุทธิงวด
เดือนมกราคม 2552 ถึงเดือนมิถุนายน 2552 

 - จายปนผลเปนหุนสามัญของบริษัทฯจํานวน 1,752.0 ลานหุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท 
รวมมูลคาท้ังส้ินจํานวน 1,752.0 ลานบาทใหแกผูถือหุนของบริษัทฯในอัตรา 10 หุนเดิมตอ 9 
หุนปนผลหรือคิดเปนอัตราการจายปนผล 0.90 บาทตอหุน ในกรณีท่ีผูถือหุนรายใด มีเศษ
ของหุนเดิมหลังการจัดสรรหุนปนผลแลวนอยกวา 10 หุน ใหจายปนผลเปนเงินสดแทนใน
อัตราหุนละ 0.9 บาท 

 - จายปนผลเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.10 บาท หรือคิดเปนจํานวนเงินไมเกิน 194.7 ลานบาท 
รวมเปนการจายปนผลในอัตราหุนละ 1 บาท 

 บริษัทฯไดจายหุนปนผลและเงินปนผลจํานวนดังกลาวภายในวันท่ี 27 ตุลาคม 2552 

2. อนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 1,793.0 ลานบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,001.2 ลานบาท 
เปน 3,794.2 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 1,793.0 ลานหุน มูลคาท่ีตราไว      
หุนละ 1 บาท โดยอนุมัติใหจัดสรรหุนเพิ่มทุนจํานวนดังกลาวดังนี้ 

 - จัดสรรหุนจํานวน 1,752.0 ลานหุนเพื่อรองรับการจายหุนปนผล 
 - จัดสรรหุนจํานวน 41.0 ลานหุนเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน

สามัญของพนักงาน (ESOP-W4) ท่ีจะมีการปรับสิทธิแปลงสภาพเนื่องจากการจายหุนปนผล
ตามท่ีกลาวขางตน 

ในเดือนตุลาคม 2552 บริษัทฯไดจัดสรรหุนสามัญเพื่อการจายหุนปนผลจํานวน 1,752 ลานหุน และ
ไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยเปนทุนชําระแลวจํานวน 3,698.7 ลานบาท เม่ือวันท่ี 
20 ตุลาคม 2552 ท้ังนี้ บริษัทฯไดยื่นขอใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยรับหุนเพิ่มทุนจํานวน 
1,752 ลานหุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนเพิ่มเติม และไดรับอนุมัติใหหุนเพิ่มทุนดังกลาวเร่ิมซ้ือขาย
ในตลาดหลักทรัพยไดต้ังแตวันท่ี 27 ตุลาคม 2552 เปนตนไป 
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ณ วันท่ีในงบการเงิน บริษัทฯไดบันทึกการประกาศจายปนผลเปนเงินปนผลคางจายจํานวน 194.7 
ลานบาทเปนหนี้สิน และหุนปนผลรอการจดทะเบียนเพ่ิมทุนจํานวน 1,752.0 ลานบาท ตามราคา
มูลคาท่ีตราไว แยกแสดงในสวนของผูถือหุน 

14. ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

 ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯซ่ึงออกใหโดยไมมีราคาเสนอขาย มีรายละเอียดดังนี้ 

ประเภท 
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

 
ออกใหแก 

วันท่ีออก 
ใบสําคัญแสดงสิทธ ิ

จํานวนใบสําคัญ 
แสดงสิทธิท่ีออก 

อายุใบสําคัญ
แสดงสิทธิ 

ราคาใชสิทธิ 
ตอ 1 หุนสามัญ 

อัตราการใชสิทธิ 
ตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธ ิ

   (หนวย)    
ESOP-W2 กรรมการและพนักงาน      

    ของบริษัทฯ 28 กุมภาพันธ 2549 7,000,000 3 ป 1.00 บาท 1 หุนสามัญ 
ESOP-W3 กรรมการและพนักงาน      

    ของบริษัทฯ 2 เมษายน 2550 15,000,000 3 ป 1 .00 บาท 1 หุนสามัญ 
ESOP-W4 กรรมการและพนักงานของ      

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

 ในระหวางป 2551 บริษัทฯไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯใหแก
พนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอยคร้ังท่ี 4 (ESOP-W4) ตามท่ีกลาวขางตน ทําใหมีผลกระทบตอ
อัตราการใชสิทธิของ ESOP-W2 และ ESOP-W3 ดังนี้  

  อัตราการใชสิทธิ 
ประเภทใบสําคัญแสดงสิทธิ ราคาใชสิทธิตอ 1 หุนสามัญ ตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ESOP-W2  1.00 บาท 1.823 หุนสามัญ 
ESOP-W3  1.00 บาท 1.007 หุนสามัญ 

 ตามมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯเมื่อวันท่ี 8 เมษายน 2552 อนุมัติใหบริษัทฯจาย          
เงินปนผลซ่ึงเปนเงินเกินกวาอัตรารอยละ 55 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดของบริษัทฯในป 
2551 บริษัทฯจึงตองเปล่ียนแปลงราคาใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิของ ESOP-W3 และ ESOP-
W4 ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในหนังสือช้ีชวนการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ดังนี้ 

  อัตราการใชสิทธิ 
ประเภทใบสําคัญแสดงสิทธิ ราคาใชสิทธิตอ 1 หุนสามัญ ตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ 

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

 การเปล่ียนแปลงราคาและอัตราการใชสิทธิใหมสําหรับ ESOP-W3 และ ESOP-W4 นี้มีผลบังคับใช
ต้ังแตวันท่ี 16 เมษายน 2552 
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ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯในระหวางงวดมีการเปล่ียนแปลงดังนี้ 

(หนวย: หนวย) 

 จํานวนใบสําคัญแสดง จํานวนใบสําคัญแสดง จํานวนใบสําคัญแสดง จํานวนใบสําคัญแสดง  
ประเภท สิทธิคงเหลือ ณ วันที่  สิทธิที่มีการใชสิทธิ สิทธิที่หมดอายุ สิทธิคงเหลือ ณ วันท่ี 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 31 ธันวาคม 2551 ในระหวางงวด ในระหวางงวด 30 กันยายน 2552 

ESOP-W2 18,200 (9,700) (8,500)                              - 
ESOP-W3 5,933,832 (5,339,284) - 594,548 
ESOP-W4 46,271,700 (7,429,029) - 38,842,671 

15.     ภาษีเงินไดนติิบุคคล 

 ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับงวดสามเดือนและเกาเดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2552 และ 2551 
คํานวณข้ึนจากกําไรของบริษัทฯและบริษัทยอยหลังจากบวกกลับดวยคาใชจายและรายการสํารอง
ซ่ึงยังไมสามารถถือเปนรายจายในการคํานวณภาษี 

16. กําไรตอหุน 

 กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสุทธิสําหรับงวดดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของ
หุนสามัญท่ีออกอยูในระหวางงวด โดยไดปรับจํานวนหุนตามสัดสวนท่ีเปล่ียนไปของจํานวนหุน
สามัญท่ีเกิดจากการเพ่ิมทุนโดยการออกหุนปนผล ณ วันท่ี 20 ตุลาคม 2552 จํานวน 1,752.0      
ลานหุน (ตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุ 13) และไดปรับปรุงจํานวนหุนสามัญท่ีใชในการคํานวณกําไร
ตอหุนของงวดกอนท่ีนํามาเปรียบเทียบ โดยถือเสมือนวาการออกหุนปนผลไดเกิดข้ึนต้ังแต         
วันเร่ิมตนของงวดแรกท่ีเสนอรายงาน 

 กําไรตอหุนปรับลดคํานวณโดยหารกําไรสุทธิสําหรับงวดดวยผลรวมของจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ีย
ถวงน้ําหนักท่ีออกอยูในระหวางงวด โดยไดปรับจํานวนหุนตามสัดสวนท่ีเปล่ียนไปของจํานวน  
หุนสามัญท่ีเกิดจากการเพิ่มทุนโดยการออกหุนปนผลตามท่ีกลาวขางตนกับจํานวนถัวเฉล่ียถวง
น้ําหนักของหุนสามัญท่ีบริษัทฯอาจตองออกเพ่ือแปลงหุนสามัญเทียบเทาปรับลดท้ังส้ินใหเปนหุน
สามัญ โดยสมมติวาไดมีการแปลงเปนหุนสามัญ ณ วันตนงวดหรือ ณ วันออกหุนสามัญเทียบเทา 
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กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลดแสดงการคํานวณไดดังนี้ 

 งบการเงินรวม 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 

  จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก   
 กําไรสุทธิ (พันบาท) (พันหุน) กําไรตอหุน (บาท) 

 2552 2551 2552 2551 2552 2551 
    (ปรับปรุงใหม)  (ปรับปรุงใหม) 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน       
กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุน       

   บริษัทใหญ 256,483 229,997 3,694,689 3,685,304 0.07 0.06 

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทา       

   ปรับลด - - 19,915 11,529   

กําไรตอหุนปรับลด       
กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญ       
   สมมติวามีการแปลงเปน       
   หุนสามัญจากใบสําคัญแสดงสิทธิ 256,483 229,997 3,714,604 3,696,833 0.07 0.06 
 

 งบการเงินรวม 

 สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 

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

 2552 2551 2552 2551 2552 2551 
    (ปรับปรุงใหม)  (ปรับปรุงใหม) 
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน       
กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุน       

   บริษัทใหญ 750,415 616,847 3,689,463 3,680,638 0.20 0.17 

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทา       

   ปรับลด - - 17,943 12,101   

กําไรตอหุนปรับลด       
กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญ       
   สมมติวามีการแปลงเปนหุนสามัญ       
   จากใบสําคัญแสดงสิทธิ 750,415 616,847 3,707,406 3,692,739 0.20 0.17 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 

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

 2552 2551 2552 2551 2552 2551 
    (ปรับปรุงใหม)  (ปรับปรุงใหม) 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน       
กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุน       

   บริษัทใหญ 254,921 228,390 3,694,689 3,685,304 0.07 0.06 

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทา       

   ปรับลด - - 19,915 11,529   

กําไรตอหุนปรับลด       
กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญ       
   สมมติวามีการแปลงเปนหุนสามัญ       
   จากใบสําคัญแสดงสิทธิ 254,921 228,390 3,714,604 3,696,833 0.07 0.06 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับงวดเกาเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 

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

 2552 2551 2552 2551 2552 2551 
    (ปรับปรุงใหม)  (ปรับปรุงใหม) 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน       
กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุน       

   บริษัทใหญ 748,548 610,634 3,689,463 3,680,638 0.20 0.17 

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทา       

   ปรับลด - - 17,943 12,101   

กําไรตอหุนปรับลด       
กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญ       
   สมมติวามีการแปลงเปนหุนสามัญ       
   จากใบสําคัญแสดงสิทธิ 748,548 610,634 3,707,406 3,692,739 0.20 0.17 

17. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการหลัก คือ จําหนายสินคาท่ีเกี่ยวของกับการตกแตง กอสราง     
ตอเติม ซอมแซมอาคารและท่ีอยูอาศัยแบบครบวงจรและใหบริการท่ีเกี่ยวของ รวมถึงการใหเชา
พื้นท่ี (ซ่ึงมียอดรายไดและสินทรัพยนอยกวารอยละ 10 ของยอดรายไดรวมและสินทรัพยรวมของ
ทุกสวนงาน) โดยมีสวนงานทางภูมิศาสตรหลักในประเทศไทย ดังนั้นรายได กําไร และสินทรัพย 
โดยสวนใหญตามท่ีแสดงไวในงบการเงินจึงเกี่ยวของกับสวนงานธุรกิจจําหนายสินคาและสวนงาน
ทางภูมิศาสตรตามท่ีกลาวไว 
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18.  เงินปนผลจาย 

 อนุมัติโดย เงินปนผลจาย เงินปนผลจายตอหุน วันที่จายเงินปนผล 

  (ลานบาท) (บาท)  
เงินปนผลระหวางกาล ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน    
   สําหรับป 2552    เม่ือวันที่ 29 กันยายน 2552 194.67 0.10 27 ตุลาคม 2552 

หุนปนผลระหวางกาล ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน    
   สําหรับป 2552    เม่ือวันที่ 29 กันยายน 2552 1,752.00 0.90 27 ตุลาคม 2552 

เงินปนผลประจําปสําหรับ ที่ประชุมสามัญผูถือหุน    
   ป 2551    เม่ือวันที่ 8 เมษายน 2552 676.78 0.35 28 เมษายน 2552 

เงินปนผลประจําปสําหรับ ที่ประชุมสามัญผูถือหุน    
   ป 2550    เม่ือวันที่ 9 เมษายน 2551 346.49 0.18 8 พฤษภาคม 2551 

19. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

19.1 บริษัทฯ มีภาระผูกพันกับธนาคารและสถาบันการเงิน 3 แหง (31 ธันวาคม 2551: ธนาคารและ
สถาบันการเงิน 4 แหง) ในการค้ําประกันการเชา การซ้ือสินคาหรือจางทําของและคํ้าประกันตอ
หนวยงานรัฐวิสาหกิจ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2552 และ 31 ธันวาคม 2551 เปนจํานวนเงินรวม 63.71 
ลานบาท  และ 75.90 ลานบาท ตามลําดับ 

19.2  ณ วันท่ี 30 กันยายน 2552 บริษัทฯมีภาระผูกพันจากการเปดวงเงินเลตเตอรออฟเครดิตกับธนาคาร
พาณิชย 2 แหง วงเงิน 3.91 ลานเหรียญสหรัฐ (31 ธันวาคม 2551: วงเงิน 1.99 ลานเหรียญสหรัฐ)  

20. ภาระผูกพันตามสัญญาเชาดาํเนินงาน 

20.1 สัญญาเชาระยะยาว 

ก) บริษัทฯไดเขาทําสัญญาเชาท่ีดินรวม 11  แหง อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 26  
ถึง 30  ป และสัญญาดังกลาวเปนสัญญาท่ีบอกเลิกไมได เวนแตคูสัญญาท้ังสองฝายตกลง
ยินยอมรวมกัน 

 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2552 บริษัทฯมีจํานวนเงินข้ันตํ่าท่ีตองจายในอนาคตท้ังส้ินภายใตสัญญา
เชาดําเนินการดังกลาวดังนี้ 

 ลานบาท 
จายชําระภายใน  
     1 ป 42.9 
     2 ถึง 5 ป 184.9 
     มากกวา 5 ป 927.6 
 1,155.4 
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ข) บริษัทฯไดเขาทําสัญญาเชาพื้นท่ีศูนยการคารวม  17  แหง อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ีย
ประมาณ 17 ถึง 30 ป และสัญญาดังกลาวเปนสัญญาท่ีบอกเลิกไมได เวนแตคูสัญญาท้ังสอง
ฝายตกลงยินยอมรวมกัน 

 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2552 บริษัทฯมีจํานวนเงินข้ันตํ่าท่ีตองจายในอนาคตท้ังส้ินภายใตสัญญา
เชาดําเนินการดังกลาวดังนี้ 

 ลานบาท 
จายชําระภายใน  
     1 ป 82.0 
     2 ถึง 5 ป 351.2 
     มากกวา 5 ป 1,354.3 
 1,787.5 

20.2 สัญญาใหเชาระยะยาว 

บริษัทฯ ไดทําสัญญา 7 สัญญาในการใหเชาและใหเชาชวงพื้นท่ีบางสวนในสาขาของบริษัทฯ 5 
แหงกับบริษัทอ่ืน 2 แหง อายุสัญญา 29 - 30 ป โดยมีคาเชารับลวงหนารวมจํานวน 640.49 ลานบาท 
สัญญาครบกําหนดระหวางป 2576 - 2579 บริษัทฯ รับรูรายไดตามเกณฑท่ีเปนระบบตลอดอายุการ
ใหประโยชนของสิทธิการเชาโดยวิธีเสนตรงตามอายุสัญญาเชา 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2552 บริษัทฯมียอดคงเหลือของคาเชารับลวงหนา (สุทธิจากจํานวนท่ีรับรูเปน
รายได) ตามสัญญาใหเชาพื้นท่ีดังกลาวจํานวน 526.6 ลานบาท (31 ธันวาคม 2551: 542.8 ลานบาท) 

21. เคร่ืองมือทางการเงิน 

21.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคัญของบริษัทฯตามที่นิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 32 “การ
แสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดวย เงินสดและรายการ
เทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคา ลูกหนี้อ่ืน เงินกูยืมระยะส้ัน หุนกูและเงินกูยืมระยะยาว บริษัทฯมี
ความเส่ียงท่ีเกี่ยวของกับเคร่ืองมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดังนี้ 

 ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 

บริษัทฯมีความเส่ียงดานการใหสินเช่ือท่ีเกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน ฝายบริหาร
ควบคุมความเส่ียงนี้โดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม 
ดังนั้นบริษัทฯจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายท่ีเปนสาระสําคัญจากการใหสินเช่ือ นอกจากนี้  
การใหสินเช่ือของบริษัทฯไมมีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯมีฐานของลูกคาท่ีหลากหลายและมี
อยูจํานวนมากราย จํานวนเงินสูงสุดท่ีบริษัทฯอาจตองสูญเสียจากการใหสินเช่ือคือมูลคาตามบัญชี
ของลูกหนี้และลูกหนี้อ่ืนท่ีแสดงอยูในงบดุล   
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ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

บริษัทฯมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีสําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินกูยืม
ระยะส้ัน หุนกูและเงินกูยืมระยะยาวท่ีมีดอกเบ้ีย อยางไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพยและบางสวนของ
หนี้สินทางการเงินมีอัตราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอัตราตลาด และมีหนี้สินทางการเงินบางสวน    
ท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียของ    
บริษัทฯจึงอยูในระดับตํ่า  

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2552 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินท่ีสําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตรา
ดอกเบ้ีย และสําหรับสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอัตราดอกเบี้ยคงท่ีสามารถแยกตามวันท่ี
ครบกําหนด หรือ วันท่ีมีการกําหนดอัตราดอกเบ้ียใหม (หากวันท่ีมีการกําหนดอัตราดอกเบ้ียใหม
ถึงกอน) ไดดังนี้            

 งบการเงินรวม 

 อัตราดอกเบ้ียคงท่ี อัตราดอกเบ้ีย    

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

 (พันบาท) (รอยละตอป) 

สินทรัพยทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - - 272,983 72,842 345,825 0.50 

หน้ีสินทางการเงิน       
หุนกู 160,000 770,000 - - 930,000 4.00 - 5.50 
เงินกูยืมระยะยาว 200,000 - 1,201,880 - 1,401,880 4.15 - 5.82 

 360,000 770,000 1,201,880 - 2,331,880  

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อัตราดอกเบ้ียคงท่ี อัตราดอกเบ้ีย    

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

 (พันบาท) (รอยละตอป) 

สินทรัพยทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - - 249,034 72,265 321,299 0.50 

หน้ีสินทางการเงิน       
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการ       
   ที่เก่ียวของกัน 85,000 - - - 85,000 1.75 - 4.00 
หุนกู 160,000 770,000 - - 930,000 4.00 - 5.50 
เงินกูยืมระยะยาว 200,000 - 1,201,880 - 1,401,880 4.15 - 5.82 

 445,000 770,000 1,201,880 - 2,416,880  
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ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน 

บริษัทฯมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีสําคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซ้ือสินคาเปนเงินตรา
ตางประเทศ บริษัทฯไมไดทําสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาเพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการ
บริหารความเส่ียง 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2552 ยอดคงเหลือของหน้ีสินทางการเงินท่ีเปนสกุลเงินตราตางประเทศมี
จํานวนท่ีไมเปนสาระสําคัญ 

21.2 มูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนหนึ่งของบริษัทฯจัดอยูในประเภทระยะส้ัน เงินกูยืม
มีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาดหรือปรับข้ึนลงตามอัตราตลาด บริษัทฯจึง
ประมาณมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีท่ีแสดงใน
งบดุล 

มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินท่ีผูซ้ือและผูขายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยกันในขณะท่ีท้ังสอง
ฝายมีความรอบรู และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระใน
ลักษณะที่ไมมีความเกี่ยวของกัน วิธีการกําหนดมูลคายุติธรรมข้ึนอยูกับลักษณะของเคร่ืองมือ     
ทางการเงิน มูลคายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดลาสุด หรือกําหนดข้ึนโดยใชเกณฑการวัด     
มูลคาท่ีเหมาะสม  

22. เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบการเงิน 

22.1 ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯเม่ือวันท่ี 29 กันยายน 2552 ตามท่ีกลาวในหมายเหตุ 
13 บริษัทฯตองจายปนผลระหวางกาลเปนหุนปนผลใหกับผูถือหุนจํานวน 1,752 ลานหุน ใหแก     
ผูถือหุนของบริษัทฯ โดยมีกําหนดจายปนผลภายในวันท่ี 27 ตุลาคม 2552 บริษัทฯจึงตองปรับราคา
ใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิของ ESOP-W3 และ ESOP-W4 ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในหนังสือ   
ช้ีชวนการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 อัตราการใชสิทธิ  ราคาใชสิทธิ 
 (ตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ)  (บาท/หุน) 

 เดิม   ใหม  เดิม   ใหม 
ESOP-W3 1.030  1.957  1.000  1.000 
ESOP-W4 1.017  1.932  3.912  2.059 

 การเปล่ียนแปลงราคาและอัตราการใชสิทธิใหมสําหรับ ESOP-W3 และ ESOP-W4 นี้มีผลบังคับ
ต้ังแตวันท่ี 12 ตุลาคม 2552 
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22.2 เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2552 บริษัทฯไดออกหุนกูไมดอยสิทธิและไมมีประกันของบริษัท โฮม           
โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2552 ครบกําหนดไถถอนป 2555 จํานวน 300 ลานบาท 
เสนอขายใหแกผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ตามมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําปของบริษัทฯ     
เม่ือวันท่ี 8 เมษายน 2552 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 "หุนกูไมดอยสิทธิและไมมีประกันของ 

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

23. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 

 บริษัทฯไดมีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2551 ใหมเพื่อใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการบัญชีในงวดปจจุบัน ซ่ึงไมมีผลกระทบตอ
กําไรสุทธิหรือสวนของผูถือหุน การจัดประเภทรายการใหมมีดังตอไปนี้ 

  (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินรวม 

 ตามท่ีจัดประเภทใหม ตามท่ีเคยรายงานไว 
คาใชจายคางจาย 380,776 380,941 
เงินปนผลคางจาย 165 - 

  (หนวย: พันบาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ตามท่ีจัดประเภทใหม ตามท่ีเคยรายงานไว 
คาใชจายคางจาย 364,904 365,069 
เงินปนผลคางจาย 165 - 

24. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินระหวางกาลนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยกรรมการผูมีอํานาจของบริษัทฯเม่ือวันท่ี               
5 พฤศจิกายน 2552                


