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บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 

สําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 

1. ขอมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดตั้งขึ้นเปนบริษัทมหาชนจํากัดและ
มีภมูิลําเนาในประเทศไทย บริษัทฯมีบริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ควอลิตี้ เฮาส 
จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยเปนผูถือหุนรายใหญ ธุรกิจหลักของบริษัทฯ
คือการจําหนายสินคาประเภทวัสดุกอสราง อุปกรณและเครื่องมือในการกอสราง อุปกรณตกแตงอาคาร
และเครื่องมือชางและใหเชาพื้นที่ โดยมีที่อยูตามที่จดทะเบียนตั้งอยูเลขที่ 96/27 หมู 9 ตําบลบางเขน 
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯมีสาขาในกรุงเทพฯและ
ตางจังหวัดรวม 31 สาขา (2549: 26 สาขา) 

2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 

2.1 งบการเงินนี้จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 
และการแสดงรายการในงบการเงินไดทําขึ้นเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนา
ธุรกิจการคาลงวันที่ 14 กันยายน 2544 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

  งบการเงินนี้ไดจัดทําขึ้นโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอื่นในนโยบายการ
บัญชี 

2.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

  ก) งบการเงินรวมนี้ไดจัดทําขึ้นโดยรวมงบการเงินของบริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด 
(มหาชน) และบริษัทยอยดังตอไปนี้ 

     รอยละของสินทรัพย รอยละของรายได 
     ท่ีรวมอยูใน ท่ีรวมอยูในรายไดรวม 
  อัตรารอยละ จัดตั้งขึ้นใน สินทรัพยรวม สําหรับปสิ้นสุด 

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ของการถือหุน ประเทศ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม วันท่ี 31 ธันวาคม 

  2550 2549  2550 2549 2550 2549 
  รอยละ รอยละ  รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ 
บริษัท มารเก็ต วิลเลจ จํากัด ใหเชาพื้นท่ีศูนยการคา 99.99 99.99 ไทย 0.84 0.82 1.26 1.18 

  ข) ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทยอย รายการคาระหวางกันที่มีสาระสําคัญไดตัด     
ออกจากงบการเงินรวมนี้แลว  

  ค) ยอดเงินลงทุนในบริษัทยอยในบัญชีของบริษัทฯไดตัดกับสวนของผูถือหุนของบริษัทยอย
แลว  
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2.3 บริษัทฯไดจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชนตอสาธารณะ ซ่ึงแสดงเงินลงทุนในบริษัท
ยอยตามวิธีราคาทุน 

3. การประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหม 

  สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับที่ 9/2550 ฉบับที่ 38/2550 และฉบับที่ 
62/2550 เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี โดยใหใชมาตรฐานการบัญชีใหมดังตอไปนี้ 

ก) มาตรฐานการบัญชีท่ีมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 

 ฉบับที่ 44 (ปรับปรุง 2550) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ฉบับที่ 45 (ปรับปรุง 2550) เงินลงทุนในบริษัทรวม 
 ฉบับที่ 46 (ปรับปรุง 2550) สวนไดเสียในการรวมคา 

 มาตรฐานการบัญชีขางตนใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2550 เปนตนไป ในระหวางไตรมาสที่ 4 ของป 2549 บริษัทฯได
เปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะ
กิจการ เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 ฉบับปรับปรุงใหม ตามที่กลาวไวใน   
หมายเหตุ 4 

ข) มาตรฐานการบัญชีท่ียังไมมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 

ฉบับที่ 25 (ปรับปรุง 2550) งบกระแสเงินสด 
ฉบับที่ 29 (ปรับปรุง 2550) สัญญาเชา 
ฉบับที่ 31 (ปรับปรุง 2550) สินคาคงเหลือ 
ฉบับที่ 33 (ปรับปรุง 2550) ตนทุนการกูยืม 
ฉบับที่ 35 (ปรับปรุง 2550) การนําเสนองบการเงิน 
ฉบับที่ 39 (ปรับปรุง 2550) นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและ

ขอผิดพลาด 
ฉบับที่ 41 (ปรับปรุง 2550) งบการเงินระหวางกาล 
ฉบับที่ 43 (ปรับปรุง 2550) การรวมธุรกิจ 
ฉบบัที่ 49 (ปรับปรุง 2550) สัญญากอสราง 
ฉบับที่ 51 สินทรัพยไมมีตัวตน 



 -  3  - 

 มาตรฐานการบัญชีขางตนใหถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เร่ิมใน
หรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2551 เปนตนไป ฝายบริหารของบริษัทฯไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐาน
การบัญชีฉบับดังกลาวจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปที่เริ่มใช
มาตรฐานการบัญชีฉบับดังกลาว 

4. การเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเก่ียวกับการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ในระหวางไตรมาสที่ 4 ของป 2549 บริษัทฯไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึก
เงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการ จากวิธีสวนไดเสียเปนวิธีราคาทุน ตามมาตรฐานการ
บัญชี ฉบับที่ 44 (ปรับปรุง 2550) เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งกําหนดใหเงินลงทุน
ในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการตองแสดงตามวิธีราคาทุน 

  ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาว มีผลกระทบเฉพาะตอรายการบัญชีที่เกี่ยวของกับ
เงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะกิจการเทานั้น ไมไดมีผลกระทบตองบการเงินรวมแตอยางใด 

5. การแกไขขอผิดพลาดของปกอน 

  ในระหวางป 2550 บริษัทฯพบวาไดบันทึกสวนลดจากการซื้อสินคาในงบกําไรขาดทุนปกอนสูง
เกินไป บริษัทฯไดปรับยอนหลังงบการเงินสําหรับปส้ินสุด 31 ธันวาคม 2549 การปรับปรุงดังกลาวมีผล
ทําใหกําไรสุทธิสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ลดลงเปนจํานวน 8.1 ลานบาท (0.01 บาทตอหุน) 
ผลสะสมของการปรับปรุงดังกลาวไดแสดงไวในหัวขอ “ผลสะสมจากการปรับปรุงขอผิดพลาดของป
กอนเกี่ยวกับการบันทึกสวนลดจากการซื้อสินคา” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของผูถือหุนแลว 

6. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ  

 6.1 การรับรูรายได 

ขายสินคา 

 รายไดจากการขายสินคารับรู เมื่อบริษัทฯไดโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ เปน
สาระสําคัญของความเปนเจาของสินคาใหกับผูซ้ือแลว รายไดจากการขายแสดงมูลคาตามราคาใน
ใบกํากับสินคาโดยไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม สําหรับสินคาที่ไดสงมอบหลังจากหักสวนลดแลว 
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รายไดคาบริการ 

 รายไดคาบริการรับรูเมื่อไดใหบริการแลวโดยพิจารณาถึงขั้นความสําเร็จของงาน  

คาเชารับ 

 คาเชาสัญญาเชาดําเนินงานรับรูเปนรายไดตามระยะเวลาที่ใหเชา 

ดอกเบี้ยรับ 

 ดอกเบี้ยถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนที่แทจริง 

 6.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะ
ส้ันที่มีสภาพคลองสูง ซ่ึงถึงกําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันที่ไดมาและ
ไมมีขอจํากัดในการเบิกใช 

6.3 ลูกหนี้การคา 

   ลูกหนี้การคาแสดงตามมูลคาสุทธิที่จะไดรับ บริษัทฯบันทึกคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับ
ผลขาดทุนโดยประมาณที่อาจเกิดขึ้นจากการเก็บเงินลูกหนี้ไมได ซ่ึงโดยทั่วไปพิจารณาจาก
ประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุลูกหนี้  

6.4 สินคาคงเหลือ 

  สินคาคงเหลือแสดงมูลคาตามราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก) หรือมูลคาสุทธิที่จะไดรับ
แลวแตราคาใดจะต่ํากวา  

6.5 เงินลงทุน 

  เงินลงทุนในบริษัทยอยที่แสดงอยูในงบการเงนิเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุน 

6.6 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ และคาเสื่อมราคา 

ที่ดินแสดงมูลคาตามราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเสื่อมราคา
สะสม และคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย (ถามี)  
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คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนหรือราคาที่ตีใหมโดยวิธีเสนตรง
ตามอายุการใชงานโดยประมาณดังนี้ 

  อาคาร  - 20  ป 
  อาคารบนที่เชาและสวนปรับปรุงอาคาร -      ตามอายุของสัญญาเชาแตไมเกินอายุการใชงาน 

  อุปกรณคอมพิวเตอร - 3 - 10  ป 
  เครื่องตกแตงและเครื่องใชสํานักงาน - 5 - 10  ป 

  ยานพาหนะ  - 5  ป 

คาเสื่อมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน 

ไมมีการคิดคาเสื่อมราคาสําหรับที่ดินและสวนปรับปรุงที่ดินและสินทรัพยระหวางติดตั้ง
และกอสราง 

6.7 สินทรัพยไมมีตัวตนและคาตัดจําหนาย 

  สินทรัพยที่ไมมีตัวตนแสดงตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผื่อการดอยคาของ
สินทรัพย (ถามี) คาตัดจําหนายของสินทรัพยที่ไมมีตัวตนคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพย โดย
วิธีเสนตรงตามอายุการใหประโยชนโดยประมาณของสินทรัพยไมมีตัวตนดังตอไปนี้ 

สิทธิการเชา   - ตามอายุของสัญญาเชา 
โปรแกรมคอมพิวเตอร   - 10 ป 

  คาตัดจําหนายรวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน 

6.8    รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกัน 

  บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอํานาจควบคุม
บริษัทฯ หรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการ
ควบคุมเดียวกันกับบริษัทฯ 

  นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบุคคลซึ่งมีอิทธิพลอยางเปน
สาระสําคัญกับบริษัทฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ ที่มีอํานาจในการ
วางแผนและควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ 
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6.9 สัญญาเชาระยะยาว 

  สัญญาเชาที่ดิน อาคาร และอุปกรณที่ความเสี่ยงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวน
ใหญไดโอนไปใหกับผูเชาถือเปนสัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุน
ดวยมูลคายุติธรรมของสินทรัพยที่เชาหรือมูลคาปจจุบันสทุธิของจํานวนเงินที่ตองจายตามสัญญา
เชาแลวแตมูลคาใดจะต่ํากวา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปน
หนี้สินระยะยาว สวนดอกเบี้ยจายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยที่
ไดมาตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเสื่อมราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยที่เชา 

6.10 เงินตราตางประเทศ 

  รายการที่เปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ที่เกิด
รายการ สินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินตราตางประเทศคงเหลืออยู ณ วันที่ในงบดุลแปลงคาเปน 
เงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล   

  กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนรวมอยูในการคํานวณผลการ
ดําเนินงาน 

6.11 การดอยคาของสินทรัพย 

  ทุกวันที่ในงบดุล บริษัทฯจะทําการประเมินวามีขอบงชี้ซ่ึงแสดงวาสินทรัพยของบริษัทฯ
ดอยคาลงหรือไม หากมีขอบงชี้ของการดอยคา บริษัทฯจะทําการประมาณมูลคาที่คาดวาจะไดรับ
คืนของสินทรัพยและหากพบวาราคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้นมีมูลคาสูงกวามูลคาที่คาดวาจะ
ไดรับคืน บริษัทฯจะลดมูลคาของสินทรัพยลงใหเทากับมูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน และรับรูผล
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยในงบกําไรขาดทุน (มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพย
หมายถึงราคาขายสุทธิหรือมูลคาจากการใชของสินทรัพยนั้นแลวแตจํานวนใดจะสูงกวา) 

6.12 ผลประโยชนพนักงาน 

  บริษัทฯรับรู เงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสํารอง
เล้ียงชีพเปนคาใชจายเมื่อเกิดรายการ 

6.13 ประมาณการหนี้สิน 

  บริษัทฯจะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเมื่อภาระผูกพันซึ่งเปนผลมาจากเหตุการณ
ในอดีตไดเกิดขึ้นแลว และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิง
เศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปลื้องภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นได
อยางนาเชื่อถือ  
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6.14 ภาษีเงินได 

  บริษัทฯบันทึกภาษีเงินไดโดยคํานวณจากกําไรสุทธิทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากร 

6.15 การใชประมาณการทางบัญชี 

  ในการจัดทํางบการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ในบางสถานการณฝายบริหารอาจ
ตองใชการประมาณและการตั้งสมมติฐาน ซ่ึงมีผลกระทบตอจํานวนเงินที่แสดงในงบการเงินและ
หมายเหตุประกอบงบการเงิน ดวยเหตุนี้ผลที่เกิดขึ้นจริงจึงอาจแตกตางไปจากจํานวนที่ประมาณไว 

7. ลูกหนี้การคา   

(หนวย: บาท) 
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2550   2549  2550   2549 
ลูกหนี้การคา 98,643,757 102,549,007 91,595,574 97,163,533 
ลูกหนี้เช็คคืน 17,593,572 21,806,121 17,593,572 21,806,121 

ลูกหนี้บัตรเครดิตและคูปอง 48,129,935 37,732,970 48,129,935 37,720,959 
รวม  164,367,264 162,088,098 157,319,081 156,690,613 
หัก: คาเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ (20,785,511) (25,241,013) (20,785,511) (25,241,013) 
ลูกหนี้การคา - สุทธิ 143,581,753 136,847,085 136,533,570 131,449,600 

  ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคา  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 แยกตามอายุหนีท้ี่คงคางได
ดังนี ้

 (หนวย: บาท)  
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2550   2549  2550   2549 
อายุหนี้คางชาํระ        
ยังไมครบกําหนดชําระ 129,111,298 109,933,125 122,589,168 107,398,944 
คางชําระ     

ไมเกิน 6 เดือน 17,488,329 29,852,490 16,962,275 26,989,185 
6 - 12 เดือน - 34,979 - 34,979 
มากกวา 12 เดอืน 17,767,637 22,267,504 17,767,638 22,267,505 

รวม 164,367,264 162,088,098 157,319,081 156,690,613 
หัก: คาเผื่อหนีส้งสัยจะสูญ (20,785,511) (25,241,013) (20,785,511) (25,241,013) 

ลูกหนี้การคา - สุทธิ 143,581,753 136,847,085 136,533,570 131,449,600 
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8. สินคาคงเหลือ    

(หนวย: บาท) 
งบการเงินรวมและ                    

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
2550   2549 

สินคาคงเหลือ 3,049,137,812 2,923,795,553 
หัก: คาเผื่อสินคาเสียหาย (61,590,238) (62,412,955) 
สุทธิ 2,987,547,574 2,861,382,598 
หัก: สินคาที่จายชําระคาสินคาเมื่อขาย (354,273,297) (286,599,091) 
 สวนลดจากการซื้อสินคา (85,705,401) (79,105,401) 
สินคาคงเหลือ - สุทธิ 2,547,568,876 2,495,678,106 

9. เงินลงทุนในบริษัทยอย 
(หนวย: บาท) 

10. รายการธุรกิจกับกิจการที่เก่ียวของกัน 

  ในระหวางป บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่ เกี่ยวของกัน 
รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามที่ตกลงกันระหวางบริษัทฯและบริษัท
เหลานั้น ซ่ึงเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้  

 (หนวย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 

 2550 2549 2550 2549  
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      
   (ไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)      
ขายสินคา - - 619,057 2,709,075 ราคาตลาด 
คาเชาและคาบริการรับ - - 106,898,021 62,185,670 เดือนละ 6.5 - 9.4 ลานบาท 
        สําหรับป 2550 และ 
        เดือนละ 6.5 ลานบาท 
        สําหรับป 2549 
รายไดอ่ืน - - 25,575,445 17,562,409 รอยละของยอดรายไดหลัก 
คาบริการจาย - - - 4,360,000 ตามตนทุนที่เกิดขึ้นจริง 
ดอกเบี้ยจาย - - 2,301,329 1,109,527 รอยละ 3.4 - 5.15  ตอป 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ทุนเรียกชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน วิธีสวนไดเสีย เงินปนผล 
 2550 2549 2550 2549 2550 2549 2550 2549 2550 2549 
 (รอยละ) (รอยละ) 
บริษัทยอย   
บริษัท มารเก็ต วิลเลจ จํากัด     5,000,000 5,000,000 99.99 99.99 4,999,300 4,999,300 10,972,447 5,372,824 - - 



 -  9  - 

(หนวย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 

 2550 2549 2550 2549  
รายการธุรกิจกับบริษัทท่ีเก่ียวของกัน      
ขายสินคา 11,994,808 55,453,645 11,994,808 55,453,645 ราคาตลาด 
ดอกเบี้ยรับ 269,551 3,224,143 269,551 3,224,143 รอยละ 0.5 ตอป 
ซื้อสินคา 1,422,527 5,473,444 1,422,527 5,473,444 ราคาตลาด 
คาเชาและคาบริการจาย 16,747,295 18,465,148 16,747,295 18,465,148 รอยละของยอดขาย 

  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 บริษัทฯมียอดคงคางกับกิจการที่เกี่ยวของกันซึ่งสรุปได   
ดังนี้: - 

 (หนวย: บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2550  2549  2550  2549 
เงินฝากสถาบันการเงิน     
   บมจ. ธนาคารแลนด แอนด เฮาส               
      เพื่อรายยอย 133,705 151,385 113,705 151,385 
ลูกหนี้การคา     
   บมจ. แลนด แอนด เฮาส และ     
      บริษัทยอย  1,708,202 3,451,808 1,708,202 3,451,808 
   บมจ. ควอลิตี้ เฮาส และบริษัทยอย  335,594 5,126,560 335,594 5,126,560 
   บจ. มารเก็ต วิลเลจ     
       (ไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว) - - 131,821 84,018 
รวม 2,043,796 8,578,368 2,175,617 8,662,386 
ลูกหนี้อื่น     
   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย      
      ควอลิตี้เฮาส 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 
   บมจ. ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น      
      โปรดักส และ บริษัทยอย 3,210 - 3,210 - 
   บจ. มารเก็ต วิลเลจ     
       (ไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว) - - 6,025,498 5,238,099 
 3,003,210 3,000,000 9,028,708 8,238,099 
สินทรัพยหมุนเวียนอื่น - รายไดคางรับ     
   บมจ. ธนาคาร แลนด แอนด เฮาส     
     เพื่อรายยอย - 418,150 - 418,150 
เจาหนี้การคา     
   บมจ. ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น      
      โปรดักส และ บริษัทยอย 20,801 530,301 20,801 530,301 
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 (หนวย: บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2550  2549  2550  2549 
เจาหนี้อื่น     
   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย      
      ควอลิตี้เฮาส 1,660,870 1,716,752 1,660,870 1,716,752 
เงินกูยืมระยะสัน้จากกิจการที่เกี่ยวของกัน       
   บจ. มารเก็ต วิลเลจ     
       (ไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว) - - 50,000,000 40,000,000 

  ในระหวางป 2550 เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกันมีรายการเคลื่อนไหวดังตอไปนี:้ - 

(หนวย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธันวาคม 2549 เพิ่มขึ้น ลดลง โอนเขา (ออก) 31 ธันวาคม 2550 
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน 
บจ. มารเก็ต วิลเลจ  40,000,000 45,000,000 (35,000,000) - 50,000,000 

 เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เก่ียวของกัน 

 บริษัทฯไดกูยืมเงินแบบไมมีหลักทรัพยค้ําประกันจากบริษัทยอยจํานวน 50 ลานบาท (2549: 
จํานวน 40 ลานบาท) ชําระดอกเบี้ยเปนรายเดือนในอัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.4 ตอป ครบกําหนดชําระเงิน
ตนเมื่อทวงถาม 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

 ในระหวางป 2550 บริษัทฯและบริษัทยอยไดจายเงินเดือน คาเบี้ยประชุมและเงินบําเหน็จใหแก
กรรมการและผูบริหารเปนจํานวนเงิน 10.77 ลานบาท (2549: 9.49 ลานบาท) 

 นอกจากนี้ ในระหวางป 2550 บริษัทฯ ไดจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ 
จํานวน 1,879,500 หนวย ใหแกกรรมการซึ่งเปนผูบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอย โดยไมคิดมูลคา 
รายละเอียดของใบสําคัญและสิทธิดังกลาวไดแสดงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 18 
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11. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

(หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ที่ดินและ   เครื่องตกแตง  สินทรัพย  
 สวนปรับปรุง อาคารและ อุปกรณ และเครื่องใช  ระหวางติดตั้ง  
 ที่ดิน สิ่งปลูกสราง คอมพิวเตอร สํานักงาน ยานพาหนะ และกอสราง รวม 
ราคาทุน         
 31 ธันวาคม 2549 1,861,576,631 4,976,869,489 219,497,963 1,292,689,783 24,643,990 299,593,648 8,674,871,504 
 ซื้อเพิ่ม 336,819,601 575,969,165 21,761,232 289,070,583 5,739,295 345,776,732 1,575,136,608 
 จําหนาย  - (6,792,571) (17,194,018) (18,312,273) - - (42,298,862) 
 โอนเขา (ออก) 27,918,766 517,306,442 22,544,125 24,146,364 - (591,915,697) - 

 31 ธันวาคม 2550 2,226,314,998 6,063,352,525 246,609,302 1,587,594,457 30,383,285 53,454,683 10,207,709,250 

คาเส่ือมราคาสะสม:        
 31 ธันวาคม 2549 - 562,521,357 136,843,163 527,911,957 10,214,186 - 1,237,490,663 
 คาเสื่อมราคาสําหรับป - 302,350,771 56,086,510 252,661,445 5,517,969 - 616,616,695 
 คาเสื่อมราคาสําหรับสวนที่จําหนาย - (1,313,091) (15,055,027) (12,611,880) - - (28,979,998) 

 31 ธันวาคม 2550 - 863,559,037 177,874,646 767,961,522 15,732,155 - 1,825,127,360 

คาเผ่ือการดอยคา:        
 31 ธันวาคม 2549 - - - - - - - 

 เพิ่มขึ้นระหวางป 13,000,000 30,000,000 - - - - 43,000,000 

 31 ธันวาคม 2550 13,000,000 30,000,000 - - - - 43,000,000 

มูลคาสุทธิตามบัญชี:        
 31 ธันวาคม 2549 1,861,576,631 4,414,348,132 82,654,800 764,777,826 14,429,804 299,593,648 7,437,380,841 

 31 ธันวาคม 2550 2,213,314,998 5,169,793,488 68,734,656 819,632,935 14,651,130 53,454,683 8,339,581,890 

คาเส่ือมราคาสําหรับป: (ซึ่งไดรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร)      
2549 461,512,270 

2550 616,616,695 

 (หนวย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ที่ดินและ   เครื่องตกแตง  สินทรัพย  
 สวนปรับปรุง อาคารและ อุปกรณ และเครื่องใช  ระหวางติดตั้ง  
 ที่ดิน สิ่งปลูกสราง คอมพิวเตอร สํานักงาน ยานพาหนะ และกอสราง รวม 
ราคาทุน         
 31 ธันวาคม 2549 1,861,576,631 4,976,869,489 219,403,538 1,278,103,152 24,084,884 299,593,648 8,659,631,342 
 ซื้อเพิ่ม 336,819,601 575,323,448 21,694,234 288,188,465 5,701,355 343,435,297 1,571,162,400 
 จําหนาย - (6,792,571) (17,194,018) (18,306,081) - - (42,292,670) 
 โอนเขา (ออก) 27,918,766 517,306,442 22,544,125 24,061,364 - (591,830,697) - 

 31 ธันวาคม 2550 2,226,314,998 6,062,706,808 246,447,879 1,572,046,900 29,786,239 51,198,248 10,188,501,072 

คาเสื่อมราคาสะสม:        
 31 ธันวาคม 2549 - 562,521,357 136,826,658 525,565,288 10,101,824 - 1,235,015,127 
 คาเสื่อมราคาสําหรับป - 302,324,183 56,060,019 249,677,760 5,401,491 - 613,463,453 
 คาเสื่อมราคาสําหรับสวนท่ีจําหนาย - (1,313,091) (15,055,027) (12,610,191) - - (28,978,309) 

 31 ธันวาคม 2550 - 863,532,449 177,831,650 762,632,857 15,503,315 - 1,819,500,271 
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(หนวย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ที่ดินและ   เครื่องตกแตง  สินทรัพย  
 สวนปรับปรุง อาคารและ อุปกรณ และเครื่องใช  ระหวางติดตั้ง  
 ที่ดิน สิ่งปลูกสราง คอมพิวเตอร สํานักงาน ยานพาหนะ และกอสราง รวม 
คาเผื่อการดอยคา:        
 31 ธันวาคม 2549 - - - - - - - 
 เพิ่มขึ้นระหวางป 13,000,000 30,000,000 - - - - 43,000,000 

 31 ธันวาคม 2550 13,000,000 30,000,000 - - - - 43,000,000 

มูลคาสุทธิตามบัญชี:        
 31 ธันวาคม 2549 1,861,576,631 4,414,348,132 82,576,880 752,537,864 13,983,060 299,593,648 7,424,616,215 

 31 ธันวาคม 2550 2,213,314,998 5,169,174,359 68,616,229 809,414,043 14,282,924 51,198,248 8,326,000,801 

คาเสื่อมราคาสําหรับป: (ซึ่งไดรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร)  
   2549    459,041,655 

   2550    613,463,453 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯมีอาคารและอุปกรณจํานวนหนึ่งซึ่งตัดคาเสื่อมราคาหมดแลวแต
ยังใชงานอยู ราคาทุนของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวนเงินประมาณ 197.48 ลานบาท (2549: 84.38 ลาน
บาท) (งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ: 197.48 ลานบาท 2549: 84.38 ลานบาท) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯไดจดจํานองอาคารและสิทธิการเชา (หมายเหตุ 12) มลูคาสุทธิ
ตามบัญชี 603.6 ลานบาท (2549: ที่ดิน อาคาร สิทธิการเชา (หมายเหตุ 12) พรอมทั้งอาคารบนที่เชา
ทั้งหมด และเครื่องตกแตงติดตั้งและอุปกรณบางสวน) เพื่อเปนหลักประกันวงเงินสินเชื่อที่บริษัทฯมีตอ
ธนาคารพาณิชยตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 13 และ 16  

12. สิทธิการเชาและโปรแกรมคอมพิวเตอร 

 (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  โปรแกรม  โปรแกรม 

 สิทธิการเชา คอมพิวเตอร สิทธิการเชา คอมพิวเตอร 

ราคาทุน     
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2549 622,419,311 160,903,180 622,419,311 160,893,724 
ซ้ือเพิ่มระหวางป 2,506,000 27,269,454 2,506,000 27,269,454 
ตัดจําหนายระหวางป - (8,514,060) - (8,514,060) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2550 624,925,311 179,658,574 624,925,311 179,649,118 
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(หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  โปรแกรม  โปรแกรม 

 สิทธิการเชา คอมพิวเตอร สิทธิการเชา คอมพิวเตอร 

คาเสื่อมราคาสะสม     
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2549 88,555,748 48,772,949 88,555,748 48,772,060 
คาเสื่อมราคาระหวางป 22,929,919 17,539,108 22,929,919 17,538,162 
คาเสื่อมราคาสวนที่ตัดจําหนาย - (2,798,076) - (2,798,076) 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2550 111,485,667 63,513,981 111,485,667 63,512,146 

มูลคาสุทธิตามบัญชี     
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2549 533,863,563 112,130,231 533,863,563 112,121,664 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2550 513,439,644 116,144,593 513,439,644 116,136,972 

13. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงนิ 

(หนวย: บาท) 

  
อัตราดอกเบี้ย 

งบการเงินรวมและ                 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (รอยละตอป) 2550 2549 

 เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 3.55 555,000,000 - 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯมีเงินกูยืมระยะสั้นประเภทตั๋วสัญญาใชเงินจากสถาบันการเงิน
สองแหงจํานวนเงินรวม 555 ลานบาท โดยมีอัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.55 ตอป และไมมีหลักทรัพย           
ค้ําประกัน เงินกูยืมนี้ถึงกําหนดชําระเมื่อทวงถาม  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 บริษัทฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารหลายแหงรวมวงเงิน
ทั้งส้ิน 105 ลานบาท และ 95 ลานบาท ตามลําดับ โดยวงเงินบางสวนค้ําประกันโดยสิทธิการเชาและ      
ส่ิงปลูกสราง (หมายเหตุ 11 และ 12)  
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14. หนี้สินภายใตสัญญาเชาระยะยาว 

 (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สวนที่ถึงกําหนด  สวนที่ถึงกําหนด 
 ชําระในหนึ่งป  ชําระเกินหนึ่งป 

 2550   2549  2550   2549 
หนี้สินภายใตสัญญาเชา     
   ระยะยาว 14,109,140 20,544,989  10,800,138 15,830,414  
หัก: ดอกเบี้ยรอตัดบัญชี (1,173,517) (1,496,479) (510,975) (762,153) 

สุทธิ 12,935,623  19,048,510  10,289,163  15,068,261  

15. หุนกู 

หุนกูของบริษัทฯประกอบดวย 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

จํานวนหุน (หนวย)  จํานวนเงิน (บาท) 

2550  2549  2550  2549 

หุนกูประเภทไมมีหลักประกัน คร้ังที่ 1/2548       
   ชุดที่ 1  500,000 500,000 500,000,000 500,000,000 
   ชุดที่ 2 500,000 500,000 500,000,000 500,000,000 
รวม 1,000,000 1,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 

หัก: สวนที่จะถึงกําหนด     
           ชําระภายใน 1 ป   (500,000,000) - 
สุทธิ   500,000,000 1,000,000,000 

ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2546  เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2546 ไดอนุมัติให
บริษัทฯออกและเสนอขายหุนกูภายในวงเงินไมเกิน 2 พันลานบาท  หรือเทียบเทาในเงินสกุลอ่ืน โดยสามารถ
เสนอขายทั้งหมดในคราวเดียว หรือหลายคราวใหแกประชาชนทั่วไป หรือผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง หรือผู
ลงทุนประเภทสถาบนั ในวันที่ 17 มีนาคม 2548 บริษัทฯไดขายหุนกูแลว เปนจํานวนเงิน 1,000 ลานบาท ซ่ึงมี
รายละเอียดดังนี้  
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ชื่อของหุนกู  " หุนกูไมดอยสิทธิและไมมปีระกนัของ " หุนกูไมดอยสิทธิและไมมปีระกนัของ 

  บริษัท โฮม โปรดกัส เซ็นเตอร จํากดั (มหาชน) บริษัท โฮม โปรดกัส เซ็นเตอร จํากดั (มหาชน) 
  คร้ังที่ 1/2548 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป 2551 " คร้ังที่ 1/2548 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอนป 2552 " 
จํานวนเงิน  500 ลานบาท   500 ลานบาท  
อายุ  3 (สาม) ป นับจากวันทีอ่อกหุนกู   4 (ส่ี) ป นับจากวนัที่ออกหุนกู  
วันทีอ่อกหุนกู  17 มีนาคม 2548   17 มีนาคม 2548  
อัตราดอกเบี้ย รอยละ 5.00 ตอป   รอยละ 5.40 ตอป  
ระยะเวลาการชําระดอกเบี้ย ชําระทกุๆ 3 (สาม)เดือน ในเดือนมนีาคม   ชําระทุกๆ 3 (สาม)เดือน ในเดือนมีนาคม  
  มิถุนายน  กันยายน และธันวาคมของทุกป   มิถุนายน  กันยายน และธันวาคมของทุกป  
การชําระเงินตน  ในวันครบกําหนดไถถอนหุนกู คือ   ในวันครบกําหนดไถถอนหุนกู คือ   
 วันที่ 17 มีนาคม 2551 วันที่ 17 มีนาคม 2552 
เงื่อนไขและขอจาํกัด การดํารงสัดสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนและ การดํารงสัดสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนและ 
    ทางการเงิน ตองไมจายเงินปนผลเกินกวาอัตราทีก่ําหนด ตองไมจายเงินปนผลเกินกวาอัตราทีก่ําหนด 

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2550 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 ไดอนุมัติใหบริษัทฯออกหุนกูใน
วงเงินไมเกิน 2 พันลานบาทหรือเทียบเทาในเงินสกุลอ่ืนอายุไมต่ํากวา 3 ป และไมเกิน 10 ป ทําให     
บริษัทฯสามารถออกและเสนอขายหุนกูไดในวงเงินไมเกิน 3 พันลานบาท 

16. เงินกูยืมระยะยาว 

เงินกูยืมเงินระยะยาวของบริษัทฯมีรายละเอียดดังนี้ 

                         (หนวย: บาท) 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ลําดบัที ่ ยอดเงินกู ยอดคงเหลือ   เงื่อนไขการผอนชําระ  อัตราดอกเบี้ย 

   2550   2549   ตองวด/ตอเดอืน     

1 1,000,000,000 -  626,000,000  17 ลานบาท  * 
2 1,500,000,000 1,275,000,000  1,500,000,000  25 ลานบาท  ** 
3 100,000,000 100,000,000  -  33 ลานบาท  *** 

  รวม  1,375,000,000  2,126,000,000     
หัก: สวนทีถ่ึงกําหนด 
   ชําระภายในหนึง่ป (400,000,000)  (429,000,000)     

เงินกูยืมระยะยาวสุทธิ 975,000,000  1,697,000,000     
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บริษัทฯไดนําสินทรัพยและสิทธิการเชาเปนหลักทรัพยค้ําประกันเงินกูยืม (หมายเหตุ 11) และ 
บริษัทฯจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา เชน จะตองดํารงสัดสวนหนี้สินทางการเงินตอสวน
ของผูถือหุนตามที่ตกลงรวมกัน หรือตองไมจายเงินปนผลเกินกวาอัตราที่กําหนดในสัญญา 

* อัตรารอยละ 2.95 - 3.65 ตอป และตั้งแต กมุภาพันธ 2549 MLR ลบรอยละตามที่ตกลงรวมกัน  
** อัตรารอยละ 4.15 - 6 ตอป และตั้งแต ปที่ 2552 MLR  
*** อัตรา MLR ลบรอยละตามทีต่กลงรวมกัน 

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2550 บริษัทฯไดทําสัญญาเงินกูยืมจํานวน 2,000 ลานบาทกับธนาคารพาณิชย
แหงหนึ่ง โดยมีกําหนดระยะเวลาชําระคืนภายใน 78 เดือน เดือนละไมต่ํากวา 33 ลานบาท และคิด
ดอกเบี้ยในอัตรา MLR ลบรอยละตามที่ตกลงรวมกัน เงินกูยืมนี้ค้ําประกันแบบ Negative Pledge ดวย
สินทรัพยและสิทธิการเชาบางสวน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯไดรับเงินกูยืมนี้มาแลวจํานวน 100 
ลานบาท และมีวงเงินกูยืมระยะยาวที่ยังไมไดเบิกใชเปนจํานวน 1,900 ลานบาท 

17. ทุนจดทะเบียน 

17.1 ตามรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2549 ในวันที่ 4 เมษายน 2549 ไดมีมติอนุมัติให
บริษัทฯ 

17.1.1 ยกเลิกการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนสวนที่ยังไมไดเรียกชําระ (รวมหุนสวนที่เหลือจากการ
ใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของผูถือหุนเดิมจํานวน 25,406,359 หุน 
มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2548 ไดอนุมัติให
เสนอขายในวงจํากัด (Private Placement)) และอนุมัติการจัดสรรใหมดังนี้ 

1) จํานวน 15,000,000 หุน ไวรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายแก
พนักงานของบริษัทฯ (ESOP-W3) 

2)   จํานวน 250,000 หุน ไวรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายแก
พนักงานของบริษัทฯครั้งที่ 1/2548(ESOP-W2) ที่จะมีการปรับสิทธิ 

ในกรณีที่มีหุนเหลือจากการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนตาม 1 และ 2 อันเนื่องมาจากไม
มีการออกใบสําคัญแสดงสิทธิหรือผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไมมาใชสิทธิ ให
คณะกรรมการเปนผูเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาจัดสรรหุนสามัญดังกลาว
ตอไป 

3) จํานวน  10,156,359 หุน ยกเลิกการจัดสรร 
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17.1.2 สามารถออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ จํานวน 15,000,000 หนวย ใหแก
พนักงานของบริษัทฯ (ESOP-W3) มีอายุ 3 ป นับแตวันออกใบสําคัญแสดงสิทธิและ
ทยอยใหสิทธิในปที่ 1, 2 และ 3 ไมเกินรอยละ 30, 35 และ 35 ตามลําดับ 

17.1.3 ลดทุนของบริษัทฯสวนที่ยังไมไดมีการจัดสรร และเสนอขายหุนสวนที่เหลือจากการ
จัดสรรใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) จํานวน 10,156,359 หุน มูลคาที่ตรา
ไว 1 บาท ตามที่กลาวไวในหมายเหตุ 17.1.1 จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 987,500,000 
บาท เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 977,343,641 บาท โดยเปนผูถือหุนสามัญจํานวน 
977,343,641 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท และแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ     
ขอ 4 ของบริษัทฯเพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน 

17.2 ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน  คร้ังที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2549 ไดมีมติอนุมัติให
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 977,343,641 บาท เปน 1,938,146,860 บาท โดยการออก
หุนสามัญจํานวน 960,803,219 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท และบริษัทฯ ไดอนุมัติการจัดสรรหุน
สามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนดังนี้  

17.2.1 หุนสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 954,638,219 หุน เสนอขายแกผูถือหุนรายเดิม 
17.2.2 หุนสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 6,100,000 หุน สํารองไวเพื่อรองรับการใชสิทธิของ

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายแกพนักงานของบริษัทฯครั้งที่ 1/2547 (ESOP-W1) 
17.2.3 หุนสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 65,000 หุน สํารองไวเพื่อรองรับการใชสิทธิของ

ใบสาํคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายแกพนักงานของบริษัทฯครั้งที่ 1/2548 (ESOP-W2) 

  บริษัทฯ ไดแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 4  เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุน 
จดทะเบียนแลว 

17.3 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2550 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 ไดอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบยีน
ของบริษัทฯอีกจํานวน 50,400,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,938,146,860 บาท เปนทุน       
จดทะเบียนจํานวน 1,988,546,860  บาท  โดยการออกหุนสามัญใหมมูลคาหุนละ 1 บาท พรอมทั้ง
การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 4.  
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รายการกระทบยอดจํานวนหุนสามัญ 

(หนวย: หุน) 
 สําหรับปส้ินสุดวันที ่
 31 ธันวาคม 

 2550 2549 
หุนสามัญจดทะเบียน   
จํานวนหุนสามัญ ณ วันตนป 1,938,146,860 987,500,000 
ลดทุนจดทะเบียนที่เหลือจากการจัดสรร - (10,156,359) 
เพิ่มทุน - 960,803,219 
เพิ่มทุนจดทะเบียนเนื่องจากการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ESOP-W4 50,400,000 - 

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

หุนสามัญที่ออกและชําระแลว   
จํานวนหุนสามัญ ณ วันตนป 1,919,818,404 947,310,416 
เพิ่มทุน - 954,638,219 
เพิ่มขึ้นเนื่องจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1   
     ESOP-W2 และ ESOP-W3 5,102,018 17,869,769 

จํานวนหุนสามัญ ณ วันปลายป 1,924,920,422 1,919,818,404 

18. ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ในเดือนกันยายน 2547 บริษัทฯไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ    
สําหรับพนักงานครั้งที่ 1/2547 (ESOP-W1) ตามมติที่ประชุมสามัญผู ถือหุนประจําป 2547 โดย 
บริษัทฯออกใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 15,000,000 หนวย 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิมีสิทธิซ้ือหุน
สามัญได 1 หุน ในราคาหุนละ 1 บาท มีระยะเวลาการใชสิทธิทุก ๆ 3 เดือน 

ในเดือนกุมภาพันธ  2549 บริษัทฯไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ   
สําหรับพนักงานครั้งที่ 1/2548 (ESOP-W2) ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2548 โดยบริษัทฯ 
ออกใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 7,000,000 หนวย 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิมีสิทธิซ้ือหุนสามัญได       
1 หุน ในราคาหุนละ 1 บาท มีระยะเวลาการใชสิทธิทุก ๆ 3 เดือน 
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ตามที่บริษัทฯไดมีการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯใหแกพนักงานของ
บริษัทฯครั้งที่ 1/2548 (ESOP-W2) จํานวน 7,000,000 หนวย ทําใหมีผลกระทบตอราคาการใชสิทธิ และ
อัตราการใช สิทธิใหมเปน 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิมีสิทธิซ้ือหุนสามัญใหแกพนักงานของบริษัทฯ   
ครั้งที่  1/2547 (ESOP-W1) ได 1.006 หุน  ในราคาหุนละ  1 บาท  ตั้งแตวันที่ 28 กุมภาพันธ 2549            
เปนตนไป 

ในเดือนตุลาคม 2549  บริษัทฯไดมีมติอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนสงผลใหใบสําคัญแสดงสิทธิที่
จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯใหแกพนักงานของบรษิัทฯ (ESOP-W1 และ W2) มีผลกระทบตออัตราการ
ใชสิทธิดังนี้ 

•  อัตราการใชสิทธิใหมเปน 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิมีสิทธิซ้ือหุนสามัญใหแกพนักงานของ
บริษัทฯครั้งที่ 1/2547 (ESOP-W1) ได 1.811 หุน ในราคาหุนละ 1 บาท 

•  อัตราการใชสิทธิใหมเปน 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิมีสิทธิซ้ือหุนสามัญใหแกพนักงานของ
บริษัทฯครั้งที่ 1/2548 (ESOP-W2) ได 1.800 หุน ในราคาหุนละ 1 บาท 

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2550 บริษัทฯไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ   
สําหรับพนักงานครั้งที่ 1/2550 (ESOP-W3) ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2549 โดยบริษัทฯ 
ออกใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 15,000,000 หนวย 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิมีสิทธิซ้ือหุนสามัญได      
1 หุน ในราคาหุนละ 1 บาท มีระยะเวลาการใชสิทธิทุก ๆ 3 เดือน การออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
สามัญของบริษัทฯใหแกพนักงาน  (ESOP-W3) มีผลกระทบตออัตราการใชสิทธิ ESOP-W1 และ      
ESOP-W2 ดังนี้ 

•  อัตราการใชสิทธิใหมเปน 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิมีสิทธิซ้ือหุนสามัญใหแกพนักงานของ
บริษัทฯครั้งที่ 1/2547 (ESOP-W1) ได 1.822 หุน ในราคาหุนละ 1 บาท 

•  อัตราการใชสิทธิใหมเปน 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิมีสิทธิซ้ือหุนสามัญใหแกพนักงานของ
บริษัทฯครั้งที่ 1/2548 (ESOP-W2) ได 1.811 หุน ในราคาหุนละ 1 บาท 

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2550 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 ไดอนุมัติใหบริษัทฯออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญจํานวน 50,000,000 หุนใหแกพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอยคร้ังที่ 4 
(ESOP-W4) โดยมีอัตราการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวยตอ 1 หุนสามัญมีอายุการใชสิทธิ 5 ป  
โดยสัดสวนการใชสิทธิไมเกินรอยละ 20 ตอป ราคาที่ใชสิทธิคิดเปนสวนลดรอยละ 20 จากราคาปดเฉลี่ย
ของหุนสามัญของบริษัทฯ 30 วัน   
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ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดขอใชสิทธิโดยสามารถสรุปไดดังนี้ 
    จํานวนหุนสามัญ มูลคาหุนสามัญ   วันที่จดทะเบียน 
 จํานวนที่ใชไป ที่มาจากการ ที่เกิดจากการ  เพิ่มทุนกับ 

วันที่ใชสิทธิ ESOP-W1 ESOP-W2 ESOP-W3 ใชสิทธิ ใชสิทธิ ทุนชําระแลว กระทรวงพาณชิย 

 (หนวย) (หนวย) (หนวย) (หุน) (บาท) (หุน) (บาท)  
ยอดยกมา 1 มกราคม 2549 7,316,775 - - - - 947,310,416 947,310,416 - 
28 กุมภาพันธ 2549 393,917 6,379,800 - 6,776,074 6,776,074 954,086,490 954,086,490 6 มีนาคม 2549 
31 พฤษภาคม 2549 8,280 431,900 - 440,229 440,229 954,526,719 954,526,719 8 มิถุนายน 2549 
31 สิงหาคม 2549 - 111,500 - 111,500 111,500 954,638,219 954,638,219 8 กันยายน 2549 
30 พฤศจิกายน 2549 5,792,717 28,600 - 10,541,966 10,541,966 965,180,185 965,180,185 14 ธันวาคม 2549 
28 กุมภาพันธ 2550 279,396 - - 505,982 505,982 1,920,324,386 1,920,324,386 7 มีนาคม 2550 
30 พฤษภาคม 2550 182,528 30,000 3,872,816 4,259,711 4,259,711 1,924,584,097 1,924,584,097 11 มิถุนายน 2550 
31 สิงหาคม 2550 38,900 - 237,550 308,425 308,425 1,924,892,522 1,924,892,522 12 กันยายน 2550 
30 พฤศจิกายน 2550 - - 27,900 27,900 27,900 1,924,920,422 1,924,920,422 11 ธันวาคม 2550 

รวม 14,012,513 6,981,800 4,138,266  

จํานวนที่จัดสรร 15,000,000 7,000,000 15,000,000  
จํานวนที่ใชไป (14,012,513) (6,981,800) (4,138,266)  
จํานวนที่หมดอายุ (987,487) - -  

จํานวนที่ยังไมไดใช - 18,200 10,861,734  

19. สํารองตามกฎหมาย 

  เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯตอง
จัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวย
ยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเงินปนผลได 

20. จํานวนและคาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน 

  งบการเงินรวมและ 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   2550 2549 
จํานวนพนักงาน ณ วันสิ้นป (คน)   4,012 3,797 
คาใชจายเกี่ยวกับพนักงานสําหรับป (ลานบาท)   1,011 876 

21. ภาษีเงินไดนิติบุคคล 

  ภาษีเงินไดนิติบุคคลสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ 2549 คํานวณขึ้นจากกําไรของ
บริษัทฯและบริษัทยอยหลังจากบวกกลับดวยคาใชจายและรายการสํารองซึ่งยังไมสามารถถือเปนรายจาย
ในการคํานวณภาษี 
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22. กําไรตอหุน 

  กําไรตอหุนขั้นพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสุทธิสําหรับปดวยจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุน
สามัญที่ออกอยูในระหวางป 

  กําไรตอหุนปรับลดคํานวณโดยหารกําไรสุทธิสําหรับปดวยผลรวมของจํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนักที่ออกอยูในระหวางปกับจํานวนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามญัที่บริษัทฯอาจตองออกเพื่อ
แปลงหุนสามัญเทียบเทาปรับลดทั้งสิ้นใหเปนหุนสามัญ โดยสมมติวาไดมีการแปลงเปนหุนสามัญ ณ วัน
ตนปหรือ ณ วันออกหุนสามัญเทียบเทา 

  การกระทบยอดระหวางกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลดแสดงไดดังนี้ 

 งบการเงินรวม 

 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 กําไรสุทธิ (บาท) จํานวนหุนถัวเฉลี่ย (หุน) กําไรตอหุน (บาท) 

 2550 2549 2550 2549 2550 2549 
  (ปรับปรุงใหม)    (ปรับปรุงใหม) 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน       

กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญ 710,375,364 600,547,641 1,922,860,405 1,031,859,453 0.37 0.58 

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทา       

   ปรับลด - - 10,853,626 2,313,304   

กําไรตอหุนปรับลด       
กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญ       
   สมมติวามีการแปลงเปนหุนสามัญ       
   จากใบสําคัญแสดงสิทธิ 710,375,364 600,547,641 1,933,714,031 1,034,172,757 0.37 0.58 
 

 งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 กําไรสุทธิ (บาท) จํานวนหุนถัวเฉลี่ย (หุน) กําไรตอหุน (บาท) 

 2550 2549 2550 2549 2550 2549 
  (ปรับปรุงใหม)    (ปรับปรุงใหม) 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน       

กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญ 704,775,741 598,633,861 1,922,860,405 1,031,859,453 0.37 0.58 

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทา       

   ปรับลด - - 10,853,626 2,313,304   

กําไรตอหุนปรับลด       
กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญ       
   สมมติวามีการแปลงเปนหุนสามัญ       
   จากใบสําคัญแสดงสิทธิ 704,775,741 598,633,861 1,933,714,031 1,034,172,757 0.36 0.58 
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23. การเสนอขอมูลทางการเงินจาํแนกตามสวนงาน 

  บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการหลัก คือ จําหนายสินคาประเภทวัสดุกอสราง อุปกรณและ
เครื่องมือในการกอสราง อุปกรณตกแตงอาคารและเครื่องมือชาง และใหเชาพื้นที่ (ซ่ึงมียอดรายไดและ
สินทรพัยนอยกวารอยละ 10 ของยอดรายไดรวมและสินทรัพยรวมของทุกสวนงาน) โดยมีสวนงานทาง
ภูมิศาสตรหลักในประเทศไทย ดังนั้นรายได กําไร และสินทรัพย โดยสวนใหญตามที่แสดงไวในงบ
การเงินจึงเกี่ยวของกับสวนงานธุรกิจจําหนายสินคาและสวนงานทางภูมิศาสตรตามที่กลาวไว 

24. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

  บริษัทฯและพนักงานบริษัทฯไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบัญญัติกองทุน
สํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและพนักงานจะจายสมทบเขากองทุนเปนรายเดือนในอัตรารอยละ 
3 - 5 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพนี้บริหารโดย ธนาคาร กรุงเทพฯ จํากัด (มหาชน) และจะจาย
ใหแกพนักงานเมื่อพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนของบริษัทฯ ในระหวางป 2550 
บริษัทฯไดจายเงินสมทบกองทุนเปนจํานวนเงิน 20.86 ลานบาท (2549: 17.36 ลานบาท) 

25.  เงินปนผลจาย 

 เงินปนผลที่ประกาศจายในป 2550 และ 2549 มีรายละเอียดดังนี้ 

 อนุมัติโดย เงินปนผลจาย เงินปนผลจายตอหุน วันที่จายเงินปนผล 

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

เงินปนผลจายจากกําไรสะสม ที่ประชุมสามัญผูถือหุน    
   ของป 2548    เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2549 190.82 0.20 20 เมษายน 2549 

26. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

26.1 บริษัทฯ มีภาระผูกพันกับธนาคารและสถาบันการเงิน 4 แหง ในการค้ําประกันการเชา การซื้อ
สินคาหรือจางทําของและค้ําประกันตอหนวยงานรัฐวิสาหกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 และ         
2549 เปนจํานวนเงินรวม 116.18 ลานบาท  และ 55.19 ลานบาท ตามลําดับ 

26.2 บริษัทฯ ไดทําสัญญา 7 สัญญาในการใหเชาและใหเชาชวงพื้นที่บางสวนในสาขาของบริษัทฯ 5 
แหงกับบริษัทอื่น 2 แหง อายุสัญญา 29 - 30 ป จํานวน 640.49 ลานบาท สัญญาครบกําหนด
ระหวางป 2576 - 2579 บริษัทฯ รับรูรายไดตามเกณฑที่เปนระบบตลอดอายุการใหประโยชนของ
สิทธิการเชาโดยวิธีเสนตรงตามอายุสัญญาเชา 
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26.3  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯมีภาระผูกพันจากการเปดวงเงินเลตเตอรออฟเครดิตกับธนาคาร
พาณิชย 3 วงเงิน 2.40 ลานเหรียญสหรัฐ (2549: ธนาคารพาณิชย 2 แหง วงเงิน 1.02 ลานเหรียญ
สหรัฐ)  

27. ภาระผูกพันตามสัญญาเชาระยะยาว 

27.1 บริษัทฯไดมกีารทําสัญญาเชาที่ดินรวม 6 แหง โดยมภีาระผูกพันในการจายคาเชาตามสัญญาเชา
ดังนี ้
 ลานบาท 
จายชําระภายใน:  
     1 ป 34 
     2 ถึง 5 ป 194 
     หลังจาก 5 ป 782 

 1,010 

27.2 บริษัทฯไดมกีารทําสัญญาเชาพื้นที่ศูนยการคารวม  14  แหง โดยมภีาระผูกพันในการจายคาเชา
ตามสัญญาเชาดังนี ้

 ลานบาท 
จายชําระภายใน:  
     1 ป 69 
     2 ถึง 5 ป 377 
     หลังจาก 5 ป 1,049 

 1,495 

28. เคร่ืองมือทางการเงิน 

 28.1 นโยบายการบริหารความเสี่ยง 

  เครื่องมือทางการเงินที่สําคัญของบริษัทฯตามที่นิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 48 
“การแสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเครื่องมือทางการเงิน” ประกอบดวย เงินสดและ
รายการเทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคา ลูกหนี้อ่ืน เงินกูยืมระยะสั้น หุนกูและเงินกูยืมระยะยาว 
บริษัทฯมีความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับเครื่องมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายการบริหารความ
เสี่ยงดังนี้ 
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 ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 

บริษัทฯมีความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อที่เกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน ฝายบริหาร
ควบคุมความเสี่ยงนี้โดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชื่อที่เหมาะสม 
ดังนั้นบริษัทฯจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายที่เปนสาระสําคัญจากการใหสินเชื่อ นอกจากนี้  
การใหสินเชื่อของบริษัทฯไมมีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯมีฐานของลูกคาที่หลากหลายและมี
อยูจํานวนมากราย จํานวนเงินสูงสุดที่บริษัทฯอาจตองสูญเสียจากการใหสินเชื่อคือมูลคาตามบัญชี
ของลูกหนี้และลูกหนี้อ่ืนที่แสดงอยูในงบดุล 

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน        
เงินกูยืมระยะสั้น หุนกูและเงินกูยืมระยะยาวที่มีดอกเบี้ย อยางไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพยและ
บางสวนของหนี้สินทางการเงินมีอัตราดอกเบี้ยที่ปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด  และมีหนี้สิน          
ทางการเงินบางสวนที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ซ่ึงใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน ความเสี่ยงจาก
อัตราดอกเบี้ยของบริษัทฯจึงอยูในระดับต่ํา  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่สําคัญสามารถจัดตามประเภท
อัตราดอกเบี้ย และสําหรับสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินที่มีอัตราดอกเบ้ียคงที่สามารถแยกตาม
วันที่ครบกําหนด หรือ วันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม (หากวันที่มีการกําหนดอัตราดอกเบี้ย
ใหมถึงกอน) ไดดังนี้            

 
 งบการเงินรวม 
 อัตราดอกเบี้ยคงที ่ อัตราดอกเบี้ย    
 ภายใน มากกวา 1 มากกวา ปรับขึ้นลง ไมมี  อัตรา 
 1 ป ถึง 5 ป 5 ป ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย รวม ดอกเบี้ย 
 (บาท) (รอยละตอป) 
สินทรัพยทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - - - 115,781,360 119,293,652 235,075,012 0.50 

หนี้สินทางการเงิน        
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืม        
   ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 555,000,000 - - - - 555,000,000 3.55 
หุนกู 500,000,000 500,000,000 - - - 1,000,000,000 5.00 - 5.40 
เงินกูยืมระยะยาว 400,000,000 975,000,000 - - - 1,375,000,000 4.58 - 5.05 
 1,455,000,000 1,475,000,000 - - - 2,930,000,000  
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 งบการเงินเฉพาะกจิการ 
 อัตราดอกเบี้ยคงที ่ อัตราดอกเบี้ย    
 ภายใน มากกวา 1 มากกวา ปรับขึ้นลง ไมมี  อัตรา 
 1 ป ถึง 5 ป 5 ป ตามราคาตลาด อัตราดอกเบี้ย รวม ดอกเบี้ย 
 (บาท) (รอยละตอป) 
สินทรัพยทางการเงนิ        
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด - - - 100,392,706 119,257,772 219,650,478 0.50 

หนี้สินทางการเงิน        
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืม        
   ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 555,000,000 - - - - 555,000,000 3.55 
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่ 
    เกี่ยวของกัน 

 
50,000,000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
50,000,000 

 
3.40 

หุนกู 500,000,000 500,000,000 - - - 1,000,000,000 5.00 - 5.40 
เงินกูยืมระยะยาว 400,000,000 975,000,000 - - - 1,375,000,000 4.58 - 5.05 
 1,505,000,000 1,475,000,000 - - - 2,980,000,000  

 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน 

บริษัทฯมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่สําคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซื้อสินคาเปนเงินตรา
ตางประเทศ บริษัทฯไมไดทําสัญญาซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนาเพื่อใชเปนเครื่องมือใน
การบริหารความเสี่ยง 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 บริษัทฯมียอดคงเหลอืของหนี้สินทางการเงินที่เปนสกุลเงินตรา
ตางประเทศดังนี้ 

 
 หนี้สินทาง อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย  

สกุลเงิน การเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 

 (เหรียญ) (บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 16,463 33.88 

28.2 มูลคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนหนึ่งของบริษัทฯจัดอยูในประเภทระยะสั้น  
เงินกูยืมมีอัตราดอกเบี้ยใกลเคียงกับอัตราดอกเบี้ยในตลาดหรือปรับขึ้นลงตามอัตราตลาด บริษัทฯ
จึงประมาณมูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีที่แสดง
ในงบดุล 
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มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินที่ผูซ้ือและผูขายตกลงแลกเปลี่ยนสินทรัพยกันในขณะที่
ทั้งสองฝายมีความรอบรู และเต็มใจในการแลกเปลี่ยนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปน
อิสระในลักษณะที่ไมมีความเกี่ยวของกัน วิธีการกําหนดมูลคายุติธรรมขึ้นอยูกับลักษณะของ
เครื่องมือทางการเงิน มูลคายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดลาสุด หรือกําหนดขึ้นโดยใชเกณฑ
การวัดมูลคาที่เหมาะสม  

29. การจัดประเภทรายการบัญชีใหม 

  นอกจากการปรับปรุงขอผิดพลาดของปกอนตามที่กลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 5 ซ่ึงมี
ผลกระทบตอกําไรสุทธิและสวนของผูถือหุนตามที่ไดรายงานไปแลวโดยผูสอบบัญชีอ่ืน บริษัทฯไดมีการ
จัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2549 ใหมเพื่อให
สอดคลองกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปปจจุบัน ซ่ึงไมมีผลกระทบตอกําไรสุทธิหรือสวนของ       
ผูถือหุนนอกเหนือไปจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาว 

30. เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบการเงิน 

 เมื่อวนัที่ 12 กุมภาพันธ 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯไดมีมติใหเสนออนุมัติรายการที่
สําคัญตอที่ประชุมผูถือหุนดังนี้ 

30.1 เสนอใหจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.18 บาท จํานวน 1,925 ลานหุน รวมเปนเงิน
ทั้งสิ้น 346.48 ลานบาท 

30.2 เสนอใหลดทุนจดทะเบียนจํานวน 2,078,714 บาท จาก ESOP-W1 ที่หมดอายุ 

31. การอนุมัติงบการเงิน 

  งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2551  
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