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บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

หมายเหตปุระกอบงบการเงนิรวม 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 

1. ขอมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

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

ภูมิลําเนาในประเทศไทย  บริษัทฯมีบริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน) และบริษัท ควอลิตี้ 

เฮาส จํากัด (มหาชน) ซ่ึงเปนบริษัทท่ีจดทะเบียนในประเทศไทยเปนผูถือหุนรายใหญ ธุรกิจหลัก

ของบริษัทฯคือการจําหนายสินคาท่ีเกี่ยวของกับการกอสราง ตอเติม ซอมแซมอาคารและท่ีอยูอาศัย

แบบครบวงจรและใหบริการท่ีเกี่ยวของ รวมถึงการ ใหเชาพื้นท่ี  โดยมีท่ีอยูตามท่ีจดทะเบียนตั้งอยู

เลขท่ี 96/27 หมู 9 ตําบลบางเขน อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 

บริษัทฯมีสาขาในกรุงเทพฯและตางจังหวัดรวม  33 สาขา (2550: 30 สาขา)  

2. เกณฑในการจัดทํางบการเงนิ 

2.1 งบการเงินนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ .ศ. 2547 

และการแสดงรายการในงบการเงินไดทําข้ึนเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนา

ธุรกิจการคาลงวันท่ี 14 กันยายน 2544 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ

ภาษาอังกฤษแปลงมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกลาว 

  งบการเงินนี้ไดจัดทําข้ึนโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอ่ืนในนโยบายการ

บัญชี 

2.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

 ก) งบการเงินรวมนี้ไดจัดทําข้ึนโดยรวมงบการเงินของ บริษัท โฮม โปรดักส เซ็น เตอร  จํากัด 

(มหาชน) (ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “บริษัทฯ”) และบริษัทยอย  (ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “บริษัทยอย”) 

ดังตอไปนี้ 
     รอยละของสินทรัพย รอยละของรายได 

     ท่ีรวมอยูใน ท่ีรวมอยูในรายไดรวม 

  อัตรารอยละ จัดต้ังขึ้นใน สินทรัพยรวม สําหรับปสิ้นสุด 

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ของการถือหุน ประเทศ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม วันท่ี 31 ธันวาคม 

  2551  2550 2551 2550 2551 

 

2550 

 รอยละ รอยละ  รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ 

บริษัท มารเก็ต วิลเลจ จํากัด ใหเชาพื้นท่ีศูนยการคา 99.99 99.99 ไทย 0.47 0.44 1.16 1.26 
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ข) บริษัทฯนํางบการเงินของบริษัทยอยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมตั้งแตวันท่ีไดมา (วันท่ี

บริษัทฯมีอํานาจในการควบคุมบริษัทยอย) จนถึงวันท่ีบริษัทฯส้ินสุดการควบคุมบริษัทยอยนั้น   

ค) งบการเงินของบริษัทยอยไดจัดทําข้ึนโดยมีรอบระยะเวลาบัญชีและใชนโยบายการบัญชีท่ี

สําคัญเชนเดียวกันกับของบริษัทฯ 

ง) ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทยอย รายการคาระหวางกันท่ีมีสาระสําคัญได ถูกตดัออก

จากงบการเงินรวมนี้แลว  

จ) ยอดเงินลงทุนในบริษัทยอยในบัญชีของบริษัทฯไดตัดกับสวนของผูถือหุนของบริษัทยอยแลว  

ฉ) สวนของผูถือหุนสวนนอย  คือ จํานวนกําไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอยสวน

ท่ีไมไดเปนของบริษัทฯ และแสดงเปนรายการแยกตางหากในงบกําไรขาดทุน รวมและสวน

ของผูถือหุนในงบดุลรวม 

2.3 บริษัทฯไดจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพื่อประโยชนตอสาธารณะ ซ่ึงแสดงเงินลงทุนในบริษัท

ยอยตามวิธีราคาทุน 

3. การประกาศใชมาตรฐานการบญัชใีหม 

3.1 มาตรฐานการบัญชีท่ีมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 

 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับท่ี 9/2550 ฉบับท่ี 38/2550 และฉบับท่ี 

62/2550 ใหใชมาตรฐานการบัญชีใหมดังตอไปนี้ 

ฉบับท่ี 25 (ปรับปรุง 2550) งบกระแสเงินสด 

ฉบับท่ี 29 (ปรับปรุง 2550) สัญญาเชา 

ฉบับท่ี 31 (ปรับปรุง 2550) สินคาคงเหลือ 

ฉบับท่ี 33 (ปรับปรุง 2550) ตนทุนการกูยืม 

ฉบับท่ี 35 (ปรับปรุง 2550) การนําเสนองบการเงิน 

ฉบับท่ี 39 (ปรับปรุง 2550) นโยบายการบัญชี การเปล่ียนแปลงประมาณการทางบัญชีและ

ขอผิดพลาด 

ฉบับท่ี 41 (ปรับปรุง 2550) งบการเงินระหวางกาล 

ฉบับท่ี 43 (ปรับปรุง 2550) การรวมธุรกิจ 

ฉบับท่ี 49 (ปรับปรุง 2550) สัญญากอสราง 

ฉบับท่ี 51 สินทรัพยไมมีตัวตน 
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 มาตรฐานการบัญชีขางตนถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลัง

วันท่ี 1 มกราคม 2551 เปนตนไป ฝายบริหารของบริษัทฯไดประเมินแลวเห็นวา มาตรฐานการบัญชี

ฉบับท่ี 43 และฉบับท่ี 49 ไมเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ สวนมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 25 

ฉบับท่ี 29 ฉบับท่ี 31 ฉบับท่ี 33 ฉบับท่ี 35 ฉบับท่ี 39 ฉบับท่ี 41 และฉบับท่ี 51 ไมมีผลกระทบอยาง

เปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปปจจุบัน  

3.2 มาตรฐานการบัญชีท่ียังไมมีผลบังคับใชในปปจจุบัน 

 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชีฉบับท่ี 86/2551 ใหใชมาตรฐานการบัญชีใหม

ดังตอไปนี้ 

ฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2550) การดอยคาของสินทรัพย 

ฉบับท่ี 54 (ปรับปรุง 2550) สินทรัพยไมหมุนเวียนท่ีถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานท่ียกเลิก 

 มาตรฐานการบัญชีขางตนถือปฏิบัติกับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลัง

วันท่ี 1 มกราคม 2552 เปนตนไป ฝายบริหารของบริษัทฯไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชี

ฉบับดังกลาวจะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปท่ีเร่ิมใชมาตรฐานการ

บัญชีฉบับดังกลาว 

4. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ  

4.1 การรับรูรายได 

ขายสินคา 

รายไดจากการขายสินคารับรูเม่ือบริษัทฯไดโอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเปนสาระสําคัญของ

ความเปนเจาของสินคาใหกับผูซ้ือแลว  รายไดจากการขายแสดงมูลคาตามราคาในใบกํากับสินคา

โดยไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม สําหรับสินคาท่ีไดสงมอบหลังจากหักสวนลดแลว 

รายไดคาบริการ 

 รายไดคาบริการรับรูเม่ือไดใหบริการแลวโดยพิจารณาถึงข้ันความสําเร็จของงาน  

 คาเชารับ  

 คาเชาสัญญาเชาดําเนินงานรับรูเปนรายไดตามระยะเวลาท่ีใหเชา  

ดอกเบ้ียรับ 

 ดอกเบ้ียถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง 
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4.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะส้ันท่ีมี

สภาพคลองสูง ซ่ึง ถึงกําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับ จากวันท่ีไดมาและไมมี

ขอจํากัดในการเบิกใช 

4.3 ลูกหนีก้ารคา 

  ลูกหนี้การคาแสดงมูลคา ตามจํานวนมูลคา สุทธิท่ีจะไดรับ บริษัทฯบันทึกคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ

สําหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินลูกหนี้ไมได ซ่ึงโดยท่ัวไปพิจารณาจาก

ประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุหนี้  

4.4 สินคาคงเหลือ 

 สินคาคงเหลือแสดงมูลคาตามราคาทุน (วิธีถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก ) หรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแต

ราคาใดจะต่ํากวา  

 เงินสวนลดจากปริมาณการซ้ือซ่ึงบริษัทฯไดรับจากผูขายจะบันทึกลดคาซ้ือสินคาท่ีเกี่ยวของและ

รับรูในงบกําไรขาดทุนเม่ือสินคานั้นขายได 

4.5 เงนิลงทุน 

เงินลงทุนในบริษัทยอยท่ีแสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุน 

4.6 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ และคาเส่ือมราคา 

ท่ีดินแสดงมูลคาตามราคาทุน อาคารและ อุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสม 

และคาเผ่ือการดอยคาของสินทรัพย (ถามี)  

คาเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณจากราคาทุนโดยวิธีเสนตรงตามอายุการใชงาน

โดยประมาณดังนี้ 

 อาคาร   - 20  ป 

 อาคารบนท่ีเชาและสวนปรับปรุงอาคาร -      ตามอายุของสัญญาเชาแตไมเกินอายุการใชงาน 

  อุปกรณคอมพิวเตอร   - 3 - 10  ป 

  เคร่ืองตกแตงและเคร่ืองใชสํานักงาน  - 5 - 10  ป 

 ยานพาหนะ  - 5  ป 
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คาเส่ือมราคารวมอยูในการคํานวณผลการดําเนินงาน 

ไมมีการคิดคาเส่ือมราคาสําหรับท่ีดิน และสวนปรับปรุงท่ีดินและสินทรัพยระหวางติดตั้งและ

กอสราง 

4.7 สินทรัพยไมมีตัวตน  

ณ วันท่ีไดมา บริษัทฯจะวัดมูลคาของสินทรัพยไมมีตัวตนดวยราคาทุน และภายหลังการรับรู

รายการคร้ังแรก สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผ่ือ

การดอยคาสะสม (ถามี) ของสินทรัพยนั้น  

บริษัทฯตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนท่ีมีอายุการใหประโยชนจํากัดอยางมีระบบตลอดอายุการ

ใหประโยชนของสินทรัพยนั้น (10 ป) และจะประเมินการดอยคาของสินทรัพยดังกลาวเม่ือมี       

ขอบงช้ีวาสินทรัพยนั้นเกิดการดอยคา บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลาการตัดจําหนายและวิธีการตัด

จําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวทุกส้ินปเปนอยางนอย คาตัดจําหนายรับรูเปนคาใชจายใน

งบกําไรขาดทุน 

4.8    รายการธุรกิจกับบคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคุมบริษัทฯ  

หรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุม

เดียวกันกับบริษัทฯ 

 นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบุคคลซ่ึงมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญ

กับบริษัทฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯท่ีมีอํานาจในการวางแผนและ

ควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ 

4.9 สัญญาเชาระยะยาว 

 สัญญาเชาอุปกรณและยานพาหนะท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญได

โอนไปใหกับผูเชาถือเปนสัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวย

มูลคายุติธรรมของสินทรัพยท่ีเชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินท่ีตองจายตามสัญญาเชา

แลวแตมูลคาใดจะต่ํากวา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สิน

ระยะยาว สวนดอกเบ้ียจายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยท่ีไดมา

ตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเส่ือมราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยท่ีเชา  



   6   

4.10 เงินตราตางประเทศ 

 รายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีท่ีเกิดรายการ 

สินทรัพยและหนี้สินท่ีเปน ตัวเงินซ่ึงอยูในสกุล เงินตราตางประเทศ ไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใช

อัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีในงบดุล   

 กําไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปล่ียน ไดรวมอยูในการคํานวณผลการ

ดําเนินงาน 

4.11 การดอยคาของสินทรัพย  

 ทุกวันท่ีในงบดุล บริษัทฯจะทําการประเมินการดอยคาของท่ีดิน อาคารและอุปกรณหรือสินทรัพย

ท่ีไมมีตัวตนอ่ืนของบริษัทฯหากมีขอบงช้ีวาสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา บริษัทฯรับรูขาดทุนจาก

การดอยคาเม่ือมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยมีมูลคาต่ํากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพย

นั้น ท้ังนี้มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนหมายถึงมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือ

มูลคาจากการใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคาจากการใชสินทรัพย 

บริษัทฯประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวาจะไดรับจากสินทรัพยและคํานวณคิด

ลดเปนมูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนภาษีท่ีสะทอนถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาด

ปจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ีกําลัง

พิจารณาอยู ในการประเมินมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย บริษัทฯใชแบบจําลองการประเมิน

มูลคาท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกับสินทรัพย ซ่ึงสะทอนถึงจํานวนเงินท่ีกิจการสามารถจะไดมาจากการ

จําหนายสินทรัพยหักดวยตนทุนในการจําหนาย โดยการจําหนายนั้นผูซ้ือกับผูขายมีความรอบรูและ

เต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของผูท่ีไมมี

ความเกี่ยวของกัน 

 บริษัทฯจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในงบกําไรขาดทุน  

4.12 ผลประโยชนพนักงาน  

 บริษัทฯรับรู เงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสํารอง      

เล้ียงชีพเปนคาใชจายเม่ือเกิดรายการ 
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4.13 ประมาณการหนี้สิน 

 บริษัทฯจะบันทึกประมาณการหนี้สินไวในบัญชีเม่ือภาระผูกพันซ่ึงเปนผลมาจากเหตุการณในอดีต

ไดเกิดข้ึนแลว และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไป

เพื่อปลดเปล้ืองภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยาง

นาเช่ือถือ  

4.14 ภาษีเงินได 

บริษัทฯบันทึกภาษีเงินไดโดยคํานวณจากกําไรสุทธิทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากร 

5. การใช ดุลยพินิจและประมาณการทางบญัชท่ีีสําคัญ 

 ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ฝายบริหาร จําเปนตอง ใชดุลยพินิจ

และการประมาณการ ในเร่ืองท่ีมีความ ไมแนนอน เสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการ

ดังกลาวนี้สง ผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและ ตอขอมูล ท่ีแสดง ในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณการไว  การใชดุลยพินิจ

และการประมาณการท่ีสําคัญมีดังนี้ 

 สัญญาเชา  

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาทางการเงิน ฝาย

บริหารไดใชดุลยพินิจในการประเมินเงื่อนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวาบริษัทฯได

โอนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชนในสินทรัพยท่ีเชาดังกลาวแลวหรือไม 

 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ 

 ในการประมาณคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการ

ประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจากลูกหนี้แตละราย โดยคํานึงถึงประสบการณการเก็บ

เงินในอดีต อายุของหนี้ท่ีคงคางและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเปนอยูในขณะนั้น เปนตน 

 มูลคายตุธิรรมของเคร่ืองมือทางการเงนิ 

 ในการประเมินมูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีไมมีการซ้ือขายในตลาดและไมสามารถหา

ราคาไดในตลาดซ้ือขายคลอง ฝายบริหาร ตอง ใชดุลยพินิจในการประมาณมูลคายุติธรรมของ

เคร่ืองมือทางการเงินดังกลาว โดย ใชเทคนิคและแบบจําลอง การประเมินมูลคา ซ่ึงตัวแปรท่ีใชใน

แบบจําลองไดมาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรท่ีมีอยูในตลาด โดย คํานึงถึงสภาพคลอง ขอมูล

ความสัมพันธ และการเปล่ียนแปลงของมูลคาของเคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว 
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 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณและคาเส่ือมราคา 

 ในการคํานวณคาเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารจําเปนตองทําการประมาณอายุการ

ใชงานและมูลคาซาก เม่ือเลิกใชงานของ อาคารและอุปกรณ และ ตองทบทวนอายุการใชงานและ

มูลคาซากใหมหากมีการเปล่ียนแปลงเชนนั้นเกิดข้ึน 

 นอกจากนี้ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของท่ีดิน อาคารและอุปกรณในแตละ

ชวงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการดอยคาหากคาดวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนต่ํากวามูลคาตาม

บัญชีของสินทรัพยนั้น ในการนี้ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจท่ีเกี่ยวของกับการคาดการณ

รายไดและคาใชจายในอนาคตซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับสินทรัพยนั้น 

 คาใชจายสงเสริมการตลาด  

 คาใชจายสงเสริมการตลาด คือ รายการท่ีเกิดจากกิจกรรมโฆษณา ประชาสัมพันธ รวมถึงกิจกรรม

สงเสริมการขายตางๆ  ท่ีเกิดจากธุรกรรมท่ีไดมีการขายสินคาไปแลว แตบริษัทฯยังคงมีภาระผูกพัน

จากการสงเสริมการขายดังกลาวอยูกับลูกคาท่ีจะตองชําระภาระผูกพันดังกลาวในอนาคต ซ่ึง       

บางรายการเปนการประมาณข้ึนจากประสบการณในอดีต รวมถึงการเปรียบเทียบขอมูลตาง ๆ ท่ีมี

อยูในตลาดท่ีเกี่ยวของ อยางไรก็ตามการใชประมาณการและขอสมมติฐาน ณ ชวงเวลาท่ีแตกตาง

กัน อาจมีผลตอจํานวนท่ีเคยประมาณการไว ดังนั้น การปรับปรุงคาใชจายสงเสริมการขายอาจมีข้ึน

ไดในอนาคต 

6. ลูกหนีก้ารคา   

(หนวย: บาท) 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2551   2550  2551   2550 

           ลูกหนี้การคา 110,092,951  98,643,757  105,430,492  91,595,574 

           ลูกหนี้เช็คคืน 16,474,985  17,593,572  16,474,985  17,593,572 

           ลูกหนี้บัตรเครดิตและคูปอง 34,058,484  48,129,935  34,005,459  48,129,935 

           รวม  160,626,420  164,367,264  155,910,936  157,319,081 

           หัก: คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (25,643,406)  (20,785,511)  (25,643,406)  (20,785,511) 

           ลูกหนี้การคา - สุทธิ 134,983,014  143,581,753  130,267,530  136,533,570 
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 ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคา  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 แยกตามอายุหนีท่ี้คงคางได

ดังนี ้

 (หนวย: บาท)  

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2551   2550  2551   2550 

 อายุหนี้คางชําระ       

ยังไมถึงกําหนดชําระ 127,421,935  129,111,298  125,318,455  122,589,168 

คางชําระ        

   ไมเกิน 6 เดือน 16,664,851  17,488,329  14,052,847  16,962,275 

   6 - 12 เดือน 14,724                     -  14,724                          - 

   มากกวา 12 เดือน 16,524,910  17,767,637  16,524,910  17,767,638 

รวม 160,626,420  164,367,264  155,910,936  157,319,081 

หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (25,643,406)  (20,785,511)  (25,643,406)  (20,785,511) 

ลูกหนี้การคา - สุทธิ 134,983,014  143,581,753  130,267,530  136,533,570 

7. สินคาคงเหลือ    

(หนวย: บาท) 
งบการเงินรวมและ                              

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
2551   2550 

สินคาคงเหลือ 3,342,685,675  3,049,137,812 

หัก: คาเผ่ือสินคาเสียหาย (82,484,623)  (61,590,238) 

สุทธิ 3,260,201,052  2,987,547,574 

หัก: สินคาท่ีจายชําระคาสินคาเม่ือขาย (437,617,125)  (354,273,297) 

 สวนลดจากการซ้ือสินคา (94,505,401)  (85,705,401) 

สินคาคงเหลือ - สุทธิ 2,728,078,526  2,547,568,876 

8. เงนิลงทุนในบริษัทยอย 

(หนวย: บาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 
ทุนเรียกชําระแลว สัดสวนเงนิลงทุน ราคาทุน เงนิปนผลท่ีบริษัทฯรับระหวางป 

 
2551 2550 2551 2550 2551 2550 2551 2550 

   
(รอยละ) (รอยละ) 

    

 บริษัทยอย        

บริษัท มารเก็ต วลิเลจ          

   จาํกัด                                            5,000,000 5,000,000 99.99 99.99 4,999,300 4,999,300 - - 
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9. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน  

 ในระหวางป บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน  

รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเงื่อนไขทางการคาและเกณฑตามท่ีตกลงกันระหวางบริษัทฯและ

บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันเหลานั้น ซ่ึงเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้  
 (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 

 2551 2550 2551  2550 

 รายการธุรกิจกับบริษัทยอย     

   (ไดตัดออกจากงบการเงนิรวมแลว)      

ขายสนิคา - - 1,457,373 619,057 ราคาตลาด 

คาเชาและคาบรกิารรบั - - 118,957,492 106,898,021 เดือนละ 9.5 - 11.0 ลานบาท 

        สําหรับป 2551 และ 

        เดือนละ 6.5 - 9.4 ลานบาท 

        สาํหรบัป 2550 

รายไดอืน่ - - 22,742,904 21,573,366 รอยละของยอดรายไดหลัก 

คาบรกิารรบั - - 6,872,228 4,062,079 ตามตนทุนท่ีเกิดขึ้นจริง 

ดอกเบ้ียจาย - - 1,732,260 2,301,329 รอยละ 3.40 - 4.25 ตอป (2550: 

รอยละ 3.40 - 5.15 ตอป) 

 รายการธุรกิจกับบริษัทท่ีเก่ียวของกัน     

ขายสนิคา 11,331,640 11,994,808 11,331,640 11,994,808 ราคาตลาด 

ดอกเบ้ียรับ 1,647,215 269,551 1,647,215 269,551 รอยละ 0.75 - 3.00 ตอป (2550: 

รอยละ 0.50 ตอป) 

ซื้อสินคา 5,328,940 1,422,527 5,328,940 1,422,527 ราคาตลาด 

คาเชาและคาบรกิารจาย 18,575,202 16,747,295 18,575,202 16,747,295 รอยละของยอดขาย 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัทฯ มียอดคงคางกับกิจการท่ีเกี่ยวของกันซ่ึงสรุปได    

ดังนี้ 

 (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551  2550  2551  2550 

 ต๋ัวแลกเงินและเงินฝากสถาบันการเงิน      

   บมจ. ธนาคารแลนด แอนด เฮาส                  

      เพื่อรายยอย 435,139,799 (1)  133,705  435,139,799  113,705 

 ลูกหนี้การคา       

   บมจ. แลนด แอนด เฮาส และ        

      บริษัทยอย 2,261,237 (2)  1,708,202  2,261,237  1,708,202 

   บมจ. ควอลิต้ี เฮาส และบริษัทยอย(2) 66,457    335,594  66,457  335,594 

   บจ. มารเก็ต วิลเลจ        

       (ไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว) -  -  177,860  131,821 

รวม 2,327,694  2,043,796  2,505,554  2,175,617 
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 (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551  2550  2551  2550 

 ลูกหนี้อื่น       

   บมจ. ควอลิต้ี คอนสตรัคช่ัน         

      โปรดักส และ บริษัทยอย 6,420 (1)  3,210  6,420  3,210 

   บจ. มารเก็ต วิลเลจ        

       (ไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)                   -  -  6,928,250  6,025,498 

 6,420  3,210  6,934,670  6,028,708 

 เงินประกันการเชา       

   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย         

      ควอลิต้ีเฮาส 3,000,000 (1)  3,000,000  3,000,000  3,000,000 

 เจาหนี้การคา       

   บมจ. ควอลิต้ี คอนสตรัคช่ัน         

      โปรดักส และ บริษัทยอย 2,263,542 (1)  20,801  2,263,542  20,801 

 เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวของกัน      

   บจ. มารเก็ต วิลเลจ        

       (ไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว) -  -  60,000,000  50,000,000 

 เจาหนี้อื่น       

   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย         

      ควอลิต้ีเฮาส 1,307,185 (1)  1,660,870  1,307,185  1,660,870 

ลักษณะความสัมพันธกับบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 

(1) มีผูถือหุนรายใหญรวมกัน 

(2) เปนผูถือหุนรายใหญ 

ในระหวางป 2551 เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเกี่ยวของกันมีรายการเคล่ือนไหวดังตอไปนี้ 

(หนวย: บาท) 

   ยอดคงเหลือ 

 ยอดคงเหลือ  ณ วันที ่ 

 ณ วันที ่ ในระหวางป 31 ธนัวาคม 

 1 มกราคม 2551 เพ่ิมขึ้น ลดลง 2551 

 บริษัทยอย    

บจ. มารเก็ต วิลเลจ  50,000,000 120,000,000 (110,000,000) 60,000,000 
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 เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

บริษัทฯไดกูยืมเงินแบบไมมีหลักทรัพยคํ้าประกันจากบริษัทยอยจํานวน 60 ลานบาท (2550 : 

จํานวน 50 ลานบาท) ชําระดอกเบ้ียเปนรายเดือนในอัตราดอกเบ้ียรอยละ 3.40 - 4.25 ตอป             

ครบกําหนดชําระเงินตนเม่ือทวงถาม 

 (หนวย: บาท) 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

ในระหวางป 2551 บริษัทฯและบริษัทยอยไดจายเงินเดือน  โบนัส คาเบ้ียประชุมและเงินบําเหน็จ

ใหแกกรรมการและผูบริหารเปนจํานวนเงิน 12.55 ลานบาท (2550: 10.77 ลานบาท) 

นอกจากนี้ ในระหวางป  2551 บริษัทฯ ไดจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ 

จํานวน 5,750,000 หนวย (2550: 1,879,500 หนวย) ใหแกกรรมการซ่ึงเปนผูบริหารของบริษัทฯ

และบริษัทยอย โดยไมคิดมูลคา รายละเอียดของใบสําคัญและสิทธิดังกลาวไดแสดงไวในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงินขอ 18 

10. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

 งบการเงินรวม 

 ที่ดินและ   เครื่องตกแตง  สินทรัพย  

 สวนปรับปรุง อาคารและ อปุกรณ และเครื่องใช  ระหวางติดต้ัง  

 ที่ดิน สิ่งปลูกสราง คอมพิวเตอร สํานักงาน ยานพาหนะ และกอสราง 

ราคาทุน  

รวม 

       

 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 

 ซื้อเพ่ิม 137,700,504 58,571,821 32,891,213 153,796,616 7,637,991 593,173,605 983,771,750 

 จําหนาย  - (1,984,550) (11,430,066) (14,154,443) (426,916) - (27,995,975) 

 โอนเขา (ออก) 16,369,492 143,963,059 12,115,614 81,798,868 680,300 (254,927,333) - 

 31 ธันวาคม 2551 2,380,384,994 6,263,902,855 280,186,063 1,809,035,498 38,274,660 391,700,955 11,163,485,025 

คาเส่ือมราคาสะสม        

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

 คาเสื่อมราคาสําหรับป - 347,268,809 47,122,644 283,068,574 6,675,704 - 684,135,731 

 คาเสื่อมราคาสําหรับ        

    สวนที่จําหนาย - (535,589) (10,240,233) (11,286,116) (426,915) - (22,488,853) 

 31 ธันวาคม 2551 - 1,210,292,257 214,757,057 1,039,743,980 21,980,944 - 2,486,774,238 

คาเผ่ือการดอยคา        

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

 เพ่ิมขึ้นระหวางป - 20,540,000 - - - - 20,540,000 

 31 ธันวาคม 2551 13,000,000 50,540,000 - - - - 63,540,000 

มูลคาสุทธิตามบัญช ี        

 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 

 31 ธันวาคม 2551 2,367,384,994 5,003,070,598 65,429,006 769,291,518 16,293,716 391,700,955 8,613,170,787 

คาเส่ือมราคาสําหรับป (ซ่ึงไดรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร)      

2550 616,616,695 

2551 684,135,731 
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(หนวย: บาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 ที่ดินและ   เครื่องตกแตง  สินทรัพย  

 สวนปรับปรุง อาคารและ อปุกรณ และเครื่องใช  ระหวางติดต้ัง  

 ที่ดิน สิ่งปลูกสราง คอมพิวเตอร สํานักงาน ยานพาหนะ และกอสราง 

ราคาทุน  

รวม 

       

 31 ธนัวาคม 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 

 ซื้อเพิ่ม 137,700,504 58,571,821 32,833,434 152,933,112 7,637,991 592,906,605 982,583,467 

 จําหนาย                        - (1,984,550) (11,430,066) (13,997,382) (426,916) - (27,838,914) 

 โอนเขา (ออก)  16,369,492 143,963,059 12,115,614 79,275,433 680,300 (252,403,898) - 

 31 ธนัวาคม 2551 2,380,384,994 6,263,257,138 279,966,861 1,790,258,063 37,677,614 391,700,955 11,143,245,625 

คาเสื่อมราคาสะสม        

 31 ธนัวาคม 2550                        - 863,532,449 177,831,650 762,632,857 15,503,315 - 1,819,500,271 

 คาเสือ่มราคาสาํหรบัป                        - 347,204,237 47,078,279 279,383,652 6,556,295 - 680,222,463 

 คาเสือ่มราคาสาํหรบั        

    สวนท่ีจําหนาย                        - (535,589) (10,240,233) (11,228,140) (426,915) - (22,430,877) 

 31 ธนัวาคม 2551                        - 1,210,201,097 214,669,696 1,030,788,369 21,632,695 - 2,477,291,857 

คาเผื่อการดอยคา        

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

 เพิ่มขึ้นระหวางป - 20,540,000 - - - - 20,540,000 

 31 ธันวาคม 2551 13,000,000 50,540,000 - - - - 63,540,000 

มูลคาสุทธิตามบัญชี        

 31 ธนัวาคม 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 

 31 ธนัวาคม 2551 2,367,384,994 5,002,516,041 65,297,165 759,469,694 16,044,919 391,700,955 8,602,413,768 

คาเสื่อมราคาสําหรับป (ซึ่งไดรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร)   

   2550       613,463,453 

   2551       680,222,463 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯมียอดคงเหลือของยานพาหนะและอุปกรณซ่ึงไดมาภายใต

สัญญาเชาทางการเงิน โดยมีมูลคาสุทธิตามบัญชีเปนจํานวนเงิน 34 ลานบาท 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯมีอาคารและอุปกรณจํานวนหนึ่งซ่ึงตัดคาเส่ือมราคาหมดแลว    

แตยังใชงานอยู ราคาทุนของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวนเงินประมาณ 440.2 ลานบาท (2550: 197.5 

ลานบาท) (งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ: 440.2 ลานบาท 2550: 197.5 ลานบาท) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯไดจดจํานองอาคารและสิทธิการเชา (หมายเหตุ 12) มูลคาสุทธิ

ตามบัญชี 576.5 ลานบาท (2550: 603.6 ลานบาท) เพื่อเปนหลักประกันวงเงินสินเช่ือ ท่ีบริษัทฯมีตอ

ธนาคารพาณิชยตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุ 13 และ 16  
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11. ซอฟแวรคอมพวิเตอร 

 (หนวย: บาท) 

                                      

งบการเงินรวม 

งบการเงิน         

เฉพาะกิจการ 

ราคาทุน   

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 179,658,574 179,649,118 

ซ้ือเพิ่มระหวางป 31,147,714 31,147,714 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 210,806,288 210,796,832 

คาตัดจําหนายสะสม   

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 63,513,981 63,512,146 

ตัดจําหนายระหวางป 17,130,057 17,129,112 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 80,644,038 80,641,258 

มูลคาสุทธิตามบัญชี   

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 116,144,593 116,136,972 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 130,162,250 130,155,574 

12. สิทธิการเชา 

 (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม

และงบการเงิน                    

เฉพาะกิจการ 

ราคาทุน  

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 624,925,311 

ซ้ือเพิ่มระหวางป 236,526,147 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 861,451,458 

คาตัดจําหนายสะสม  

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 111,485,667 

ตัดจําหนายระหวางป 27,002,132 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 138,487,799 

มูลคาสุทธิตามบัญชี  

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2550 513,439,644 

ยอดคงเหลือ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 722,963,659 
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13. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

(หนวย: บาท) 

  งบการเงินรวมและ                         

 อัตราดอกเบ้ีย งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (รอยละตอป) 2551 2550 

 เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 3.55 - 4.00 124,823,805 555,000,000 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2551 และ 2550  บริษัทฯมีเงินกูยืมระยะส้ัน ประเภทตั๋วสัญญาใชเงิน จาก

สถาบันการเงินหนึ่งแหงและสองแหงตามลําดับ  จํานวนเงินรวม  124.8  ลานบาท (2550: 555.0 

ลานบาท) โดยมีอัตราดอกเบ้ียรอยละ  4.00 ตอป (2550: รอยละ 3.55 ตอป) และไมมีหลักทรัพยคํ้า

ประกัน เงินกูยืมนี้ถึงกําหนดชําระเม่ือทวงถาม  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ 2550 บริษัทฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารหลายแหง ท่ียังมิไดเบิก

ใชเปนจํานวนท้ังส้ิน 130 ลานบาท และ 105 ลานบาท ตามลําดับ และมีวงเงินสินเช่ืออ่ืน ๆ จํานวน  

4,677 ลานบาท และ 5,342 ลานบาท ตามลําดับ โดยวงเงินบางสวนคํ้าประกันโดยสิทธิการเชาและ

ส่ิงปลูกสราง (หมายเหตุ 10 และ 12)  

14. หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 

 (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สวนท่ีถึงกําหนด  สวนท่ีถึงกําหนด 

 ชําระในหนึ่งป  ชําระเกินหนึ่งป 

 2551   2550  2551   2550 

หนี้สินตามสัญญาเชา        

   การเงนิ 9,951,132  14,109,140  5,847,324  10,800,138 

หัก: ดอกเบ้ียรอการ        

   ตัดจาํหนาย (655,411)  (1,173,517)  (376,946)  (510,975) 

สุทธิ 9,295,721  12,935,623   5,470,378  10,289,163  

บริษัทฯไดทําสัญญาเชาการเงินกับบริษัทลีสซ่ิงเพื่อเชายานพาหนะ และอุปกรณ ใชในการ

ดําเนินงานของกิจการโดยมีกําหนดการชําระคาเชาเปนรายเดือน  อายุของสัญญามีระยะเวลาโดย

เฉล่ียประมาณ 3 ถึง 5 ปและสัญญาดังกลาวเปนสัญญาท่ีบอกเลิกไมได  
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ณ วันท่ี 3 1 ธันวาคม 2551 บริษัทฯมีภาระผูกพันท่ีจะตองจายคาเชาข้ันต่ําตามสัญญาเชาการเงิน   

ดังนี้  

(หนวย: ลานบาท) 

 ไมเกิน 1 ป 1 - 5 ป รวม 

ผลรวมของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายทัง้สิน้ตามสญัญาเชา 9.95 5.84 15.79 

ดอกเบีย้ตามสญัญาเชาการเงินรอการตัดบญัชี                                                                                                                                                                                                               (0.65) (0.37) 

มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายทัง้สิน้ตามสญัญาเชา 

(1.02) 

9.30 5.47 14.77 

15. หุนกู  

หุนกูของบริษัทฯประกอบดวย 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

จํานวนหุน (หนวย)  จํานวนเงิน (บาท) 

2551  2550  2551  2550 

หุนกูประเภทไมมีหลักประกัน คร้ังท่ี 

1/2548       

   ชุดท่ี 1  -  500,000  -  500,000,000 

   ชุดท่ี 2 500,000  500,000  500,000,000  500,000,000 

หุนกูประเภทไมมี

หลักประกัน         

   คร้ังท่ี 1/2551 500,000  -  420,000,000  - 

   คร้ังท่ี 2/2551 630,000  -  630,000,000  - 

รวม 1,630,000  1,000,000  1,550,000,000  1,000,000,000 

หัก: สวนท่ีจะถึง

กําหนด        

           ชําระภายใน 1 

ป     (660,000,000)  (500,000,000) 

หุนกู - สุทธิจากสวนท่ี

ถึงกําหนด        

   ชําระภายในหนึ่งป     890,000,000  500,000,000 

ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2546  เม่ือวันท่ี  25 เมษายน  2546 ไดอนุมัติให

บริษัทฯออกและเสนอขายหุนกูภายในวงเงินไมเกิน  2,000 ลานบาท หรือเทียบเทาในเงินสกุลอ่ืน  

โดยสามารถเสนอขายท้ังหมดในคราวเดียว หรือหลายคราวใหแกประชาชนท่ัวไป หรือผูลงทุนโดย
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เฉพาะเจาะจง หรือผูลงทุนประเภทสถาบัน ในวันท่ี 17 มีนาคม 2548  บริษัทฯไดขายหุนกูแลว เปน

จํานวนเงิน 1,000 ลานบาท ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้  
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 " หุนกูไมดอยสิทธิและไมมีประกันของ " หุนกูไมดอยสิทธิและไมมีประกันของ 

  บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด  บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด  

  (มหาชน) คร้ังที่ 1/2548 ชุดที่ 1 ครบกําหนด (มหาชน) คร้ังที่ 1/2548 ชุดที่ 2 ครบกําหนด 

ชื่อของหุนกู ไถถอนป 2551 " ไถถอนป 2552 " 

จํานวนเงิน  500 ลานบาท   500 ลานบาท  

อาย ุ 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 

ในระหวางเดือนมีนาคม  2551 บริษัทฯไดชําระเงินคืนหุนกูประเภทไมมีหลักประกันคร้ังท่ี  1/2548 

ชุดท่ี 1 จํานวน 500 ลานบาทใหแกผูถือหุนกูแลวท้ังจํานวน 

เม่ือวันท่ี 4 เมษายน 2550 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2550 ไดอนุมัติใหบริษัทฯออกหุนกูใน

วงเงินไมเกิน 2,000 ลานบาทหรือเทียบเทาในเงินสกุลอ่ืนอายุไมต่ํากวา 3 ป และไมเกิน 10 ป  

เม่ือวันท่ี 2 พฤษภาคม 2551 บริษัทฯไดขายหุนกูแลวเปนจํานวนเงิน 500 ลานบาท ซ่ึงมีรายละเอียด

ดังนี้  

 "หุนกูชนิดทยอยชําระคืนเงินตนของ 

ชื่อของหุนกู 

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

ไถถอนป 2554" 

จํานวนเงิน  500 ลานบาท  

อายุ  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 (งวดสุดทาย 60  

 ลานบาท) จํานวน 12 งวด เริ่มงวดแรกวันที่ 2 สิงหาคม 2551 

 งวดสุดทาย 2 พฤษภาคม 2554 

เง่ือนไขและขอจํากัดทางการเงิน การดํารงสัดสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน 
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เม่ือวันท่ี 21 พฤศจิกายน  2551 บริษัทฯไดขายหุนกูแลวเปนจํานวนเงิน 630 ลานบาท  ซ่ึงมี

รายละเอียดดังนี้  

ชื่อของหุนกู  "หุนกูไมดอยสิทธิและไมมีประกันของบริษัท โฮม โปรดักส 

  เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) คร้ังที ่2/2551 ครบกําหนดไถถอนป 2554 

จํานวนเงิน  630   ลานบาท  

อายุ  3 (สาม) ป นับจากวันที่ออกหุนกู  

วันที่ออกหุนกู  21 พฤศจิกายน 2551 

อัตราดอกเบี้ย รอยละ 5.50 ตอป  

ระยะเวลาการชําระดอกเบี้ย ชําระทุกๆ 3 (สาม)เดือน ในเดือนพฤศจิกายน กุมภาพันธ พฤษภาคม 

  และสิงหาคมของแตละปตลอดอายุของหุนกู  

การชําระเงินตน ในวันครบกําหนดไถถอนหุนกูคือวันที ่21 พฤศจิกายน 2554 

เง่ือนไขและขอจํากัดทางการเงิน การดํารงสัดสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนและขอจํากัดการประกาศจาย 

 เงินปนผล 

16. เงินกูยืมระยะยาว  

เงินกูยืมเงินระยะยาวของบริษัทฯมีรายละเอียดดังนี้ 

                         (หนวย: บาท) 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ลําดับที ่ ยอดเงินกู ยอดคงเหลอื   เง่ือนไขการผอนชําระ  อัตราดอกเบี้ย 

   2551   2550   ตองวด/ตอเดือน     

1 1,500,000,000 975,000,000  1,275,000,000  25 ลานบาท  * 

2 100,000,000 -  100,000,000  33 ลานบาท  ** 

  รวม  975,000,000  1,375,000,000     

หัก: สวนที่ถึงกําหนด 

   ชําระภายในหนึ่งป (300,000,000)  (400,000,000)     

เงินกูยมืระยะยาว - สุทธิ        

   จากสวนที่ถึงกําหนดชําระ        

   ภายในหนึง่ป 675,000,000  975,000,000     

* อัตรารอยละ 4.15 - 6.00 ตอป และตั้งแต ปท่ี 2553 MLR  

** อัตรา MLR ลบรอยละตามท่ีตกลงรวมกัน 
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1) บริษัทฯไดนําสินทรัพยและสิทธิการเชาเปน หลักทรัพยคํ้าประกันเงินกูยืม  (หมายเหตุ 10 และ 

12)  

2) เม่ือวันท่ี 8 มิถุนายน 2550 บริษัทฯไดทําสัญญาเงินกูยืมจํานวน  2,000 ลานบาทกับธนาคาร

พาณิชยแหงหนึ่ง โดยมีกําหนดระยะเวลาชําระคืนภายใน  78 เดือน เดือนละไมต่ํากวา  33 ลาน

บาท และคิดดอกเบ้ียในอัตรา  MLR ลบรอยละตามท่ีตกลงรวมกัน เงินกูยืมนี้คํ้าประกันแบบ  

Negative Pledge ดวยสินทรัพยและสิทธิการเชาบางสวน  

เม่ือวันท่ี 28 กรกฎาคม 2551 บริษัทฯไดทําความตกลงกับธนาคารในการลดวงเงินกูยืมจาก 2,000 

ลานบาท เปน 845 ลานบาท วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯมีวงเงินกูยืมระยะยาวท่ียังไมไดเบิกใช

เปนจํานวน 745 ลานบาท  

บริษัทฯจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไข ทางการเงินบางประการตาม ท่ีระบุในสัญญา เชน จะตองดํารง

สัดสวนหนี้สินทางการเงินตอสวนของผูถือหุนตามท่ีตกลงรวมกัน  

17. ทุนจดทะเบยีน 

17.1 เม่ือวันท่ี  4 เมษายน 2550 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 ไดอนุมัติให เพิ่มทุนจดทะเบียน

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

ทะเบียนจํานวน 1,988,546,860  บาท  โดยการออกหุนสามัญใหมมูลคาหุนละ 1 บาท พรอมท้ังการ

แกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 4.  

17.2 เม่ือวันท่ี 9 เมษายน 2551 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 ไดอนุมัติใหลดทุนจดทะเบียนของ

บริษัทฯจํานวน 2,078,714 บาท เนื่องจากใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะถือหุนสามัญของบริษัทฯคร้ังท่ี 

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

 

รายการกระทบยอดจํานวนหุนสามัญ 

(หนวย: หุน) 

สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 2551 2550 

 หุนสามัญจดทะเบียน  

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

เพิ่มทุนจดทะเบียนเนื่องจากการออกใบสําคัญแสดง

สิทธิ  

  

 ESOP-W4 - 50,400,000 

 ลดทุนจดทะเบียนจาก ESOP-W1 ท่ีหมดอายุ (2,078,714) - 
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จํานวนหุนสามัญ ณ วันปลายป 1,986,468,146 1,988,546,860 



   22   

(หนวย: หุน) 

 สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

 2551 2550 

 หุนสามัญท่ีออกและชําระแลว  

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

เพิ่มข้ึนเนื่องจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ    

     ESOP-W1 ESOP-W2 ESOP-W3 และ ESOP-W4 8,690,178 5,102,018 

จํานวนหุนสามัญ ณ วันปลายป 1,933,610,600 1,924,920,422 

18. ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ในเดือนกันยายน 2547 บริษัทฯไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ  สําหรับ

พนักงานคร้ังท่ี 1/2547 (ESOP-W1) ตามมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2547 โดย 

บริษัทฯออกใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 15 ,000,000 หนวย 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิมีสิทธิซ้ือ

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

ในเดือนกุมภาพันธ  2549 บริษัทฯไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ   

สําหรับพนักงานคร้ังท่ี 1/2548 (ESOP-W2) ตามมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2548 โดย

บริษัทฯ ออกใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 7 ,000,000 หนวย 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิมีสิทธิซ้ือ

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

ตามท่ีบริษัทฯไดมีการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯใหแกพนักงานของ

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

และอัตราการใช สิทธิใหมเปน 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิมีสิทธิซ้ือหุนสามัญใหแกพนักงานของ

บริษัทฯคร้ังท่ี 1/2547 (ESOP-W1) ได 1.006 หุน ในราคาหุนละ 1 บาท ตั้งแตวันท่ี 28 กุมภาพันธ 

2549 เปนตนไป 
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ในเดือนตุลาคม 2549  บริษัทฯไดมีมติอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนสงผลใหใบสําคัญแสดงสิทธิท่ี

จะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯใหแกพนักงานของบริษัทฯ (ESOP-W1 และ W2) มีผลกระทบตออัตรา

การใชสิทธิดังนี้ 

• อัตราการใชสิทธิใหมเปน 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิมีสิทธิซ้ือหุนสามัญใหแกพนักงา นของ

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

• อัตราการใชสิทธิใหมเปน 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิมีสิทธิซ้ือหุนสามัญใหแกพนักงานของ

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

เม่ือวันท่ี 2 เมษายน 2550 บริษัทฯไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ   

สําหรับพนักงานคร้ังท่ี 1/ 2550 (ESOP-W3) ตามมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2549 โดย

บริษัทฯ ออกใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 15 ,000,000 หนวย 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิมีสิทธิซ้ือ

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

การออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯใหแกพนักงาน (ESOP-W3) มี

ผลกระทบตออัตราการใชสิทธิ ESOP-W1 และ ESOP-W2 ดังนี้ 

• อัตราการใชสิทธิใหมเปน 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิมีสิทธิซ้ือหุนสามัญใหแกพนักงานของ

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

• อัตราการใชสิทธิใหมเปน 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิมีสิทธิซ้ือหุนสามัญใหแกพนักงานของ

บริษัทฯคร้ังท่ี 1/2548 (ESOP-W2) ได 1.811 หุน ในราคาหุนละ 1 บาท 

เม่ือวันท่ี 23 พฤษภาคม  2551 บริษัทฯไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ

ใหแกพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอยคร้ังท่ี 4 (ESOP-W4) ตามมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําป  2550 โดยบริษัทฯออกใบสําคัญ แสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญจํานวน 50,000,000 ห นวย 

โดยมีอัตราการใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ  1 หนวยตอ 1 หุนสามัญ  มีอายุการใชสิทธิ 5 ป โดย

สัดสวนการใชสิทธิไมเกินรอยละ 20 ตอป ราคาท่ีใชสิทธิคิดเปนสวนลดรอยละ 20 จากราคาปด

เฉล่ียของหุนสามัญของบริษัทฯ 30 วัน การออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ

ใหแกพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอย (ESOP-W4) มีผลกระทบตออัตราการใชสิทธิ  ESOP-

W2 และ ESOP-W3 ดังนี้ 

•  อัตราการใชสิทธิใหมเปน 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิมีสิทธิซ้ือหุนสามัญใหแกพนักงานของ

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

•  อัตราการใชสิทธิใหมเปน 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิมีสิทธิซ้ือหุนสามัญใหแกพนักงานของ

บริษัทฯคร้ังท่ี 1/2550 (ESOP-W3) ได 1.007 หุน ในราคาหุนละ 1 บาท 
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ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดขอใชสิทธิโดยสามารถสรุปไดดังนี้ 
  จํานวนหุนสามญั มูลคาหุนสามัญ   วันที่จดทะเบียน 

 จํานวนที่ใชไป ที่มาจากการ ที่เกิดจากการ   เพิ่มทุนกับ 

วันที่ใชสิทธิ ESOP-W1 ESOP-W2 ESOP-W3 ESOP-W4 ใชสิทธ ิ ใชสิทธ ิ ทุนชําระแลว กระทรวงพาณิชย 

 (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 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 

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 มถินุายน 2551  

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

30 พฤศจิกายน 2551 - - 76,915 - 77,453 77,453 1,933,610,600 1,933,610,600 9 ธันวาคม 2551 

รวม 14,012,513 6,981,800 9,066,168 3,728,300      

จํานวนทีจ่ดัสรร 15,000,000 7,000,000 15,000,000 50,000,000      

จํานวนที่ใชไป (14,012,513) (6,981,800) (9,066,168) (3,728,300)      

จํานวนทีห่มดอาย ุ (987,487) - - -      

จํานวนที่ยังไมไดใช - 18,200 5,933,832 46,271,700      

19. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบทบัญญัติของ มาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯตอง

จัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวา รอยละ 5 ของ กําไรสุทธิประจําป

หักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุน

จดทะเบียน สํารองตามกฎหมายดังกลาวไมสามารถนําไปจายเงินปนผลได 

20. คาใชจายตามลักษณะ 

 รายการคาใชจายแบงตามลักษณะประกอบดวยรายการคาใชจายท่ีสําคัญดังตอไปนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2551 2550 2551 

ผลตอบแทนพนักงาน 

2550 

1,272 1,011 1,272 1,011 

คาใชจายเกี่ยวกับอาคารและสถานที่ 789 700 741 652 

คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 728 657 724 654 

คาสนับสนุนการขายและการดําเนินงาน 1,156 1,005 1,143 986 

คาใชจายทางการเงิน 134 175 136 177 

คาใชจายทางภาษี 392 269 390 267 

การเปลี่ยนแปลงในสินคาสําเร็จรูป 294 125 294 125 
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21. กําไรตอหุน  

 กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสุทธิสําหรับ ปดวยจํานวนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุน

สามัญท่ีออกอยูในระหวางป 

 กําไรตอหุนปรับลดคํานวณโดยหารกําไรสุทธิสําหรับ ปดวยผลรวมของจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ีย

ถวงน้ําหนักท่ีออกอยูในระหวาง ปกับจํานวนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุนสามัญท่ีบริษัทฯอาจตอง

ออกเพื่อแปลงหุนสามัญเทียบเทาปรับลดท้ังส้ินใหเปนหุนสามัญ  โดยสมมติวาไดมีการแปลงเปน

หุนสามัญ ณ วันตนปหรือ ณ วันออกหุนสามัญเทียบเทา 

 กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลดแสดงการคํานวณไดดังนี้ 

 งบการเงินรวม 

 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 กําไรสุทธิ  จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  กําไรตอหุน  

 (บาท) (หุน) (บาท) 

 2551 2550 2551 2550 2551 

0

2550 

 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน      

0  กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนของ      

959,418,953    บริษัทใหญ 710,375,364 1,929,865,525 1,922,860,405 0.50 0.37 

0  ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทา      

-    ปรับลด - 10,697,835 10,853,626   

0  กําไรตอหุนปรับลด      

0  กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญ      

   สมมติวามีการแปลงเปนหุนสามัญ       

   จากใบสําคัญแสดงสิทธิ 959,418,953 710,375,364 1,940,563,360 1,933,714,031 0.49 0.37 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 กําไรสุทธิ  จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก  กําไรตอหุน  

 (บาท) (หุน) (บาท) 

 2551 2550 2551 2550 2551 

0

2550 

 กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน      

0  กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนของ      

953,946,185    บริษัทใหญ 704,775,741 1,929,865,525 1,922,860,405 0.49 0.37 

0  ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทา      

-    ปรับลด - 10,697,835 10,853,626   

0  กําไรตอหุนปรับลด      

0  กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญ      

   สมมติวามีการแปลงเปนหุนสามัญ       

   จากใบสําคัญแสดงสิทธิ 953,946,185 704,775,741 1,940,563,360 1,933,714,031 0.49 0.36 
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22. การเสนอขอมูลทางการเงนิจําแนกตามสวนงาน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการหลัก คือ จําหนายสินคา ท่ีเกี่ยวของกับการกอสราง ตอเติม 

ซอมแซมอาคารและท่ีอยูอาศัยแบบครบวงจรและใหบริการท่ีเกี่ยวของ รวมถึงการ ใหเชาพื้นท่ี (ซ่ึง

มียอดรายไดและสินทรัพยนอยกวารอยละ  10 ของยอดรายไดรวมและสินทรัพยรวมของทุกสวน

งาน) โดยมีสวนงานทางภูมิศาสตรหลักในประเทศไทย ดังนั้นรายได กําไร และสินทรัพย โดยสวน

ใหญตามท่ีแสดงไวในงบการเงินจึงเกี่ยวของกับสวนงานธุรกิจ จําหนายสินคา และสวนงานทาง

ภูมิศาสตรตามท่ีกลาวไว 

23. กองทุนสํารองเล้ียงชพี 

 บริษัทฯและพนักงานบริษัทฯไดรวมกันจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบัญญัติกองทุน

สํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและพนักงานจะจายสมทบเขากองทุนเปนรายเดือนในอัตรา

รอยละ  3 - 5 ของเงินเดือน กองทุนสํารองเล้ียงชีพนี้บริหารโดยบริษัท อเมริกัน อินเตอร           

แนชช่ันแนล แอสชัวรันส จํากัด และจะจายใหแกพนักงานเม่ือพนักงานนั้นออกจากงานตาม

ระเบียบวาดวยกองทุนของบริษัทฯ  ในระหวางป 2551 บริษัทฯไดจายเงินสมทบกองทุนเปนจํานวน

เงิน 23.98 ลานบาท (2550: 20.86 ลานบาท) 

24.  เงินปนผลจาย 

เงินปนผลท่ีประกาศจายในป 2551 และ 2550 มีรายละเอียดดังนี้ 

 อนุมัติโดย เงินปนผลจาย เงินปนผลจายตอหุน วันที่จายเงินปนผล 

เงินปนผลจายจากกําไรสะสม ที่ประชุมสามัญผูถือหุน    

   ของป 2549    เม่ือวันที ่4 เมษายน 2550 230.44 0.12 27 เมษายน 2550 

เงินปนผลจายจากกําไรสะสม ที่ประชุมสามัญผูถือหุน    

   ของป 2550    เม่ือวันที ่9 เมษายน 2551 346.49 0.18 8 พฤษภาคม 2551 

25. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

25.1 บริษัทฯ มีภาระผูกพันกับธนาคารและสถาบันการเงิน 5 แหง ในการคํ้าประกันการเชา การซ้ือสินคา

หรือจางทําของและคํ้าประกันตอหนวยงานรัฐวิสาหกิจ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 และ2550 เปน

จํานวนเงินรวม 75.90 ลานบาท และ 116.18 ลานบาท ตามลําดับ 
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25.2  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯมีภาระผูกพันจากการเปดวงเงินเลตเตอรออฟเครดิตกับธนาคาร

พาณิชย 2 แหง วงเงิน 1.99 ลานเหรียญสหรัฐ (2550: ธนาคารพาณิชย  3 แหง วงเงิน  2.40 ลาน

เหรียญสหรัฐ)  

26. ภาระผูกพันตามสัญญาเชาดําเนินงาน 

26.1 สัญญาเชาระยะยาว 

ก) บริษัทฯไดเขาทําสัญญาเชาท่ีดินรวม 8 แหง อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 26 

ถึง 30 ป และสัญญาดังกลาวเปนสัญญาท่ีบอกเลิกไมได  เวนแตคูสัญญาท้ังสองฝายตกลง

ยินยอมรวมกัน 

 ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯมีจํานวนเงินข้ันต่ําท่ีตองจายในอนาคตท้ังส้ินภายใตสัญญา

เชาดําเนินการท่ีบอกเลิกไมไดดังนี้ 

 

จายชําระภายใน 

ลานบาท 

 

     1 ป 39.5 

     2 ถึง 5 ป 179.0 

     มากกวา 5 ป 946.4 

 1,164.9 

ข) บริษัทฯไดเขาทําสัญญาเชาพื้นท่ีศูนยการคารวม  17 แหง อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ีย

ประมาณ  17 ถึง 30 ป และสัญญาดังกลาวเปนสัญญาท่ีบอกเลิกไมได เวนแตคูสัญญาท้ังสอง

ฝายตกลงยินยอมรวมกัน 

 ณ วันท่ี  31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯมีจํานวนเงินข้ันต่ําท่ีตองจายในอนาคตท้ังส้ินภายใตสัญญา

เชาดําเนินการท่ีบอกเลิกไมไดดังนี้ 

 

จายชําระภายใน 

ลานบาท 

 

     1 ป 80.3 

     2 ถึง 5 ป 343.9 

     มากกวา 5 ป 1,423.2 

 1,847.4 
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26.2 สัญญาใหเชาระยะยาว 

บริษัทฯ ไดทําสัญญา 7 สัญญาในการใหเชาและใหเชาชวงพื้นท่ีบางสวนในสาขาของบริษัทฯ 5 

แหงกับบริษัทอ่ืน 2 แหง อายุสัญญา 29 - 30 ป จํานวน 640.49 ลานบาท สัญญาครบกําหนดระหวาง

ป 2576 - 2579 บริษัทฯ รับรูรายไดตามเกณฑท่ีเปนระบบตลอดอายุการใหประโยชนของสิทธิการ

เชาโดยวิธีเสนตรงตามอายุสัญญาเชา 

ณ วันท่ี  31 ธันวาคม  2551 บริษัทฯมียอดคงคางของคาเชารับลวงหนาตามสัญญาใหเชาพื้นท่ี

ดังกลาวจํานวน 542.8 ลานบาท (2550: 564.4 ลานบาท) 

27. เคร่ืองมือทางการเงนิ 

27.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคัญของบริษัทฯตามท่ีนิยามอยูในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 48 “การ

แสดงรายการและการเปดเผยขอมูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน ” ประกอบดวย เงินสดและรายการ

เทียบเทาเงินสด ลูกหนี้การคา ลูกหนี้อ่ืน เงินกูยืมระยะส้ัน  หุนกูและเงินกูยืมระยะยาว บริษัทฯมี

ความเส่ียงท่ีเกี่ยวของกับเคร่ืองมือทางการเงินดังกลาว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดังนี้ 

 ความเส่ียงดานการใหสินเชื่อ  

บริษัทฯมีความเส่ียงดานการใหสินเช่ือท่ีเกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน ฝายบริหาร

ควบคุมความเส่ียงนี้โดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม 

ดังนั้นบริษัทฯจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายท่ีเปนสาระสําคัญจากการใหสินเช่ือ นอกจากนี้  

การใหสินเช่ือของบริษัทฯไมมีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯมีฐานของลูกคาท่ีหลากหลายและมี

อยูจํานวนมากราย จํานวนเงินสูงสุดท่ีบริษัทฯอาจตองสูญเสียจากการใหสินเช่ือคือมูลคาตามบัญชี

ของลูกหนี้และลูกหนี้อ่ืนท่ีแสดงอยูในงบดุล 

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบี้ย 

บริษัทฯมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีสําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินกูยืมระยะ

ส้ัน หุนกูและเงินกูยืมระยะยาวท่ีมีดอกเบ้ีย อยางไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพยและ บางสวนของ

หนี้สินทางการเงินมีอัตราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอัตราตลาด และมีหนี้สินทางการเงินบางสวนท่ี มี

อัตราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียของบริษัทฯจึง

อยูในระดับต่ํา  
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินท่ีสําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตรา

ดอกเบ้ีย และสําหรับสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวันท่ี

ครบกําหนด หรือ วันท่ีมีการกําหนดอัตราดอกเบ้ียใหม (หากวันท่ีมีการกําหนดอัตราดอกเบ้ียใหม   

ถึงกอน) ไดดังนี้            

 งบการเงนิรวม 

 อัตราดอกเบ้ียคงท่ี อัตราดอกเบ้ีย    

 ภายใน มากกวา 1 มากกวา ปรับข้ึนลง ไมม ี  อัตรา 

 1 ป ถึง 5 ป 5 ป ตามราคาตลาด อัตราดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 

 (บาท) (รอยละตอป) 

 สินทรัพยทางการเงิน       

เงินสดและรายการเทียบเทา        

   เงินสด 435,000,000                              - - 40,594,238 128,193,912 603,788,150 0.75 - 3.00 

 หนี้สินทางการเงิน       

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืม        

   ระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 124,823,805                             - - - - 124,823,805 4.00 

หุนกู 660,000,000           890,000,000 - - - 1,550,000,000 4.00 - 5.50 

เงินกูยืมระยะยาว 300,000,000 675,000,000* - - - 975,000,000 6.00 

 1,084,823,805        1,565,000,000 - - - 2,649,823,805  

 *   เงินกูยืมระยะยาวจํานวน  550 ลานบาท มีกําหนดระยะเวลาชําระคืนตามสัญญาเงินกูตั้งแตป 2553 จนถึงป 2555 โดยคิดดอกเบ้ียในอัตรารอยละ MLR 

ตอป 

 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

 อัตราดอกเบ้ียคงท่ี อัตราดอกเบ้ีย    

 ภายใน มากกวา 1 มากกวา ปรับข้ึนลง ไมม ี  อัตรา 

 1 ป ถึง 5 ป 5 ป ตามราคาตลาด อัตราดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 

 (บาท) (รอยละตอป) 

 สินทรัพยทางการเงิน       

เงินสดและรายการเทียบเทา        

   เงินสด 435,000,000                              - - 17,467,548 127,427,137 579,894,685 0.75 - 3.00 

 หนี้สินทางการเงิน       

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืม        

   ระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 124,823,805                             - - - - 124,823,805 4.00 

เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการ        

   ท่ีเก่ียวของกัน 60,000,000                             - - - - 60,000,000 3.40 - 4.25 

หุนกู 660,000,000           890,000,000 - - - 1,550,000,000 4.00 - 5.50 

เงินกูยืมระยะยาว 300,000,000 675,000,000* - - - 975,000,000 6.00 

 1,144,823,805        1,565,000,000 - - - 2,709,823,805  

 *   เงินกูยืมระยะยาวจํานวน 550 ลานบาท มีกําหนดระยะเวลาชําระคืนตามสัญญาเงินกูตั้งแตป 2553 จนถึงป 2555 โดยคิดดอกเบ้ียในอัตรารอยละ MLR   

ตอป 
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 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียน 

บริษัทฯมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีสําคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซ้ือสินคาเปนเงินตรา

ตางประเทศ บริษัทฯไมไดทําสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาเพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการ

บริหารความเส่ียง 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯมียอดคงเหลือของหนี้สินทางการเงินท่ีเปนสกุลเงินตรา

ตางประเทศดังนี้ 

 

 หนี้สินทาง อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย  

สกุลเงิน การเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 

 (เหรียญ) (บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา 10,363 35.0824 

27.2 มูลคายตุธิรรมของเคร่ืองมือทางการเงนิ 

เนื่องจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินสวนหนึ่งของบริษัทฯจัดอยูในประเภทระยะส้ัน เงินกูยืมมี

อัตราดอกเบ้ียใกลเคียงกับอัตราดอกเบ้ียในตลาดหรือปรับข้ึนลงตามอัตราตลาด บริษัทฯจึงประมาณ

มูลคายุติธรรมของสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีท่ีแสดงในงบดุล 

มูลคายุติธรรม หมายถึง จํานวนเงินท่ีผูซ้ือและผูขายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยกันในขณะท่ีท้ังสอง

ฝายมีความรอบรู และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระใน

ลักษณะท่ีไมมีความเกี่ยวของกัน วิธีการกําหนดมูลคายุติธรรมข้ึนอยูกับลักษณะของเคร่ืองมือ       

ทางการเงิน มูลคายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดลาสุด หรือกําหนดข้ึนโดยใชเกณฑการวัด       

มูลคาท่ีเหมาะสม 

28. การบริหารจัดการทุน  

 วัตถุประสงคในการบริหารจัดการทุนท่ีสําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอยคือการจัดใหมีซ่ึง

โครงสรางทางการเงินท่ีเหมาะสม และการดํารงไวซ่ึงความสามารถในการดําเนินธุรกิจอยาง

ตอเนื่อง 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 งบการเงินรวมแสดงอัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนเปน 

1.70:1 (งบการเงินเฉพาะกิจการ: อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนเปน 1.69:1) 
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29. เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบการเงิน  

 เม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2552 ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯไดมีมติใหเสนออนุมัติรายการท่ี

สําคัญตอท่ีประชุมผูถือหุนดังนี้ 

29.1 เสนอใหจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.35 บาท จํานวน 1,934 ลานหุน รวมเปนเงิน

ท้ังส้ิน 676.7 ลานบาท 

29.2  เสนอใหเพิ่มทุนจดทะเบียนจากจํานวน 1,986,468,146 บาท เปน 2,001,199,838 บาท เพื่อรองรับการ

สํารองเพิ่มเติมสําหรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของพนักงาน ( ESOP-

W4) ท่ีจะมีการปรับสิทธิ 

30. การจัดประเภทรายการในงบการเงนิ 

 บริษัทฯไดมีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 

2550 ใหมเพื่อใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปปจจุบัน ซ่ึงไมมีผลกระทบตอกําไร

สุทธิหรือสวนของผูถือหุน การจัดประเภทรายการใหมมีดังตอไปนี้ 

  (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ตามท่ีจัดประเภทใหม 

สิทธิการเชาและโปรแกรมคอมพิวเตอร - สุทธิ 

ตามท่ีเคยรายงานไว 

- 629,584,237 

สิทธิการเชา - สุทธิ 116,144,593 - 

โปรแกรมคอมพวิเตอร - สุทธิ 513,439,644 - 

  (หนวย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ตามท่ีจัดประเภทใหม 

สิทธิการเชาและโปรแกรมคอมพิวเตอร - สุทธิ 

ตามท่ีเคยรายงานไว 

- 629,576,616 

สิทธิการเชา - สุทธิ 116,136,972 - 

โปรแกรมคอมพวิเตอร - สุทธิ 513,439,644 - 

31. การอนมุตังิบการเงนิ  

  งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2552 
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