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บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 
สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 

1. ขอมูลท่ัวไปของบริษัทฯ 

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

2. เกณฑในการจัดทํางบการเงิน 

2.1 งบการเงินนี้จัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 
และการแสดงรายการในงบการเงินไดทําข้ึนเพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดในประกาศกรมพัฒนา
ธุรกิจการคาลงวันท่ี 30 มกราคม 2552 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเปนงบการเงินฉบับท่ีบริษัทฯใชเปนทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาอังกฤษแปลงมาจากงบการเงินฉบับภาษาไทยดังกลาว 

  งบการเงินนี้ไดจัดทําข้ึนโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมเวนแตจะไดเปดเผยเปนอยางอ่ืนในนโยบายการ
บัญชี 

2.2 เกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

 ก) งบการเงินรวมนี้จัดทําข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด 
(มหาชน) (ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “บริษัทฯ”) และบริษัทยอย (ซ่ึงตอไปน้ีเรียกวา “บริษัทยอย”) 
ดังตอไปนี้ 

     รอยละของสินทรัพย รอยละของรายได 
     ท่ีรวมอยูใน ท่ีรวมอยูในรายไดรวม 
  จัดต้ังขึ้นใน อัตรารอยละ สินทรัพยรวม สําหรับปสิ้นสุด 

ชื่อบริษัท ลักษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม วันท่ี 31 ธันวาคม 

   2552 2551 2552 2551 2552 2551 
   รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ รอยละ 
บริษัท มารเก็ต วิลเลจ จํากัด ใหเชาพื้นท่ีศูนยการคา ไทย 99.99 99.99 0.40 0.47 1.20 1.16 



   2 

ข) บริษัทฯนํางบการเงินของบริษัทยอยมารวมในการจัดทํางบการเงินรวมต้ังแตวันท่ีไดมา (วันท่ี
บริษัทฯมีอํานาจในการควบคุมบริษัทยอย) จนถึงวันท่ีบริษัทฯส้ินสุดการควบคุมบริษัทยอยนั้น   

ค) งบการเงินของบริษัทยอยไดจัดทําข้ึนโดยมีรอบระยะเวลาบัญชีและใชนโยบายการบัญชีท่ี
สําคัญเชนเดียวกันกบัของบริษัทฯ 

ง) ยอดคงคางระหวางบริษัทฯและบริษัทยอย รายการคาระหวางกันท่ีมีสาระสําคัญไดถูกตัดออก
จากงบการเงินรวมนี้แลว  

จ) ยอดเงินลงทุนในบริษัทยอยในบัญชีของบริษัทฯไดตัดกับสวนของผูถือหุนของบริษัทยอยแลว  

ฉ) สวนของผูถือหุนสวนนอย คือ จํานวนกําไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุทธิของบริษัทยอย  
สวนท่ีไมไดเปนของบริษัทฯ และแสดงเปนรายการแยกตางหากในงบกําไรขาดทุนรวมและ
สวนของผูถือหุนในงบดุลรวม 

2.3 บริษัทฯไดจัดทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพ่ือประโยชนตอสาธารณะ ซ่ึงแสดงเงินลงทุนในบริษัท
ยอยตามวิธีราคาทุน 

3. การประกาศใชมาตรฐานการบัญชีใหม 

 ในเดือนมิถุนายน 2552 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับท่ี 12/2552 เร่ือง 
การจัดเลขระบุฉบับมาตรฐานการบัญชีของไทยใหตรงตามมาตรฐานการบัญชีระหวางประเทศ   
การอางอิงเลขมาตรฐานการบัญชีในงบการเงินนี้ไดถือปฏิบัติตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี        
ฉบับดังกลาว 

 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับท่ี 86/2551 และฉบับท่ี 16/2552 ใหใช
มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีใหมดังตอไปนี้ 

3.1 มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัตทิางการบัญชท่ีีมีผลบังคับใช
ในปปจจุบัน 

แมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2550)  
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2550) การดอยคาของสินทรัพย 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 5 สินทรัพยไมหมุนเวยีนท่ีถือไวเพื่อขาย 
(ปรับปรุง 2550) และการดําเนนิงานท่ียกเลิก 
แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการบันทึกสิทธิการเชา 
แนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจภายใตการควบคุมเดียวกัน 
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มาตรฐานการบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และแนวปฏิบัติทางการบัญชีขางตนถือปฏิบัติ
กับงบการเงินสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลังวันท่ี 1 มกราคม 2552 เปนตนไป ฝาย
บริหารของบริษัทฯไดประเมินแลวเห็นวาแนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการรวมธุรกิจภายใตการ
ควบคุมเดียวกัน ไมเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ สวนแมบทการบัญชี (ปรับปรุง 2550) มาตรฐาน
การบัญชีฉบับท่ี 36 (ปรับปรุง 2550) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับท่ี 5 (ปรับปรุง 2550) 
และแนวปฏิบัติทางการบัญชีสําหรับการบันทึกสิทธิการเชา ไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตอ
งบการเงินสําหรับปปจจุบัน  

3.2 มาตรฐานการบัญชีท่ียังไมมีผลบังคบัใชในปปจจุบัน 
  วันท่ีมีผลบังคับใช 
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 20 การบัญชีสําหรับเงินอุดหนนุจาก 1 มกราคม 2555 
 รัฐบาลและเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับ  

 ความชวยเหลือจากรัฐบาล  
มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 24  
(ปรับปรุง 2550) 

การเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือ
กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 

1 มกราคม 2554 

มาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 40 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน 1 มกราคม 2554 

 อยางไรก็ตาม กิจการสามารถนํามาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2550) และมาตรฐานการ
บัญชีฉบับท่ี 40 มาถือปฏิบัติกอนกําหนดได  

 ฝายบริหารของบริษัทฯไดประเมินแลวเห็นวามาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 20 ไมเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจ
ของบริษัทฯ สวนมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 24 (ปรับปรุง 2550) และมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 40 
จะไมมีผลกระทบอยางเปนสาระสําคัญตองบการเงินสําหรับปท่ีเร่ิมใชมาตรฐานการบัญชีดังกลาว 

4. นโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ  

4.1 การรับรูรายได 

ขายสินคา 

รายไดจากการขายสินคารับรูเม่ือบริษัทฯไดโอนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเปนสาระสําคัญของ
ความเปนเจาของสินคาใหกับผูซ้ือแลว รายไดจากการขายแสดงมูลคาตามราคาในใบกํากับสินคา
โดยไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม สําหรับสินคาท่ีไดสงมอบหลังจากหักสวนลดแลว 

รายไดคาบริการ 

 รายไดคาบริการรับรูเม่ือไดใหบริการแลวโดยพิจารณาถึงข้ันความสําเร็จของงาน  

 คาเชารับ 

 คาเชาสัญญาเชาดําเนินงานรับรูเปนรายไดตามระยะเวลาท่ีใหเชา 
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ดอกเบ้ียรับ 

 ดอกเบ้ียถือเปนรายไดตามเกณฑคงคางโดยคํานึงถึงอัตราผลตอบแทนท่ีแทจริง 

4.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะส้ันท่ีมี
สภาพคลองสูง ซ่ึงถึงกําหนดจายคืนภายในระยะเวลาไมเกิน 3 เดือนนับจากวันท่ีไดมาและไมมี
ขอจํากัดในการเบิกใช 

4.3 ลูกหนี้การคา 

  ลูกหนี้การคาแสดงมูลคาตามจํานวนมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับ บริษัทฯบันทึกคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ
สําหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินลูกหนี้ไมได ซ่ึงโดยท่ัวไปพิจารณาจาก
ประสบการณการเก็บเงินและการวิเคราะหอายุหนี้  

4.4 สินคาคงเหลือ 

 สินคาคงเหลือแสดงมูลคาตามราคาทุน (วิธีถัวเฉล่ียถวงน้ําหนัก) หรือมูลคาสุทธิท่ีจะไดรับแลวแต
ราคาใดจะตํ่ากวา  

 เงินสวนลดจากปริมาณการซ้ือซ่ึงบริษัทฯไดรับจากผูขายจะบันทึกลดคาซ้ือสินคาท่ีเกี่ยวของและ
รับรูในงบกําไรขาดทุนเม่ือสินคานั้นขายได 

4.5 เงินลงทุน 

เงินลงทุนในบริษัทยอยท่ีแสดงอยูในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลคาตามวิธีราคาทุน 

4.6 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ และคาเส่ือมราคา 

ท่ีดินแสดงมูลคาตามราคาทุน อาคารและอุปกรณแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาเส่ือมราคาสะสม 
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 

ไมมีการคิดคาเส่ือมราคาสําหรับท่ีดินและสวนปรับปรุงท่ีดินและสินทรัพยระหวางติดต้ังและ
กอสราง 

4.7 สินทรัพยไมมีตัวตน 

ณ วันท่ีไดมา บริษัทฯจะวัดมูลคาของสินทรัพยไมมีตัวตนดวยราคาทุน และภายหลังการรับรู
รายการคร้ังแรก สินทรัพยไมมีตัวตนแสดงมูลคาตามราคาทุนหักคาตัดจําหนายสะสมและคาเผ่ือ
การดอยคาสะสม (ถามี) ของสินทรัพยนั้น  

บริษัทฯตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน (คอมพิวเตอรซอฟทแวร) ท่ีมีอายุการใหประโยชนจํากัด
อยางมีระบบตลอดอายุการใหประโยชนของสินทรัพยนั้น (10 ป) และจะประเมินการดอยคาของ
สินทรัพยดังกลาวเม่ือมีขอบงช้ีวาสินทรัพยนั้นเกิดการดอยคา บริษัทฯจะทบทวนระยะเวลาการ    
ตัดจําหนายและวิธีการตัดจําหนายของสินทรัพยไมมีตัวตนดังกลาวทุกส้ินปเปนอยางนอย คาตัด
จําหนายรับรูเปนคาใชจายในงบกําไรขาดทุน 

4.8    รายการธุรกิจกับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันกับบริษัทฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอํานาจควบคุมบริษัทฯ 
หรือถูกควบคุมโดยบริษัทฯไมวาจะเปนโดยทางตรงหรือทางออม หรืออยูภายใตการควบคุม
เดียวกันกับบริษัทฯ 

 นอกจากนี้บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันยังหมายรวมถึงบุคคลซ่ึงมีอิทธิพลอยางเปนสาระสําคัญ
กับบริษัทฯ ผูบริหารสําคัญ กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯท่ีมีอํานาจในการวางแผนและ
ควบคุมการดําเนินงานของบริษัทฯ 

4.9 สัญญาเชาระยะยาว 

 สัญญาเชาการเงิน 

 สัญญาเชาอุปกรณและยานพาหนะท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญได
โอนไปใหกับผูเชาถือเปนสัญญาเชาการเงิน สัญญาเชาการเงินจะบันทึกเปนรายจายฝายทุนดวย
มูลคายุติธรรมของสินทรัพยท่ีเชาหรือมูลคาปจจุบันสุทธิของจํานวนเงินท่ีตองจายตามสัญญาเชา
แลวแตมูลคาใดจะต่ํากวา ภาระผูกพันตามสัญญาเชาหักคาใชจายทางการเงินจะบันทึกเปนหนี้สิน
ระยะยาว สวนดอกเบ้ียจายจะบันทึกในงบกําไรขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเชา สินทรัพยท่ีไดมา
ตามสัญญาเชาการเงินจะคิดคาเส่ือมราคาตลอดอายุการใชงานของสินทรัพยท่ีเชา  
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 สัญญาเชาดําเนินงาน 

 สัญญาระยะยาวเพ่ือเชาสินทรัพยโดยท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเปนเจาของสวนใหญ
ยังคงอยูกับผูใหเชา จะจัดเปนสัญญาเชาดําเนินงาน เงินท่ีตองจายภายใตสัญญาเชาดําเนินงานสุทธิ
จากส่ิงตอบแทนจูงใจท่ีไดรับจากผูใหเชา จะบันทึกในงบกําไรขาดทุนโดยใชวิธีเสนตรงตลอดอายุ
ของสัญญาเชานั้น  

 คาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากการยกเลิกสัญญาเชาดําเนินงานกอนหมดอายุการเชา เชน เบ้ียปรับท่ีตองจาย
ใหแกผูใหเชาจะบันทึกเปนคาใชจายในรอบระยะเวลาบัญชีท่ีการยกเลิกนั้นเกิดข้ึน 

4.10 เงินตราตางประเทศ 

 รายการท่ีเปนเงินตราตางประเทศแปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีท่ีเกิดรายการ 
สินทรัพยและหนี้สินท่ีเปนตัวเงินซ่ึงอยูในสกุลเงินตราตางประเทศไดแปลงคาเปนเงินบาทโดยใช
อัตราแลกเปล่ียน ณ วันท่ีในงบดุล   

 กําไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอัตราแลกเปล่ียนไดรวมอยูในการคํานวณผลการ
ดําเนินงาน 

4.11 การดอยคาของสินทรัพย 

 ทุกวันท่ีในงบดุล บริษัทฯจะทําการประเมินการดอยคาของท่ีดิน อาคารและอุปกรณหรือสินทรัพย
อ่ืนของบริษัทฯหากมีขอบงช้ีวาสินทรัพยดังกลาวอาจดอยคา บริษัทฯรับรูขาดทุนจากการดอยคา
เม่ือมูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนของสินทรัพยมีมูลคาตํ่ากวามูลคาตามบัญชีของสินทรัพยนั้น ท้ังนี้
มูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนหมายถึงมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขายของสินทรัพยหรือมูลคาจาก
การใชสินทรัพยแลวแตราคาใดจะสูงกวา ในการประเมินมูลคาจากการใชสินทรัพย บริษัทฯ
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดวาจะไดรับจากสินทรัพยและคํานวณคิดลดเปน
มูลคาปจจุบันโดยใชอัตราคิดลดกอนภาษีท่ีสะทอนถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาด
ปจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเปนลักษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ีกําลัง
พิจารณาอยู ในการประเมินมูลคายุติธรรมหักตนทุนในการขาย บริษัทฯใชแบบจําลองการประเมิน
มูลคาท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกับสินทรัพย ซ่ึงสะทอนถึงจํานวนเงินท่ีกิจการสามารถจะไดมาจากการ
จําหนายสินทรัพยหักดวยตนทุนในการจําหนาย โดยการจําหนายนั้นผูซ้ือกับผูขายมีความรอบรูและ
เต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถตอรองราคากันไดอยางเปนอิสระในลักษณะของผูท่ีไมมี
ความเกี่ยวของกัน 

 บริษัทฯจะรับรูรายการขาดทุนจากการดอยคาในงบกําไรขาดทุน  
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4.12 ผลประโยชนพนักงาน 

 บริษัทฯรับรู เงินเดือน คาจาง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสํารอง     
เล้ียงชีพเปนคาใชจายเม่ือเกิดรายการ 

4.13 ประมาณการหนี้สิน 

 บริษัทฯจะบันทึกประมาณการหน้ีสินไวในบัญชีเม่ือภาระผูกพันซ่ึงเปนผลมาจากเหตุการณในอดีต
ไดเกิดข้ึนแลว และมีความเปนไปไดคอนขางแนนอนวาบริษัทฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไป
เพื่อปลดเปล้ืองภาระผูกพันนั้น และบริษัทฯสามารถประมาณมูลคาภาระผูกพันนั้นไดอยาง
นาเช่ือถือ  

4.14 ภาษีเงินได 

บริษัทฯบันทึกภาษีเงินไดโดยคํานวณจากกําไรสุทธิทางภาษีตามกฎหมายภาษีอากร 

5. การใชดุลยพินิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสําคัญ 

 ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจ
และการประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไมแนนอนเสมอ การใชดุลยพินิจและการประมาณการ
ดังกลาวนี้สงผลกระทบตอจํานวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและตอขอมูลท่ีแสดงในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกตางไปจากจํานวนท่ีประมาณการไว  การใชดุลยพินิจ
และการประมาณการที่สําคัญมีดังนี้ 

 สัญญาเชา  

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเชาวาเปนสัญญาเชาดําเนินงานหรือสัญญาเชาทางการเงิน       
ฝายบริหารไดใชดุลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพื่อพิจารณาวา    
บริษัทฯไดโอนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชนในสินทรัพยท่ีเชาดังกลาวแลวหรือไม 

 คาเผื่อสินคาเสียหาย 

 ในการประมาณคาเผ่ือสินคาเสียหายอันเนื่องมาจากการสูญหายหรือเส่ือมสภาพ ฝายบริหาร
จําเปนตองใชดุลยพินิจในการประมาณการโดยพิจารณาจากสภาพของสินคาและระยะเวลาในการ
เก็บสินคา 

 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ 

 ในการประมาณคาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญของลูกหนี้ ฝายบริหารจําเปนตองใชดุลยพินิจในการ
ประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจากลูกหนี้แตละราย โดยคํานึงถึงประสบการณการ    
เก็บเงินในอดีต อายุของหนี้ท่ีคงคางและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเปนอยูในขณะน้ัน เปนตน 
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 มูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 ในการประเมินมูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีไมมีการซ้ือขายในตลาดและไมสามารถหา
ราคาไดในตลาดซ้ือขายคลอง ฝายบริหารตองใชดุลยพินิจในการประมาณมูลคายุติธรรมของ
เคร่ืองมือทางการเงินดังกลาว โดยใชเทคนิคและแบบจําลองการประเมินมูลคา ซ่ึงตัวแปรท่ีใชใน
แบบจําลองไดมาจากการเทียบเคียงกับตัวแปรท่ีมีอยูในตลาด โดยคํานึงถึงสภาพคลอง ขอมูล
ความสัมพันธ และการเปล่ียนแปลงของมูลคาของเคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว 

 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณและคาเส่ือมราคา 

 ในการคํานวณคาเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ ฝายบริหารจําเปนตองทําการประมาณอายุการ
ใชงานและมูลคาซากเม่ือเลิกใชงานของอาคารและอุปกรณ และตองทบทวนอายุการใชงานและ
มูลคาซากใหมหากมีการเปล่ียนแปลงเชนนั้นเกิดข้ึน 

 นอกจากนี้ฝายบริหารจําเปนตองสอบทานการดอยคาของท่ีดิน อาคารและอุปกรณในแตละ
ชวงเวลาและบันทึกขาดทุนจากการดอยคาหากคาดวามูลคาท่ีคาดวาจะไดรับคืนตํ่ากวามูลคาตาม
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 
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6. ลูกหนี้การคา   

(หนวย: บาท) 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
2552   2551  2552   2551 

           ลูกหนีก้ารคา 72,845,585 110,092,951 68,174,079 105,430,492 

           ลูกหนี้เช็คคืน 4,788,722 16,474,985 4,788,722 16,474,985 

           ลูกหนีบั้ตรเครดิตและคูปอง 65,549,071 34,058,484 65,502,199 34,005,459 

           รวม  143,183,378 160,626,420 138,465,000 155,910,936 

           หัก: คาเผ่ือหนี้สงสัยจะสูญ (14,398,348) (25,643,406) (14,398,348) (25,643,406) 

           ลูกหนีก้ารคา - สุทธิ 128,785,030 134,983,014 124,066,652 130,267,530 

 ยอดคงเหลือของลูกหนี้การคา  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 แยกตามอายุหนีท่ี้คงคางได
ดังนี ้

 (หนวย: บาท)  
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2552   2551  2552   2551 
อายุหน้ีคางชําระ        
ยังไมครบกําหนดชําระ 126,264,984 127,421,935 123,871,466 125,318,455 
คางชําระ     
   ไมเกิน 6 เดือน 11,801,713 16,664,851 9,520,286 14,052,847 
   6 - 12 เดือน 43,433 14,724 - 14,724 
   มากกวา 12 เดือน 5,073,248 16,524,910 5,073,248 16,524,910 
รวม 143,183,378 160,626,420 138,465,000 155,910,936 
หัก: คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (14,398,348) (25,643,406) (14,398,348) (25,643,406) 

ลูกหนี้การคา - สุทธิ 128,785,030 134,983,014 124,066,652 130,267,530 
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7. สินคาคงเหลือ    

(หนวย: บาท) 
งบการเงินรวมและ                    

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
2552   2551 

สินคาคงเหลือ 3,613,453,916 3,342,685,675 
หัก: คาเผ่ือสินคาเสียหาย (112,301,165) (82,484,623) 
สุทธิ 3,501,152,751 3,260,201,052 
หัก: สินคาท่ีจายชําระคาสินคาเม่ือขาย (495,509,317) (437,617,125) 
 สวนลดจากการซ้ือสินคา (100,505,401) (94,505,401) 
สินคาคงเหลือ - สุทธิ 2,905,138,033 2,728,078,526 

8. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

(หนวย: บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ทุนเรียกชําระแลว สัดสวนเงินลงทุน ราคาทุน เงินปนผลท่ีบริษัทฯรับระหวางป 

 2552 2551 2552 2551 2552 2551 2552 2551 

   (รอยละ) (รอยละ)     

บริษัทยอย         

บริษัท มารเก็ต วิลเลจ          

   จํากัด                            5,000,000 5,000,000 99.99 99.99 4,999,300 4,999,300 - - 

9. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

 ในระหวางป บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายการธุรกิจท่ีสําคัญกับบุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
รายการธุรกิจดังกลาวเปนไปตามเง่ือนไขทางการคาและเกณฑตามท่ีตกลงกันระหวางบริษัทฯและ
บุคคลหรือกิจการท่ีเกี่ยวของกันเหลานั้น ซ่ึงเปนไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดดังนี้  

 (หนวย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 

 2552 2551 2552 2551  
รายการธุรกิจกับบริษัทยอย      
   (ไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว)      
ขายสินคา - - 1,318,764 1,457,373 ราคาตลาด 
คาเชาและคาบริการรับ - - 138,894,845 118,957,492 เดือนละ 10.9 - 11.7 ลานบาท 
        สําหรับป 2552 และ 
        (เดือนละ 9.5 - 11.0 ลานบาท 
        สําหรับป 2551) 
รายไดอ่ืน - - 24,293,934 22,742,904 รอยละของยอดรายไดหลัก 
คาบริการรับ - - 7,558,230 6,872,228 ตามตนทุนท่ีเกิดขึ้นจริง 
ดอกเบ้ียจาย - - 1,538,610 1,732,260 รอยละ 1.50 - 4.00 ตอป (2551: 

รอยละ 3.40 - 4.25 ตอป) 
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(หนวย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 

 2552 2551 2552 2551  
รายการธุรกิจกับบริษัทที่เก่ียวของกัน      
ขายสินคา 4,371,699 11,331,640 4,371,699 11,331,640 ราคาตลาด 
ดอกเบ้ียรับ 1,809,526 1,647,215 1,809,526 1,647,215 รอยละ 0.75 - 2.85 ตอป (2551: 

รอยละ 0.75 - 3.00 ตอป) 
ซื้อสินคา 1,410,774 5,328,940 1,410,774 5,328,940 ราคาตลาด 
คาเชาและคาบริการจาย 17,918,221 18,575,202 17,918,221 18,575,202 รอยละของยอดขาย 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัทฯมียอดคงคางกับกิจการที่เกี่ยวของกันซ่ึงแสดงในงบ
ดุลรวมอยูในรายการดังนี้ 

 (หนวย: บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2552  2551  2552  2551 

ต๋ัวแลกเงินและเงินฝากสถาบันการเงิน       
(แสดงรวมในเงินสดและรายการ      
   เทียบเทาเงินสด)      
   บมจ. ธนาคารแลนด แอนด เฮาส            
      เพ่ือรายยอย(1) 677,976,592 435,139,799  677,976,592 435,139,799 
ลูกหนี้การคา      
   บมจ. แลนด แอนด เฮาส และ      
      บริษัทยอย(2) 432,460 2,261,237  432,460 2,261,237 
   บมจ. ควอลิต้ี เฮาส และบริษัทยอย(2)  141,868 66,457  141,868 66,457 
   บจ. มารเก็ต วิลเลจ      
       (ไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว) - -  81,800 177,860 
รวม 574,328 2,327,694  656,128 2,505,554 
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 (หนวย: บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2552  2551  2552  2551 
ลูกหนี้อื่น      
   บมจ. ควอลิต้ี คอนสตรัคช่ัน       
      โปรดักส และ บริษัทยอย(1) 3,210 6,420  3,210 6,420 
   บจ. มารเก็ต วิลเลจ      
       (ไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว) -                   -  2,254,534 6,928,250 
 3,210 6,420  2,257,744 6,934,670 
เงินประกันการเชา      
   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย       
      ควอลิต้ีเฮาส(1) 3,000,000 3,000,000  3,000,000 3,000,000 
เจาหน้ีการคา      
   บมจ. ควอลิต้ี คอนสตรัคช่ัน       
      โปรดักส และ บริษัทยอย(1) 161,918 2,263,542  161,918 2,263,542 
เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการที่เกี่ยวของกัน       
   บจ. มารเก็ต วิลเลจ     
       (ไดตัดออกจากงบการเงินรวมแลว) - - 70,000,000 60,000,000 
เจาหน้ีอื่น      
   กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย       
      ควอลิต้ีเฮาส(1) 1,302,452 1,307,185  1,302,452 1,307,185 

ลักษณะความสัมพันธกับบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน 

(1) มีผูถือหุนรายใหญรวมกัน 
(2) เปนผูถือหุนรายใหญ 

ในระหวางป 2552 เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเกี่ยวของกันมีรายการเคล่ือนไหวดังตอไปนี้ 

(หนวย: บาท) 
   ยอดคงเหลือ 
 ยอดคงเหลือ  ณ วันที่  
 ณ วันที่  ในระหวางป 31 ธันวาคม 

 1 มกราคม 2552 เพ่ิมขึ้น ลดลง 2552 

บริษัทยอย     
บจ. มารเก็ต วิลเลจ  60,000,000 25,000,000 (15,000,000) 70,000,000 



   13 

 เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน 

บริษัทฯไดกูยืมเงินแบบไมมีหลักทรัพยคํ้าประกันจากบริษัทยอย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 มียอด
คงคางจํานวน 70 ลานบาท (2551: จํานวน 60 ลานบาท) ชําระดอกเบ้ียเปนรายเดือนในอัตรา
ดอกเบ้ียรอยละ 1.50 - 4.00 ตอป (2551: รอยละ 3.40 - 4.25 ตอป) ครบกําหนดชําระเงินตน         
เม่ือทวงถาม 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

ในระหวางป 2552 บริษัทฯและบริษัทยอยไดจายเงินเดือน โบนัส คาเบ้ียประชุมและเงินบําเหน็จ
ใหแกกรรมการและผูบริหารเปนจํานวนเงิน 16.44 ลานบาท (2551: 12.55 ลานบาท) 

นอกจากนี้ ในระหวางป 2551 บริษัทฯ ไดจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ 
จํานวน 5,750,000 หนวย ใหแกกรรมการซ่ึงเปนผูบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอย โดยไมคิด
มูลคา รายละเอียดของใบสําคัญและสิทธิดังกลาวไดแสดงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 18 

10. ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ 

 (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ที่ดินและ   เครื่องตกแตง  สินทรัพย  
 สวนปรับปรุง อาคารและ อุปกรณ และเคร่ืองใช  ระหวางติดต้ัง  
 ที่ดิน สิ่งปลูกสราง คอมพิวเตอร สํานักงาน ยานพาหนะ และกอสราง รวม 
ราคาทุน         
 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 
 ซื้อเพ่ิม - 63,993,299 18,057,547 128,879,413 6,050,673 657,291,412 874,272,344 
 จําหนาย  - (3,852,465) (5,967,045) (14,349,329) (2,546,298) (487,078) (27,202,215) 
 โอนเขา (ออก) - 876,562,247 14,783,657 57,856,894 185,000 (949,387,798) - 

 31 ธันวาคม 2552 2,380,384,994 7,200,605,936 307,060,222 1,981,422,476 41,964,035 99,117,491 12,010,555,154 

คาเส่ือมราคาสะสม        
 31 ธันวาคม 2551 - 1,210,292,257 214,757,057 1,039,743,980 21,980,944 - 2,486,774,238 
 คาเสื่อมราคาสําหรับป - 407,280,686 43,938,557 298,082,167 7,017,706 - 756,319,116 
 คาเสื่อมราคาสําหรับ        
    สวนที่จําหนาย - (907,404) (5,869,498) (11,980,785) (1,907,991) - (20,665,678) 

 31 ธันวาคม 2552 - 1,616,665,539 252,826,116 1,325,845,362 27,090,659 - 3,222,427,676 

คาเผ่ือการดอยคา        
 31 ธันวาคม 2551 13,000,000 50,540,000 - - - - 63,540,000 
 เพ่ิมขึ้นระหวางป - 14,000,000 - - - - 14,000,000 

 31 ธันวาคม 2552 13,000,000 64,540,000 - - - - 77,540,000 

มูลคาสุทธิตามบัญชี        
 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 

 31 ธันวาคม 2552 2,367,384,994 5,519,400,397 54,234,106 655,577,114 14,873,376 99,117,491 8,710,587,478 

คาเส่ือมราคาสําหรับป       
   2551 (641.7 ลานบาท รวมอยูในคาใชจายในการขาย สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร) 684,135,731 

   2552 (714.4 ลานบาท รวมอยูในคาใชจายในการขาย สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร) 756,319,116 
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(หนวย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ที่ดินและ   เครื่องตกแตง  สินทรัพย  
 สวนปรับปรุง อาคารและ อุปกรณ และเคร่ืองใช  ระหวางติดต้ัง  
 ที่ดิน สิ่งปลูกสราง คอมพิวเตอร สํานักงาน ยานพาหนะ และกอสราง รวม 
ราคาทุน         
 31 ธันวาคม 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 
 ซื้อเพิ่ม - 63,993,299 18,029,467 127,900,878 6,050,673 657,291,412 873,265,729 
 จําหนาย - (3,852,465) (5,967,045) (14,133,945) (2,546,297) (487,078) (26,986,830) 
 โอนเขา (ออก) - 876,562,247 14,783,657 57,856,894 185,000 (949,387,798) - 

 31 ธันวาคม 2552 2,380,384,994 7,199,960,219 306,812,940 1,961,881,890 41,366,990 99,117,491 11,989,524,524 

คาเสื่อมราคาสะสม        
 31 ธันวาคม 2551                        - 1,210,201,097 214,669,696 1,030,788,369 21,632,695 - 2,477,291,857 
 คาเสื่อมราคาสําหรับป - 407,216,115 43,875,669 294,190,303 6,898,297 - 752,180,384 
 คาเสื่อมราคาสําหรับ        
    สวนท่ีจําหนาย - (907,404) (5,869,497) (11,832,886) (1,907,991) - (20,517,778) 

 31 ธันวาคม 2552 - 1,616,509,808 252,675,868 1,313,145,786 26,623,001 - 3,208,954,463 

คาเผื่อการดอยคา        
 31 ธันวาคม 2551 13,000,000 50,540,000 - - - - 63,540,000 
 เพิ่มขึ้นระหวางป - 14,000,000 - - - - 14,000,000 

 31 ธันวาคม 2552 13,000,000 64,540,000 - - - - 77,540,000 

มูลคาสุทธิตามบัญชี        
 31 ธันวาคม 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 

 31 ธันวาคม 2552 2,367,384,994 5,518,910,411 54,137,072 648,736,104 14,743,989 99,117,491 8,703,030,061 

คาเส่ือมราคาสําหรับป     
   2551 (641.7 ลานบาท รวมอยูในคาใชจายในการขาย สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร)  680,222,463 

   2552 (714.4 ลานบาท รวมอยูในคาใชจายในการขาย สวนที่เหลือรวมอยูในคาใชจายในการบริหาร)   752,180,384 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯมียอดคงเหลือของยานพาหนะและอุปกรณซ่ึงไดมาภายใต
สัญญาเชาทางการเงิน โดยมีมูลคาสุทธิตามบัญชีเปนจํานวนเงิน 15.4 ลานบาท (2551: 34.0 ลาน
บาท) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯและบริษัทยอยมีอาคารและอุปกรณจํานวนหนึ่งซ่ึงตัดคาเส่ือม
ราคาหมดแลว   แตยังใชงานอยู ราคาทุนของสินทรัพยดังกลาวมีจํานวนเงินประมาณ 512.6 ลาน
บาท (2551: 440.2 ลานบาท) (งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ: 512.6 ลานบาท และ 2551: 440.2 ลาน
บาท) 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯไดจดจํานองอาคารและสิทธิการเชา (หมายเหตุ 12) มูลคาสุทธิ
ตามบัญชี 625.4 ลานบาท (2551: 576.5 ลานบาท) เพื่อเปนหลักประกันวงเงินสินเช่ือท่ีบริษัทฯมีตอ
ธนาคารพาณิชยตามท่ีกลาวไวในหมายเหตุ 13 และ 16  
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11. คอมพิวเตอรซอฟแวร 
 (หนวย: บาท) 

                   
งบการเงินรวม 

งบการเงิน         
เฉพาะกิจการ 

ราคาทุน   
31 ธันวาคม 2551 210,806,288 210,796,832 
ซ้ือเพิ่มระหวางป 23,846,186 23,846,186 
31 ธันวาคม 2552 234,652,474 234,643,018 
คาตดัจําหนายสะสม   
31 ธันวาคม 2551 80,644,038 80,641,258 
ตัดจําหนายระหวางป 18,892,537 18,891,591 
31 ธันวาคม 2552 99,536,575 99,532,849 
คาเผื่อการดอยคา   
31 ธันวาคม 2551 - - 
เพิ่มข้ึนระหวางป 43,000,000 43,000,000 
31 ธันวาคม 2552 43,000,000 43,000,000 
มูลคาสุทธิตามบัญชี   
31 ธันวาคม 2551 130,162,250 130,155,574 
31 ธันวาคม 2552 92,115,899 92,110,169 

12. สิทธิการเชา 

 (หนวย: บาท) 
 งบการเงินรวม

และงบการเงิน      
เฉพาะกิจการ 

ราคาทุน  
31 ธันวาคม 2551 861,451,458 
ซ้ือเพิ่มระหวางป 9,347,368 

31 ธันวาคม 2552 870,798,826 

คาตดัจําหนายสะสม  
31 ธันวาคม 2551 138,487,799 
ตัดจําหนายระหวางป 29,311,529 

31 ธันวาคม 2552 167,799,328 
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(หนวย: บาท) 
 งบการเงินรวม

และงบการเงิน      
เฉพาะกิจการ 

มูลคาสุทธิตามบัญชี  
31 ธันวาคม 2551 722,963,659 

31 ธันวาคม 2552 702,999,498 

13. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงนิ 

(หนวย: บาท) 

  งบการเงินรวมและ                 
  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

  2552 2551 

 เงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงิน  - 124,823,805 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯมีเงินกูยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินในรูปต๋ัวสัญญาใชเงินโดย
มีอัตราดอกเบ้ียรอยละ 4.00 ตอป และไมมีหลักทรัพยคํ้าประกัน เงินกูยืมนี้ถึงกําหนดชําระ          
เม่ือทวงถาม ในระหวางป 2552 บริษัทฯไดชําระคืนท้ังจํานวน 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ 2551 บริษัทฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารหลายแหงท่ียังมิไดเบิก
ใชเปนจํานวนท้ังส้ิน 155 ลานบาท และ 130 ลานบาท ตามลําดับ และมีวงเงินสินเช่ืออ่ืน ๆ จํานวน 
3,929 ลานบาท และ 4,677 ลานบาท ตามลําดับ โดยวงเงินบางสวนคํ้าประกันโดยสิทธิการเชาและ
ส่ิงปลูกสราง (หมายเหตุ 10 และ 12)  
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14. หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน 

 (หนวย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สวนท่ีถึงกําหนด  สวนท่ีถึงกําหนด 
 ชําระในหน่ึงป  ชําระเกินหนึ่งป 

 2552   2551  2552   2551 
หนี้สินตามสัญญาเชา     
   การเงิน 3,996,042 9,951,132 5,995,160 5,847,324 

หัก: ดอกเบ้ียรอการ     

   ตัดจําหนาย (456,590) (655,411) (359,566) (376,946) 

สุทธิ 3,539,452 9,295,721 5,635,594 5,470,378 

บริษัทฯไดทําสัญญาเชาการเงินกับบริษัทลีสซ่ิงเพื่อเชายานพาหนะและอุปกรณใชในการ
ดําเนินงานของกิจการโดยมีกําหนดการชําระคาเชาเปนรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดย
เฉล่ียประมาณ 3 ถึง 5 ป  

ณ วันท่ี 3  1 ธันวาคม 2552 บริษัทฯมีภาระผูกพันท่ีจะตองจายคาเชาข้ันตํ่าตามสัญญาเชาการเงิน  
ดังนี้  

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

ผลรวมของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายทั้งสิ้นตามสัญญาเชา 4.00 6.00 10.00 
ดอกเบี้ยตามสัญญาเชาการเงินรอการตัดบัญชี                                      (0.46) (0.36) (0.82) 
มูลคาปจจุบันของจํานวนเงินขั้นตํ่าที่ตองจายทั้งสิ้นตามสัญญาเชา 3.54 5.64 9.18 
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15. หุนกู 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

จํานวนหุน (หนวย)  จํานวนเงิน (บาท) 

2552  2551  2552  2551 

หุนกูประเภทไมมีหลักประกัน ครั้งที่ 1/2548       
   ชุดที่ 2 -  500,000 - 500,000,000 
หุนกูประเภทไมมีหลักประกัน       
   ครั้งที่ 1/2551 500,000  500,000 260,000,000 420,000,000 
   ครั้งที่ 2/2551 630,000  630,000 630,000,000 630,000,000 
   ครั้งที่ 1/2552 300,000  - 300,000,000 - 
รวม 1,430,000  1,630,000 1,190,000,000 1,550,000,000 

หัก: สวนที่จะถึงกําหนด      
           ชําระภายใน 1 ป    (160,000,000) (660,000,000) 
หุนกู - สุทธิจากสวนที่ถึงกําหนด      
   ชําระภายในหน่ึงป    1,030,000,000 890,000,000 

รายละเอียดของหุนกูมีดังนี้ 

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

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

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

เม่ือวันท่ี 17 มีนาคม 2552 หุนกูดังกลาวจํานวน 500 ลานบาทไดครบกําหนดไถถอน บริษัทฯ
ไดจายชําระคืนใหแกผูถือหุนกูท้ังจํานวนแลว 
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2. หุนกูไมดอยสิทธิและไมมีหลักประกันชนิดทยอยชําระคืนเงินตนของบริษัท โฮม โปรดักส 
เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2551 ครบกําหนดไถถอนป 2554 

 "หุนกูชนิดทยอยชําระคืนเงินตนของ 

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

ไถถอนป 2554" 
จํานวนเงิน  500 ลานบาท  
อายุ  3 (สาม) ป นับจากวันทีอ่อกหุนกู  
วันทีอ่อกหุนกู  2 พฤษภาคม 2551   
อัตราดอกเบี้ย รอยละ 4.00 ตอป  
ระยะเวลาการชําระดอกเบี้ย ชําระทกุๆ 3 (สาม)เดือน ในเดือนกมุภาพันธ พฤษภาคม  สิงหาคม 
  และพฤศจิกายนของทุกป  
การชําระเงินตน ชําระคืนเปนรายงวด 3 (สาม)เดือน งวดละ 40 ลานบาท (งวดสุดทาย 60  
 ลานบาท) จํานวน 12 งวด เร่ิมงวดแรกวันที ่2 สิงหาคม 2551 
 งวดสุดทาย 2 พฤษภาคม 2554 
เง่ือนไขและขอจํากัดทางการเงิน การดํารงสัดสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน 

 ในระหวางปปจจุบัน บริษัทฯไดชําระคืนเงินตนตามเงื่อนไขการชําระคืนของหุนกูดังกลาว
จํานวนงวดละ 40 ลานบาท คิดเปนจํานวนเงินรวมท้ังส้ิน 160 ลานบาท ใหแกผูถือหุนกู  

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

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

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

เม่ือวันท่ี 8 เมษายน 2552 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติยกเลิกการออกหุนกู
สวนท่ีเคยไดรับอนุมัติแตยังไมมีการออกจาํหนายจํานวน 1,870 ลานบาท และพิจารณาอนุมัติให
บริษัทฯออกและเสนอขายตราสารหน้ีดังนี ้

- ออกและเสนอขายต๋ัวเงิน และ/หรือหุนกูระยะส้ันท่ีมีระยะเวลาครบกําหนดไถถอนไมเกิน     
270 วัน นับแตวันออกหุนกู ภายในวงเงินไมเกิน 2,000 ลานบาท 

- ออกและเสนอขายหุนกูระยะยาวท่ีมีระยะเวลาครบกําหนดไถถอนไมเกิน 10 ป นับแตวันออก
หุนกูภายในวงเงินไมเกิน 4,000 ลานบาท 
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 4. เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2552 บริษัทฯไดออกหุนกูไมดอยสิทธิและไมมีประกันของบริษัท โฮม           
โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2552 ครบกําหนดไถถอนป 2555 จํานวน 300 ลาน
บาท เสนอขายใหแกผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ตามมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําปของ
บริษัทฯเม่ือวันท่ี 8 เมษายน 2552 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 "หุนกูไมดอยสิทธิและไมมีประกันของ 

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

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

16. เงินกูยืมระยะยาว 

เงินกูยืมเงินระยะยาวของบริษัทฯมีรายละเอียดดังนี้ 

                         (หนวย: บาท) 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยอดคงเหลือ   เง่ือนไขการผอนชําระ   

ลําดบัที ่ ยอดเงินกู 2552   2551   ตอเดือน 
  
อัตราดอกเบี้ย  

1 1,500,000,000 675,000,000  975,000,000  25.00 ลานบาท  * 
2 845,000,000 305,320,000  -  15.52 ลานบาท  ** 

  รวม  980,320,000  975,000,000     
หัก: สวนทีถ่ึงกําหนด 
   ชําระภายในหนึง่ป (486,240,000)  (300,000,000)     

เงินกูยืมระยะยาว - สุทธิ        
    จากสวนทีถ่ึงกาํหนดชําระ        
    ภายในหนึ่งป 494,080,000  675,000,000     

* อัตรารอยละ 4.15 - 4.25 ตอป และตั้งแตมิถุนายน 2553 เปน MLR  
** อัตรา MLR ลบรอยละตามที่ตกลงรวมกัน 

1) บริษัทฯไดนําสินทรัพยและสิทธิการเชาเปนหลักทรัพยคํ้าประกันเงินกูยืมลําดับท่ี 1 (หมายเหตุ 
10 และ 12)  
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2) เม่ือวันท่ี 8 มิถุนายน 2550 บริษัทฯไดทําสัญญาเงินกูยืมจํานวน 2,000 ลานบาทกับธนาคาร
พาณิชยแหงหนึ่ง (ลําดับท่ี 2) โดยมีกําหนดระยะเวลาชําระคืนภายใน 78 เดือน เดือนละ          
ไมตํ่ากวา 33 ลานบาท และคิดดอกเบ้ียในอัตรา MLR ลบรอยละตามท่ีตกลงรวมกัน เงินกูยืมนี้
คํ้าประกันแบบ Negative Pledge ดวยสินทรัพยและสิทธิการเชาบางสวน  

เม่ือวันท่ี 28 กรกฎาคม 2551 บริษัทฯไดทําความตกลงกับธนาคารในการลดวงเงินกูยืมจาก 
2,000 ลานบาท เปน 845 ลานบาท และ วันท่ี 5 กุมภาพันธ 2552 บริษัทฯไดทําความตกลงกับ
ธนาคารเพ่ือเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการใชวงเงินกูบางประการรวมทั้งเง่ือนไขการผอนชําระ จาก
เดิมกําหนดระยะเวลาชําระคืนภายใน 61 เดือน เดือนละไมตํ่ากวา 33.00 ลานบาท เปล่ียนเปน
กําหนดระยะเวลาชําระคืนภายใน 48 เดือน  เดือนละไมตํ่ากวา 15.52 ลานบาท ในเดือน
กันยายน 2552 บริษัทฯใชวงเงินกูยืมระยะยาวเต็มวงเงิน (2551: วงเงินกูยืมระยะยาวท่ียังไมได
เบิกใชมีจํานวน 745 ลานบาท) 

ในเดือนตุลาคม 2552 บริษัทฯไดชําระคืนเงินกูบางสวนกอนกําหนดชําระคืนเปนจํานวน 300 
ลานบาท 

3) บริษัทฯจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญาเงินกูท้ังสอง
ฉบับ เชน จะตองดํารงสัดสวนหนี้สินทางการเงินตอสวนของผูถือหุนตามท่ีตกลงรวมกัน  

17. ทุนจดทะเบียน 

ในระหวางปปจจุบัน ตามที่กลาวในหมายเหตุ 18 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของ
บริษัทฯไดใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิดังนี้ 

 จํานวนใบสําคัญ จํานวนหุน ราคา  
ป 2552 แสดงสิทธิ สามัญ ใชสิทธิ จํานวนเงิน 

 (หนวย) (หุน) (บาทตอหุน) (บาท) 
ESOP-W2 9,700 17,682 1.000 17,682 
ESOP-W3 5,352,901 5,525,360 1.000 5,525,360 
ESOP-W4     
   - ไตรมาสท่ีหนึ่ง 1,786 1,786 3.980 7,108 
   - ไตรมาสท่ีสอง 2,366,215 2,406,419 3.912 9,413,912 
   - ไตรมาสท่ีสาม 5,061,028 5,147,037 3.912 20,135,209 
   - ไตรมาสท่ีสี่ 2,694,046 5,204,893 2.059 10,716,875 

 10,123,075 12,760,135  40,273,104 

รวม 15,485,676 18,303,177  45,816,146 
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ตามท่ีกลาวขางตนทําใหจํานวนหุนสามัญ ทุนชําระแลวและสวนเกินมูลคาหุนสามัญของบริษัทฯ
เพิ่มข้ึนดังนี้ 

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

หุนสามัญจดทะเบียน    
   ณ วันตนป 1,986,468.1   
   เพ่ิมทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจายหุนปนผล    
   และการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ 1,807,745.8   

   ณ วันปลายป 3,794,213.9   

หุนสามัญท่ีออกและชําระแลว    
   ณ วันตนป 1,933,610.6 1,933,610.6 566,804.4 
   เพ่ิมทุนจากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ 18,303.2 18,303.2 27,513.0 
   เพิ่มทุนจากการจายหุนปนผล 1,752,012.4 1,752,012.4 - 

   ณ วันปลายป 3,703,926.2 3,703,926.2 594,317.4 

เม่ือวันท่ี 8 เมษายน 2552 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน
จํานวน 14.7 ลานบาทจากทุนจดทะเบียนเดิม 1,986.5 ลานบาท เปน 2,001.2 ลานบาทโดยการออก
หุนสามัญใหมจํานวน 14.7 ลานหุน หุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ  
ที่จะซ้ือหุนสามัญของพนักงาน (ESOP-W4) 

 เม่ือวันท่ี 29 กันยายน 2552 ท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯไดมีมติ ดังนี้ 

1. อนุมัติใหจัดสรรกําไรสะสมและจายปนผลระหวางกาล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

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

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

 - จายปนผลเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.10 บาท หรือคิดเปนจํานวนเงินไมเกิน 194.7 ลานบาท 
รวมเปนการจายปนผลในอัตราหุนละ 1 บาท 

 บริษัทฯไดจายหุนปนผลและเงินปนผลจํานวนดังกลาวเม่ือวันท่ี 27 ตุลาคม 2552 
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2. อนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 1,793.0 ลานบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,001.2 ลานบาท 
เปน 3,794.2 ลานบาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 1,793.0 ลานหุน มูลคาท่ีตราไว      
หุนละ 1 บาท โดยอนุมัติใหจัดสรรหุนเพิ่มทุนจํานวนดังกลาวดังนี้ 

 - จัดสรรหุนจํานวน 1,752.0 ลานหุนเพื่อรองรับการจายหุนปนผล 
 - จัดสรรหุนจํานวน 41.0 ลานหุนเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน

สามัญของพนักงาน (ESOP-W4) ท่ีจะมีการปรับสิทธิแปลงสภาพเนื่องจากการจายหุนปนผล
ตามท่ีกลาวขางตน 

ในเดือนตุลาคม 2552 บริษัทฯไดจัดสรรหุนสามัญเพื่อการจายหุนปนผลจํานวน 1,752 ลานหุน และ
ไดจดทะเบียนการเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยเปนทุนชําระแลวจํานวน 3,698.7 ลานบาท เม่ือวันท่ี 
20 ตุลาคม 2552 ท้ังนี้ บริษัทฯไดยื่นขอใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยรับหุนเพิ่มทุนจํานวน 
1,752 ลานหุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนเพิ่มเติม และไดรับอนุมัติใหหุนเพิ่มทุนดังกลาวเร่ิมซ้ือขาย
ในตลาดหลักทรัพยไดต้ังแตวันท่ี 27 ตุลาคม 2552 เปนตนไป 

บริษัทฯไดจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยเปนทุนชําระแลวจํานวน 3,703.9 ลานบาทเม่ือ
วันท่ี 25 ธันวาคม 2552 

18. ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

 ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯซ่ึงออกใหโดยไมมีราคาเสนอขาย มีรายละเอียดดังนี้ 
ประเภท 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 
 

ออกใหแก 
วันท่ีออก 

ใบสําคัญแสดงสิทธ ิ
จํานวนใบสําคัญ 
แสดงสิทธิท่ีออก 

อายุใบสําคัญ
แสดงสิทธิ 

ราคาใชสิทธิ 
ตอ 1 หุนสามัญ 

อัตราการใชสิทธิ 
ตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธ ิ

   (หนวย)    
ESOP-W2 กรรมการและพนักงาน      

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

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

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

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

  อัตราการใชสิทธิ 
ประเภทใบสําคัญแสดงสิทธิ ราคาใชสิทธิตอ 1 หุนสามัญ ตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ESOP-W2  1.00 บาท 1.823 หุนสามัญ 
ESOP-W3  1.00 บาท 1.007 หุนสามัญ 
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 ตามมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯเมื่อวันท่ี 8 เมษายน 2552 อนุมัติใหบริษัทฯจาย          
เงินปนผลซ่ึงเปนเงินเกินกวาอัตรารอยละ 55 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดของบริษัทฯในป 
2551 บริษัทฯจึงตองเปล่ียนแปลงราคาใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิของ ESOP-W3 และ ESOP-
W4 ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในหนังสือช้ีชวนการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ดังนี้ 

  อัตราการใชสิทธิ 
ประเภทใบสําคัญแสดงสิทธิ ราคาใชสิทธิตอ 1 หุนสามัญ ตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ 

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

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

 ตามมติท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทฯเม่ือวันท่ี 29 กันยายน 2552 ตามท่ีกลาวในหมายเหตุ 
17 บริษัทฯตองจายปนผลระหวางกาลเปนหุนปนผลใหกับผูถือหุนจํานวน 1,752.0 ลานหุน ใหแก     
ผูถือหุนของบริษัทฯ เม่ือวันท่ี 27 ตุลาคม 2552 บริษัทฯจึงตองปรับราคาใชสิทธิและอัตราการใช
สิทธิของ ESOP-W3 และ ESOP-W4 ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในหนังสือช้ีชวนการเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ดังนี้ 

ประเภทใบสําคัญ ราคาใชสิทธิตอ  อัตราการใชสิทธิ 
แสดงสิทธิ 1 หุนสามัญ  ตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ 

ESOP-W3 1.000  1.957 
ESOP-W4 2.059  1.932 

 การเปล่ียนแปลงราคาและอัตราการใชสิทธิใหมสําหรับ ESOP-W3 และ ESOP-W4 นี้มีผลบังคับ
ต้ังแตวันท่ี 12 ตุลาคม 2552 

ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯในระหวางปมีการเปล่ียนแปลงดังนี้ 

(หนวย: หนวย) 

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

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 31 ธันวาคม 2551 ในระหวางป ในระหวางป 31 ธันวาคม 2552 

ESOP-W2 18,200 (9,700) (8,500)                              - 
ESOP-W3 5,933,832 (5,352,901) - 580,931 
ESOP-W4 46,271,700 (10,123,075) - 36,148,625 
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19. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบทบัญญัติของมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯตอง
จัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป 
จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมาย
ดังกลาวไมสามารถนําไปจายเงินปนผลได 

20. คาใชจายตามลักษณะ 

 รายการคาใชจายแบงตามลักษณะประกอบดวยรายการคาใชจายท่ีสําคัญดังตอไปนี้ 

(หนวย: ลานบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2552 2551 2552 2551 
ผลตอบแทนพนักงาน 1,437 1,272 1,437 1,272 
คาใชจายเกี่ยวกับอาคารและสถานที่ 820 789 820 741 
คาเส่ือมราคาและคาตัดจําหนาย 805 728 800 724 
คาสนับสนุนการขายและการดําเนินงาน 784 1,156 758 1,143 
คาใชจายทางการเงิน 114 134 114 136 
คาใชจายทางภาษี 558 392 557 390 
การเปล่ียนแปลงในสินคาสําเร็จรูป (265) (285) (265) (285) 

21. กําไรตอหุน 

 กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานคํานวณโดยหารกําไรสุทธิสําหรับปดวยจํานวนถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักของหุน
สามัญท่ีออกอยูในระหวางป โดยไดปรับจํานวนหุนตามสัดสวนท่ีเปล่ียนไปของจํานวนหุนสามัญท่ี
เกิดจากการเพิ่มทุนโดยการออกหุนปนผล ณ วันท่ี 20 ตุลาคม 2552 จํานวน 1,752.0 ลานหุน (ตามท่ี
กลาวไวในหมายเหตุ 17) และไดปรับปรุงจํานวนหุนสามัญท่ีใชในการคํานวณกําไรตอหุนของ     
ปกอนท่ีนํามาเปรียบเทียบ โดยถือเสมือนวาการออกหุนปนผลไดเกิดข้ึนต้ังแตวันเร่ิมตนของ      
งวดแรกท่ีเสนอรายงาน 

 กําไรตอหุนปรับลดคํานวณโดยหารกําไรสุทธิสําหรับปดวยผลรวมของจํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ีย
ถวงน้ําหนักท่ีออกอยูในระหวางป โดยไดปรับจํานวนหุนตามสัดสวนท่ีเปล่ียนไปของจํานวน       
หุนสามัญท่ีเกิดจากการเพิ่มทุนโดยการออกหุนปนผลตามท่ีกลาวขางตนกับจํานวนถัวเฉลี่ย         
ถวงน้ําหนักของหุนสามัญท่ีบริษัทฯอาจตองออกเพ่ือแปลงหุนสามัญเทียบเทาปรับลดท้ังส้ินใหเปน
หุนสามัญ โดยสมมติวาไดมีการแปลงเปนหุนสามัญ ณ วันตนปหรือ ณ วันออกหุนสามัญเทียบเทา 
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 กําไรตอหุนข้ันพื้นฐานและกําไรตอหุนปรับลดแสดงการคํานวณไดดังนี้ 

 งบการเงินรวม 

 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 กําไรสุทธิ  จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก  กําไรตอหุน  
 (บาท) (หุน) (บาท) 

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

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน       
กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนของ       

   บริษัทใหญ 1,142,857,430 959,418,953 3,692,219,841 3,681,877,964 0.31 0.26 

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทา       

   ปรับลด - - 48,733,170 10,697,835   

กําไรตอหุนปรับลด       
กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญ       
   สมมติวามีการแปลงเปนหุนสามัญ       
   จากใบสําคัญแสดงสิทธิ 1,142,857,430 959,418,953 3,740,953,011 3,692,575,799 0.31 0.26 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

 กําไรสุทธิ  จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก  กําไรตอหุน  
 (บาท) (หุน) (บาท) 

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

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน       
กําไรสุทธิสวนที่เปนของผูถือหุนของ       

   บริษัทใหญ 1,138,194,610 953,946,185 3,692,219,841 3,681,877,964 0.31 0.26 

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทา       

   ปรับลด - - 48,733,170 10,697,835   

กําไรตอหุนปรับลด       
กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญ       
   สมมติวามีการแปลงเปนหุนสามัญ       
   จากใบสําคัญแสดงสิทธิ 1,138,194,610 953,946,185 3,740,953,011 3,692,575,799 0.30 0.26 

22. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

 บริษัทฯและบริษัทยอยดําเนินกิจการหลัก คือ จําหนายสินคาท่ีเกี่ยวของกับการตกแตง กอสราง   
ตอเติม ซอมแซมอาคารและที่อยูอาศัยแบบครบวงจรและใหบริการท่ีเกี่ยวของ รวมถึงการใหเชา
พื้นท่ี (ซ่ึงมียอดรายไดและสินทรัพยนอยกวารอยละ 10 ของยอดรายไดรวมและสินทรัพยรวมของ
ทุกสวนงาน) โดยมีสวนงานทางภูมิศาสตรหลักในประเทศไทย ดังนั้นรายได กําไร และสินทรัพย 
โดยสวนใหญตามท่ีแสดงไวในงบการเงินจึงเกี่ยวของกับสวนงานธุรกิจจําหนายสินคาและสวนงาน
ทางภูมิศาสตรตามท่ีกลาวไว 
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23. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

 บริษัทฯและพนักงานบริษัทฯไดรวมกันจัดต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบัญญัติกองทุน
สํารองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและพนักงานจะจายสมทบเขากองทุนเปนรายเดือนในอัตรา
รอยละ  3 - 5 ของเงินเดือน  กองทุนสํารองเล้ียงชีพนี้บริหารโดยบริษัท  อเมริกัน  อินเตอร           
แนชชั่นแนล แอสชัวรันส จํากัด และจะจายใหแกพนักงานเมื่อพนักงานน้ันออกจากงานตาม
ระเบียบวาดวยกองทุนของบริษัทฯ ในระหวางป 2552 บริษัทฯไดจายเงินสมทบกองทุนเปนจํานวน
เงิน 30.24 ลานบาท (2551: 23.98 ลานบาท) 

24.  เงินปนผลจาย 

 อนุมัติโดย เงินปนผลจาย เงินปนผลจายตอหุน วันที่จายเงินปนผล 

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

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

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

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

25. ภาระผูกพันและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

25.1 บริษัทฯ มีภาระผูกพันกับธนาคารในการคํ้าประกันการเชา การซ้ือสินคาหรือจางทําของและ         
คํ้าประกันตอหนวยงานรัฐวิสาหกิจ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 และ2551 เปนจํานวนเงินรวม 66.65 
ลานบาท และ 75.90 ลานบาท ตามลําดับ 

25.2  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯมีภาระผูกพันจากการเปดวงเงินเลตเตอรออฟเครดิตกับธนาคาร
พาณิชย 2  แหง วงเงิน 3.53 ลานเหรียญสหรัฐ (2551: วงเงิน 1.99 ลานเหรียญสหรัฐ)  
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26. ภาระผูกพันตามสัญญาเชาดาํเนินงาน 

26.1 สัญญาเชาระยะยาว 

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

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯมีจํานวนเงินข้ันตํ่าท่ีตองจายในอนาคตท้ังส้ินภายใตสัญญา
เชาดําเนินการดังนี้ 

 ลานบาท 
จายชําระภายใน  
     1 ป 43.5 
     2 ถึง 5 ป 188.0 
     มากกวา 5 ป 922.7 

 1,154.2 

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

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯมีจํานวนเงินข้ันตํ่าท่ีตองจายในอนาคตท้ังส้ินภายใตสัญญา
เชาดําเนินการดังนี้ 

 ลานบาท 
จายชําระภายใน  
     1 ป 82.5 
     2 ถึง 5 ป 353.5 
     มากกวา 5 ป 1,331.2 

 1,767.2 

26.2 สัญญาใหเชาระยะยาว 

บริษัทฯ ไดทําสัญญา 7 สัญญาในการใหเชาและใหเชาชวงพื้นท่ีบางสวนในสาขาของบริษัทฯ 5 
แหงกับบริษัทอ่ืน 2 แหง อายุสัญญา 29 - 30 ป โดยมีคาเชารับลวงหนารวมจํานวน 640.49 ลานบาท 
สัญญาครบกําหนดระหวางป 2576 - 2579 บริษัทฯ รับรูรายไดตามเกณฑท่ีเปนระบบตลอดอายุการ
ใหประโยชนของสิทธิการเชาโดยวิธีเสนตรงตามอายุสัญญาเชา 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯมียอดคงคางของคาเชารับลวงหนา (สุทธิจากจํานวนท่ีรับรูเปน
รายได) ตามสัญญาใหเชาพื้นท่ีดังกลาวจํานวน 521.1 ลานบาท (2551: 542.8 ลานบาท) 

27. เคร่ืองมือทางการเงิน 

27.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

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

 ความเสี่ยงดานการใหสินเชื่อ 

บริษัทฯมีความเส่ียงดานการใหสินเช่ือท่ีเกี่ยวเนื่องกับลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน ฝายบริหาร
ควบคุมความเส่ียงนี้โดยการกําหนดใหมีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม 
ดังนั้นบริษัทฯจึงไมคาดวาจะไดรับความเสียหายท่ีเปนสาระสําคัญจากการใหสินเช่ือ นอกจากนี้  
การใหสินเช่ือของบริษัทฯไมมีการกระจุกตัวเนื่องจากบริษัทฯมีฐานของลูกคาท่ีหลากหลายและมี
อยูจํานวนมากราย จํานวนเงินสูงสุดท่ีบริษัทฯอาจตองสูญเสียจากการใหสินเช่ือคือมูลคาตามบัญชี
ของลูกหนี้และลูกหนี้อ่ืนท่ีแสดงอยูในงบดุล 

 ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย 

บริษัทฯมีความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียท่ีสําคัญอันเกี่ยวเนื่องกับเงินฝากสถาบันการเงิน เงินกูยืมระยะ
ส้ัน หุนกูและเงินกูยืมระยะยาวท่ีมีดอกเบ้ีย อยางไรก็ตาม เนื่องจากสินทรัพยและบางสวนของ
หนี้สินทางการเงินมีอัตราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอัตราตลาด และมีหนี้สินทางการเงินบางสวนท่ีมี
อัตราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเคียงกับอัตราตลาดในปจจุบัน ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ียของบริษัทฯจึง
อยูในระดับตํ่า  

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 สินทรัพยและหนี้สินทางการเงินท่ีสําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตรา
ดอกเบ้ีย และสําหรับสินทรัพยและหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอัตราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวันท่ี
ครบกําหนด หรือ วันท่ีมีการกําหนดอัตราดอกเบ้ียใหม (หากวันท่ีมีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหม  
ถึงกอน) ไดดังนี้            
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 งบการเงินรวม 

 อัตราดอกเบ้ียคงท่ี อัตราดอกเบ้ีย    

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

 (บาท) (รอยละตอป) 

สินทรัพยทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเทา       
   เงินสด 675,000,000 - 59,593,753 111,737,076 846,330,829 0.50 - 1.00 

หน้ีสินทางการเงิน       
หุนกู 160,000,000 1,030,000,000 - - 1,190,000,000 4.00 - 5.50 
เงินกูยืมระยะยาว 125,000,000 - 855,320,000 - 980,320,000 4.32 - 5.27 

 285,000,000 1,030,000,000 855,320,000 - 2,170,320,000  
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

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

 (บาท) (รอยละตอป) 

สินทรัพยทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเทา       
   เงินสด 675,000,000 - 38,217,786 111,159,162 824,376,948 0.50 - 1.00 

หน้ีสินทางการเงิน       
เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการ       
   ท่ีเก่ียวของกัน 70,000,000 - - - 70,000,000 1.50 - 4.00 
หุนกู 160,000,000 1,030,000,000 - - 1,190,000,000 4.00 - 5.50 
เงินกูยืมระยะยาว 125,000,000 - 855,320,000 - 980,320,000 4.32 - 5.27 

 355,000,000 1,030,000,000 855,320,000 - 2,240,320,000  

 ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน 

บริษัทฯมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีสําคัญอันเกี่ยวเนื่องจากการซ้ือสินคาเปนเงินตรา
ตางประเทศ บริษัทฯไมไดทําสัญญาซ้ือขายเงินตราตางประเทศลวงหนาเพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการ
บริหารความเส่ียง 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 บริษัทฯมียอดคงเหลือของหนี้สินทางการเงินท่ีเปนสกุลเงินตรา
ตางประเทศดังนี้ 

 
 หนี้สินทาง อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ย  

สกุลเงิน การเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2552 

 (เหรียญ) (บาทตอหนวยเงินตราตางประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 505,416 33.5168 
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27.2 มูลคายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

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 2552 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงอัตราสวนหนี้สินรวม
ตอสวนของผูถือหุนเปน 1.63   

29. เหตุการณภายหลังวันท่ีในงบการเงิน 

29.1 เม่ือวันท่ี 8 มกราคม 2553 บริษัทฯไดออกหุนกูไมดอยสิทธิและไมมีประกันของบริษัท โฮม           
โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2553 ครบกําหนดไถถอนป 2556 จํานวน 700 ลานบาท 
เสนอขายใหแกผูลงทุนสถาบันและ/หรือผูลงทุนรายใหญ ตามมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
ของบริษัทฯเม่ือวันท่ี 8 เมษายน 2552 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 "หุนกูไมดอยสิทธิและไมมีประกันของ 

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

ไถถอนป 2556" 
จํานวนเงิน  700 ลานบาท  
อายุ  3 (สาม) ป นับจากวันทีอ่อกหุนกู  
วันทีอ่อกหุนกู  8 มกราคม 2553 
อัตราดอกเบี้ย รอยละ 3.65 ตอป  
ระยะเวลาการชําระดอกเบี้ย ชําระทกุ ๆ  3 (สาม) เดือน ในเดอืนมกราคม เมษายน กรกฎาคมและตุลาคม  
 ของแตละป ตลอดอายุของหุนกู กําหนดชําระดอกเบีย้คร้ังแรกวันที ่8 เมษายน 
 2553 และชําระดอกเบี้ยคร้ังสุดทายวันที ่8 มกราคม 2556 
การชําระเงินตน ในวันครบกําหนดไถถอนหุนกูคือวันที่ 8 มกราคม 2556 
เง่ือนไขและขอจํากัดทางการเงิน การดํารงสัดสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนและขอจํากัดการประกาศจาย 
 เงินปนผล 
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29.2 เม่ือวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2553 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯไดมีมติอนุมัติการจายเงินสดปนผล
จากการดําเนินงานในป 2552 ในอัตราหุนละ 0.212 บาท ซ่ึงบริษัทฯไดจายเงินสดปนผลระหวาง
กาลแลว ในอัตราหุนละ 0.052 บาท คงเหลือท่ีตองจายใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.16 บาท โดย
จะเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติ 

30. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 

 บริษัทฯไดมีการจัดประเภทรายการบัญชีบางรายการในงบการเงินสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2551 ใหมเพื่อใหสอดคลองกับการจัดประเภทรายการบัญชีในปปจจุบัน ซ่ึงไมมีผลกระทบตอกําไร
สุทธิหรือสวนของผูถือหุน การจัดประเภทรายการใหมมีดังตอไปนี้ 

  (หนวย: บาท) 
 งบการเงินรวม 

 ตามท่ีจัดประเภทใหม ตามท่ีเคยรายงานไว 
คาใชจายคางจาย 317,074,342 380,940,852 
หนี้สินหมุนเวยีนอ่ืน 172,159,971 108,293,461 
  (หนวย: บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ตามท่ีจัดประเภทใหม ตามท่ีเคยรายงานไว 
คาใชจายคางจาย 301,203,104 365,069,614 
หนี้สินหมุนเวยีนอ่ืน 170,512,521 106,646,011 

31. การอนุมัติงบการเงิน 

  งบการเงินนี้ไดรับอนุมัติใหออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเม่ือวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2553  

 


