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บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 
สําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 

1. ข้อมูลทัว่ไปของบริษทัฯ 

บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจัดตั้งและมี
ภูมิลาํเนาในประเทศไทย โดยมีบริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ 
จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทยเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ธุรกิจหลกั
ของบริษทัฯคือการจาํหน่ายสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตกแต่ง ก่อสร้าง ต่อเติมและซ่อมแซมอาคาร
และท่ีอยู่อาศัยแบบครบวงจรและให้บริการท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการให้เช่าพ้ืนท่ี ท่ีอยู่ตามท่ี              
จดทะเบียนของบริษทัฯอยูท่ี่เลขท่ี 96/27 หมู่ 9 ตาํบลบางเขน อาํเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัฯมีสาขาในกรุงเทพฯและต่างจงัหวดัรวม  40 สาขา (2552: 35 
สาขา)  

2. เกณฑ์ในการจดัทาํงบการเงนิ 

2.1 งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพบญัชี พ.ศ. 2547 
ยกเวน้ มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19 เร่ือง ผลประโยชน์ของพนกังาน ซ่ึงบริษทัฯถือปฏิบติัก่อน
วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้ 

การแสดงรายการในงบการเงินเป็นไปตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้ลงวนัท่ี     
30 มกราคม 2552 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543 

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

  งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการ
บญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

 ก) งบการเงินรวมน้ีจัดทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จาํกัด 
(มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัย่อย”) 
ดงัต่อไปน้ี 
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     ร้อยละของสินทรัพย ์ ร้อยละของรายได ้
     ท่ีรวมอยูใ่น ท่ีรวมอยูใ่นรายไดร้วม 
  จดัตั้งข้ึนใน อตัราร้อยละ สินทรัพยร์วม สาํหรับปีส้ินสุด 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

   2553 2552 2553 2552 2553 2552 

   ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทั มาร์เกต็ วลิเลจ จาํกดั ให้เช่าพ้ืนท่ีศูนยก์ารคา้ ไทย 99.99 99.99 0.34 0.40 1.09 1.20 

ข) บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัยอ่ยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีไดม้า (วนัท่ี
บริษทัฯมีอาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ย) จนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ค) งบการเงินของบริษทัย่อยไดจ้ัดทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีท่ีสําคญัเช่นเดียวกนักบัของ
บริษทัฯ 

ง) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัยอ่ย รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระสาํคญัไดถู้กตดัออก
จากงบการเงินรวมน้ีแลว้  

จ) ยอดเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยในบญัชีของบริษทัฯไดต้ดักบัส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัยอ่ยแลว้  

ฉ) ส่วนของผูถื้อหุ้นส่วนน้อย คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิของบริษทัย่อย  
ส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกาํไรขาดทุนรวมและ
ส่วนของผูถื้อหุน้ในงบดุลรวม 

2.3 บริษทัฯไดจ้ดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการเพ่ือประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทั
ยอ่ยตามวิธีราคาทุน 

3. การประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ 

 ในระหว่างปีปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการบญัชีฉบบัปรับปรุงและมาตรฐานการ
บญัชีใหม่ตามรายละเอียดขา้งล่างน้ี  

ก) มาตรฐานการบญัชีท่ีมีผลบงัคบัใชส้าํหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2554 (เวน้แต่แม่บทการบญัชีซ่ึงมีผลบงัคบัใชท้นัที) 

แม่บทการบญัชี (ปรับปรุง 2552)  
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2552) การนาํเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2552) สินคา้คงเหลือ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2552) งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2552) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณ

การทางบญัชี และขอ้ผดิพลาด 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 2552) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 2552) สญัญาก่อสร้าง 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 2552) ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ 
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มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2552) สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2552) รายได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 19  ผลประโยชน์ของพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 2552) ตน้ทุนการกูย้มื 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2552) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการ    

ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 26  การบญัชีและการรายงานโครงการ

ผลประโยชนเ์ม่ือออกจากงาน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2552) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 29  การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ     

ท่ีเงินเฟ้อรุนแรง 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2552) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 2552) กาํไรต่อหุน้ 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) งบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2552) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 2552) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และ

สินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2552) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2552) อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 2  การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 3 
(ปรับปรุง 2552) 

การรวมธุรกิจ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 5 
(ปรับปรุง 2552) 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและ
การดาํเนินงานท่ียกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 6 การสาํรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรแร่ 
การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ฉบบัท่ี 15 

สญัญาการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย ์
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ข) มาตรฐานการบัญชีท่ีมีผลบังคับใช้สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีท่ีเ ร่ิมในหรือหลังวันท่ี              
1 มกราคม 2556 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12  ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และ

การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัความช่วยเหลือจาก
รัฐบาล 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่ามาตรฐานการบญัชีขา้งตน้จะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อ
งบการเงินสาํหรับปีท่ีเร่ิมใชม้าตรฐานการบญัชีดงักล่าว ยกเวน้มาตรฐานการบญัชีดงัต่อไปน้ีท่ีฝ่าย
บริหารคาดว่าจะมีผลกระทบต่องบการเงินในปีท่ีนาํมาตรฐานการบญัชีดงักล่าวมาถือปฏิบติั  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่12 เร่ือง ภาษเีงนิได้ 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีกาํหนดให้กิจการระบุผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดจากความแตกต่างของ
มูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินระหว่างเกณฑท์างบญัชีและภาษีอากร เพ่ือรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็น
สินทรัพยห์รือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนด  

ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบการเงินในปีท่ีเร่ิมนาํ
มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที ่23 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง ต้นทุนการกู้ยมื 

มาตรฐานการบญัชีฉบบัน้ีกาํหนดใหกิ้จการตอ้งรวมตน้ทุนการกูย้มืท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการไดม้า 
การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพยท่ี์เขา้เง่ือนไขเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุนของสินทรัพยน์ั้น ซ่ึงใน
ปัจจุบนับริษทัฯเลือกบนัทึกตน้ทุนการกูย้ืมเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ การเปล่ียนแปลงนโยบาย
การบญัชีดงักล่าวจะเร่ิมถือปฏิบติักบัตน้ทุนการกูย้มืท่ีเกิดในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2554 

4. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั  

4.1 การรับรู้รายได้ 

ขายสินค้า 

รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือบริษทัฯไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีเป็นสาระสาํคญัของ
ความเป็นเจา้ของสินคา้ใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่าตามราคาขายสินคา้หลงัจาก
หกัส่วนลดแลว้ 
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รายได้ค่าบริการ 

 รายไดค่้าบริการรับรู้เม่ือไดใ้หบ้ริการแลว้โดยพิจารณาถึงขั้นความสาํเร็จของงาน  

 ค่าเช่ารับ 

 ค่าเช่าสญัญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นรายไดต้ามระยะเวลาท่ีใหเ้ช่า 

ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบ้ียถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

4.2 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมี
สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัท่ีไดม้าและไม่มี
ขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

4.3 ลูกหนีก้ารค้า 

  ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯบนัทึกค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ
สาํหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเกบ็เงินจากลูกหน้ีไม่ได ้ซ่ึงโดยทัว่ไปพิจารณา
จากประสบการณ์การเกบ็เงินและการวิเคราะห์อายหุน้ี  

4.4 สินค้าคงเหลอื 

 สินคา้คงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่
ราคาใดจะตํ่ากวา่  

 ส่วนลดรับจากปริมาณการซ้ือซ่ึงบริษทัฯไดรั้บจากผูข้ายจะบนัทึกลดมูลค่าของสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้ง
และรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเม่ือสินคา้นั้นขายได ้

4.5 เงนิลงทุน 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน  

4.6 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสม 
และค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  
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ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งาน
โดยประมาณดงัน้ี 

 อาคาร   - 20  ปี 
 อาคารบนท่ีเช่าและส่วนปรับปรุงอาคาร -       ตามอายกุารใชง้านแต่ไม่เกินอายสุญัญาเช่า 

  อุปกรณ์คอมพวิเตอร์  - 3 - 10  ปี 
  เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน - 5 - 10  ปี 

 ยานพาหนะ  - 5  ปี 

ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหว่างติดตั้งและก่อสร้าง 

บริษทัฯตดัรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เม่ือจาํหน่ายสินทรัพยห์รือคาดว่าจะไม่ได้
รับประโยชนเ์ชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช ้รายการผลกาํไรหรือขาดทุนจากการจาํหน่ายสินทรัพย ์
(ผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการจาํหน่ายสินทรัพยก์บัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
นั้น) จะรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนเม่ือบริษทัฯตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจากบญัชี 

4.7 สินทรัพย์ไม่มีตวัตน 

บริษทัฯบนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตามราคาทุน ภายหลงัการรับรู้รายการ
เร่ิมแรก สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผ่ือการดอ้ยค่า
สะสม (ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั้น  

บริษทัฯตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์) ท่ีมีอายกุารให้ประโยชน์จาํกดั
อยา่งมีระบบตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพยน์ั้น (10 ปี) และจะประเมินการดอ้ยค่าของ
สินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า บริษทัฯจะทบทวนระยะเวลาการ    
ตดัจาํหน่ายและวิธีการตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนดงักล่าวทุกส้ินปีเป็นอย่างน้อย ค่าตดั
จาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในงบกาํไรขาดทุน 

4.8   สิทธิการเช่าและค่าตดัจาํหน่าย 

 สิทธิการเช่าแสดงตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสม บริษทัฯตดัจาํหน่ายสิทธิการเช่าตามวิธี
เส้นตรงตามอายสุญัญาเช่า 

 ค่าตดัจาํหน่ายรวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 
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4.9   ต้นทุนการกู้ยมื 

 ตน้ทุนการกูย้มืของเงินกูท่ี้ใชใ้นการจดัหาหรือก่อสร้างสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลานานในการทาํ
ใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมใชบ้นัทึกเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

4.10    รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ 
หรือถูกบริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบั
บริษทัฯ 

 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียงโดยทางตรงหรือ
ทางออ้มซ่ึงทาํใหมี้อิทธิพลอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสาํคญั กรรมการหรือพนกังาน
ของบริษทัฯท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของบริษทัฯ 

4.11 สัญญาเช่าระยะยาว 

 สัญญาเช่าอุปกรณ์และยานพาหนะท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่ได้
โอนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ย
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า
แลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหกัค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสิน
ระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนตลอดอายขุองสัญญาเช่า สินทรัพยท่ี์ไดม้า
ตามสัญญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า 

 จาํนวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงานรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงบกาํไรขาดทุนตามวิธีเส้นตรง
ตลอดอายสุัญญาเช่า 

4.12 เงนิตราต่างประเทศ 

 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีท่ีเกิดรายการ 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยูใ่นสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีในงบดุล   

 กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนไดร้วมอยู่ในการคาํนวณผลการ
ดาํเนินงาน 
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4.13 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัท่ีในงบดุล บริษทัฯจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์หรือสินทรัพย์
อ่ืนของบริษทัฯหากมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า บริษทัฯรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่า
เม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ี
มูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจาก
การใช้สินทรัพยแ์ลว้แต่ราคาใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย ์บริษทัฯ
ประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละคาํนวณคิดลดเป็น
มูลค่าปัจจุบนัโดยใช้อตัราคิดลดก่อนภาษีท่ีสะท้อนถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาด
ปัจจุบันของเงินสดตามระยะเวลาและความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ี์กาํลัง
พิจารณาอยู ่ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมหกัตน้ทุนในการขาย บริษทัฯใชแ้บบจาํลองการประเมิน
มูลค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจาํนวนเงินท่ีกิจการสามารถจะไดม้าจากการ
จาํหน่ายสินทรัพยห์กัดว้ยตน้ทุนในการจาํหน่าย โดยการจาํหน่ายนั้นผูซ้ื้อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และ
เต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัได้อย่างเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มี
ความเก่ียวขอ้งกนั 

 บริษทัฯจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในงบกาํไรขาดทุน  

หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า
ของสินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง บริษทัฯจะประมาณมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บ
คืนของสินทรัพยน์ั้น และจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเม่ือมีการ
เปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชก้าํหนดมูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่าคร้ังล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพ่ิมข้ึนจากการกลบัรายการผลขาดทุน
จากการดอ้ยค่าตอ้งไม่สูงกว่ามูลค่าตามบญัชีท่ีควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการ
ดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงวดก่อนๆ บริษทัฯจะบนัทึกกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของ
สินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงังบกาํไรขาดทุนทนัที  

4.14 ผลประโยชน์พนักงาน 

 บริษทัฯรับรู้ เงินเดือน ค่าจ้าง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนสํารอง     
เล้ียงชีพเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 
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สาํรองเงินบาํเหน็จของพนกังานเม่ือเกษียณอายคุาํนวณโดยการประมาณจาํนวนเงินผลประโยชน์
ในอนาคตท่ีพนกังานจะไดรั้บจากการทาํงานใหก้บับริษทัฯในงวดปัจจุบนัและงวดอนาคตตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั  โดยผลประโยชน์ดงักล่าวไดถู้กคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนั อตัราคิดลดใช้
อตัราผลตอบแทนของพนัธบตัรรัฐบาลเป็นอตัราอา้งอิงเร่ิมตน้ การประมาณการหน้ีสินดงักล่าว
คาํนวณโดยผูเ้ช่ียวชาญโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว้ (Projected Unit Credit 
Method) 

เม่ือผลประโยชน์พนกังานมีการเปล่ียนแปลง ส่วนของผลประโยชน์ท่ีเพ่ิมข้ึนซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการ
ทาํงานให้กบับริษทัฯในอดีตของพนกังานจะถูกบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนตามวิธีเส้นตรงตามอายุ
งานคงเหลือโดยเฉล่ียจนกระทัง่ผลประโยชน์ได้มีการจ่ายจริง กาํไรหรือขาดทุนท่ีเกิดจากการ
คาํนวณจะบนัทึกในงบกาํไรขาดทุนในรอบบญัชีท่ีมีการคาํนวณ  

4.15 ประมาณการหนีสิ้น 

 บริษทัฯจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผกูพนัซ่ึงเป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต
ไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่นอนว่าบริษทัฯจะเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไป
เพ่ือปลดเปล้ืองภาระผูกพนันั้ น และบริษัทฯสามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพนันั้นได้อย่าง
น่าเช่ือถือ  

4.16 ภาษเีงินได้ 

บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดต้ามวิธีภาษีเงินไดค้า้งจ่ายโดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑ ์   
ท่ีกาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีท่ีสําคญั 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ
และการประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ
ดงักล่าวน้ีส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้ การใชดุ้ลยพินิจ
และการประมาณการท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

 สัญญาเช่า  

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าว่าเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน       
ฝ่ายบริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพ่ือพิจารณาว่า    
บริษทัฯไดโ้อนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดงักล่าวแลว้หรือไม่ 
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 ค่าเผื่อสินค้าเสียหาย 

 ในการประมาณค่าเผื่อสินคา้เสียหายอนัเน่ืองมาจากการสูญหายหรือเส่ือมสภาพ ฝ่ายบริหาร
จาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการโดยพิจารณาจากสภาพของสินคา้และระยะเวลาในการ
เกบ็สินคา้ 

 ค่าเผื่อหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

 ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการ
ประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การ    
เกบ็เงินในอดีต อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงนิ 

 ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีไม่มีการซ้ือขายในตลาดและไม่สามารถหา
ราคาได้ในตลาดซ้ือขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของ
เคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว โดยใชเ้ทคนิคและแบบจาํลองการประเมินมูลค่า ซ่ึงตวัแปรท่ีใชใ้น
แบบจาํลองได้มาจากการเทียบเคียงกบัตวัแปรท่ีมีอยู่ในตลาด โดยคาํนึงถึงสภาพคล่อง ขอ้มูล
ความสมัพนัธ์ และการเปล่ียนแปลงของมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว 

 ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์และค่าเส่ือมราคา 

 ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายกุาร
ใชง้านและมูลค่าซากเม่ือเลิกใช้งานของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายุการใชง้านและ
มูลค่าซากใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเช่นนั้นเกิดข้ึน 

 นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละ
ช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนตํ่ากว่ามูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการตลาด 

 ค่าใชจ่้ายส่งเสริมการตลาด คือ รายการท่ีเกิดจากกิจกรรมโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ รวมถึงกิจกรรม
ส่งเสริมการขายต่างๆ  ท่ีเกิดจากธุรกรรมท่ีไดมี้การขายสินคา้ไปแลว้ แต่บริษทัฯยงัคงมีภาระผกูพนั
จากการส่งเสริมการขายดงักล่าวอยู่กบัลูกคา้ท่ีจะต้องชาํระภาระผูกพนัดงักล่าวในอนาคต ซ่ึง       
บางรายการเป็นการประมาณข้ึนจากประสบการณ์ในอดีต รวมถึงการเปรียบเทียบขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีมี
อยูใ่นตลาดท่ีเก่ียวขอ้ง อยา่งไรก็ตามการใชป้ระมาณการและขอ้สมมติฐาน ณ ช่วงเวลาท่ีแตกต่าง
กนั อาจมีผลต่อจาํนวนท่ีเคยประมาณการไว ้ดงันั้น การปรับปรุงค่าใชจ่้ายส่งเสริมการขายอาจมีข้ึน
ไดใ้นอนาคต 
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 เงนิบํานาญ และผลประโยชน์ของพนักงานหลงัการเลกิจ้างงาน 

 เงินบาํนาญและผลประโยชน์ของพนกังานหลงัการเลิกจา้งงานประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่าง ๆในการประมาณการนั้น เช่น จาํนวนเงินเดือนท่ีจะคาด
วา่จะเพ่ิมข้ึนในอนาคตและอตัราคิดลด เป็นตน้ 

6. การเปลีย่นแปลงนโยบายการบัญชี 

ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษทัฯมีการประเมินมูลค่าสาํรองเงินบาํเหน็จของพนักงานเม่ือเกษียณอายุ
โดยผูป้ระเมินอิสระโดยใชว้ิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว ้(Projected Unit Credit Method) 
เพ่ือแสดงมูลค่าของสาํรองใหเ้หมาะสม ซ่ึงบริษทัฯบนัทึกการเปล่ียนแปลงโดยใชวิ้ธีปรับยอ้นหลงั
และไดป้รับปรุงประมาณการหน้ีสินดงักล่าวกบักาํไรสะสมยกมาของปี 2553 เป็นจาํนวนเงิน
ประมาณ 63.5 ลา้นบาท และปรับยอ้นหลงังบการเงินสําหรับปี 2552 โดยถือเสมือนว่าบริษทัฯ      
ไดบ้นัทึกบญัชีตั้งแต่แรก การเปล่ียนแปลงน้ีทาํใหบ้ริษทัฯมีกาํไรสุทธิในงบกาํไรขาดทุนรวมและ      
งบกาํไรขาดทุนเฉพาะกิจการสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 ลดลงเป็นจาํนวน 12.0 ลา้น
บาท   

ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวไดแ้สดงไวใ้นหัวขอ้ “ผลสะสมจากการ
เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีเก่ียวกบัการบนัทึกสํารองผลประโยชน์พนกังาน” ในงบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้แลว้ 

7. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 2553 2552 

เงินสด 86,922,003 60,264,352 86,191,705 59,686,438 
เงินฝากธนาคาร 135,323,108 111,066,477 110,552,435 89,690,510 
ตัว๋แลกเงิน 1,195,000,000 675,000,000 1,195,000,000 675,000,000 

รวม 1,417,245,111 846,330,829 1,391,744,140 824,376,948 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 เงินฝากออมทรัพยแ์ละตัว๋แลกเงินมีอตัราดอกเบ้ียระหว่างร้อยละ 0.25 
ถึง 1.60 ต่อปี (2552: ร้อยละ 0.50 ถึง 2.85 ต่อปี) 



   12 

8. ลูกหนีก้ารค้า   

(หน่วย: บาท) 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
2553   2552  2553   2552 

           ลูกหน้ีการคา้ 84,015,217 79,645,437 79,217,085 74,973,931 

           ลูกหน้ีเช็คคืน 2,211,537 4,788,722 2,211,537 4,788,722 

           ลูกหน้ีบตัรเครดิตและคูปอง 80,441,476 65,549,071 80,441,476 65,502,199 

           รวม  166,668,230 149,983,230 161,870,098 145,264,852 

           หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (2,649,226) (5,398,348) (2,649,226) (5,398,348) 

           ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 164,019,004 144,584,882 159,220,872 139,866,504 

 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีการคา้  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 แยกตามอายหุน้ีท่ีคงคา้งได้
ดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท)  
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2553   2552  2553   2552 
อายุหนีค้้างชําระ        
ยงัไม่ครบกาํหนดชาํระ 143,397,176 133,064,836 140,420,729 130,671,318 
คา้งชาํระ     
   ไม่เกิน 6 เดือน 20,816,374 11,801,713 18,994,689 9,520,286 
   6 - 12 เดือน - 43,433 - - 
   มากกวา่ 12 เดือน 2,454,680 5,073,248 2,454,680 5,073,248 
รวม 166,668,230 149,983,230 161,870,098 145,264,852 
หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (2,649,226) (5,398,348) (2,649,226) (5,398,348) 

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 164,019,004 144,584,882 159,220,872 139,866,504 

9. ลูกหนีอ้ืน่ 

ลูกหน้ีอ่ืนส่วนใหญ่ประกอบดว้ยลูกหน้ีท่ีเกิดจากการดาํเนินงานท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการสนบัสนุนการ
ขายและลูกหน้ีจากการใหเ้ช่าพื้นท่ีและบริการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  
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ยอดคงเหลือของลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 แยกตามอายหุน้ีท่ีคงคา้งไดด้งัน้ี 

(หน่วย: บาท) 
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

2553   2552  2553   2552 
อายุหนีค้้างชําระ      
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 169,956,341 122,516,249 172,390,198 124,770,783 
คา้งชาํระ     

ไม่เกิน 6 เดือน 304,083,566 222,275,208 304,083,566 222,275,208 
6 - 12 เดือน 1,971,495 3,083,936 1,971,495 3,083,936 
มากกว่า 12 เดือน 11,382,681 8,918,883 11,382,681 8,918,883 

รวม 487,394,083 356,794,276 489,827,940 359,048,810 
หกั: ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (8,994,954) (9,000,000) (8,994,954) (9,000,000) 
ลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 478,399,129 347,794,276 480,832,986 350,048,810 

10. สินค้าคงเหลอื    

(หน่วย: บาท) 
งบการเงินรวมและ                    

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
2553   2552 

สินคา้คงเหลือ 4,559,357,759 3,613,453,916 
หกั: ค่าเผือ่สินคา้เสียหาย (149,360,727) (112,301,165) 
สุทธิ 4,409,997,032 3,501,152,751 
หกั: สินคา้ท่ีจ่ายชาํระค่าสินคา้เม่ือขาย (566,259,876) (495,509,317) 
 ส่วนลดจากการซ้ือสินคา้ (129,505,401) (100,505,401) 
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 3,714,231,755 2,905,138,033 

11. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

(หน่วย: บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ทุนเรียกชาํระแลว้ สัดส่วนเงินลงทุน ราคาทุน เงินปันผลที่บริษทัฯรับระหวา่งปี 

 2553 2552 2553 2552 2553 2552 2553 2552 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษัทย่อย         

บริษทั มาร์เก็ต วลิเลจ          

   จาํกดั                            5,000,000 5,000,000 99.99 99.99 4,999,300 4,999,300 - - 
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12. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเ ก่ียวข้องกัน 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและ
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2553 2552 2553 2552  

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย      
   (ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
ขายสินคา้ - - 1,025,860 1,318,764 ราคาตลาด 
ค่าเช่าและค่าบริการรับ - - 146,311,429 138,894,845 เดือนละ 11.7 – 12.3 ลา้นบาท 
        สาํหรับปี 2553 และ 
        (เดือนละ 10.9 - 11.7 ลา้นบาท 
        สาํหรับปี 2552) 
รายไดอ่ื้น - - 27,671,890 24,293,934 ร้อยละของยอดรายไดห้ลกั 
ค่าบริการรับ - - 9,277,234 7,558,230 ตามตน้ทุนท่ีเกิดขึ้นจริง 
ค่าบริการจ่าย - - 603,020 64,540 ราคาตลาด 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 1,221,329 1,538,610 ร้อยละ 1.50 - 1.85 ต่อปี (2552:  

   ร้อยละ 1.50 - 4.00 ต่อปี) 
รายการธุรกจิกบับริษัททีเ่กีย่วข้องกนั      
ขายสินคา้ 11,499,285 4,371,699 11,499,285 4,371,699 ราคาตลาด 
ดอกเบ้ียรับ 5,702,548 1,809,526 5,702,548 1,809,526 ร้อยละ 0.25 - 1.60 ต่อปี (2552:  

   ร้อยละ 0.75 - 2.85 ต่อปี) 
ซ้ือสินคา้ 547,100 1,410,774 547,100 1,410,774 ราคาตลาด 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 17,645,175 17,918,221 17,645,175 17,918,221 ร้อยละของยอดขายแต ่

  ไม่นอ้ยกวา่อตัราขั้นตํ่า 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษทัฯมียอดคงคา้งกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงแสดงใน    
งบดุลรวมอยูใ่นรายการดงัน้ี 

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553  2552  2553  2552 

ตัว๋แลกเงินและเงนิฝากสถาบันการเงนิ       
(แสดงรวมในเงินสดและรายการ      
   เทียบเท่าเงินสด)      
   บมจ. ธนาคารแลนด ์แอนด ์เฮา้ส์            
      เพ่ือรายยอ่ย(1) 1,196,574,649 677,976,592  1,196,574,649 677,976,592 
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 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2553  2552  2553  2552 
ลูกหนีก้ารค้า      
   บมจ. แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ และ      
      บริษทัยอ่ย(2) 2,363,253 432,460  2,363,253 432,460 
   บมจ. ควอลิต้ี เฮา้ส์ และบริษทัยอ่ย(2)  959,041 141,868  959,041 141,868 
   บจ. มาร์เกต็ วิลเลจ      
       (ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้) - -  124,190 81,800 
รวม 3,322,294 574,328  3,446,484 656,128 
ลูกหนีอ้ืน่      
   บมจ. ควอลิต้ี คอนสตรัคชัน่       
      โปรดกัส์(3) 3,210 3,210  3,210 3,210 
   บจ. มาร์เกต็ วิลเลจ      
       (ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้) - -  2,433,857 2,254,534 
รวม 3,210 3,210  2,437,067 2,257,744 
เงินประกนัการเช่า      
   กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์      
      ควอลิต้ี เฮา้ส์(1) 3,000,000 3,000,000  3,000,000 3,000,000 
เจ้าหนีก้ารค้า      
   บมจ. ควอลิต้ี คอนสตรัคชัน่       
      โปรดกัส์(3) - 161,918  - 161,918 
เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกจิการที่เกีย่วข้องกนั       
   บจ. มาร์เกต็ วิลเลจ     
       (ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้) - - 85,000,000 70,000,000 
เจ้าหนีอ้ืน่      
   กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย ์      
      ควอลิต้ี เฮา้ส์(1) 1,436,038 1,302,452  1,436,038 1,302,452 
   บจ. มาร์เกต็ วิลเลจ       
       (ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้) - -  13,977 - 
รวม 1,436,038 1,302,452  1,450,015 1,302,452 

ลกัษณะความสมัพนัธ์กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

(1) มีผูถื้อหุน้รายใหญ่ร่วมกนั 
(2)  เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
(3) มีกรรมการร่วมกนั 
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ในระหว่างปี 2553 เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัมีรายการเคล่ือนไหวดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: บาท) 
   ยอดคงเหลือ 
 ยอดคงเหลือ  ณ วนัท่ี  
 ณ วนัท่ี  ในระหว่างปี 31 ธนัวาคม 

 31 ธนัวาคม 2552 เพิม่ข้ึน ลดลง 2553 

บริษทัยอ่ย     
บจ. มาร์เกต็ วิลเลจ  70,000,000 15,000,000 - 85,000,000 

บริษทัฯไดกู้ย้มืเงินแบบไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัจากบริษทัยอ่ยจาํนวน 85 ลา้นบาท ชาํระดอกเบ้ีย
เป็นรายเดือนในอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.50 – 1.85 ต่อปี (2552: ร้อยละ 1.50 - 4.00 ต่อปี) ครบ
กาํหนดชาํระเงินตน้เม่ือทวงถาม 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในปี 2553 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีค่าใช้จ่ายสําหรับเงินเดือน โบนสั ค่าเบ้ียประชุมและเงิน
บาํเหน็จของกรรมการและผูบ้ริหารเป็นจาํนวนเงิน 79.46 ลา้นบาท (2552: 70.95 ลา้นบาท) 

13. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ท่ีดินและ   เคร่ืองตกแต่ง  สินทรัพย ์  
 ส่วนปรับปรุง อาคารและ อุปกรณ์ และเคร่ืองใช ้  ระหวา่งติดตั้ง  
 ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง คอมพิวเตอร์ สาํนกังาน ยานพาหนะ และก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน         
 31 ธนัวาคม 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 
 ซ้ือเพ่ิม 97,469,176 83,646,056 45,512,958 299,361,183 7,947,553 1,324,436,187 1,858,373,113 
 จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย - (75,769,581) (16,439,486) (107,943,786) (6,331,808) - (206,484,661) 
 โอนเขา้ (ออก) 4,302,000 526,948,245 11,028,913 156,436,536 - (698,715,694) - 

 31 ธนัวาคม 2553 2,482,156,170 7,735,430,656 347,162,607 2,329,276,409 43,579,780 724,837,984 13,662,443,606 

ค่าเส่ือมราคาสะสม        
 31 ธนัวาคม 2552 - 1,616,665,539 252,826,116 1,325,845,362 27,090,659 - 3,222,427,676 
 ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 446,961,250 39,670,440 314,482,694 7,434,872 - 808,549,256 
 ค่าเส่ือมราคาสาํหรับ        
    ส่วนท่ีจาํหน่าย        
    และตดัจาํหน่าย - (40,828,948) (16,424,483) (91,308,221) (6,032,348) - (154,594,000) 

 31 ธนัวาคม 2553 - 2,022,797,841 276,072,073 1,549,019,835 28,493,183 - 3,876,382,932 

ค่าเผือ่การด้อยค่า        
 31 ธนัวาคม 2552 13,000,000 64,540,000 - - - - 77,540,000 
       เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี - 53,598,000 - - - - 53,598,000 
 ลดลงระหวา่งปี - (17,900,000) - - - - (17,900,000) 

 31 ธนัวาคม 2553 13,000,000 100,238,000 - - - - 113,238,000 
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(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวม 

 ท่ีดินและ   เคร่ืองตกแต่ง  สินทรัพย ์  
 ส่วนปรับปรุง อาคารและ อุปกรณ์ และเคร่ืองใช ้  ระหวา่งติดตั้ง  
 ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง คอมพิวเตอร์ สาํนกังาน ยานพาหนะ และก่อสร้าง รวม 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี        
 31 ธนัวาคม 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 

 31 ธนัวาคม 2553 2,469,156,170 5,612,394,815 71,090,534 780,256,574 15,086,597 724,837,984 9,672,822,674 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี       
   2552 (714.4 ลา้นบาท รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขาย ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 756,319,116 

   2553 (773.3 ลา้นบาท รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขาย ส่วนท่ีเหลือรวมอยู่ในค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 808,549,256 
 

(หน่วย: บาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดินและ   เคร่ืองตกแต่ง  สินทรัพย ์  
 ส่วนปรับปรุง อาคารและ อุปกรณ์ และเคร่ืองใช ้  ระหวา่งติดตั้ง  
 ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง คอมพิวเตอร์ สาํนกังาน ยานพาหนะ และก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน         
 31 ธนัวาคม 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 
 ซ้ือเพิ่ม 97,469,176 83,646,056 45,391,909 299,098,418 7,947,553 1,324,324,925 1,857,878,037 
 จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย - (75,769,581) (16,439,486) (107,723,277) (6,331,809) - (206,264,153) 
 โอนเขา้ (ออก) 4,302,000 526,948,245 11,028,913 156,436,536 - (698,715,694) - 

 31 ธนัวาคม 2553 2,482,156,170 7,734,784,939 346,794,276 2,309,693,567 42,982,734 724,726,722 13,641,138,408 

ค่าเส่ือมราคาสะสม        
 31 ธนัวาคม 2552                        - 1,616,509,808 252,675,868 1,313,145,786 26,623,001 - 3,208,954,463 
 คา่เส่ือมราคาสาํหรับปี - 446,896,679 39,582,207 310,575,360 7,317,300 - 804,371,546 
 คา่เส่ือมราคาสาํหรับ        
       ส่วนท่ีจาํหน่าย        
    และตดัจาํหน่าย - (40,828,948) (16,424,483) (91,137,236) (6,032,348) - (154,423,015) 

 31 ธนัวาคม 2553 - 2,022,577,539 275,833,592 1,532,583,910 27,907,953 - 3,858,902,994 

ค่าเผือ่การด้อยค่า        
 31 ธนัวาคม 2552 13,000,000 64,540,000 - - - - 77,540,000 
       เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี - 53,598,000 - - - - 53,598,000 
 ลดลงระหวา่งปี - (17,900,000) - - - - (17,900,000) 

 31 ธนัวาคม 2553 13,000,000 100,238,000 - - - - 113,238,000 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี        
 31 ธนัวาคม 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 

 31 ธนัวาคม 2553 2,469,156,170 5,611,969,400 70,960,684 777,109,657 15,074,781 724,726,722 9,668,997,414 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี     
   2552 (714.4 ลา้นบาท รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขาย ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร)  752,180,384 

   2553 (773.3 ลา้นบาท รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขาย ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร)   804,371,546 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษทัฯมียอดคงเหลือของยานพาหนะและอุปกรณ์ซ่ึงได้มาภายใต้
สัญญาเช่าทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 15.2 ลา้นบาท (2552: 15.4 ลา้น
บาท) 
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ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือม
ราคาหมดแลว้ แต่ยงัใชง้านอยู ่มูลค่าตามบญัชีก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมี
จาํนวนเงินประมาณ 859.2 ลา้นบาท (2552: 512.6  ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะบริษทัฯ: 858.9 ลา้น
บาท และ 2552: 512.6 ลา้นบาท) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 บริษทัฯไดจ้ดจาํนองอาคารและสิทธิการเช่า (หมายเหตุ 15) มูลค่าสุทธิ
ตามบญัชี 625.4 ลา้นบาท เพ่ือเป็นหลกัประกนัวงเงินสินเช่ือท่ีไดรั้บจากธนาคารพาณิชย ์ ในเดือน
พฤศจิกายน 2553 บริษทัฯไดด้าํเนินการปลดภาระจาํนองของหลกัทรัพยด์งักล่าวทั้งจาํนวนแลว้
ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 20  

14. คอมพวิเตอร์ซอฟแวร์ 
 (หน่วย: บาท) 

                   
งบการเงินรวม 

งบการเงิน         
เฉพาะกิจการ 

ราคาทุน   
31 ธนัวาคม 2552 234,652,474 234,643,018 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งปี 57,679,118 57,331,067 
ตดัจาํหน่ายระหว่างปี (6,296,962) (6,296,962) 

31 ธนัวาคม 2553 286,034,630 285,677,123 

ค่าตัดจาํหน่ายสะสม   
31 ธนัวาคม 2552 99,536,575 99,532,849 
ตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 20,873,036 20,856,524 
ตดัจาํหน่ายส่วนท่ีตดัจาํหน่าย (4,576,461) (4,576,460) 

31 ธนัวาคม 2553 115,833,150 115,812,913 

ค่าเผือ่การด้อยค่า   
31 ธนัวาคม 2552 43,000,000 43,000,000 
ลดลงระหว่างปี (3,000,000)   (3,000,000)    

31 ธนัวาคม 2553 40,000,000 40,000,000 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี   
31 ธนัวาคม 2552 92,115,899 92,110,169 

31 ธนัวาคม 2553 130,201,480 129,864,210 
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15. สิทธิการเช่า 

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม

และงบการเงิน      
เฉพาะกิจการ 

ราคาทุน  
31 ธนัวาคม 2552 870,798,826 
ซ้ือเพ่ิมระหวา่งปี 160,076,067 
ตดัจาํหน่ายระหว่างปี (870,573) 

31 ธนัวาคม 2553 1,030,004,320 

ค่าตัดจาํหน่ายสะสม  
31 ธนัวาคม 2552 167,799,328 
ตดัจาํหน่ายสาํหรับปี 31,036,614 
ตดัจาํหน่ายส่วนท่ีตดัจาํหน่าย (223,730) 

31 ธนัวาคม 2553 198,612,212 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี  
31 ธนัวาคม 2552 702,999,498 

31 ธนัวาคม 2553 831,392,108 

16. เงนิเบิกเกนิบัญชีและเงนิกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 2552 บริษทัฯ มีวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารหลายแห่งท่ียงัมิไดเ้บิก
ใชเ้ป็นจาํนวนทั้งส้ิน 175 ลา้นบาท และ 155 ลา้นบาท ตามลาํดบั และมีวงเงินสินเช่ืออ่ืน ๆ จาํนวน 
4,203 ลา้นบาท และ 3,929 ลา้นบาท ตามลาํดบั  
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17. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน 

 (หน่วย: บาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส่วนท่ีถึงกาํหนด  ส่วนท่ีถึงกาํหนด 
 ชาํระในหน่ึงปี  ชาํระเกินหน่ึงปี 

 2553   2552  2553   2552 
หน้ีสินตามสญัญาเช่า     
   การเงิน 5,145,326 3,996,042 7,429,996 5,995,160 
หกั: ดอกเบ้ียรอการ     
   ตดัจาํหน่าย (547,087) (456,590) (524,495) (359,566) 
สุทธิ 4,598,239 3,539,452 6,905,501 5,635,594 

บริษัทฯได้ทาํสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซ่ิงเพื่อเช่ายานพาหนะและอุปกรณ์ใช้ในการ
ดาํเนินงานของกิจการโดยมีกาํหนดการชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายขุองสัญญามีระยะเวลาโดย
เฉล่ียประมาณ 3 ถึง 5 ปี  

ณ วนัท่ี 3  1 ธนัวาคม 2553 บริษทัฯมีภาระผูกพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นตํ่าตามสัญญาเช่าการเงิน  
ดงัน้ี  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 5.15 7.43 12.58 
ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                                      (0.55) (0.52) (1.07) 
มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 4.60 6.91 11.51 
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18. สํารองผลประโยชน์พนักงาน 

 การเปล่ียนแปลงของสาํรองผลประโยชน์พนกังานสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ 
2552 สรุปไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงิน            

เฉพาะกิจการ 

 2553 2552 

สาํรองผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัตน้ปี 63,515,819 51,536,769 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 12,212,971 9,556,822 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 2,985,243 2,422,228 
ผลประโยชน์พนกังานจ่ายระหวา่งปี (1,928,000) - 
สาํรองผลประโยชน์พนกังาน ณ วนัส้ินปี 76,786,033 63,515,819 

 จาํนวนผลประโยชน์พนักงานท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุนสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 
และ 2552 สรุปไดด้งัน้ี 

  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวมและงบการเงิน            

เฉพาะกิจการ 

 2553 2552 

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 12,212,971 9,556,822 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 2,985,243 2,422,228 
รวมผลประโยชนพ์นกังาน 15,198,214 11,979,050 

ผลประโยชน์พนกังานท่ีรับรู้ในงบกาํไรขาดทุน   
  ค่าใชจ่้ายในการขาย 3,991,941 3,596,118 
  ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 8,224,174 5,690,985 
  ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 2,982,099 2,691,947 

 สมมติฐานหลกัในการประมาณตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินคือ ใชอ้ตัราคิดลด
ร้อยละ 4.7 ต่อปี อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคตร้อยละ 6.7 - 7.2 ต่อปี และอตัราเงินเฟ้อร้อยละ 
2.0 ต่อปี 
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19. หุ้นกู้ 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

จาํนวนหุน้ (หน่วย)  จาํนวนเงิน (บาท) 

2553  2552  2553  2552 

หุน้กูป้ระเภทไม่มีหลกัประกนั       
   คร้ังท่ี 1/2551 500,000  500,000 100,000,000 260,000,000 
   คร้ังท่ี 2/2551 630,000  630,000 630,000,000 630,000,000 
   คร้ังท่ี 1/2552 300,000  300,000 300,000,000 300,000,000 
   คร้ังท่ี 1/2553 700,000  - 700,000,000 - 
   คร้ังท่ี 2/2553 1,000,000  - 1,000,000,000 - 
รวม 3,130,000  1,430,000 2,730,000,000 1,190,000,000 

หกั: ส่วนท่ีจะถึงกาํหนด      
           ชาํระภายใน 1 ปี    (730,000,000) (160,000,000) 
หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนด      
   ชาํระภายในหน่ึงปี    2,000,000,000 1,030,000,000 

รายละเอียดของหุน้กูมี้ดงัน้ี 

1. หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลกัประกนัชนิดทยอยชาํระคืนเงินต้นของบริษทั โฮม โปรดกัส์              
เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2551 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2554 

 "หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีหลกัประกนัชนิดทยอยชาํระคืนเงินตน้ของ 

ช่ือของหุน้กู ้
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2551 ครบกาํหนด    

ไถ่ถอนปี 2554" 
จาํนวนเงิน  500 ลา้นบาท  
อาย ุ 3 (สาม) ปี นบัจากวนัท่ีออกหุน้กู ้ 
วนัท่ีออกหุน้กู ้ 2 พฤษภาคม 2551   
อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ 4.00 ต่อปี  
ระยะเวลาการชาํระดอกเบ้ีย ชาํระทุกๆ 3 (สาม)เดือน ในเดือนกมุภาพนัธ์ พฤษภาคม  สิงหาคม 
  และพฤศจิกายนของทุกปี  
การชาํระเงินตน้ ชาํระคืนเป็นรายงวด 3 (สาม)เดือน งวดละ 40 ลา้นบาท (งวดสุดทา้ย 60  
 ลา้นบาท) จาํนวน 12 งวด เร่ิมงวดแรกวนัท่ี 2 สิงหาคม 2551 
 งวดสุดทา้ย 2 พฤษภาคม 2554 
เง่ือนไขและขอ้จาํกดัทางการเงิน การดาํรงสดัส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 

 ในระหว่างปี 2553 บริษทัฯไดช้าํระคืนเงินตน้ตามเง่ือนไขการชาํระคืนของหุ้นกูด้งักล่าว
จาํนวนงวดละ 40 ลา้นบาท คิดเป็นจาํนวนเงินรวมทั้งส้ิน 160 ลา้นบาทใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กู ้ 
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2. หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีประกนัของบริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 
2/2551 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2554 

 "หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีประกนัของบริษทั โฮม โปรดกัส์ 
ช่ือของหุน้กู ้ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 2/2551 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2554 

จาํนวนเงิน  630   ลา้นบาท  
อาย ุ 3 (สาม) ปี นบัจากวนัท่ีออกหุน้กู ้ 
วนัท่ีออกหุน้กู ้ 21 พฤศจิกายน 2551 
อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ 5.50 ต่อปี  
ระยะเวลาการชาํระดอกเบ้ีย ชาํระทุกๆ 3 (สาม)เดือน ในเดือนพฤศจิกายน กมุภาพนัธ์ พฤษภาคม 
  และสิงหาคมของแต่ละปีตลอดอายขุองหุน้กู ้ 
การชาํระเงินตน้ ในวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กูคื้อวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2554 
เง่ือนไขและขอ้จาํกดัทางการเงิน การดาํรงสดัส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้และขอ้จาํกดัการประกาศจ่าย 
 เงินปันผล 

เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2552 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัยกเลิกการออกหุน้กู้
ส่วนท่ีเคยไดรั้บอนุมติัแต่ยงัไม่มีการออกจาํหน่ายจาํนวน 1,870 ลา้นบาท และพิจารณาอนุมติัให้
บริษทัฯออกและเสนอขายตราสารหน้ีดงัน้ี 

- ออกและเสนอขายตัว๋เงิน และ/หรือหุ้นกูร้ะยะสั้ นท่ีมีระยะเวลาครบกาํหนดไถ่ถอนไม่เกิน     
270 วนั นบัแต่วนัออกหุน้กู ้ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ลา้นบาท 

- ออกและเสนอขายหุน้กูร้ะยะยาวท่ีมีระยะเวลาครบกาํหนดไถ่ถอนไม่เกิน 10 ปี นบัแต่วนัออก
หุน้กูภ้ายในวงเงินไม่เกิน 4,000 ลา้นบาท 

 3. หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีประกนัของบริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 
1/2552 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2555 

 "หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีประกนัของ 

ช่ือของหุน้กู ้
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2552 ครบกาํหนด    

ไถ่ถอนปี 2555" 
จาํนวนเงิน  300 ลา้นบาท  
อาย ุ 3 (สาม) ปี นบัจากวนัท่ีออกหุน้กู ้ 
วนัท่ีออกหุน้กู ้ 1 ตุลาคม 2552   
อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ 4.00 ต่อปี  
ระยะเวลาการชาํระดอกเบ้ีย ชาํระทุก ๆ  3 (สาม) เดือน ในเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคมและตุลาคม  
 ของแต่ละปี ตลอดอายขุองหุน้กู ้กาํหนดชาํระดอกเบ้ียคร้ังแรกวนัท่ี 1 มกราคม 
 2553 และชาํระดอกเบ้ียคร้ังสุดทา้ยวนัท่ี 2 ตุลาคม 2555 
การชาํระเงินตน้ ในวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กูคื้อวนัท่ี 2 ตุลาคม 2555 
เง่ือนไขและขอ้จาํกดัทางการเงิน การดาํรงสดัส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้และขอ้จาํกดัการประกาศจ่าย 
 เงินปันผล 
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4. ในระหว่างปี  2553 บริษัทฯได้ออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกันของบริษัท  โฮม           
โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) เสนอขายให้แก่ผูล้งทุนสถาบนัและ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ 
ตามมติท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจําปีของบริษัทฯเม่ือวันท่ี  8 เมษายน  2552 โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

4.1 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีประกนัของบริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 
1/2553 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2556 

 "หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีประกนัของ 

ช่ือของหุน้กู ้
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2553 ครบกาํหนด    

ไถ่ถอนปี 2556" 
จาํนวนเงิน  700 ลา้นบาท  
อาย ุ 3 (สาม) ปี นบัจากวนัท่ีออกหุน้กู ้ 
วนัท่ีออกหุน้กู ้ 8 มกราคม 2553 
อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ 3.65 ต่อปี  
ระยะเวลาการชาํระดอกเบ้ีย ชาํระทุก ๆ  3 (สาม) เดือน ในเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคมและตุลาคม  
 ของแต่ละปี ตลอดอายขุองหุน้กู ้กาํหนดชาํระดอกเบ้ียคร้ังแรกวนัท่ี 8 เมษายน 
 2553 และชาํระดอกเบ้ียคร้ังสุดทา้ยวนัท่ี 8 มกราคม 2556 
การชาํระเงินตน้ ในวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กูคื้อวนัท่ี 8 มกราคม 2556 
เง่ือนไขและขอ้จาํกดัทางการเงิน การดาํรงสดัส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้และขอ้จาํกดัการประกาศจ่าย 
 เงินปันผล 

4.2 หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีประกนัของบริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 
2/2553 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2556 

 "หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีประกนัของ 

ช่ือของหุน้กู ้
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 2/2553 ครบกาํหนด    

ไถ่ถอนปี 2556" 
จาํนวนเงิน  1,000 ลา้นบาท  
อาย ุ 3 (สาม) ปี นบัจากวนัท่ีออกหุน้กู ้ 
วนัท่ีออกหุน้กู ้ 25 มิถุนายน 2553 
อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ 3.00 ต่อปี  
ระยะเวลาการชาํระดอกเบ้ีย ชาํระทุก ๆ  6 (หก) เดือน ในเดือนมิถุนายน และธนัวาคม  

 
ของแต่ละปี ตลอดอายขุองหุน้กู ้กาํหนดชาํระดอกเบ้ียคร้ังแรกวนัท่ี 25 
ธนัวาคม 2553 และชาํระดอกเบ้ียคร้ังสุดทา้ยวนัท่ี 25 มิถุนายน 2556 

การชาํระเงินตน้ ในวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กูคื้อวนัท่ี 25 มิถุนายน 2556 
เง่ือนไขและขอ้จาํกดัทางการเงิน การดาํรงสดัส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้และขอ้จาํกดัการประกาศจ่าย 
 เงินปันผล 
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20. เงนิกู้ยมืระยะยาว 

เงินกูย้มืเงินระยะยาวของบริษทัฯมีรายละเอียดดงัน้ี 

                         (หน่วย: บาท) 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  ยอดคงเหลือ   เง่ือนไขการผอ่นชาํระ   

ลาํดบัท่ี ยอดเงินกู ้ 2553   2552   ต่อเดือน 
  
อตัราดอกเบ้ีย  

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

  รวม  -  980,320,000     
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนด 
   ชาํระภายในหน่ึงปี -  (486,240,000)     

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิ        
    จากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ        
    ภายในหน่ึงปี -  494,080,000     

* อตัราร้อยละ 4.15 - 4.25 ต่อปี และตั้งแต่มิถุนายน 2553 เป็น MLR  
** อตัรา MLR ลบร้อยละตามท่ีตกลงร่วมกนั 

1) บริษทัฯไดน้าํสินทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัเงินกูย้มืลาํดบัท่ี 1 (หมายเหตุ 
13 และ 15)  

2) เม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน 2550 บริษทัฯไดท้าํสัญญาเงินกูย้ืมจาํนวน 2,000 ลา้นบาทกบัธนาคาร
พาณิชยแ์ห่งหน่ึง (ลาํดบัท่ี 2) โดยมีกาํหนดระยะเวลาชาํระคืนภายใน 78 เดือน เดือนละ          
ไม่ตํ่ากว่า 33 ลา้นบาท และคิดดอกเบ้ียในอตัรา MLR ลบร้อยละตามท่ีตกลงร่วมกนั เงินกูย้มืน้ี
ค ํ้าประกนัแบบ Negative Pledge ดว้ยสินทรัพยแ์ละสิทธิการเช่าบางส่วน  

เม่ือวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2551 บริษทัฯไดท้าํความตกลงกบัธนาคารในการลดวงเงินกูย้ืมจาก 
2,000 ลา้นบาท เป็น 845 ลา้นบาท และ วนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2552 บริษทัฯไดท้าํความตกลงกบั
ธนาคารเพ่ือเปล่ียนแปลงเง่ือนไขการใชว้งเงินกูบ้างประการรวมทั้งเง่ือนไขการผ่อนชาํระ จาก
เดิมกาํหนดระยะเวลาชาํระคืนภายใน 61 เดือน เดือนละไม่ตํ่ากว่า 33.00 ลา้นบาท เปล่ียนเป็น
กาํหนดระยะเวลาชําระคืนภายใน 48 เดือน  เดือนละไม่ตํ่ากว่า 15.52 ลา้นบาท ในเดือน
กนัยายน 2552 บริษทัฯใชว้งเงินกูย้มืระยะยาวเตม็วงเงิน  
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3) บริษทัฯจะตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญาเงินกูท้ ั้ งสอง
ฉบบั เช่น จะตอ้งดาํรงสัดส่วนหน้ีสินทางการเงินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ตามท่ีตกลงร่วมกนั  

ในระหว่างปี 2553 บริษทัฯไดช้าํระคืนเงินกูล้าํดบัท่ี 1 และลาํดบัท่ี 2 ทั้งจาํนวนแลว้และได้
ดาํเนินการปลดภาระจาํนองของหลกัทรัพยท่ี์ค ํ้าประกนัการกูย้มืดงักล่าว  

21. ทุนจดทะเบียน 

ในระหว่างปี 2553 ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 22 ผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของ
บริษทัฯไดใ้ชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิดงัน้ี 

 จาํนวนใบสาํคญั จาํนวนหุน้ ราคา  
ปี 2553 แสดงสิทธิ สามญั ใชสิ้ทธิ จาํนวนเงิน 

 (หน่วย) (หุน้) (บาทต่อหุน้) (บาท) 
ESOP-W3     
   - ไตรมาสท่ีหน่ึง 259,650 508,133 1.000 508,133 
   - ไตรมาสท่ีสอง 9,480 18,551 1.000 18,551 
ESOP-W4     
   - ไตรมาสท่ีหน่ึง 2,265,025 4,376,019 2.059 9,010,391 
   - ไตรมาสท่ีสอง 7,107,309 13,830,789 2.044 28,270,176 
   - ไตรมาสท่ีสาม 3,010,695 5,858,788 2.044 11,975,386 
   - ไตรมาสท่ีส่ี 1,346,244 3,057,310 1.752 5,356,419 

รวม 13,998,403 27,649,590  55,139,056 
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ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ทาํให้จาํนวนหุ้นสามญั ทุนชาํระแลว้และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามญัของบริษทัฯ
เพ่ิมข้ึนดงัน้ี 

 จาํนวนหุน้ ทุนชาํระแลว้ ส่วนเกินมูลค่า 

 (พนัหุน้) (พนับาท) (พนับาท) 
หุน้สามญัจดทะเบียน    
   ณ วนัตน้ปี 3,794,213.9   
   เพ่ิมทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่าย    
      หุน้ปันผลและการใชสิ้ทธิออกใบสาํคญั    
      แสดงสิทธิ 632,391.6     

   ณ วนัปลายปี 4,426,605.5   

หุน้สามญัท่ีออกและชาํระแลว้    
   ณ วนัตน้ปี 3,703,926.2 3,703,926.2 594,317.4 
   เพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ 27,649.6 27,649.6 27,489.5 
   เพ่ิมทุนจากการจ่ายหุน้ปันผล 621,416.1 621,416.1                        - 

   ณ วนัปลายปี 4,352,991.9 4,352,991.9 621,806.9 

เม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม 2553 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติซ่ึงไดน้าํเสนออนุมติัในการ
ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้แลว้เม่ือวนัท่ี 4 ตุลาคม 2553 ดงัน้ี 

1. อนุมติัใหจ้ดัสรรกาํไรสะสมและจ่ายปันผลระหวา่งกาล โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 - จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 35.20 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นอตัรา 5% ของกาํไรสุทธิงวด
เดือนมกราคม 2553 ถึงเดือนมิถุนายน 2553 

 - จ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบริษทัฯจาํนวนไม่เกิน 622.64 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 
บาท รวมมูลค่าทั้งส้ินไม่เกินจาํนวน 622.64 ลา้นบาทให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯในอตัรา 6 
หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผลหรือคิดเป็นอตัราการจ่ายปันผล 0.1667 บาทต่อหุน้ ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้
รายใด มีเศษของหุน้เดิมหลงัการจดัสรรหุน้ปันผลแลว้ ใหจ่้ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอตัรา
หุน้ละ 0.1667 บาท 

 - จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.0193 บาท หรือคิดเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 72.10 ลา้น
บาท  

 รวมเป็นการจ่ายปันผลในอตัราหุ้นละ 0.186 บาท โดยมีกาํหนดจ่ายหุ้นปันผลและเงินปันผล
จาํนวนดงักล่าวภายในวนัท่ี 29 ตุลาคม 2553 
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2. อนุมติัให้ยกเลิกการจดัสรรหุ้นสามญัท่ีเหลือจากใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สามญัของพนกังาน (ESOP-W3) เน่ืองจากใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักล่าวครบกาํหนดการใชสิ้ทธิ
ในเดือนเมษายน 2553 และให้จดัสรรหุ้นสามญัจาํนวนดงักล่าวเป็นส่วนหน่ึงของหุ้นสามญั      
ท่ีใชร้องรับการปรับสิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิจะซ้ือหุน้สามญัของพนกังาน (ESOP-W4) 

3. อนุมติัใหเ้พ่ิมทุนจดทะเบียนจาํนวน 632.39 ลา้นบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 3,794.21 ลา้น
บาท เป็น 4,426.61 ลา้นบาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่จาํนวน 632.39 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้
หุน้ละ 1.00 บาท โดยอนุมติัใหจ้ดัสรรหุน้เพ่ิมทุนจาํนวนดงักล่าวดงัน้ี 

 - จดัสรรหุน้จาํนวน 622.64 ลา้นหุน้เพ่ือรองรับการจ่ายหุน้ปันผล 

 - จดัสรรหุ้นจาํนวน 9.75 ลา้นหุ้นเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น
สามญัของพนกังาน (ESOP-W4) ท่ีจะมีการปรับสิทธิแปลงสภาพเน่ืองจากการจ่ายหุน้ปันผล
ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ 

ในเดือนตุลาคม 2553 บริษทัฯไดจ่้ายปันผลเป็นเงินสดจาํนวน 71.96 ลา้นบาท และไดจ้ดัสรรหุ้น
สามญัเพ่ือการจ่ายหุ้นปันผลจาํนวน 621.42 ลา้นหุ้น โดยไดจ้ดทะเบียนการเพิ่มทุนกบักระทรวง
พาณิชยเ์ป็นทุนชาํระแลว้จาํนวน 4,349.94 ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 21 ตุลาคม 2553 ทั้งน้ี บริษทัฯไดย้ืน่
ขอให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยรับหุ้นเพ่ิมทุนจาํนวน 621.42 ลา้นหุ้นเป็นหลกัทรัพยจ์ด
ทะเบียนเพ่ิมเติม และไดรั้บอนุมติัให้หุ้นเพ่ิมทุนดงักล่าวเร่ิมซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยไ์ดต้ั้ งแต่
ว ันท่ี  28 ตุลาคม  2553 เ ป็นต้นไป  ส่วนจํานวนหุ้นท่ี เหลือจากการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าว 
คณะกรรมการบริษทัฯจะนาํเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาจดัสรรหุน้ส่วนท่ีเหลือดงักล่าว
ในคราวต่อไป 

ณ วนัท่ีในงบการเงิน บริษทัฯไดบ้นัทึกการจ่ายหุน้ปันผลจาํนวน 621.42 ลา้นบาทตามราคามูลค่าท่ี
ตราไว ้ในบญัชีทุนเรือนหุน้ท่ีออกและชาํระแลว้ ซ่ึงแสดงในส่วนของผูถื้อหุน้ 

บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ป็นทุนชาํระแลว้จาํนวน 4,352.99 ลา้นบาทเม่ือ
วนัท่ี 8 ธนัวาคม 2553 

22. ใบสําคญัแสดงสิทธิ 

 ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯซ่ึงออกใหโ้ดยไม่มีราคาเสนอขาย มีรายละเอียด
ดงัน้ี 

ประเภท  วนัท่ีออก จาํนวนใบสาํคญั อายใุบสาํคญั ราคาใชสิ้ทธิ อตัราการใชสิ้ทธิ 
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ออกให้แก่ ใบสาํคญัแสดงสิทธิ แสดงสิทธิท่ีออก แสดงสิทธิ ต่อ 1 หุน้สามญั ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

   (หน่วย)    
ESOP-W3 กรรมการและพนกังาน      

    ของบริษทัฯ 2 เมษายน 2550 15,000,000 3 ปี 1 .00 บาท 1 หุน้สามญั 
ESOP-W4 กรรมการและพนกังานของ      

    บริษทัฯและบริษทัยอ่ย 23 พฤษภาคม 2551 50,000,000 5 ปี 3.98  บาท 1 หุน้สามญั 
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 ในระหว่างปี 2551 บริษัทฯได้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯให้แก่
พนกังานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยคร้ังท่ี 4 (ESOP-W4) ตามท่ีกล่าวขา้งตน้ ทาํใหมี้ผลกระทบต่อ
อตัราการใชสิ้ทธิของ ESOP-W3 ดงัน้ี  

  อตัราการใชสิ้ทธิ 
ประเภทใบสาํคญัแสดงสิทธิ ราคาใชสิ้ทธิต่อ 1 หุน้สามญั ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

ESOP-W3  1.00 บาท 1.007 หุน้สามญั 

 ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2552 อนุมติัใหบ้ริษทัฯจ่ายเงิน     
ปันผลซ่ึงเป็นเงินเกินกว่าอตัราร้อยละ 55 ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดข้องบริษทัฯในปี 2551 
บริษัทฯ จึงต้อ ง เป ล่ียนแปลงราคาใช้ สิท ธิและอัตราการใช้ สิท ธิของ  ESOP-W3 และ                
ESOP-W4 ตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือช้ีชวนการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ ดงัน้ี 

  อตัราการใชสิ้ทธิ 
ประเภทใบสาํคญัแสดงสิทธิ ราคาใชสิ้ทธิต่อ 1 หุน้สามญั ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

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

 การเปล่ียนแปลงราคาและอตัราการใชสิ้ทธิใหม่สาํหรับ ESOP-W3 และ ESOP-W4 น้ีมีผลบงัคบั
ตั้งแต่วนัท่ี 16 เมษายน 2552 

 ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2552 บริษทัฯตอ้งจ่ายปันผล
ระหว่างกาลเป็นหุ้นปันผลให้กบัผูถื้อหุ้นจาํนวน 1,752.0 ลา้นหุ้น ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ        
บริษทัฯจึงตอ้งปรับราคาใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิของ ESOP-W3 และ ESOP-W4 ตามเง่ือนไข
ท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือช้ีชวนการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิ ดงัน้ี 

  อตัราการใชสิ้ทธิ 
ประเภทใบสาํคญัแสดงสิทธิ ราคาใชสิ้ทธิต่อ 1 หุน้สามญั ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

ESOP-W3  1.000 บาท 1.957 หุน้สามญั 
ESOP-W4  2.059  บาท 1.932 หุน้สามญั 

การเปล่ียนแปลงราคาและอตัราการใชสิ้ทธิใหม่สาํหรับ ESOP-W3 และ ESOP-W4 น้ีมีผลบงัคบั
ตั้งแต่วนัท่ี 12 ตุลาคม 2552 

 ตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2553 อนุมติัใหบ้ริษทัฯจ่ายเงิน     
ปันผลซ่ึงเป็นเงินเกินกว่าอตัราร้อยละ 55 ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดข้องบริษทัฯในปี 2552 
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บริษทัฯจึงตอ้งเปล่ียนแปลงราคาใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิของ ESOP-W4 ตามเง่ือนไขท่ี
กาํหนดไวใ้นหนงัสือช้ีชวนการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิดงัน้ี 

                             
ประเภทใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

                         
ราคาใชสิ้ทธิต่อ 1 หุน้สามญั 

อตัราการใชสิ้ทธิต่อ 1 หน่วย
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

ESOP-W4 2.044 บาท 1.946 หุน้สามญั 

การเปล่ียนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิใหม่สําหรับ ESOP-W4 น้ีมีผลบังคับตั้ งแต่ว ันท่ี            
12 เมษายน 2553  

 ตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 4 ตุลาคม 2553 บริษทัฯตอ้งจ่ายปันผล
ระหว่างกาลเป็นหุน้ปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้จาํนวนไม่เกิน 622.64 ลา้นหุน้ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 
บริษทัฯจึงตอ้งปรับราคาใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิของ ESOP-W4 ตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้น
หนงัสือช้ีชวนการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิดงัน้ี 

  อตัราการใชสิ้ทธิ 
ประเภทใบสาํคญัแสดงสิทธิ ราคาใชสิ้ทธิต่อ 1 หุน้สามญั ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

ESOP-W4 1.752 บาท 2.271 หุน้สามญั 

 การเปล่ียนแปลงราคาและอตัราการใชสิ้ทธิใหม่สําหรับ ESOP-W4 น้ีมีผลบงัคบัตั้งแต่วนัท่ี           
12 ตุลาคม 2553 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯในระหวา่งปี 2553 มีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 

(หน่วย: หน่วย) 

 จาํนวนใบสาํคญัแสดง จาํนวนใบสาํคญัแสดง จาํนวนใบสาํคญัแสดง  จาํนวนใบสาํคญัแสดง  
ประเภท สิทธิคงเหลือ ณ วนัท่ี  สิทธิท่ีมีการใชสิ้ทธิ สิทธิท่ีหมดอายลุง สิทธิคงเหลือ ณ วนัท่ี 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 31 ธนัวาคม 2552 ในระหวา่งปี ในระหวา่งปี 31 ธนัวาคม 2553 

ESOP-W3 580,931 (269,130) (311,801) - 
ESOP-W4 36,148,625 (13,729,273) - 22,419,352 

23. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง
จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี 
จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สํารองตามกฎหมาย
ดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้
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24. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2553 2552 2553 2552 

ผลตอบแทนพนกังาน 1,786 1,437 1,786 1,437 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคารและสถานท่ี 918 820 918 820 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 860 805 856 800 
ค่าสนบัสนุนการขายและการดาํเนินงาน 974 784 946 758 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 103 114 105 114 
ค่าใชจ่้ายทางภาษี 727 558 722 557 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูป (917) (265) (917) (265) 

25. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสุทธิสาํหรับปีดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้น
สามญัท่ีออกอยูใ่นระหว่างปี โดยไดป้รับจาํนวนหุน้ตามสัดส่วนท่ีเปล่ียนไปของจาํนวนหุน้สามญัท่ี
เกิดจากการเพิ่มทุนโดยการออกหุน้ปันผล ณ วนัท่ี 21 ตุลาคม 2553 จาํนวน 621.42 ลา้นหุน้ (ตามท่ี
กล่าวไวใ้นหมายเหตุ 21) และไดป้รับปรุงจาํนวนหุ้นสามญัท่ีใช้ในการคาํนวณกาํไรต่อหุ้นของ     
ปีก่อนท่ีนํามาเปรียบเทียบ โดยถือเสมือนว่าการออกหุ้นปันผลได้เกิดข้ึนตั้ งแต่วนัเร่ิมต้นของ      
งวดแรกท่ีเสนอรายงาน 

 กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยหารกาํไรสุทธิสําหรับปีดว้ยผลรวมของจาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ีย
ถ่วงนํ้ าหนักท่ีออกอยู่ในระหว่างปี โดยไดป้รับจาํนวนหุ้นตามสัดส่วนท่ีเปล่ียนไปของจาํนวน       
หุ้นสามัญท่ีเกิดจากการเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นปันผลตามท่ีกล่าวข้างต้นกับจาํนวนถัวเฉล่ีย         
ถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพ่ือแปลงหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินใหเ้ป็น
หุน้สามญั โดยสมมติว่าไดมี้การแปลงเป็นหุน้สามญั ณ วนัตน้ปีหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 
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 กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานและกาํไรต่อหุน้ปรับลดแสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 กาํไรสุทธิ  จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั  กาํไรต่อหุ้น  
 (บาท) (หุน้) (บาท) 

 2553 2552 2553 2552 2553 2552 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       
กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของ       

   บริษทัใหญ่ 1,638,429,270 1,130,878,380 4,339,764,479 4,313,635,897 0.38 0.26 

ผลกระทบของหุน้สามญัเทียบเท่า       

   ปรับลด - - 48,535,285 48,733,170   

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       
กาํไรสุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       
   สมมติวา่มีการแปลงเป็นหุน้สามญั       
   จากใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1,638,429,270 1,130,878,380 4,388,299,764 4,362,369,067 0.37 0.26 
 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 กาํไรสุทธิ  จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั  กาํไรต่อหุ้น  
 (บาท) (หุน้) (บาท) 

 2553 2552 2553 2552 2553 2552 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       
กาํไรสุทธิส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของ       

   บริษทัใหญ่ 1,627,211,784 1,126,215,560 4,339,764,479 4,313,635,897 0.37 0.26 

ผลกระทบของหุน้สามญัเทียบเท่า       

   ปรับลด - - 48,535,285 48,733,170   

กาํไรต่อหุ้นปรับลด       
กาํไรสุทธิท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       
   สมมติวา่มีการแปลงเป็นหุน้สามญั       
   จากใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1,627,211,784 1,126,215,560 4,388,299,764 4,362,369,067 0.37 0.26 

26. การเสนอข้อมูลทางการเงนิจําแนกตามส่วนงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยดาํเนินกิจการหลกั คือ จาํหน่ายสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตกแต่ง ก่อสร้าง   
ต่อเติม ซ่อมแซมอาคารและท่ีอยู่อาศยัแบบครบวงจรและให้บริการท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการให้เช่า
พ้ืนท่ี (ซ่ึงมียอดรายไดแ้ละสินทรัพยน์อ้ยกว่าร้อยละ 10 ของยอดรายไดร้วมและสินทรัพยร์วมของ
ทุกส่วนงาน) โดยมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์หลกัในประเทศไทย ดงันั้นรายได ้กาํไร และสินทรัพย ์
โดยส่วนใหญ่ตามท่ีแสดงไวใ้นงบการเงินจึงเก่ียวขอ้งกบัส่วนงานธุรกิจจาํหน่ายสินคา้และส่วนงาน
ทางภูมิศาสตร์ตามท่ีกล่าวไว ้
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27. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯและพนกังานบริษทัฯไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุน
สาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและพนกังานจะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัรา
ร้อยละ  3 - 5 ของเงินเดือน  กองทุนสํารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษัท  อเมริกัน  อินเตอร์           
แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จาํกัด และจะจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือพนักงานนั้นออกจากงานตาม
ระเบียบว่าดว้ยกองทุนของบริษทัฯ ในระหว่างปี 2553 บริษทัฯไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนเป็นจาํนวน
เงิน 34.25 ลา้นบาท (2552: 30.24 ลา้นบาท) 

28.  เงนิปันผลจ่าย 

 อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ วนัท่ีจ่ายเงินปันผล 

  (ลา้นบาท) (บาท)  
หุน้ปันผลระหวา่งกาล ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ    
   สาํหรับปี 2553    เม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม 2553    
    และท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้    
    เม่ือวนัท่ี 4 ตุลาคม 2553 621.42 0.1667 29 ตุลาคม 2553 

เงินปันผลระหวา่งกาล ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ    
   สาํหรับปี 2553    เม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม 2553    
    และท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้    
    เม่ือวนัท่ี 4 ตุลาคม 2553 71.96 0.0193 29 ตุลาคม 2553 

เงินปันผลประจาํปีสาํหรับ ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้    
   ปี 2552    เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2553 593.32 0.1600 30 เมษายน 2553 

หุน้ปันผลระหวา่งกาล ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้    
   สาํหรับปี 2552    เม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2552 1,752.01 0.9000 27 ตุลาคม 2552 

เงินปันผลระหวา่งกาล ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้    
   สาํหรับปี 2552    เม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2552 194.67 0.1000 27 ตุลาคม 2552 

เงินปันผลประจาํปีสาํหรับ ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้    
   ปี 2551    เม่ือวนัท่ี 8 เมษายน 2552 676.78 0.3500 28 เมษายน 2552 

29. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

29.1 บริษทัฯ มีภาระผูกพนักบัธนาคารในการคํ้ าประกนัการเช่า การซ้ือสินคา้หรือจ้างทาํของและ         
คํ้าประกนัต่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 และ2552 เป็นจาํนวนเงินรวม 89.16
ลา้นบาท และ 66.65 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

29.2  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัฯมีภาระผกูพนัจากการเปิดวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตกบัธนาคาร
พาณิชย ์2 แห่ง วงเงิน 3.99 ลา้นเหรียญสหรัฐ (2552: วงเงิน 3.53 ลา้นเหรียญสหรัฐ)  
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30. ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าดําเนินงาน 

30.1 สัญญาเช่าระยะยาว 

ก) บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสญัญาเช่าท่ีดินรวม 16   แห่ง อายขุองสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 24 
ถึง 30 ปี และสัญญาดงักล่าวเป็นสัญญาท่ีบอกเลิกไม่ได ้ เวน้แต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลง
ยนิยอมร่วมกนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัฯมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญา
เช่าดาํเนินการดงัน้ี 

 ลา้นบาท 

จ่ายชาํระภายใน  
     1 ปี 48.01 
     2 ถึง 5 ปี 221.92 
     มากกว่า 5 ปี 1,144.35 

 1,414.28 

ข) บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าพ้ืนท่ีศูนยก์ารคา้รวม  17 แห่ง อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ีย
ประมาณ 17 ถึง 30 ปี และสัญญาดงักล่าวเป็นสัญญาท่ีบอกเลิกไม่ได ้เวน้แต่คู่สัญญาทั้งสอง
ฝ่ายตกลงยนิยอมร่วมกนั 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัฯมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญา
เช่าดาํเนินการดงัน้ี 

 ลา้นบาท 

จ่ายชาํระภายใน  
     1 ปี 84.67 
     2 ถึง 5 ปี 363.70 
     มากกว่า 5 ปี 1,236.38 

 1,684.75 
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30.2 สัญญาให้เช่าระยะยาว 

บริษทัฯ ได้ทาํสัญญา 7 สัญญาในการให้เช่าและให้เช่าช่วงพ้ืนท่ีบางส่วนในสาขาของบริษทัฯ        
5 แห่งกบับริษทัอ่ืน 2 แห่ง อายสุัญญา 29 - 30 ปี โดยมีค่าเช่ารับล่วงหนา้รวมจาํนวน 640.0 ลา้น
บาท สัญญาครบกาํหนดระหว่างปี 2576 - 2579 บริษทัฯ รับรู้รายไดต้ามเกณฑท่ี์เป็นระบบตลอด
อายกุารใหป้ระโยชนข์องสิทธิการเช่าโดยวิธีเส้นตรงตามอายสุญัญาเช่า 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 บริษทัฯมียอดคงคา้งของค่าเช่ารับล่วงหนา้ (สุทธิจากจาํนวนท่ีรับรู้เป็น
รายได)้ ตามสัญญาใหเ้ช่าพ้ืนท่ีดงักล่าวจาํนวน 521.2 ลา้นบาท (2552: 556.4 ลา้นบาท) 

31. เคร่ืองมอืทางการเงิน 

31.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคัญของบริษัทฯตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 107          
“การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสําหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน เงินกูย้มืระยะสั้น
และหุ้นกู ้บริษทัฯมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการ
บริหารความเส่ียงดงัน้ี 

 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

บริษทัฯมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน ฝ่ายบริหาร
ควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการกาํหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม 
ดงันั้นบริษทัฯจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระสําคญัจากการให้สินเช่ือ นอกจากน้ี  
การให้สินเช่ือของบริษทัฯไม่มีการกระจุกตวัเน่ืองจากบริษทัฯมีฐานของลูกคา้ท่ีหลากหลายและมี
อยูจ่าํนวนมากราย จาํนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชี
ของลกูหน้ีและลูกหน้ีอ่ืนท่ีแสดงอยูใ่นงบดุล 

 ความเส่ียงจากอัตราดอกเบ้ีย 

บริษทัฯมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสาํคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน เงินกูย้มืระยะ
สั้นและหุน้กู ้อยา่งไรกต็าม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละบางส่วนของหน้ีสินทางการเงินมีอตัราดอกเบ้ียท่ี
ปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด และมีหน้ีสินทางการเงินบางส่วนท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบั
อตัราตลาดในปัจจุบนั ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของบริษทัฯจึงอยูใ่นระดบัตํ่า  
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ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีสาํคญัสามารถจดัตามประเภทอตัรา
ดอกเบ้ีย และสาํหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ี
ครบกาํหนด หรือ วนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่  
ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี            

 งบการเงินรวม 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

 ภายใน มากกว่า 1 ปรับขึ้นลง ไม่มี  อตัรา 
 1 ปี ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 

 (บาท) (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่า       
   เงินสด 1,195,000,000 - 34,843,680 187,401,431 1,417,245,111 0.25 - 1.60 

หนีสิ้นทางการเงิน       
หุน้กู ้ 730,000,000 2,000,000,000 - - 2,730,000,000 3.00 - 5.50 

 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย   

 ภายใน มากกวา่ 1 ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัรา 
 1 ปี ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 

 (บาท) (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงิน       
เงินสดและรายการเทียบเท่า       
   เงินสด 1,195,000,000 - 10,075,107 186,669,033 1,391,744,140 0.25 - 1.60 

หนีสิ้นทางการเงิน       
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการ       
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 85,000,000 - - - 85,000,000 1.50 - 1.85 
หุน้กู ้ 730,000,000 2,000,000,000 - - 2,730,000,000 3.00 - 5.50 

 815,000,000 2,000,000,000 - - 2,815,000,000  

 ความเส่ียงจากอัตราแลกเปลีย่น 

บริษัทฯมีความเส่ียงจากอัตราแลกเปล่ียนท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือสินค้าเป็นเงินตรา
ต่างประเทศ บริษทัฯไม่ไดท้าํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้เพ่ือใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการ
บริหารความเส่ียง 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2553 บริษัทฯมียอดคงเหลือของหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรา
ต่างประเทศดงัน้ี 

 
 หน้ีสินทาง อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย  

สกลุเงิน การเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 

 (เหรียญ) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 
เหรียญสหรัฐอเมริกา 488,141 30.2963 

31.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงนิ 

เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินส่วนหน่ึงของบริษทัฯจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้นและหุ้นกู้
มีอตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์
และหน้ีสินทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบดุล 

มูลค่ายติุธรรม หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์นัในขณะท่ีทั้งสอง
ฝ่ายมีความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ย่างเป็นอิสระใน
ลกัษณะท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั วิธีการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมข้ึนอยู่กบัลกัษณะของเคร่ืองมือ      
ทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกาํหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกาํหนดข้ึนโดยใช้เกณฑ์การวดั      
มูลค่าท่ีเหมาะสม 

32. การบริหารจดัการทุน  

วตัถุประสงคห์ลกัของบริษทัฯในการบริหารจดัการทุน คือ การจดัใหมี้ซ่ึงโครงสร้างทางการเงินท่ี
เหมาะสมและการดาํรงไวซ่ึ้งความสามารถในการดาํเนินธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 

บริษทัฯบริหารจดัการสถานะของทุนโดยใชอ้ตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน (Debt-to-Equity Ratio) เพ่ือให้
สอดคลอ้งกบัเง่ือนไขในขอ้กาํหนดของหุ้นกู ้ซ่ึงตอ้งรักษาระดบัของอตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนให ้    
ไม่เกิน 1.75 ต่อ  1 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2553 และ 2552 บริษทัฯไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงวตัถุประสงค ์
นโยบาย หรือกระบวนการในการบริหารจดัการทุน 
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33. เหตุการณ์ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงนิ 

 เม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2554 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจาก
ผลการดาํเนินงานของเดือนกรกฎาคม 2553 ถึงธนัวาคม 2553 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 - จ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบริษทัฯใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯในอตัรา 6 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล
หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายปันผลหุน้ละ 0.1667 บาท  

 - จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.0193 บาท   

 รวมคิดเป็นการจ่ายปันผลในอตัราหุน้ละ 0.186 บาท โดยมีกาํหนดจ่ายหุน้ปันผลและเงินปันผลจาํนวน
ดงักล่าวภายในวนัท่ี 29 เมษายน 2554 

 อยา่งไรกต็าม เม่ือวนัท่ี 19 สิงหาคม 2553 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติซ่ึงไดน้าํเสนออนุมติั
ในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นแลว้เม่ือวนัท่ี 4 ตุลาคม 2553 อนุมติัการจ่ายปันผลระหว่างกาลให้แก่      
ผูถื้อหุ้นโดยจ่ายปันผลเป็นหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.1667 บาท และจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 
0.0193 บาท ซ่ึงไดจ่้ายเงินปันผลไปเม่ือวนัท่ี 29 ตุลาคม 2553 ทั้งน้ี การจ่ายปันผลระหว่างกาลตาม        
ท่ีกล่าวขา้งตน้ เม่ือคาํนวณมูลค่าหลงัการปรับลดการจ่ายหุ้นปันผลจะมีมูลค่าเท่ากบั 0.1594 บาท       
ต่อหุน้  

ดงันั้น รวมการจ่ายปันผลสาํหรับปี 2553 คิดเป็นมูลค่า 0.3454 บาทต่อหุน้ 

 เงินปันผลขา้งตน้จะเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ืออนุมติั 

34. การจดัประเภทรายการในงบการเงนิ 

 บริษทัฯไดจ้ดัประเภทรายการบญัชีบางรายการในงบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2552 ใหม่เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการจดัประเภทรายการบญัชีในปีปัจจุบนั ซ่ึงไม่มีผลกระทบต่อกาํไร
สุทธิหรือส่วนของผูถื้อหุ้น (ยกเวน้ผลกระทบของการเปล่ียนนโยบายการบญัชีตามท่ีกล่าวใน   
หมายเหตุ 6) การจดัประเภทรายการใหม่มีดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินรวม 

 ตามท่ีจดัประเภทใหม่ ตามท่ีเคยรายงานไว ้

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 144,584,882 128,785,030 
ลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 347,794,276 356,794,276 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 422,114,603 365,409,521 
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 430,697,315 423,897,463 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 165,356,564 222,061,646 
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  (หน่วย: บาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ตามท่ีจดัประเภทใหม่ ตามท่ีเคยรายงานไว ้

ลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 139,866,504 124,066,652 
ลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 350,048,810 359,048,810 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 404,673,798 347,968,716 
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 430,697,315 423,897,463 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 163,453,254 220,158,336 

35. การอนุมตัิงบการเงิน 

  งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 16 กมุภาพนัธ์ 2554  

 


