
บริษัท  โฮม  โปรดักส  เซ็นเตอร  จํากัด  (มหาชน) และ บริษัทยอย 
หมายเหตุประกอบงบการเงิน 

ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม  2549  และ  2548 
 
1. ขอมูลท่ัวไป 

1.1 บริษัทฯ จัดตั้งข้ึนเปนบริษัทจํากัดและตอมาแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัดตามกฎหมาย
ไทย เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2544 บริษัทฯ ประกอบกิจการในประเทศไทยโดยดําเนินธุรกิจขายสินคา
ประเภทวัสดุกอสราง อุปกรณและเครื่องมือในการกอสราง อุปกรณตกแตงอาคารและเครื่องมือชาง 

1.2 ที่ต้ังสํานักงานใหญของบริษัทฯ   ตามที่จดทะเบียนต้ังอยู ณ เลขที่ 96/27 หมู 9 ตําบลบางเขน 
อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 

 

2. เกณฑการเสนองบการเงิน 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทไดจัดทําข้ึนตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคาโดย

กระทรวงพาณิชย ลงวันท่ี 14 กันยายน 2544 เรื่องกําหนดรายการยอที่ตองมีในงบการเงิน นอกจากนี้
งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย ไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่ รับรองทั่วไปภายใต
พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซ่ึงหมายความถึงมาตรฐานการบัญชีที่ออกภายใตพระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และตามขอกําหนด ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
วาดวยการจัดทําและนํา เสนอรายงานทางการเงิน  ภายใตพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ 
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  

งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย จัดทําข้ึนโดยใชเกณฑราคาทุนเดิมในการวัดมูลคาของ
องคประกอบของรายการในงบการเงินยกเวนรายการที่เปดเผยไวในนโยบายการบัญชีที่เก่ียวของ 

 
3. หลักเกณฑในการจัดทํางบการเงินรวม 

3.1 การจัดทํางบการเงินรวมถือเกณฑรวมบริษัท ซ่ึงบริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด 
(มหาชน) มีอํานาจในการควบคุม โดยวันที่ 26 พฤษภาคม 2548 บริษัทฯ ไดลงทุนในหุนสามัญของ
บริษัท มารเกต็ วิลเลจ จาํกดั ในสัดสวนการลงทุนรอยละ 99.99 บริษัทฯ จึงไดเริ่มจัดทํางบการเงิน
รวม ตั้งแตไตรมาส 2 ของป 2548 
3.2 การตัดบัญชีรายการระหวางบริษัทฯ 

บัญชีเงินลงทุนในบริษัทยอยตามวิธีสวนไดเสียกับทุนเรือนหุน ถือหลักการตัดบัญชีระหวางกัน
รอยละ 100 และสวนของผูถือหุนรายอื่นแสดงเปนสวนของผูถือหุนสวนนอยยอดคงคางและรายการ
บัญชีระหวางกันของบริษัทฯ และบริษัทยอยท่ีเปนสาระสําคัญไดตัดออกจากงบการเงินรวมนี้แลว 

 
 

(ลงช่ือ) ............................................................................. กรรมการตามอํานาจ 
             (...........................................................................) 
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4. สรุปนโยบายการบัญชีท่ีสําคัญ 

4.1 การบันทึกรายไดและคาใชจาย 

บริษัทฯ และบริษัทยอย  บันทึกรายไดและคาใชจายตามเกณฑคงคาง 
รายไดจากการขายบันทึกเมื่อมีการโอนความเสี่ยงและผลตอบแทนที่เปนสาระสําคัญของความ

เปนเจาของสนิคาใหกับผูซ้ือแลว 

รายไดคาเชาและบริการที่เกี่ยวของรับรูตามระยะเวลาของสัญญาเชาและบริการ 

รายไดคาบริการรับรูเมื่อการใหบริการเสร็จส้ินลง 

4.2 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด หมายถึง เงินสดในมือและเงินฝากธนาคารทุกประเภท แต
ไมรวมเงินฝากประเภทที่ตองจายคืนเมื่อส้ินระยะเวลาทีกํ่าหนดและเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคลอง 
ซ่ึงมีความเสี่ยงตอการเปล่ียนแปลงในมูลคานอย   
4.3 ลูกหน้ีการคาและคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 

ลูกหน้ีการคาแสดงตามมูลคาสุทธิที่จะไดรับ บริษัทฯ และบริษัทยอย  ต้ังคาเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ
โดยการประมาณของผูบริหาร โดยอาศัยการวิเคราะหอายุลูกหน้ี ฐานะการเงินของลูกหน้ีและ
แนวโนมที่คาดวาจะเก็บเงินไมได   
4.4 สินคาคงเหลือและคาเผื่อสินคาเสียหาย 

บริษัทฯ ตีราคาสินคาคงเหลือในราคาทุน (วิธีถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก) หรือมูลคาสุทธิที่คาดวาจะ
ไดรับแลวแตราคาใดจะต่าํกวา บริษัทฯ ตั้งคาเผื่อสินคาเสียหายโดยการประมาณจากประสบการณ
สินคาท่ีเสียหายจริงในอัตรารอยละของยอดรายไดสุทธิจากการขายปลีกหนาราน 

4.5 ที่ดิน  อาคารและอุปกรณและคาเสื่อมราคา   
ที่ดินแสดงตามราคาทุน สวนปรับปรุงที่ดินอาคารและอุปกรณแสดงตามราคาทุนหลังหัก 

คาเสื่อมราคาสะสมและคาเผื่อการดอยคาของสินทรัพย คาเสื่อมราคาของอาคารและอุปกรณคํานวณ
จากราคาทุน โดยใชวิธีเสนตรงตามอายุการใชงานโดยประมาณดังตอไปนี้ 

อาคาร         20   ป 
อาคารบนที่เชาและสวนปรับปรุงอาคาร  ตามอายุสัญญาเชาโดยไมเกินอายุการใชงาน 

คาระบบคอมพิวเตอร      3-10   ป 
เครื่องใชสํานักงาน           5   ป 
เครื่องตกแตงติดตั้งและอุปกรณ     5-10   ป 
ยานพาหนะ            5   ป 

 
 

(ลงช่ือ) ............................................................................. กรรมการตามอํานาจ 
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4.6 เงินลงทุนในบริษัทยอย 

เงินลงทุนในบริษัทยอยในงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ แสดงมูลคาตามวิธีราคาทุน บริษัทฯ 
จะบันทึกขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนทั่วไปในงบกําไรขาดทุนเมื่อราคาตามบัญชีสูงกวา 
มูลคาที่คาดวาจะไดรับคืน 

4.7 สินทรัพยไมมีตัวตน 
4.7.1 สิทธิการเชาแสดงตามราคาทุนหลังหักคาตัดจําหนายสะสม คาตัดจาํหนายของสิทธิ
การเชาคาํนวณจากราคาทุนโดยใชวิธีเสนตรงตามอายุสัญญาเชา 
4.7.2 โปรแกรมคอมพิวเตอรแสดงตามราคาทุนหลังหักคาตัดจําหนายสะสม คาตัดจําหนาย
โปรแกรมคอมพิวเตอรคํานวณจากราคาทุนโดยใชวิธีเสนตรงตามอายุที่คาดวาจะใชงานเปน
ระยะเวลา 10 ป 

4.8 รายการที่เปนเงินตราตางประเทศ  
บริษัทฯ และบริษัทยอย บันทึกรายการที่เปนเงินตราตางประเทศเปนเงินบาทโดยใชอัตรา

แลกเปลี่ยน ณ วันที่เกิดรายการ สินทรัพยและหนี้สินท่ีเปนเงินตราตางประเทศคงเหลืออยู ณ วันท่ีใน
งบดุล แปลงคาเปนเงินบาทโดยใชอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ในงบดุล 

กําไรและขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนไดรวมอยูในผลการดําเนินงาน
ประจาํป 
4.9 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพพนักงาน 

บริษัทฯ จัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพพนักงานโดยที่พนักงานสงเขาเปนเงินสะสมของกองทุน
โดยสมัครใจในอัตรารอยละ 3 - 5 ของเงินเดือน และเงินที่บริษัทฯ จายสมทบในอัตรารอยละ 3 - 5 
ของเงินเดือน เงินกองทุนที่จดทะเบียนบริหารโดยผูจัดการกองทุนรับอนุญาตแหงหน่ึง โดยปฏิบัติ
ตามขอ กําหนดของพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2542 
4.10 กําไรตอหุน 

4.10.1 กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน 

กําไร(ขาดทุน)ตอหุนขั้นพ้ืนฐาน คํานวณโดยการหารยอดกําไร(ขาดทุน)สุทธิสําหรับป
ดวยจํานวนหุนสามัญท่ีจําหนายและเรียกชําระแลวถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักตามสวนที่เรียกชําระ 

 
 
 

(ลงช่ือ) ............................................................................. กรรมการตามอํานาจ 
             (...........................................................................) 
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4.10.2 กําไรตอหุนปรับลด 

กําไรตอหุนปรับลด คํานวณโดยการนํากําไรสุทธิหลังจากการปรับปรุงดานรายได  
หรือคาใชจายที่เก่ียวของซ่ึงสุทธิจากภาษีเงินได  หารดวยผลรวมเฉล่ียถวงนํ้าหนักของหุน
สามัญที่ออกจําหนายแลวในระหวางงวดบวกดวย  จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักท่ี
บริษัทฯ  ตองออกเพื่อแปลงหุนสามัญเทียบเทาปรับลดทั้งส้ิน ใหเปนหุนสามัญ 

4.11 การใชประมาณการหนี้สิน 

บริษัทฯ และบริษัทยอย  จะบันทึกประมาณการหนี้สินเมื่อมีความเปนไปไดคอนขางแนของ
การเกิดภาระผูกพันในปจจุบันตามกฎหมายหรือจากการอนุมานอันเปนผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ
ในอดีต ภาระผูกพันดังกลาวคาดวาจะสงผลใหตองเกิดการไหลออกของทรัพยากร เพ่ือจายชําระภาระ
ผูกพันและจํานวนที่ตองจายสามารถประมาณการไดอยางนาเชื่อถือ รายจายที่จะไดรับคืนบันทึกเปน
สินทรัพยแยกตางหากก็ตอเมื่อการไดรับคืนคาดวาจะไดรับอยางแนนอนเมื่อไดจายชําระประมาณ
หน้ีสินไปแลว 
4.12 การใชประมาณการทางบัญชี 

การจัดทํางบการเงินเปนไปตามหลักการบัญชีที่รับรองไวทั่วไป ในบางกรณีฝายบริหารอาจ
ตองใชการประมาณและตั้งขอสมมุติฐานบางรายการ  ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอจาํนวนเงินที่แสดงในงบ
การเงินและการเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซ่ึงผลท่ีเกิดขึ้นจริงในภายหลังจึงอาจแตกตาง
ไปจากจํานวนเงินที่ประมาณไว 

 

5. การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี  
ในป 2549 บริษัทฯไดเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเกี่ยวกับการบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอย  

ในงบการเงินเฉพาะกิจการจากวิธีสวนไดเสียมาเปนวิธีราคาทุน (ตามประกาศสภาวิชาชีพบัญชี ฉบับ
ท่ี 26/2549 ) ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกลาว  บริษัทตองปรับยอนหลังงบการเงินงวด
กอนที่นํามาเปรียบเทียบเสมือนวาบริษัทฯ ไดบันทึกเงินลงทุนในบริษัทยอยโดยวิธีราคาทุนมา 
โดยตลอด ดังน้ันงบการเงินเฉพาะสําหรับป 2548 ที่นํามาเปรียบเทียบจึงเปนขอมูลท่ีจัดทําขึ้นตาม
นโยบายการบัญชีใหม  ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตั้งแตอดีตจนถึงตนปปจจุบัน
ท่ีตองนํามาปรับปรุงกับกําไรสะสมตนงวดของป 2549 ทําใหกําไรสะสมเพิ่มขึ้นจํานวน 1.54 
ลานบาท เน่ืองจากบริษัทฯ เริ่มมีการลงทุนในบริษัทยอยในป 2548 จึงมีผลทําใหกําไรสุทธิสําหรับป
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2548 เพ่ิมขึ้นดวยจํานวนเดียวกัน  

 
 

(ลงช่ือ) ............................................................................. กรรมการตามอํานาจ 
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6. เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  ประกอบดวย 

 
7. ลูกหน้ีการคา  - สุทธิ 

หนวย : พันบาท 
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

2549   2548  2549   2548 
ลูกหน้ีการคา 118,206  112,100   112,821  112,100  
ลูกหน้ีเช็คคืน 21,806  22,450   21,806  22,450  
ลูกหน้ีบัตรเครดิตและคูปอง 22,076  34,236   22,064  34,236  

รวม  162,088  168,786   156,691  168,786  
หัก     คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (25,241)  (23,097)  (25,241)  (23,097) 
ลูกหน้ีการคา - สุทธิ 136,847  145,689   131,450  145,689  

 
 
 
 
 
 
 

(ลงช่ือ) ............................................................................. กรรมการตามอํานาจ 
             (...........................................................................) 

 
 
 

หนวย : พันบาท 
งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2549   2548  2549   2548 
เงินสด 57,796  31,588   57,267  31,578  
เงินฝากกระแสรายวัน 61,143  33,534   61,106  4,571  
เงินฝากออมทรัพย 51,029  31,792   23,952  23,564  
เงินฝากประจํา  3 เดือน  0  1   0  1  

รวม 169,968  96,915   142,325  59,714  
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ลูกหน้ีการคา  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 แยกตามอายุหน้ีไดดังน้ี 

 หนวย : พันบาท  

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

2549   2548  2549   2548 

ยังไมครบกําหนดชําระ 130,293  121,672   125,303  121,672  

ครบกําหนดชําระ        

ไมเกิน 6 เดือน 9,468  22,893   9,061  22,893  

เกิน 6 - 12 เดือน 63  1,223   63  1,223  

เกิน 12 เดือน 22,264  22,998   22,264  22,998  

รวม 162,088  168,786   156,691  168,786  

หัก คาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (25,241)  (23,097)  (25,241)  (23,097) 

ลูกหน้ีการคา - สุทธิ 136,847  145,689   131,450  145,689  

 
ในระหวางป 2549 และ 2548 บริษัทฯ ไดทําการตัดจาํหนายลูกหน้ีการคา และคาเผื่อหน้ีสงสัย

จะสูญ จาํนวน 0.62   ลานบาท และ 1.07 ลานบาท ตามลําดับ  
 

8. สินคาคงเหลือ   ประกอบดวย 

 หนวย : พันบาท  

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

2549   2548  2549   2548 

สินคาคงเหลือ 2,923,796  2,386,695   2,923,796  2,386,695  

หัก    คาเผื่อสินคาเสียหาย (62,413)  (65,439)  (62,413)  (65,439) 

รวม 2,861,383  2,321,256   2,861,383  2,321,256  

 
สินคาคงเหลือ ณ วันที่  31 ธันวาคม 2549 และ 2548 ไดรวมมูลคาของสินคาจายชําระตาม

ยอดขายเปนจํานวน 286.60 ลานบาท และ  144.58 ลานบาท ตามลําดับ ซ่ึงบริษัทฯ ไดบันทึกบัญชี
เจาหน้ีการคาที่เกี่ยวของกับสินคาดังกลาวดวยจํานวนที่เทากัน 

 
 

(ลงช่ือ) ............................................................................. กรรมการตามอํานาจ 
             (...........................................................................) 
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9. เงินลงทุนในบริษัทยอย 

พันบาท  รอยละ   พันบาท 

ทุนชําระแลว   สัดสวนการลงทุน  เงินลงทุน  

 ชื่อบริษัท            ประเภทกิจการ        (วิธีราคาทุน) 

  2549  2548  2549  2548  2549  2548 

บจ. มารเก็ตวิลเลจ    ใหบริการเชา

พื้นที่ศูนยการคา 5,000 5,000  99.99   99.99  4,999   4,999 
เมื่อวันท่ี 26 พฤษภาคม 2548 บริษัทฯ ไดลงทุนในหุนสามัญของบริษัท มารเก็ต วิลเลจ จํากัด 
งบการเงินของบริษัทยอยดังกลาวท่ีนํามาจัดทํางบการเงินรวม สําหรับป ส้ินสุดวันที่ 31 

ธันวาคม 2549   เปนงบการเงินที่ผานการตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีแลว   
 
10. ท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ  -  สุทธิ 

   งบการเงินรวม   หนวย : พันบาท

31 ธันวาคม 2548   เพ่ิม  จําหนาย  โอนเขา (ออก)  31 ธันวาคม 2549

ราคาทุน :          

ที่ดินและสวนปรับปรุงที่ดิน 1,411,233  450,344  0  0  1,861,577 

อาคาร, อาคารบนที่เชาและ          

    สวนปรับปรุงอาคารบนที่เชา 2,928,693  895,522  (8,185)  1,160,839  4,976,869 

คาอุปกรณ – คอมพิวเตอร 177,144  18,949  (5,639)  29,044  219,498 

เครื่องใชสํานักงาน 165,717   53,350  (233)  13,016  231,850 

เครื่องตกแตงติดตั้งและอุปกรณ 757,904   200,569  (9,104)  111,471  1,060,840 

ยานพาหนะ 18,843  5,801  0  0  24,644 

อาคารระหวางกอสราง – บนที่เชา 456,483  462,767  0  (642,909)  276,341 

คาระบบคอมพิวเตอรระหวางติดตั้ง 42,826  7,055  0  (28,920)  20,961 

เครื่องตกแตงและอุปกรณระหวาง 

    ติดตั้ง 398,130  246,702  0  (642,541)  2,291 

               รวม 6,356,973  2,341,059  (23,161)  0  8,674,871 

 
 

(ลงช่ือ) ............................................................................. กรรมการตามอํานาจ 
             (...........................................................................) 
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10. ท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ  -  สุทธิ (ตอ) 
    งบการเงินรวม  หนวย : พันบาท 

 31 ธันวาคม 2548  เพ่ิม  จําหนาย  โอนเขา(ออก)  31 ธันวาคม 2549

คาเสื่อมราคาสะสม :          

อาคาร, อาคารบนที่เชาและ          
    สวนปรับปรุงอาคารบนที่เชา 345,550   219,557  (2,586)  0  562,521 
คาระบบ – คอมพิวเตอร 91,237  49,889  (4,282)  0  136,844 
เครื่องใชสํานักงาน 72,750  36,486  (169)  0  109,067 
เครื่องตกแตงติดตั้งและอุปกรณ  

    สํานักงาน 273,002  150,175  (4,333)  0  418,844 

ยานพาหนะ 5,674  4,541  0  0  10,215 

              รวม 788,213  460,648  (11,370)  0  1,237,491 

มูลคาสุทธิทางบัญชี 5,568,760        7,437,380 
 

  งบการเงินเฉพาะบริษัท  หนวย : พันบาท 
31 ธันวาคม 2548   เพิ่ม   จําหนาย   โอนเขา (ออก)   31 ธันวาคม 2549 

ราคาทุน :          
ที่ดินและสวนปรับปรุงที่ดิน 1,411,233   450,344  0  0  1,861,577 
อาคาร, อาคารบนที่เชาและ          
   สวนปรับปรุงอาคารบนที่เชา 2,928,693   895,522  (8,185)  1,160,839  4,976,869 
คาอุปกรณ - คอมพิวเตอร 177,144   18,855  (5,639)  29,044  219,404 

เครื่องใชสํานักงาน 165,717   42,636  (221)  13,016  221,148 
เครื่องตกแตงติดตั้งและอปุกรณ 757,673   196,915  (9,104)  111,471  1,056,955 
ยานพาหนะ 18,299   5,786  0  0  24,085 
อาคารระหวางกอสราง - บนทีเ่ชา 456,483   462,767  0  (642,909)  276,341 
คาระบบคอมพวิเตอรระหวางติดตั้ง 42,826   7,055  0  (28,920)  20,961 
เครื่องตกแตงและอุปกรณ 
ระหวางติดตั้ง 398,130   246,702  0  (642,541)  2,291 

                    รวม 6,356,198   2,326,582  (23,149)  0  8,659,631 
 
 

(ลงช่ือ) ............................................................................. กรรมการตามอํานาจ 
             (...........................................................................) 
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10. ท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ  -  สุทธิ (ตอ) 
 

  งบการเงินเฉพาะบริษัท  หนวย : พันบาท 
31 ธันวาคม 2548   เพิ่ม   จําหนาย   โอนเขา (ออก)   31 ธันวาคม 2549 

คาเส่ือมราคาสะสม :          
อาคาร, อาคารบนที่เชาและ          

   สวนปรับปรุงอาคารบนที่เชา 345,550   219,557  (2,586)  0  562,521 
คาระบบ - คอมพิวเตอร 91,237   49,872  (4,282)  0  136,827 
เครื่องใชสํานักงาน 72,750   34,663  (168)  0  107,245 
เครื่องตกแตงติดตั้งและ 
    อุปกรณสํานักงาน 272,997   149,656  (4,333)  0  418,320 
ยานพาหนะ 5,672   4,430  0  0  10,102 

                    รวม 788,206   458,178  (11,369)  0  1,235,015 
มูลคาสุทธิทางบัญชี 5,567,992         7,424,616 

 

ที่ดิน  อาคารและอุปกรณราคาตามบัญชีกอนหักคาเสื่อมราคาสะสมที่บริษัทฯ หักคาเสื่อมราคา
หมดแลวทั้งจํานวนแตยังคงใชงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 เปนจํานวน 84.38 ลานบาท 
และ 34.47 ลานบาท ตามลําดับ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548  บริษัทฯ ไดนําที่ดิน  อาคาร  สิทธิการเชา (หมายเหตุ 11) 
พรอมทั้งอาคารบนที่เชาทั้งหมด และเครื่องตกแตงติดตั้งและอุปกรณบางสวน ไปจดจํานองค้ําประกัน
ภาระหนี้สินที่บริษัทฯมีตอธนาคารพาณิชย  วงเงิน  3,605   ลานบาท และ 1,599 ลานบาท ตามลําดับ 

 

 

 

 

 

 

 

(ลงช่ือ) ............................................................................. กรรมการตามอํานาจ 

             (...........................................................................) 
 



 

 

- 10 -

 
11. สินทรัพยไมมีตัวตน 

สินทรัพยไมมีตัวตนประกอบดวย 

 หนวย : พันบาท  
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2549  2548 2549  2548 
 สิทธิการเชา    :        

สิทธิการเชารอตัดบัญชี 556,100  438,035   556,100  438,035  
บวก   เพิ่มระหวางป 66,319  118,065   66,319  118,065  
หัก     ตัดจําหนายสะสม (88,556)  (66,620)  (88,556)  (66,620) 
สิทธิการเชารอตัดบัญชีสุทธิ 533,863  489,480   533,863  489,480  
 

โปรแกรมคอมพิวเตอร : 

โปรแกรมคอมพิวเตอร  105,492  94,125  105,492  94,125 

บวก  เพิ่มขึ้นระหวางป 55,412  11,367  55,402  11,367 

หัก     คาตัดจําหนายสะสม  (48,773)  (31,791)  (48,772)  (31,791) 

โปรแกรมคอมพิวเตอร- สุทธิ  112,131  73,701  112,122  73,701 

รวมสินทรัพยไมมีตัวตน 645,994  563,181  645,985  563,181 
 

 คาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน :      

สิทธิการเชาตัดจําหนาย 21,936  18,299  21,936  18,299 

คาโปรแกรมคอมพิวเตอรตัดจําหนาย  16,982  12,173   16,981  12,173  

        รวม 38,918  30,472  38,917  30,472 
 

ในป 2549 บริษัทฯ มีคาสิทธิการเชาเพ่ิมขึ้น 1 แหง เปนจํานวนเงินรวม 66.32 ลานบาท อายุ
สัญญาเชา 24 ป 

 
 
 

(ลงช่ือ) ............................................................................. กรรมการตามอํานาจ 

             (...........................................................................) 
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12. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 

บริษัทฯ  และบริษัทยอยมีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินดังน้ี 

หนวย : พันบาท 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2549   2548  2549   2548 

เงินเบิกเกินบัญช ี 0  1,338   0  1,338  

เงินกูยืมจากบริษัทการเงิน 0  240,000   0  240,000  

                         รวม 0  241,338   0  241,338  
 

12.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 บริษัทฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารหลายแหง รวม
วงเงินทั้งส้ิน 95  ลานบาท และ 90 ลานบาท ตามลําดับ  โดยวงเงินบางสวนคํ้าประกันโดยสิทธิการเชา
และสิ่งปลูกสราง 
12.2 ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2548 บริษัทฯ มีเงินกูยืมระยะสั้นจากบริษัทการเงิน 2 แหง จํานวน 240 
ลานบาท เปนการออกตั๋วสัญญาใชเงินจาํนวน 180 ลานบาท ครบกําหนดเมื่อทวงถาม และต๋ัวแลกเงิน 
จํานวน 60 ลานบาท ซ่ึงบริษัทฯ ไดจายชําระเงินกูยืมทั้ง 2 วงแลว ในเดือนมกราคม 2549  

 
13. หน้ีสินระยะยาวตามสัญญาเชาซ้ือ  ประกอบดวย 

 
 
 
 

(ลงช่ือ) ............................................................................. กรรมการตามอํานาจ 

             (...........................................................................) 
 

หนวย : พันบาท  
  งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  2549   2548  2549   2548 
หนี้สินระยะยาวตามสัญญาเชาซ้ือ 33,996  36,987   33,996  36,987  
หัก หนี้สินระยะยาวตามสัญญาเชาซ้ือ        
              ที่ถึงกาํหนดชําระภายใน 1 ป (19,201)  (19,799)  (19,201)  (19,799) 

รวม 14,795  17,188   14,795  17,188  
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14. หุนกู 

หุนกูของบริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด  (มหาชน)  ประกอบดวย 
 

จํานวนหุน (หนวย)  จํานวนเงิน (พันบาท) 

2549  2548  2549   2548 

หุนกูประเภทไมมีหลักประกัน ครั้งที่ 1/2548        

           - ชุดที่ 1  500,000  500,000  500,000  500,000 

           - ชุดที่ 2 500,000  500,000  500,000  500,000 

  1,000,000  1,000,000  1,000,000  1,000,000 
 

ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2546  เมื่อวันที่  27  มิถุนายน  2546  ไดอนุมัติ
ใหบริษัทฯ  ออกและเสนอขายหุนกูภายในวงเงินไมเกิน  2  พันลานบาท  หรือเทียบเทาในเงินสกุลอื่น  
โดยสามารถเสนอขายทั้งหมดในคราวเดียว หรือหลายคราวใหแกประชาชนทั่วไป หรือผูลงทุนโดย
เฉพาะเจาะจง หรือผูลงทุนประเภทสถาบัน ในวันที่ 17 มีนาคม 2548   บริษัทฯ ไดขายหุนกูแลว เปน
จํานวนเงิน 1,000 ลานบาท   มีรายละเอียดดังน้ี 
ชื่อของหุนกู      " หุนกูไมดอยสิทธิและไมมีประกันของ     " หุนกูไมดอยสิทธิและไมมีประกันของ 

  บริษัท โฮม โปรดกัส เซน็เตอร จํากดั(มหาชน)  บริษัท โฮม โปรดกัส เซน็เตอร จํากดั(มหาชน)  

  ครั้งที่ 1/2548 ชุดที่ 1 ครบกําหนดไถถอนป 2551 " ครั้งที่ 1/2548 ชุดที่ 2 ครบกําหนดไถถอนป 2552 " 

จํานวนเงิน  500 ลานบาท   500 ลานบาท  

อายุ  3 (สาม) ป นับจากวันที่ออกหุนกู   4 (ส่ี) ป นับจากวันที่ออกหุนกู  

วันที่ออกหุนกู  17 มีนาคม 2548   17 มีนาคม 2548  

อัตราดอกเบี้ย รอยละ 5.00 ตอป   รอยละ 5.40 ตอป  

ระยะเวลาการชําระดอกเบี้ย ชําระทุกๆ 3 (สาม)เดือน ในเดือนมีนาคม   ชําระทุกๆ 3 (สาม)เดือน ในเดือนมีนาคม  

  มิถุนายน  กันยายน และธันวาคมของทุกป   มิถุนายน  กันยายน และธันวาคมของทุกป  

การชําระเงินตน  ในวันครบกําหนดไถถอนหุนกู คือ    ในวันครบกําหนดไถถอนหุนกู คือ   

 วันที่ 17 มีนาคม 2551 วันที่ 17 มีนาคม 2552 
 การดํารงสัดสวนหนี้สินทาง
การเงินตอสวนของผูถือหุน ตามหนังสือชี้ชวนหรือวิธีการที่ตกลงรวมกัน ตามหนังสือชี้ชวนหรือวิธีการที่ตกลงรวมกัน 

 
 

(ลงช่ือ) ............................................................................. กรรมการตามอํานาจ 

             (...........................................................................) 
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15. เงินกูยืมระยะยาว 

เงินกูยืมระยะยาวของบริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด  (มหาชน)  ประกอบดวย 

หนวย : พันบาท 

      2549  2548 

เงินกูยืมระยะยาว      2,126,000  830,000  

หัก    สวนของเงินกูยืมระยะยาวที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป  (429,000)  (204,000) 

เงินกูยืมระยะยาว  -  สุทธิ     1,697,000  626,000  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 บริษัทฯ มีเงินกูยืมเงินระยะยาวจากธนาคารพาณิชย 2 
แหง และ  1 แหง รวมทั้งส้ิน 2 วงเงิน และ 1 วงเงิน  ตามลําดับ  ประกอบดวย 

                         หนวย : พันบาท 

วงเงินที่ จํานวน จํานวนเงิน   เงื่อนไขการผอนชําระ  อัตราดอกเบี้ย 

    2549   2548   ตองวด/ตอเดือน     

1 1,000,000 626,000  830,000   17.00 ลานบาท  * 
2 1,500,000 1,500,000  0.00  25.00 ลานบาท  ** 

  รวม  2,126,000  830,000      

ในการกูยืมบริษัทฯ ไดนําอสังหาริมทรัพยและสิทธิการเชาเปนหลักประกันสําหรับวงเงินกูยืม
ท้ัง 2 วงเงิน (หมายเหตุ 10 และ 11) บริษัทฯจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญา เชน จะตอง
ดํารงสัดสวนหน้ีสินทางการเงินตอสวนของผูถือหุนตามที่ตกลงรวมกัน หรือตองไมจายเงินปนผล
เกินกวาอัตราท่ีกําหนดในสัญญา 
* อัตรารอยละ 2.95 - 3.65 และตั้งแต กุมภาพันธ 2549 MLR - Spread ตามที่ตกลงรวมกัน  
** อัตรารอยละ 6  และตั้งแต ปที่ 2552 MLR - Spread ตามที่ตกลงรวมกัน 
 

16. สํารองตามกฎหมาย 
ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน จํากัด บริษัทฯ จะตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปไวเปน

สํารองตามกฎหมายไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา  
(ถามี)  จนกวาสํารองนี้จะมียอดเปนรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

 
 

(ลงช่ือ) ............................................................................. กรรมการตามอํานาจ 

             (...........................................................................) 
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17. คาตอบแทนกรรมการ 

คาตอบแทนกรรมการนี้เปนผลประโยชนที่จายใหแกกรรมการของบริษัทฯ โดยไมรวม
เงินเดือนและผลประโยชน ที่เกี่ยวของที่จายใหกับกรรมการบริหาร  สําหรับป 2549  มีจํานวนเงิน 
9.49 ลานบาท (สําหรับป 2548 จํานวน 6.33 ลานบาท) 

 
18. กําไรตอหุน 
 

 

               งบการเงินรวม 

  สําหรับป 2549 

  กําไร (บาท)  จํานวนหุน (หุน)  จํานวนตอหุน (บาท) 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน      

กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญ 608,613,205.14  1,031,859,453                             0.59 

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด      

     2,313,304    

กําไรตอหุนปรับลด      

กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญสมมติ      

         วามีการแปลงเปนหุนสามัญ 608,613,205.14  1,034,172,757                             0.59 

สําหรับป 2548  

  กําไร (บาท)  จํานวนหุน (หุน)  จํานวนตอหุน (บาท) 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน      

กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญ 504,794,149.07  865,027,077                             0.58 

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด      

 -สิทธิที่จะซื้อหุน    6,398,405     

กําไรตอหุนปรับลด      

กําไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนสามัญสมมติ      

         วามีการแปลงเปนหุนสามัญ 504,794,149.07  871,425,482   0.58 

 
 

(ลงช่ือ) ............................................................................. กรรมการตามอํานาจ 

             (...........................................................................) 
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               งบการเงินเฉพาะบริษัท 

  สําหรับป 2549 

  กําไร (บาท)  จํานวนหุน (หุน)  จํานวนตอหุน (บาท) 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน      

กําไรสุทธิท่ีเปนของผูถือหุนสามัญ 606,699,424.86  1,031,859,453                             0.59 

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด      

     2,313,304    

กําไรตอหุนปรับลด      

กําไรสุทธิท่ีเปนของผูถือหุนสามัญสมมติ      

         วามีการแปลงเปนหุนสามัญ 606,699,424.86  1,034,172,757                             0.59 

สําหรับป 2548  (ปรับปรุงใหม) 

  กําไร (บาท)  จํานวนหุน (หุน)  จํานวนตอหุน (บาท) 

กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน      

กําไรสุทธิท่ีเปนของผูถือหุนสามัญ          506,334,405.01  865,027,077                             0.59 

ผลกระทบของหุนสามัญเทียบเทาปรับลด      

 - สิทธิที่จะซื้อหุน    6,398,405    

กําไรตอหุนปรับลด      

กําไรสุทธิท่ีเปนของผูถือหุนสามัญสมมติ      

         วามีการแปลงเปนหุนสามัญ          506,334,405.01  871,425,482                             0.58 

 
19. ทุนจดทะเบียน 

19.1 ตามรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2549 ในวันที่ 4 เมษายน 2549 ไดมีมติอนุมัติ
ใหบริษัท 

19.1.1 ยกเลิกการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนสวนท่ียังไมไดเรียกชําระ (รวมหุนสวนที่เหลือจาก
การใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื้อหุนสามัญของผูถือหุนเดิมจํานวน 25,406,359 หุน 
มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ตามมติที่ประชุมสามัญ ผูถือหุนประจําป 2548 ไดอนุมัติใหเสนอ
ขายในวงจํากัด (Private Placement) และอนุมัติการจัดสรรใหมดังน้ี 

 

(ลงช่ือ) ............................................................................. กรรมการตามอํานาจ 

             (...........................................................................) 
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1) จํานวน  15,000,000  หุน  ไวรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย

แกพนักงานของบริษัท (ESOP-W3) 
2)   จํานวน 250,000 หุน ไวรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายแก

พนักงานของบริษัท  ครั้งที่ 1/2548(ESOP-W2) ท่ีจะมีการปรับสิทธิ 
ในกรณีที่มีหุนเหลือจากการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนตาม 1 และ 2 อันเนื่องมาจากไมมีการออก

ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไมมาใชสิทธิ ใหคณะกรรมการเปนผูเสนอตอ 
ท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาจัดสรร   หุนสามัญดังกลาวตอไป 

3) จํานวน  10,156,359 หุน ยกเลิกการจัดสรร 
19.1.2 สามารถออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญ จํานวน 15,000,000 หนวย ใหแก
พนักงานของบริษัท (ESOP-W3) มีอายุ 3 ป นับแตวันออกใบสําคัญแสดงสิทธิและทยอยให
สิทธิ   ในปที่ 1, 2 และ 3 ไมเกินรอยละ 30, 35 และ 35 ตามลําดับ 
19.1.3 ลดทุนของบริษัทสวนที่ยังไมไดมีการจัดสรร และเสนอขายหุนสวนที่เหลือจากการ
จัดสรรใหแกบุคคลในวงจํากัด(Private Placement) จํานวน 10,156,359 หุน มูลคาท่ีตราไว 
1 บาท ตามที่กลาวไวในขอ 3 ขางตน จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 987,500,000 บาท เปนทุน
จดทะเบียนจํานวน 977,343,641 บาท โดยเปนผูถือหุนสามัญจํานวน 977,343,641 หุน 
มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท และแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ของบริษัทเพ่ือให
สอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน 

19.2 ตามรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน  ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันท่ี 31 ตุลาคม 2549 ไดมีมติอนุมัติ
ใหเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากเดิม 977,343,641.00 บาท เปน 1,938,146,860.00 บาท โดยการ
ออกหุนสามัญจํานวน 960,803,219 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท และบริษัทฯ ไดอนุมัติการจัดสรรหุน
สามัญเพ่ิมทุนจดทะเบียนดังน้ี  

19.2.1 หุนสามัญเพ่ิมทุนจดทะเบียนจํานวน 954,638,219 หุน เสนอขายแกผูถือหุนรายเดิม 
19.2.2 หุนสามัญเพ่ิมทุนจดทะเบียนจํานวน 6,100,000 หุน สํารองไวเพ่ือรองรับการใชสิทธิ
ของใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายแกพนักงานของบริษัทครั้งที่ 1/2547 (ESOP-W1) 
19.2.3 หุนสามัญเพ่ิมทุนจดทะเบียนจํานวน 65,000หุน สํารองไวเพ่ือรองรับการใชสิทธิของ
ใบสําคญัแสดงสิทธิที่เสนอขายแกพนักงานของบริษัทคร้ังที่ 1/2548 (ESOP-W2) 
บริษัทฯ ไดแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 4  เพ่ือใหสอดคลองกับการเพิ่มทุน 

จดทะเบียนแลว 
 
 

(ลงช่ือ) ............................................................................. กรรมการตามอํานาจ 
             (...........................................................................) 
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20. ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

20.1 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกใหผูถือหุนเดิม 
ตามที่บริษัทฯ  ไดมีการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทใหแกพนักงาน

ของบริษัท ครั้งที่ 1/2547 (ESOP-W1)  จํานวน 15,000,000 หนวย  ทําใหมีผลกระทบตอราคาการใช
สิทธิ และอัตราการใช สิทธิใหมเปน 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิมีสิทธิซ้ือหุนสามัญได 1.01521 หุน 
ในราคาหุนละ 2.955 บาท ตั้งแตวันที่ 15 กันยายน 2547 เปนตนไป 

จํานวนหนวย 
2549   2548 

ใบสําคัญแสดงสิทธิผูถือหุน  0  187,500,000  
หัก    ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ใชสิทธิสะสม   0  (187,192,132) 
ใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือ ณ วันส้ินงวด  0  307,868  

ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว  ครบกําหนดการใชสิทธิในวันที่ 25 กรกฎาคม 2548 มีผลทําให
พนสภาพจากการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน  ตั้งแตวันท่ี 26 กรกฎาคม 2548 
20.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสําหรับพนักงาน (รวมทั้งกรรมการที่เปนพนักงาน) 

ในเดือนกันยายน 2547 บริษัทฯ ไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ    
สําหรับพนักงาน คร้ังท่ี 1/2547 (ESOP-W1) ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2547 โดย 
บริษัทฯ  ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ จํานวน   15,000,000 หนวย 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิมีสิทธิซ้ือ
หุนสามัญได 1 หุน ในราคาหุนละ 1 บาท มีระยะเวลาการใชสิทธิทุก ๆ 3 เดอืน 

ในเดือนกุมภาพันธ  2549   บริษัทฯ  ไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ   
สําหรับพนักงาน  ครั้งที่ 1/2548 (ESOP-W2) ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2548 โดย
บริษัทฯ ออกใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 7,000,000 หนวย  1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิมีสิทธิซ้ือ 
หุนสามัญได 1 หุน ในราคาหุนละ 1 บาท มีระยะเวลาการใชสิทธิทุก ๆ 3 เดือน 

ตามที่บริษัทฯ ไดมีการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทใหแกพนักงาน
ของบริษัท ครั้งที่ 1/2548 (ESOP-W2) จํานวน 7,000,000 หนวย ทําใหมีผลกระทบตอราคาการใช
สิทธิ และอัตราการใช สิทธิใหมเปน 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิมีสิทธิซื้อหุนสามัญใหแกพนักงาน
ของบริษัท คร้ังที่ 1/2547   (ESOP-W1) ได 1.006 หุน ในราคาหุนละ 1 บาท ตั้งแตวันที่ 28 กุมภาพันธ 
2549 เปนตนไป  

 

(ลงช่ือ) ............................................................................. กรรมการตามอาํนาจ 

             (...........................................................................) 
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ในเดือนตุลาคม 2549  บริษัทฯ ไดมีมติอนุมัติใหเพ่ิมทุนจดทะเบียน  สงผลใหใบสําคัญแสดง

สิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทใหแกพนักงานของบริษัท (ESOP-W1 และ W2) มีผลกระทบตอ
อัตราการใชสิทธิดังน้ี  

อัตราการใช สิทธิใหมเปน 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิมีสิทธิซ้ือหุนสามัญใหแกพนักงานของ
บริษัท ครั้งที่ 1/2547   (ESOP-W1) ได 1.811 หุน ในราคาหุนละ 1 บาท  

อัตราการใช สิทธิใหมเปน 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิมีสิทธิซ้ือหุนสามัญใหแกพนักงานของ
บริษัท ครั้งที่ 1/2548   (ESOP-W2) ได 1.800 หุน ในราคาหุนละ 1 บาท  

 
การใชสิทธิดังกลาวทําใหมีหุนสามัญเพ่ิมข้ึนจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549 จํานวน 25.18 ลานบาท 

 
21. ภาระผูกพันและหนี้สินท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

21.1 บริษัทฯ มีภาระผูกพันกับธนาคารและสถาบันการเงิน 4 แหง ในการค้ําประกันการเชา การซื้อ
สินคาหรือจางทําของและ  ค้ําประกันตอหนวยงานรัฐวิสาหกิจ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548  
เปนจํานวนเงินรวม 55.19  ลานบาท  และ 93.35  ลานบาท  ตามลําดับ 
21.2 บริษัทฯ ไดทําสัญญา 7 สัญญาในการใหเชาและใหเชาชวง พ้ืนที่บางสวนในสาขาของบริษัทฯ 
5 แหงกับบริษัทอ่ืน 2 แหง อายุสัญญา  29 - 30 ป จํานวน 640.49 ลานบาท สัญญาครบกําหนดระหวาง
ป 2576 – 2579 บริษัทฯ รับรูรายไดตามเกณฑที่เปนระบบตลอดอายุการใหประโยชนของสิทธิการเชา
โดยวิธีเสนตรงตามอายุสัญญาเชา 
21.3  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 บริษัทฯมีภาระผูกพันจากการเปดวงเงินเลตเตอรออฟ
เครดิตกับธนาคารพาณิชย 2 และ 1 แหง ตามลําดับ วงเงิน 1.02 ลานเหรียญสหรัฐ และ 0.58 
ลานเหรียญสหรัฐ ตามลําดับ  

 
 

(ลงช่ือ) ............................................................................. กรรมการตามอํานาจ 

             (...........................................................................) 
 

จํานวนหนวย 
2549  2548 

ใบสําคัญแสดงสิทธิพนักงาน 22,000,000  15,000,000  
หัก    ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ใชสิทธิสะสม (20,465,846)  (7,316,775) 
ใบสําคัญแสดงสิทธิคงเหลือ ณ วันส้ินงวด  1,534,154  7,683,225  
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22. เงินปนผลจาย 

ตามรายงานการประชุมสามญัผูถือหุน ประจาํป 2549 ในวันที่ 4 เมษายน 2549 ไดมีมติอนุมัติ
การจายเงินปนผลประจําป 2548 ในอัตราหุนละ 0.20 บาท รวมจาํนวนเงิน 190.82 ลานบาท และได
จายชาํระในเดือนเมษายน 2549 

ตามรายงานการประชุมสามญัผูถือหุน ประจาํป 2548 ในวันที่ 19 เมษายน 2548 ไดมีมติอนุมัติ
การจายเงินปนผลประจําป 2547  ในอัตราหุนละ 0.18 บาท รวมจาํนวนเงิน 144.13 ลานบาท และได
จายชาํระในเดือนเมษายน 2548 

 
23. รายการธุรกิจกับบริษัทท่ีเก่ียวของกัน 

งบการเงินของบริษัทฯ ไดรวมรายการที่เกิดขึ้นกับบริษัทที่เก่ียวของกัน ซ่ึงเก่ียวของกันโดยการ
มีผูถือหุนและ/หรือมีกรรมการรวมกัน    รายการระหวางกันไดมีการกําหนดเปนนโยบายดังน้ี 

 

ลักษณะรายการระหวางกัน นโยบายในการกําหนดราคา 

รายการคาระหวางบริษัทฯ และบริษัทยอยกับบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน ราคาและผลตอบแทนที่เปนทางการคา ตามปกติตามราคาตลาด

ทั่วไป หรือตามสัญญาท่ีตกลงกันสําหรับรายการที่ไมมีราคาตลาด 

 

          บริษัทที่เกี่ยวของกัน     ลักษณะความสัมพันธ 

- บริษัท แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)และ บริษัทยอย  

- บริษัท ควอลิตี้ เฮาส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย 

- บริษัท ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดัคส จํากัด(มหาชน) และ  

   บริษัทยอย 

 - เปนผูถือหุนและมีกรรมการรวมกัน 

 - เปนผูถือหุนและมีกรรมการรวมกัน 

 - มีกรรมการรวมกัน 

 

- ธนาคารแลนด แอนด เฮาส เพื่อรายยอย จํากัด (มหาชน)  - มีผูถือหุนรวมกัน 

- บริษัท เงินทุนสินอุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)  - มีกรรมการรวมกัน 
 
 
 

(ลงช่ือ) ............................................................................. กรรมการตามอํานาจ 

             (...........................................................................) 
 
 
 

 



 

 

- 20 -

 

     (หนวย : พันบาท) 

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

2549   2548  2549   2548 

เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน        

    บมจ. ธนาคารแลนด แอนด เฮาส        

                   เพื่อรายยอย 151  0  151   0 

รวม 151  0  151   0 

ลูกหนี้การคา            

   บมจ. แลนด แอนด เฮาส และ        

           บริษัทยอย  3,452  26,962  3,452  26,962 

   บมจ. ควอลิตี้ เฮาส และบริษัทยอย  5,127  11,075  5,127  11,075 

    บจ. มารเก็ต วิลเลจ 0  0  84  0 

รวม 8,579  38,037  8,663  38,037 

ลูกหนี้อ่ืน           

      บจ. มารเก็ต วิลเลจ 0  0  5,238  0 

รวม 0  0   5,238   0 

รายไดคางรับ        

     บมจ. ธนาคารแลนด แอนด เฮาส        

                   เพื่อรายยอย 418  0  418  0 

รวม 418  0  418  0 

เจาหนี้การคา          

     บมจ. ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น         

          โปรดักส และ บริษัทยอย 530  823  530  823 

รวม 530  823  530  823 

 
 
 

(ลงช่ือ) ............................................................................. กรรมการตามอํานาจ 

             (...........................................................................) 
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     (หนวย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2549   2548  2549   2548 

เงินกูยืมระยะสั้นจากกิจการที่            

  เก่ียวของกัน        

      บจ. มารเก็ต วิลเลจ 0  0  40,000  0 

รวม 0  0  40,000  0 

ขายสินคา         

   บมจ. แลนด แอนด เฮาส และ        

            บริษัทยอย 44,857  298,676  44,857  298,676 

   บมจ. ควอลิต้ี เฮาส และ        

             บริษัทยอย 10,597  103,528  10,597  103,528 

    บจ. มารเก็ต วิลเลจ 0  0  606  0 

รวม 55,454  402,204  56,060  402,204 

รายไดอื่น           

     บจ. มารเก็ต วิลเลจ 0  0  79,876  0 

รวม 0  0  79,876  0 

รายไดดอกเบี้ยรับ           

     บมจ. ธนาคารแลนด แอนด               

         เฮาส  เพ่ือรายยอย 3,224  0  3,224  0 

     บง. เงินทุนสินอุตสาหกรรม 245  0  245  0 

รวม 3,469  0  3,469  0 

ซ้ือสินคา           

  บมจ. ควอลิต้ี คอนสตรัคช่ัน         

   โปรดักส  และบริษัทยอย 5,473  5,808  5,473  5,808 

รวม 5,473  5,808  5,473  5,808 

 
 

(ลงช่ือ) ............................................................................. กรรมการตามอํานาจ 

             (...........................................................................) 
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     (หนวย : พันบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะบริษัท 

 2549   2548  2549   2548 

คาใชจายในการขายและบริหาร           

     บจ. มารเก็ต วิลเลจ 0  0  4,360  0 

รวม 0  0  4,360  0 

ดอกเบี้ยจาย           

      บง. เงินทุนสินอุตสาหกรรม 897  0  897  0 

      บจ. มารเก็ต วิลเลจ 0  0  1,110  0 

รวม 897  0  2,007  0 

 
รายการเคลื่อนไหวของเงินฝากสถาบันการเงินและเงินกูยืมกับกิจการที่เกี่ยวของกันสามารถ

สรุปไดดังน้ี 

 

    หนวย : พันบาท 

งบการเงินรวม 

 2548  เพิ่ม  ลด   2549 

เงินฝากสถาบันการเงิน-ต๋ัวสัญญาใชเงิน        

     บมจ. ธนาคารแลนด แอนด เฮาส  0  4,443,000  3,918,000  525,000 

        เพื่อรายยอย        

     บง. เงินทุนสินอุตสาหกรรม 0  375,000  375,000  0 

                        รวม 0  4,818,000  4,293,000  525,000 
 
 
 

(ลงช่ือ) ............................................................................. กรรมการตามอํานาจ 

             (...........................................................................) 
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 งบการเงินเฉพาะ 

 2548  เพิ่ม  ลด   2549 

เงินฝากสถาบันการเงิน-ต๋ัวสัญญาใชเงิน        

     บมจ. ธนาคารแลนด แอนด เฮาส  0  4,443,000  3,918,000  525,000 

        เพื่อรายยอย        

     บง. เงินทุนสินอุตสาหกรรม 0  375,000  375,000  0 

รวม 0  4,818,000  4,293,000  525,000 

เงินกูยืมจากกิจการที่เกี่ยวของกัน        

     บจ. มารเก็ต วิลเลจ 0  100,000  60,000  40,000 

รวม 0  100,000  60,000  40,000 
 

24. คดีฟองรอง 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 บริษัทฯ และบริษัทยอยไมมีคดีฟองรองที่มีนัยสําคัญ 

 
25. การเสนอขอมูลทางการเงินจําแนกตามสวนงาน 

บริษัทฯ และบริษัทยอยดําเนินกิจการในสวนงานหลักทางภูมิศาสตรเดียวคือในประเทศไทย
และดําเนินสวนงานหลักทางธุรกิจ 2 สวนงานธุรกิจคือสวนงานธุรกิจขายสินคาประเภทวัสดุกอสราง  
อุปกรณและเครื่องมือในการกอสราง อุปกรณตกแตงอาคารและเครื่องมือชาง และ สวนงานธุรกิจ
ใหบริการพ้ืนที่เชาศูนยการคา ซ่ึงสินทรัพยและรายไดของสวนงานธุรกิจใหบริการพ้ืนที่ เชา
ศูนยการคา มีจํานวนที่ไมเปนสาระสําคัญกลาวคือนอยกวารอยละ 10 ของสินทรัพยรวมและรายได
รวมของทุกสวนงาน ดังน้ัน รายได กําไร และสินทรัพยทั้งหมดที่แสดงในงบการเงินน้ีจึงมิไดแสดง
ขอมูลจําแนกตามสวนงานธุรกิจ 

 
26. การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับเครื่องมือทางการเงิน 

26.1 นโยบายการบัญชี 
รายละเอียดของนโยบายการบัญชีที่สําคัญ วิธีการที่ใชรวมถึงเกณฑในการรับรูและวัดมูลคาท่ี

เกี่ยวกับสินทรัพยและหนี้สินทางการเงินแตละประเภทไดเปดเผยไวแลวในหมายเหตุขอ 4 
 
 

(ลงช่ือ) ............................................................................. กรรมการตามอํานาจ 

             (...........................................................................) 
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26.2  ความเสี่ยงดานการใหสินเช่ือ 
ความเสี่ยงดานการใหสินเช่ือหมายถึง ความเสี่ยงจากการไมปฏิบัติตามสัญญา เกิดจากการที่

คูสัญญาไมปฏิบัติตามขอกําหนดในสัญญา ซ่ึงกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัทฯ สําหรับสินทรัพย
ทางการเงินที่แสดงในงบดุลราคาตามบัญชีสินทรัพยหลังจากหักคาเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ  ถือเปนมูลคา
สูงสุดของความเสี่ยงที่เกิดจากการไมปฏิบัติตามสัญญา สําหรับรายการนอกงบดุล บริษัทฯ และ
บริษัทยอย คาดวาความเสี่ยงจากการที่คูสัญญาไมปฏิบัตติามสัญญามีจาํนวนไมเปนสาระสําคัญ 
26.3 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย 

บริษัทฯ อาจมคีวามเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยของเงินที่บริษัทฯ  กูยืมจากธนาคาร ซ่ึงบางสัญญาจะ
กําหนดอัตราดอกเบี้ยลอยตัวหลังจากเดือนกุมภาพันธ 2549 ดังน้ันหากอัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงอาจ
สงผลกระทบตอบริษัทฯ ได 
26.4 ราคายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน 

สินทรัพยทางการเงินที่แสดงในงบดุลประกอบดวย เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหน้ีการคา 
ลูกหน้ีอื่นและเงินประกันการเชา  หน้ีสินทางการเงินที่แสดงในงบดุลประกอบดวย เงินเบิกเกินบัญชี  
เงินกูยืมจากสถาบันการเงิน เจาหน้ีการคา และเจาหน้ีอ่ืน มีราคาตามบัญชีใกลเคียงกับมูลคายุติธรรม
โดยประมาณ เน่ืองจากสินทรัพยและหนี้สินทางการเงนิในงบดุลสวนใหญจัดอยูในประเภทระยะสั้น 
อยางไรก็ตาม เงินกูยืมระยะยาว วงเงิน 2,500 ลานบาท และหุนกูวงเงิน 1,000 ลานบาท แสดงราคา
ตามงบดุล จาํนวน 2,126   ลานบาท และ  1,000  ลานบาท ตามลําดับ (มีอัตราดอกเบี้ยตามที่ แสดงไว
ในหมายเหตุ 14 และ 15) มีมูลคายุติธรรมประมาณ 2,090 ลานบาท และ 958.63 ลานบาท ตามลาํดับ 
มูลคายุติธรรมดังกลาวประมาณขึ้นโดยวิธีหาสวนลดกระแสเงินสด โดยพิจารณาอัตราดอกเบี้ยใน
ปจจุบัน ในอัตรารอยละ 7.75 ตอป (อัตราดอกเบี้ยเงินใหสินเชื่อถัวเฉล่ียของธนาคารพาณิชย 5 แหง) 
26.5 ความเสี่ยงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และ 2548 บริษัทฯและบริษัทยอยไมมีเครื่องมือทางการเงินที่เปน
เงินตราตางประเทศที่มีสาระสําคัญ 

นอกจากนี้ผูบริหารเชื่อวาบรษิัทฯ และบริษัทยอยไมมีความเสี่ยงจากเครื่องมือทางการเงินที่มี
นัยสําคัญ 

 
 
 
 
 

(ลงช่ือ) ............................................................................. กรรมการตามอํานาจ 
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- 25 -

 
27. ภาระผูกพันตามสัญญาเชาระยะยาว 

27.1 บริษัทฯ ไดมีการทาํสัญญาเชาที่ดิน  รวม  7  แหง  ดังน้ี 
 

ลําดับ
ที่ 

วันที่ทําสัญญา อายุสัญญา วันส้ินสุดสัญญา อัตราคาเชา 

1 26  กรกฎาคม 2539 26 ป    31 กรกฎาคม 2565 - ฉบับแรก ปที่ 1  คาเชาเดือนละ  1.02 ลานบาท  
   และเพิ่มขึ้นรอยละ 4 ตอป 
- ฉบับสอง  ปแรกคาเชาปละ 4.84 ลานบาท และ 
   เพ่ิมข้ึนรอยละ 10 ของทุก 3 ป 

2 1 มกราคม  2539 29 ป 1 เดือน    31 กรกฎาคม 2568 - ชําระคาเชาชวงที่ดิน จํานวนเงิน 25.64 ลานบาท และ 
   มีภาระผูกพันชําระคาบริการสวนกลางที่เก่ียวเนื่อง 
   กับที่ดินเชาชวงตลอดอายุสัญญา เปนจํานวนเงิน  
   51.58 ลานบาท 

3 13  กรกฎาคม 2545 26 ป     26  กันยายน 2571 - ปแรกไมตองชําระ ปท่ี 2 คาเชาเดือนละ 0.06 
  ลานบาทและเพิ่มขึ้นรอยละ 10 ของทุก 3 ป 

4  9  ตุลาคม  2539 30 ป     14  ตุลาคม  2569 - ปแรกคาเชาเดือนละ 0.11 ลานบาท และเพิ่มข้ึนดังนี้ 
- ปที่ 6-10     เพิ่มจากปที่   5 รอยละ 33 
- ปที่ 11-15   เพิ่มจากปที่   6 รอยละ 33 
- ปที่ 16-20   เพิ่มจากปที่ 11 รอยละ 25 
- ปที่ 21-25   เพิ่มจากปที่ 16 รอยละ 30 
- ปที่ 26-30   เพ่ิมจากปที่ 21 รอยละ 27 

  20  มีนาคม  2547 8 ป     14  ตุลาคม  2577 ตออายุสัญญาอีก 8 ป  เริ่มตั้งแตวนัที่ 15  ตุลาคม  2569 
- ปที่ 1-3 คาเชาปละ 13.55  ลานบาท 
- ปที่ 4-6 คาเชาปละ 14.81  ลานบาท 
- ปที่ 7-8 คาเชาปละ 16.19  ลานบาท 
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ลําดับ
ที่ 

วันที่ทําสัญญา อายุสัญญา วันส้ินสุดสัญญา อัตราคาเชา 

5 6  พฤศจิกายน  2545 30  ป   31  ธันวาคม   2576 - ปที่ 1-5 คาเชาเดือนละ 0.11  ลานบาท  

- ปที่ 6-10 คาเชาเดือนละ 0.15  ลานบาท 

- ปที่ 11-15 คาเชาเดือนละ 0.20  ลานบาท 

- ปที่ 16-20 คาเชาเดือนละ 0.25  ลานบาท 

- ปที่ 21-25 คาเชาเดือนละ 0.32  ลานบาท 

  
  
  
  
  

   
   
   
   
  

  
  
  
  
  

   
   
   
   - ปที่ 26-30 คาเชาเดือนละ 0.41  ลานบาท 

6 19  ธันวาคม  2546 30  ป   22  ธันวาคม   2576 - ปที่ 1-5 คาเชาปละ   1.44  ลานบาท 

- ปที่ 6-10 คาเชาปละ   1.58  ลานบาท  

- ปที่ 11-15 คาเชาปละ   1.74  ลานบาท 

- ปที่ 16-20 คาเชาปละ   1.92  ลานบาท  

- ปที่ 21-25 คาเชาปละ   2.11  ลานบาท 
  
  
  

  
   
   
  

  
  

  
  
  
  
  - ปที่ 26-30 คาเชาปละ   2.32  ลานบาท  

7  28  ธันวาคม  2547 30  ป   28  ธันวาคม  2577 - ปที่ 1-3 คาเชาปละ   5.04  ลานบาท  

      - ชําระเพ่ิมขึ้นในอัตรารอยละ 10 ของทุก 3 ป  
 

27.2 บริษัทฯ ไดมีการทาํสัญญาเชาพ้ืนที่ศูนยการคา  รวม  14  แหง  ดังน้ี 
 

ลําดับ
ที่ 

วันที่ทําสัญญา อายุสัญญา วันส้ินสุดสัญญา อัตราคาเชา 

1  1 พฤษภาคม 2542        24 ป    30 เมษายน 2566 - เดือนละ 0.15 ลานบาท 
        - คาเชาเพ่ิมขึ้นในอัตรารอยละ 10 ของทุก 3 ป 

2  28 ธันวาคม 2542        17 ป    31 ธันวาคม 2559 - เดือนละ 0.16 ลานบาท 

        -  คาเชาเพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 15 ของทุก 3 ป 
3 1 มกราคม 2543 23 ป 6 

เดือน 
30 มิถุนายน 2566 - จายคาเชาเพิ่มข้ึนทุก 3   ป   ในอัตราดังนี้ 

- ปที่ 1-3 เดือนละ 0.47 - 0.62 ลานบาท 
- คาเชาเพ่ิมขึ้นในอัตรารอยละ 10 ของทุก 3 ป 
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 ลําดับที่ วันที่ทําสัญญา อายุสัญญา วันส้ินสุดสัญญา อัตราคาเชา 

4  13 มกราคม 2543 22 ป  30 มิถุนายน 2565 - จายชําระคาเชาเพ่ิมข้ึนทุก 3   ป    ในอัตราดังนี้ 

       - ปที่ 1 -15 เดือนละ 0.26  - 0.45  ลานบาท  

       - ปที่ 16-18 คาเชาเพิ่มขึ้นไมเกินรอยละ 50 ของปที่ 15 

       - ปที่ 19-21 คาเชาเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 15 ของปที่ 18 

       - ปที่ 22 คาเชาเพิ่มขึ้นรอยละ 15 ของปที่ 21 

5  1  พฤษภาคม 2544 24 ป   30 เมษายน 2568 - ปที่ 1-15 เดือนละ 0.17  - 0.30 ลานบาท  

       - ปที่ 16-18 เพ่ิมไมเกินรอยละ 50  

       - ปที่ 19-21 เพ่ิมจากปที่ 16-18 รอยละ 15 

       - ปที่ 22-24 เพ่ิมจากปที่ 19-21 รอยละ 15 
6  23 กุมภาพันธ 2544 19 ป 3 

เดือน 
  22 พฤษภาคม2563 - ปที่ 1-3 คาเชาเดือนละ 0.58 ลานบาท  

  ปที่  4-12  คาเชาเพิ่มรอยละ 12  ของทุก 3 ป 
- ปที่ 13-18 คาเชาเพิ่มรอยละ 7  ของทุก 3 ป 
- ปที่ 19 คาเชาเดือนละ 1.06 ลานบาท 

7  27 ตุลาคม 2544 20 ป   26 ตุลาคม  2564 - เดือนละ 0.32 ลานบาท ปรับคาเชา รอยละ 12  ทุก 3 ป 

8  28 พฤษภาคม 2545 24 ป   14 มกราคม 2569 - เดือนละ   0.32  ลานบาท 

9  22 กรกฎาคม 2545  24 ป   21 กรกฎาคม2569 - เดือนละ   0.24  ลานบาท  
10  15  สิงหาคม  2546 28  ป   14  สิงหาคม 2574 - เดือนละ 0.50 ลานบาท ปรับคาเชารอยละ 12 ทุก 3 ป 
11  3  ตุลาคม  2546 24  ป   2  ตุลาคม  2570 - ปที่ 1-2  คาเชาเดือนละ 0.12 ลานบาท 
       - ตั้งแตปที่ 3-24  ปรับในอัตราขั้นต่ําเปนเดือนละ 0.24  
          ลานบาท 

12  7  ตุลาคม  2547 25  ป   6  ตุลาคม  2572 - ปที่ 1   คาเชาเดือนละ 0.32 ลานบาท   
       - ปที่ 2   คาเชาเดือนละ 0.40 ลานบาท   
       - ปที่ 3   คาเชาเดือนละ 0.48 ลานบาท   

       - ปที่ 4 - 25   คาเชาเดือนละ 0.52 ลานบาท   

  13  1  เมษายน 2549 24 ป   31  มีนาคม  2573 - เดือนละ 0.20 ลานบาท  

       - คาเชาเพ่ิมขึ้นในอัตรารอยละ 10 ของทุก 3 ป 

  14  23 ธันวาคม 2549 25 ป   22  ธันวาคม  2574 - เดือนละ 0.42 ลานบาท  

        - คาเชาเพ่ิมขึ้นในอัตรารอยละ 10 ของทุก 3 ป 
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28. ขอมูลเก่ียวกับพนักงาน  

งบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะบริษทั 

2549  2548 

จํานวนพนักงาน ณ วันส้ินป (คน) 3,797  3,012 

คาใชจายเกี่ยวกับพนักงาน (ลานบาท) 875.84  695.71 
 
29. การอนุมัติงบการเงิน 

งบการเงินน้ีไดรับการอนุมัติใหออกงบการเงินโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 22
กุมภาพันธ 2550  

 
 
 
 
 

(ลงช่ือ) ............................................................................. กรรมการตามอํานาจ 

             (...........................................................................) 
 


