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บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2556  

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ 

บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมี

ภูมิลาํเนาในประเทศไทย โดยมีบริษทั แลนด ์แอนด์ เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ 

จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทยเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ธุรกิจหลกั

ของบริษทัฯคือการจาํหน่ายสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตกแต่ง ก่อสร้าง ต่อเติมและซ่อมแซมอาคาร

และท่ีอยู่อาศัยแบบครบวงจรและให้บริการท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการให้เช่าพื้นท่ี ท่ีอยู่ตามท่ี              

จดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ท่ี 96/27 หมู่ 9 ตาํบลบางเขน อาํเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี         

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 บริษทัฯมีสาขาในกรุงเทพฯและต่างจงัหวดัรวม 57 สาขา (31 ธนัวาคม 

2555: 53 สาขา)  

1.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2552) เร่ือง            

งบการเงินระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม 

บริษัทฯได้แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ

เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี 

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด 

ดงันั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเน้นการให้ขอ้มูลเก่ียวกับกิจกรรม เหตุการณ์ และสถานการณ์

ใหม่ๆ เพื่อไม่ให้ข้อมูลท่ีนําเสนอซํ้ าซ้อนกับข้อมูลท่ีได้รายงานไปแล้ว ผูใ้ช้งบการเงินควรใช ้        

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย    

งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวม 

งบการเงินรวมน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 

และบริษทัย่อยและได้จดัทาํข้ึนโดยใช้หลกัเกณฑ์เดียวกับงบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี       

31 ธนัวาคม 2555 โดยมีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างท่ีมีสาระสําคญัของกลุ่มบริษทัในระหวา่งงวด

ปัจจุบนัดงัน้ี 
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เม่ือวนัท่ี 25 ธันวาคม 2555 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัให้บริษทัฯเขา้ลงทุนใน

บริษทั เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จาํกดั เพื่อดาํเนินธุรกิจคา้ปลีก บริษทัดงักล่าวมีทุนจดทะเบียนจาํนวน 1 

ลา้นบาท บริษทัฯมีสัดส่วนการลงทุนคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนท่ีออกและชาํระแลว้ ซ่ึงถือเป็น

บริษทัยอ่ยของบริษทัฯ บริษทัฯจ่ายชาํระเงินลงทุนเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2556  

ในระหว่างงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 บริษทั เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จาํกัด ได ้        

จดทะเบียนเพิ่มทุนหลายคร้ังจากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 1 ลา้นบาท เป็น 500 ล้านบาท โดย      

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 บริษทัย่อยดังกล่าวมีทุนท่ีออกและชําระแล้วจาํนวน 300 ล้านบาท 

บริษทัฯจ่ายชาํระค่าหุน้เพิ่มทุนทั้งหมดในระหวา่งงวดปัจจุบนั 

งบการเงินรวมน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ดงัต่อไปน้ี 

  จดัตั้งข้ึนใน อตัราร้อยละ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุน้ 

   30 มิถุนายน 

2556 

31 ธนัวาคม 

2555 

   ร้อยละ ร้อยละ 

บริษทั มาร์เก็ต วลิเลจ จาํกดั ใหเ้ช่าพ้ืนท่ีศูนยก์ารคา้ ไทย 99.99 99.99 

Home Product Center (Malaysia) เพ่ือดาํเนินธุรกิจคา้ปลีก มาเลเซีย 100.00 100.00 

   Sdn. Bhd.     

บริษทั เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จาํกดั เพ่ือดาํเนินธุรกิจคา้ปลีก ไทย 99.99 - 

1.4 การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ในระหว่างงวด 

 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐาน

การบญัชีและแนวปฏิบติัทางบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 

1 มกราคม 2556 ตามรายละเอียดขา้งล่างน้ี  

มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 12  

 

ภาษีเงินได ้

ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบญัชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยขอ้มูล

เก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 ฉบบัท่ี 8 ส่วนงานดาํเนินงาน 
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การตีความมาตรฐานการบญัชี  

 ฉบบัท่ี 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอย่าง

เฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 

 ฉบบัท่ี 21 ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ท่ีไม่ได้คิด             

ค่าเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม่ 

 ฉบบัท่ี 25 ภาษีเงินได้ - การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ

หรือของผูถื้อหุน้ 

แนวปฏิบติัทางบญัชีเก่ียวกบัการโอนและการรับโอนสินทรัพยท์างการเงิน  

มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและแนวปฏิบติั

ทางบญัชีขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินน้ี ยกเวน้มาตรฐานการบญัชี

ดงัต่อไปน้ี 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่12 เร่ือง ภาษีเงินได้ 

มาตรฐานฉบับน้ีกาํหนดให้กิจการระบุผลแตกต่างชั่วคราวท่ีเกิดจากความแตกต่างของมูลค่า

สินทรัพย์และหน้ีสินระหว่างเกณฑ์ทางบัญชีและภาษีอากร เพื่อรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็น

สินทรัพยห์รือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยได้

เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวในระหว่างงวดปัจจุบนัและปรับยอ้นหลงังบการเงินของปี

ก่อนท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบเสมือนหน่ึงว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ผลกระทบทางภาษี

เป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีมาโดยตลอด ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลง

นโยบายบญัชีดงักล่าวแสดงอยูใ่นหมายเหตุ 3 

1.5 นโยบายการบัญชีทีสํ่าคัญ 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้น         

งบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี เร่ือง 

ภาษีเงินได ้เน่ืองจากการนาํมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้มาถือปฏิบติั 

 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

บริษทัฯบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนท่ีคาดว่าจะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษีของรัฐ 

โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 
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ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

บริษัทฯบันทึกภาษีเงินได้รอการตดับัญชีของผลแตกต่างชั่วคราวระหว่างราคาตามบญัชีของ

สินทรัพย์และหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหน้ีสินท่ี

เก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

บริษทัฯรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษีทุกรายการ แต่

รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้กัภาษี รวมทั้งผลขาดทุน

ทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช้ในจาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯจะมีกาํไรทางภาษีใน

อนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใชห้ักภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงั

ไม่ไดใ้ชน้ั้น 

บริษทัฯจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทุกส้ินรอบระยะเวลา

รายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่วา่บริษทัฯ

จะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมา

ใชป้ระโยชน์ 

บริษทัฯจะบนัทึกภาษีเงินได้รอการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษีท่ีเกิดข้ึน

เก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

2. มาตรฐานการบัญชีใหม่ทีย่งัไม่มีผลบังคับใช้ 

ในระหว่างงวดปัจจุบนั สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกประกาศสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงลงประกาศในราช

กิจจานุเบกษาแลว้ ให้ใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการ

ตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดงัต่อไปน้ี 

  วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบบัท่ี 4 สัญญาประกนัภยั 1 มกราคม 2559 

การตีความมาตรฐานการบญัชี  

ฉบบัท่ี 29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบบัท่ี 1 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือ

ถอน การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะ

คลา้ยคลึงกนั 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 4 การประเมินว่าข้อตกลงประกอบด้วยสัญญา 1 มกราคม 2557 
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  วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้

เช่าหรือไม่ 

 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

 

ฉบบัท่ี 5 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการร้ือถอน 

การบูรณะและการปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 7 การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี 

ฉบับท่ี 29 เร่ือง การรายงานทางการเงินใน

สภาพเศรษฐกิจท่ีมีเงินเฟ้อรุนแรง 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 10 งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 12 ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 1 มกราคม 2557 

ฝ่ายบริหารของบริษทัฯได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความ

มาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้ไม่เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจ

ของบริษทัฯ ยกเวน้การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 1 และการตีความมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 ซ่ึงอยูร่ะหวา่งการประเมินผลกระทบต่องบการการเงินในปีท่ีเร่ิม

ใช ้และยงัไม่สามารถสรุปผลไดใ้นขณะน้ี 

3.  ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการนํามาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือ

ปฏิบัติ  

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัย่อยไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีท่ีสําคญัตามท่ี

กล่าวในหมายเหตุ 1.4 เน่ืองจากบริษทัฯนาํมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้ มาถือ

ปฏิบติั ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวแสดงเป็นรายการแยกต่างหากใน

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้  

 จาํนวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จ มีดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัท่ี                    

30 มิถุนายน 

2556 

ณ วนัท่ี                    

31 ธนัวาคม 

2555 

ณ วนัท่ี                             

1 มกราคม 

2555 

ณ วนัท่ี                    

30 มิถุนายน 

2556 

ณ วนัท่ี                    

31 ธนัวาคม 

2555 

ณ วนัท่ี                             

1 มกราคม 

2555 

งบแสดงฐานะการเงนิ        

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั

บญัชีเพ่ิมข้ึน 9,121 67,376 80,805 9,055 67,376 80,805 

กาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร 9,121 67,376 80,805 9,055 67,376 80,805 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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เพ่ิมข้ึน 
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  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สาํหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี                            

30 มิถุนายน 2556 

สาํหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี                            

30 มิถุนายน 2555 

สาํหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี                            

30 มิถุนายน 2556 

สาํหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี                            

30 มิถุนายน 2555 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     

กาํไรขาดทุน: 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     

 เพ่ิมข้ึน (ลดลง) (2,856) 3,069 (2,820) 3,069 

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้น     

 เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 2,856 (3,069) 2,820 (3,069) 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน      

 เพ่ิมข้ึน (ลดลง) (บาท) 0.0003 (0.0004) 0.0003 (0.0004) 

กาํไรต่อหุ้นปรับลด     

 เพ่ิมข้ึน (ลดลง) (บาท) 0.0003 (0.0004) 0.0003 (0.0004) 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สาํหรับงวดหกเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี                            

30 มิถุนายน 2556 

สาํหรับงวดหกเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี                            

30 มิถุนายน 2555 

สาํหรับงวดหกเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี                            

30 มิถุนายน 2556 

สาํหรับงวดหกเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี                            

30 มิถุนายน 2555 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     

กาํไรขาดทุน: 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     

 เพ่ิมข้ึน (ลดลง) (9,121) 871 (9,055) 871 

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้น     

 เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 9,121 (871) 9,055 (871) 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน      

 เพ่ิมข้ึน (ลดลง) (บาท) 0.0011 (0.0001) 0.0011 (0.0001) 

กาํไรต่อหุ้นปรับลด     

 เพ่ิมข้ึน (ลดลง) (บาท) 0.0011 (0.0001) 0.0011 (0.0001) 

4. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯและ

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 

นโยบายการกาํหนดราคา 

 2556 2555 2556 2555  

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย      

   (ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

ขายสินคา้ - - 429 405 ราคาตลาด 

ค่าเช่าและค่าบริการรับ - - 39,165 41,978 เดือนละ 13 ลา้นบาท  

รายไดอ่ื้น - - 8,131 7,388 ร้อยละของยอดรายไดห้ลกั 

ค่าบริการจ่าย - - 50 25 ราคาตลาด 

ดอกเบ้ียจ่าย - - 654 767 ร้อยละ 3.00 ต่อปี 

     (2555: ร้อยละ 3.25 - 3.50 ต่อปี) 

รายการธุรกจิกบับริษัททีเ่กีย่วข้องกนั      

ขายสินคา้ 8,550 17,540 8,550 17,540 ราคาตลาด 

ดอกเบ้ียรับ 644 13,235 644 13,235 ร้อยละ 1.00 - 2.50 ต่อปี  

     (2555: ร้อยละ 2.75 - 3.25 ต่อปี) 

ค่าเช่าและค่าบริการรับ 667 594 667 594 ราคาตลาด 

ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 6,382 4,068 6,382 4,068 ร้อยละของยอดขาย แต่ไม่นอ้ย

กวา่อตัราขั้นตํ่า 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 

นโยบายการกาํหนดราคา 

 2556 2555 2556 2555  

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย      

   (ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

ขายสินคา้ - - 676 681 ราคาตลาด 

ค่าเช่าและค่าบริการรับ - - 78,330 78,330 เดือนละ 13 ลา้นบาท  

รายไดอ่ื้น - - 16,168 14,652 ร้อยละของยอดรายไดห้ลกั 

ค่าบริการจ่าย - - 50 44 ราคาตลาด 

ดอกเบ้ียจ่าย - - 1,320 1,552 ร้อยละ 3.00 ต่อปี 

     (2555: ร้อยละ 3.25 - 3.50 ต่อปี) 

รายการธุรกจิกบับริษัททีเ่กีย่วข้องกนั      

ขายสินคา้ 20,348 29,465 20,348 29,465 ราคาตลาด 

ดอกเบ้ียรับ 1,519 19,870 1,519 19,870 ร้อยละ 1.00 - 2.50 ต่อปี  

     (2555: ร้อยละ 2.75 - 3.25 ต่อปี) 

ค่าเช่าและค่าบริการรับ 1,304 1,182 1,304 1,182 ราคาตลาด 

ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 11,086 8,642 11,086 8,642 ร้อยละของยอดขาย แต่ไม่นอ้ย

กวา่อตัราขั้นตํ่า 
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 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯมียอดคงคา้งกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึง

แสดงในงบแสดงฐานะการเงินรวมอยูใ่นรายการดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2556 

31 ธนัวาคม 

2555 

30 มิถุนายน 

2556 

31 ธนัวาคม 

2555 

ตั๋วแลกเงินและเงินฝากสถาบันการเงิน    

(แสดงรวมในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั(1) 24,164 819,161 24,164 819,161 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่     

บริษทัยอ่ย - - 5,754 5,513 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั(1) 42 39 42 39 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั(2) 4,173 5,252 4,173 5,252 

รวม 4,215 5,291 9,969 10,804 

เงินประกนัการเช่า     

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั(1) 3,000 3,000 3,000 3,000 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ (หมายเหตุ 13)    

บริษทัยอ่ย - - 18 12 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั(1) 1,499 1,124 1,499 1,124 

รวม 1,499 1,124 1,517 1,136 

เงินกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั    

บริษทัยอ่ย - - 90,000 90,000 

ลกัษณะความสมัพนัธ์กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
(1) มีผูถื้อหุน้รายใหญ่ร่วมกนั 
(2) เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัฯไดกู้ย้มืเงินแบบไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัจากบริษทัยอ่ยจาํนวน 90 ลา้นบาท ชาํระดอกเบ้ีย

เป็นรายเดือนในอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.00 ต่อปี (31 ธันวาคม 2555: ร้อยละ 3.00 ต่อปี)               

ครบกาํหนดชาํระคืนเงินตน้เม่ือทวงถาม 
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ในระหวา่งงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 ไม่มีรายการเคล่ือนไหวของ

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2556 2555 2556 2555 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 39,720 32,178 37,740 32,178 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 422 885 574 885 

รวม 40,142 33,063 38,314 33,063 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดหกเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2556 2555 2556 2555 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 76,090 65,698 72,850 65,698 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,147 1,770 1,147 1,770 

รวม 77,237 67,468 73,997 67,468 

5. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2556 

31 ธนัวาคม 

2555 

30 มิถุนายน 

2556 

31 ธนัวาคม 

2555 

ลูกหน้ีการคา้ 355,438 312,722 345,481 305,495 

ลูกหน้ีอ่ืน 742,854 915,746 748,353 920,988 

รายไดค้า้งรับ 29,723 23,153 24,854 17,326 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 1,128,015 1,251,621 1,118,688 1,243,809 
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 ลูกหนีก้ารค้า 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2556 

31 ธนัวาคม 

2555 

30 มิถุนายน 

2556 

31 ธนัวาคม 

2555 

ลูกหน้ีการคา้ 182,066 164,946 172,224 158,070 

ลูกหน้ีเช็คคืน 810 930 810 930 

ลูกหน้ีบตัรเครดิตและคูปอง 173,904 148,188 173,789 147,837 

รวม 356,780 314,064 346,823 306,837 

หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ (1,342) (1,342) (1,342) (1,342) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 355,438 312,722 345,481 305,495 

ยอดคงคา้งของลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 และ 31 ธันวาคม 2555 แยกตามอายุหน้ี     

ท่ีคงคา้งไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2556 

31 ธนัวาคม 

2555 

30 มิถุนายน 

2556 

31 ธนัวาคม 

2555 

ลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 3,622 3,919 3,753 4,061 

คา้งชาํระ     

ไม่เกิน 3 เดือน 521 - 662 - 

3 - 6 เดือน 12 1,333 12 1,475 

รวมลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,155 5,252 4,427 5,536 

ลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 340,117 297,416 336,540 293,418 

คา้งชาํระ     

ไม่เกิน 3 เดือน 10,445 10,178 4,234 6,690 

3 - 6 เดือน 981 - 628 - 

6 - 12 เดือน 82 - - - 

มากกวา่ 12 เดือน 1,000 1,218 994 1,193 

รวม 352,625 308,812 342,396 301,301 

หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (1,342) (1,342) (1,342) (1,342) 

รวมลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั    
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- สุทธิ 351,283 307,470 341,054 299,959 

รวมลกูหน้ีการคา้ - สุทธิ 355,438 312,722 345,481 305,495 

ลูกหนีอ้ืน่ 

ลูกหน้ีอ่ืนส่วนใหญ่ประกอบดว้ยลูกหน้ีท่ีเกิดจากการดาํเนินงานท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการสนบัสนุนการ

ขายและลูกหน้ีจากการใหเ้ช่าพื้นท่ีและบริการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  

ยอดคงเหลือของลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 และ 31 ธันวาคม 2555 แยกตามอายุหน้ีท่ี     

คงคา้งไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2556 

31 ธนัวาคม 

2555 

30 มิถุนายน 

2556 

31 ธนัวาคม 

2555 

อายุหนีค้้างชําระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 336,000 527,956 341,500 533,198 

คา้งชาํระ     

ไม่เกิน 3 เดือน 394,497 374,538 394,496 374,538 

3 - 6 เดือน 1,458 738 1,458 738 

6 - 12 เดือน 3,441 6,398 3,441 6,398 

มากกวา่ 12 เดือน 9,433 8,091 9,433 8,091 

รวม 744,829 917,721 750,328 922,963 

หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (1,975) (1,975) (1,975) (1,975) 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 742,854 915,746 748,353 920,988 

6. สินค้าคงเหลอื 

(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   30 มิถุนายน 

2556 

31 ธนัวาคม 

2555 

สินคา้คงเหลือ 6,942,783 6,581,458 

หกั:  รายการปรับลดราคาทุนให้เป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (276,506) (243,527) 

สุทธิ 6,666,277 6,337,931 

หกั:  สินคา้ท่ีจ่ายชาํระค่าสินคา้เม่ือขาย (1,085,146) (807,888) 
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ส่วนลดจากการซ้ือสินคา้ (189,505) (177,505) 

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 5,391,626 5,352,538 

7. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

  สดัส่วน  เงินปันผลท่ีบริษทัฯ 

 ทุนเรียกชาํระแลว้ เงินลงทุน ราคาทุน รับระหวา่งงวด 

ช่ือบริษทั 

30 

มิถุนายน 

2556 

31 

ธนัวาคม 

2555 

30 

มิถุนายน 

2556 

31 

ธนัวาคม 

2555 

30 

มิถุนายน 

2556 

31 

ธนัวาคม 

2555 

30 

มิถุนายน 

2556 

30 

มิถุนายน 

2555 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

บริษทั มาร์เกต็ วิลเลจ จาํกดั 5,000  5,000  99.99  99.99 4,999 4,999 - - 

Home Product Center (Malaysia) Sdn. Bhd. 10,000  10,000  100.00  100.00 9,840 9,840 - - 

บริษทั เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จาํกดั 300,000  1,000  99.99  - 300,000 - - - 

     314,839 14,839 - - 

การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเป็นไปตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 1.3  

8. อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี         

30 มิถุนายน 2556 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556  1,376,270 

ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน  100,740 

จาํหน่ายและตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี  (517) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด  (40,709) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556  1,435,784 

9. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี                

30 มิถุนายน 2556 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงิน 

   งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 14,846,558 14,843,364 

ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 4,185,347 3,912,955 

จาํหน่ายและตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (5,986) (5,984) 
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ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (664,091) (663,536) 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าสาํหรับงวด (40,840) (40,840) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 18,320,988 18,045,959 

10. คอมพวิเตอร์ซอฟแวร์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

2556 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงิน 

   งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 189,829 189,567 

ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 19,497 19,487 

ค่าตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด (14,239) (14,222) 

โอนกลบัค่าเผือ่การดอ้ยค่า 8,500 8,500 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 203,587 203,332 

11. สิทธิการเช่า 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสิทธิการเช่าสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 สรุป

ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556  1,180,659 

ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน  179,999 

ค่าตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด  (23,381) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556  1,337,277 

12. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย 

งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ร้อยละต่อปี) 30 มิถุนายน 2556 31 ธนัวาคม 2555 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 2.75 - 2.90 1,300,000 - 
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 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2556 บริษัทฯมีเงินกู้ยืมระยะสั้ นแบบไม่มีหลักทรัพย์ค ํ้ าประกันประเภท            

ตัว๋แลกเงินจาํนวนเงินรวม 1,300 ลา้นบาท เงินกูย้มืจาํนวน 300 ลา้นบาท ถึงกาํหนดชาํระเม่ือทวงถาม 

และเงินกูย้มืจาํนวน 1,000 ลา้นบาท ครบกาํหนดชาํระในเดือนมีนาคม 2557 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯ มีวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารหลายแห่ง

ท่ียงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจาํนวนทั้งส้ิน 290 ลา้นบาท และ 275 ลา้นบาท ตามลาํดบั และมีวงเงินสินเช่ือ

อ่ืนๆ ท่ียงัมิไดเ้บิกใชจ้าํนวน 6,764 ลา้นบาท และ 5,466 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

13. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2556 

31 ธนัวาคม 

2555 

30 มิถุนายน

2556 

31 ธนัวาคม 

2555 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 7,463,393 6,698,340 7,458,092 6,691,754 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 355 - 373 12 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 354,416 416,907 345,428 404,216 

เจา้หน้ีค่าซ้ือทรัพยสิ์น 822,214 301,694 756,797 301,694 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,144 1,124 1,144 1,124 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 611,608 673,267 583,870 656,042 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 9,253,130 8,091,332 9,145,704 8,054,842 

14. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระในหน่ึงปี ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินหน่ึงปี 

 30 มิถุนายน 

2556 

31 ธนัวาคม 

2555 

30 มิถุนายน 

2556 

31 ธนัวาคม 

2555 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 6,295 7,192 15,317 18,541 

หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจาํหน่าย (1,044) (1,225) (1,162) (1,717) 

สุทธิ 5,251 5,967 14,155 16,824 

บริษัทฯได้ทําสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซ่ิงเพื่อเช่ายานพาหนะและอุปกรณ์ใช้ในการ

ดาํเนินงานของกิจการโดยมีกาํหนดการชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดย

เฉล่ียประมาณ 3 ถึง 5 ปี  

บริษทัฯมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นตํ่าตามสัญญาเช่าการเงินดงัน้ี 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 2556 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 6,295 15,317 21,612 

ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (1,044) (1,162) (2,206) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 5,251 14,155 19,406 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2555 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 7,192 18,541 25,733 

ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (1,225) (1,717) (2,942) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 5,967 16,824 22,791 

15. เงินกู้ยมืระยะยาว 

(หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวมและ 

 อตัรา  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ดอกเบ้ีย  30 มิถุนายน 31 ธนัวาคม 

เงินกู ้ (ร้อยละต่อปี) การชาํระคืน 2556 2555 

1 3.70 ชาํระดอกเบ้ียเป็นรายงวดทุก 3 เดือน เร่ิม

ชาํระงวดแรกในเดือนท่ีสามนบัตั้งแต่

เดือนท่ีเบิกรับเงินกู ้

ชาํระคืนเงินตน้เป็นรายงวดทุก 6 เดือน เร่ิม

ชาํระงวดแรกในเดือนท่ีหกนบัตั้งแต่เดือน

ท่ีเบิกรับเงินกูง้วดแรก โดยตอ้งชาํระหน้ี

เงินตน้ใหเ้สร็จส้ินภายใน 10 งวด หรือ 60 

เดือนนบัจากเดือนท่ีเบิกรับเงินกูง้วดแรก  1,350,000 1,500,000 

2 3.71 ชาํระดอกเบ้ียเป็นรายงวดทุก 3 เดือน เร่ิม

ชาํระงวดแรกในเดือนท่ีสามนบัตั้งแต่

เดือนท่ีเบิกรับเงินกู ้

ชาํระคืนเงินตน้เป็นรายงวดทุก 6 เดือน เร่ิม

ชาํระงวดแรกในเดือนท่ีหกนบัตั้งแต่เดือน

ท่ีเบิกรับเงินกูง้วดแรก โดยตอ้งชาํระหน้ี

เงินตน้ใหเ้สร็จส้ินภายใน 10 งวด หรือ 60 

เดือนนบัจากเดือนท่ีเบิกรับเงินกูง้วดแรก 1,000,000 - 

รวม 2,350,000 1,500,000 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (500,000) (300,000) 
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เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 1,850,000 1,200,000 

เงินกูย้ืมดงักล่าวเป็นเงินกูย้ืมแบบไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง ภายใต้

สัญญาเงินกู ้บริษทัฯตอ้งปฎิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การ

ดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เป็นตน้ 

16. หุ้นกู้  

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 จาํนวนหุ้น (หน่วย) จาํนวนเงิน (พนับาท) 

 30 มิถุนายน 

2556 

31 ธนัวาคม 

2555 

30 มิถุนายน 

2556 

31 ธนัวาคม 

2555 

หุน้กูป้ระเภทไม่มีหลกัประกนั     

คร้ังท่ี 1/2553 - 700,000 - 700,000 

คร้ังท่ี 2/2553 - 1,000,000 - 1,000,000 

คร้ังท่ี 1/2554 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

คร้ังท่ี 1/2555 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 

รวม 2,300,000 4,000,000 2,300,000 4,000,000 

หกั: ส่วนท่ีจะถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  - (1,700,000) 

หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  2,300,000 2,300,000 

รายละเอียดของหุน้กูมี้ดงัน้ี 

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 ชาํระทุกๆ 3 (สาม) เดือน ในเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคมและตุลาคม  

 ของแต่ละปี ตลอดอายขุองหุน้กู ้กาํหนดชาํระดอกเบ้ียคร้ังแรกวนัท่ี 8 เมษายน 

 2553 และชาํระดอกเบ้ียคร้ังสุดทา้ยวนัท่ี 8 มกราคม 2556 

การชาํระเงินตน้ ในวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กูคื้อวนัท่ี 8 มกราคม 2556 

เง่ือนไขและขอ้จาํกดัทางการเงิน การดาํรงสัดส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้และขอ้จาํกดัการประกาศจ่าย 

 เงินปันผล 
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 เม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2556 บริษทัฯไดช้าํระคืนเงินตน้ตามเง่ือนไขการชาํระคืนของหุ้นกูไ้ม่ดอ้ย

สิทธิและไม่มีประกันของบริษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จาํกัด (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2553 

จาํนวน 700 ลา้นบาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูค้รบทั้งจาํนวนแลว้ 

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 ชาํระทุกๆ 6 (หก) เดือน ในเดือนมิถุนายน และธนัวาคม  

 

ของแต่ละปี ตลอดอายขุองหุน้กู ้กาํหนดชาํระดอกเบ้ียคร้ังแรกวนัท่ี 25 

ธนัวาคม 2553 และชาํระดอกเบ้ียคร้ังสุดทา้ยวนัท่ี 25 มิถุนายน 2556 

การชาํระเงินตน้ ในวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กูคื้อวนัท่ี 25 มิถุนายน 2556 

เง่ือนไขและขอ้จาํกดัทางการเงิน การดาํรงสัดส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้และขอ้จาํกดัการประกาศจ่าย 

 เงินปันผล 

 เม่ือวนัท่ี 25 มิถุนายน 2556 บริษทัฯไดช้าํระคืนเงินตน้ตามเง่ือนไขการชาํระคืนของหุ้นกูไ้ม่

ดอ้ยสิทธิและไม่มีประกนัของบริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 2/2553 

จาํนวน 1,000 ลา้นบาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้กูค้รบทั้งจาํนวนแลว้ 

3. หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีประกนัของบริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 

1/2554 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2558 

 "หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีประกนัของ 

ช่ือของหุน้กู ้

บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2554 ครบกาํหนด    

ไถ่ถอนปี 2558" 

จาํนวนเงิน  1,000 ลา้นบาท  

อาย ุ 4 (ส่ี) ปี นบัจากวนัท่ีออกหุน้กู ้ 

วนัท่ีออกหุน้กู ้ 15 กนัยายน 2554 

อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ 4.60 ต่อปี  

ระยะเวลาการชาํระดอกเบ้ีย ชาํระทุกๆ 3 (สาม) เดือน ในเดือนมีนาคม มิถุนายน กนัยายน และธนัวาคม  

 

ของแต่ละปี ตลอดอายขุองหุน้กู ้กาํหนดชาํระดอกเบ้ียคร้ังแรกวนัท่ี 15 

ธนัวาคม 2554 

การชาํระเงินตน้ ในวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กูคื้อวนัท่ี 15 กนัยายน 2558 

เง่ือนไขและขอ้จาํกดัทางการเงิน การดาํรงสัดส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้และขอ้จาํกดัการประกาศจ่าย 

 เงินปันผล และการจาํหน่าย จ่ายหรือโอนทรัพยสิ์น 
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4. หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีประกนัของบริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 

1/2555 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2558 

 "หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีประกนัของ 

ช่ือของหุน้กู ้

บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2555 ครบกาํหนด    

ไถ่ถอนปี 2558" 

จาํนวนเงิน  1,300 ลา้นบาท  

อาย ุ 3 (สาม) ปี นบัจากวนัท่ีออกหุน้กู ้ 

วนัท่ีออกหุน้กู ้ 14 กนัยายน 2555 

อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ 3.85 ต่อปี  

ระยะเวลาการชาํระดอกเบ้ีย ชาํระทุกๆ 6 (หก) เดือน ในเดือนมีนาคม และกนัยายน  

 

ของแต่ละปี ตลอดอายขุองหุน้กู ้กาํหนดชาํระดอกเบ้ียคร้ังแรกวนัท่ี 14 

มีนาคม 2556 

การชาํระเงินตน้ ในวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กูคื้อวนัท่ี 14 กนัยายน 2558 

เง่ือนไขและขอ้จาํกดัทางการเงิน การดาํรงสัดส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้และขอ้จาํกดัการประกาศจ่าย 

 เงินปันผล และการจาํหน่าย จ่ายหรือโอนทรัพยสิ์น 

17. ทุนจดทะเบียน 

ในระหวา่งงวด ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 18 ผูถื้อใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ

ไดใ้ชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิดงัน้ี 

 จาํนวนใบสาํคญั จาํนวนหุน้ ราคา  

ปี 2556 แสดงสิทธิ สามญั ใชสิ้ทธิ จาํนวนเงิน 

 (หน่วย) (หุน้) (บาทต่อหุน้) (บาท) 

ESOP-W4     

   - ไตรมาสท่ีหน่ึง 743,578 2,702,904 1.095 2,959,680 

   - ไตรมาสท่ีสอง 446,821 1,894,965 1.000 1,894,965 

รวม 1,190,399 4,597,869  4,854,645 

จาํนวนหุน้สามญั ทุนชาํระแลว้และส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัของบริษทัฯมีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 

    ส่วนเกินมูลค่า 

  จาํนวนหุน้ ทุนชาํระแลว้ หุน้สามญั 

  (พนัหุน้) (พนับาท) (พนับาท) 

หุน้สามญัจดทะเบียน    

ณ วนัตน้งวด 7,054,971   

เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด 1,174,610   

ลดลงระหวา่งงวด (1,387)   

ณ วนัปลายงวด 8,228,194   
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    ส่วนเกินมูลค่า 

  จาํนวนหุน้ ทุนชาํระแลว้ หุน้สามญั 

  (พนัหุน้) (พนับาท) (พนับาท) 

หุน้สามญัท่ีออกและชาํระแลว้    

ณ วนัตน้งวด 7,041,430 7,041,430 646,066 

เพ่ิมทุนจากการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิ 4,598 4,598 257 

เพ่ิมทุนจากการจ่ายหุน้ปันผล 1,173,610 1,173,610 - 

ณ วนัปลายงวด 8,219,638 8,219,638 646,323 

 เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2556 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯมีมติอนุมติัเร่ืองทุนจดทะเบียนดงัน้ี 

1. อนุมติัลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 7,054.97 ลา้นบาท เป็น

ทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 7,053.58 ลา้นบาท โดยยกเลิกหุน้สามญัจดทะเบียนท่ีคงเหลือจาก

การจดัสรรหุน้ปันผลระหวา่งกาลตามมติท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2555 จาํนวน 1.39 

ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  

 เม่ือวนัท่ี 19 เมษายน 2556 บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนลดทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ป็นทุนจด

ทะเบียน 7,053.58 ลา้นบาท โดยมีทุนออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ 7,044.13 ลา้นบาท  

2. อนุมติัการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษทัฯจาํนวนไม่เกิน 1,174.61 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไว้

หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯในอตัรา 6 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งส้ินไม่

เกินจาํนวน 1,174.61 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายปันผล 0.1667 บาทต่อหุ้น ทั้งน้ีในกรณีท่ี

ผูถื้อหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลงัการจดัสรรหุ้นปันผลแลว้ ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนใน

อตัราหุน้ละ 0.1667 บาท 

3. อนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 7,053.58 ลา้นบาท เป็น

ทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 8,228.19 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 1,174.61 

ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ปันผล 

 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2556 บริษทัฯไดร้ายงานผลจาํนวนหุ้นสามญัท่ีจดัสรรเป็นหุ้นปันผล

จริงจาํนวน 1,173.61 ลา้นหุน้ แก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2556 บริษทัฯไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนกบักระทรวงพาณิชยเ์ป็นทุนจด

ทะเบียน 8,228.19 ลา้นบาท โดยมีทุนออกจาํหน่ายและชาํระแลว้ 8,219.64 ลา้นบาท 
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18. ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

 ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯซ่ึงออกให้โดยไม่มีราคาเสนอขาย มีรายละเอียด

ดงัน้ี 

      อตัราการใชสิ้ทธิ 

ประเภท       

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ ออกให้แก่ 

วนัท่ีออก    

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

จาํนวนใบสาํคญั

แสดงสิทธิท่ีออก 

อายใุบสาํคญั

แสดงสิทธิ 

ราคาใชสิ้ทธิ 

ต่อ 1 หุ้นสามญั 

ต่อ 1 หน่วยใบสาํคญั

แสดงสิทธิ 

   (หน่วย)    

ESOP-W4 กรรมการและพนกังานของ 23 พฤษภาคม 2551 50,000,000 5 ปี 3.98  บาท 1 หุ้นสามญั 

    บริษทัฯและบริษทัยอ่ย      

ในระหวา่งระยะเวลาของการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธิ ESOP-W4 น้ี บริษทัฯไดมี้การจ่ายเงินปัน

ผลและหุ้นปันผล ตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นหนังสือช้ีชวนการเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ 

บริษทัฯตอ้งปรับราคาใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิของ ESOP-W4 ดงัน้ี 

 

วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้

 

ราคาใชสิ้ทธิต่อ 1 หุน้สามญั 

อตัราการใชสิ้ทธิต่อ 1 หน่วย

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

16 เมษายน 2552 3.912 บาท 1.017 หุน้สามญั 

12 ตุลาคม 2552 2.059 บาท 1.932 หุน้สามญั 

12 เมษายน 2553 2.044 บาท 1.946 หุน้สามญั 

12 ตุลาคม 2553 1.752 บาท 2.271 หุน้สามญั 

12 เมษายน 2554 1.502 บาท 2.650 หุน้สามญั 

7 ตุลาคม 2554 1.314 บาท 3.029 หุน้สามญั 

12 ตุลาคม 2555 1.095 บาท 3.635 หุน้สามญั 

12 เมษายน 2556 1.000 บาท 4.241 หุน้สามญั 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัฯในระหวา่งงวดมีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 

(หน่วย: หน่วย) 

 จาํนวนใบสาํคญัแสดง จาํนวนใบสาํคญัแสดง จาํนวนใบสาํคญัแสดง  

ประเภท สิทธิคงเหลือ ณ วนัท่ี  สิทธิท่ีมีการใชสิ้ทธิ สิทธิคงเหลือ ณ วนัท่ี 

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 31 ธนัวาคม 2555 ในระหวา่งงวด 30 มิถุนายน 2556 

ESOP-W4 1,190,399 (1,190,399) - 
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19. โครงการสะสมหุ้นสําหรับพนักงาน 

เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ มีมติอนุมติัโครงการสะสมหุ้นสําหรับ

พนกังาน (Employee Joint Investment Program หรือ EJIP) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

บริษทัท่ีเขา้ร่วมโครงการ บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 

ระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2556 ถึง 30 มิถุนายน 2561 รวมระยะเวลา 5 ปี 

พนกังานท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมโครงการ ผูบ้ริหารระดบัผูจ้ดัการฝ่ายหรือเทียบเท่าข้ึนไป ซ่ึงผา่นทดลองงาน โดยเป็นไป 

 ตามความสมคัรใจ ทั้งน้ีไม่รวมกรรมการบริษทัฯ และท่ีปรึกษาบริษทัฯ 

รูปแบบโครงการ เงินส่วนท่ีพนกังานจ่ายเพ่ือเขา้ร่วมโครงการ: อตัราไม่เกินร้อยละ 5 ของเงินเดือน 

 

เงินส่วนท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบใหพ้นกังานท่ีเขา้ร่วมโครงการ: อตัราร้อยละ 100 

ของเงินท่ีพนกังานจ่ายเขา้โครงการ 

กาํหนดการซ้ือหุน้เขา้โครงการ ทุกเดือน 

เง่ือนไขการถือครองหลกัทรัพย ์ ปีท่ี 1 - 3 ไม่สามารถขายไดท้ั้งจาํนวน 

 ครบ 3 ปี สามารถขายหุน้ได ้25% ของจาํนวนหุน้สะสมท่ีมีอยู ่

 ครบ 4 ปี สามารถขายหุน้ได ้50% ของจาํนวนหุน้สะสมท่ีมีอยู ่

 ครบ 5 ปี สามารถขายหุน้ไดท้ั้งจาํนวน 

ตวัแทนดาํเนินงาน บริษทัหลกัทรัพยฟิ์ลลิป (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 

 โครงการสะสมหุ้นสําหรับพนักงานน้ีได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์ม่ือวนัท่ี 11 มิถุนายน 2556 

20. ภาษีเงินได้  

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลคาํนวณข้ึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้ําหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี

เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 และ 2555 

สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2556 2555 2556 2555 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

ภาษเีงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 195,139 170,555 193,560 169,222 

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการ

เกิดผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบั

รายการผลแตกต่างชัว่คราว (2,856) 3,069 (2,820) 3,069 
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ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบ

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 192,283 173,624 190,740 172,291 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดหกเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2556 2555 2556 2555 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

ภาษเีงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 385,891 363,138 382,292 360,072 

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการ

เกิดผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบั

รายการผลแตกต่างชัว่คราว (9,121) 871 (9,055) 871 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบ

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 376,770 364,009 373,237 360,943 

21. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวม

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด 

และไดป้รับปรุงจาํนวนหุ้นสามญัท่ีใช้ในการคาํนวณกาํไรต่อหุ้นของงวดก่อนท่ีนาํมาเปรียบเทียบ 

(ปรับจาํนวนหุ้นตามสัดส่วนท่ีเปล่ียนไปของจาํนวนหุ้นสามญัท่ีเปล่ียนแปลงโดยการออกหุ้นปัน

ผล ณ วนัท่ี 25 ตุลาคม 2555 จาํนวน 1,173.01 ลา้นหุ้น และการออกหุ้นปันผล ณ วนัท่ี 26 เมษายน 

2556 จาํนวน 1,173.61 ลา้นหุน้ โดยถือเสมือนวา่การออกหุน้ปันผลไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมตน้ของ

งวดแรกท่ีเสนอรายงาน) 

 กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่ง

งวดตามท่ีกล่าวขา้งตน้กบัจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพื่อ

แปลงหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินใหเ้ป็นหุน้สามญั โดยสมมติวา่ไดมี้การแปลงเป็นหุ้นสามญั 

ณ วนัตน้ปีหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 
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 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานและกาํไรต่อหุน้ปรับลดแสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 กาํไรสาํหรับงวด จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้  

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

0กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       

0กาํไร0ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั

ฯ   

730,224 588,686 8,218,763 8,193,753 0.09 0.07 

0ผลกระทบของหุ้นสามญัเทยีบเท่าปรับลด       

0ใบสาํคญัแสดงสิทธิ - - 832 22,485   

0กาํไรต่อหุ้นปรับลด       

0กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       

   สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั       

   จากใบสาํคญัแสดงสิทธิ 730,224 588,686 8,219,595 8,216,238 0.09 0.07 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 กาํไรสาํหรับงวด จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้  

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

0กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       

0กาํไร0ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั

ฯ   

736,480 584,316 8,218,763 8,193,753 0.09 0.07 

0ผลกระทบของหุ้นสามญัเทยีบเท่าปรับลด       

0ใบสาํคญัแสดงสิทธิ - - 832 22,485   

0กาํไรต่อหุ้นปรับลด       

0กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       

   สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั       

   จากใบสาํคญัแสดงสิทธิ 736,480 584,316 8,219,595 8,216,238 0.09 0.07 
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 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 กาํไรสาํหรับงวด จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้  

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

0กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       

0กาํไร0ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั

ฯ   

1,421,711 1,201,217 8,217,375 8,188,765 0.17 0.15 

0ผลกระทบของหุ้นสามญัเทยีบเท่าปรับลด       

0ใบสาํคญัแสดงสิทธิ - - 2,128 26,690   

0กาํไรต่อหุ้นปรับลด       

0กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       

   สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั       

   จากใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1,421,711 1,201,217 8,219,503 8,215,455 0.17 0.15 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 กาํไรสาํหรับงวด จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้  

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

 (พนับาท) (พนับาท) (พนัหุน้) (พนัหุน้) (บาท) (บาท) 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

0กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       

0กาํไร0ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั

ฯ   

1,431,194 1,191,069 8,217,375 8,188,765 0.17 0.15 

0ผลกระทบของหุ้นสามญัเทยีบเท่าปรับลด       

0ใบสาํคญัแสดงสิทธิ - - 2,128 26,690   

0กาํไรต่อหุ้นปรับลด       

0กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       

   สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั       

   จากใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1,431,194 1,191,069 8,219,503 8,215,455 0.17 0.14 

22.  เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

  (ลา้นบาท) (บาท) 

เงินปันผลประจาํปี 2554 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้   

 เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2555 876 0.15 

รวม  876  

เงินปันผลประจาํปี 2555 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้   

 เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2556 131 0.0186 

หุน้ปันผลประจาํปี 2555 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้   
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 เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2556 1,174 0.1667 

รวม  1,305  

23. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

ข้อมูลส่วนงานดําเนินงานท่ีนําเสนอน้ีสอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯท่ีผูมี้อาํนาจ

ตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการ

จดัสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงาน ทั้ งน้ีผูมี้อาํนาจ

ตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของบริษทัคือคณะกรรมการของบริษทัฯ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยดาํเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ 

การจาํหน่ายสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตกแต่ง ก่อสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซมอาคารและท่ีอยู่อาศยัแบบ

ครบวงจรและให้บริการท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการให้เช่าพื้นท่ี (ซ่ึงมียอดรายไดแ้ละสินทรัพยน์อ้ยกวา่

ร้อยละ 10 ของยอดรายไดร้วมและสินทรัพยร์วมของทุกส่วนงาน) โดยมีส่วนงานทางภูมิศาสตร์

หลกัในประเทศไทย ดงันั้นรายได ้กาํไร และสินทรัพย ์โดยส่วนใหญ่ตามท่ีแสดงไวใ้นงบการเงิน

จึงเก่ียวขอ้งกบัส่วนงานธุรกิจและส่วนงานทางภูมิศาสตร์ตามท่ีกล่าวไว ้

24. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

24.1 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 บริษทัฯมีภาระผกูพนักบัธนาคารในการคํ้าประกนัการเช่า การซ้ือสินคา้

หรือจา้งทาํของ และคํ้าประกนัต่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เป็นจาํนวนเงินรวม 132 ลา้นบาท (31 

ธนัวาคม 2555: 130 ลา้นบาท) 

24.2  ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 บริษทัฯมีภาระผกูพนัจากการเปิดวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตกบัธนาคาร

พาณิชยใ์นวงเงิน 3 ลา้นเหรียญสหรัฐ (31 ธนัวาคม 2555: 4 ลา้นเหรียญสหรัฐ) 

25. ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าดําเนินงาน 

25.1 สัญญาเช่าระยะยาว 

ก) บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าท่ีดิน อายขุองสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 24 ถึง 30 ปี และ

สัญญาดงักล่าวเป็นสัญญาท่ีบอกเลิกไม่ได ้เวน้แต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงยนิยอมร่วมกนั 

 บริษทัฯมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินการดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

  งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   30 มิถุนายน 

2556 

31 ธนัวาคม  

2555 

จ่ายชาํระ   

ภายใน 1 ปี 90 63 
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มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 373 290 

มากกวา่ 5 ปี 1,411 1,495 

ข) บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าพื้นท่ีศูนยก์ารคา้ อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 17 

ถึง 30 ปี และสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาท่ีบอกเลิกไม่ได้ เวน้แต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลง

ยนิยอมร่วมกนั 

 บริษทัฯมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินการดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

  งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   30 มิถุนายน 

2556 

31 ธนัวาคม  

2555 

จ่ายชาํระ   

ภายใน 1 ปี 119 101 

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 471 426 

มากกวา่ 5 ปี 1,195 1,314 

25.2 สัญญาให้เช่าระยะยาว 

บริษทัฯ ได้ทาํสัญญา 7 สัญญาในการให้เช่าและให้เช่าช่วงพื้นท่ีบางส่วนในสาขาของบริษทัฯ        

5 แห่งกบับริษทัอ่ืน 2 แห่ง อายุสัญญา 29 - 30 ปี โดยมีค่าเช่ารับล่วงหนา้รวมจาํนวน 640 ลา้นบาท 

สัญญาครบกาํหนดระหวา่งปี 2576 - 2579 บริษทัฯ รับรู้รายไดต้ามเกณฑ์ท่ีเป็นระบบตลอดอายุการ

ใหป้ระโยชน์ของสิทธิการเช่าโดยวธีิเส้นตรงตามอายสุัญญาเช่า 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 บริษทัฯมียอดคงคา้งของค่าเช่ารับล่วงหนา้ (สุทธิจากจาํนวนท่ีรับรู้เป็น

รายได)้ ตามสัญญาใหเ้ช่าพื้นท่ีดงักล่าวจาํนวน 467 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2555: 478 ลา้นบาท) 

26. เคร่ืองมือทางการเงิน 

26.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคญัของบริษทัฯตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 “การ

แสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน เงินกูย้ืมระยะสั้น เงินกูย้ืม

ระยะยาว และหุน้กู ้บริษทัฯมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบาย

การบริหารความเส่ียงดงัน้ี 
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ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

บริษทัฯมีความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน ฝ่ายบริหาร

ควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการกาํหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม 

ดงันั้นบริษทัฯจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระสําคญัจากการให้สินเช่ือ นอกจากน้ี  

การให้สินเช่ือของบริษทัฯไม่มีการกระจุกตวัเน่ืองจากบริษทัฯมีฐานของลูกคา้ท่ีหลากหลายและมี

อยูจ่าํนวนมากราย จาํนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชี

ของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

บริษทัฯมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสาํคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน เงินกูย้ืมและ

หุ้นกู ้ อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละบางส่วนของหน้ีสินทางการเงินมีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับ

ข้ึนลงตามอตัราตลาด และมีหน้ีสินทางการเงินบางส่วนท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรา

ตลาดในปัจจุบนั ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของบริษทัฯจึงอยูใ่นระดบัตํ่า  

สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินท่ีสําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบ้ีย และสําหรับ

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบกาํหนด หรือ วนัท่ี

มีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

 ภายใน มากกวา่ 1 ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัรา 

 1 ปี ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 

 (ลา้นบาท) (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       

เงินสดและรายการเทียบเท่า

เงินสด 20 - 168 304 492 0.75 - 2.50 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 1,128 1,128 - 

 20 - 168 1,432 1,620  

หนีสิ้นทางการเงนิ       

เงินกูย้มืระยะสั้นจาก       

 สถาบนัการเงิน 1,300 - - - 1,300 2.75 - 2.90 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 9,253 9,253 - 

เงินกูย้มืระยะยาว 500 1,850 - - 2,350 3.70 - 3.71 

หุ้นกู ้ - 2,300 - - 2,300 3.85 - 4.60 

 1,800 4,150 - 9,253 15,203  
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 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

 ภายใน มากกวา่ 1 ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัรา 

 1 ปี ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 

 (ลา้นบาท) (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       

เงินสดและรายการเทียบเท่า

เงินสด 817 - 82 392 1,291 0.62 - 3.25 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 1,252 1,252 - 

 817 - 82 1,644 2,543  

หนีสิ้นทางการเงนิ       

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 8,091 8,091 - 

เงินกูย้มืระยะยาว 300 1,200 - - 1,500 3.70 

หุ้นกู ้ 1,700 2,300 - - 4,000 3.00 - 4.60 

 2,000 3,500 - 8,091 13,591  

  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

 ภายใน มากกวา่ 1 ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัรา 

 1 ปี ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 

 (ลา้นบาท) (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       

เงินสดและรายการเทียบเท่า

เงินสด 20 - 33 292 345 0.75 - 2.50 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 1,119 1,119 - 

 20 - 33 1,411 1,464  

หนีสิ้นทางการเงนิ       

เงินกูย้มืระยะสั้นจาก       

 สถาบนัการเงิน 1,300 - - - 1,300 2.75 - 2.90 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 9,146 9,146 - 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 90 - - - 90 3.00 

เงินกูย้มืระยะยาว 500 1,850 - - 2,350 3.70 - 3.71 

หุ้นกู ้ - 2,300 - - 2,300 3.85 - 4.60 

 1,890 4,150 - 9,146 15,186  
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งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

 ภายใน มากกวา่ 1 ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัรา 

 1 ปี ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 

 (ลา้นบาท) (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       

เงินสดและรายการเทียบเท่า

เงินสด 817 - 30 381 1,228 0.62 - 3.25 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 1,244 1,244 - 

 817 - 30 1,625 2,472  

หนีสิ้นทางการเงนิ       

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 8,055 8,055 - 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 90 - - - 90 3.00 

เงินกูย้มืระยะยาว 300 1,200 - - 1,500 3.70 

หุ้นกู ้ 1,700 2,300 - - 4,000 3.00 - 4.60 

 2,090 3,500 - 8,055 13,645  

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยน 

บริษัทฯมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือสินค้าเป็นเงินตรา

ต่างประเทศ  

 บริษทัฯมียอดคงเหลือของหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สกุลเงิน สินทรัพยท์างการเงิน  หน้ีสินทางการเงิน        อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                             

 

30 มิถุนายน 

2556 

31 ธนัวาคม 

2555 

30 มิถุนายน 

2556 

31 ธนัวาคม 

2555 

30 มิถุนายน 

2556 

31 ธนัวาคม    

2555 

 (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา - - 0.92 0.20 30.8876 30.7775 

หยวน - - 3.88 - 4.9688 - 

ยโูร - - 0.03 - 40.9066 - 

26.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น เงินกูย้ืมและหุ้นกูมี้

อตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์

และหน้ีสินทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 
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   31   

 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์นัหรือจ่ายชาํระ

หน้ีสินในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเตม็ใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนั

ได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะท่ีไม่มีความเก่ียวข้องกัน วิธีการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมข้ึนอยู่กับ

ลกัษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกาํหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกาํหนดข้ึน

โดยใชเ้กณฑก์ารวดัมูลค่าท่ีเหมาะสม  

27. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2556 
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