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บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 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 กนัยายน 2556 บริษทัฯมีสาขาในกรุงเทพฯและต่างจงัหวดัรวม 59 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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บริษทั เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จาํกดั 

เม่ือวนัท่ี 25 ธันวาคม 2555 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัให้บริษทัฯเขา้ลงทุนใน

บริษทั เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จาํกดั เพื่อดาํเนินธุรกิจคา้ปลีก บริษทัดงักล่าวมีทุนจดทะเบียนเร่ิมตน้

จาํนวน 1 ลา้นบาท โดยบริษทัฯมีสัดส่วนการลงทุนคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนท่ีออกและชาํระ

แลว้ ซ่ึงถือเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ บริษทัฯจ่ายชาํระเงินลงทุนเม่ือวนัท่ี 1 มกราคม 2556  

ในระหว่างงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 บริษทัย่อยดงักล่าวไดจ้ดทะเบียนเพิ่มทุน

หลายคร้ังจากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 1 ลา้นบาท เป็น 500 ลา้นบาท โดย ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 

2556 บริษทัย่อยดงักล่าวมีทุนท่ีออกและชาํระแลว้จาํนวน 500 ลา้นบาท บริษทัฯจ่ายชาํระค่าหุ้น

เพิ่มทุนทั้งหมดในระหวา่งงวดปัจจุบนั 

บริษทั ดีซี เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จาํกดั 

เม่ือวนัท่ี 27 สิงหาคม 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯมีมติอนุมติัให้บริษทัฯเขา้ลงทุนใน

บริษทั ดีซี เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จาํกดั เพื่อดาํเนินธุรกิจให้บริการดา้นการกระจายสินคา้ ขนส่ง และ

บริการติดตั้ง บริษทัดงักล่าวมีทุนจดทะเบียนเร่ิมตน้จาํนวน 5 ลา้นบาท ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 

บริษทัดงักล่าวมีทุนท่ีออกและชาํระแลว้จาํนวน 1.25 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯจ่ายชาํระเงินลงทุน

ทั้งหมดเม่ือวนัท่ี 4 กนัยายน 2556 โดยมีสัดส่วนการลงทุนคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนท่ีออกและ

ชาํระแลว้ ซ่ึงถือเป็นบริษทัยอ่ยของบริษทัฯ  

งบการเงินรวมน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ดงัต่อไปน้ี 

  จดัตั้งข้ึนใน อตัราร้อยละ 

ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุน้ 

   30 กนัยายน 

2556 

31 ธนัวาคม 

2555 

   ร้อยละ ร้อยละ 

บริษทั มาร์เก็ต วลิเลจ จาํกดั ใหเ้ช่าพ้ืนท่ีศูนยก์ารคา้ ไทย 99.99 99.99 

Home Product Center (Malaysia) ธุรกิจคา้ปลีก มาเลเซีย 100.00 100.00 

   Sdn. Bhd.     

บริษทั เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จาํกดั ธุรกิจคา้ปลีก ไทย 99.99 - 

บริษทั ดีซี เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จาํกดั ใหบ้ริการดา้นการ

กระจายสินคา้ ขนส่ง 

และบริการติดตั้ง 

ไทย 99.99 - 
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1.4 การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ในระหว่างงวด 

 มาตรฐานการบญัชีท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัในงวดบญัชีปัจจุบนัและท่ีจะมีผลบงัคบัในอนาคตมีรายละเอียด

ดงัน้ี 

ก.  มาตรฐานการบัญชีทีเ่ร่ิมมีผลบังคับในงวดบัญชีปัจจุบัน 

 มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 12  

 

ภาษีเงินได ้

ฉบบัท่ี 20 (ปรับปรุง 2552) การบญัชีสาํหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยขอ้มูล

เก่ียวกบัความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

ฉบบัท่ี 8 ส่วนงานดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี  

ฉบบัท่ี 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล - กรณีท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งอย่าง

เฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดาํเนินงาน 

ฉบบัท่ี 21 ภาษีเงินได้ - การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ท่ีไม่ได้คิด             

ค่าเส่ือมราคาท่ีตีราคาใหม่ 

ฉบบัท่ี 25 ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการ

หรือของผูถื้อหุน้ 

แนวปฏิบติัทางบญัชีเก่ียวกบัการโอนและการรับโอนสินทรัพยท์างการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและแนว

ปฏิบติัทางบญัชีขา้งตน้ไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินน้ี ยกเวน้มาตรฐาน

การบญัชีดงัต่อไปน้ี  

มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่12 เร่ือง ภาษีเงินได้  

มาตรฐานฉบบัน้ีกาํหนดให้กิจการระบุผลแตกต่างชั่วคราวท่ีเกิดจากความแตกต่างระหว่าง

มูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินกบัฐานภาษี และรับรู้ผลกระทบ

ทางภาษีเป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตามหลกัเกณฑ์ท่ีกาํหนด บริษทัฯ

และบริษทัย่อยไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวในงวดปัจจุบนัและปรับยอ้นหลงังบ

การเงินของปีก่อนท่ีแสดงเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบเสมือนหน่ึงว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้

ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพยห์รือหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีมาโดยตลอด ผลสะสม

จากการเปล่ียนแปลงนโยบายบญัชีดงักล่าวแสดงอยูใ่นหมายเหตุ 2 
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ข.  มาตรฐานการบัญชีทีจ่ะมีผลบังคับในอนาคต 

  วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้

 มาตรฐานการบญัชี  

ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได ้ 1 มกราคม 2557 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบบัท่ี 4 สัญญาประกนัภยั 1 มกราคม 2559 

การตีความมาตรฐานการบญัชี   

ฉบบัท่ี 15 สัญญาเช่าดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่

ผูเ้ช่า 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 27 การประเมินเน้ือหาสัญญาเช่าท่ีทาํข้ึน

ตามรูปแบบกฎหมาย 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลง

สัมปทานบริการ 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 32 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์ 1 มกราคม 2557 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  

ฉบบัท่ี 1 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึน

จากการร้ือถอน การบูรณะ และ

หน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 4 การประเมินว่าขอ้ตกลงประกอบด้วย

สัญญาเช่าหรือไม่ 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 5 สิทธิในส่วนได้เสียจากกองทุนการ     

ร้ือถอน การบูรณะและการปรับปรุง

สภาพแวดลอ้ม 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 7 การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐาน

การบญัชี ฉบบัท่ี 29 เร่ือง การรายงาน

ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมี

ภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 10 งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 12 ขอ้ตกลงสัมปทานบริการ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 17 การจ่ายสินทรัพย์ท่ีไม่ใช่เงินสดให้

เจา้ของ 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัท่ี 18 การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 1 มกราคม 2557 
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ฝ่ายบริหารของบริษทัฯไดป้ระเมินแลว้เห็นวา่มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินขา้งตน้ไม่เก่ียวเน่ือง

กบัธุรกิจของบริษทัฯ ยกเวน้มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) การตีความมาตรฐาน

การบญัชีฉบบัท่ี 15 และการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 ซ่ึงอยูร่ะหวา่งการ

ประเมินผลกระทบต่องบการการเงินในปีท่ีเร่ิมใช ้และยงัไม่สามารถสรุปผลไดใ้นขณะน้ี 

1.5 นโยบายการบัญชีทีสํ่าคัญ 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้น         

งบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี เร่ือง 

ภาษีเงินได ้เน่ืองจากการนาํมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้มาถือปฏิบติั 

 ภาษีเงินได้ 

 ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษเีงินได้ปัจจุบัน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนท่ีคาดวา่จะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บ

ภาษีของรัฐ โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตาม

บญัชีของสินทรัพย์และหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละ

หน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษี

ทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษี 

รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค้่อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯและ

บริษทัย่อยจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช ้     

หกัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีทุก       

ส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปได้

ค่อนขา้งแน่วา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินได้

รอการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุ้นหากภาษี

ท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 
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2.  ผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการนํามาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือ

ปฏิบัติ  

 ในระหว่างงวดปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัย่อยไดเ้ปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีท่ีสําคญัตามท่ี

กล่าวในหมายเหตุ 1.4 เน่ืองจากบริษทัฯนาํมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 12 เร่ือง ภาษีเงินได ้ มาถือ

ปฏิบติั ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวแสดงเป็นรายการแยกต่างหากใน

งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้  

 จาํนวนเงินของรายการปรับปรุงท่ีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จ มีดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

ณ วนัท่ี                    

30 กนัยายน 

2556 

ณ วนัท่ี                    

31 ธนัวาคม 

2555 

ณ วนัท่ี                             

1 มกราคม 

2555 

ณ วนัท่ี                    

30 กนัยายน 

2556 

ณ วนัท่ี                    

31 ธนัวาคม 

2555 

ณ วนัท่ี                             

1 มกราคม 

2555 

งบแสดงฐานะการเงนิ        

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดั

บญัชีเพ่ิมข้ึน 13,392 67,376 80,805 13,247 67,376 80,805 

กาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร

เพ่ิมข้ึน 13,392 67,376 80,805 13,247 67,376 80,805 

  

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สาํหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี                            

30 กนัยายน 2556 

สาํหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี                            

30 กนัยายน 2555 

สาํหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี                            

30 กนัยายน 2556 

สาํหรับงวดสามเดือน

ส้ินสุดวนัท่ี                            

30 กนัยายน 2555 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     

กาํไรขาดทุน: 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     

 เพ่ิมข้ึน (ลดลง) (4,271) 4,737 (4,192) 4,737 

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้น     

 เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 4,271 (4,737) 4,192 (4,737) 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน      

 เพ่ิมข้ึน (ลดลง) (บาท) 0.0005 (0.0005) 0.0004 (0.0005) 

กาํไรต่อหุ้นปรับลด     

 เพ่ิมข้ึน (ลดลง) (บาท) 0.0005 (0.0005) 0.0004 (0.0005) 
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  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สาํหรับงวดเกา้เดือน

ส้ินสุดวนัท่ี                            

30 กนัยายน 2556 

สาํหรับงวดเกา้เดือน

ส้ินสุดวนัท่ี                            

30 กนัยายน 2555 

สาํหรับงวดเกา้เดือน

ส้ินสุดวนัท่ี                            

30 กนัยายน 2556 

สาํหรับงวดเกา้เดือน

ส้ินสุดวนัท่ี                            

30 กนัยายน 2555 

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     

กาํไรขาดทุน: 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้     

 เพ่ิมข้ึน (ลดลง) (13,392) 5,608 (13,247) 5,608 

กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้น     

 เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 13,392 (5,608) 13,247 (5,608) 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน      

 เพ่ิมข้ึน (ลดลง) (บาท) 0.0014 (0.0006) 0.0014 (0.0006) 

กาํไรต่อหุ้นปรับลด     

 เพ่ิมข้ึน (ลดลง) (บาท) 0.0014 (0.0006) 0.0014 (0.0006) 

3. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯและ

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 

นโยบายการกาํหนดราคา 

 2556 2555 2556 2555  

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย      

   (ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

ขายสินคา้ - - 27,847 47 ราคาตลาด 

ค่าเช่าและค่าบริการรับ - - 39,166 39,166 เดือนละ 13 ลา้นบาท  

รายไดอ่ื้น - - 8,313 17,265 ร้อยละของยอดรายไดห้ลกั 

เงินปันผลรับ - - 39,994 - ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 

ดอกเบ้ียรับ - - 153 - ร้อยละ 4.50 ต่อปี 

ค่าบริการจ่าย - - 24 205 ราคาตลาด 

ดอกเบ้ียจ่าย - - 624 737 ร้อยละ 2.75 - 3.00 ต่อปี 

     (2555: ร้อยละ 3.25 - 3.50 ต่อปี) 

รายการธุรกจิกบับริษัททีเ่กีย่วข้องกนั      

ขายสินคา้ 11,628 20,975 11,628 19,153 ราคาตลาด 

ดอกเบ้ียรับ 2,073 176 2,073 176 ร้อยละ 1.00 - 2.75 ต่อปี  

     (2555: ร้อยละ 1.00 - 2.75 ต่อปี) 

ค่าเช่าและค่าบริการรับ 2,277 593 2,277 593 ราคาตลาด 

ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 4,476 6,228 4,476 6,228 ร้อยละของยอดขาย แต่ไม่นอ้ย

กวา่อตัราขั้นตํ่า 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 

 

นโยบายการกาํหนดราคา 

 2556 2555 2556 2555  

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย      

   (ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

ขายสินคา้ - - 28,523 728 ราคาตลาด 

ค่าเช่าและค่าบริการรับ - - 117,496 117,496 เดือนละ 13 ลา้นบาท  

รายไดอ่ื้น - - 24,481 31,917 ร้อยละของยอดรายไดห้ลกั 

เงินปันผลรับ - - 39,994 - ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 

ดอกเบ้ียรับ - - 153 - ร้อยละ 4.50 ต่อปี 

ค่าบริการจ่าย - - 74 249 ราคาตลาด 

ดอกเบ้ียจ่าย - - 1,944 2,289 ร้อยละ 2.75 - 3.00 ต่อปี 

     (2555: ร้อยละ 3.25 - 3.50 ต่อปี) 

รายการธุรกจิกบับริษัททีเ่กีย่วข้องกนั      

ขายสินคา้ 31,976 50,440 31,976 48,618 ราคาตลาด 

ดอกเบ้ียรับ 3,592 20,046 3,592 20,046 ร้อยละ 1.00 - 2.50 ต่อปี  

     (2555: ร้อยละ 1.00 - 3.25 ต่อปี) 

ค่าเช่าและค่าบริการรับ 3,581 1,775 3,581 1,775 ราคาตลาด 

ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 15,562 14,870 15,562 14,870 ร้อยละของยอดขาย แต่ไม่นอ้ย

กวา่อตัราขั้นตํ่า 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯมียอดคงคา้งกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึง

แสดงในงบแสดงฐานะการเงินรวมอยูใ่นรายการดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2556 

31 ธนัวาคม 

2555 

30 กนัยายน 

2556 

31 ธนัวาคม 

2555 

ตั๋วแลกเงินและเงินฝากสถาบันการเงิน    

(แสดงรวมในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั(1) 3,003,432 819,161 3,003,432 819,161 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่     

บริษทัยอ่ย - - 35,393 5,513 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั(1) 1,629 39 1,629 39 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั(2) 4,844 5,252 4,844 5,252 

รวม 6,473 5,291 41,866 10,804 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2556 

31 ธนัวาคม 

2555 

30 กนัยายน 

2556 

31 ธนัวาคม 

2555 

เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั    

บริษทัยอ่ย - - 59,000 - 

เงินประกนัการเช่า     

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

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ (หมายเหตุ 12)    

บริษทัยอ่ย - - 15 12 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั(1) 1,483 1,124 1,483 1,124 

รวม 1,483 1,124 1,498 1,136 

เงินกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั    

บริษทัยอ่ย - - 90,000 90,000 

ลกัษณะความสมัพนัธ์กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
(1) มีผูถื้อหุน้รายใหญ่ร่วมกนั 
(2) เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัฯได้ให้กู้ยืมเงินแบบไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้ าประกนัแก่บริษทัย่อยจาํนวน 59 ล้านบาท ชาํระ

ดอกเบ้ียเป็นรายเดือนในอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.50 ต่อปี ครบกาํหนดชาํระคืนเงินตน้เม่ือทวงถาม 

โดยมีรายการเคล่ือนไหวในระหวา่งงวดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัท่ี ในระหวา่งงวด ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม 2556 เพ่ิมข้ึน ลดลง 30 กนัยายน 2556 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

บริษทั เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จาํกดั - 59,000 - 59,000 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัฯไดกู้ย้มืเงินแบบไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัจากบริษทัยอ่ยจาํนวน 90 ลา้นบาท ชาํระดอกเบ้ีย

เป็นรายเดือนในอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.75 - 3.00 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2555: ร้อยละ 3.00 ต่อปี) ครบ

กาํหนดชาํระคืนเงินตน้เม่ือทวงถาม โดยมีรายการเคล่ือนไหวในระหวา่งงวดดงัต่อไปน้ี 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัท่ี ในระหวา่งงวด ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม 2556 เพ่ิมข้ึน ลดลง 30 กนัยายน 2556 

เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

บริษทั มาร์เก็ต วลิเลจ จาํกดั 90,000 40,000 (40,000) 90,000 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2556 2555 2556 2555 

ผลประโยชนร์ะยะสั้น 16,960 14,561 15,100 14,561 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 720 885 573 885 

รวม 17,680 15,446 15,677 15,446 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดเกา้เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2556 2555 2556 2555 

ผลประโยชนร์ะยะสั้น 93,050 80,259 87,950 80,259 

ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 1,867 2,655 1,720 2,655 

รวม 94,917 82,914 89,670 82,914 

4. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2556 

31 ธนัวาคม 

2555 

30 กนัยายน 

2556 

31 ธนัวาคม 

2555 

ลูกหน้ีการคา้ 388,597 312,722 408,392 305,495 

ลูกหน้ีอ่ืน 757,434 915,746 761,608 920,988 

รายไดค้า้งรับ 31,106 23,153 27,677 17,326 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 1,177,137 1,251,621 1,197,677 1,243,809 
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 ลูกหนีก้ารค้า 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2556 

31 ธนัวาคม 

2555 

30 กนัยายน 

2556 

31 ธนัวาคม 

2555 

ลูกหน้ีการคา้ 288,484 164,946 308,331 158,070 

ลูกหน้ีเช็คคืน 750 930 750 930 

ลูกหน้ีบตัรเครดิตและคูปอง 100,705 148,188 100,653 147,837 

รวม 389,939 314,064 409,734 306,837 

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

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 388,597 312,722 408,392 305,495 

ยอดคงคา้งของลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 31 ธันวาคม 2555 แยกตามอายุหน้ี     

ท่ีคงคา้งไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2556 

31 ธนัวาคม 

2555 

30 กนัยายน 

2556 

31 ธนัวาคม 

2555 

ลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 3,908 3,919 3,986 4,061 

คา้งชาํระ     

ไม่เกิน 3 เดือน 913 - 30,532 - 

3 - 6 เดือน 23 1,333 23 1,475 

รวมลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,844 5,252 34,541 5,536 

ลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 367,640 297,416 363,682 293,418 

คา้งชาํระ     

ไม่เกิน 3 เดือน 14,973 10,178 9,889 6,690 

3 - 6 เดือน 608 - - - 

6 - 12 เดือน 860 - 668 - 

มากกวา่ 12 เดือน 1,014 1,218 954 1,193 

รวม 385,095 308,812 375,193 301,301 

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

รวมลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั    

- สุทธิ 383,753 307,470 373,851 299,959 

รวมลกูหน้ีการคา้ - สุทธิ 388,597 312,722 408,392 305,495 
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ลูกหนีอ้ืน่ 

ลูกหน้ีอ่ืนส่วนใหญ่ประกอบดว้ยลูกหน้ีท่ีเกิดจากการดาํเนินงานท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการสนบัสนุนการ

ขายและลูกหน้ีจากการใหเ้ช่าพื้นท่ีและบริการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  

ยอดคงเหลือของลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 31 ธันวาคม 2555 แยกตามอายุหน้ีท่ี     

คงคา้งไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2556 

31 ธนัวาคม 

2555 

30 กนัยายน 

2556 

31 ธนัวาคม 

2555 

อายุหนีค้้างชําระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 384,957 527,956 389,131 533,198 

คา้งชาํระ     

ไม่เกิน 3 เดือน 367,530 374,538 367,530 374,538 

3 - 6 เดือน 1,672 738 1,672 738 

6 - 12 เดือน 2,939 6,398 2,939 6,398 

มากกวา่ 12 เดือน 2,311 8,091 2,311 8,091 

รวม 759,409 917,721 763,583 922,963 

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

รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 757,434 915,746 761,608 920,988 

5. สินค้าคงเหลอื 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2556 

31 ธนัวาคม 

2555 

30 กนัยายน 

2556 

31 ธนัวาคม 

2555 

สินคา้คงเหลือ 7,627,831 6,581,458 7,451,682 6,581,458 

หกั:  รายการปรับลดราคาทุน     

 ใหเ้ป็นมลูค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (294,497) (243,527) (294,497) (243,527) 

สุทธิ 7,333,334 6,337,931 7,157,185 6,337,931 

หกั:  สินคา้ท่ีจ่ายชาํระค่าสินคา้     

 เม่ือขาย (1,189,045) (807,888) (1,181,294) (807,888) 

 ส่วนลดจากการซ้ือสินคา้ (195,506) (177,505) (195,506) (177,505) 

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 5,948,783 5,352,538 5,780,385 5,352,538 
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6. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

  สดัส่วน  เงินปันผลท่ีบริษทัฯ 

 ทุนเรียกชาํระแลว้ เงินลงทุน ราคาทุน รับระหวา่งงวด 

ช่ือบริษทั 

30 

กนัยายน 

2556 

31 

ธนัวาคม 

2555 

30 

กนัยายน 

2556 

31 

ธนัวาคม 

2555 

30 

กนัยายน 

2556 

31 

ธนัวาคม 

2555 

30 

กนัยายน 

2556 

30 

กนัยายน 

2555 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั มาร์เกต็ วิลเลจ จาํกดั  5,000  5,000  99.99  99.99 4,999 4,999 39,994 - 
Home Product Center (Malaysia) Sdn. Bhd.  10,000  10,000  100.00  100.00 9,840 9,840 - - 
บริษทั เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จาํกดั  500,000  1,000  99.99  - 500,000 - - - 
บริษทั ดีซี เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จาํกดั  1,250  -  99.99  - 1,250 - - - 

     516,089 14,839 39,994 - 

การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยเป็นไปตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 1.3  

7. อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนสําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี         

30 กนัยายน 2556 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556  1,376,270 

ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน  113,259 

จาํหน่ายและตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี  (648) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด  (61,471) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556  1,427,410 

8. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดเก้า เดือนส้ินสุดวันท่ี                

30 กนัยายน 2556 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงิน 

   งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

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

ซ้ือเพิม่ระหวา่งงวด - ราคาทุน 6,766,444 6,154,240 

จาํหน่ายและตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (6,595) (6,593) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (1,045,436) (1,044,285) 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่าสาํหรับงวด (56,860) (56,860) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 20,504,111 19,889,866 
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9. คอมพวิเตอร์ซอฟแวร์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์สําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

2556 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงิน 

   งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

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

ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 20,544 20,483 

ค่าตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด (21,055) (21,028) 

โอนกลบัค่าเผือ่การดอ้ยค่า 8,500 8,500 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 197,818 197,522 

10. สิทธิการเช่า 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสิทธิการเช่าสําหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 สรุป

ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงิน 

   งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 1,180,659 1,180,659 

ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 355,114 285,114 

ค่าตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด (35,315) (35,315) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 1,500,458 1,430,458 

11. เงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย 

งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ร้อยละต่อปี) 30 กนัยายน 2556 31 ธนัวาคม 2555 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 2.85 - 2.91 1,500,000 - 

 ณ วันท่ี 30 กันยายน 2556 บริษัทฯมีเงินกู้ยืมระยะสั้ นแบบไม่มีหลักทรัพย์ค ํ้ าประกันประเภท            

ตัว๋แลกเงินจาํนวนเงินรวม 1,500 ลา้นบาท ครบกาํหนดชาํระในเดือนพฤศจิกายน 2556 กุมภาพนัธ์ 

2557 และมีนาคม 2557 งวดละ 500 ลา้นบาท 
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัฯ มีวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารหลายแห่ง

ท่ียงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจาํนวนทั้งส้ิน 290 ลา้นบาท และ 275 ลา้นบาท ตามลาํดบั และมีวงเงินสินเช่ือ

อ่ืนๆ ท่ียงัมิไดเ้บิกใชจ้าํนวน 6,691 ลา้นบาท และ 5,466 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

12. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 

2556 

31 ธนัวาคม 

2555 

30 กนัยายน

2556 

31 ธนัวาคม 

2555 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 7,601,799 6,698,340 7,457,156 6,691,754 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 807 - 1,498 12 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 385,372 416,907 378,881 404,216 

เจา้หน้ีค่าซ้ือทรัพยสิ์น 1,484,452 301,694 1,279,961 301,694 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,115 1,124 - 1,124 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 714,082 673,267 682,777 656,042 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 10,189,627 8,091,332 9,800,273 8,054,842 

13. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระในหน่ึงปี ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินหน่ึงปี 

 30 กนัยายน 

2556 

31 ธนัวาคม 

2555 

30 กนัยายน 

2556 

31 ธนัวาคม 

2555 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 6,095 7,192 13,982 18,541 

หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจาํหน่าย (952) (1,225) (971) (1,717) 

สุทธิ 5,143 5,967 13,011 16,824 

บริษัทฯได้ทําสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซ่ิงเพื่อเช่ายานพาหนะและอุปกรณ์ใช้ในการ

ดาํเนินงานของกิจการโดยมีกาํหนดการชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดย

เฉล่ียประมาณ 3 ถึง 5 ปี  

บริษทัฯมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นตํ่าตามสัญญาเช่าการเงินดงัน้ี 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 2556 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 6,095 13,982 20,077 

ดอกเบ้ียตามสญัญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (952) (971) (1,923) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสญัญาเช่า 5,143 13,011 18,154 

(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 

14. เงินกู้ยมืระยะยาว 

(หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวมและ 

 อตัรา  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ดอกเบ้ีย  30 กนัยายน 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) 

เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 1,850,000 1,200,000 
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เงินกูย้ืมดงักล่าวเป็นเงินกูย้ืมแบบไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง ภายใต้

สัญญาเงินกู้ บริษทัฯต้องปฎิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น       

การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เป็นตน้ 

15. หุ้นกู้  

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 จาํนวนหุ้น (หน่วย) จาํนวนเงิน (พนับาท) 

 30 กนัยายน 

2556 

31 ธนัวาคม 

2555 

30 กนัยายน 

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 

คร้ังท่ี 1/2556 4,000,000 - 4,000,000 - 

รวม 6,300,000 4,000,000 6,300,000 4,000,000 

หกั: ส่วนท่ีจะถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  - (1,700,000) 

หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  6,300,000 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 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

   18   

 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                                    

ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 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                                 

ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 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 

5. หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีประกนัของบริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 

1/2556 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2559 

 "หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีประกนัของ 

ช่ือของหุน้กู ้

บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2556                      

ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2559" 

จาํนวนเงิน  4,000 ลา้นบาท  

อาย ุ 3 (สาม) ปี นบัจากวนัท่ีออกหุน้กู ้ 

วนัท่ีออกหุน้กู ้ 18 กนัยายน 2556 

อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ 4.05 ต่อปี  

ระยะเวลาการชาํระดอกเบ้ีย ชาํระทุกๆ 6 (หก) เดือน ในเดือนมีนาคม และกนัยายน  

 

ของแต่ละปี ตลอดอายขุองหุน้กู ้กาํหนดชาํระดอกเบ้ียคร้ังแรกวนัท่ี 18 

มีนาคม 2557 

การชาํระเงินตน้ ในวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กูคื้อวนัท่ี 18 กนัยายน 2559 

เง่ือนไขและขอ้จาํกดัทางการเงิน การดาํรงสัดส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้และขอ้จาํกดัการประกาศจ่าย 

 เงินปันผล และการจาํหน่าย จ่ายหรือโอนทรัพยสิ์น 
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16. ทุนจดทะเบียน 

ในระหวา่งงวด ตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 17 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 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ (ESOP-W4) ไดถู้กใช้

สิทธิหมดทั้งจาํนวนแลว้ 

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   

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  
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 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 

17. 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 
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วนัท่ีมีผลบงัคบัใช ้

 

ราคาใชสิ้ทธิต่อ 1 หุน้สามญั 

อตัราการใชสิ้ทธิต่อ 1 หน่วย

ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 

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 กนัยายน 2556 

ESOP-W4 1,190,399 (1,190,399) - 

18. 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 
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19. ภาษีเงินได้  

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลคาํนวณข้ึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้ําหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี

เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินไดส้ําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2556 และ 2555 

สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2556 2555 2556 2555 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

ภาษเีงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 191,463 189,351 189,627 188,025 

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการ

เกิดผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบั

รายการผลแตกต่างชัว่คราว (4,271) 4,737 (4,192) 4,737 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบ

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 187,192 194,088 185,435 192,762 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดเกา้เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2556 2555 2556 2555 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

ภาษเีงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 577,354 552,489 571,919 548,097 

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการ

เกิดผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบั

รายการผลแตกต่างชัว่คราว (13,392) 5,608 (13,247) 5,608 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบ

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 563,962 558,097 558,672 553,705 
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20. กาํไรต่อหุ้น 

 กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวม

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยูใ่นระหว่างงวด 

โดยไดป้รับจาํนวนหุน้ตามสัดส่วนท่ีเปล่ียนไปของจาํนวนหุน้สามญัท่ีเปล่ียนแปลงโดยการออกหุ้น 

จาํนวนประมาณ 1,370 ลา้นหุ้น ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ 26 เน่ืองจากเป็นการออกหุ้นปันผล

ภายหลงัรอบระยะเวลารายงานแต่ก่อนวนัท่ีบริษทัฯจะอนุมติัให้ออกงบการเงิน และไดป้รับปรุง

จาํนวนหุน้สามญัท่ีใชใ้นการคาํนวณกาํไรต่อหุ้นของงวดก่อนท่ีนาํมาเปรียบเทียบ (ปรับจาํนวนหุ้น

ตามสัดส่วนท่ีเปล่ียนไปของจาํนวนหุ้นสามัญท่ีเปล่ียนแปลงโดยการออกหุ้นปันผล ณ วนัท่ี          

26 เมษายน 2556 จาํนวน 1,174 ลา้นหุ้น และการออกหุ้นปันผลตามท่ีกล่าวในหมายเหตุ 26 โดย   

ถือเสมือนวา่การออกหุน้ปันผลไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมตน้ของงวดแรกท่ีเสนอรายงาน) 

 กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่ง

งวดตามท่ีกล่าวขา้งตน้กบัจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพื่อ

แปลงหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินใหเ้ป็นหุน้สามญั โดยสมมติวา่ไดมี้การแปลงเป็นหุ้นสามญั 

ณ วนัตน้ปีหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 

 กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานและกาํไรต่อหุน้ปรับลดแสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 กาํไรสาํหรับงวด จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้  

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

 (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นหุน้) (ลา้นหุน้) (บาท) (บาท) 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

0กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       

0กาํไร0ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั

ฯ   

720 615 9,590 9,583 0.08 0.06 

0ผลกระทบของหุ้นสามญัเทยีบเท่าปรับลด       

0ใบสาํคญัแสดงสิทธิ - - - 5   

0กาํไรต่อหุ้นปรับลด       

0กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       

   สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั       

   จากใบสาํคญัแสดงสิทธิ 720 615 9,590 9,588 0.08 0.06 
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 กาํไรสาํหรับงวด จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้  

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

 (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นหุน้) (ลา้นหุน้) (บาท) (บาท) 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

0กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       

0กาํไร0ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั

ฯ   

777 611 9,590 9,583 0.08 0.06 

0ผลกระทบของหุ้นสามญัเทยีบเท่าปรับลด       

0ใบสาํคญัแสดงสิทธิ - - - 5   

0กาํไรต่อหุ้นปรับลด       

0กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       

   สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั       

   จากใบสาํคญัแสดงสิทธิ 777 611 9,590 9,588 0.08 0.06 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 กาํไรสาํหรับงวด จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้  

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

 (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นหุน้) (ลา้นหุน้) (บาท) (บาท) 

  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 

0กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       

0กาํไร0ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั

ฯ   

2,141 1,817 9,588 9,567 0.22 0.19 

0ผลกระทบของหุ้นสามญัเทยีบเท่าปรับลด       

0ใบสาํคญัแสดงสิทธิ - - - 19   

0กาํไรต่อหุ้นปรับลด       

0กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       

   สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั       

   จากใบสาํคญัแสดงสิทธิ 2,141 1,817 9,588 9,586 0.22 0.19 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 กาํไรสาํหรับงวด จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้  

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 

 (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นหุน้) (ลา้นหุน้) (บาท) (บาท) 

  (ปรับปรุงใหม)่  (ปรับปรุงใหม)่  (ปรับปรุงใหม)่ 

0กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       

0กาํไร0ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั

ฯ   

2,208 1,802 9,588 9,567 0.23 0.19 

0ผลกระทบของหุ้นสามญัเทยีบเท่าปรับลด       

0ใบสาํคญัแสดงสิทธิ - - - 19   

0กาํไรต่อหุ้นปรับลด       
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0กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       

   สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั       

   จากใบสาํคญัแสดงสิทธิ 2,208 1,802 9,588 9,586 0.23 0.19 

21.  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   

 เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2556 1,174 0.1667 

รวม  1,305  

22. 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 ้

23. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

23.1 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 บริษทัฯมีภาระผกูพนักบัธนาคารในการคํ้าประกนัการเช่า การซ้ือสินคา้

หรือจา้งทาํของ และคํ้ าประกนัต่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เป็นจาํนวนเงินรวม 200 ลา้นบาท                    

(31 ธนัวาคม 2555: 130 ลา้นบาท) 

23.2  ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 บริษทัฯมีภาระผกูพนัจากการเปิดวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตกบัธนาคาร

พาณิชยใ์นวงเงิน 3 ลา้นเหรียญสหรัฐ (31 ธนัวาคม 2555: 4 ลา้นเหรียญสหรัฐ) 
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24. ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าดําเนินงาน 

24.1 สัญญาเช่าระยะยาว 

ก) บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าท่ีดิน อายขุองสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 24 ถึง 30 ปี และ

สัญญาดงักล่าวเป็นสัญญาท่ีบอกเลิกไม่ได ้เวน้แต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงยนิยอมร่วมกนั 

 บริษทัฯมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินการดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

  งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   30 กนัยายน 

2556 

31 ธนัวาคม  

2555 

จ่ายชาํระ   

ภายใน 1 ปี 95 63 

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 392 290 

มากกวา่ 5 ปี 1,503 1,495 

ข) บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าพื้นท่ีศูนยก์ารคา้ อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 17 

ถึง 30 ปี และสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาท่ีบอกเลิกไม่ได้ เวน้แต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลง

ยนิยอมร่วมกนั 

 บริษทัฯมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินการดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

  งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   30 กนัยายน 

2556 

31 ธนัวาคม  

2555 

จ่ายชาํระ   

ภายใน 1 ปี 119 101 

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 470 426 

มากกวา่ 5 ปี 1,166 1,314 

24.2 สัญญาให้เช่าระยะยาว 

บริษทัฯ ได้เขา้ทาํสัญญาจาํนวน 7 สัญญากบับริษทัอ่ืน 2 แห่งในการให้เช่าและให้เช่าช่วงพื้นท่ี

บางส่วนในสาขาของบริษทัฯจาํนวน 5 สาขา อายุสัญญา 29 - 30 ปี โดยมีค่าเช่ารับล่วงหน้ารวม

จาํนวน 640 ลา้นบาท สัญญาครบกาํหนดระหวา่งปี 2576 - 2579 บริษทัฯ รับรู้รายไดต้ามเกณฑ์ท่ี

เป็นระบบตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ของสิทธิการเช่าโดยวธีิเส้นตรงตามอายสุัญญาเช่า 
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ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 บริษทัฯมียอดคงคา้งของค่าเช่ารับล่วงหนา้ (สุทธิจากจาํนวนท่ีรับรู้เป็น

รายได)้ ตามสัญญาใหเ้ช่าพื้นท่ีดงักล่าวจาํนวน 462 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2555: 478 ลา้นบาท) 

25. เคร่ืองมือทางการเงิน 

25.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคญัของบริษทัฯตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 107 “การ

แสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย เงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินให้กูย้ืมระยะสั้น เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน เงิน

กูย้ืมระยะสั้น เงินกูย้ืมระยะยาว และหุ้นกู ้บริษทัฯมีความเส่ียงท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงิน

ดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

บริษทัฯมีความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกับลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอ่ืน ฝ่ายบริหาร

ควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการกาํหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ีเหมาะสม 

ดงันั้นบริษทัฯจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระสําคญัจากการให้สินเช่ือ นอกจากน้ี  

การให้สินเช่ือของบริษทัฯไม่มีการกระจุกตวัเน่ืองจากบริษทัฯมีฐานของลูกคา้ท่ีหลากหลายและมี

อยูจ่าํนวนมากราย จาํนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชี

ของลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

บริษทัฯมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองกบัเงินฝากสถาบนัการเงิน เงินให้กูย้ืม 

เงินกูย้ืมและหุ้นกู ้ อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากสินทรัพยแ์ละบางส่วนของหน้ีสินทางการเงินมีอตัรา

ดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด และมีหน้ีสินทางการเงินบางส่วนท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึง

ใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของบริษทัฯจึงอยูใ่นระดบัตํ่า  

สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินท่ีสําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบ้ีย และสําหรับ

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบกาํหนด หรือ วนัท่ี

มีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี 
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 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

 ภายใน มากกวา่ 1 ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัรา 

 1 ปี ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 

 (ลา้นบาท) (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       

เงินสดและรายการเทียบเท่า

เงินสด 3,000 - 64 161 3,225 0.75 - 2.70 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 1,177 1,177 - 

 3,000 - 64 1,338 4,402  

หนีสิ้นทางการเงนิ       

เงินกูย้มืระยะสั้นจาก       

 สถาบนัการเงิน 1,500 - - - 1,500 2.85 - 2.91 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 10,190 10,190 - 

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

หุ้นกู ้ - 6,300 - - 6,300 3.00 - 4.60 

 2,000 8,150 - 10,190 20,340  

 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  
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งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2556 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

 ภายใน มากกวา่ 1 ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัรา 

 1 ปี ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 

 (ลา้นบาท) (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       

เงินสดและรายการเทียบเท่า

เงินสด 3,000 - 16 149 3,165 0.75 - 2.70 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 1,198 1,198 - 

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการ       

 ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 59 - - - 59 4.50 

 3,059 - 16 1,347 4,422  

หนีสิ้นทางการเงนิ       

เงินกูย้มืระยะสั้นจาก       

 สถาบนัการเงิน 1,500 - - - 1,500 2.85 - 2.91 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 9,800 9,800 - 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 90 - - - 90 2.75 - 3.00 

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

หุ้นกู ้ - 6,300 - - 6,300 3.00 - 4.60 

 2,090 8,150 - 9,800 20,040  

 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  
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ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลี่ยน 

บริษัทฯมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือสินค้าเป็นเงินตรา

ต่างประเทศ  

 บริษทัฯมียอดคงเหลือของหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สกุลเงิน สินทรัพยท์างการเงิน  หน้ีสินทางการเงิน        อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย                             

 

30 กนัยายน 

2556 

31 ธนัวาคม 

2555 

30 กนัยายน 

2556 

31 ธนัวาคม 

2555 

30 กนัยายน 

2556 

31 ธนัวาคม    

2555 

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

เหรียญสหรัฐอเมริกา - - 0.70 0.20 31.5330 30.7775 

หยวน - - 3.00 - 5.2053 - 

25.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น เงินกูย้ืมและหุ้นกูมี้

อตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯจึงประมาณมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์

และหน้ีสินทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์นัหรือจ่ายชาํระ

หน้ีสินในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเตม็ใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนั

ได้อย่างเป็นอิสระในลักษณะท่ีไม่มีความเก่ียวข้องกัน วิธีการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมข้ึนอยู่กับ

ลกัษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกาํหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกาํหนดข้ึน

โดยใชเ้กณฑก์ารวดัมูลค่าท่ีเหมาะสม  

26. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

 เม่ือวนัท่ี 22 ตุลาคม 2556 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯมีมติอนุมติัเร่ืองดงัน้ี 

1. จดัสรรกาํไรสะสมและจ่ายปันผลระหวา่งกาล โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 - จดัสรรเป็นสํารองตามกฎหมายจาํนวน 71.56 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นอตัรา 5% ของกาํไรสุทธิงวด

เดือนมกราคม 2556 ถึงเดือนมิถุนายน 2556 

 - จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษทัฯจาํนวนไม่เกิน 1,370.21 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 

1 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯในอตัรา 6 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งส้ินไม่เกิน

จาํนวน 1,370.21 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายปันผล 0.1667 บาทต่อหุ้น ทั้งน้ีในกรณี

ท่ีผูถื้อหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลงัการจดัสรรหุ้นปันผลแลว้ ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสด

แทนในอตัราหุน้ละ 0.1667 บาท 
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 - จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.0186 บาท หรือคิดเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 152.90 ลา้น

บาท  

 รวมเป็นการจ่ายปันผลในอตัราหุ้นละ 0.1853 บาท โดยกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับหุ้น

ปันผลและเงินสดปันผลในวนัท่ี 30 ตุลาคม 2556 และใหร้วบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ

พ.ร.บ หลกัทรัพยฯ์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวนัท่ี 31 ตุลาคม 2556 กาํหนดจ่ายหุ้นปันผล

และเงินสดปันผลดงักล่าวภายในวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2556 

2. อนุมติัลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 8,228.19 ลา้นบาท เป็น

ทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 8,219.64 ลา้นบาท โดยยกเลิกหุน้สามญัจดทะเบียนท่ีคงเหลือจาก

การจดัสรรหุ้นปันผลตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2556 จาํนวน 1.00 ล้านหุ้น 

และส่วนท่ีคงเหลือจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีออกให้กบัพนกังาน 

(ESOP-W4) จาํนวน 7.56 ลา้นหุน้ รวมจาํนวน 8.56 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  

3. อนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 8,219.64 ลา้นบาท เป็น

ทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 9,589.85 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 1,370.21 

ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ปันผล 

4. อนุมติัใหบ้ริษทัฯเขา้ทาํสัญญาใหเ้ช่าพื้นท่ีบางส่วนในอาคารศูนยก์ารคา้มาร์เก็ตวิลเลจ หวัหิน 

และงานระบบสาธารณูปโภคท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมีระยะเวลาให้เช่าประมาณ 27 ปี นบัตั้งแต่วนั

จดทะเบียนสิทธิการเช่า และอนุมติัให้จาํหน่ายสังหาริมทรัพยซ่ึ์งใชเ้พื่อวตัถุประสงคใ์นการ

ประดบัตกแต่งหรืออาํนวยความสะดวกให้กบัผูใ้ช้บริการศูนยก์ารคา้มาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน 

ให้แก่กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย ์แอล เอช ชอปป้ิง เซ็นเตอร์ (“กองทุนฯ”) 

รวมกนัเป็นราคาก่อนหกัค่าใชจ่้ายไม่ตํ่ากวา่ 4,060 ลา้นบาท รวมทั้งอนุมติัให้บริษทั มาร์เก็ต 

วิลเลจ จํากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ (“บริษัทย่อย”) ให้บริการเป็นผู ้บริหาร

อสังหาริมทรัพยข์องโครงการศูนยก์ารคา้มาร์เก็ตวลิเลจ หวัหิน 

 อย่างไรก็ดี เน่ืองจากในปัจจุบนับริษทัฯได้ตกลงให้บริษทัย่อยเช่าพื้นท่ีบางส่วนในอาคาร

ศูนยก์ารคา้มาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน ภายใตส้ัญญาเช่าอาคารศูนยก์ารคา้มาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน 

โดยพื้นท่ีดังกล่าวเป็นพื้นท่ีในส่วนเดียวกันกับพื้นท่ีท่ีบริษทัฯจะอนุมัติให้กองทุนฯเช่า 

นอกจากน้ีบริษทัยอ่ยในฐานะผูเ้ช่าพื้นท่ีบางส่วนในอาคารศูนยก์ารคา้มาร์เก็ตวิลเลจ หวัหิน 

ไดว้า่จา้งใหบ้ริษทัฯ ทาํหนา้ท่ีบริหารและดาํเนินการในดา้นบริหารศูนยก์ารคา้มาร์เก็ตวิลเลจ 

หวัหิน ภายใตส้ัญญาจา้งบริหารงานโครงการศูนยก์ารคา้มาร์เก็ต วิลเลจ ดงันั้นจึงอนุมติัให้

บริษทัฯเลิกสัญญาเช่าอาคารศูนยก์ารคา้มาร์เก็ต วิลเลจ หัวหิน และสัญญาจา้งบริหารงาน

โครงการศูนยก์ารคา้มาร์เก็ต วิลเลจ หัวหิน ท่ีทาํไวก้บับริษทัยอ่ย ซ่ึงการเลิกสัญญาจะมีผล

ต่อ เ ม่ือสั ญญา เ ช่ า พื้ น ท่ี ระ หว่า ง บริษัทแล ะก องทุ นฯ และ สั ญญา ว่า จ้าง ผู ้บ ริหา ร

อสังหาริมทรัพยร์ะหวา่งกองทุนฯและบริษทัยอ่ยมีผลบงัคบัใช ้
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5. อนุมติัให้บริษทัฯเขา้ลงทุนในกองทุนฯในจาํนวนเงินไม่เกินหน่ึงในสามของราคาประเมิน

ทรัพยสิ์นเฉพาะส่วนทรัพยสิ์นท่ีบริษทัฯให้เช่าและจาํหน่ายให้แก่กองทุนฯ โดยในเบ้ืองตน้

คาดวา่มูลค่าการซ้ือหน่วยลงทุนของกองทุนฯจะมีมูลค่าไม่เกิน 1,420 ลา้นบาท 

27. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยกรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 28 ตุลาคม 2556 
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