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บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2557  

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

ของบริษทัฯ คือ การจาํหน่ายสินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตกแต่ง ก่อสร้าง ต่อเติมและซ่อมแซมอาคาร

บา้นและท่ีอยู่อาศยัแบบครบวงจร และให้บริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจคา้ปลีก รวมถึงการให้เช่า

พื้นท่ีและให้บริการท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยูท่ี่ 96/27 หมู่ 9 ตาํบลบางเขน 

อาํเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี          

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสาขาในกรุงเทพฯและต่างจงัหวดัรวม 70 สาขา 

(31 ธนัวาคม 2556: 66 สาขา) (งบการเงินเฉพาะบริษทัฯ: 66 สาขา 31 ธนัวาคม 2556: 64 สาขา) 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) เร่ือง งบ

การเงินระหวา่งกาลโดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหวา่งกาลแบบยอ่ อยา่งไรก็ตามบริษทัฯ

ไดแ้สดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วน

ของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  

งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด 

ดงันั้นงบการเงินระหวา่งกาลจึงเนน้การใหข้อ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ 

เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน

ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 

งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงินรวม 

งบการเงินรวมน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 

และบริษทัย่อย และไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใช้หลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี       

31 ธนัวาคม 2556 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่งงวด 
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1.4 มาตรฐานการบัญชีใหม่ 

 ก.  มาตรฐานการบัญชีใหม่ทีเ่ร่ิมมีผลบังคับใช้ในงวดบัญชีปัจจุบัน  

 บริษทัฯไดเ้ปิดเผยมาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการ

บญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลา

บญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2557 ไวแ้ลว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินสําหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556  

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทาง

การเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าว

ไม่เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทัฯหรือไม่มีผลกระทบอย่างมีสาระสําคญั ยกเวน้การตีความ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงัต่อไปน้ี 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที ่13 เร่ือง โปรแกรมสิทธิพเิศษแก่ลูกค้า 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกาํหนดให้กิจการตอ้งรับรู้คะแนนสะสมจาก

โปรแกรมสิทธิพิเศษท่ีให้แก่ลูกคา้เป็นส่วนประกอบแยกต่างหากจากรายการขายท่ีทาํให้เกิด

คะแนนสะสมนั้น และตอ้งปันส่วนมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีได้รับจากการขายให้กบั

คะแนนสะสมนั้นและตั้งพกัไวเ้ป็นรายไดร้อการรับรู้ ฝ่ายบริหารของบริษทัฯไดป้ระเมินแลว้เห็น

ว่าการนาํการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาใช้จะมีผลกระทบต่อการจดั

ประเภทรายการบญัชีใหม่ในงบการเงิน โดยไม่มีผลกระทบต่อกาํไรสะสมหรือส่วนของผูถื้อหุ้น

ท่ียกมาตน้ปี 2557 ผลกระทบต่อการจดัประเภทรายการบญัชีใหม่ในงบการเงินแสดงอยูใ่นหมาย

เหตุประกอบงบการเงินขอ้ 20 

 ข. มาตรฐานการบัญชีทีจ่ะมีผลบังคับในอนาคต  

 บริษทัฯไดเ้ปิดเผยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชใ้นอนาคตไวแ้ลว้ในหมาย

เหตุประกอบงบการเงินสาํหรับปีส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2556 

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯได้ประเมินแล้วเห็นว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวไม่

เก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจของบริษทัฯ  

1.5 นโยบายการบัญชีทีสํ่าคัญ 

  งบการเงินระหวา่งกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใช้ใน         

งบการเงินสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 ยกเวน้การเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชี เร่ือง 

รายได ้เน่ืองจากการนาํการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง โปรแกรมสิทธิ

พิเศษแก่ลูกคา้ มาถือปฏิบติั 
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รายได้จากการขายสินค้า - โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า 

 บริษทัฯไดจ้ดัให้มีโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ โดยจะให้คะแนนสะสมแก่ลูกคา้ท่ีซ้ือสินคา้จาก

บริษทัฯ ซ่ึงสามารถนาํไปใชเ้ป็นส่วนลดในการซ้ือสินคา้ในอนาคต  

 บริษทัฯปันส่วนมูลค่าจากรายการขายให้กบัคะแนนสะสมดว้ยมูลค่ายุติธรรมของคะแนนสะสม

ดงักล่าว และทยอยรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือลูกคา้มาใชสิ้ทธิและบริษทัฯไดป้ฏิบติัตามสัญญาภาระผกูพนั

ท่ีจะจดัหารางวลันั้น 

2. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑ์ตามท่ีตกลงกนัระหวา่งบริษทัฯและ

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 

นโยบายการกาํหนดราคา 

 2557 2556 2557 2556  

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย      

   (ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

รายไดจ้ากการขาย - - 4,051 429 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 

รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ - - 43,258 39,165 เดือนละ 2 ลา้นบาท และ 13 ลา้น

บาท (2556: เดือนละ 13 ลา้นบาท) 

รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 8,748 8,131 ตามตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง และตาม

อตัราท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

เงินปันผลรับ - - 1,250 - ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 

ค่าบริการรับ - - 173 - ตามตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง 

ค่าบริการจ่าย - - 207,919 50 ตามตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง และตาม

อตัราท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

ดอกเบ้ียรับ - - 20,134 - ร้อยละ 4.50 ต่อปี 

ดอกเบ้ียจ่าย - - 505 654 ร้อยละ 2.25 - 2.75 ต่อปี 

      (2556: ร้อยละ 3.00 ต่อปี) 

รายการธุรกจิกบับริษัททีเ่กีย่วข้องกนั      

รายไดจ้ากการขาย 13,162 8,550 13,162 8,550 ราคาตลาด 

รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ 3,116 667 3,116 667 ตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

ดอกเบ้ียรับ 658 644 658 644 ร้อยละ 0.75 - 2.25 ต่อปี  

      (2556: ร้อยละ 1.00 - 2.50 ต่อปี) 

ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 6,644 6,382 6,644 6,382 ร้อยละของรายได ้แต่ไม่นอ้ยกวา่

อตัราขั้นตํ่า 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

   4   

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 มิถุนายน 

 

นโยบายการกาํหนดราคา 

 2557 2556 2557 2556  

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย      

   (ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

รายไดจ้ากการขาย - - 4,909 676 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 

รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ - - 88,255 78,330 เดือนละ 2 ลา้นบาท และ 13 ลา้น

บาท (2556: เดือนละ 13 ลา้นบาท) 

รายไดค้่าบริหารจดัการ - - 17,922 16,168 ตามตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง และตาม

อตัราท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

เงินปันผลรับ - - 1,250 - ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 

ค่าบริการรับ - - 343 - ตามตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง 

ค่าบริการจ่าย - - 409,577 50 ตามตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง และตาม

อตัราท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

ดอกเบ้ียรับ - - 32,085 - ร้อยละ 4.50 ต่อปี 

ดอกเบ้ียจ่าย - - 1,092 1,320 ร้อยละ 2.25 - 2.75 ต่อปี 

      (2556: ร้อยละ 3.00 ต่อปี) 

รายการธุรกจิกบับริษัททีเ่กีย่วข้องกนั      

รายไดจ้ากการขาย 24,235 20,348 24,235 20,348 ราคาตลาด 

รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ 5,765 1,304 5,765 1,304 ตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสญัญา 

ดอกเบ้ียรับ 2,350 1,519 2,350 1,519 ร้อยละ 0.75 - 2.25 ต่อปี  

      (2556: ร้อยละ 1.00 - 2.50 ต่อปี) 

ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 12,839 11,086 12,839 11,086 ร้อยละของรายได ้แต่ไม่นอ้ยกวา่

อตัราขั้นตํ่า 

 ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯมียอดคงคา้งกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึง

แสดงในงบแสดงฐานะการเงินรวมอยูใ่นรายการดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2557 

31 ธนัวาคม 

2556 

30 มิถุนายน 

2557 

31 ธนัวาคม 

2556 

ตั๋วแลกเงินและเงินฝากสถาบันการเงิน    

(แสดงรวมในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั(1) 101,617 79,159 101,617 67,021 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2557 

31 ธนัวาคม 

2556 

30 มิถุนายน 

2557 

31 ธนัวาคม 

2556 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่     

บริษทัยอ่ย - - 6,396 138,576 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั(1) 724 378 724 378 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั(2) 5,926 8,223 5,926 8,223 

รวม 6,650 8,601 13,046 147,177 

เงินให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั    

บริษทัยอ่ย - - 1,830,000 654,000 

เงินประกนัการเช่า     

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

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ (หมายเหตุ 11)    

บริษทัยอ่ย - - 123,275 86,322 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั(1) 1,605 1,581 1,605 1,581 

รวม 1,605 1,581 124,880 87,903 

เงินกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั     

บริษทัยอ่ย - - 90,000 90,000 

ลกัษณะความสมัพนัธ์กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
(1) มีผูถื้อหุน้รายใหญ่ร่วมกนั 
(2) เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 บริษทัฯได้ให้กู้ยืมเงินแบบไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้ าประกันแก่บริษทัย่อย

จาํนวน 1,830 ลา้นบาท ชาํระดอกเบ้ียเป็นรายเดือนในอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.50 ต่อปี (31 ธนัวาคม 

2556: 654 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.50 ต่อปี) ครบกาํหนดชาํระคืนเงินตน้เม่ือทวงถาม โดย

มีรายการเคล่ือนไหวในระหวา่งงวดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัท่ี ในระหวา่งงวด ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม 2557 เพ่ิมข้ึน ลดลง 30 มิถุนายน 2557 

เงนิให้กู้ยมืระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

บริษทั เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จาํกดั 654,000 2,998,000 (1,822,000) 1,830,000 
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เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 บริษทัฯไดกู้ย้มืเงินแบบไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัจากบริษทัยอ่ยจาํนวน 

90 ลา้นบาท ชาํระดอกเบ้ียเป็นรายเดือนในอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.25 - 2.75 ต่อปี (31 ธนัวาคม 

2556: 90 ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.75 ต่อปี) ครบกาํหนดชาํระคืนเงินตน้เม่ือทวงถาม โดยมี

รายการเคล่ือนไหวในระหวา่งงวดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัท่ี ในระหวา่งงวด ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม 2557 เพ่ิมข้ึน ลดลง 30 มิถุนายน 2557 

เงนิกู้ยมืระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

บริษทั มาร์เก็ต วลิเลจ จาํกดั 90,000 - - 90,000 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2557 2556 2557 2556 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 47,553 39,720 43,153 37,740 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 590 726 438 574 

รวม 48,143 40,446 43,591 38,314 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดหกเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2557 2556 2557 2556 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 89,253 76,090 79,163 72,850 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,180 1,451 876 1,147 

รวม 90,433 77,541 80,039 73,997 
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3. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ืน่ 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2557 

31 ธนัวาคม 

2556 

30 มิถุนายน 

2557 

31 ธนัวาคม 

2556 

ลูกหน้ีการคา้ 203,310 329,655 200,979 363,968 

ลูกหน้ีอ่ืน 960,604 1,059,279 881,168 1,029,042 

รายไดค้า้งรับ 32,384 21,849 26,017 16,112 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 1,196,298 1,410,783 1,108,164 1,409,122 

 ลูกหนีก้ารค้า 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2557 

31 ธนัวาคม 

2556 

30 มิถุนายน 

2557 

31 ธนัวาคม 

2556 

ลูกหน้ีการคา้ 107,189 154,001 105,728 189,248 

ลูกหน้ีเช็คคืน 570 690 570 690 

ลูกหน้ีบตัรเครดิตและคูปอง 96,893 176,306 96,023 175,372 

รวม 204,652 330,997 202,321 365,310 

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

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 203,310 329,655 200,979 363,968 

ยอดคงคา้งของลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 แยกตามอายุหน้ีท่ี   

คงคา้งไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2557 

31 ธนัวาคม 

2556 

30 มิถุนายน 

2557 

31 ธนัวาคม 

2556 

ลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 5,177 660 6,635 2,580 

คา้งชาํระ     

ไม่เกิน 3 เดือน 1,242 1,309 3,001 5,245 

3 - 6 เดือน 7 69 7 29,590 

6 - 12 เดือน - 24 - - 

รวมลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,426 2,062 9,643 37,415 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2557 

31 ธนัวาคม 

2556 

30 มิถุนายน 

2557 

31 ธนัวาคม 

2556 

ลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 186,782 320,305 181,080 319,270 

คา้งชาํระ     

ไม่เกิน 3 เดือน 6,617 7,088 6,772 7,099 

3 - 6 เดือน 3,328 - 3,332 - 

6 - 12 เดือน 4 668 - 652 

มากกวา่ 12 เดือน 1,495 874 1,494 874 

รวม 198,226 328,935 192,678 327,895 

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

รวมลกูหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั    

- สุทธิ 196,884 327,593 191,336 326,553 

รวมลกูหน้ีการคา้ - สุทธิ 203,310 329,655 200,979 363,968 

ลูกหนีอ้ืน่ 

ลูกหน้ีอ่ืนส่วนใหญ่ประกอบดว้ยลูกหน้ีท่ีเกิดจากการดาํเนินงานท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการสนบัสนุนการ

ขายและลูกหน้ีจากการใหเ้ช่าพื้นท่ีและบริการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  

ยอดคงเหลือของลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และ 31 ธันวาคม 2556 แยกตามอายุหน้ีท่ี     

คงคา้งไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2557 

31 ธนัวาคม 

2556 

30 มิถุนายน 

2557 

31 ธนัวาคม 

2556 

อายุหนีค้้างชําระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 486,186 536,961 468,526 561,108 

คา้งชาํระ     

ไม่เกิน 3 เดือน 455,852 510,322 404,292 457,519 

3 - 6 เดือน 12,623 7,845 4,739 6,614 

6 - 12 เดือน 4,686 3,190 2,471 2,920 

มากกวา่ 12 เดือน 3,232 2,936 3,115 2,856 

รวม 962,579 1,061,254 883,143 1,031,017 

หกั: ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (1,975) (1,975) (1,975) (1,975) 

รวมลกูหน้ีอ่ืน - สุทธิ 960,604 1,059,279 881,168 1,029,042 
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4. สินค้าคงเหลอื 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2557 

31 ธนัวาคม 

2556 

30 มิถุนายน 

2557 

31 ธนัวาคม 

2556 

สินคา้คงเหลือ 10,093,144 8,080,665 9,064,204 7,501,667 

หกั:  รายการปรับลดราคาทุน     

 ใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (331,640) (309,886) (327,891) (309,316) 

สุทธิ 9,761,504 7,770,779 8,736,313 7,192,351 

หกั:  สินคา้ท่ีจ่ายชาํระค่าสินคา้เม่ือขาย (1,372,465) (1,059,235) (1,279,140) (1,015,260) 

 ส่วนลดจากการซ้ือสินคา้ (226,905) (205,905) (219,505) (201,505) 

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 8,162,134 6,505,639 7,237,668 5,975,586 

5. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

  สดัส่วน  เงินปันผลท่ีบริษทัฯ 

 ทุนเรียกชาํระแลว้ เงินลงทุน ราคาทุน รับระหวา่งงวด 

ช่ือบริษทั 

30 

มิถุนายน 

2557 

31 

ธนัวาคม 

2556 

30 

มิถุนายน 

2557 

31 

ธนัวาคม 

2556 

30 

มิถุนายน 

2557 

31 

ธนัวาคม 

2556 

30 

มิถุนายน 

2557 

30 

มิถุนายน 

2556 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

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

Home Product Center (Malaysia) Sdn. Bhd.  70,365  30,000  100.00  100.00 70,365 29,800 - - 

บริษทั เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จาํกดั  500,000  500,000  99.99  99.99 500,000 500,000 - - 

บริษทั ดีซี เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จาํกดั  2,500  1,250  99.99  99.99 2,500 1,250 1,250 - 

     577,864 536,049 1,250 - 

ในระหวา่งงวดปัจจุบนั มีการเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 

Home Product Center (Malaysia) Sdn. Bhd. 

Home Product Center (Malaysia) Sdn. Bhd. มีมติอนุมติัใหเ้รียกชาํระเงินค่าหุ้นเพิ่มเติมจากผูถื้อหุ้น 

สําหรับหุ้นท่ียงัเรียกชาํระไม่เต็มมูลค่า จาํนวน 4 ลา้นมาเลเซียริงกิต (ประมาณ 40.56 ลา้นบาท) 

บริษทัฯจ่ายชาํระเงินค่าหุน้ดงักล่าวในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน 2557  
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บริษทั ดีซี เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จาํกดั 

บริษทั ดีซี เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จาํกดั มีมติอนุมติัให้เรียกชาํระเงินค่าหุ้นเพิ่มเติมจากผูถื้อหุ้นอีกร้อย

ละ 25 สําหรับหุ้นท่ียงัเรียกชาํระไม่เต็มมูลค่า รวมเป็นจาํนวน 1.25 ลา้นบาท บริษทัฯจ่ายชาํระเงิน

ค่าหุน้ดงักล่าวในเดือนมิถุนายน 2557 

6. อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี         

30 มิถุนายน 2557 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557  1,552,260 

ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน  423,065 

รับโอนจากท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - ราคาทุน  825,712 

จาํหน่ายและตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี  (418) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด  (26,037) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557  2,774,582 

7. ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันท่ี                         

30 มิถุนายน 2557 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงิน 

   งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 23,234,994 21,889,396 

ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 2,900,289 2,094,168 

โอนไปอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - ราคาทุน (825,712) (825,712) 

จาํหน่ายและตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (24,812) (22,196) 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (993,654) (908,930) 

โอนกลบัค่าเผือ่การดอ้ยค่าสาํหรับงวด 18,931 18,931 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 24,310,036 22,245,657 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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8. คอมพวิเตอร์ซอฟแวร์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

2557 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงิน 

   งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 241,572 197,922 

ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 8,409 3,410 

จาํหน่ายและตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (1) (1) 

ค่าตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด (17,006) (14,398) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 232,974 186,933 

9. สิทธิการเช่า 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสิทธิการเช่าสําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 สรุป

ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงิน 

   งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2557 1,532,400 1,462,400 

ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 320,942 320,942 

จาํหน่ายและตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (989) (989) 

ค่าตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด (28,370) (27,986) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 1,823,983 1,754,367 

10. เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยมืระยะส้ันจากสถาบันการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย 

งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ร้อยละต่อปี) 30 มิถุนายน 2557 31 ธนัวาคม 2556 

เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 2.45 - 2.90 1,850,000 1,360,000 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 บริษทัฯมีเงินกู้ยืมระยะสั้ นแบบไม่มีหลักทรัพย์ค ํ้ าประกันประเภท            

ตัว๋แลกเงินจาํนวนเงินรวม 1,850 ลา้นบาท ประกอบดว้ยวงเงิน 1,000 ลา้นบาท ครบกาํหนดชาํระ

ในเดือนกรกฏาคม 2557 และวงเงิน 850 ลา้นบาท ครบกาํหนดชาํระเม่ือทวงถาม (31 ธันวาคม 

2556: ยอดคงเหลือ 1,360 ลา้นบาท ประกอบดว้ยวงเงิน 1,000 ลา้นบาท ครบกาํหนดชาํระในเดือน

กุมภาพนัธ์ 2557 และมีนาคม 2557 งวดละ 500 ลา้นบาท และวงเงิน 360 ลา้นบาท ครบกาํหนด

ชาํระเม่ือทวงถาม) 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และ 31 ธนัวาคม 2556 บริษทัฯ มีวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารหลายแห่ง

ท่ียงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจาํนวนทั้งส้ิน 290 ลา้นบาท และ 290 ลา้นบาท ตามลาํดบั และมีวงเงินสินเช่ือ

อ่ืนๆ จาํนวน 8,107 ลา้นบาท และ 7,571 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

11. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ืน่ 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2557 

31 ธนัวาคม 

2556 

30 มิถุนายน 

2557 

31 ธนัวาคม 

2556 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 13 - 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 9,856,825 8,644,179 9,036,529 7,975,555 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 346 - 57,331 41,657 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 422,968 448,040 322,843 363,770 

เจา้หน้ีค่าซ้ือทรัพยสิ์น 1,047,261 1,166,381 865,666 909,672 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,259 1,581 67,536 46,246 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 784,428 796,534 671,566 727,321 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 12,113,087 11,056,715 11,021,484 10,064,221 

12. เงินกู้ยมืระยะยาว 

(หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวมและ 

 อตัรา  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

เงินกู ้

ดอกเบ้ีย 

(ร้อยละต่อปี) 

 

การชาํระคืน 

30 มิถุนายน 

2557 

31 ธนัวาคม 

2556 

1 3.70 ชาํระดอกเบ้ียเป็นรายงวดทุก 3 เดือน เร่ิมชาํระ

งวดแรกในเดือนท่ีสามนบัตั้งแตเ่ดือนท่ีเบิก

รับเงินกู ้

ชาํระคืนเงินตน้เป็นรายงวดทุก 6 เดือน เร่ิม

ชาํระงวดแรกในเดือนท่ีหกนบัตั้งแต่เดือนท่ี

เบิกรับเงินกูง้วดแรก โดยตอ้งชาํระหน้ีเงินตน้

ใหเ้สร็จส้ินภายใน 10 งวด หรือ 60 เดือนนบั

จากเดือนท่ีเบิกรับเงินกูง้วดแรก  1,050,000 1,200,000 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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(หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวมและ 

 อตัรา  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

เงินกู ้

ดอกเบ้ีย 

(ร้อยละต่อปี) 

 

การชาํระคืน 

30 มิถุนายน 

2557 

31 ธนัวาคม 

2556 

2 3.71 ชาํระดอกเบ้ียเป็นรายงวดทุก 3 เดือน เร่ิมชาํระ

งวดแรกในเดือนท่ีสามนบัตั้งแตเ่ดือนท่ีเบิก

รับเงินกู ้

ชาํระคืนเงินตน้เป็นรายงวดทุก 6 เดือน เร่ิม

ชาํระงวดแรกในเดือนท่ีหกนบัตั้งแต่เดือนท่ี

เบิกรับเงินกูง้วดแรก โดยตอ้งชาํระหน้ีเงินตน้

ใหเ้สร็จส้ินภายใน 10 งวด หรือ 60 เดือนนบั

จากเดือนท่ีเบิกรับเงินกูง้วดแรก 800,000 900,000 

รวม 1,850,000 2,100,000 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (500,000) (500,000) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 1,350,000 1,600,000 

เงินกูย้ืมดงักล่าวเป็นเงินกูย้ืมแบบไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง ภายใต้

สัญญาเงินกู้ บริษทัฯต้องปฎิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น       

การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เป็นตน้ 

13. หุ้นกู้  

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 จาํนวนหุ้น (หน่วย) จาํนวนเงิน (พนับาท) 

 30 มิถุนายน 

2557 

31 ธนัวาคม 

2556 

30 มิถุนายน 

2557 

31 ธนัวาคม 

2556 

หุน้กูป้ระเภทไม่มีหลกัประกนั     

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 4,000,000 4,000,000 

คร้ังท่ี 1/2557 1,000,000 - 1,000,000 - 

รวม 7,300,000 6,300,000 7,300,000 6,300,000 

หกั: ส่วนท่ีจะถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  - - 

หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  7,300,000 6,300,000 
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รายละเอียดของหุน้กูมี้ดงัน้ี 

1. 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 

2. 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 
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3. 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 

4. หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีประกนัของบริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 

1/2557 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2560 

 "หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีประกนัของ 

ช่ือของหุน้กู ้

บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 1/2557                      

ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2560" 

จาํนวนเงิน  1,000 ลา้นบาท  

อาย ุ 3 (สาม) ปี นบัจากวนัท่ีออกหุน้กู ้ 

วนัท่ีออกหุน้กู ้ 7 มีนาคม 2557 

อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ 3.63 ต่อปี  

ระยะเวลาการชาํระดอกเบ้ีย ชาํระทุกๆ 6 (หก) เดือน ในเดือนมีนาคม และกนัยายน  

 

ของแต่ละปี ตลอดอายขุองหุน้กู ้กาํหนดชาํระดอกเบ้ียคร้ังแรกวนัท่ี 7 กนัยายน 

2557 

การชาํระเงินตน้ ในวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กูคื้อวนัท่ี 7 มีนาคม 2560 

เง่ือนไขและขอ้จาํกดัทางการเงิน การดาํรงสัดส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้และขอ้จาํกดัการประกาศจ่าย 

 เงินปันผล และการจาํหน่าย จ่ายหรือโอนทรัพยสิ์น 
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14. ทุนจดทะเบียน 

จาํนวนหุน้สามญั ทุนชาํระแลว้และส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัของบริษทัฯมีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 

    ส่วนเกินมูลค่า 

  จาํนวนหุน้ ทุนชาํระแลว้ หุน้สามญั 

  (พนัหุน้) (พนับาท) (พนับาท) 

หุน้สามญัจดทะเบียน    

ณ วนัตน้งวด 9,589,848   

เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด 1,370,350   

ลดลงระหวา่งงวด (297)   

ณ วนัปลายงวด 10,959,901   

 
หุน้สามญัท่ีออกและชาํระแลว้    

ณ วนัตน้งวด 9,589,551 9,589,551 646,323 

เพ่ิมทุนจากการจ่ายหุน้ปันผล 1,369,906 1,369,906 - 

ณ วนัปลายงวด 10,959,457 10,959,457 646,323 

 เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2557 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯมีมติอนุมติัเร่ืองทุนจดทะเบียนดงัน้ี 

1. อนุมติัลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 9,589.85 ลา้นบาท เป็น

ทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 9,589.55 ลา้นบาท โดยยกเลิกหุน้สามญัจดทะเบียนท่ีคงเหลือจาก

การจดัสรรหุ้นปันผลระหวา่งกาลตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2556 จาํนวน 0.3 

ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  

2. อนุมติัการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษทัฯจาํนวนไม่เกิน 1,370.35 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไว้

หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯในอตัรา 7 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งส้ินไม่

เกินจาํนวน 1,370.35 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายปันผล 0.1429 บาทต่อหุ้น ทั้งน้ีในกรณีท่ี

ผูถื้อหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลงัการจดัสรรหุ้นปันผลแลว้ ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนใน

อตัราหุน้ละ 0.1429 บาท 

3. อนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 9,589.55 ลา้นบาท เป็น

ทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 10,959.90 ลา้นบาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 1,370.35 

ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ปันผล 

 เม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2557 บริษทัฯไดร้ายงานผลจาํนวนหุ้นสามญัท่ีจดัสรรเป็นหุ้นปันผล

จริงจาํนวน 1,369.91 ลา้นหุน้ แก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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15. ภาษีเงินได้  

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลคาํนวณข้ึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้ําหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี

เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ําหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และ 2556 

สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2557 2556 2557 2556 

ภาษเีงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 205,200 195,139 198,806 193,560 

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการ

เกิดผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบั

รายการผลแตกต่างชัว่คราว (2,328) (2,856) (1,438) (2,820) 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบ

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 202,872 192,283 197,368 190,740 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดหกเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

สาํหรับงวดหกเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 2557 2556 2557 2556 

ภาษเีงินได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 402,621 385,891 390,442 382,292 

ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการ

เกิดผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบั

รายการผลแตกต่างชัว่คราว (12,395) (9,121) (1,725) (9,055) 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ที่แสดงอยู่ในงบ

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 390,226 376,770 388,717 373,237 
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16. กาํไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวม

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยูใ่นระหว่างงวด 

และไดป้รับปรุงจาํนวนหุ้นสามญัท่ีใช้ในการคาํนวณกาํไรต่อหุ้นของงวดก่อนท่ีนาํมาเปรียบเทียบ 

(ปรับปรุงจาํนวนหุ้นสามญัท่ีเปล่ียนแปลงโดยการออกหุ้นปันผล ณ วนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2556 

จาํนวน 1,369.91 ลา้นหุน้ และการออกหุน้ปันผล ณ วนัท่ี 2 พฤษภาคม 2557 จาํนวน 1,369.91 ลา้น

หุน้ โดยถือเสมือนวา่การออกหุน้ปันผลไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมตน้ของงวดแรกท่ีเสนอรายงาน) 

กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่ง

งวดตามท่ีกล่าวขา้งตน้กบัจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของหุ้นสามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพื่อ

แปลงหุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินใหเ้ป็นหุน้สามญั โดยสมมติวา่ไดมี้การแปลงเป็นหุ้นสามญั 

ณ วนัตน้ปีหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 

 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 

กาํไรสาํหรับงวด 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ีย                   

ถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

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

    (ปรับปรุงใหม)่  (ปรับปรุงใหม)่ 

0กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       

0กาํไร0ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั

ฯ   

792,780 730,224 10,959,457 10,958,582 0.07 0.07 

0ผลกระทบของหุ้นสามญัเทยีบเท่าปรับลด       

0ใบสาํคญัแสดงสิทธิ  -  832   

0กาํไรต่อหุ้นปรับลด       

0กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       

   สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั       

   จากใบสาํคญัแสดงสิทธิ  730,224  10,959,414  0.07 

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 

กาํไรสาํหรับงวด 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ีย                  

ถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

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

    (ปรับปรุงใหม)่  (ปรับปรุงใหม)่ 

0กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       

0กาํไร0ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั

ฯ   800,470 736,480 10,959,457 10,958,582 

0.07 0.07 

0ผลกระทบของหุ้นสามญัเทยีบเท่าปรับลด       

0ใบสาํคญัแสดงสิทธิ  -  832   

0กาํไรต่อหุ้นปรับลด       

0กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       

   สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั       

   จากใบสาํคญัแสดงสิทธิ  736,480  10,959,414  0.07 
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 งบการเงินรวม 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 

กาํไรสาํหรับงวด 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ีย                  

ถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

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

    (ปรับปรุงใหม)่  (ปรับปรุงใหม่) 

0กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       

0กาํไร0ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั

ฯ   1,518,509 1,421,711 10,959,457 10,957,194 

0.14 0.13 

0ผลกระทบของหุ้นสามญัเทยีบเท่าปรับลด       

0ใบสาํคญัแสดงสิทธิ  -  2,128   

0กาํไรต่อหุ้นปรับลด       

0กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       

   สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั       

   จากใบสาํคญัแสดงสิทธิ  1,421,711  10,959,322  0.13 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 

 

กาํไรสาํหรับงวด 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ีย                 

ถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้ 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

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

    (ปรับปรุงใหม)่  (ปรับปรุงใหม)่ 

0กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       

0กาํไร0ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทั

ฯ   1,532,145 1,431,194 10,959,457 10,957,194 

0.14 0.13 

0ผลกระทบของหุ้นสามญัเทยีบเท่าปรับลด       

0ใบสาํคญัแสดงสิทธิ  -  2,128   

0กาํไรต่อหุ้นปรับลด       

0กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       

   สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั       

   จากใบสาํคญัแสดงสิทธิ  1,431,194  10,959,322  0.13 

 ไม่มีการแสดงกาํไรต่อหุน้ปรับลดสาํหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 

เน่ืองจากใบสาํคญัแสดงสิทธิ ESOP-W4 ไดมี้การใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยในเดือนพฤษภาคม 2556 

17.  เงินปันผลจ่าย 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

  (ลา้นบาท) (บาท) 

เงินปันผลประจาํปี 2555 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้   

 เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2556 131 0.0186 

หุน้ปันผลประจาํปี 2555 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้   

 เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2556 1,174 0.1667 

รวม  1,305  
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เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายต่อหุน้ 

  (ลา้นบาท) (บาท) 

เงินปันผลประจาํปี 2556 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้   

 เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2557 152 0.0159 

หุน้ปันผลประจาํปี 2556 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้   

 เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2557 1,370 0.1429 

รวม  1,522  

18. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

ข้อมูลส่วนงานดําเนินงานท่ีนําเสนอน้ีสอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯท่ีผูมี้อาํนาจ

ตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการ

จดัสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงาน ทั้ งน้ีผูมี้อาํนาจ

ตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของบริษทัคือคณะกรรมการบริษทัฯ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยดาํเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ 

ธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง ซ่ึงเป็นการจาํหน่ายสินค้าท่ีเก่ียวข้องกับการตกแต่ง ก่อสร้าง ต่อเติม 

ซ่อมแซมอาคาร บา้นและท่ีอยูอ่าศยัแบบครบวงจร และให้บริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจคา้ปลีกและ

คา้ส่ง รวมถึงธุรกิจให้เช่าพื้นท่ีและให้บริการสาธารณูปโภคท่ีเก่ียวขอ้ง (ซ่ึงมียอดรวมของรายได้

และ/หรือกาํไรและ/หรือสินทรัพย ์น้อยกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมและ/หรือกาํไรและ/หรือ

สินทรัพยข์องทุกส่วนงาน ซ่ึงไม่เขา้เง่ือนไขท่ีตอ้งแยกแสดงตามท่ีกาํหนดในมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน)  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุน

จากการดําเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับท่ีใช้ในการวดักําไรหรือขาดทุนจากการ

ดาํเนินงานและสินทรัพยร์วมในงบการเงิน ดงันั้น รายได ้กาํไรจากการดาํเนินงาน และสินทรัพยท่ี์

แสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดาํเนินงานแลว้ 

 ข้อมูลเกีย่วกบัเขตภูมิศาสตร์ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยดาํเนินธุรกิจหลกัในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย ดงันั้นรายไดแ้ละ

สินทรัพยท่ี์แสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามเขตภูมิศาสตร์แลว้ 

 ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่  

 ในระหวา่งงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 และ 2556 บริษทัฯและบริษทั

ยอ่ยไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดข้องกิจการ 
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19. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

19.1 ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าดําเนินงาน 

ก) บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าท่ีดิน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 

24 ถึง 30 ปี และสัญญาดงักล่าวเป็นสัญญาท่ีบอกเลิกไม่ได ้ เวน้แต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลง

ยนิยอมร่วมกนั 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจาํนวนเงินขั้นตํ่ าท่ีต้องจ่ายในอนาคตทั้ งส้ินภายใต้สัญญาเช่า

ดาํเนินการดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 มิถุนายน 

2557 

31 ธนัวาคม 

2556 

30 มิถุนายน

2557 

31 ธนัวาคม 

2556 

จ่ายชาํระ     

 ภายใน 1 ปี 82 112 80 96 

 มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 371 442 363 392 

 มากกวา่ 5 ปี 2,019 2,109 1,955 1,479 

ข) บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าพื้นท่ีศูนยก์ารคา้ อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ 17 

ถึง 30 ปี และสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาท่ีบอกเลิกไม่ได้ เวน้แต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลง

ยนิยอมร่วมกนั 

บริษทัฯมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ัญญาเช่าดาํเนินการดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

  งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   30 มิถุนายน 

2557 

31 ธนัวาคม 

2556 

จ่ายชาํระ   

ภายใน 1 ปี 105 119 

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 437 469 

มากกวา่ 5 ปี 1,146 1,138 
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19.2 ภาระผูกพนัตามสัญญาบริการ 

 บริษทัฯไดท้าํสัญญาการรับความช่วยเหลือทางดา้นการบริหารงานและการจดัการเก่ียวกบัสินคา้กบั

บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาดงักล่าวบริษทัฯมีภาระผกูพนัท่ีตอ้งจ่ายค่าตอบแทน

ในอตัราร้อยละของตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงของบริษทัยอ่ยดงักล่าว ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีระบุในสัญญา 

19.3 สัญญาให้เช่าระยะยาว 

บริษทัฯ ได้เขา้ทาํสัญญาจาํนวน 7 สัญญากบับริษทัอ่ืน 2 แห่งในการให้เช่าและให้เช่าช่วงพื้นท่ี

บางส่วนในสาขาของบริษทัฯจาํนวน 5 สาขา อายุสัญญา 29 - 30 ปี โดยมีค่าเช่ารับล่วงหน้ารวม

จาํนวน 640 ลา้นบาท สัญญาครบกาํหนดระหวา่งปี 2576 - 2579 บริษทัฯ รับรู้รายไดต้ามเกณฑ์ท่ี

เป็นระบบตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ของสิทธิการเช่าโดยวธีิเส้นตรงตามอายสุัญญาเช่า 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 บริษทัฯมียอดคงคา้งของค่าเช่ารับล่วงหนา้ (สุทธิจากจาํนวนท่ีรับรู้เป็น

รายได)้ ตามสัญญาใหเ้ช่าพื้นท่ีดงักล่าวจาํนวน 445 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2556: 456 ลา้นบาท) 

19.4 การคํา้ประกนั 

ก) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนักบัธนาคารในการคํ้าประกนั

การเช่า การซ้ือสินคา้หรือจา้งทาํของ และคํ้าประกนัต่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เป็นจาํนวนเงิน

รวม 169 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2556: 164 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะบริษทัฯ: 155 ลา้นบาท 

31 ธนัวาคม 2556: 151 ลา้นบาท) 

ข) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 บริษทัฯมีภาระผูกพนัจากการเปิดวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตกบั

ธนาคารพาณิชย ์วงเงิน 3 ลา้นเหรียญสหรัฐ (31 ธนัวาคม 2556: 2 ลา้นเหรียญสหรัฐ) 

19.5 คดีฟ้องร้อง 

 ก) ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2554 บริษทัฯถูกฟ้องร้องเป็นจาํเลยในคดีแพ่งจากบริษัทแห่งหน่ึงซ่ึง

เก่ียวเน่ืองกบัการทาํผิดสัญญาซ้ือขาย โจทก์ไดเ้รียกให้ชาํระค่าเสียหายจาํนวน 16.1 ลา้นบาท 

บริษทัฯไดใ้ห้การปฏิเสธคาํฟ้องพร้อมทั้งฟ้องแยง้ในคดีแพ่งแก่โจกท ์โดยเรียกให้โจกท์ชาํระ

ค่าเสียหายจาํนวน 7.9 ลา้นบาท อย่างไรก็ตามตั้งแต่เดือนธันวาคม 2553 บริษทัฯไดบ้นัทึก

หน้ีสิน (เจา้หน้ีการคา้) จากการเรียกให้ชาํระค่าเสียหายดงักล่าวแลว้ในงบการเงินจาํนวน 13.6 

ลา้นบาท 

  ในเดือนสิงหาคม 2556 ศาลชั้นตน้ไดพ้ิพากษาใหบ้ริษทัฯชดใชค้่าเสียหายจาํนวน 14.1 ลา้นบาท

พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีนบัแต่ฟ้องร้อง (วนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ 2554) อยา่งไรก็ตาม 

บริษทัฯไดท้าํเร่ืองอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์แลว้เพื่อใหเ้กิดความชดัเจนต่อไป 
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 ข) ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 บริษทัฯถูกฟ้องร้องในคดีอ่ืนๆ ซ่ึงมีทุนทรัพยร์วมจาํนวน 3.1 ลา้น

บาท (31 ธนัวาคม 2556: 2.9 ลา้นบาท) ขณะน้ีคดีอยูใ่นระหวา่งกระบวนการพิจารณาของศาล 

ผลในท่ีสุดยงัไม่สามารถทราบไดใ้นขณะน้ี อยา่งไรก็ตามบริษทัฯเช่ือวา่ ผลของคดีจะไม่เป็นผล

เสียหายต่อบริษทัฯ ดงันั้นบริษทัฯจึงไม่ไดบ้นัทึกสํารองค่าเผื่อหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนไวใ้นงบ

การเงิน  

19.6 สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

บริษทัฯมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือดงัน้ี  

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2557 

   อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญาของ   

สกลุเงิน จาํนวนท่ีซ้ือ จาํนวนท่ีขาย จาํนวนท่ีซ้ือ จาํนวนท่ีขาย วนัครบกาํหนดตามสญัญา 

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมริกา 5.00 - 32.53 - 32.86 - ตุลาคม - ธนัวาคม 2557 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

   อตัราแลกเปล่ียนตามสญัญาของ   

สกลุเงิน จาํนวนท่ีซ้ือ จาํนวนท่ีขาย จาํนวนท่ีซ้ือ จาํนวนท่ีขาย วนัครบกาํหนดตามสญัญา 

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมริกา 3.00  - 32.97 - 3 มีนาคม 2557 

20. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 

 ตามท่ีกล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 1.4 บริษัทฯได้จัดประเภทรายการบัญชี

ดงัต่อไปน้ี เน่ืองจากการนาํการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง โปรแกรม

สิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ มาถือปฏิบติั 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สาํหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 

สาํหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 

 ตามท่ีจดัประเภทใหม่ ตามท่ีเคยรายงานไว ้ ตามท่ีจดัประเภทใหม่ ตามท่ีเคยรายงานไว ้

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     

กาํไรขาดทุน:     

รายไดจ้ากการขาย 9,744,066 9,776,638 9,743,836 9,776,408 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 1,912,864 1,945,436 1,881,251 1,913,823 
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  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 

สาํหรับงวดหกเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 

สาํหรับงวดหกเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน 2556 

 ตามท่ีจดัประเภทใหม่ ตามท่ีเคยรายงานไว ้ ตามท่ีจดัประเภทใหม่ ตามท่ีเคยรายงานไว ้

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     

กาํไรขาดทุน:     

รายไดจ้ากการขาย 19,106,729 19,174,253 19,106,484 19,174,008 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 3,740,620 3,808,144 3,679,591 3,747,115 

 การจดัประเภทรายการบญัชีดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อกาํไรหรือส่วนของผูถื้อหุ้นตามท่ีได้เคย

รายงานไว ้ 

21. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผู ้มีอ ํานาจของบริษัทฯเม่ือวนัท่ี                     

29 กรกฎาคม 2557 
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