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บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2557  

1. ข้อมูลทัว่ไป 

 บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้งและมี
ภูมิลาํเนาในประเทศไทย โดยมีบริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ 
จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทยเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ธุรกิจหลกั
ของบริษทัฯคือการจาํหน่ายสินคา้และให้บริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตกแต่ง ก่อสร้าง ต่อเติมและ
ซ่อมแซมอาคารบา้นและท่ีอยู่อาศยัแบบครบวงจรและให้บริการท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจคา้ปลีก 
รวมถึงการใหเ้ช่าพื้นท่ี และใหบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีอยูต่ามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยูท่ี่ 96/27 หมู่ 
9 ตาํบลบางเขน อาํเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสาขารวม 76 สาขา (2556: 66 สาขา) (งบการเงิน
เฉพาะบริษทัฯ: 71 สาขา 2556: 64 สาขา)  

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงิน 

2.1 งบการเงินน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีกาํหนดในพระราชบญัญติัวิชาชีพ
บญัชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามขอ้กาํหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการคา้
ลงวนัท่ี 28 กนัยายน 2554 ออกตามความในพระราชบญัญติัการบญัชี พ.ศ. 2543  

 งบการเงินฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบบั
ภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยน้ี 

  งบการเงินน้ีไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชเ้กณฑร์าคาทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยา่งอ่ืนในนโยบายการ
บญัชี 

2.2 เกณฑใ์นการจดัทาํงบการเงินรวม 

 ก) งบการเงินรวมน้ีจัดทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จาํกัด 
(มหาชน) (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัฯ”) และบริษทัย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “บริษทัย่อย”) 
ดงัต่อไปน้ี 

  จดัตั้งข้ึนใน อตัราร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุน้ 

   2557 2556 
   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทั มาร์เกต็ วลิเลจ จาํกดั บริหารพื้นท่ีใหเ้ช่าและ

ใหบ้ริการดา้น
สาธารณูปโภค 

ไทย 99.99 99.99 
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  จดัตั้งข้ึนใน อตัราร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุน้ 

   2557 2556 
   ร้อยละ ร้อยละ 
Home Product Center (Malaysia) Sdn. Bhd. คา้ปลีกสินคา้เก่ียวกบับา้น

และใหบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้ง
แบบครบวงจร 

มาเลเซีย 100.00 100.00 

บริษทั เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จาํกดั คา้ปลีก คา้ส่ง วสัดุก่อสร้าง
และสินคา้เก่ียวกบับา้น 

ไทย 99.99 99.99 

บริษทั ดีซี เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จาํกดั บริหารจดัการคลงัสินคา้ 
และขนส่งสินคา้ 

ไทย 99.99 99.99 

ข) บริษทัฯนาํงบการเงินของบริษทัย่อยมารวมในการจดัทาํงบการเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมี
อาํนาจในการควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดการควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ค) งบการเงินของบริษทัย่อยไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใช้นโยบายการบญัชีท่ีสําคญัเช่นเดียวกนักบัของ
บริษทัฯ 

ง) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตามงบการเงินของบริษทัย่อยซ่ึงจดัตั้งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงิน
บาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน ส่วนรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายแปลงค่า
เป็นเงินบาทโดยใช้อตัราแลกเปล่ียนถัวเฉล่ียรายเดือน ผลต่างซ่ึงเกิดข้ึนจากการแปลงค่า
ดงักล่าวไดแ้สดงไวเ้ป็นรายการ “ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ” 
ในงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้  

จ) ยอดคงคา้งระหว่างบริษทัฯและบริษทัยอ่ย รายการคา้ระหว่างกนัท่ีมีสาระสาํคญัไดถู้กตดัออก
จากงบการเงินรวมน้ีแลว้  

ฉ) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม คือ จาํนวนกาํไรหรือขาดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิ
ของบริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของ
กาํไรขาดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัทาํงบการเงินเฉพาะกิจการเพ่ือประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย
ตามวิธีราคาทุน 

3. มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัในปีบญัชีปัจจุบนัและท่ีจะมีผลบงัคบัในอนาคตมี
รายละเอียดดงัน้ี 

 ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคบัในปีบัญชีปัจจุบัน 
กรอบแนวคิดสาํหรับการรายงานทางการเงิน (ปรับปรุง 2557) 
มาตรฐานการบญัชี 

ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2555) การนาํเสนองบการเงิน 
ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 
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มาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได ้
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 2555) สญัญาเช่า 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 2555) รายได ้
ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนกังาน 
ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ 
ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
ฉบบัท่ี 31 (ปรับปรุง 2555) ส่วนไดเ้สียในการร่วมคา้ 
ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวา่งกาล 
ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 2555) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2555) การจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑ ์
ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 
ฉบบัท่ี 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พื่อขายและการดาํเนินงานท่ี

ยกเลิก 
ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2555) ส่วนงานดาํเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการบญัชี  
ฉบบัท่ี 15 สญัญาเช่าดาํเนินงาน - ส่ิงจูงใจท่ีใหแ้ก่ผูเ้ช่า 
ฉบบัท่ี 27 การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีทาํข้ึนตามรูปแบบกฎหมาย 
ฉบบัท่ี 29 การเปิดเผยขอ้มูลของขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 32 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - ตน้ทุนเวบ็ไซต ์

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 1 การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ 

และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึงกนั 
ฉบบัท่ี 4 การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 
ฉบบัท่ี 5 สิทธิในส่วนไดเ้สียจากกองทุนการร้ือถอน การบูรณะและการ

ปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม 
ฉบบัท่ี 7 การปรับปรุงยอ้นหลงัภายใตม้าตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 29 เร่ือง 

การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจท่ีมีภาวะเงินเฟ้อ
รุนแรง 
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การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 10 งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 
ฉบบัท่ี 12 ขอ้ตกลงสมัปทานบริการ 
ฉบบัท่ี 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 
ฉบบัท่ี 17 การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 
ฉบบัท่ี 18 การโอนสินทรัพยจ์ากลูกคา้ 

แนวปฏิบติัทางการบญัชีสาํหรับการบนัทึกบญัชีหุน้ปันผล 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินทั้งหมดตามท่ีกล่าวขา้งตน้ไดรั้บการปรับปรุงและจดัให้มีข้ึน
เพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ ซ่ึงโดยส่วนใหญ่
เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท์ การตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ช้
มาตรฐาน มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบ
การเงินน้ี ยกเวน้มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงัต่อไปน้ี  

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที ่13 เร่ือง โปรแกรมสิทธิพเิศษแก่ลูกค้า 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกาํหนดให้กิจการตอ้งรับรู้คะแนนสะสม
จากโปรแกรมสิทธิพิเศษท่ีให้แก่ลูกคา้เป็นส่วนประกอบแยกต่างหากจากรายการขายท่ีทาํให้
เกิดคะแนนสะสมนั้น และตอ้งปันส่วนมูลค่ายุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจากการขาย
ใหก้บัคะแนนสะสมนั้นและตั้งพกัไวเ้ป็นรายไดร้อการรับรู้ ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทั
ยอ่ยไดป้ระเมินแลว้เห็นว่าการนาํการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาใชจ้ะ
มีผลกระทบต่อการจดัประเภทรายการบญัชีใหม่ในงบการเงิน โดยไม่มีผลกระทบต่อกาํไร
สะสมหรือส่วนของผูถื้อหุน้ท่ียกมาตน้ปี 2557 ผลกระทบต่อการจดัประเภทรายการบญัชีใหม่
ในงบการเงินแสดงอยูใ่นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 33 

 ข.   มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีจ่ะมีผลบังคบัในอนาคต 

 สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและฉบบัใหม่เป็น
จาํนวนมาก ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 
2558 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มี
เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศโดยการเปล่ียนแปลง
มาตรฐานการรายงานทางการเงินในคร้ังน้ีส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การ
ตีความและการให้แนวปฏิบติัทางการบญัชีกับผูใ้ช้มาตรฐาน ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและ
บริษทัย่อยเช่ือว่าจะไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคญัต่องบการเงินน้ีในปีท่ีนาํมาตรฐาน
ดงักล่าวมาถือปฏิบติั อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามท่ีกล่าวขา้งตน้บาง
ฉบบัเป็นมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีมีการเปล่ียนแปลงหลกัการสาํคญั ซ่ึงประกอบดว้ย
มาตรฐานดงัต่อไปน้ี 
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 มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน  

 มาตรฐานฉบบัปรับปรุงน้ีกาํหนดให้กิจการตอ้งรับรู้รายการกาํไรขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน ในขณะท่ีมาตรฐานฉบบัเดิม
อนุญาตใหกิ้จการเลือกรับรู้รายการดงักล่าวทนัทีในกาํไรขาดทุน หรือในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ
อ่ืน หรือทยอยรับรู้ในกาํไรขาดทุนกไ็ด ้ 

 มาตรฐานฉบบัปรับปรุงดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินน้ีเน่ืองจากบริษทัฯและบริษทัยอ่ย
รับรู้รายการกาํไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนอยูแ่ต่เดิมแลว้  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที ่10 เร่ือง งบการเงินรวม  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 กาํหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการจดัทาํงบการเงิน
รวม โดยใชแ้ทนเน้ือหาเก่ียวกบัการบญัชีสาํหรับงบการเงินรวมท่ีเดิมกาํหนดอยู่ในมาตรฐาน
การบัญชีฉบับท่ี 27 เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบับน้ี
เปล่ียนแปลงหลกัการเก่ียวกบัการพิจารณาว่าผูล้งทุนมีอาํนาจการควบคุมหรือไม่ กล่าวคือ 
ภายใตม้าตรฐานฉบบัน้ีผูล้งทุนจะถือว่าตนควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนได้ หากตนมีสิทธิ
ไดรั้บหรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และตนสามารถใชอ้าํนาจใน
การสั่งการกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ถึงแมว้่าตนจะมีสัดส่วน
การถือหุน้หรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมนอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงก็ตาม การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัน้ี
ส่งผลใหฝ่้ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจอยา่งมากในการทบทวนวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีอาํนาจ
ควบคุมในกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนหรือไม่และจะตอ้งนําบริษทัใดในกลุ่มกิจการมาจดัทาํงบ
การเงินรวมบา้ง  

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยเช่ือว่ามาตรฐานฉบบัดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่าง
เป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที ่11 เร่ือง การร่วมการงาน  

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 11 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 31 เร่ือง ส่วนได้
เสียในการร่วมคา้ ซ่ึงไดถู้กยกเลิกไป มาตรฐานฉบบัน้ีกาํหนดให้กิจการบนัทึกเงินลงทุนใน
กิจการท่ีควบคุมร่วมกนัท่ีเขา้นิยามของการร่วมคา้โดยใชว้ิธีส่วนไดเ้สีย ในขณะท่ีมาตรฐาน
ฉบบัท่ี 31 กาํหนดให้กิจการสามารถเลือกนาํเงินลงทุนในกิจการท่ีควบคุมร่วมกนัมาจดัทาํ           
งบการเงินรวมโดยใชว้ิธีรวมตามสดัส่วน หรือบนัทึกเป็นเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียกไ็ด ้

 ฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยเช่ือว่ามาตรฐานฉบบัดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่าง
เป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  
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 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสียใน
กจิการอ่ืน  

 มาตรฐานฉบบัน้ีกาํหนดเร่ืองการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนไดเ้สียของกิจการในบริษทั
ยอ่ย การร่วมการงาน บริษทัร่วม รวมถึงกิจการท่ีมีโครงสร้างเฉพาะตวั มาตรฐานฉบบัน้ีจึงไม่มี
ผลกระทบทางการเงินต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที ่13 เร่ือง การวดัมูลค่ายุติธรรม 

 มาตรฐานฉบบัน้ีกาํหนดแนวทางเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรมและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบั
การวดัมูลค่ายุติธรรม กล่าวคือ หากกิจการตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินใด
ตามขอ้กาํหนดของมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน กิจการจะตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมนั้นตามหลกัการ
ของมาตรฐานฉบบัน้ี และใชว้ิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเร่ิมใช้
มาตรฐานน้ี 

 ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่องบ
การเงินในปีท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานฉบบัน้ีมาถือปฏิบติั  

4. นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั  

4.1 การรับรู้รายได้ 

 รายได้จากการขายสินค้า 

 รายไดจ้ากการขายสินคา้รับรู้เม่ือบริษทัฯและบริษทัย่อยไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมี
นัยสําคญัของความเป็นเจา้ของสินคา้ให้กบัผูซ้ื้อแลว้ รายไดจ้ากการขายแสดงมูลค่าตามราคาใน
ใบกาํกบัสินคา้โดยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สาํหรับสินคา้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจากหกัส่วนลดแลว้ 

รายได้จากการขายสินค้า - โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูค้า 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดจ้ดัใหมี้โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ โดยจะใหค้ะแนนสะสมแก่ลูกคา้ท่ี
ซ้ือสินคา้จากบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ซ่ึงสามารถนาํไปใชเ้ป็นส่วนลดในการซ้ือสินคา้ในอนาคต  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยปันส่วนมูลค่าจากรายการขายให้กบัคะแนนสะสมดว้ยมูลค่ายุติธรรมของ
คะแนนสะสมดงักล่าว และทยอยรับรู้เป็นรายไดเ้ม่ือลูกคา้มาใชสิ้ทธิและบริษทัฯและบริษทัยอ่ยได้
ปฏิบติัตามสญัญาภาระผกูพนัท่ีจะจดัหารางวลันั้น 

 รายได้ค่าเช่า 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้รายไดจ้ากการใหเ้ช่าพื้นท่ีตามระยะเวลาท่ีใหเ้ช่า 

 รายได้ค่าบริการ 

 รายไดค่้าบริการรับรู้เม่ือบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดใ้หบ้ริการแลว้ 
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 ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรายไดต้ามเกณฑค์งคา้งโดยคาํนึงถึงอตัราผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายไดเ้ม่ือบริษทัฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 

4.2 เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมี
สภาพคล่องสูง ซ่ึงถึงกาํหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัท่ีไดม้าและไม่มี
ขอ้จาํกดัในการเบิกใช ้

4.3 ลูกหนีก้ารค้า 

  ลูกหน้ีการคา้แสดงมูลค่าตามจาํนวนมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกค่าเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณท่ีอาจเกิดข้ึนจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึง
โดยทัว่ไปพิจารณาจากประสบการณ์การเกบ็เงินและการวิเคราะห์อายหุน้ี  

4.4 สินค้าคงเหลือ 

 สินคา้คงเหลือแสดงมูลค่าตามราคาทุน (วิธีถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกั) หรือมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่
ราคาใดจะตํ่ากวา่  

 ส่วนลดรับจากปริมาณการซ้ือซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยไดรั้บจากผูข้ายจะบนัทึกลดมูลค่าของ
สินคา้ท่ีเก่ียวขอ้งและรับรู้ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนเม่ือสินคา้นั้นขายได ้

4.5 เงินลงทุน 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมูลค่าตามวิธีราคาทุน  

4.6 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

บริษทัฯบนัทึกมูลค่าเร่ิมแรกของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในราคาทุนซ่ึงรวมตน้ทุนการทาํ
รายการ หลงัจากนั้น บริษทัฯจะบนัทึกอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคา
สะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า (ถา้มี) 

ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนคาํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจโดยประมาณ 5 - 37 ปี ค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน
รวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

บริษัทฯรับรู้ผลต่างระหว่างจํานวนเงินท่ีได้รับสุทธิจากการจําหน่ายกับมูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพยใ์นส่วนของกาํไรขาดทุนในงวดท่ีตดัรายการอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนออกจากบญัชี 
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 ในระหว่างปี 2557 บริษทัฯไดเ้ปล่ียนแปลงประมาณการอายุการให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของ
อาคารและส่ิงปลูกสร้างส่วนหน่ึงท่ีแสดงอยูใ่นอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน จากเดิม 30 ปี เป็น 37 
ปี ซ่ึงผูบ้ริหารของบริษทัฯเช่ือวา่การเปล่ียนแปลงอายกุารใหป้ระโยชน์ของสินทรัพยด์งักล่าวมีความ
เหมาะสมยิ่งข้ึนเพราะอายุการให้ประโยชน์ดงักล่าวสอดคลอ้งกบัประโยชน์ท่ีบริษทัฯคาดว่าจะ
ไดรั้บจากการใชง้านสินทรัพยด์งักล่าว 

 ในการเปล่ียนแปลงประมาณการดงักล่าว บริษทัฯไดใ้ชว้ิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไป จึงไม่มีการ
ปรับปรุงยอ้นหลงังบการเงินสําหรับปี 2556  ฝ่ายบริหารของบริษทัฯไดป้ระเมินแลว้เห็นว่าการ
เปล่ียนแปลงอายกุารใหป้ระโยชน์ดงักล่าวไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินปี 2557 

4.7 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ท่ีดินแสดงมูลค่าตามราคาทุน อาคารและอุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเส่ือมราคาสะสม 
และค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์(ถา้มี)  

ค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คาํนวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายกุารให้ประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจโดยประมาณดงัน้ี 

 อาคาร   - 20 - 30  ปี 
 อาคารบนท่ีดินเช่าและส่วนปรับปรุงอาคาร -       ตามอายกุารใชง้านแต่ไม่เกินอายสุญัญาเช่า 

  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  - 3 - 10  ปี 
  เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้าํนกังาน - 5 - 10  ปี 

 ยานพาหนะ  - 5  ปี 

ค่าเส่ือมราคารวมอยูใ่นการคาํนวณผลการดาํเนินงาน 

ไม่มีการคิดค่าเส่ือมราคาสาํหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้งและก่อสร้าง 

บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ออกจากบญัชี เม่ือจาํหน่ายสินทรัพย์
หรือคาดว่าจะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช ้รายการผลกาํไรหรือขาดทุนจาก
การจาํหน่ายสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของกาํไรขาดทุนเม่ือบริษทัฯตดัรายการสินทรัพยน์ั้นออกจาก
บญัชี 

4.8 ต้นทุนการกู้ยืม 

 ตน้ทุนการกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใช้ในการไดม้าหรือการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลานานใน   
การแปลงสภาพให้พร้อมใชห้รือขาย ไดถู้กนาํไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกว่าสินทรัพย์
นั้นจะอยู่ในสภาพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ามท่ีมุ่งประสงค ์ ส่วนตน้ทุนการกูย้ืมอ่ืนถือเป็นค่าใชจ่้ายใน
งวดท่ีเกิดรายการ ตน้ทุนการกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจากการกูย้มืนั้น 
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4.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 บริษทัฯบนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตามราคาทุน ภายหลงัการรับรู้รายการ
เร่ิมแรกสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่าตามราคาทุนหกัค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผือ่การดอ้ยค่า
สะสม (ถา้มี) ของสินทรัพยน์ั้น  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัจาํหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์) ท่ีมีอายุการให้
ประโยชน์จาํกดัอย่างมีระบบตลอดอายกุารให้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น (5 ปี และ 
10 ปี) และจะประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพยด์งักล่าวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่าสินทรัพยน์ั้นเกิดการดอ้ยค่า 
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะทบทวนระยะเวลาการตดัจาํหน่ายและวิธีการตดัจาํหน่ายของสินทรัพยไ์ม่
มีตวัตนดังกล่าวทุกส้ินปีเป็นอย่างน้อย ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของกาํไรหรือ
ขาดทุน 

4.10   สิทธิการเช่า 

 สิทธิการเช่าแสดงตามราคาทุนหักค่าตดัจาํหน่ายสะสมและค่าเผื่อการดอ้ยค่า (ถา้มี) บริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยตดัจาํหน่ายสิทธิการเช่าโดยวิธีเสน้ตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า 

 ค่าตดัจาํหน่ายรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

4.11  รายการธุรกจิกบับุคคลหรือกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมายถึง บุคคลหรือกิจการท่ีมีอาํนาจควบคุมบริษทัฯ 
หรือถูกบริษทัฯควบคุมไม่วา่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางออ้ม หรืออยูภ่ายใตก้ารควบคุมเดียวกนักบั   
บริษทัฯ 

 นอกจากน้ีบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมายรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลท่ีมีสิทธิออกเสียง
โดยทางตรงหรือทางออ้มซ่ึงทาํให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหารสําคญั 
กรรมการหรือพนักงานของบริษทัฯท่ีมีอาํนาจในการวางแผนและควบคุมการดาํเนินงานของ   
บริษทัฯ 

4.12 สัญญาเช่าระยะยาว 

 สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่
ไดโ้อนไปใหก้บัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบนัทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนดว้ย
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่าหรือมูลค่าปัจจุบนัสุทธิของจาํนวนเงินท่ีตอ้งจ่ายตามสัญญาเช่า
แลว้แต่มูลค่าใดจะตํ่ากว่า ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าหักค่าใชจ่้ายทางการเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสิน
ระยะยาว ส่วนดอกเบ้ียจ่ายจะบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า 
สินทรัพยท่ี์ไดม้าตามสญัญาเช่าการเงินจะคิดค่าเส่ือมราคาตลอดอายกุารใชง้านของสินทรัพยท่ี์เช่า 
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 สัญญาเช่าท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ท่ีความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของส่วนใหญ่
ไม่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่าถือเป็นสัญญาเช่าดาํเนินงาน จาํนวนเงินท่ีจ่ายตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน
รับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนตามวิธีเสน้ตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า 

4.13 เงินตราต่างประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้น
การดาํเนินงานของบริษทัฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการท่ีรวมอยูใ่นงบการเงินรวมวดัมูลค่าดว้ย
สกลุเงินท่ีใชใ้นการดาํเนินงานของแต่ละกิจการนั้น 

 รายการท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยูใ่นสกุลเงินตราต่างประเทศไดแ้ปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้
อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

 กาํไรและขาดทุนท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงในอตัราแลกเปล่ียนไดร้วมอยู่ในการคาํนวณผลการ
ดาํเนินงาน 

4.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทาํการประเมินการดอ้ยค่าของท่ีดิน 
อาคารและอุปกรณ์ อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนหรือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน หากมีขอ้บ่งช้ีว่า
สินทรัพยด์งักล่าวอาจดอ้ยค่า บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเม่ือมูลค่าท่ีคาดว่า
จะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่าตํ่ากว่ามูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่าท่ีคาดว่าจะ
ไดรั้บคืนหมายถึงมูลค่ายติุธรรมหักตน้ทุนในการขายของสินทรัพยห์รือมูลค่าจากการใชสิ้นทรัพย์
แลว้แต่ราคาใดจะสูงกวา่  

 ในการประเมินมูลค่าจากการใช้สินทรัพย  ์บริษทัฯและบริษทัย่อยประมาณการกระแสเงินสด        
ในอนาคตท่ีกิจการคาดว่าจะไดรั้บจากสินทรัพยแ์ละคาํนวณคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัรา  
คิดลดก่อนภาษีท่ีสะทอ้นถึงการประเมินความเส่ียงในสภาพตลาดปัจจุบนัของเงินสดตามระยะเวลา
และความเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพาะของสินทรัพยท่ี์กาํลงัพิจารณาอยู ่ในการประเมินมูลค่ายติุธรรม
หกัตน้ทุนในการขาย บริษทัฯและบริษทัยอ่ยใชแ้บบจาํลองการประเมินมูลค่าท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมาะสม
กบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจาํนวนเงินท่ีกิจการสามารถจะไดม้าจากการจาํหน่ายสินทรัพยห์ักดว้ย
ตน้ทุนในการจาํหน่าย โดยการจาํหน่ายนั้นผูซ้ื้อกบัผูข้ายมีความรอบรู้และเตม็ใจในการแลกเปล่ียน
และสามารถต่อรองราคากนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รายการขาดทุนจากการดอ้ยค่าในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน  
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หากในการประเมินการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า
ของสินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมาณมูลค่าท่ี
คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้ น และจะกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าท่ีรับรู้ใน         
งวดก่อนก็ต่อเม่ือมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใช้กําหนดมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนภาย
หลงัจากการรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าคร้ังล่าสุด โดยมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจาก
การกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าตอ้งไม่สูงกว่ามูลค่าตามบญัชีท่ีควรจะเป็นหากกิจการไม่
เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยใ์นงวดก่อนๆ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกกลบั
รายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของกาํไรหรือขาดทุนทนัที  

4.15 ผลประโยชน์ของพนักงาน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่าจา้ง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็น
ค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

 โครงการสะสมหุ้นสําหรับพนักงาน (Employee Joint Investment Program หรือ EJIP) 

 บริษทัฯไดจ้ดัตั้งโครงการสะสมหุ้นสาํหรับพนกังาน (EJIP) ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานท่ีเขา้
ร่วมโครงการจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัฯจ่ายสมทบให้พนักงานท่ีเขา้ร่วมโครงการเป็นรายเดือน 
โดยมีรายละเอียดโครงการตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 22 บริษทัฯจะบนัทึก
เงินสมทบโครงการเป็นค่าใชจ่้ายเม่ือเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน  

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยและพนกังานของบริษทัและบริษทัยอ่ยไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสาํรองเล้ียง
ชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนกังานจ่ายสะสมและเงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบใหเ้ป็นราย
เดือน สินทรัพยข์องกองทุนสํารองเล้ียงชีพไดแ้ยกออกจากสินทรัพยข์องบริษทัฯและบริษทัย่อย 
เงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ายสมทบกองทุนสาํรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายในปีท่ีเกิดรายการ 

 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือออกจากงานตาม
กฎหมายแรงงาน ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์  
หลงัออกจากงานสาํหรับพนกังาน  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยคาํนวณหน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงาน 
โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมาณการไว  ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชาญ
อิสระไดท้าํการประเมินภาระผกูพนัดงักล่าวตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  
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 ผลกําไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสําหรับโครงการ
ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  

4.16 ประมาณการหนีสิ้น 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกประมาณการหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภาระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมาจาก
เหตุการณ์ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะ
เสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภาระผูกพนันั้น และบริษทัฯและบริษทัย่อยสามารถ
ประมาณมูลค่าภาระผกูพนันั้นไดอ้ยา่งน่าเช่ือถือ  

4.17 ภาษีเงินได้ 

ภาษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภาษีเงินไดปั้จจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 

 ภาษีเงินได้ปัจจุบัน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดปั้จจุบนัตามจาํนวนท่ีคาดว่าจะจ่ายใหก้บัหน่วยงานจดัเก็บ
ภาษีของรัฐ โดยคาํนวณจากกาํไรทางภาษีตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดในกฎหมายภาษีอากร 

ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวระหว่างราคาตาม
บญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงานกับฐานภาษีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลารายงาน  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีของผลแตกต่างชัว่คราวท่ีตอ้งเสียภาษี
ทุกรายการ แต่รับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสําหรับผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใชห้ักภาษี 
รวมทั้งผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจาํนวนเท่าท่ีมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีบริษทัฯและ
บริษทัย่อยจะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช ้     
หกัภาษีและผลขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

บริษทัฯและบริษทัย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยภ์าษีเงินได้รอการตดับญัชีทุก       
ส้ินรอบระยะเวลารายงานและจะทาํการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปได้
ค่อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะไม่มีกาํไรทางภาษีเพียงพอต่อการนาํสินทรัพยภ์าษีเงินได้
รอการตดับญัชีทั้งหมดหรือบางส่วนมาใชป้ระโยชน์ 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้หากภาษี
ท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรายการท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 
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5. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีสํ่าคญั 

 ในการจดัทาํงบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ
และการประมาณการในเร่ืองท่ีมีความไม่แน่นอนเสมอ การใช้ดุลยพินิจและการประมาณการ
ดังกล่าวน้ีส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินท่ีแสดงในงบการเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างไปจากจาํนวนท่ีประมาณการไว ้ การใชดุ้ลยพินิจ
และการประมาณการท่ีสาํคญัมีดงัน้ี 

 การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพย์และหนีสิ้น 

 ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตดัรายการสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ฝ่ายบริหารตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการ
พิจารณาวา่บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดโ้อนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินดังกล่าวแลว้หรือไม่ โดยใช้ดุลยพินิจบนพื้นฐานของขอ้มูลท่ีดีท่ีสุดท่ีรับรู้ได้ในสภาวะ
ปัจจุบนั 

 สัญญาเช่า  

 ในการพิจารณาประเภทของสัญญาเช่าวา่เป็นสัญญาเช่าดาํเนินงานหรือสัญญาเช่าทางการเงิน ฝ่าย
บริหารไดใ้ชดุ้ลยพินิจในการประเมินเง่ือนไขและรายละเอียดของสัญญาเพ่ือพิจารณาว่า บริษทัฯ
และบริษทัย่อยได้โอนหรือรับโอนความเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่าดังกล่าวแลว้
หรือไม่ 

 ค่าเผ่ือสินค้าเสียหาย 

 ในการประมาณค่าเผื่อสินคา้เสียหายอนัเน่ืองมาจากการสูญหายหรือเส่ือมสภาพ ฝ่ายบริหาร
จาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการประมาณการโดยพิจารณาจากสภาพของสินคา้และระยะเวลาในการ
เกบ็สินคา้ 

 ค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

 ในการประมาณค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการ
ประมาณการผลขาดทุนท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึนจากลูกหน้ีแต่ละราย โดยคาํนึงถึงประสบการณ์การเก็บ
เงินในอดีต อายขุองหน้ีท่ีคงคา้งและสภาวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

 ในการประเมินมูลค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินท่ีไม่มีการซ้ือขายในตลาดและไม่สามารถหา
ราคาได้ในตลาดซ้ือขายคล่อง ฝ่ายบริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของ
เคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว โดยใชเ้ทคนิคและแบบจาํลองการประเมินมูลค่า ซ่ึงตวัแปรท่ีใชใ้น
แบบจาํลองได้มาจากการเทียบเคียงกับตวัแปรท่ีมีอยู่ในตลาด โดยคาํนึงถึงสภาพคล่อง ขอ้มูล
ความสมัพนัธ์ และการเปล่ียนแปลงของมูลค่าของเคร่ืองมือทางการเงินในระยะยาว 
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 อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน และค่าเส่ือมราคา 

 ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการ
ประมาณอายกุารให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
และตอ้งทบทวนอายกุารใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจากน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งสอบทานการดอ้ยค่าของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนในแต่ละ
ช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนตํ่ากว่ามูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ และค่าเส่ือมราคา 

 ในการคาํนวณค่าเส่ือมราคาของอาคารและอุปกรณ์ ฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งทาํการประมาณอายกุาร
ใหป้ระโยชน์และมูลค่าคงเหลือเม่ือเลิกใชง้านของอาคารและอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอายกุารให้
ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือใหม่หากมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจากน้ี ฝ่ายบริหารจาํเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ในแต่ละ
ช่วงเวลาและบนัทึกขาดทุนจากการดอ้ยค่าหากคาดว่ามูลค่าท่ีคาดว่าจะไดรั้บคืนตํ่ากว่ามูลค่าตาม
บญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในการน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งใช้ดุลยพินิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคาดการณ์
รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายในอนาคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีสาํหรับผลแตกต่างชัว่คราวท่ีใช้
หักภาษีและขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ว่าบริษทัฯและบริษทัย่อย
จะมีกาํไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวและขาดทุนนั้น ใน
การน้ีฝ่ายบริหารจาํเป็นตอ้งประมาณการว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยควรรับรู้จาํนวนสินทรัพยภ์าษี
เงินไดร้อการตดับญัชีเป็นจาํนวนเท่าใด โดยพิจารณาถึงจาํนวนกาํไรทางภาษีท่ีคาดว่าจะเกิดใน
อนาคตในแต่ละช่วงเวลา 

 ผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

 หน้ีสินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังานประมาณข้ึนตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอาศยัขอ้สมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั้น เช่น อตัราคิดลด อตัราการข้ึน
เงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวนพนกังาน เป็นตน้ 
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6. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเ ก่ียวข้องกัน 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ย และบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุป
ไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกาํหนดราคา 

 2557 2556 2557 2556  

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย      

   (ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

รายไดจ้ากการขาย - - 32,084 36,927 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 

รายไดค่้าเช่าและค่าบริการ - - 227,204 159,487 เดือนละ 2 ลา้นบาท และ 17.55   

ลา้นบาท (2556: เดือนละ 1             

ลา้นบาท และ 14 ลา้นบาท) 

รายไดค่้าบริหารจดัการ - - 36,526 32,776 ตามตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง และ        

ตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

เงินปันผลรับ - - 1,250 39,994 ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 

ค่าบริการรับ - - 12,085 10,617 ตามตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง 

ค่าบริการจ่าย - - 807,766 148,691 ตามตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง และ               

ตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 3,183 - ตามตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง 

ดอกเบ้ียรับ - - 74,272 5,759 ร้อยละ 4.50 - 4.75 ต่อปี  

 (2556: ร้อยละ 4.50 ต่อปี) 

ดอกเบ้ียจ่าย - - 2,113 2,568 ร้อยละ 2.25 - 2.75 ต่อปี 

      (2556: ร้อยละ 2.75 - 3.00 ต่อปี) 

รายการธุรกจิกบับริษัทที่เกีย่วข้องกนั      

รายไดจ้ากการขาย 51,954 47,687 51,954 47,687 ราคาตลาด 

รายไดค่้าเช่าและค่าบริการ 11,956 5,566 11,956 5,566 ตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

ดอกเบ้ียรับ 4,702 12,637 4,702 12,637 ร้อยละ 0.75 - 2.25 ต่อปี  

      (2556: ร้อยละ 1.00 - 2.50 ต่อปี) 

ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 22,488 20,282 22,488 20,282 ร้อยละของรายได ้แต่ไม่นอ้ยกวา่

อตัราขั้นตํ่า 
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมียอดคงคา้งกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ซ่ึงแสดงในงบแสดงฐานะการเงินรวมอยูใ่นรายการดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 2557 2556 

ตั๋วแลกเงินและเงินฝากสถาบันการเงิน    
(แสดงรวมในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด) 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั(1) 1,955,128 79,156 1,929,232 67,021 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น     
บริษทัยอ่ย - - 57,984 138,576 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั(1) 3,215 378 3,215 378 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั(2) 7,225 8,223 7,225 8,223 
รวม 10,440 8,601 68,424 147,177 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั    
บริษทัยอ่ย - - 1,869,374 654,000 

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

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น (หมายเหตุ 16)    
บริษทัยอ่ย - - 116,394 86,322 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั(1) 1,580 1,581 1,580 1,581 
รวม 1,580 1,581 117,974 87,903 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั    
บริษทัยอ่ย - - 90,000 90,000 
ลกัษณะความสัมพนัธ์กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
(1) มีผูถื้อหุน้รายใหญ่ร่วมกนั 
(2) เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
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เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษทัฯได้ให้กู ้ยืมเงินแบบไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้ าประกันแก่บริษทัย่อย
จาํนวน 1,869 ลา้นบาท (2556: 654 ลา้นบาท) ชาํระดอกเบ้ียเป็นรายเดือนในอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 
4.50 - 4.75 ต่อปี (2556: ร้อยละ 4.50 ต่อปี) ครบกาํหนดชาํระคืนเงินตน้เม่ือทวงถาม โดยมีรายการ
เคล่ือนไหวในระหวา่งปีดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี ในระหวา่งปี ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม 2557 เพิ่มข้ึน ลดลง 31 ธนัวาคม 2557 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
บริษทั เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จาํกดั 654,000 4,370,000 (3,177,000) 1,847,000 
Home Product Center (Malaysia) Sdn. Bhd. - 22,374 - 22,374 

รวม 654,000 4,392,374 (3,177,000) 1,869,374 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯไดกู้ย้มืเงินแบบไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัจากบริษทัยอ่ยจาํนวน 
90 ลา้นบาท (2556: 90 ลา้นบาท) ชาํระดอกเบ้ียเป็นรายเดือนในอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.25 ต่อปี 
(2556: ร้อยละ 2.75 ต่อปี) ครบกาํหนดชาํระคืนเงินตน้เม่ือทวงถาม โดยมีรายการเคล่ือนไหวใน
ระหวา่งปีดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี ในระหวา่งปี ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม 2557 เพิ่มข้ึน ลดลง 31 ธนัวาคม 2557 

เงนิกู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
บริษทั มาร์เกต็ วลิเลจ จาํกดั 90,000 90,000 (90,000) 90,000 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

ในระหว่างปีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม  2557 และ  2556 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่าย
ผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 2557 2556 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 130,943 117,290 116,183 109,280 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2,360 2,494 1,752 2,294 
รวม 133,303 119,784 117,935 111,574 
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7. เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 2557 2556 
เงินสด 165,282 250,765 149,312 243,848 
เงินฝากธนาคาร 369,481 556,694 132,045 443,330 
ตัว๋แลกเงิน 1,900,000 - 1,900,000 - 
รวม 2,434,763 807,459 2,181,357 687,178 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 เงินฝากออมทรัพยแ์ละตัว๋แลกเงินธนาคารมีอตัราดอกเบ้ียระหวา่งร้อยละ 
0.50 - 2.25 ต่อปี (2556: ร้อยละ 0.75 - 2.50 ต่อปี) 

8. ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 2557 2556 
ลูกหน้ีการคา้ 262,554 329,655 256,437 363,968 
ลูกหน้ีอ่ืน 1,332,001 1,059,279 1,291,009 1,029,042 
รายไดค้า้งรับ 25,602 21,849 20,052 16,112 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 1,620,157 1,410,783 1,567,498 1,409,122 

 ลูกหนีก้ารค้า 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 2557 2556 
ลูกหน้ีการคา้ 125,315 175,054 121,122 210,302 
ลูกหน้ีเช็คคืน 450 690 450 690 
ลูกหน้ีบตัรเครดิตและคูปอง 138,131 155,253 136,207 154,318 
รวม 263,896 330,997 257,779 365,310 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (1,342) (1,342) (1,342) (1,342) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 262,554 329,655 256,437 363,968 
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ยอดคงคา้งของลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 แยกตามอายหุน้ีท่ีคงคา้งไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 2557 2556 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 5,458 660 8,273 2,580 
คา้งชาํระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 1,627 1,309 2,155 5,245 
3 - 6 เดือน 140 69 140 29,590 
6 - 12 เดือน - 24 - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7,225 2,062 10,568 37,415 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 243,530 320,305 238,955 319,270 
คา้งชาํระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 9,276 7,088 4,391 7,099 
3 - 6 เดือน 563 - 563 - 
6 - 12 เดือน 2,907 668 2,907 652 
มากกวา่ 12 เดือน 395 874 395 874 

รวม 256,671 328,935 247,211 327,895 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (1,342) (1,342) (1,342) (1,342) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั    

- สุทธิ 255,329 327,593 245,869 326,553 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 262,554 329,655 256,437 363,968 
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ลูกหนีอ่ื้น 

ลูกหน้ีอ่ืนส่วนใหญ่ประกอบดว้ยลูกหน้ีท่ีเกิดจากการดาํเนินงานท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการสนบัสนุนการ
ขายและลูกหน้ีจากการใหเ้ช่าพื้นท่ีและบริการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  

ยอดคงเหลือของลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 แยกตามอายหุน้ีท่ีคงคา้งไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 2557 2556 

อายุหนีค้้างชําระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 662,226 536,961 676,995 561,108 
คา้งชาํระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 633,502 510,322 590,428 457,519 
3 - 6 เดือน 22,744 7,845 16,517 6,614 
6 - 12 เดือน 10,824 3,190 5,188 2,920 
มากกวา่ 12 เดือน 4,680 2,936 3,856 2,856 

รวม 1,333,976 1,061,254 1,292,984 1,031,017 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (1,975) (1,975) (1,975) (1,975) 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 1,332,001 1,059,279 1,291,009 1,029,042 

9. สินค้าคงเหลือ 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 2557 2556 
สินคา้คงเหลือ 9,844,866 8,080,665 8,711,764 7,501,667 
หกั:  รายการปรับลดราคาทุน     

 ใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (272,585) (309,886) (266,622) (309,316) 
สุทธิ 9,572,281 7,770,779 8,445,142 7,192,351 
หกั:  สินคา้ท่ีจ่ายชาํระค่าสินคา้     

 เม่ือขาย (1,193,260) (1,059,235) (1,097,005) (1,015,260) 
 ส่วนลดจากการซ้ือสินคา้ (348,205) (205,905) (322,605) (201,505) 
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 8,030,816 6,505,639 7,025,532 5,975,586 
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10. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

  สัดส่วน  เงินปันผลท่ีบริษทัฯ 

 ทุนเรียกชาํระแลว้ เงินลงทุน ราคาทุน รับระหวา่งปี 

ช่ือบริษทั 2557 2556 2557 2556 2557 2556 2557 2556 
   (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.  251,179  30,000  100.00  100.00 251,179 29,800 - - 
บริษทั เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จาํกดั  1,000,000  500,000  99.99  99.99 1,000,000 500,000 - - 
บริษทั ดีซี เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จาํกดั  2,500  1,250  99.99  99.99 2,500 1,250 1,250 - 

     1,258,678 536,049 1,250 39,994 

ในระหวา่งปีปัจจุบนั มีการเปล่ียนท่ีสาํคญัของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 

Home Product Center (Malaysia) Sdn. Bhd. 

Home Product Center (Malaysia) Sdn. Bhd. มีมติอนุมติัใหจ้ดทะเบียนเพิ่มทุนและเรียกชาํระเงิน
เพิ่มทุนจากผูถื้อหุน้หลายคร้ัง รวมจาํนวน 22 ลา้นมาเลเซียริงกิต (ประมาณ 221 ลา้นบาท) บริษทัฯ
จ่ายชาํระเงินค่าหุน้เพิ่มทุนดงักล่าวทั้งจาํนวนแลว้ การเพ่ิมทุนของบริษทัยอ่ยไม่มีผลทาํใหส้ัดส่วน
ในการถือหุน้ของบริษทัฯเปล่ียนแปลง 

บริษทั เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จาํกดั 

บริษทั เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จาํกดั มีมติอนุมติัใหเ้พิ่มทุนจากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 500 ลา้นบาท 
เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 1,000 ลา้นบาท และเรียกชาํระเงินเพิ่มทุนจากผูถื้อหุน้ บริษทัฯจ่าย
ชาํระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าวในเดือนสิงหาคม 2557 การเพิ่มทุนของบริษทัย่อยไม่มีผลทาํให้
สดัส่วนในการถือหุน้ของบริษทัฯเปล่ียนแปลง 

บริษทั ดีซี เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จาํกดั 

บริษทั ดีซี เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จาํกัด มีมติอนุมติัให้เรียกชาํระเงินค่าหุ้นเพิ่มเติมจากผูถื้อหุ้นอีก     
ร้อยละ 25 สาํหรับหุน้ท่ียงัเรียกชาํระไม่เตม็มูลค่า รวมเป็นจาํนวน 1.25 ลา้นบาท บริษทัฯจ่ายชาํระ
เงินค่าหุน้ดงักล่าวในเดือนมิถุนายน 2557 
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11. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 มูลค่าตามบญัชีของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 แสดงได้
ดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม 
 

ท่ีดินและส่วน
ปรับปรุงท่ีดิน 

อาคาร
สาํนกังานและ

อุปกรณ์ 
ใหเ้ช่า 

สินทรัพย์
ระหวา่งติดตั้ง
และก่อสร้าง 

 
 

 
รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557     
ราคาทุน 150,000 1,450,058 1,806,409 3,406,467 
หกั: ค่าเส่ือมราคาสะสม - (641,895) - (641,895) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 150,000 808,163 1,806,409 2,764,572 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556     
ราคาทุน 150,000 1,367,750 620,076 2,137,826 
หกั: ค่าเส่ือมราคาสะสม - (585,566) - (585,566) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 150,000 782,184 620,076 1,552,260 

   
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ท่ีดินและส่วน
ปรับปรุงท่ีดิน 

อาคาร
สาํนกังานและ

อุปกรณ์ 
ใหเ้ช่า 

สินทรัพย์
ระหวา่งติดตั้ง
และก่อสร้าง 

 
 

 
รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557     
ราคาทุน 725,692 1,450,058 1,806,409 3,982,159 
หกั: ค่าเส่ือมราคาสะสม - (641,895) - (641,895) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 725,692 808,163 1,806,409 3,340,264 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556     
ราคาทุน 150,000 1,367,750 620,076 2,137,826 
หกั: ค่าเส่ือมราคาสะสม - (585,566) - (585,566) 
มูลค่าตามบญัชี - สุทธิ 150,000 782,184 620,076 1,552,260 
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 การกระทบยอดมูลค่าตามบญัชีของอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนสาํหรับปี 2557 และ 2556 แสดง
ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 2557 2556 
มูลค่าตามบญัชีตน้ปี 1,552,260 1,376,270 1,552,260 1,376,270 
ซ้ือสินทรัพย ์ 1,020,536 260,117 1,020,536 260,117 
รับโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์     

- ราคาทุน 250,020 - 825,712 - 
จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย     

- มูลค่าสุทธิตามบญัชี (418) (1,699) (418) (1,699) 
ค่าเส่ือมราคา (57,826) (82,428) (57,826) (82,428) 
มูลค่าตามบญัชีปลายปี 2,764,572 1,552,260 3,340,264 1,552,260 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนท่ีแสดงในงบการเงิน
รวม (ไม่รวมสินทรัพยร์ะหวา่งติดตั้งและก่อสร้าง) มีมูลค่า 2,925 ลา้นบาท (2556: 2,925 ลา้นบาท)  

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มูลค่ายติุธรรมของอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนท่ีแสดงในงบการเงิน
เฉพาะกิจการ (ไม่รวมสินทรัพยร์ะหว่างติดตั้งและก่อสร้าง) มีมูลค่า 3,501 ลา้นบาท (2556: 2,925 
ลา้นบาท)  

 โดยเกณฑท่ี์ใชใ้นการประเมินราคาสินทรัพยมี์ดงัน้ี 

- ท่ีดิน ท่ีซ้ือในปี 2557 ถือตามราคาท่ีซ้ือมา ฝ่ายบริหารเช่ือว่ามูลค่ายุติธรรมไม่มีผลแตกต่าง
อยา่งเป็นสาระสาํคญักบัราคาซ้ือ 

- ท่ีดิน ท่ีซ้ือก่อนปี 2557 ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินอิสระในปี 2556 โดยใชว้ิธีเปรียบเทียบ
ราคาตลาดในบริเวณใกลเ้คียงปรับปรุงดว้ยผลแตกต่างอ่ืนๆ (Market Approach) เช่น สภาพ
หรือทาํเลท่ีตั้งท่ีแตกต่างกนั เป็นตน้ 

- อาคารและส่ิงปลูกสร้าง ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินอิสระในปี 2556 โดยใชว้ิธีมูลค่าตน้ทุน
ทดแทนสุทธิ (Depreciated Replacement Cost Approach) 
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12. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

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

ราคาทุน         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 4,597,286 7,931,335 430,675 3,646,016 75,775 3,416,685 20,097,772 
ซ้ือเพิ่ม 2,854,377 272,312 74,306 638,356 7,000 6,090,825 9,937,176 
จาํหน่ายและตดัจาํน่าย - (31,422) (72,728) (127,420) (10,350) - (241,920) 
โอนเขา้ (ออก) 64,995 2,279,259 2,170 503,887 - (2,850,311) - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 7,516,658 10,451,484 434,423 4,660,839 72,425 6,657,199 29,793,028 
ซ้ือเพิ่ม 250,994 251,063 61,163 592,445 6,164 4,340,095 5,501,924 
จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย - (115,577) (26,698) (142,338) (2,268) (1,639) (288,520) 
โอนไปอสังหาริมทรัพย ์        
เพื่อการลงทุน - - - - - (250,020) (250,020) 

โอนเขา้ (ออก) 7,172 5,726,211 2,313 426,738 - (6,162,434) - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 7,774,824 16,313,181 471,201 5,537,684 76,321 4,583,201 34,756,412 

ค่าเส่ือมราคาสะสม        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 - 2,695,042 354,286 2,126,036 25,172 - 5,200,536 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 831,849 61,409 581,751 13,250 - 1,488,259 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ี        
  จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย - (14,501) (72,639) (112,685) (8,774) - (208,599) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 - 3,512,390 343,056 2,595,102 29,648 - 6,480,196 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 1,219,187 58,547 821,373 13,743 - 2,112,850 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ี        
 จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย - (68,106) (26,640) (132,099) (2,042) - (228,887) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 - 4,663,471 374,963 3,284,376 41,349 - 8,364,159 

ค่าเผ่ือการด้อยค่า        
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 9,430 41,248 - - - - 50,678 
เพิ่มข้ึนระหวา่งปี - 65,740 - - - - 65,740 
ลดลงระหวา่งปี - (38,580) - - - - (38,580) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 9,430 68,408 - - - - 77,838 
เพิ่มข้ึนระหวา่งปี - 5,000 - - - - 5,000 
ลดลงระหวา่งปี - (56,871) - - - - (56,871) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 9,430 16,537 - - - - 25,967 

ผลต่างจากการแปลงค่า        
 งบการเงนิ  (2,998) (382) (178) - (10,819) (14,377) 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 7,507,228 6,870,686 91,367 2,065,737 42,777 6,657,199 23,234,994 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 7,765,394 11,630,175 95,856 2,253,130 34,972 4,572,382 26,351,909 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี       
 2556 (จาํนวน 1,448 ลา้นบาท รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขาย ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 1,488,259 

 2557 (จาํนวน 1,967 ลา้นบาท รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขาย ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร) 2,112,850 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ท่ีดินและ   เคร่ืองตกแต่ง  สินทรัพย ์  

 ส่วนปรับปรุง อาคารและ อุปกรณ์ และเคร่ืองใช ้  ระหวา่งติดตั้ง  

 ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง คอมพิวเตอร์ สาํนกังาน ยานพาหนะ และก่อสร้าง รวม 

ราคาทุน         

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 4,597,286 7,930,689 430,218 3,625,780 74,960 3,416,684 20,075,617 

ซ้ือเพิ่ม 2,854,377 160,213 67,007 553,942 6,999 4,933,756 8,576,294 

จาํหน่ายและตดัจาํน่าย - (31,422) (72,661) (127,206) (10,312) - (241,601) 

โอนเขา้ (ออก) 64,995 2,254,046 - 485,769 - (2,804,810) - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 7,516,658 10,313,526 424,564 4,538,285 71,647 5,545,630 28,410,310 

ซ้ือเพิ่ม 250,994 184,764 49,453 437,152 6,164 3,360,504 4,289,031 

จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย - (114,627) (26,676) (142,032) (2,268) - (285,603) 

โอนไปอสังหาริมทรัพย ์        

เพื่อการลงทุน (575,692) - - - - (250,020) (825,712) 

โอนเขา้ (ออก) 7,172 5,526,602 2,070 389,207 - (5,925,051) - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 7,199,132 15,910,265 449,411 5,222,612 75,543 2,731,063 31,588,026 

ค่าเส่ือมราคาสะสม        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 - 2,694,694 353,928 2,107,864 25,089 - 5,181,575 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 823,589 60,425 572,675 13,094 - 1,469,783 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ี        

 จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย - (14,501) (72,572) (112,473) (8,736) - (208,282) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 - 3,503,782 341,781 2,568,066 29,447 - 6,443,076 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับปี - 1,117,187 52,685 735,173 13,588 - 1,918,633 

ค่าเส่ือมราคาสาํหรับส่วนท่ี        

 จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย - (68,034) (26,619) (131,892) (2,041) - (228,586) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 - 4,552,935 367,847 3,171,347 40,994 - 8,133,123 

ค่าเผ่ือการด้อยค่า        

ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2556 9,430 41,248 - - - - 50,678 

เพิ่มข้ึนระหวา่งปี - 65,740 - - - - 65,740 

ลดลงระหวา่งปี - (38,580) - - - - (38,580) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 9,430 68,408 - - - - 77,838 

เพิ่มข้ึนระหวา่งปี - 5,000 - - - - 5,000 

ลดลงระหวา่งปี - (56,871) - - - - (56,871) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 9,430 16,537 - - - - 25,967 

มูลค่าสุทธิตามบัญชี       

31 ธนัวาคม 2556 7,507,228 6,741,336 82,783 1,970,219 42,200 5,545,630 21,889,396 

31 ธนัวาคม 2557 7,189,702 11,340,793 81,564 2,051,265 34,549 2,731,063 23,428,936 

ค่าเส่ือมราคาสําหรับปี     

2556 (จาํนวน 1,430 ลา้นบาท รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขาย ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร)  1,469,783 

2557 (จาํนวน 1,785 ลา้นบาท รวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการขาย ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่าใชจ่้ายในการบริหาร)  1,918,633 
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 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษทัฯและบริษทัย่อยมียอดคงเหลือของยานพาหนะและอุปกรณ์ซ่ึง
ไดม้าภายใตส้ญัญาเช่าทางการเงิน โดยมีมูลค่าสุทธิตามบญัชีเป็นจาํนวนเงิน 27 ลา้นบาท (2556: 32 
ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะบริษทัฯ 10 ลา้นบาท 2556: 25 ลา้นบาท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีอาคารและอุปกรณ์จาํนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่าเส่ือม
ราคาหมดแลว้แต่ยงัใชง้านอยู่ มูลค่าตามบญัชีก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของสินทรัพยด์งักล่าวมี
จาํนวนเงินประมาณ 1,893 ลา้นบาท (2556: 1,791 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะบริษทัฯ: 1,876 ลา้น
บาท 2556: 1,774 ลา้นบาท) 

13. คอมพวิเตอร์ซอฟแวร์ 
(หน่วย: พนับาท) 

    
งบการเงินรวม 

งบการเงิน     
เฉพาะกิจการ 

ราคาทุน   
1 มกราคม 2556 278,626 278,278 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งปี 73,920 29,024 
31 ธนัวาคม 2556 352,546 307,302 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งปี 38,855 33,232 
ตดัจาํหน่ายระหวา่งปี (2) (2) 
31 ธนัวาคม 2557 391,399 340,532 
ค่าตดัจําหน่ายสะสม   
1 มกราคม 2556 80,297 80,212 
ค่าตดัจาํหน่ายระหวา่งปี 30,677 29,167 
31 ธนัวาคม 2556 110,974 109,379 
ค่าตดัจาํหน่ายระหวา่งปี 34,134 28,909 
ค่าตดัจาํหน่ายของส่วนท่ีตดัจาํหน่ายระหวา่งปี (2) (2) 
31 ธนัวาคม 2557 145,106 138,286 
ค่าเผ่ือการด้อยค่า   
1 มกราคม 2556 8,500 8,500 
ลดลงระหวา่งปี (8,500) (8,500) 
31 ธนัวาคม 2556 - - 
ลดลงระหวา่งปี - - 
31 ธนัวาคม 2557 - - 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (37) - 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี   
31 ธนัวาคม 2556 241,572 197,923 
31 ธนัวาคม 2557 246,256 202,246 
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14. สิทธิการเช่า 
(หน่วย: พนับาท) 

    
งบการเงินรวม 

งบการเงิน     
เฉพาะกิจการ 

ราคาทุน   
1 มกราคม 2556 1,464,189 1,464,189 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งปี 399,752 329,752 
31 ธนัวาคม 2556 1,863,941 1,793,941 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งปี 496,296 420,821 
ตดัจาํหน่ายระหวา่งปี (4,812) (4,812) 
31 ธนัวาคม 2557 2,355,425 2,209,950 
ค่าตดัจําหน่ายสะสม   
1 มกราคม 2556 283,530 283,530 
ค่าตดัจาํหน่ายระหวา่งปี 48,011 48,011 
31 ธนัวาคม 2556 331,541 331,541 
ค่าตดัจาํหน่ายระหวา่งปี 59,686 58,126 
ค่าตดัจาํหน่ายของส่วนท่ีตดัจาํหน่ายระหวา่งปี (3,123) (3,123) 
31 ธนัวาคม 2557 388,104 386,544 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี   
31 ธนัวาคม 2556 1,532,400 1,462,400 
31 ธนัวาคม 2557 1,967,321 1,823,406 

15. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 

(หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย 

งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 (ร้อยละต่อปี) 2557 2556 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 2.45 - 2.90 - 1,360,000 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯไม่มีเงินกูย้มืระยะสั้นคงเหลือ (2556: ยอดคงเหลือ 1,360 ลา้น
บาท ประกอบดว้ยวงเงิน 1,000 ลา้นบาท ครบกาํหนดชาํระในเดือนกุมภาพนัธ์ 2557 และมีนาคม 
2557 งวดละ 500 ลา้นบาท และวงเงิน 360 ลา้นบาท ครบกาํหนดชาํระเม่ือทวงถาม)  



   28 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 บริษทัฯ มีวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารหลายแห่งท่ียงัมิไดเ้บิก
ใชเ้ป็นจาํนวนทั้งส้ิน 305 ลา้นบาท และ 275 ลา้นบาท ตามลาํดบั และมีวงเงินสินเช่ืออ่ืนๆ จาํนวน 
6,507 ลา้นบาท และ 7,571 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

16. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 9,656,790 8,644,179 8,853,575 7,975,555 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,580 - 52,010 41,657 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 497,063 448,040 397,431 363,770 
เจา้หน้ีค่าซ้ือทรัพยสิ์น 949,888 1,166,381 930,557 909,672 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - 1,581 65,964 46,246 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 970,044 796,534 793,352 727,321 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 12,075,365 11,056,715 11,092,889 10,064,221 

17. หนีสิ้นตามสัญญาเช่าการเงิน 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระในหน่ึงปี ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินหน่ึงปี 
 2557 2556 2557 2556 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 12,380 9,925 16,493 20,607 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจาํหน่าย (1,931) (1,849) (763) (1,594) 
สุทธิ 10,449 8,076 15,730 19,013 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระในหน่ึงปี ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระเกินหน่ึงปี 
 2557 2556 2557 2556 
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 4,725 5,871 7,446 12,670 
หกั: ดอกเบ้ียรอการตดัจาํหน่าย (622) (880) (154) (777) 
สุทธิ 4,103 4,991 7,292 11,893 
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บริษทัฯและบริษทัย่อยไดท้าํสัญญาเช่าการเงินกบับริษทัลีสซ่ิงเพื่อเช่ายานพาหนะและอุปกรณ์ใช้
ในการดาํเนินงานของกิจการโดยมีกาํหนดการชาํระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายขุองสัญญามีระยะเวลา
โดยเฉล่ียประมาณ 3 ถึง 5 ปี  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ายค่าเช่าขั้นตํ่าตามสญัญาเช่าการเงินดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2557 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 12,380 16,493 28,873 
ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                                  (1,931) (763) (2,694) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 10,449 15,730 26,179 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 

 31 ธนัวาคม 2556 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 9,925 20,607 30,532 
ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                                  (1,849) (1,594) (3,443) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 8,076 19,013 27,089 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2557 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 4,725 7,446 12,171 
ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                                  (622) (154) (776) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 4,103 7,292 11,395 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 ธนัวาคม 2556 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 5,871 12,670 18,541 
ดอกเบ้ียตามสัญญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                                  (880) (777) (1,657) 

มูลค่าปัจจุบนัของจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายทั้งส้ินตามสัญญาเช่า 4,991 11,893 16,884 
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18. เงินกู้ยืมระยะยาว 
(หน่วย: พนับาท) 

 อตัรา  งบการเงินรวมและ 
 ดอกเบ้ีย  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกู ้ (ร้อยละต่อปี) การชาํระคืน 2557 2556 
1 3.70 ชาํระดอกเบ้ียเป็นรายงวดทุก 3 เดือน เร่ิม

ชาํระงวดแรกในเดือนท่ีสามนบัตั้งแต่
เดือนท่ีเบิกรับเงินกู ้

ชาํระคืนเงินตน้เป็นรายงวดทุก 6 เดือน เร่ิม
ชาํระงวดแรกในเดือนท่ีหกนบัตั้งแต่เดือน
ท่ีเบิกรับเงินกูง้วดแรก โดยตอ้งชาํระหน้ี
เงินตน้ใหเ้สร็จส้ินภายใน 10 งวด หรือ 60 
เดือนนบัจากเดือนท่ีเบิกรับเงินกูง้วดแรก  900,000 1,200,000 

2 3.71 ชาํระดอกเบ้ียเป็นรายงวดทุก 3 เดือน เร่ิม
ชาํระงวดแรกในเดือนท่ีสามนบัตั้งแต่
เดือนท่ีเบิกรับเงินกู ้

ชาํระคืนเงินตน้เป็นรายงวดทุก 6 เดือน เร่ิม
ชาํระงวดแรกในเดือนท่ีหกนบัตั้งแต่เดือน
ท่ีเบิกรับเงินกูง้วดแรก โดยตอ้งชาํระหน้ี
เงินตน้ใหเ้สร็จส้ินภายใน 10 งวด หรือ 60 
เดือนนบัจากเดือนท่ีเบิกรับเงินกูง้วดแรก 700,000 900,000 

3 3.59 ชาํระดอกเบ้ียเป็นรายงวดทุก 3 เดือน เร่ิม
ชาํระงวดแรกในเดือนท่ีสามนบัตั้งแต่
เดือนท่ีเบิกรับเงินกู ้

ชาํระคืนเงินตน้เป็นรายงวดทุก 6 เดือน เร่ิม
ชาํระงวดแรกในเดือนท่ีหกนบัตั้งแต่เดือน
ท่ีเบิกรับเงินกูง้วดแรก โดยตอ้งชาํระหน้ี
เงินตน้ใหเ้สร็จส้ินภายใน 10 งวด หรือ 60 
เดือนนบัจากเดือนท่ีเบิกรับเงินกูง้วดแรก 900,000 - 

รวม 2,500,000 2,100,000 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (700,000) (500,000) 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 1,800,000 1,600,000 

เงินกูย้ืมดงักล่าวเป็นเงินกูย้ืมแบบไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง ภายใต้
สัญญาเงินกู้ บริษทัฯตอ้งปฎิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น       
การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เป็นตน้ 
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19. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

 จาํนวนเงินสาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังานเม่ือออกจากงาน
แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 2557 2556 

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์
ต้นปี 

 
91,875 

 
80,958 

 
88,038 

 
80,958 

ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 11,276 10,700 9,864 7,838 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 3,962 3,646 3,454 2,671 
ผลประโยชนท่ี์จ่ายในระหวา่งปี (352) (3,429) (352) (3,429) 

ภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์
ปลายปี 

 
106,761 

 
91,875 

 
101,004 

 
88,038 

 ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรวมอยูใ่นส่วนของกาํไรหรือขาดทุนแสดงได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 2557 2556 
ตน้ทุนบริการในปัจจุบนั 11,276 10,700 9,864 7,838 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 3,962 3,646 3,454 2,671 

รวมค่าใช้จ่ายทีรั่บรู้ในส่วนของ 
 กาํไรหรือขาดทุน 

 
15,238 

 
14,346 

 
13,318 

 
10,509 

ค่าใชจ่้ายดงักล่าวรับรู้ในรายการต่อไปน้ี
ในส่วนของกาํไรหรือขาดทุน 

    

 ค่าใชจ่้ายในการขายและการบริหาร 15,238 14,346 13,318 10,509 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 จาํนวนสะสมของผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยั (สุทธิจากผลกระทบของภาษีเงินได้) ซ่ึงรับรู้ในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน มีจาํนวน
ทั้งส้ิน 19 ลา้นบาท (2556: 19 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะบริษทัฯ: 19 ลา้นบาท 2556: 19           
ลา้นบาท) 
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 สมมติฐานท่ีสาํคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งัน้ี 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 2557 2556 
อตัราคิดลด 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 
อตัราการข้ึนเงินเดือนในอนาคต  6.0% - 6.5% 6.0% - 6.5% 6.0% - 6.5% 6.0% - 6.5% 
อตัราการเปล่ียนแปลงในจาํนวน   

พนกังาน (ข้ึนกบัช่วงอาย)ุ 
0 - 50% 0 - 50% 0 - 50% 0 - 50% 

 จาํนวนเงินภาระผูกพนัตามโครงการผลประโยชน์และภาระผูกพนัท่ีถูกปรับปรุงจากผลของ
ประสบการณ์สาํหรับปีปัจจุบนัและส่ีปียอ้นหลงัแสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 จาํนวนภาระผกูพนัตาม จาํนวนภาระผกูพนัท่ีถูกปรับปรุง 
 โครงการผลประโยชน ์ จากผลของประสบการณ์ 
               

งบการเงินรวม 
งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

              
งบการเงินรวม 

งบการเงิน
เฉพาะกิจการ 

ปี 2557 106,761 101,004 - - 
ปี 2556 91,875 88,038 - - 
ปี 2555 80,958 80,958 57,711 57,711 
ปี 2554 91,352 91,352 - - 
ปี 2553 76,786 76,786 - - 

20. หุ้นกู้ 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 จาํนวนหุน้ (หน่วย) จาํนวนเงิน (พนับาท) 
 2557 2556 2557 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 - 
คร้ังท่ี 2/2557 530,000 - 530,000 - 
คร้ังท่ี 3/2557 520,000 - 520,000 - 
คร้ังท่ี 4/2557 2,000,000 - 2,000,000 - 
คร้ังท่ี 5/2557 1,000,000 - 1,000,000 - 

รวม 11,350,000 6,300,000 11,350,000 6,300,000 
หกั: ส่วนท่ีจะถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  (2,300,000) - 

หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี  9,050,000 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 การดาํรงสดัส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้และขอ้จาํกดัการประกาศจ่าย 
 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 และกนัยายนของแต่ละปี 
 ตลอดอายขุองหุน้กู ้กาํหนดชาํระดอกเบ้ียคร้ังแรกวนัท่ี 14 มีนาคม 2556 
การชาํระเงินตน้ ในวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กูคื้อวนัท่ี 14 กนัยายน 2558 
เง่ือนไขและขอ้จาํกดัทางการเงิน การดาํรงสดัส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้และขอ้จาํกดัการประกาศจ่าย 
 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 และกนัยายนของแต่ละปี 
 ตลอดอายขุองหุน้กู ้กาํหนดชาํระดอกเบ้ียคร้ังแรกวนัท่ี 18 มีนาคม 2557 
การชาํระเงินตน้ ในวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กูคื้อวนัท่ี 18 กนัยายน 2559 
เง่ือนไขและขอ้จาํกดัทางการเงิน การดาํรงสดัส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้และขอ้จาํกดัการประกาศจ่าย 
 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 การดาํรงสดัส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้และขอ้จาํกดัการประกาศจ่าย 
 เงินปันผล และการจาํหน่าย จ่ายหรือโอนทรัพยสิ์น 
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5. หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีประกนัของบริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 
2/2557 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2560 

 "หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีประกนัของ 

ช่ือของหุน้กู ้
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 2/2557                

ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2560" 
จาํนวนเงิน  530 ลา้นบาท  
อาย ุ 3 (สาม) ปี นบัจากวนัท่ีออกหุน้กู ้ 
วนัท่ีออกหุน้กู ้ 25 กรกฏาคม 2557 
อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ 3.53 ต่อปี  
ระยะเวลาการชาํระดอกเบ้ีย ชาํระทุกๆ 6 (หก) เดือน ในเดือนมกราคม และกรกฏาคม ของแต่ละปี 
 ตลอดอายขุองหุน้กู ้กาํหนดชาํระดอกเบ้ียคร้ังแรกวนัท่ี 25 มกราคม 2558 
การชาํระเงินตน้ ในวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กูคื้อวนัท่ี 25 กรกฏาคม 2560 
เง่ือนไขและขอ้จาํกดัทางการเงิน การดาํรงสดัส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้และขอ้จาํกดัการประกาศจ่าย 
 เงินปันผล และการจาํหน่าย จ่ายหรือโอนทรัพยสิ์น 

6. หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีประกนัของบริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 
3/2557 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2560 

 "หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีประกนัของ 

ช่ือของหุน้กู ้
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 3/2557                

ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2560" 
จาํนวนเงิน  520 ลา้นบาท  
อาย ุ 3 (สาม) ปี นบัจากวนัท่ีออกหุน้กู ้ 
วนัท่ีออกหุน้กู ้ 8 สิงหาคม 2557 
อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ 3.53 ต่อปี  
ระยะเวลาการชาํระดอกเบ้ีย ชาํระทุกๆ 6 (หก) เดือน ในเดือนกมุภาพนัธ์ และสิงหาคม ของแต่ละปี 
 ตลอดอายขุองหุน้กู ้กาํหนดชาํระดอกเบ้ียคร้ังแรกวนัท่ี 8 กมุภาพนัธ์ 2558 
การชาํระเงินตน้ ในวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กูคื้อวนัท่ี 8 สิงหาคม 2560 
เง่ือนไขและขอ้จาํกดัทางการเงิน การดาํรงสดัส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้และขอ้จาํกดัการประกาศจ่าย 
 เงินปันผล และการจาํหน่าย จ่ายหรือโอนทรัพยสิ์น 
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7. หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีประกนัของบริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 
4/2557 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2560 

 "หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีประกนัของ 

ช่ือของหุน้กู ้
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 4/2557                

ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2560" 
จาํนวนเงิน  2,000 ลา้นบาท  
อาย ุ 3 (สาม) ปี นบัจากวนัท่ีออกหุน้กู ้ 
วนัท่ีออกหุน้กู ้ 1 กนัยายน 2557 
อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ 3.54 ต่อปี  
ระยะเวลาการชาํระดอกเบ้ีย ชาํระทุกๆ 6 (หก) เดือน ในเดือนมีนาคม และกนัยายน ของแต่ละปี 
 ตลอดอายขุองหุน้กู ้กาํหนดชาํระดอกเบ้ียคร้ังแรกวนัท่ี 1 มีนาคม 2558 
การชาํระเงินตน้ ในวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กูคื้อวนัท่ี 1 กนัยายน 2560 
เง่ือนไขและขอ้จาํกดัทางการเงิน การดาํรงสดัส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้และขอ้จาํกดัการประกาศจ่าย 
 เงินปันผล และการจาํหน่าย จ่ายหรือโอนทรัพยสิ์น 

8. หุ้นกูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีประกนัของบริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 
5/2557 ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2562 

 "หุน้กูไ้ม่ดอ้ยสิทธิและไม่มีประกนัของ 

ช่ือของหุน้กู ้
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) คร้ังท่ี 5/2557                

ครบกาํหนดไถ่ถอนปี 2562" 
จาํนวนเงิน  1,000 ลา้นบาท  
อาย ุ 5 (หา้) ปี นบัจากวนัท่ีออกหุน้กู ้ 
วนัท่ีออกหุน้กู ้ 26 ธนัวาคม 2557 
อตัราดอกเบ้ีย ร้อยละ 3.47 ต่อปี  
ระยะเวลาการชาํระดอกเบ้ีย ชาํระทุกๆ 6 (หก) เดือน ในเดือนมิถุนายน และธนัวาคม ของแต่ละปี 
 ตลอดอายขุองหุน้กู ้กาํหนดชาํระดอกเบ้ียคร้ังแรกวนัท่ี 26 มิถุนายน 2558 
การชาํระเงินตน้ ในวนัครบกาํหนดไถ่ถอนหุน้กูคื้อวนัท่ี 26 ธนัวาคม 2562 
เง่ือนไขและขอ้จาํกดัทางการเงิน การดาํรงสดัส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้และขอ้จาํกดัการประกาศจ่าย 
 เงินปันผล และการจาํหน่าย จ่ายหรือโอนทรัพยสิ์น 
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21. ทุนจดทะเบียน 

จาํนวนหุน้สามญั ทุนชาํระแลว้ และส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญัของบริษทัฯมีการเปล่ียนแปลงดงัน้ี 
    ส่วนเกินมูลค่า 
  จาํนวนหุน้ ทุนชาํระแลว้ หุน้สามญั 
  (พนัหุน้) (พนับาท) (พนับาท) 

หุน้สามญัจดทะเบียน    
ณ วนัตน้ปี 9,589,848   
เพ่ิมข้ึนระหวา่งปี 2,740,290   
ลดลงระหวา่งปี (741)   
ณ วนัปลายปี 12,329,397   

หุน้สามญัท่ีออกและชาํระแลว้    
ณ วนัตน้ปี 9,589,551 9,589,551 646,323 
เพ่ิมทุนจากการจ่ายหุน้ปันผล 2,739,764 2,739,764 - 
ณ วนัปลายปี 12,329,315 12,329,315 646,323 

 เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2557 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯมีมติอนุมติัเร่ืองทุนจดทะเบียนดงัน้ี 

1. อนุมติัลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 9,589,847,893 บาท เป็น
ทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 9,589,550,988 บาท โดยยกเลิกหุ้นสามญัจดทะเบียนท่ีคงเหลือ
จากการจดัสรรหุน้ปันผลระหว่างกาลตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2556 จาํนวน 
296,905 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  

2. อนุมติัการจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบริษทัฯจาํนวนไม่เกิน 1,370,350,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว้
หุน้ละ 1 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯในอตัรา 7 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล รวมมูลค่าทั้งส้ินไม่
เกินจาํนวน 1,370,350,000 บาท หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายปันผล 0.1429 บาทต่อหุน้ ทั้งน้ีในกรณี
ท่ีผูถื้อหุน้รายใดมีเศษของหุน้เดิมหลงัการจดัสรรหุน้ปันผลแลว้ ใหจ่้ายปันผลเป็นเงินสดแทนใน
อตัราหุน้ละ 0.1429 บาท 

3. อนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 9,589,550,988 บาท เป็น
ทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 10,959,900,988 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 
1,370,350,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ปันผล 

 เม่ือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2557 บริษทัฯไดร้ายงานผลจาํนวนหุ้นสามญัท่ีจดัสรรเป็นหุน้ปันผล
จริงจาํนวน 1,369,906,003 หุน้ แก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
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เม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม 2557 ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯมีมติอนุมติัเร่ืองทุนจดทะเบียนดงัน้ี 

1. อนุมติัลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 10,959,900,988 บาท เป็นทุน
จดทะเบียนใหม่ 10,959,456,991 บาท โดยยกเลิกหุ้นสามญัจดทะเบียนท่ีคงเหลือจากการ
จดัสรรหุน้ปันผลตามมติท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2557 จาํนวน 443,997 หุน้ มูลค่าท่ี
ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  

2. อนุมติัการจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบริษทัฯจาํนวนไม่เกิน 1,369,940,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว้
หุน้ละ 1 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯในอตัรา 8 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งส้ินไม่
เกินจาํนวน 1,369,940,000 บาท หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายปันผล 0.1250 บาทต่อหุ้น ทั้งน้ีใน
กรณีท่ีผูถื้อหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลงัการจดัสรรหุ้นปันผลแลว้ ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสด
แทนในอตัราหุน้ละ 0.1250 บาท 

3.    อนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 10,959,456,991 บาท 
เ ป็นทุนจดทะเบียนใหม่  12,329,396,991 บาท  โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน 
1,369,940,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ปันผล  

 เม่ือวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2557 บริษทัฯไดร้ายงานผลจาํนวนหุน้สามญัท่ีจดัสรรเป็นหุน้ปันผล
จริงจาํนวน 1,369,858,455 หุน้ แก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

22. โครงการสะสมหุ้นสําหรับพนักงาน 

เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2556 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ มีมติอนุมติัโครงการสะสมหุน้สาํหรับ
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 เงินส่วนท่ีพนกังานจ่ายเพื่อเขา้ร่วมโครงการ: 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) 

 โครงการสะสมหุ้นสําหรับพนักงานน้ีไดรั้บความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์ม่ือวนัท่ี 11 มิถุนายน 2556 
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 ในระหว่างปี 2557 บริษทัฯไดจ่้ายเงินสมทบโครงการเป็นจาํนวนเงิน 23 ลา้นบาท (2556: 10 ลา้น
บาท) 

23. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใตบ้ทบญัญติัของมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง
จดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี
หกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุน
จดทะเบียน สาํรองตามกฎหมายดงักล่าวไม่สามารถนาํไปจ่ายเงินปันผลได ้

 ในระหวา่งปี 2557 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดจ้ดัสรรสาํรองตามกฎหมายเป็นจาํนวนเงิน 169.4 ลา้น
บาท (2556: 156.5 ลา้นบาท) งบการเงินเฉพาะบริษทัฯ: 169.4 ลา้นบาท (2556: 156.0 ลา้นบาท) 

24. ค่าใช้จ่ายตามลกัษณะ 

 รายการค่าใชจ่้ายแบ่งตามลกัษณะประกอบดว้ยรายการค่าใชจ่้ายท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อ่ืน     
ของพนกังาน 3,705 3,105 3,449 3,023 

ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัอาคารและสถานท่ี 1,677 1,476 1,593 1,464 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 2,264 1,649 2,063 1,629 
ค่าสนบัสนุนการขายและการดาํเนินงาน 2,956 2,483 2,835 2,453 
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน 466 277 466 279 
ค่าใชจ่้ายทางภาษีและค่าธรรมเนียมราชการ 969 885 934 867 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้สาํเร็จรูป 1,622 1,471 1,089 896 
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25. ภาษีเงินได้  

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

ภาษเีงนิได้ปัจจุบนั:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลสาํหรับปี 874,428 807,768 860,139 799,541 
รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้
นิติบุคคลของปีก่อน (5,014) 127 (5,005) 127 

ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการ
เกิดผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบั
รายการผลแตกต่างชัว่คราว (31,767) (19,147) (17,088) (8,991) 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบ
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 837,647 788,748 838,046 790,677 

รายการกระทบยอดระหวา่งกาํไรทางบญัชีกบัค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดมี้ดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 2557 2556 

กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 4,150,975 3,857,230 4,224,787 3,910,608 
     
อตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 20% 20% 
กาํไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล
คูณอตัราภาษี 830,195 771,446 844,957 782,122 

รายการปรับปรุงค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้    
นิติบุคคลของปีก่อน (5,014) 127 (5,005) 127 

ผลกระทบทางภาษีสาํหรับ:        
 รายไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภาษี - - (250) (7,999) 
 ค่าใชจ่้ายตอ้งหา้ม 5,691 24,077 4,072 23,957 
 ค่าใชจ่้ายท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พ่ิมข้ึน  (5,216) (8,293) (5,114) (8,216) 
 ขาดทุนทางภาษีท่ีไม่ไดใ้ชป้ระโยชน ์ 12,691 - - - 
 อ่ืนๆ  (700) 1,391 (614) 686 

รวม    12,466 17,175 (1,906) 8,428 
ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบ
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 837,647 788,748 838,046 790,677 
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ส่วนประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
ประกอบดว้ยรายการดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 2557 2556 2557 2556 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี     
ค่าเผือ่หน้ีสงสัยจะสูญ 663 663 663 663 
ค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ 70,041 41,581 64,921 40,701 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 5,193 15,568 5,193 15,568 
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 26,038 22,445 24,887 21,678 
ส่วนลดชดเชยสินคา้รอตดับญัชี 2,556 2,522 2,547 2,513 

ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 18,555 8,500 - - 

รวม    123,046 91,279 98,211 81,123 

หนีสิ้นภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี     
กาํไรจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั 4,756 4,756 4,756 4,756 

รวม    4,756 4,756 4,756 4,756 

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีสุทธิ 118,290 86,523 93,455 76,367 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรายการผลแตกต่างชั่วคราวท่ีใช้หักภาษีและ
ขาดทุนทางภาษีท่ียงัไม่ไดใ้ชจ้าํนวน 333 ลา้นบาท (2556: 308 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะบริษทัฯ: 
265 ลา้นบาท 2556: 307 ลา้นบาท) ท่ีไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี เน่ืองจาก
บริษทัฯและบริษทัยอ่ยพิจารณาแลว้เห็นวา่อาจไม่ไดใ้ชป้ระโยชน์จากผลแตกต่างชัว่คราวขา้งตน้ 

26. กาํไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสาํหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยูใ่นระหว่างปี และได้
ปรับปรุงจาํนวนหุ้นสามญัท่ีใช้ในการคาํนวณกาํไรต่อหุ้นของปี 2556 ท่ีนํามาเปรียบเทียบ 
(ปรับปรุงจาํนวนหุ้นสามญัท่ีเปล่ียนแปลงโดยการออกหุ้นปันผล ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ้ 21 โดยถือเสมือนว่าการออกหุน้ปันผลไดเ้กิดข้ึนตั้งแต่วนัท่ีเร่ิมตน้ของงวด
แรกท่ีเสนอรายงาน) 
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กาํไรต่อหุ้นปรับลดคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวมกาํไร
ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยผลรวมของจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหว่าง
ปีตามท่ีกล่าวขา้งตน้กบัจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีบริษทัฯอาจตอ้งออกเพ่ือแปลง
หุน้สามญัเทียบเท่าปรับลดทั้งส้ินใหเ้ป็นหุน้สามญั โดยสมมติว่าไดมี้การแปลงเป็นหุน้สามญั  ณ  วนั
ตน้ปีหรือ ณ วนัออกหุน้สามญัเทียบเท่า 

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐานและกาํไรต่อหุน้ปรับลดแสดงการคาํนวณไดด้งัน้ี 
 งบการเงินรวม 
 กาํไรสาํหรับปี จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้  
 2557 2556 2557 2556 2557 2556 
 (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นหุน้) (ลา้นหุน้) (บาท) (บาท) 
    (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ   3,313 3,068 12,329 12,328 0.27 0.25 
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ  -  1   
กาํไรต่อหุ้นปรับลด       
กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       
   สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั       
   จากใบสาํคญัแสดงสิทธิ  3,068  12,329  0.25 
 

  
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 กาํไรสาํหรับปี จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั กาํไรต่อหุน้  
 2557 2556 2557 2556 2557 2556 
 (ลา้นบาท) (ลา้นบาท) (ลา้นหุน้) (ลา้นหุน้) (บาท) (บาท) 
    (ปรับปรุงใหม่)  (ปรับปรุงใหม่) 
กาํไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน       
กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ   3,387 3,120 12,329 12,328 0.27 0.25 
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลด       
ใบสาํคญัแสดงสิทธิ  -  1   
กาํไรต่อหุ้นปรับลด       
กาํไรท่ีเป็นของผูถื้อหุน้สามญั       
   สมมติวา่มีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญั       
   จากใบสาํคญัแสดงสิทธิ  3,120  12,329  0.25 

 ไม่มีการแสดงกาํไรต่อหุน้ปรับลดสาํหรับปี 2557 เน่ืองจากใบสาํคญัแสดงสิทธิ ESOP-W4 ไดมี้การ
ใชสิ้ทธิคร้ังสุดทา้ยในเดือนพฤษภาคม 2556 

27. ข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

ข้อมูลส่วนงานดําเนินงานท่ีนําเสนอน้ีสอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯท่ีผูมี้อาํนาจ
ตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการ
จัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน ทั้งน้ีผูมี้อาํนาจ
ตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของบริษทัคือคณะกรรมการบริษทัฯ 
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 บริษทัฯและบริษทัย่อยดาํเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ 
ธุรกิจคา้ปลีกและคา้ส่ง ซ่ึงเป็นการจาํหน่ายสินคา้และใหบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตกแต่ง ก่อสร้าง 
ต่อเติม ซ่อมแซมอาคาร บา้นและท่ีอยู่อาศยัแบบครบวงจร และให้บริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจคา้
ปลีกและคา้ส่ง รวมถึงธุรกิจใหเ้ช่าพื้นท่ีและใหบ้ริการสาธารณูปโภคท่ีเก่ียวขอ้ง (ซ่ึงมียอดรวมของ
รายไดแ้ละ/หรือกาํไรและ/หรือสินทรัพย ์น้อยกว่าร้อยละ 10 ของรายไดร้วมและ/หรือกาํไรและ/
หรือสินทรัพยข์องทุกส่วนงาน ซ่ึงไม่เขา้เง่ือนไขท่ีตอ้งแยกแสดงตามท่ีกาํหนดในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน)  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุน
จากการดาํเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับท่ีใช้ในการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการ
ดาํเนินงานและสินทรัพยร์วมในงบการเงิน ดงันั้น รายได ้กาํไรจากการดาํเนินงาน และสินทรัพยท่ี์
แสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดาํเนินงานแลว้  

 ข้อมูลเกีย่วกบัเขตภูมิศาสตร์ 

รายได้จากการขายจากลูกค้าภายนอกกําหนดข้ึนตามสถานท่ีตั้ งของลูกค้าของบริษัทฯและ        
บริษทัยอ่ย สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 
   2557 2556 

รายได้จากการขายจากลูกค้าภายนอก   
ประเทศไทย 47,908 40,007 
ประเทศมาเลเซีย 57 - 
รวม 47,965 40,007 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน (ไม่รวมเคร่ืองมือทางการเงนิ สินทรัพย์ภาษเีงนิ
ได้รอตดับญัชี และสินทรัพย์ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน) 

  

ประเทศไทย 31,140 26,632 
ประเทศมาเลเซีย 191 2 
รวม 31,404 26,634 

 ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่  

 ในปี 2557 และ 2556 บริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีรายได้จากลูกคา้รายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากับหรือ
มากกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดข้องกิจการ 
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28. กองทุนสํารองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อย และพนักงานของบริษทัฯและบริษทัย่อย ไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนสํารอง
เล้ียงชีพข้ึนตามพระราชบญัญติักองทุนสาํรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและบริษทัยอ่ย และ
พนักงานของบริษทัฯและบริษทัย่อย จะจ่ายสมทบเขา้กองทุนเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 3 - 5 
ของเงินเดือน  กองทุนสํารองเล้ียงชีพน้ีบริหารโดยบริษัท  อเมริกัน  อินเตอร์แนชชั่นแนล        
แอสชัวรันส์ จาํกดั และจะจ่ายให้แก่พนักงานเม่ือพนักงานนั้นออกจากงานตามระเบียบว่าดว้ย
กองทุนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  

 ในระหว่างปี 2557 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย ไดจ่้ายเงินสมทบกองทุนเป็นจาํนวนเงิน 65 ลา้นบาท 
(2556: 57 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะบริษทัฯ: 59 ลา้นบาท 2556: 48 ลา้นบาท) 

29.  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 
เงินปันผลระหวา่งกาล สาํหรับปี 2556 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้   
 เม่ือวนัท่ี 22 ตุลาคม 2556 153 0.0186 
หุน้ปันผลระหวา่งกาล สาํหรับปี 2556 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้   
 เม่ือวนัท่ี 22 ตุลาคม 2556 1,369 0.1667 
รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2556  2,827  
เงินปันผลประจาํปี 2556 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้   
 เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2557 152 0.0159 
หุน้ปันผลประจาํปี 2556 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้   
 เม่ือวนัท่ี 10 เมษายน 2557 1,370 0.1429 
เงินปันผลระหวา่งกาล สาํหรับปี 2557 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้   
 เม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม 2557 152 0.0139 
หุน้ปันผลระหวา่งกาล สาํหรับปี 2557 ท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้   
 เม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม 2557 1,370 0.1250 
รวมเงินปันผลสาํหรับปี 2557  3,044  
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30. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

30.1 ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน 

ก) บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าท่ีดิน อายขุองสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ  
3 - 30 ปี และสัญญาดงักล่าวเป็นสัญญาท่ีบอกเลิกไม่ได ้ เวน้แต่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลง
ยนิยอมร่วมกนั 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจํานวนเงินขั้นตํ่ าท่ีต้องจ่ายในอนาคตทั้ งส้ินภายใต้สัญญาเช่า
ดาํเนินการดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 2557 2556 

จ่ายชาํระ     
 ภายใน 1 ปี 88 112 86 96 
 มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 398 442 379 392 
 มากกวา่ 5 ปี 2,197 2,109 2,013 1,479 

ข) บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าพื้นท่ีศูนยก์ารคา้ อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ                
3 - 30 ปี และสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาท่ีบอกเลิกไม่ได้ เวน้แต่คู่สัญญาทั้ งสองฝ่ายตกลง
ยนิยอมร่วมกนั 

 บริษทัฯมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินการดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2557 2556 2557 2556 

จ่ายชาํระ     
ภายใน 1 ปี 114 119 98 119 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 426 469 404 469 
มากกวา่ 5 ปี 1,001 1,138 1,001 1,138 

30.2 ภาระผูกพนัตามสัญญาบริการ 

 บริษทัฯไดท้าํสัญญาการรับความช่วยเหลือทางดา้นการบริหารงานและการจดัการเก่ียวกบัสินคา้
กับบริษัทย่อยแห่งหน่ึง ภายใต้เง่ือนไขของสัญญาดังกล่าวบริษัทฯมีภาระผูกพันท่ีต้องจ่าย
ค่าตอบแทนในอตัราร้อยละของตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงของบริษทัย่อยดงักล่าว ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีระบุ
ในสญัญา 
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30.3 สัญญาให้เช่าระยะยาว 

บริษทัฯ ไดเ้ขา้ทาํสัญญาจาํนวน 7 สัญญากบับริษทัอ่ืน 2 แห่งในการให้เช่าและให้เช่าช่วงพื้นท่ี
บางส่วนในสาขาของบริษทัฯจาํนวน 5 สาขา อายสุัญญา 29 - 30 ปี โดยมีค่าเช่ารับล่วงหนา้รวม
จาํนวน 640 ลา้นบาท สัญญาครบกาํหนดระหว่างปี 2576 - 2579 บริษทัฯ รับรู้รายไดต้ามเกณฑท่ี์
เป็นระบบตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ของสิทธิการเช่าโดยวิธีเสน้ตรงตามอายสุญัญาเช่า 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯมียอดคงคา้งของค่าเช่ารับล่วงหนา้ (สุทธิจากจาํนวนท่ีรับรู้เป็น
รายได)้ ตามสญัญาใหเ้ช่าพื้นท่ีดงักล่าวจาํนวน 425 ลา้นบาท (2556: 456 ลา้นบาท) 

30.4 การคํา้ประกนั 

ก) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนักบัธนาคารในการคํ้าประกนั
การเช่า การซ้ือสินคา้หรือจา้งทาํของ และคํ้าประกนัต่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เป็นจาํนวนเงิน
รวม 171 ลา้นบาท (2556: 164 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะบริษทัฯ: 159 ลา้นบาท 2556: 151 
ลา้นบาท) 

ข) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯมีภาระผกูพนัจากการเปิดวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตกบั
ธนาคารพาณิชยว์งเงิน 2 ลา้นเหรียญสหรัฐ (2556: 2 ลา้นเหรียญสหรัฐ) 

30.5 คดีฟ้องร้อง 

 ก) ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2554 บริษทัฯถูกฟ้องร้องเป็นจาํเลยในคดีแพ่งจากบริษทัแห่งหน่ึงซ่ึง
เก่ียวเน่ืองกบัการทาํผิดสัญญาซ้ือขาย โจทกไ์ดเ้รียกให้ชาํระค่าเสียหายจาํนวน 16.1 ลา้นบาท 
บริษทัฯไดใ้ห้การปฏิเสธคาํฟ้องพร้อมทั้งฟ้องแยง้ในคดีแพ่งแก่โจกท ์โดยเรียกให้โจกทช์าํระ
ค่าเสียหายจาํนวน 7.9 ลา้นบาท อย่างไรก็ตามตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2553 บริษทัฯไดบ้นัทึก
หน้ีสิน (เจา้หน้ีการคา้) จากการเรียกใหช้าํระค่าเสียหายดงักล่าวแลว้ในงบการเงินจาํนวน 13.6 
ลา้นบาท 

  ในเดือนสิงหาคม 2556 ศาลชั้นตน้ไดพ้ิพากษาใหบ้ริษทัฯชดใชค่้าเสียหายจาํนวน 14.1 ลา้นบาท
พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีนบัแต่ฟ้องร้อง (วนัท่ี 3 กมุภาพนัธ์ 2554) ต่อมาในเดือน
เมษายน 2557 ศาลอุทธรณ์มีคาํสั่งพิพากษายนืตามศาลชั้นตน้  อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดท้าํเร่ือง
ยืน่ฏีกาต่อศาลฏีกาแลว้ 

 ข) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯถูกฟ้องร้องในคดีอ่ืนๆ ซ่ึงมีทุนทรัพยร์วมจาํนวน 3.1 ลา้น
บาท (2556: 2.9 ลา้นบาท) ขณะน้ีคดีอยูใ่นระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาล ผลในท่ีสุดยงั
ไม่สามารถทราบไดใ้นขณะน้ี อยา่งไรก็ตามบริษทัฯเช่ือว่า ผลของคดีจะไม่เป็นผลเสียหายต่อ
บริษทัฯ ดงันั้นบริษทัฯจึงไม่ไดบ้นัทึกสาํรองค่าเผือ่หน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนไวใ้นงบการเงิน  
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31. เคร่ืองมือทางการเงิน 

31.1 นโยบายการบริหารความเส่ียง 

 เคร่ืองมือทางการเงินท่ีสําคญัของบริษทัฯและบริษทัย่อยตามท่ีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชี     
ฉบบัท่ี 107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลสาํหรับเคร่ืองมือทางการเงิน” ประกอบดว้ย 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น เจา้หน้ีการคา้
และเจา้หน้ีอ่ืน เงินกูย้ืมระยะสั้น เงินกูย้ืมระยะยาว และหุ้นกู ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีความเส่ียง            
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทางการเงินดงักล่าว และมีนโยบายการบริหารความเส่ียงดงัน้ี 

 ความเส่ียงด้านการให้สินเช่ือ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงดา้นการให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 
ฝ่ายบริหารควบคุมความเส่ียงน้ีโดยการกาํหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเช่ือท่ี
เหมาะสม ดงันั้นบริษทัฯและบริษทัย่อยจึงไม่คาดว่าจะไดรั้บความเสียหายท่ีเป็นสาระสําคญัจาก
การให้สินเช่ือ นอกจากน้ี  การให้สินเช่ือของบริษทัฯและบริษทัย่อยไม่มีการกระจุกตวัเน่ืองจาก
บริษทัฯและบริษทัย่อยมีฐานของลูกคา้ท่ีหลากหลายและมีอยู่จาํนวนมากราย จาํนวนเงินสูงสุดท่ี
บริษทัฯและบริษทัย่อยอาจตอ้งสูญเสียจากการให้สินเช่ือคือมูลค่าตามบญัชีของลูกหน้ีการคา้และ
ลูกหน้ีอ่ืนท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐานะการเงิน 

ความเส่ียงจากอตัราดอกเบีย้ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองกับเงินฝากสถาบนั
การเงิน เงินกูย้มืและหุน้กู ้อยา่งไรกต็าม เน่ืองจากสินทรัพยท์างการเงินมีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลง
ตามอตัราตลาด และมีหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั 
ความเส่ียงจากอตัราดอกเบ้ียของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงอยูใ่นระดบัตํ่า  

สินทรัพย์และหน้ีสินทางการเงินท่ีสําคัญสามารถจัดตามประเภทอัตราดอกเบ้ีย และสําหรับ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทางการเงินท่ีมีอตัราดอกเบ้ียคงท่ีสามารถแยกตามวนัท่ีครบกาํหนด หรือ วนัท่ี
มีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ (หากวนัท่ีมีการกาํหนดอตัราดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี     

 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

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

 (ลา้นบาท) (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,900 - 210 325 2,435 0.50 - 2.25 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 1,620 1,620 - 

 1,900 - 210 1,945 4,055  
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 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

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

 (ลา้นบาท) (ร้อยละต่อปี) 

หนีสิ้นทางการเงนิ       
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 12,075 12,075 - 
เงินกูย้มืระยะยาว 700 1,800 - - 2,500 3.59 - 3.71 
หุน้กู ้ 2,300 9,050 - - 11,350 3.47 - 4.60 
 3,000 10,850 - 12,075 25,925  

 
 งบการเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    

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

 (ลา้นบาท) (ร้อยละต่อปี) 

สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 241 566 807 0.75 - 2.50 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 1,411 1,411 - 

 - - 241 1,977 2,218  

หนีสิ้นทางการเงนิ       
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,360 - - - 1,360 2.45 - 2.90 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 11,057 11,057 - 
เงินกูย้มืระยะยาว 500 1,600 - - 2,100 3.70 - 3.71 
หุน้กู ้ - 6,300 - - 6,300 3.85 - 4.60 

 1,860 7,900 - 11,057 20,817  

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    
 ภายใน มากกวา่ 1 ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัรา 
 1 ปี ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 
 (ลา้นบาท) (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,900 - 27 254 2,181 0.50 - 2.25 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 1,567 1,567 - 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการ     
    ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 
1,869 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1,869 

 
4.50 - 4.75 

 3,769 - 27 1,821 5,617  
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    
 ภายใน มากกวา่ 1 ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัรา 
 1 ปี ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 
 (ลา้นบาท) (ร้อยละต่อปี) 
หนีสิ้นทางการเงนิ       
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 11,093 11,093 - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการ          
    ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 90 - - - 90 2.25 - 2.75 
เงินกูย้มืระยะยาว 700 1,800 - - 2,500 3.59 - 3.71 
หุน้กู ้ 2,300 9,050 - - 11,350 3.47 - 4.60 

 3,090 10,850 - 11,093 25,033  
 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
 อตัราดอกเบ้ียคงท่ี อตัราดอกเบ้ีย    
 ภายใน มากกวา่ 1 ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัรา 
 1 ปี ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด อตัราดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 
 (ลา้นบาท) (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - - 150 537 687 0.75 - 2.50 
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 1,409 1,409 - 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการ           
  ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 
654 

 
- 

 
- 

 
- 

 
654 

 
4.50 

 654 - 150 1,946 2,750  

หนีสิ้นทางการเงนิ       
เงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 1,360 - - - 1,360 2.45 - 2.90 
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน - - - 10,064 10,064 - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการ      
     ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 90 - - - 90 2.75 - 3.00 
เงินกูย้มืระยะยาว 500 1,600 - - 2,100 3.70 - 3.71 
หุน้กู ้ - 6,300 - - 6,300 3.85 - 4.60 

 1,950 7,900 - 10,064 19,914  

ความเส่ียงจากอตัราแลกเปลีย่น 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีความเส่ียงจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีสําคญัอนัเก่ียวเน่ืองจากการซ้ือสินคา้ 
บริษทัฯและบริษทัย่อยไดต้กลงทาํสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า ซ่ึงส่วนใหญ่มีอายุ
สญัญาไม่เกินหน่ึงปีเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการบริหารความเส่ียง 
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 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมียอดคงเหลือของหน้ีสินทางการเงินท่ีเป็นสกลุเงินตราต่างประเทศ ดงัน้ี 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สกลุเงิน 
สินทรัพยท์างการเงิน  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

หน้ีสินทางการเงิน        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

อตัราแลกเปล่ียนเฉล่ีย              
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

 2557 2556 2557 2556 2557 2556 

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

เหรียญสหรัฐอเมริกา - - 0.81 0.69 33.1132 32.9494 
หยวน - - - 2.89 5.3519 5.4756 

บริษทัฯมีสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือดงัน้ี  

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

   อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญาของ   

สกลุเงิน จาํนวนท่ีซ้ือ จาํนวนท่ีขาย จาํนวนท่ีซ้ือ จาํนวนท่ีขาย วนัครบกาํหนดตามสัญญา 

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 2.50 - 33.05 - 33.20 - ภายในเดือนมิถุนายน 2558 

 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

   อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญาของ   

สกลุเงิน จาํนวนท่ีซ้ือ จาํนวนท่ีขาย จาํนวนท่ีซ้ือ จาํนวนท่ีขาย วนัครบกาํหนดตามสัญญา 

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 3.00  - 32.97 - ภายในเดือนมีนาคม 2557 

31.2 มูลค่ายุติธรรมของเคร่ืองมือทางการเงิน 

เน่ืองจากเคร่ืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษทัฯจดัอยูใ่นประเภทระยะสั้น เงินกูย้มืและหุ้นกูมี้
อตัราดอกเบ้ียใกลเ้คียงกบัอตัราดอกเบ้ียในตลาด บริษทัฯจึงประมาณมูลค่ายติุธรรมของสินทรัพย์
และหน้ีสินทางการเงินใกลเ้คียงกบัมูลค่าตามบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จาํนวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพยก์นัหรือจ่ายชาํระ
หน้ีสินในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเตม็ใจในการแลกเปล่ียนและสามารถต่อรองราคากนั
ได้อย่างเป็นอิสระในลกัษณะท่ีไม่มีความเก่ียวขอ้งกัน วิธีการกาํหนดมูลค่ายุติธรรมข้ึนอยู่กับ
ลกัษณะของเคร่ืองมือทางการเงิน มูลค่ายุติธรรมจะกาํหนดจากราคาตลาดล่าสุด หรือกาํหนดข้ึน
โดยใชเ้กณฑก์ารวดัมูลค่าท่ีเหมาะสม  
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32. การบริหารจัดการทุน  

วตัถุประสงค์ในการบริหารจดัการทุนท่ีสําคญัของบริษทัฯ คือ การจัดให้มีซ่ึงโครงสร้างทุนท่ี
เหมาะสมเพื่อสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้างมูลค่าการถือหุน้ใหก้บัผูถื้อหุน้ 

บริษทัฯบริหารจดัการสถานะของทุนโดยใช้อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุน (Debt-to-Equity Ratio) 
เพื่อให้สอดคลอ้งกบัเง่ือนไขในขอ้กาํหนดของเงินกูย้ืมระยาวและหุ้นกู ้ซ่ึงตอ้งรักษาระดบัของ
อตัราส่วนหน้ีสินต่อทุนใหไ้ม่เกิน 1.75 ต่อ 1 

ในระหว่างปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 บริษทัฯไม่ไดเ้ปล่ียนแปลงวตัถุประสงค ์
นโยบาย หรือกระบวนการในการบริหารจดัการทุน 

33. การจัดประเภทรายการในงบการเงิน 

 ตามท่ีกล่าวไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 3 บริษทัฯไดจ้ดัประเภทรายการบญัชีดงัต่อไปน้ี 
เน่ืองจากการนาํการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 13 เร่ือง โปรแกรมสิทธิพิเศษ
แก่ลูกคา้ มาถือปฏิบติั 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 สาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

 ตามท่ีจดัประเภทใหม่ ตามท่ีเคยรายงานไว ้ ตามท่ีจดัประเภทใหม่ ตามท่ีเคยรายงานไว ้

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ     

กาํไรขาดทุน:     
รายไดจ้ากการขาย 40,006,636 40,111,641 39,828,914 39,933,593 
ค่าใชจ่้ายในการขาย 7,990,492 8,095,497 7,803,861 7,908,540 

 การจดัประเภทรายการบญัชีดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อกาํไรหรือส่วนของผูถื้อหุ้นตามท่ีไดเ้คย
รายงานไว ้

34. เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 

34.1 เม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2558 บริษทัฯไดอ้อกหุน้กูป้ระเภทไม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิ อาย ุ3 
ปี นบัจากวนัท่ีออก หุ้นกูมี้จาํนวน 1,000,000 หน่วย ราคาหน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 1,000 
ลา้นบาท อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.05 ต่อปี 

34.2 เม่ือวนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2558 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัเพื่อนาํเสนอต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติัในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

1. อนุมติัการจ่ายปันผลจากผลการดาํเนินงานของเดือนกรกฎาคม 2557 ถึงธนัวาคม 2557 โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 
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- จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษทัฯจาํนวนไม่เกิน 822,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 
บาท ให้แก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯในอตัรา 15 หุน้เดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งส้ินไม่เกิน
จาํนวน 822 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายปันผล 0.06667 บาทต่อหุน้ ทั้งน้ีในกรณีท่ีผูถื้อ
หุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลงัการจดัสรรหุ้นปันผลแลว้ ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนใน
อตัราหุน้ละ 0.06667 บาท 

- จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.07333 บาท หรือคิดเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 904 ลา้นบาท 

โดยมีกาํหนดจ่ายหุน้ปันผลและเงินปันผลจาํนวนดงักล่าวภายในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2558 

เน่ืองจากในการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นเม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม 2557 ไดมี้มติอนุมติัการจ่ายปันผล
ระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นโดยจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษทัฯในอตัราหุ้นละ 0.125000 
บาท และจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.013889 บาท ซ่ึงไดจ่้ายเงินปันผลไปเม่ือวนัท่ี 
13 พฤศจิกายน 2557 ดงันั้น รวมการจ่ายปันผลสาํหรับปี 2557 คิดเป็น 0.278889 บาทต่อหุ้น 
(ก่อนปรับลด) 

2. อนุมติัลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 12,329,396,991 บาท เป็น
ทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 12,329,315,446 บาท โดยยกเลิกหุ้นสามญัจดทะเบียนท่ีคงเหลือ
จากการจดัสรรหุ้นปันผลระหว่างกาลตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2557 จาํนวน 
81,545 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

3. อนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 12,329,315,446 บาท เป็น
ทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 13,151,315,446 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จาํนวน 
822,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ปันผล 

35. การอนุมัติงบการเงิน 

 งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมการบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2558 


