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บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2558  

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ 

บริษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จาํกัด (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้ งและมี
ภูมิลาํเนาในประเทศไทย โดยมีบริษทั แลนด ์แอนด ์เฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ 
จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทยเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ธุรกิจหลกั
ของบริษทัฯคือการจาํหน่ายสินคา้และให้บริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตกแต่ง ก่อสร้าง ต่อเติมและ
ซ่อมแซมอาคารบ้านและท่ีอยู่อาศยัแบบครบวงจรและให้บริการท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจคา้ปลีก 
รวมถึงการให้เช่าพื้นท่ี และให้บริการท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ท่ี 96/27              
หมู่ 9 ตาํบลบางเขน อาํเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี  

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2558 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสาขารวม 83 สาขา (31 ธันวาคม 2557: 76 
สาขา) (งบการเงินเฉพาะบริษทัฯ: 76 สาขา 31 ธนัวาคม 2557: 71 สาขา) 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี  34 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง              
งบการเงินระหว่างกาลโดยบริษทัฯเลือกนําเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตาม
บริษัทฯได้แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน  งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการ
เปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้นงบการเงินระหวา่งกาลจึงเนน้การใหข้อ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ 
เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิรวม 

งบการเงินรวมน้ีจดัทาํข้ึนโดยรวมงบการเงินของบริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 
และบริษทัย่อย และไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี       
31 ธนัวาคม 2557 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่งงวด 
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1.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ก. มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคบัใช้ในงวดปัจุบัน 

  บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2557) 
และฉบบัใหม่ท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิม          
ในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บ
การปรับปรุงหรือจัดให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศัพท์ การตีความและการให ้          
แนวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมา 
ถือปฏิบัติน้ีไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย 
อย่างไรก็ตาม มาตรฐานการรายงานทางการเงินตามท่ีกล่าวขา้งตน้บางฉบบัมีการเปล่ียนแปลง
หลกัการสาํคญัซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

  มาตรฐานการบัญชีฉบับที ่19 (ปรับปรุง 2557) เร่ือง ผลประโยชน์ของพนักงาน  

  มาตรฐานฉบบัปรับปรุงน้ีกาํหนดให้กิจการตอ้งรับรู้รายการกาํไรขาดทุนจากการประมาณการ
ตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัทนัทีในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ในขณะท่ีมาตรฐานฉบบัเดิม
อนุญาตให้กิจการเลือกรับรู้รายการดงักล่าวทนัทีในกาํไรขาดทุน หรือในกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
อ่ืน หรือทยอยรับรู้ในกาํไรขาดทุนกไ็ด ้ 

  มาตรฐานฉบบัปรับปรุงดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่องบการเงินน้ีเน่ืองจากบริษทัฯและบริษทัยอ่ย
รับรู้รายการกําไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทันทีใน                 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนอยูแ่ต่เดิมแลว้ 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที ่10 เร่ือง งบการเงินรวม 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10 กาํหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการจดัทาํงบการเงินรวม 
โดยใช้แทนเน้ือหาเก่ียวกับการบัญชีสําหรับงบการเงินรวมท่ีเดิมกําหนดอยู่ในมาตรฐาน                  
การบัญชี ฉบับท่ี  27 เร่ือง งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานฉบับน้ี
เปล่ียนแปลงหลกัการเก่ียวกับการพิจารณาว่าผูล้งทุนมีอาํนาจการควบคุมหรือไม่ กล่าวคือ 
ภายใตม้าตรฐานฉบบัน้ีผูล้งทุนจะถือวา่ตนควบคุมกิจการท่ีเขา้ไปลงทุนได ้หากตนมีสิทธิไดรั้บ
หรือมีส่วนไดเ้สียในผลตอบแทนของกิจการท่ีเขา้ไปลงทุน และตนสามารถใชอ้าํนาจในการสั่ง
การกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อจาํนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้ถึงแมว้่าตนจะมีสัดส่วนการถือ
หุ้นหรือสิทธิในการออกเสียงโดยรวมน้อยกว่าก่ึงหน่ึงก็ตาม การเปล่ียนแปลงท่ีสาํคญัน้ีส่งผล
ให้ฝ่ายบริหารตอ้งใช้ดุลยพินิจอย่างมาก ในการทบทวนว่าบริษทัฯและบริษทัย่อยมีอาํนาจ
ควบคุมในกิจการท่ีเข้าไปลงทุนหรือไม่และจะต้องนําบริษัทใดในกลุ่มกิจการมาจัดทํา                     
งบการเงินรวมบา้ง 
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  การเปล่ียนแปลงหลกัการน้ีไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที ่11 เร่ือง การร่วมการงาน  

  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 11 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 31 เร่ือง ส่วนได้
เสียในการร่วมคา้ ซ่ึงไดถู้กยกเลิกไป มาตรฐานฉบบัน้ีกาํหนดให้กิจการท่ีลงทุนในกิจการใดๆ
ตอ้งพิจารณาว่าตนมีการควบคุมร่วม (Joint control) กบัผูล้งทุนรายอ่ืนในกิจการนั้นหรือไม่ 
หากกิจการมีการควบคุมร่วมกบัผูล้งทุนรายอ่ืนในกิจการท่ีถูกลงทุนนั้นแลว้ใหถื้อว่ากิจการนั้น
เป็นการร่วม  การงาน (Joint arrangement) หลงัจากนั้น กิจการตอ้งใชดุ้ลยพินิจในการกาํหนด
ประเภทของการร่วมการงานนั้นว่าเป็นการดาํเนินงานร่วมกนั (Joint operation) หรือการร่วมคา้ 
(Joint venture) และบันทึกส่วนได้เสียจากการลงทุนให้เหมาะสมกับประเภทของการร่วม               
การงาน กล่าวคือ หากเป็น  การดาํเนินงานร่วมกนั ให้กิจการรับรู้ส่วนแบ่งในสินทรัพย ์หน้ีสิน 
รายได ้และค่าใชจ่้ายแต่ละรายการของการดาํเนินงานร่วมกนัตามส่วนท่ีตนมีสิทธิตามสญัญาใน
งบการเงินเฉพาะกิจการของตน แต่หากเป็นการร่วมคา้ ให้กิจการรับรู้เงินลงทุนในการร่วมคา้
ตามวิธีส่วนไดเ้สียในงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียหรืองบการเงินรวม (หากมี) 
และรับรู้เงินลงทุนในการร่วมคา้ตามวิธีราคาทุนในงบการเงินเฉพาะกิจการ 

  การเปล่ียนแปลงหลกัการน้ีไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 12 เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้เสีย                      
ในกจิการอ่ืน  

  มาตรฐานฉบับน้ีกําหนดเร่ืองการเปิดเผยข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับส่วนได้เสียของกิจการใน                  
บริษทัยอ่ย การร่วมการงาน บริษทัร่วม รวมถึงกิจการท่ีมีโครงสร้างเฉพาะตวั มาตรฐานฉบบัน้ี
จึงไม่มีผลกระทบทางการเงินต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที ่13 เร่ือง การวดัมูลค่ายุติธรรม 

  มาตรฐานฉบบัน้ีกาํหนดแนวทางเก่ียวกบัการวดัมูลค่ายติุธรรมและการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวกบั               
การวดัมูลค่ายุติธรรม กล่าวคือ หากกิจการตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์รือหน้ีสินใด
ตามขอ้กาํหนดของมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน กิจการจะตอ้งวดัมูลค่ายุติธรรมนั้นตามหลกัการ
ของมาตรฐานฉบบัน้ีและใช้วิธีเปล่ียนทนัทีเป็นตน้ไปในการรับรู้ผลกระทบจากการเร่ิมใช้
มาตรฐานน้ี 

  มาตรฐานฉบบัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 
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 ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินทีย่งัไม่มีผลบังคบัใช้ 

             ในระหว่างงวด สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง 
(ปรับปรุง 2558) จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ี
เร่ิมในหรือหลังวันท่ี  1 มกราคม  2559 มาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวได้รับ            
การปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหาเท่าเทียมกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ระหว่างประเทศ ฝ่ายบริหารของบริษทัฯเช่ือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง
ดงักล่าวจะไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินเม่ือนาํมาถือปฏิบติั 

1.5 นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

  งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้น         
งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  

2. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและ
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 
 

นโยบายการกาํหนดราคา 

 2558 2557 2558 2557  

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย      

   (ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

รายไดจ้ากการขาย - - 6,107 20,445 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 

รายไดค่้าเช่าและค่าบริการ - - 59,232 44,924 เดือนละ 2.70 ลา้นบาท และ 17.55 

ลา้นบาท (2557: เดือนละ 2 ลา้น

บาท และ 13 ลา้น) 

รายไดค่้าบริหารจดัการ - - 10,006 9,145 ตามตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง และตาม

อตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

เงินปันผลรับ - - - 1,250 ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 

ค่าบริการรับ - - 224 207 ตามตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง 

ค่าบริการจ่าย - - 195,622 199,792 ตามตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง และตาม

อตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

ดอกเบ้ียรับ - - 25,486 21,513 ร้อยละ 4.50  - 4.75 ต่อปี  

 (2557: ร้อยละ 4.50 ต่อปี) 

ดอกเบ้ียจ่าย - - 408 511 ร้อยละ 1.80 - 2.25 ต่อปี 

      (2557: ร้อยละ 2.25 - 2.75 ต่อปี) 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 
 

นโยบายการกาํหนดราคา 

 2558 2557 2558 2557  

 รายการธุรกจิกบับริษัทที่เกีย่วข้องกนั      

รายไดจ้ากการขาย 13,563 13,659 13,563 13,659 ราคาตลาด 

รายไดค่้าเช่าและค่าบริการ 3,583 2,973 3,583 2,973 ตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

ดอกเบ้ียรับ 4,362 375 4,362 375 ร้อยละ 0.75 - 2.40 ต่อปี                    

(2557: ร้อยละ 0.75 - 2.25 ต่อปี) 

ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 5,027 4,825 5,027 4,825 ร้อยละของรายได ้แต่ไม่นอ้ยกวา่

อตัราขั้นตํ่า 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 
สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 
สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 
 

นโยบายการกาํหนดราคา 

 2558 2557 2558 2557  

(รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย      

   (ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

รายไดจ้ากการขาย - - 25,406 25,354 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 

รายไดค่้าเช่าและค่าบริการ - - 176,051 133,179 เดือนละ 2.70 ลา้นบาท และ 17.55

ลา้นบาท (2557: เดือนละ 2 ลา้น

บาท และ 13 ลา้นบาท) 

รายไดค่้าบริหารจดัการ - - 30,018 27,067 ตามตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง และตาม

อตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

เงินปันผลรับ - - 59,998 1,250 ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 

ค่าบริการรับ - - 635 550 ตามตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง 

ค่าบริการจ่าย - - 584,934 609,369 ตามตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง และตาม

อตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

ดอกเบ้ียรับ - - 70,097 53,598 ร้อยละ 4.50 - 4.75 ต่อปี 

 (2557: ร้อยละ 4.50 ต่อปี) 

ดอกเบ้ียจ่าย - - 1,379 1,603 ร้อยละ 1.80 - 2.25 ต่อปี 

      (2557: ร้อยละ 2.25 - 2.75 ต่อปี) 

รายการธุรกจิกบับริษัทที่เกีย่วข้องกนั      

รายไดจ้ากการขาย 37,128 37,894 37,128 37,894 ราคาตลาด 

รายไดค่้าเช่าและค่าบริการ 10,921 8,738 10,921 8,738 ตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

ดอกเบ้ียรับ 18,838 2,725 18,838 2,725 ร้อยละ 0.75 - 2.40 ต่อปี  

 (2557: ร้อยละ 0.75 - 2.25 ต่อปี) 

ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 16,542 17,664 16,542 17,664 ร้อยละของรายได ้แต่ไม่นอ้ยกวา่

อตัราขั้นตํ่า 
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 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯมียอดคงคา้งกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึง
แสดงในงบแสดงฐานะการเงินรวมอยูใ่นรายการดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
30 กนัยายน 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 

ตั๋วแลกเงินและเงินฝากสถาบันการเงิน    
(แสดงรวมในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด) 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั(1) 1,260,350 1,955,128 1,247,380 1,929,232 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น     
บริษทัยอ่ย - - 7,386 57,984 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั(1) 1,272 3,215 1,272 3,215 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั(2) 5,607 7,225 5,607 7,225 
รวม 6,879 10,440 14,265 68,424 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั    
บริษทัยอ่ย - - 2,431,061 1,869,374 

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

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น (หมายเหตุ 11)    
บริษทัยอ่ย - - 114,223 116,394 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั(1) 1,568 1,580 1,567 1,580 
รวม 1,568 1,580 115,790 117,974 

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

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัฯไดใ้ห้กูย้ืมเงินแบบไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัแก่บริษทัย่อยจาํนวน 2,431 ลา้นบาท ชาํระ
ดอกเบ้ียเป็นรายเดือนในอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.50 - 4.75 ต่อปี (31 ธนัวาคม 2557 : 1,869 ลา้นบาท 
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 4.50 - 4.75 ต่อปี) ครบกาํหนดชาํระคืนเงินตน้เม่ือทวงถาม โดยมีรายการ
เคล่ือนไหวในระหวา่งงวดดงัต่อไปน้ี 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี ในระหวา่งงวด ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม 2558 เพิ่มข้ึน ลดลง 30 กนัยายน 2558 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 
บริษทั เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จาํกดั 1,847,000 1,803,000 (1,401,000) 2,249,000 
Home Product Center (Malaysia) Sdn. Bhd. 22,374 159,687 - 182,061 

รวม 1,869,374 1,962,687 (1,401,000) 2,431,061 

เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

บริษทัฯไดกู้ย้มืเงินแบบไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัจากบริษทัยอ่ยจาํนวน 90 ลา้นบาท ชาํระดอกเบ้ีย
เป็นรายเดือนในอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 1.80 - 2.25 ต่อปี (31 ธันวาคม 2557: 90 ล้านบาท อัตรา
ดอกเบ้ียร้อยละ  2.25 - 2.75 ต่อปี ) ครบกําหนดชําระคืนเงินต้นเม่ือทวงถาม  โดยมีรายการ
เคล่ือนไหวในระหวา่งงวดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี ในระหวา่งงวด ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม 2558 เพิ่มข้ึน ลดลง 30 กนัยายน 2558 

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

รวม 90,000 90,000 (90,000) 90,000 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
สาํหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2558 2557 2558 2557 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 19,350 17,720 17,000 15,720 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 997 590 776 438 
รวม 20,347 18,310 17,776 16,158 
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 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดเกา้เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
สาํหรับงวดเกา้เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2558 2557 2558 2557 
ผลประโยชน์ระยะสั้น 110,830 106,973 102,120 94,883 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 2,994 1,770 2,330 1,314 

รวม 113,824 108,743 104,450 96,197 

3.  ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
30 กนัยายน

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
ลูกหน้ีการคา้ 176,751 262,554 161,555 256,437 
ลูกหน้ีอ่ืน 1,178,314 1,332,001 1,088,582 1,291,009 
รายไดค้า้งรับ 39,959 25,602 36,020 20,052 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 1,395,024 1,620,157 1,286,157 1,567,498 

 ลูกหนีก้ารค้า 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
30 กนัยายน

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 

ลูกหน้ีการคา้ 96,353 125,315 85,215 121,122 
ลูกหน้ีเช็คคืน 270 450 270 450 
ลูกหน้ีบตัรเครดิตและคูปอง 81,470 138,131 77,412 136,207 
รวม 178,093 263,896 162,897 257,779 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (1,342) (1,342) (1,342) (1,342) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 176,751 262,554 161,555 256,437 
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ยอดคงคา้งของลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 แยกตามอายุหน้ีท่ี   
คงคา้งไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
30 กนัยายน

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 3,848 5,458 5,478 8,273 
คา้งชาํระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 2,263 1,627 4,437 2,155 
3 - 6 เดือน 66 140 72 140 
มากกวา่ 12 เดือน 6 - - - 

รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6,183 7,225 9,987 10,568 
ลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 156,625 243,530 142,462 238,955 
คา้งชาํระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 12,247 9,276 7,816 4,391 
3 - 6 เดือน 350 563 - 563 
6 - 12 เดือน 23 2,907 - 2,907 
มากกวา่ 12 เดือน 2,665 395 2,632 395 

รวม 171,910 256,671 152,910 247,211 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (1,342) (1,342) (1,342) (1,342) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั    

- สุทธิ 170,568 255,329 151,568 245,869 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 176,751 262,554 161,555 256,437 

ลูกหนีอ่ื้น 

ลูกหน้ีอ่ืนส่วนใหญ่ประกอบด้วยลูกหน้ีท่ีเกิดจากการดาํเนินงานท่ีเก่ียวเน่ืองกับการสนับสนุน      
การขายและลูกหน้ีจากการใหเ้ช่าพื้นท่ีและบริการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  
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 ยอดคงเหลือของลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 แยกตามอายหุน้ีท่ี     

คงคา้งไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
30 กนัยายน

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 

อายุหนีค้้างชําระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 565,669 662,226 530,826 676,995 
คา้งชาํระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 543,429 633,502 498,708 590,428 
3 - 6 เดือน 17,306 22,744 14,091 16,517 
6 - 12 เดือน 38,895 10,824 35,030 5,188 
มากกวา่ 12 เดือน 14,990 4,680 11,902 3,856 

รวม 1,180,289 1,333,976 1,090,557 1,292,984 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (1,975) (1,975) (1,975) (1,975) 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 1,178,314 1,332,001 1,088,582 1,291,009 

4. สินค้าคงเหลือ 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
30 กนัยายน

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
สินคา้คงเหลือ 10,372,869 9,844,866 8,946,063 8,711,764 
หกั:  รายการปรับลดราคาทุน     

 ใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (324,566) (272,585) (313,172) (266,622) 
สุทธิ 10,048,303 9,572,281 8,632,891 8,445,142 
หกั:  สินคา้ท่ีจ่ายชาํระค่าสินคา้     

 เม่ือขาย (1,610,056) (1,193,260) (1,454,547) (1,097,005) 
 ส่วนลดจากการซ้ือสินคา้ (411,205) (348,205) (367,605) (322,605) 
สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 8,027,042 8,030,816 6,810,739 7,025,532 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

   11 

5. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

    เงินปันผลรับสาํหรับงวด เงินปันผลรับสาํหรับงวด 
 ทุนเรียกชาํระแลว้ สดัส่วนเงินลงทุน ราคาทุน สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

ช่ือบริษทั 

30 
กนัยายน

2558 

31 
ธนัวาคม 

2557 

30 
กนัยายน

2558 

31 
ธนัวาคม 

2557 

30 
กนัยายน

2558 

31 
ธนัวาคม 

2557 

30 
กนัยายน

2558 

30 
กนัยายน

2557 

30 
กนัยายน

2558 

30 
กนัยายน

2557 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)       
บริษทั มาร์เกต็ วิลเลจ จาํกดั 5,000 5,000  99.99  99.99 4,999 4,999 - - 59,998 - 
Home Product Center (Malaysia) Sdn. Bhd. 251,179 251,179  100.00  100.00 251,179 251,179 - - - - 
บริษทั เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จาํกดั 1,000,000 1,000,000  99.99  99.99 1,000,000 1,000,000 - - - - 
บริษทั ดีซี เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จาํกดั 2,500 2,500  99.99  99.99 2,500 2,500 - 1,250 - 1,250 

     1,258,678 1,258,678 - 1,250 59,998 1,250 

6. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนสําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี         
30 กนัยายน 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงิน 
   งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 2,764,572 3,340,264 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 539,238 539,238 
รับโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - ราคาทุน - 149,000 
จาํหน่ายและตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (440) (440) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (50,712) (50,712) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 3,252,658 3,977,350 
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7. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีท่ี ดิน  อาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี                         
30 กนัยายน 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงิน 
   งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 26,351,909 23,428,937 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 3,097,122 2,078,471 
โอนไปอสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - ราคาทุน - (149,000) 
จาํหน่ายและตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (6,090) (6,081) 
ค่าเส่ือมราคาสาํหรับงวด (1,879,419) (1,687,037) 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่า (1,200) (1,200) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (9,879) - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 27,552,443 23,664,090 

8. คอมพวิเตอร์ซอฟแวร์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์สาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2558 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงิน 
   งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 246,256 202,246 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด - ราคาทุน 142,857 142,495 
ค่าตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด (29,903) (26,054) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (26) - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 359,184 318,687 
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9. สิทธิการเช่า 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสิทธิการเช่าสาํหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 สรุป
ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงิน 
   งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 1,967,321 1,823,406 
ซ้ือเพิ่มระหวา่งงวด 186,675 178,554 
ค่าตดัจาํหน่ายระหวา่งงวด (53,223) (51,477) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 2,100,773 1,950,483 

10. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 บริษทัฯ มีวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารหลายแห่ง
ท่ียงัมิไดเ้บิกใชเ้ป็นจาํนวนทั้งส้ิน 305 ลา้นบาท และ 305 ลา้นบาท ตามลาํดบั และมีวงเงินสินเช่ือ
อ่ืนๆ จาํนวน 12,427 ลา้นบาท และ 6,507 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

11. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

30 กนัยายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

เจา้หน้ีการคา้ - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 10,257,208 9,656,790 9,029,979 8,853,575 
เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 1,568 1,580 45,982 52,010 

เจา้หน้ีอ่ืน - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 610,540 497,063 506,900 397,431 
เจา้หน้ีค่าซ้ือทรัพยสิ์น 490,547 949,888 312,512 930,557 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 69,808 65,964 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย - กิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 894,781 970,044 714,490 793,352 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 12,254,644 12,075,365 10,679,671 11,092,889 
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12. เงินกู้ยืมระยะยาว 

(หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวมและ 
 อตัรา  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกู ้
ดอกเบ้ีย 

(ร้อยละต่อปี) การชาํระคืน 
30 กนัยายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

1 3.70 ชาํระดอกเบ้ียเป็นรายงวดทุก 3 เดือน เร่ิม
ชาํระงวดแรกในเดือนท่ีสามนบัตั้งแต่
เดือนท่ีเบิกรับเงินกู ้

ชาํระคืนเงินตน้เป็นรายงวดทุก 6 เดือน เร่ิม
ชาํระงวดแรกในเดือนท่ีหกนบัตั้งแต่เดือน
ท่ีเบิกรับเงินกูง้วดแรก โดยตอ้งชาํระหน้ี
เงินตน้ใหเ้สร็จส้ินภายใน 10 งวด หรือ 60 
เดือนนบัจากเดือนท่ีเบิกรับเงินกูง้วดแรก  750,000 900,000 

2 3.71 ชาํระดอกเบ้ียเป็นรายงวดทุก 3 เดือน เร่ิม
ชาํระงวดแรกในเดือนท่ีสามนบัตั้งแต่
เดือนท่ีเบิกรับเงินกู ้

ชาํระคืนเงินตน้เป็นรายงวดทุก 6 เดือน เร่ิม
ชาํระงวดแรกในเดือนท่ีหกนบัตั้งแต่เดือน
ท่ีเบิกรับเงินกูง้วดแรก โดยตอ้งชาํระหน้ี
เงินตน้ใหเ้สร็จส้ินภายใน 10 งวด หรือ 60 
เดือนนบัจากเดือนท่ีเบิกรับเงินกูง้วดแรก 600,000 700,000 

3 3.59 ชาํระดอกเบ้ียเป็นรายงวดทุก 3 เดือน เร่ิม
ชาํระงวดแรกในเดือนท่ีสามนบัตั้งแต่
เดือนท่ีเบิกรับเงินกู ้

ชาํระคืนเงินตน้เป็นรายงวดทุก 6 เดือน เร่ิม
ชาํระงวดแรกในเดือนท่ีหกนบัตั้งแต่เดือน
ท่ีเบิกรับเงินกูง้วดแรก โดยตอ้งชาํระหน้ี
เงินตน้ใหเ้สร็จส้ินภายใน 10 งวด หรือ 60 
เดือนนบัจากเดือนท่ีเบิกรับเงินกูง้วดแรก 800,000 900,000 

รวม 2,150,000 2,500,000 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (700,000) (700,000) 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 1,450,000 1,800,000 
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เงินกูย้ืมดงักล่าวเป็นเงินกูย้ืมแบบไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง ภายใต้
สัญญาเงินกู้ บริษทัฯตอ้งปฎิบัติตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น       
การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เป็นตน้ 

13. หุ้นกู้ 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 จาํนวนหุน้ (หุน้) จาํนวนเงิน (พนับาท) 

คร้ังท่ี อตัราดอกเบ้ียต่อปี อาย ุ คืนเงินตน้ ครบกาํหนด 
30 กนัยายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

30 กนัยายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

หุน้กูป้ระเภทไม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิ     
 คร้ังท่ี 1/2554 คงท่ีร้อยละ 4.60 4 ปี เม่ือครบกาํหนด 15 กนัยายน 2558 - 1,000,000 - 1,000,000 
 คร้ังท่ี 1/2555 คงท่ีร้อยละ 3.85 3 ปี เม่ือครบกาํหนด 14 กนัยายน 2558 - 1,300,000 - 1,300,000 
 คร้ังท่ี 1/2556 คงท่ีร้อยละ 4.05 3 ปี เม่ือครบกาํหนด 18 กนัยายน 2559 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 
 คร้ังท่ี 1/2557 คงท่ีร้อยละ 3.63 3 ปี เม่ือครบกาํหนด 7 มีนาคม 2560 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
 คร้ังท่ี 2/2557 คงท่ีร้อยละ 3.53 3 ปี เม่ือครบกาํหนด 25 กรกฏาคม 2560 530,000 530,000 530,000 530,000 
 คร้ังท่ี 3/2557 คงท่ีร้อยละ 3.53 3 ปี เม่ือครบกาํหนด 8 สิงหาคม 2560 520,000 520,000 520,000 520,000 
 คร้ังท่ี 4/2557 คงท่ีร้อยละ 3.54 3 ปี เม่ือครบกาํหนด 1 กนัยายน 2560 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 
 คร้ังท่ี 5/2557 คงท่ีร้อยละ 3.47 5 ปี เม่ือครบกาํหนด 26 ธนัวาคม 2562 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
 คร้ังท่ี 1/2558 คงท่ีร้อยละ 3.05 3 ปี เม่ือครบกาํหนด 24 กมุภาพนัธ์ 2561 1,000,000 - 1,000,000 - 
 คร้ังท่ี 2/2558 คงท่ีร้อยละ 2.25 3 ปี เม่ือครบกาํหนด 15 กนัยายน 2561 2,500,000 - 2,500,000 - 
รวม     12,550,000 11,350,000 12,550,000 11,350,000 

หกั: หุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี    (4,000,000) (2,300,000) 
สุทธิ      8,550,000 9,050,000 

 หุน้กูข้า้งตน้ไดร้ะบุถึงขอ้ปฏิบติัและขอ้จาํกดับางประการ เช่น การดาํรงสัดส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ
ผูถื้อหุน้และขอ้จาํกดัการประกาศจ่ายเงินปันผล และการจาํหน่าย จ่ายหรือโอนทรัพยสิ์น 

14. ทุนจดทะเบียน 

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

หุน้สามญัจดทะเบียน    
ณ วนัตน้งวด 12,329,397   
เพ่ิมข้ึนระหวา่งงวด 822,000   
ลดลงระหวา่งงวด (82)   
ณ วนัปลายงวด 13,151,315   

หุน้สามญัท่ีออกและชาํระแลว้    
ณ วนัตน้งวด 12,329,315 12,329,315 646,323 
เพ่ิมทุนจากการจ่ายหุน้ปันผล 821,883 821,883 - 
ณ วนัปลายงวด 13,151,198 13,151,198 646,323 
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 เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2558 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯมีมติอนุมติัเร่ืองทุนจดทะเบียนดงัน้ี 

1. อนุมติัลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 12,329,396,991 บาท 
เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 12,329,315,446 บาท โดยยกเลิกหุ้นสามัญจดทะเบียนท่ี
คงเหลือจากการจดัสรรหุ้นปันผลระหว่างกาลตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2557 
จาํนวน 81,545 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  

2. อนุมติัการจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบริษทัฯจาํนวนไม่เกิน 822 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 
1 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯในอตัรา 15 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งส้ินไม่เกิน
จาํนวน 822 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล 0.06667 บาทต่อหุ้น ทั้ งน้ีในกรณีท่ี               
ผูถื้อหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลงัการจดัสรรหุ้นปันผลแลว้ ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทน             
ในอตัราหุน้ละ 0.06667 บาท 

3. อนุมติัเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯจากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 12,329,315,446 บาท 
เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 13,151,315,446 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จาํนวน 
822,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุน้ปันผล 

 เม่ือวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2558 บริษทัฯไดร้ายงานผลจาํนวนหุ้นสามญัท่ีจดัสรรเป็นหุ้นปันผล
จริงจาํนวน 821,882,579 หุน้ แก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

15. ภาษีเงินได้  

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณข้ึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้าํหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี
เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ําหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 2557 
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
สาํหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2558 2557 2558 2557 
ภาษเีงนิได้ปัจจุบนั:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 212,787 205,806 208,728 199,944 
ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการ
เกิดผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบั
รายการผลแตกต่างชัว่คราว (2,154) 1,919 (4,966) 801 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบ
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 210,633 207,725 203,762 200,745 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดเกา้เดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2558 2557 2558 2557 
ภาษเีงนิได้ปัจจุบนั:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 633,437 608,427 621,706 590,386 
ภาษเีงนิได้รอการตดับญัชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการ
เกิดผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบั
รายการผลแตกต่างชัว่คราว (20,198) (10,476) (20,535) (924) 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบ
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ 613,239 597,951 601,171 589,462 

16. กาํไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวม
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของหุ้นสามญัท่ีออกอยูใ่นระหว่างงวด 
และไดป้รับปรุงจาํนวนหุ้นสามญัท่ีใชใ้นการคาํนวณกาํไรต่อหุ้นของงวดก่อนท่ีนาํมาเปรียบเทียบ 
(ปรับปรุงจาํนวนหุ้นสามัญท่ีเปล่ียนแปลงโดยการออกหุ้นปันผล ณ วนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2557 
จาํนวน 1,369.86 ล้านหุ้น และการออกหุ้นปันผล ณ วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2558 จาํนวน 821.88               
ล้านหุ้น โดยถือเสมือนว่าการออกหุ้นปันผลได้เกิดข้ึนตั้ งแต่วนัท่ีเร่ิมต้นของงวดแรกท่ีเสนอ
รายงาน) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2558 2557 2558 2557 
กาํไรสาํหรับงวด (พนับาท) 802,719 766,165 790,067 776,723 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 
 (พนัหุน้) 13,151,198 13,151,198 13,151,198 13,151,198 
กาํไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.06 0.06 0.06 0.06 
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 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดเกา้เดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2558 2557 2558 2557 
กาํไรสาํหรับงวด (พนับาท) 2,356,578 2,284,674 2,418,583 2,308,868 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 
 (พนัหุน้) 13,151,198 13,151,198 13,151,198 13,151,198 
กาํไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.18 0.17 0.18 0.18 

17.  เงินปันผลจ่าย 

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  

เงินปันผลประจาํปี 2557 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้   
  เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2558 904 0.07333 
หุน้ปันผลประจาํปี 2557 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้   
  เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2558 822 0.06667 
เงินปันผลระหวา่งกาล  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั   
 สาํหรับปี 2558  เม่ือวนัท่ี 25 สิงหาคม 2558 1,315 0.10000 
รวม  3,041  

18. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

ข้อมูลส่วนงานดําเนินงานท่ีนําเสนอน้ีสอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯท่ีผูมี้อาํนาจ
ตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอเพ่ือใชใ้นการตดัสินใจในการ
จัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงาน ทั้ งน้ีผูมี้อาํนาจ
ตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของบริษทัคือคณะกรรมการบริษทัฯ 
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 บริษทัฯและบริษทัย่อยดาํเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ 
ธุรกิจคา้ปลีกและคา้ส่ง ซ่ึงเป็นการจาํหน่ายสินคา้และให้บริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตกแต่ง ก่อสร้าง 
ต่อเติม ซ่อมแซมอาคาร บา้นและท่ีอยู่อาศยัแบบครบวงจร และให้บริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจคา้
ปลีกและคา้ส่ง รวมถึงธุรกิจให้เช่าพื้นท่ีและใหบ้ริการสาธารณูปโภคท่ีเก่ียวขอ้ง (ซ่ึงมียอดรวมของ
รายไดแ้ละ/หรือกาํไรและ/หรือสินทรัพย ์น้อยกว่าร้อยละ 10 ของรายไดร้วมและ/หรือกาํไรและ/
หรือสินทรัพยข์องทุกส่วนงาน ซ่ึงไม่เขา้เง่ือนไขท่ีตอ้งแยกแสดงตามท่ีกาํหนดในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน)  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุน
จากการดาํเนินงานซ่ึงวดัมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับท่ีใช้ในการวดักาํไรหรือขาดทุนจากการ
ดาํเนินงานและสินทรัพยร์วมในงบการเงิน ดงันั้น รายได ้กาํไรจากการดาํเนินงาน และสินทรัพยท่ี์
แสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดาํเนินงานแลว้  

 ข้อมูลเกีย่วกบัเขตภูมิศาสตร์ 

รายได้จากการขายจากลูกค้าภายนอกกําหนดข้ึนตามสถานท่ีตั้ งของลูกค้าของบริษัทฯและ        
บริษทัยอ่ย สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

สาํหรับงวดเกา้เดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2558 2557 2558 2557 
รายได้จากการขายจากลูกค้าภายนอก     
ประเทศไทย 12,772 11,898 38,080 35,000 

ประเทศมาเลเซีย 111 - 338 - 

รวม 12,883 11,898 38,418 35,000 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

  ณ วนัท่ี 

   30 กนัยายน 
2558 

31 ธนัวาคม
2557 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน (ไม่รวมเคร่ืองมือทางการเงนิ สินทรัพย์ภาษี   
เงนิได้รอตดับญัชี และสินทรัพย์ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน)   
ประเทศไทย   33,143 31,213 

ประเทศมาเลเซีย   191 191 

รวม   33,334 31,404 
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 ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่  

 ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2558 และ 2557 บริษัทฯและ               
บริษทัยอ่ยไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดข้องกิจการ 

19. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

19.1 ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน 

ก) บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าท่ีดิน อายขุองสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ  
3 - 30 ปี และสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาท่ีบอกเลิกไม่ได้ เวน้แต่คู่สัญญาทั้ งสองฝ่ายตกลง
ยนิยอมร่วมกนั 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจํานวนเงินขั้นตํ่ าท่ีต้องจ่ายในอนาคตทั้ งส้ินภายใต้สัญญาเช่า
ดาํเนินการดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2558 
31 ธนัวาคม 
2557 

30 กนัยายน 
2558 

31 ธนัวาคม 
2557 

จ่ายชาํระ     
 ภายใน 1 ปี 94 88 90 86 
 มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 431 398 408 379 
 มากกวา่ 5 ปี 2,357 2,197 2,143 2,013 

ข) บริษทัฯและบริษทัย่อยไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าพื้นท่ีศูนยก์ารคา้ อายุของสัญญามีระยะเวลาโดย
เฉล่ียประมาณ 3 - 30 ปี และสัญญาดงักล่าวเป็นสัญญาท่ีบอกเลิกไม่ได ้เวน้แต่คู่สัญญาทั้งสอง
ฝ่ายตกลงยนิยอมร่วมกนั 

 บริษทัฯมีจาํนวนเงินขั้นตํ่าท่ีตอ้งจ่ายในอนาคตทั้งส้ินภายใตส้ญัญาเช่าดาํเนินการดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
30 กนัยายน 

2558 
31 ธนัวาคม 

2557 
จ่ายชาํระ     

ภายใน 1 ปี 114 114 99 98 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 425 426 404 404 
มากกวา่ 5 ปี 926 1,001 926 1,001 
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19.2 ภาระผูกพนัตามสัญญาบริการ 

 บริษทัฯไดท้าํสัญญาการรับความช่วยเหลือทางดา้นการบริหารงานและการจดัการเก่ียวกบัสินคา้
กับบริษัทย่อยแห่งหน่ึง ภายใต้เง่ือนไขของสัญญาดังกล่าวบริษัทฯมีภาระผูกพันท่ีต้องจ่าย
ค่าตอบแทนในอตัราร้อยละของตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงของบริษทัย่อยดงักล่าว ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีระบุ
ในสญัญา 

19.3 สัญญาให้เช่าระยะยาว 

บริษทัฯ ไดเ้ขา้ทาํสัญญาจาํนวน 7 สัญญากบับริษทัอ่ืน 2 แห่งในการให้เช่าและให้เช่าช่วงพื้นท่ี
บางส่วนในสาขาของบริษทัฯจาํนวน 5 สาขา อายุสัญญา 29 - 30 ปี โดยมีค่าเช่ารับล่วงหน้ารวม
จาํนวน 640 ลา้นบาท สัญญาครบกาํหนดระหว่างปี 2576 - 2579 บริษทัฯ รับรู้รายไดต้ามเกณฑ์ท่ี
เป็นระบบตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ของสิทธิการเช่าโดยวิธีเสน้ตรงตามอายสุญัญาเช่า 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 บริษทัฯมียอดคงคา้งของค่าเช่ารับล่วงหน้า (สุทธิจากจาํนวนท่ีรับรู้เป็น
รายได)้ ตามสญัญาใหเ้ช่าพื้นท่ีดงักล่าวจาํนวน 409 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2557: 425 ลา้นบาท) 

19.4 การคํา้ประกนั 

ก) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภาระผูกพนักบัธนาคารในการคํ้าประกนั
การเช่า การซ้ือสินคา้หรือจา้งทาํของ และคํ้าประกนัต่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เป็นจาํนวนเงิน
รวม 162 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2557: 171 ลา้นบาท) (งบการเงินเฉพาะบริษทัฯ: 155 ลา้นบาท 
31 ธนัวาคม 2557: 159 ลา้นบาท) 

ข) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 บริษทัฯมีภาระผกูพนัจากการเปิดวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อการ
ซ้ือสินคา้นําเขา้กับธนาคารพาณิชย  ์วงเงิน 7 ล้านเหรียญสหรัฐ (31 ธันวาคม 2557: 2 ล้าน
เหรียญสหรัฐ) 

19.5 คดีฟ้องร้อง 

 ก) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2554 บริษัทฯถูกฟ้องร้องเป็นจําเลยในคดีแพ่งจากบริษัทแห่งหน่ึง             
ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัการทาํผดิสัญญาซ้ือขาย โจทกไ์ดเ้รียกใหช้าํระค่าเสียหายจาํนวน 16.1 ลา้นบาท 
บริษทัฯไดใ้ห้การปฏิเสธคาํฟ้องพร้อมทั้งฟ้องแยง้ในคดีแพ่งแก่โจกท ์โดยเรียกให้โจกทช์าํระ
ค่าเสียหายจาํนวน 7.9 ลา้นบาท อย่างไรก็ตามตั้ งแต่เดือนธันวาคม 2553 บริษัทฯได้บันทึก
หน้ีสิน (เจา้หน้ีการคา้) จากการเรียกให้ชาํระค่าเสียหายดงักล่าวแลว้ในงบการเงินจาํนวน 13.6 
ลา้นบาท 

  ในเดือนสิงหาคม 2556 ศาลชั้นตน้ไดพ้ิพากษาใหบ้ริษทัฯชดใชค่้าเสียหายจาํนวน 14.1 ลา้นบาท
พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีนบัแต่ฟ้องร้อง (วนัท่ี 3 กมุภาพนัธ์ 2554) ต่อมาในเดือน



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

   22 

เมษายน 2557 ศาลอุทธรณ์มีคาํสั่งพิพากษายืนตามศาลชั้นตน้ อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯไดท้าํเร่ือง
ยืน่ฏีกาต่อศาลฏีกาแลว้ ขณะน้ีคดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลฏีกา 

 ข) ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2558 บริษัทฯถูกฟ้องร้องในคดีอ่ืนๆ และถูกเรียกร้องค่าเสียหาย ซ่ึงมี       
ทุนทรัพยร์วมการถูกเรียกร้องค่าเสียหายเป็นจาํนวนทั้งส้ิน 3 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2557: 2.9 
ลา้นบาท) ขณะน้ีคดีอยูใ่นระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาลและการถูกเรียกร้องค่าเสียหาย
อยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณาของฝ่ายกฎหมายของบริษทัฯ ผลในท่ีสุดยงัไม่สามารถ
ทราบไดใ้นขณะน้ี อยา่งไรก็ตามบริษทัฯเช่ือว่า ผลของเหตุการณ์ดงักล่าวจะไม่เป็นผลเสียหาย
ต่อบริษทัฯ ดงันั้นบริษทัฯจึงไม่ไดบ้นัทึกสาํรองค่าเผือ่หน้ีสินท่ีอาจจะเกิดข้ึนไวใ้นงบการเงิน  

19.6 สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

บริษทัฯมีสญัญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหนา้คงเหลือดงัน้ี  

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 

   อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญาของ   

สกลุเงิน จาํนวนท่ีซ้ือ จาํนวนท่ีขาย จาํนวนท่ีซ้ือ จาํนวนท่ีขาย วนัครบกาํหนดตามสัญญา 

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 8.81 0.11 32.73 – 36.18 36.18 ภายในเดือนมีนาคม 2559 

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 

20. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผูมี้อ ํานาจของบริษัทฯเม่ือวันท่ี             
26 ตุลาคม 2558 


