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บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย 

หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมระหว่างกาล 

สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2559 

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 31 มีนาคม 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสาขารวม 85 สาขา (31 ธนัวาคม 2558: 84 สาขา) 

(เฉพาะบริษทัฯ: 77 สาขา 31 ธนัวาคม 2558: 76 สาขา) 

1.2 เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจัดทําข้ึนตามมาตรฐานการบัญชีฉบับท่ี 34 (ปรับปรุง 2558) 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 และไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใช้หลกัเกณฑ์เดียวกบังบการเงินรวมสําหรับปีส้ินสุดวนัท่ี       

31 ธนัวาคม 2558 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างเก่ียวกบับริษทัยอ่ยในระหวา่งงวด 
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1.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุงและ

ฉบบัใหม่รวมถึงแนวปฏิบติัทางบญัชีท่ีออกโดยสภาวิชาชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้สําหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2559 มาถือปฏิบติั มาตรฐานการรายงานทาง

การเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัใหมี้ข้ึนเพื่อใหมี้เน้ือหาเท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุงถอ้ยคาํและคาํศพัท ์การตีความและการ

ใหแ้นวปฏิบติัทางการบญัชีกบัผูใ้ชม้าตรฐาน การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือ

ปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่องบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

1.5 นโยบายการบัญชีทีสํ่าคญั 

  งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้น         

งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558  

2. รายการธุรกจิกบักจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน 

รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและ

บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 31 มีนาคม 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 31 มีนาคม 

 

นโยบายการกาํหนดราคา 

 2559 2558 2559 2558  

รายการธุรกจิกบับริษัทย่อย      

   (ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      

รายไดจ้ากการขาย - - 6,931 8,330 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 

รายไดค่้าเช่าและค่าบริการ - - 58,630 58,410 เดือนละ 2 ลา้นบาท และ 18  ลา้น

บาท  

รายไดค่้าบริหารจดัการ - - 24,753 9,942 ตามตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง และ   

ตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

เงินปันผลรับ - - - 59,998 ตามอตัราท่ีประกาศจ่าย 

ค่าบริการรับ - - 7,450 203 ตามตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง และ            

ตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

ดอกเบ้ียรับ - - 31,827 20,880 ร้อยละ 4.50 - 4.75 ต่อปี  

ค่าบริการจ่าย - - 91,084 191,730 ตามตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง และ   

ตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 3,476 - ตามตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง 

ดอกเบ้ียจ่าย - - 393 499 ร้อยละ 1.75 ต่อปี 

      (2558: ร้อยละ 2.25 ต่อปี) 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 31 มีนาคม 

สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 31 มีนาคม 

 

นโยบายการกาํหนดราคา 

 2559 2558 2559 2558  

รายการธุรกจิกบับริษัทที่เกีย่วข้องกนั      

รายไดจ้ากการขาย 15,857 10,630 15,857 10,630 ราคาตลาด 

รายไดค่้าเช่าและค่าบริการ 4,405 4,489 4,405 4,489 ตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

ดอกเบ้ียรับ 3,083 6,029 3,083 6,029 ร้อยละ 0.75 - 1.00 ต่อปี  

      (2558: ร้อยละ 0.75 - 1.60 ต่อปี) 

ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 4,954 4,904 4,954 4,904 ร้อยละของรายได ้แต่ไม่นอ้ยกวา่

อตัราขั้นตํ่า 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯมียอดคงคา้งกบักิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ซ่ึง

แสดงในงบแสดงฐานะการเงินรวมอยูใ่นรายการดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2559 

31 ธนัวาคม 

2558 

31 มีนาคม 

2559 

31 ธนัวาคม 

2558 

ตั๋วแลกเงินและเงินฝากสถาบันการเงิน    

(แสดงรวมในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด) 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั(1) 2,575,228 1,943,121 2,569,631 1,887,379 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น     

บริษทัยอ่ย - - 32,054 8,149 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั(1) 2,620 646 2,620 646 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั(2) 8,904 11,337 8,630 11,337 

รวม 11,524 11,983 43,304 20,132 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั    

บริษทัยอ่ย - - 2,890,082 2,793,562 

เงินประกนัการเช่า     

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั(1) 3,000 3,000 3,000 3,000 
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2559 

31 ธนัวาคม 

2558 

31 มีนาคม 

2559 

31 ธนัวาคม 

2558 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น     

บริษทัยอ่ย - - 25,317 123,738 

บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั(1) 1,582 1,632 1,582 1,632 

รวม 1,582 1,632 26,899 125,370 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั    

บริษทัยอ่ย - - 90,000 90,000 

ลกัษณะความสัมพนัธ์กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
(1) มีผูถื้อหุน้รายใหญ่ร่วมกนั 
(2) เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 บริษทัฯไดใ้หกู้ย้มืเงินแบบไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัแก่บริษทัยอ่ยจาํนวน 

2,890 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2558 : 2,794 ลา้นบาท) ชาํระดอกเบ้ียเป็นรายเดือนในอตัราดอกเบ้ีย

ร้อยละ 4.50 - 4.75 ต่อปี ครบกาํหนดชาํระคืนเงินตน้เม่ือทวงถาม โดยมีรายการเคล่ือนไหวใน

ระหวา่งงวดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัท่ี ในระหวา่งงวด ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม 2559 เพิ่มข้ึน ลดลง 31 มีนาคม 2559 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

บริษทั เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จาํกดั 2,608,000 235,000 (130,000) 2,713,000 

Home Product Center (Malaysia) Sdn. Bhd. 185,562 - (8,480) 177,082 

รวม 2,793,562 235,000 (138,480) 2,890,082 
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เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 31 ธนัวาคม 2558 บริษทัฯไดกู้ย้มืเงินแบบไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั

จากบริษทัย่อยจาํนวน 90 ลา้นบาท ชาํระดอกเบ้ียเป็นรายเดือนในอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.75 ต่อปี 

ครบกาํหนดชาํระคืนเงินตน้เม่ือทวงถาม โดยมีรายการเคล่ือนไหวในระหวา่งงวดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัท่ี ในระหวา่งงวด ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม 2559 เพิ่มข้ึน ลดลง 31 มีนาคม 2559 

เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากกจิการทีเ่กีย่วข้องกนั 

บริษทั มาร์เกต็ วลิเลจ จาํกดั 90,000 - - 90,000 

รวม 90,000 - - 90,000 

 ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

สาํหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2559 2558 2559 2558 

ผลประโยชน์ระยะสั้น 45,440 42,440 38,360 38,430 

ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 830 998 590 777 

รวม 46,270 43,438 38,950 39,207 

3.  ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2559 

31 ธนัวาคม 

2558 

31 มีนาคม 

2559 

31 ธนัวาคม 

2558 

ลูกหน้ีการคา้ 195,850 302,719 195,110 299,741 

ลูกหน้ีอ่ืน 1,087,741 1,375,851 968,626 1,264,269 

รายไดค้า้งรับ 29,549 25,531 46,521 19,780 

รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 1,313,140 1,704,101 1,210,257 1,583,790 
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 ลูกหนีก้ารค้า 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2559 

31 ธนัวาคม 

2558 

31 มีนาคม 

2559 

31 ธนัวาคม 

2558 

ลูกหน้ีการคา้ 125,369 106,351 124,420 103,737 

ลูกหน้ีเช็คคืน 150 210 150 210 

ลูกหน้ีบตัรเครดิตและคูปอง 72,973 198,800 73,182 198,436 

รวม 198,492 305,361 197,752 302,383 

หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (2,642) (2,642) (2,642) (2,642) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 195,850 302,719 195,110 299,741 

ยอดคงคา้งของลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 แยกตามอายุหน้ีท่ี   

คงคา้งไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2559 

31 ธนัวาคม 

2558 

31 มีนาคม 

2559 

31 ธนัวาคม 

2558 

ลูกหน้ีการคา้      

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 186,555 286,790 186,496 284,574 

คา้งชาํระ     

ไม่เกิน 3 เดือน 7,751 11,473 8,737 10,709 

3 - 6 เดือน 1,536 4,522 - 4,522 

6 - 12 เดือน 114 6 114 6 

มากกวา่ 12 เดือน 2,536 2,570 2,405 2,572 

รวม 198,492 305,361 197,752 302,383 

หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (2,642) (2,642) (2,642) (2,642) 

รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 195,850 302,719 195,110 299,741 
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ลูกหนีอ่ื้น 

ลูกหน้ีอ่ืนส่วนใหญ่ประกอบด้วยลูกหน้ีท่ีเกิดจากการดาํเนินงานท่ีเก่ียวเน่ืองกับการสนับสนุน      

การขายและลูกหน้ีจากการใหเ้ช่าพื้นท่ีและบริการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  

ยอดคงเหลือของลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31  มีนาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 แยกตามอายุหน้ีท่ี     

คงคา้งไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2559 

31 ธนัวาคม 

2558 

31 มีนาคม 

2559 

31 ธนัวาคม 

2558 

อายุหนีค้้างชําระ     

ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 591,354 766,123 544,948 710,525 

คา้งชาํระ     

ไม่เกิน 3 เดือน 452,012 564,243 396,608 521,789 

3 - 6 เดือน 20,699 20,743 13,569 13,207 

6 - 12 เดือน 18,357 16,871 11,112 14,426 

มากกวา่ 12 เดือน 25,643 21,195 22,403 17,336 

รวม 1,108,065 1,389,175 988,640 1,277,283 

หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (20,324) (13,324) (20,014) (13,014) 

รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 1,087,741 1,375,851 968,626 1,264,269 

4. สินค้าคงเหลือ 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  

2559 

31 ธนัวาคม 

2558 

31 มีนาคม 

2559 

31 ธนัวาคม 

2558 

สินคา้คงเหลือ 11,325,944 10,540,513 9,644,879 9,025,015 

หกั:  รายการปรับลดราคาทุน     

 ใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (363,365) (341,053) (346,647) (327,707) 

สุทธิ 10,962,579 10,199,460 9,298,232 8,697,308 

หกั:  สินคา้ท่ีจ่ายชาํระค่าสินคา้     

 เม่ือขาย (1,680,947) (1,410,497) (1,471,820) (1,232,139) 

 ส่วนลดจากการซ้ือสินคา้ (445,205) (424,205) (397,605) (382,605) 

สินคา้คงเหลือ - สุทธิ 8,836,427 8,364,758 7,428,807 7,082,564 
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5.  สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2559 

31 ธนัวาคม 

2558 

31 มีนาคม 

2559 

31 ธนัวาคม 

2558 

ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ 137,363 117,009 128,831 108,537 

ภาษีซ้ือรอใบกาํกบั 79,126 81,081 65,189 66,969 

อ่ืนๆ 36,311 61,098 19,624 24,074 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 252,800 259,188 213,644 199,580 

6. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

    เงินปันผลท่ีบริษทัฯ 

  

ทุนเรียกชาํระแลว้ 

สัดส่วน 

เงินลงทุน 

 

ราคาทุน 

รับระหวา่งงวดสาม

เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

 31 

มีนาคม  

31 

ธนัวาคม  

31 

มีนาคม  

31 

ธนัวาคม  

31 

มีนาคม  

31 

ธนัวาคม  

31 

มีนาคม  

31 

มีนาคม 

ช่ือบริษทั 2559 2558 2559 2558 2559 2558 2559 2558 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     

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

     1,258,679 1,258,678 - 59,998 

7. อสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี         

31 มีนาคม 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงิน 

   งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 3,218,238 4,024,163 

ซ้ือเพิ่ม - ราคาทุน 35,371 35,371 

จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (106) (106) 

ค่าเส่ือมราคา (45,203) (45,203) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 3,208,300 4,014,225 
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8. ทีด่ิน อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี                        

31 มีนาคม 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงิน 

   งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 27,655,132 23,549,180 

ซ้ือเพิ่ม - ราคาทุน 857,122 552,314 

จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (5,369) (5,362) 

ค่าเส่ือมราคา (633,743) (549,194) 

ค่าเผือ่การดอ้ยค่า  (36,579) (36,579) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 10,070 - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 27,846,633 23,510,359 

9. คอมพวิเตอร์ซอฟต์แวร์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

2559 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงิน 

   งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 352,133 312,952 

ซ้ือเพิ่ม - ราคาทุน 7,165 7,119 

ค่าตดัจาํหน่าย (10,052) (8,780) 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 30 - 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 349,276 311,291 
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10. สิทธิการเช่า 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีสิทธิการเช่าสาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 สรุป

ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงิน 

   งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 2,157,905 1,933,313 

ซ้ือเพิ่ม - ราคาทุน 245,489 169,735 

ค่าตดัจาํหน่าย (19,655) (18,450) 

มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 2,383,739 2,084,598 

11. เงินเบิกเกนิบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 บริษัทฯ มีวงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารหลายแห่งท่ียงัมิได้เบิกใช้เป็น

จาํนวนทั้งส้ิน 275 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2558: 305 ลา้นบาท) และมีวงเงินสินเช่ืออ่ืนๆ จาํนวน 

11,204 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2558 : 11,176 ลา้นบาท)  

12. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2559 

31 ธนัวาคม 

2558 

31 มีนาคม 

2559 

31 ธนัวาคม 

2558 

เจา้หน้ีการคา้  11,009,650 10,859,894 9,447,888 9,528,026 

เจา้หน้ีอ่ืน  428,488 485,170 372,346 423,453 

เจา้หน้ีค่าซ้ือทรัพยสิ์น 536,702 418,056 357,071 305,322 

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  743,952 999,476 678,561 920,157 

รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 12,718,792 12,762,596 10,855,866 11,176,958 
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13. เงินกู้ยืมระยะยาว 

(หน่วย: พนับาท) 

   งบการเงินรวมและ 

 อตัรา  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

เงินกู ้

ดอกเบ้ีย 

(ร้อยละต่อปี) การชาํระคืน 

31 มีนาคม 

2559 

31 ธนัวาคม 

2558 

1 3.70 ชาํระดอกเบ้ียเป็นรายงวดทุก 3 เดือน เร่ิม

ชาํระงวดแรกในเดือนท่ีสามนบัตั้งแต่

เดือนท่ีเบิกรับเงินกู ้

ชาํระคืนเงินตน้เป็นรายงวดทุก 6 เดือน เร่ิม

ชาํระงวดแรกในเดือนท่ีหกนบัตั้งแต่เดือน

ท่ีเบิกรับเงินกูง้วดแรก โดยตอ้งชาํระหน้ี

เงินตน้ใหเ้สร็จส้ินภายใน 10 งวด หรือ 60 

เดือนนบัจากเดือนท่ีเบิกรับเงินกูง้วดแรก  600,000 600,000 

2 3.71 ชาํระดอกเบ้ียเป็นรายงวดทุก 3 เดือน เร่ิม

ชาํระงวดแรกในเดือนท่ีสามนบัตั้งแต่

เดือนท่ีเบิกรับเงินกู ้

ชาํระคืนเงินตน้เป็นรายงวดทุก 6 เดือน เร่ิม

ชาํระงวดแรกในเดือนท่ีหกนบัตั้งแต่เดือน

ท่ีเบิกรับเงินกูง้วดแรก โดยตอ้งชาํระหน้ี

เงินตน้ใหเ้สร็จส้ินภายใน 10 งวด หรือ 60 

เดือนนบัจากเดือนท่ีเบิกรับเงินกูง้วดแรก 500,000 500,000 

3 3.59 ชาํระดอกเบ้ียเป็นรายงวดทุก 3 เดือน เร่ิม

ชาํระงวดแรกในเดือนท่ีสามนบัตั้งแต่

เดือนท่ีเบิกรับเงินกู ้

ชาํระคืนเงินตน้เป็นรายงวดทุก 6 เดือน เร่ิม

ชาํระงวดแรกในเดือนท่ีหกนบัตั้งแต่เดือน

ท่ีเบิกรับเงินกูง้วดแรก โดยตอ้งชาํระหน้ี

เงินตน้ใหเ้สร็จส้ินภายใน 10 งวด หรือ 60 

เดือนนบัจากเดือนท่ีเบิกรับเงินกูง้วดแรก 700,000 700,000 

รวม 1,800,000 1,800,000 

หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (700,000) (700,000) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 1,100,000 1,100,000 

เงินกูย้ืมดงักล่าวเป็นเงินกูย้ืมแบบไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัจากสถาบนัการเงินแห่งหน่ึง ภายใต้

สัญญาเงินกู้ บริษัทฯตอ้งปฏิบัติตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น       

การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เป็นตน้ 
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14. หุ้นกู้ 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 จาํนวนหุน้ (หุน้) จาํนวนเงิน (พนับาท) 

คร้ังท่ี อตัราดอกเบ้ียต่อปี อาย ุ คืนเงินตน้ ครบกาํหนด 

31 มีนาคม 

2559 

31 ธนัวาคม 

2558 

31 มีนาคม 

2559 

31 ธนัวาคม 

2558 

หุน้กูป้ระเภทไม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิ        

 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 1,000,000 1,000,000 

 คร้ังท่ี 2/2558 คงท่ีร้อยละ 2.25 3 ปี เม่ือครบกาํหนด 15 กนัยายน 2561 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 

รวม     12,550,000 12,550,000 12,550,000 12,550,000 

หกั: หุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี     (5,000,000) (4,000,000) 

สุทธิ       7,550,000 8,550,000 

 หุน้กูข้า้งตน้ไดร้ะบุถึงขอ้ปฏิบติัและขอ้จาํกดับางประการ เช่น การดาํรงสัดส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ

ผูถื้อหุน้และขอ้จาํกดัการประกาศจ่ายเงินปันผล และการจาํหน่าย จ่ายหรือโอนทรัพยสิ์น 

15. ภาษีเงินได้  

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลคาํนวณข้ึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้าํหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี

เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 2558 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

สาํหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2559 2558 2559 2558 

ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน:     

ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 234,015 199,496 229,212 195,884 

ภาษีเงนิได้รอการตดับัญชี:      

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการ

เกิดผลแตกต่างชัว่คราวและการ

กลบัรายการผลแตกต่างชัว่คราว (7,628) (15,534) (11,087) (12,365) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ทีแ่สดงอยู่ในงบ

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 226,387 183,962 218,125 183,519 
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16. กาํไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวม

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

สาํหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2559 2558 2559 2558 

กาํไรสาํหรับงวด (พนับาท) 866,181 733,679 845,034 803,156 

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 

 (พนัหุน้) 13,151,198 13,151,198 13,151,198 13,151,198 

กาํไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.07 0.06 0.06 0.06 

17. การเสนอข้อมูลทางการเงินจําแนกตามส่วนงาน 

ข้อมูลส่วนงานดําเนินงานท่ีนําเสนอน้ีสอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯท่ีผูมี้อาํนาจ

ตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการ

จัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงาน ทั้ งน้ีผูมี้อาํนาจ

ตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของบริษทัคือคณะกรรมการบริษทัฯ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยดาํเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ 

ธุรกิจคา้ปลีกและคา้ส่ง ซ่ึงเป็นการจาํหน่ายสินคา้และใหบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตกแต่ง ก่อสร้าง 

ต่อเติม ซ่อมแซมอาคาร บา้นและท่ีอยู่อาศยัแบบครบวงจร และให้บริการท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจ                  

คา้ปลีกและคา้ส่ง รวมถึงธุรกิจให้เช่าพื้นท่ีและให้บริการสาธารณูปโภคท่ีเก่ียวขอ้ง (ซ่ึงมียอดรวม

ของรายไดแ้ละ/หรือกาํไรและ/หรือสินทรัพยน์้อยกว่าร้อยละ 10 ของรายไดร้วมและ/หรือกาํไร

และ/หรือสินทรัพยข์องทุกส่วนงาน ซ่ึงไม่เขา้เง่ือนไขท่ีตอ้งแยกแสดงตามท่ีกาํหนดในมาตรฐาน                  

การรายงานทางการเงิน)  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุน

จากการดําเนินงานซ่ึงวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับท่ีใช้ในการวัดกําไรหรือขาดทุนจาก                        

การดําเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน ดังนั้ น รายได้ กําไรจากการดําเนินงาน และ

สินทรัพยท่ี์แสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดาํเนินงานแลว้  
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 ข้อมูลเกีย่วกบัเขตภูมิศาสตร์ 

รายได้จากการขายจากลูกค้าภายนอกกําหนดข้ึนตามสถานท่ีตั้ งของลูกค้าของบริษัทฯและ        

บริษทัยอ่ย สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

   สาํหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  

   2559 2558 

รายได้จากการขายจากลูกค้าภายนอก   

ประเทศไทย 13,524 12,158 

ประเทศมาเลเซีย 108 122 

รวม 13,632 12,280 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

  ณ วนัท่ี 

   31 มีนาคม 

2559 

31 ธนัวาคม

2558 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน (ไม่รวมเคร่ืองมือทางการเงิน สินทรัพย์ภาษี   

เงินได้รอตัดบญัชี และสินทรัพย์ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน)   

ประเทศไทย   33,762 33,334 

ประเทศมาเลเซีย   158 154 

รวม   33,920 33,488 

 ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ารายใหญ่  

 ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 และ 2558 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีรายได้

จากลูกคา้รายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดข้องกิจการ 

18. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่าจเกดิขึน้ 

18.1 ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน 

ก) บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าท่ีดิน อายขุองสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ  

3 - 30 ปี และสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาท่ีบอกเลิกไม่ได้ เวน้แต่คู่สัญญาทั้ งสองฝ่ายตกลง

ยนิยอมร่วมกนั 
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 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจํานวนเงินขั้นตํ่ าท่ีต้องจ่ายในอนาคตทั้ งส้ินภายใต้สัญญาเช่า

ดาํเนินการดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2559 

31 ธนัวาคม 

2558 

31 มีนาคม 

2559 

31 ธนัวาคม 

2558 

จ่ายชาํระ     

 ภายใน 1 ปี 100 97 94 92 

 มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 468 434 435 412 

 มากกวา่ 5 ปี 2,602 2,331 2,309 2,119 

ข) บริษทัฯและบริษทัย่อยไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าพื้นท่ีศูนยก์ารคา้ อายุของสัญญามีระยะเวลาโดย

เฉล่ียประมาณ 3 - 30 ปี และสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาท่ีบอกเลิกไม่ได้ เวน้แต่คู่สัญญาทั้ ง              

สองฝ่ายตกลงยนิยอมร่วมกนั 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจํานวนเงินขั้นตํ่ าท่ีต้องจ่ายในอนาคตทั้ งส้ินภายใต้สัญญาเช่า

ดาํเนินการดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม 

2559 

31 ธนัวาคม 

2558 

31 มีนาคม 

2559 

31 ธนัวาคม 

2558 

จ่ายชาํระ     

ภายใน 1 ปี 114 114 99 100 

มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 404 407 402 402 

มากกวา่ 5 ปี 884 902 884 902 

18.2 ภาระผูกพนัตามสัญญารับบริการ/ให้บริการ 

ก) บริษัทฯได้ทําสัญญาการรับความช่วยเหลือทางด้านการจัดการคลังสินค้ากับบริษัทย่อย               

แห่งหน่ึง ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาดังกล่าวบริษัทฯมีภาระผูกพันท่ีต้องจ่ายค่าตอบแทน                 

รายเดือนในอตัราร้อยละของตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงของบริษทัยอ่ยดงักล่าว ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีระบุ

ในสญัญา 

ข) บริษทัไดท้าํสญัญาการใหค้วามช่วยเหลือทางดา้นการบริหารงานและการจดัการเก่ียวกบัสินคา้

กับบริษัทย่อยแห่งหน่ึง ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาดังกล่าวบริษทัฯ จะได้รับค่าธรรมเนียม            

รายเดือนในอตัราร้อยละของยอดขายท่ีเกิดข้ึนจริง และในอตัราร้อยละของตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง

ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีระบุในสญัญา  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

   16   

18.3 สัญญาให้เช่าระยะยาว 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 บริษทัฯ ไดเ้ขา้ทาํสัญญาจาํนวน 8 สัญญา (31 ธนัวาคม 2558: 7 สัญญา) 

กบับริษทัอ่ืน 4 แห่ง (31 ธนัวาคม 2558: 3 แห่ง) ในการใหเ้ช่าและใหเ้ช่าช่วงพื้นท่ีบางส่วนในสาขา

ของบริษัทฯจาํนวน 7 สาขา (31 ธันวาคม 2558: 6 สาขา) อายุสัญญา 18 - 30 ปี โดยมีค่าเช่ารับ

ล่วงหนา้รวมจาํนวน 651 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2558: 642 ลา้นบาท) สัญญาครบกาํหนดระหวา่งปี 

2576 - 2582 บริษทัฯ รับรู้รายไดต้ามเกณฑท่ี์เป็นระบบตลอดอายกุารใหป้ระโยชน์ของสิทธิการเช่า

โดยวิธีเสน้ตรงตามอายสุญัญาเช่า 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 บริษทัฯมียอดคงคา้งของค่าเช่ารับล่วงหน้า (สุทธิจากจาํนวนท่ีรับรู้เป็น

รายได)้ ตามสญัญาใหเ้ช่าพื้นท่ีดงักล่าวจาํนวน 423 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2558: 418 ลา้นบาท) 

18.4 การคํา้ประกนั 

ก) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนาม

ของบริษทัฯและบริษทัย่อยซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัการเช่า การซ้ือสินคา้หรือจา้งทาํของ 

และคํ้าประกนัต่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เป็นจาํนวนเงินรวม 170 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2558: 

167 ล้านบาท) (เฉพาะบริษัทฯ: 162 ล้านบาท 31 ธันวาคม 2558: 160 ล้านบาท) หนังสือ              

ค ํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามของบริษทัยอ่ยจาํนวนเงิน 8 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2558 : 

7 ลา้นบาท) ค ํ้าประกนัโดยบริษทัฯ 

ข) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 บริษทัฯมีภาระผกูพนัจากการเปิดวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตเพื่อการ

ซ้ือสินคา้นาํเขา้กบัธนาคารพาณิชย ์วงเงิน 3 ลา้นเหรียญสหรัฐ และ 2 ลา้นหยวน (31 ธนัวาคม 

2558: วงเงิน 3 ลา้นเหรียญสหรัฐ และ 3 ลา้นหยวน) 

18.5 คดีฟ้องร้อง 

 ก) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 บริษทัฯมีคดีท่ีอยูร่ะหว่างการพิจารณาคดีของศาล ซ่ึงมีทุนทรัพยร์วม

จาํนวน 2 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2558: 0.8 ลา้นบาท) ซ่ึงฝ่ายกฎหมายของบริษทัฯ เช่ือว่าผล

ของคดีดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ ดังนั้ นบริษัทฯจึงไม่ได้บันทึกสํารอง                      

ค่าเผือ่หน้ีสินดงักล่าวไวใ้นงบการเงิน 

 ข) ในเดือนเมษายน 2558 เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินของจังหวัดท่ีตั้ งสาขาของบริษัทแห่งหน่ึงถูก

ผูป้ระกอบการทอ้งถ่ินฟ้องร้องเก่ียวกบัเร่ืองการออกใบอนุญาตให้กบัผูป้ระกอบการกิจการใน

ทอ้งถ่ินโดยยื่นคาํร้องต่อศาลปกครอง ทั้งน้ีบริษทัฯไดร้้องสอดเขา้เป็นคู่ความในคดีแลว้เพื่อ

รักษาสิทธิของบริษทัฯ โดยบริษทัฯไดย้ื่นคาํให้การและแถลงขอ้เท็จจริงต่อศาลแลว้ว่าการใช้

ประโยชน์ในท่ีดินของบริษทัฯไม่ขดัหรือแยง้กบักฎกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมืองรวม กฎหมาย

ควบคุมอาคารฯ กฎหมายผงัเมือง และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง อย่างไรก็ตามฝ่ายกฎหมายของ

บริษัทฯเห็นว่าบริษัทฯได้ดาํเนินการอย่างถูกตอ้งตามกฎหมายแลว้ เช่ือว่าผลของคดีน่าจะ

เป็นไปในทางท่ีเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ ซ่ึงขณะน้ีคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของ                   

ศาลปกครอง 
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18.6 สัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

ณ วนัท่ี 31  มีนาคม 2559 และ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ

ล่วงหนา้คงเหลือดงัน้ี 

งบการเงินรวม 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 

   อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญาของ   

สกลุเงิน จาํนวนท่ีซ้ือ จาํนวนท่ีขาย จาํนวนท่ีซ้ือ จาํนวนท่ีขาย วนัครบกาํหนดตามสัญญา 

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมริกา 8.40 - 35.18 - 35.97 - ภายในเดือนกนัยายน 2559 

หยวน 0.50 - 5.38 - 5.40 - ภายในเดือนกรกฎาคม 2559 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 

   อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญาของ   

สกลุเงิน จาํนวนท่ีซ้ือ จาํนวนท่ีขาย จาํนวนท่ีซ้ือ จาํนวนท่ีขาย วนัครบกาํหนดตามสัญญา 

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมริกา 8.00 - 35.18 - 35.97 - ภายในเดือนกนัยายน 2559 

หยวน 0.50 - 5.38 - 5.40 - ภายในเดือนกรกฎาคม 2559 

 

งบการเงินรวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

   อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญาของ   

สกลุเงิน จาํนวนท่ีซ้ือ จาํนวนท่ีขาย จาํนวนท่ีซ้ือ จาํนวนท่ีขาย วนัครบกาํหนดตามสัญญา 

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมริกา 7.45 - 34.33 - 35.97 - ภายในเดือนพฤษภาคม 2559 

หยวน 52.15 - 5.51 - 5.57 - ภายในเดือนเมษายน 2559 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

   อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญาของ   

สกลุเงิน จาํนวนท่ีซ้ือ จาํนวนท่ีขาย จาํนวนท่ีซ้ือ จาํนวนท่ีขาย วนัครบกาํหนดตามสัญญา 

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมริกา 6.45 - 34.33 - 35.97 - ภายในเดือนพฤษภาคม 2559 

หยวน 52.15 - 5.51 - 5.57 - ภายในเดือนเมษายน 2559 
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19. เหตุการณ์ภายหลงัวนัทีใ่นงบการเงิน 

 เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัเร่ืองต่างๆท่ีสาํคญัดงัน้ี 

1. อนุมัติการจัดสรรสํารองตามกฎหมายและการจ่ายปันผลจากผลการดาํเนินงานของเดือน

กรกฎาคม 2558 ถึงเดือนธนัวาคม 2558 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการโดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 - จดัสรรเป็นสํารองตามกฎหมายจาํนวน 95 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นอัตรา 5% ของกาํไรงวดเดือน

กรกฎาคม 2558 ถึงเดือนธนัวาคม 2558 

 - จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท หรือคิดเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 1,973 ลา้นบาท 

โดยมีกาํหนดจ่ายเงินปันผลจาํนวนดงักล่าวภายในวนัท่ี 29 เมษายน 2559 

เน่ืองจากในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 25 สิงหาคม 2558 ไดมี้มติอนุมติัการ

จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุน้เป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท ซ่ึงไดจ่้ายเงินปัน

ผลไปเม่ือวนัท่ี 22 กนัยายน 2558 ดงันั้น รวมการจ่ายปันผลสําหรับปี 2558 คิดเป็น 0.25 บาท

ต่อหุน้ 

2. อนุมติัลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 13,151,315,446 บาท เป็น

ทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 13,151,198,025 บาท โดยยกเลิกหุ้นสามญัจดทะเบียนท่ีคงเหลือ

จากการจดัสรรหุ้นปันผลระหว่างกาลตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558 จาํนวน 117,421

หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

20. การอนุมัติงบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผูมี้อาํนาจของบริษัทฯ เม่ือวนัท่ี             

25 เมษายน 2559 
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