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บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวม 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2560  

1. ข้อมูลทัว่ไป 

 บริษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ำกัด (มหำชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหำชนซ่ึงจดัตั้ งและมี
ภูมิล ำเนำในประเทศไทย โดยมีบริษทั แลนด์แอนด์เฮำ้ส์ จ  ำกดั (มหำชน) และบริษทั ควอลิต้ี เฮำ้ส์ 
จ  ำกดั (มหำชน) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทยเป็นผูถื้อหุ้นรำยใหญ่ ธุรกิจหลกั
ของบริษทัฯคือกำรจ ำหน่ำยสินคำ้และให้บริกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตกแต่ง ก่อสร้ำง ต่อเติมและ
ซ่อมแซมอำคำรบ้ำนและท่ีอยู่อำศยัแบบครบวงจรและให้บริกำรท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจคำ้ปลีก 
รวมถึงกำรให้เช่ำพื้นท่ี และให้บริกำรท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีอยู่ตำมท่ีจดทะเบียนของบริษทัฯอยู่ท่ี 96/27                
หมู่ 9 ต  ำบลบำงเขน อ ำเภอเมืองนนทบุรี จงัหวดันนทบุรี  

 ณ วัน ท่ี  31 ธันวำคม  2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีสำขำรวม  102 สำขำ (2559: 95 สำขำ)              
(เฉพำะบริษทัฯ: 84 สำขำ 2559: 82 สำขำ)  

2. เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงิน 

2.1 งบกำรเงินน้ีจดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีก ำหนดในพระรำชบญัญติัวิชำชีพ
บญัชี พ.ศ. 2547 โดยแสดงรำยกำรในงบกำรเงินตำมขอ้ก ำหนดในประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้
ลงวนัท่ี 11 ตุลำคม 2559 ออกตำมควำมในพระรำชบญัญติักำรบญัชี พ.ศ. 2543  

 งบกำรเงินฉบบัภำษำไทยเป็นงบกำรเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทำงกำรตำมกฎหมำย งบกำรเงินฉบบั
ภำษำองักฤษแปลจำกงบกำรเงินฉบบัภำษำไทยน้ี 

  งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑร์ำคำทุนเดิมเวน้แต่จะไดเ้ปิดเผยเป็นอยำ่งอ่ืนในนโยบำยกำร
บญัชี 

2.2 เกณฑใ์นกำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 

 ก) งบกำรเงินรวมน้ีจัดท ำข้ึนโดยรวมงบกำรเงินของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ำกัด 
(มหำชน) (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่ำ “บริษทัฯ”) และบริษทัย่อย (ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่ำ “บริษทัย่อย”) 
ดงัต่อไปน้ี 

  จดัตั้งข้ึนใน อตัรำร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของกำรถือหุน้ 

   2560 2559 
   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษทั มำร์เกต็ วลิเลจ จ ำกดั บริหำรพื้นท่ีใหเ้ช่ำและ

ใหบ้ริกำรดำ้น
สำธำรณูปโภค 

ไทย 100.00 100.00 
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  จดัตั้งข้ึนใน อตัรำร้อยละ 
ช่ือบริษทั ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของกำรถือหุน้ 

   2560 2559 
   ร้อยละ ร้อยละ 
Home Product Center (Malaysia) Sdn. Bhd. คำ้ปลีกสินคำ้เก่ียวกบับำ้น

และใหบ้ริกำรท่ีเก่ียวขอ้ง
แบบครบวงจร 

มำเลเซีย 100.00 100.00 

บริษทั เมกำ โฮม เซ็นเตอร์ จ  ำกดั คำ้ปลีก คำ้ส่ง วสัดุก่อสร้ำง
และสินคำ้เก่ียวกบับำ้น 

ไทย 99.99 99.99 

บริษทั ดีซี เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จ  ำกดั บริหำรจดักำรคลงัสินคำ้ 
และขนส่งสินคำ้ 

ไทย 99.99 99.99 

ข) บริษทัฯจะถือว่ำมีกำรควบคุมกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุนหรือบริษทัยอ่ยได ้หำกบริษทัฯมีสิทธิไดรั้บ
หรือมีส่วนได้เสียในผลตอบแทนของกิจกำรท่ีเขำ้ไปลงทุน และสำมำรถใช้อ  ำนำจในกำร                   
สัง่กำรกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบอยำ่งมีนยัส ำคญัต่อจ ำนวนเงินผลตอบแทนนั้นได ้  

ค) บริษทัฯน ำงบกำรเงินของบริษทัย่อยมำรวมในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมตั้งแต่วนัท่ีบริษทัฯมี
อ ำนำจในกำรควบคุมบริษทัยอ่ยจนถึงวนัท่ีบริษทัฯส้ินสุดกำรควบคุมบริษทัยอ่ยนั้น   

ง) งบกำรเงินของบริษทัย่อยไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใช้นโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัเช่นเดียวกันกับของ
บริษทัฯ 

จ) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินตำมงบกำรเงินของบริษัทย่อยซ่ึงจัดตั้ งในต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็น                   
เงินบำทโดยใช้อตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน ส่วนรำยไดแ้ละค่ำใช้จ่ำย
แปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียนถวัเฉล่ียรำยเดือน ผลต่ำงซ่ึงเกิดข้ึนจำกกำรแปลง
ค่ำดังกล่ำวได้แสดงไว้เป็นรำยกำร “ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงินท่ี เป็นเงินตรำ
ต่ำงประเทศ” ในงบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้  

ฉ) ยอดคงคำ้งระหว่ำงบริษทัฯและบริษทัยอ่ย รำยกำรคำ้ระหว่ำงกนัท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กตดัออก
จำกงบกำรเงินรวมน้ีแลว้  

ช) ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม คือ จ ำนวนก ำไรหรือขำดทุนและสินทรัพยสุ์ทธิ
ของบริษทัย่อยส่วนท่ีไม่ไดเ้ป็นของบริษทัฯ และแสดงเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกในส่วนของ
ก ำไรขำดทุนรวมและส่วนของผูถื้อหุน้ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวม 

2.3 บริษทัฯจดัท ำงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร โดยแสดงเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมวิธีรำคำทุน 
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3. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

 ก. มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่เร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

  ในระหว่ำงปี บริษัทฯและบริษัทย่อยได้น ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและกำรตีควำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2559) รวมถึงแนวปฏิบติัทำงบญัชี
ฉบบัใหม่ ซ่ึงมีผลบังคบัใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบัญชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี               
1 มกรำคม 2560 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือ
จดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดย
ส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงถอ้ยค ำและค ำศพัท ์กำรตีควำมและกำรใหแ้นวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบั
ผูใ้ช้มำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบ
อยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย  

 ข.  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีจ่ะมีผลบังคบัใช้ในอนำคต 

             ในระหว่ำงปีปัจจุบนั สภำวิชำชีพบญัชีไดป้ระกำศใช้มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและ     
กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ ำนวนหลำยฉบบั 
ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 
2561 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดังกล่ำวได้รับกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มี
เน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำร
ปรับปรุงและอธิบำยใหช้ดัเจนเก่ียวกบักำรเปิดเผยขอ้มูลในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 

  ฝ่ำยบริหำรของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยเช่ือวำ่มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง จะไม่
มีผลกระทบอยำ่งเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินเม่ือน ำมำถือปฏิบติั 

4. นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคญั  

4.1 กำรรับรู้รำยได้ 

 รายได้จากการขายสินค้า 

 รำยไดจ้ำกกำรขำยสินคำ้รับรู้เม่ือบริษทัฯและบริษทัย่อยไดโ้อนควำมเส่ียงและผลตอบแทนท่ีมี
นัยส ำคญัของควำมเป็นเจำ้ของสินคำ้ให้กบัผูซ้ื้อแลว้ รำยไดจ้ำกกำรขำยแสดงมูลค่ำตำมรำคำใน
ใบก ำกบัสินคำ้โดยไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม ส ำหรับสินคำ้ท่ีไดส่้งมอบหลงัจำกหกัส่วนลดแลว้ 
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รายได้จากการขายสินค้า - โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูค้า 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยไดจ้ดัให้มีโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ โดยจะให้คะแนนสะสมแก่ลูกคำ้     
ท่ีซ้ือสินคำ้จำกบริษทัฯและบริษทัยอ่ย ซ่ึงสำมำรถน ำไปใชเ้ป็นส่วนลดในกำรซ้ือสินคำ้ในอนำคต  
บริษทัฯและบริษทัย่อยปันส่วนมูลค่ำจำกรำยกำรขำยให้กบัคะแนนสะสมดว้ยมูลค่ำยุติธรรมของ
คะแนนสะสมดงักล่ำว และทยอยรับรู้เป็นรำยไดเ้ม่ือลูกคำ้มำใชสิ้ทธิและบริษทัฯและบริษทัย่อย    
ไดป้ฏิบติัตำมสญัญำภำระผกูพนันั้น 

รายได้จากคู่ค้า 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีขอ้ตกลงทำงกำรคำ้กบัคู่คำ้ซ่ึงเป็นขอ้ตกลงทำงธุรกิจทัว่ไป ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ผลตอบแทนจำกปริมำณกำรสั่งซ้ือสินคำ้ และค่ำสนับสนุนทำงกำรตลำด บริษทัฯและบริษทัย่อย
รับรู้รำยไดจ้ำกคู่คำ้เม่ือเขำ้เง่ือนไขตำมสัญญำและสำมำรถวดัมูลค่ำไดอ้ย่ำงน่ำเช่ือถือ รำยไดจ้ำก           
คู่คำ้บำงส่วนรับรู้เป็นส่วนหักจำกตน้ทุนสินคำ้ท่ีขำยและสินคำ้คงเหลือ ส่วนท่ียงัไม่ไดรั้บช ำระ
แสดงเป็น “ลูกหน้ีอ่ืน” หรือแสดงเป็นยอดสุทธิหักจำก “เจำ้หน้ีกำรคำ้” ในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
ข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขในขอ้ตกลงกบัคู่คำ้   

 รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำพื้นท่ีและกำรใหบ้ริกำรท่ีเก่ียวขอ้งตำมแต่ละงวดท่ี
ไดใ้หบ้ริกำรตำมระยะเวลำของสญัญำเช่ำและบริกำร 

 รายได้ค่าบริการอ่ืน 

 รำยไดค่้ำบริกำรอ่ืนรับรู้เม่ือบริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดใ้หบ้ริกำรแลว้ 

 ดอกเบีย้รับ 

 ดอกเบ้ียรับถือเป็นรำยไดต้ำมเกณฑค์งคำ้งโดยค ำนึงถึงอตัรำผลตอบแทนท่ีแทจ้ริง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรำยไดเ้ม่ือบริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสิทธิในกำรรับเงินปันผล 

4.2 เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกธนำคำร และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมี
สภำพคล่องสูง ซ่ึงถึงก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนับจำกวนัท่ีไดม้ำและไม่มี
ขอ้จ ำกดัในกำรเบิกใช ้
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4.3 ลูกหนีก้ำรค้ำ 

  ลูกหน้ีกำรคำ้แสดงมูลค่ำตำมจ ำนวนมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกค่ำเผื่อหน้ี
สงสัยจะสูญส ำหรับผลขำดทุนโดยประมำณท่ีอำจเกิดข้ึนจำกกำรเก็บเงินจำกลูกหน้ีไม่ได้ ซ่ึง
โดยทัว่ไปพิจำรณำจำกประสบกำรณ์กำรเกบ็เงินและกำรวิเครำะห์อำยหุน้ี  

4.4 สินค้ำคงเหลือ 

 สินคำ้คงเหลือแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน (วิธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกั) หรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่
รำคำใดจะต ่ำกวำ่  

 ส่วนลดรับจำกปริมำณกำรซ้ือซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยไดรั้บจำกผูข้ำยจะบนัทึกลดมูลค่ำของ
สินคำ้ท่ีเก่ียวขอ้งและรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเม่ือสินคำ้นั้นขำยได ้

4.5 เงินลงทุน 

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยท่ีแสดงอยูใ่นงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรแสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุน  

4.6 อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกมูลค่ำเร่ิมแรกของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนในรำคำทุนซ่ึงรวม
ตน้ทุนกำรท ำรำยกำร หลงัจำกนั้น บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน
ดว้ยรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) 

ค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนค ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยกุำรให้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจโดยประมำณ 3 - 37 ปี โดยไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดินและ
สินทรัพยร์ะหวำ่งติดตั้งและก่อสร้ำง ค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนรวมอยูใ่นกำร
ค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

บริษทัฯและบริษทัย่อยรับรู้ผลต่ำงระหว่ำงจ ำนวนเงินท่ีไดรั้บสุทธิจำกกำรจ ำหน่ำยกบัมูลค่ำตำม
บญัชีของสินทรัพยใ์นส่วนของก ำไรหรือขำดทุนในงวดท่ีตดัรำยกำรอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน
ออกจำกบญัชี 

4.7 ทีด่ิน อำคำรและอุปกรณ์ และค่ำเส่ือมรำคำ 

 ท่ีดินแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุน อำคำรและอุปกรณ์แสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสม 
และค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์(ถำ้มี)  

ค่ำเส่ือมรำคำของอำคำรและอุปกรณ์ค ำนวณจำกรำคำทุนโดยวิธีเส้นตรงตำมอำยกุำรให้ประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจโดยประมำณดงัน้ี 
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อำคำร    - 20 - 30  ปี 
 อำคำรบนท่ีดินเช่ำและส่วนปรับปรุงอำคำร -       ตำมอำยกุำรใชง้ำนแต่ไม่เกินอำยสุญัญำเช่ำ 

  อุปกรณ์คอมพิวเตอร์  - 1 - 10  ปี 
  เคร่ืองตกแต่งและเคร่ืองใชส้ ำนกังำน - 3 - 10  ปี 

 ยำนพำหนะ  - 5  ปี 

ค่ำเส่ือมรำคำรวมอยูใ่นกำรค ำนวณผลกำรด ำเนินงำน 

ไม่มีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับท่ีดินและสินทรัพยร์ะหวำ่งติดตั้งและก่อสร้ำง 

บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัรำยกำรท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ออกจำกบญัชี เม่ือจ ำหน่ำยสินทรัพย์
หรือคำดว่ำจะไม่ไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนำคตจำกกำรใช ้รำยกำรผลก ำไรหรือขำดทุนจำก
กำรจ ำหน่ำยสินทรัพยจ์ะรับรู้ในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนเม่ือบริษทัฯและบริษทัย่อยตดัรำยกำร
สินทรัพยน์ั้นออกจำกบญัชี 

4.8 ต้นทุนกำรกู้ยืม 

 ตน้ทุนกำรกูย้ืมของเงินกูท่ี้ใช้ในกำรไดม้ำหรือกำรก่อสร้ำงสินทรัพยท่ี์ตอ้งใชร้ะยะเวลำนำนใน   
กำรแปลงสภำพให้พร้อมใชห้รือขำย ไดถู้กน ำไปรวมเป็นรำคำทุนของสินทรัพยจ์นกว่ำสินทรัพย์
นั้นจะอยู่ในสภำพพร้อมท่ีจะใชไ้ดต้ำมท่ีมุ่งประสงค ์ ส่วนตน้ทุนกำรกูย้ืมอ่ืนถือเป็นค่ำใชจ่้ำยใน
งวดท่ีเกิดรำยกำร ตน้ทุนกำรกูย้มืประกอบดว้ยดอกเบ้ียและตน้ทุนอ่ืนท่ีเกิดข้ึนจำกกำรกูย้มืนั้น 

4.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกตน้ทุนเร่ิมแรกของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนตำมรำคำทุน ภำยหลงักำรรับรู้
รำยกำรเร่ิมแรกสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแสดงมูลค่ำตำมรำคำทุนหักค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อ 
กำรดอ้ยค่ำสะสม (ถำ้มี) ของสินทรัพยน์ั้น  

บริษทัฯและบริษทัย่อยตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (คอมพิวเตอร์ซอฟทแ์วร์) ท่ีมีอำยุกำรให้
ประโยชน์จ ำกดัอยำ่งมีระบบตลอดอำยกุำรใหป้ระโยชน์เชิงเศรษฐกิจของสินทรัพยน์ั้น (10 ปี) และ
จะประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยด์งักล่ำวเม่ือมีขอ้บ่งช้ีว่ำสินทรัพยน์ั้นเกิดกำรดอ้ยค่ำ บริษทัฯ
และบริษทัย่อยจะทบทวนระยะเวลำกำรตดัจ ำหน่ำยและวิธีกำรตดัจ ำหน่ำยของสินทรัพย  ์ไม่มี
ตวัตนดงักล่ำวทุกส้ินปีเป็นอยำ่งนอ้ย ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 

4.10   สิทธิกำรเช่ำ 

 สิทธิกำรเช่ำแสดงตำมรำคำทุนหักค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมและค่ำเผื่อกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) บริษทัฯและ
บริษทัยอ่ยตดัจ ำหน่ำยสิทธิกำรเช่ำโดยวิธีเสน้ตรงตลอดอำยขุองสญัญำเช่ำ 

 ค่ำตดัจ ำหน่ำยรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน 
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4.11  รำยกำรธุรกจิกบับุคคลหรือกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 บุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนักบับริษทัฯ หมำยถึง บุคคลหรือกิจกำรท่ีมีอ ำนำจควบคุมบริษทัฯ 
หรือถูกบริษทัฯควบคุมไม่วำ่จะเป็นโดยทำงตรงหรือทำงออ้ม หรืออยูภ่ำยใตก้ำรควบคุมเดียวกนักบั   
บริษทัฯ 

 นอกจำกน้ีบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัยงัหมำยรวมถึงบริษทัร่วมและบุคคลหรือกิจกำรท่ีมีสิทธิ
ออกเสียงโดยทำงตรงหรือทำงออ้มซ่ึงท ำให้มีอิทธิพลอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่อบริษทัฯ ผูบ้ริหำร
ส ำคญั กรรมกำรหรือพนักงำนของบริษทัฯท่ีมีอ ำนำจในกำรวำงแผนและควบคุมกำรด ำเนินงำน
ของ   บริษทัฯ 

4.12 สัญญำเช่ำระยะยำว 

 สญัญำเช่ำท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่ได้
โอนไปให้กบัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน สัญญำเช่ำกำรเงินจะบนัทึกเป็นรำยจ่ำยฝ่ำยทุนดว้ย
มูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์เช่ำหรือมูลค่ำปัจจุบนัสุทธิของจ ำนวนเงินท่ีตอ้งจ่ำยตำมสัญญำเช่ำ
แลว้แต่มูลค่ำใดจะต ่ำกว่ำ ภำระผูกพนัตำมสัญญำเช่ำหักค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงินจะบนัทึกเป็นหน้ีสิน
ระยะยำว ส่วนดอกเบ้ียจ่ำยจะบันทึกในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ 
สินทรัพยท่ี์ไดม้ำตำมสญัญำเช่ำกำรเงินจะคิดค่ำเส่ือมรำคำตลอดอำยกุำรใชง้ำนของสินทรัพยท่ี์เช่ำ 

 สัญญำเช่ำท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์ ท่ีควำมเส่ียงและผลตอบแทนของควำมเป็นเจำ้ของส่วนใหญ่
ไม่ไดโ้อนไปให้กบัผูเ้ช่ำถือเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำน จ ำนวนเงินท่ีจ่ำยตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำน
รับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในส่วนของก ำไรหรือขำดทุนตำมวิธีเสน้ตรงตลอดอำยขุองสญัญำเช่ำ 

4.13 เงินตรำต่ำงประเทศ 

 บริษทัฯแสดงงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเป็นสกุลเงินบำท ซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้น
กำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ รำยกำรต่ำงๆของแต่ละกิจกำรท่ีรวมอยูใ่นงบกำรเงินรวมวดัมูลค่ำดว้ย
สกลุเงินท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำนของแต่ละกิจกำรนั้น 

 รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใชอ้ตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรำยกำร 
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินซ่ึงอยูใ่นสกุลเงินตรำต่ำงประเทศไดแ้ปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้
อตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

 ก ำไรและขำดทุนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงในอตัรำแลกเปล่ียนไดร้วมอยู่ในกำรค ำนวณผลกำร
ด ำเนินงำน 
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4.14 กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯและบริษทัย่อยจะท ำกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของท่ีดิน 
อำคำรและอุปกรณ์ อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนหรือสิทธิกำรเช่ำ หำกมี
ขอ้บ่งช้ีวำ่สินทรัพยด์งักล่ำวอำจดอ้ยค่ำ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเม่ือมูลค่ำ
ท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนของสินทรัพยมี์มูลค่ำต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ทั้งน้ีมูลค่ำท่ีคำด
ว่ำจะได้รับคืนหมำยถึงมูลค่ำยุติธรรมหักตน้ทุนในกำรขำยของสินทรัพยห์รือมูลค่ำจำกกำรใช้
สินทรัพย์แล้วแต่รำคำใดจะสูงกว่ำ ในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใช้สินทรัพย์ บริษัทฯและ               
บริษทัยอ่ยประมำณกำรกระแสเงินสด ในอนำคตท่ีกิจกำรคำดว่ำจะไดรั้บจำกสินทรัพยแ์ละค ำนวณ
คิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนัโดยใชอ้ตัรำคิดลดก่อนภำษีท่ีสะทอ้นถึงกำรประเมินควำมเส่ียงในสภำพ
ตลำดปัจจุบนัของเงินสดตำมระยะเวลำและควำมเส่ียงซ่ึงเป็นลกัษณะเฉพำะของสินทรัพยท่ี์ก ำลงั
พิจำรณำอยู่ ในกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมหักต้นทุนในกำรขำย บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้
แบบจ ำลองกำรประเมินมูลค่ำท่ีดีท่ีสุดซ่ึงเหมำะสมกบัสินทรัพย ์ซ่ึงสะทอ้นถึงจ ำนวนเงินท่ีกิจกำร
สำมำรถจะไดม้ำจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยห์ักดว้ยตน้ทุนในกำรจ ำหน่ำย โดยกำรจ ำหน่ำยนั้นผูซ้ื้อ
กบัผูข้ำยมีควำมรอบรู้และเตม็ใจในกำรแลกเปล่ียนและสำมำรถต่อรองรำคำกนัไดอ้ยำ่งเป็นอิสระ
ในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีควำมเก่ียวขอ้งกนั 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้รำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในส่วนของก ำไรหรือขำดทุน  

หำกในกำรประเมินกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์มีขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงให้เห็นว่ำผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ
ของสินทรัพยท่ี์รับรู้ในงวดก่อนไดห้มดไปหรือลดลง บริษทัฯและบริษทัย่อยจะประมำณมูลค่ำท่ี
คำดว่ำจะได้รับคืนของสินทรัพย์นั้ น และจะกลับรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำท่ีรับรู้ใน         
งวดก่อนก็ต่อเม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรท่ีใช้ก ำหนดมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืนภำย
หลงัจำกกำรรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำคร้ังล่ำสุด โดยมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยท่ี์เพิ่มข้ึนจำก
กำรกลบัรำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำตอ้งไม่สูงกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีท่ีควรจะเป็นหำกกิจกำรไม่
เคยรับรู้ผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยใ์นงวดก่อนๆ บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกกลบั
รำยกำรผลขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำของสินทรัพยโ์ดยรับรู้ไปยงัส่วนของก ำไรหรือขำดทุนทนัที  

4.15 ผลประโยชน์ของพนักงำน 

 ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน ค่ำจ้ำง โบนัส และเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเป็น
ค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดรำยกำร 
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 โครงการสะสมหุ้นส าหรับพนักงาน (Employee Joint Investment Program หรือ EJIP) 

 บริษัทฯได้จัดตั้ งโครงกำรสะสมหุ้นส ำหรับพนักงำน (EJIP) ซ่ึงประกอบด้วยเงินท่ีพนักงำน                          
ท่ีเขำ้ร่วมโครงกำรจ่ำยสะสมและเงินท่ีบริษัทฯจ่ำยสมทบให้พนักงำนท่ีเขำ้ร่วมโครงกำรเป็น               
รำยเดือน โดยมีรำยละเอียดโครงกำรตำมท่ีกล่ำวไวใ้นหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินขอ้ 23 บริษทัฯ
จะบนัทึกเงินสมทบโครงกำรเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดรำยกำร 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน  

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษทัฯและบริษัทย่อยและพนักงำนของบริษทัและบริษทัย่อยได้ร่วมกันจดัตั้ งกองทุนส ำรอง               
เล้ียงชีพ ซ่ึงประกอบดว้ยเงินท่ีพนักงำนจ่ำยสะสมและเงินท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยจ่ำยสมทบให้
เป็นรำยเดือน สินทรัพยข์องกองทุนส ำรองเล้ียงชีพได้แยกออกจำกสินทรัพยข์องบริษัทฯและ            
บริษทัยอ่ย เงินท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในปี 
ท่ีเกิดรำยกำร 

 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีภำระส ำหรับเงินชดเชยท่ีตอ้งจ่ำยให้แก่พนักงำนเม่ือออกจำกงำนตำม
กฎหมำยแรงงำน ซ่ึงบริษทัฯและบริษทัย่อยถือว่ำเงินชดเชยดงักล่ำวเป็นโครงกำรผลประโยชน์  
หลงัออกจำกงำนส ำหรับพนกังำน  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยค ำนวณหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำน 
โดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit Method) โดยผูเ้ช่ียวชำญ
อิสระไดท้ ำกำรประเมินภำระผกูพนัดงักล่ำวตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั  

 ผลก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลักคณิตศำสตร์ประกันภัยส ำหรับโครงกำร
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนจะรับรู้ทนัทีในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  

4.16 ประมำณกำรหนีสิ้น 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยจะบนัทึกประมำณกำรหน้ีสินไวใ้นบญัชีเม่ือภำระผูกพนัซ่ึงเป็นผลมำจำก
เหตุกำรณ์ในอดีตไดเ้กิดข้ึนแลว้ และมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่นอนว่ำบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะ
เสียทรัพยำกรเชิงเศรษฐกิจไปเพื่อปลดเปล้ืองภำระผูกพนันั้น และบริษทัฯและบริษทัยอ่ยสำมำรถ
ประมำณมูลค่ำภำระผกูพนันั้นไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ  
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4.17 ภำษีเงินได้ 

ภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยภำษีเงินไดปั้จจุบนัและภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 

 ภำษีเงินได้ปัจจุบัน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภำษีเงินไดปั้จจุบนัตำมจ ำนวนท่ีคำดว่ำจะจ่ำยใหก้บัหน่วยงำนจดัเก็บ
ภำษีของรัฐ โดยค ำนวณจำกก ำไรทำงภำษีตำมหลกัเกณฑท่ี์ก ำหนดในกฎหมำยภำษีอำกร 

ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวระหว่ำงรำคำตำม
บญัชีของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนกับฐำนภำษีของสินทรัพยแ์ละ
หน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งนั้น โดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีมีผลบงัคบัใช ้ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน  

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยรับรู้หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีของผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีตอ้งเสียภำษี
ทุกรำยกำร แต่รับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีใช้หักภำษี 
รวมทั้งผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชใ้นจ ำนวนเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ท่ีบริษทัฯและ
บริษทัย่อยจะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใช้ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีใช ้     
หกัภำษีและผลขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ชน้ั้น 

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่ำตำมบัญชีของสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี              
ทุกส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนและจะท ำกำรปรับลดมูลค่ำตำมบญัชีดงักล่ำว หำกมีควำมเป็นไปได้
ค่อนขำ้งแน่ว่ำบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะไม่มีก ำไรทำงภำษีเพียงพอต่อกำรน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินได้
รอกำรตดับญัชีทั้งหมดหรือบำงส่วนมำใชป้ระโยชน ์

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะบนัทึกภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้หำกภำษี
ท่ีเกิดข้ึนเก่ียวขอ้งกบัรำยกำรท่ีไดบ้นัทึกโดยตรงไปยงัส่วนของผูถื้อหุน้ 

4.18 กำรวดัมูลค่ำยุติธรรม 

 มูลค่ำยติุธรรม หมำยถึง รำคำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บจำกกำรขำยสินทรัพยห์รือเป็นรำคำท่ีจะตอ้งจ่ำยเพื่อ
โอนหน้ีสินให้ผูอ่ื้นโดยรำยกำรดงักล่ำวเป็นรำยกำรท่ีเกิดข้ึนในสภำพปกติระหว่ำงผูซ้ื้อและผูข้ำย  
(ผูร่้วมในตลำด) ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ บริษทัฯและบริษทัย่อยใช้รำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมีสภำพ
คล่องในกำรวดัมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ี
เก่ียวขอ้งก ำหนดให้ตอ้งวดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม ยกเวน้ในกรณีท่ีไม่มีตลำดท่ีมีสภำพคล่อง
ส ำหรับสินทรัพยห์รือหน้ีสินท่ีมีลกัษณะเดียวกนัหรือไม่สำมำรถหำรำคำเสนอซ้ือขำยในตลำดท่ีมี
สภำพคล่องได ้บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประมำณมูลค่ำยติุธรรมโดยใชเ้ทคนิคกำรประเมินมูลค่ำท่ี
เหมำะสมกบัแต่ละสถำนกำรณ์ และพยำยำมใชข้อ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสินทรัพย์
หรือหน้ีสินท่ีจะวดัมูลค่ำยติุธรรมนั้นใหม้ำกท่ีสุด  
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 ล ำดบัชั้นของมูลค่ำยุติธรรมท่ีใชว้ดัมูลค่ำและเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินใน                 
งบกำรเงินแบ่งออกเป็นสำมระดบัตำมประเภทของขอ้มูลท่ีน ำมำใชใ้นกำรวดัมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

 ระดบั 1  ใชข้อ้มูลรำคำเสนอซ้ือขำยของสินทรัพยห์รือหน้ีสินอย่ำงเดียวกนัในตลำดท่ีมีสภำพ
คล่อง 

 ระดบั 2 ใชข้อ้มูลอ่ืนท่ีสำมำรถสังเกตไดข้องสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ไม่ว่ำจะเป็นขอ้มูลทำงตรง
หรือทำงออ้ม 

 ระดบั 3 ใช้ขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตได้ เช่น ขอ้มูลเก่ียวกับกระแสเงินในอนำคตท่ีกิจกำร
ประมำณข้ึน  

 ทุกวนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะประเมินควำมจ ำเป็นในกำรโอนรำยกำร
ระหว่ำงล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรมส ำหรับสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีถืออยู ่ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำ
รำยงำนท่ีมีกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมแบบเกิดข้ึนประจ ำ 

5. กำรใช้ดุลยพนิิจและประมำณกำรทำงบัญชีที่ส ำคญั 

 ในกำรจดัท ำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ
และกำรประมำณกำรในเร่ืองท่ีมีควำมไม่แน่นอนเสมอ กำรใช้ดุลยพินิจและกำรประมำณกำร
ดังกล่ำวน้ีส่งผลกระทบต่อจ ำนวนเงินท่ีแสดงในงบกำรเงินและต่อขอ้มูลท่ีแสดงในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงิน ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจแตกต่ำงไปจำกจ ำนวนท่ีประมำณกำรไว ้กำรใชดุ้ลยพินิจ
และกำรประมำณกำรท่ีส ำคญัมีดงัน้ี 

ค่ำเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญของลูกหนี ้

 ในกำรประมำณค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญของลูกหน้ี  ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องใช้ดุลยพิ นิจใน                        
กำรประมำณกำรผลขำดทุนท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนจำกลูกหน้ีแต่ละรำย โดยค ำนึงถึงประสบกำรณ์กำร                
เกบ็เงินในอดีต อำยขุองหน้ีท่ีคงคำ้งและสภำวะเศรษฐกิจท่ีเป็นอยูใ่นขณะนั้น เป็นตน้ 

 ค่ำเผ่ือกำรลดลงของมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ 

 ในกำรประมำณค่ำเผื่อกำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลืออนัเน่ืองมำจำกกำรสูญหำย เส่ือมสภำพ 
หรือลำ้สมยั ฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจในกำรประมำณกำรผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนจำก
สินคำ้คงเหลือนั้น ซ่ึงพิจำรณำจำกกำรวิเครำะห์ในรำยละเอียดเก่ียวกบัวงจรอำยุของสินคำ้ สภำพ
ของสินคำ้และระยะเวลำในกำรเก็บสินคำ้ ตลอดจนกำรแข่งขนัทำงกำรตลำด สภำพเศรฐกิจและ
อุตสำหกรรม  
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 สัญญำเช่ำ  

 ในกำรพิจำรณำประเภทของสัญญำเช่ำว่ำเป็นสัญญำเช่ำด ำเนินงำนหรือสัญญำเช่ำทำงกำรเงิน                  
ฝ่ำยบริหำรได้ใช้ดุลยพินิจในกำรประเมินเง่ือนไขและรำยละเอียดของสัญญำเพื่อพิจำรณำว่ำ               
บริษทัฯและบริษทัย่อยไดโ้อนหรือรับโอนควำมเส่ียงและผลประโยชน์ในสินทรัพยท่ี์เช่ำดงักล่ำว
แลว้หรือไม่ 

อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน และที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์/ค่ำเส่ือมรำคำ 

 ในกำรค ำนวณค่ำเส่ือมรำคำของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน และอำคำรและอุปกรณ์ ฝ่ำยบริหำร
จ ำเป็นต้องท ำกำรประมำณอำยุกำรให้ประโยชน์และมูลค่ำคงเห ลือเม่ือเลิกใช้งำนของ
อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน และอำคำร และอุปกรณ์ และตอ้งทบทวนอำยกุำรให้ประโยชน์และ
มูลค่ำคงเหลือใหม่หำกมีกำรเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน 

 นอกจำกน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งสอบทำนกำรดอ้ยค่ำของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน และท่ีดิน 
อำคำรและอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลำและบนัทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำหำกคำดว่ำมูลค่ำท่ีคำดว่ำ    
จะไดรั้บคืนต ่ำกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้น ในกำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจ       
ท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรคำดกำรณ์รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำยในอนำคตซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัสินทรัพยน์ั้น 

 สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยจะรับรู้สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีส ำหรับผลแตกต่ำงชัว่ครำวท่ีใช้
หักภำษีและขำดทุนทำงภำษีท่ีไม่ไดใ้ชเ้ม่ือมีควำมเป็นไปไดค่้อนขำ้งแน่ว่ำบริษทัฯและบริษทัยอ่ย
จะมีก ำไรทำงภำษีในอนำคตเพียงพอท่ีจะใชป้ระโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวและขำดทุนนั้น ใน
กำรน้ีฝ่ำยบริหำรจ ำเป็นต้องประมำณกำรว่ำบริษัทฯและบริษัทย่อยควรรับรู้จ ำนวนสินทรัพย ์                
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีเป็นจ ำนวนเท่ำใด โดยพิจำรณำถึงจ ำนวนก ำไรทำงภำษีท่ีคำดว่ำจะเกิด                 
ในอนำคตในแต่ละช่วงเวลำ 

 ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนักงำนตำมโครงกำรผลประโยชน์ 

 หน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนของพนกังำนประมำณข้ึนตำมหลกัคณิตศำสตร์
ประกนัภยั ซ่ึงตอ้งอำศยัขอ้สมมติฐำนต่ำงๆ ในกำรประมำณกำรนั้น เช่น อตัรำคิดลด อตัรำกำรข้ึน
เงินเดือนในอนำคต อตัรำมรณะ และอตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวนพนกังำน เป็นตน้ 
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6. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหวำ่งปี บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญักับบุคคลหรือกิจกำรท่ี เก่ียวข้องกัน 
รำยกำรธุรกิจดงักล่ำวเป็นไปตำมเง่ือนไขทำงกำรคำ้และเกณฑต์ำมท่ีตกลงกนัระหว่ำงบริษทัฯและ
บริษทัยอ่ย และบุคคลหรือกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่ำนั้น ซ่ึงเป็นไปตำมปกติธุรกิจโดยสำมำรถสรุป
ไดด้งัน้ี  

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 

 2560 2559 2560 2559  

รำยกำรธุรกจิกบับริษทัย่อย      

(ไดต้ดัออกจำกงบกำรเงินรวมแลว้)      

รำยไดจ้ำกกำรขำย - - 79,817 37,786 ตน้ทุนบวกก ำไรส่วนเพิ่ม 

รำยไดค่้ำเช่ำและค่ำบริกำร - - 268,734 239,752 เดือนละ 3 ลำ้นบำท และ 20 ลำ้นบำท 

(2559: เดือนละ 2 ลำ้นบำท และ 18 

ลำ้นบำท)  

รำยไดค่้ำบริหำรจดักำร - - 118,336 110,561 ตำมตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง และตำมอตัรำ

ท่ีระบุไวใ้นสญัญำ 

เงินปันผลรับ - - - 89,996 ตำมอตัรำท่ีประกำศจ่ำย 

ค่ำบริกำรรับ - - 62,109 51,504 ตำมตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง 

ค่ำบริกำรจ่ำย - - 317,161 351,578 ตำมตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง และ               

ตำมอตัรำท่ีระบุไวใ้นสญัญำ 

ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน - - 16,957 17,191 ตำมตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง 

ดอกเบ้ียรับ - - 152,059 147,263 ร้อยละ 4.50 - 4.75 ต่อปี  

ดอกเบ้ียจ่ำย - - 1,750 2,065 ร้อยละ 1.75 ต่อปี 

รำยกำรธุรกจิกบับริษทัทีเ่กีย่วข้องกนั      

รำยไดจ้ำกกำรขำย 36,952 51,564 36,952 51,564 รำคำตลำด 

รำยไดค่้ำเช่ำและค่ำบริกำร 17,744 18,005 17,744 18,005 ตำมอตัรำท่ีระบุไวใ้นสญัญำ 

ดอกเบ้ียรับ 24,366 16,854 24,366 16,854 ร้อยละ 0.25 - 0.80 ต่อปี  

      (2559: ร้อยละ 0.75 - 1.00 ต่อปี) 

ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรจ่ำย 23,796 21,188 23,796 21,188 ร้อยละของรำยได ้แต่ไม่นอ้ยกวำ่อตัรำ

ขั้นต ่ำ 
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 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมียอดคงคำ้งกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
ซ่ึงแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมอยูใ่นรำยกำรดงัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 

เงนิฝำกสถำบันกำรเงนิ    
(แสดงรวมในเงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด) 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั(1) 1,744,446 2,728,457 1,695,780 2,689,413 

ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น     
บริษทัยอ่ย - - 254,083 146,163 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั(1) 609 2,479 609 2,479 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั(2) 3,918 5,951 3,875 5,576 
รวม 4,527 8,430 258,567 154,218 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั    
บริษทัยอ่ย - - 3,337,970 4,014,082 

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

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น     
บริษทัยอ่ย - - 28,703 42,291 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั(1) 1,743 1,689 1,743 1,689 
รวม 1,743 1,689 30,446 43,980 

เงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั    
บริษทัยอ่ย - - 100,000 100,000 

ลกัษณะควำมสัมพนัธ์กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
(1) มีผูถื้อหุน้รำยใหญ่ร่วมกนั 
(2) เป็นผูถื้อหุน้รำยใหญ่ 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯได้ให้กู ้ยืมเงินแบบไม่มีหลกัทรัพยค์  ้ ำประกันแก่บริษัทย่อย
จ ำนวน 3,338 ลำ้นบำท (2559: 4,014 ลำ้นบำท) ช ำระดอกเบ้ียเป็นรำยเดือนในอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 
4.50 ต่อปี (2559: ร้อยละ 4.50 และ 4.75 ต่อปี) ครบก ำหนดช ำระคืนเงินตน้เม่ือทวงถำม โดยมี
รำยกำรเคล่ือนไหวในระหวำ่งปีดงัต่อไปน้ี 
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 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี ในระหวำ่งปี ณ วนัท่ี 

 1 มกรำคม 2560 เพิ่มข้ึน ลดลง 31 ธนัวำคม 2560 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
บริษทั เมกำ โฮม เซ็นเตอร์ จ  ำกดั 3,837,000 685,000 (1,238,000) 3,284,000 
Home Product Center (Malaysia) Sdn. Bhd. 177,082 53,970 (177,082) 53,970 

รวม 4,014,082 738,970 (1,415,082) 3,337,970 

ยอดลดลงของเงินให้กูย้ืมระยะสั้ นแก่ Home Product Center (Malaysia) Sdn. Bhd. ในระหว่ำงปี
เป็นผลจำกโครงกำรแปลงหน้ีเป็นทุนตำมท่ีกล่ำวในหมำยเหตุ 11 

เงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 และ 31 ธันวำคม 2559 บริษัทฯได้กู ้ยืมเงินแบบไม่มีหลักทรัพย์ค  ้ ำ
ประกนัจำกบริษทัย่อยจ ำนวน 100 ลำ้นบำท ช ำระดอกเบ้ียเป็นรำยเดือนในอตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 
1.75 ต่อปี  ครบก ำหนดช ำระคืนเงินต้นเม่ือทวงถำม โดยมีรำยกำรเคล่ือนไหวในระหว่ำงปี
ดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี ในระหวำ่งปี ณ วนัท่ี 

 1 มกรำคม 2560 เพิ่มข้ึน ลดลง 31 ธนัวำคม 2560 

เงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
บริษทั มำร์เกต็ วลิเลจ จ ำกดั 100,000 - - 100,000 

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำร 

ในระหว่ำงปี ส้ินสุดวัน ท่ี  31 ธันวำคม 2560 และ 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่ำใช้จ่ำย
ผลประโยชน์พนกังำนท่ีใหแ้ก่กรรมกำรและผูบ้ริหำร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 196,927 147,905 178,412 132,625 
ผลประโยชนห์ลงัออกจำกงำน 5,660 3,320 4,613 2,361 
รวม 202,587 151,225 183,025 134,986 
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7. เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 

 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 
เงินสด 241,676 223,125 183,718 176,400 
เงินฝำกธนำคำร 623,237 897,459 415,347 635,225 
เงินฝำกประจ ำ 1,640,000 2,600,000 1,640,000 2,600,000 
รวม 2,504,913 3,720,584 2,239,065 3,411,625 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 เงินฝำกออมทรัพยแ์ละเงินฝำกประจ ำมีอตัรำดอกเบ้ียระหว่ำงร้อยละ 
0.25 - 1.00 ต่อปี (2559: ร้อยละ 0.75 - 0.80 ต่อปี) 

8. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 

 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 
ลูกหน้ีกำรคำ้ 160,721 337,926 147,735 337,001 
ลูกหน้ีอ่ืน 1,623,612 1,547,092 1442,279 1,376,731 
รำยไดค้ำ้งรับ 12,224 10,462 234,978 124,056 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 1,796,557 1,895,480 1,824,992 1,837,788 

 ลูกหนีก้ำรค้ำ 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 
ลูกหน้ีกำรคำ้ 42,293 137,032 38,475 141,903 
ลูกหน้ีบตัรเครดิตและคูปอง 121,487 203,642 112,319 197,846 
รวม 163,780 340,674 150,794 339,749 
หกั: ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (3,059) (2,748) (3,059) (2,748) 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 160,721 337,926 147,735 337,001 
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ยอดคงคำ้งของลูกหน้ีกำรคำ้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 แยกตำมอำยหุน้ีท่ีคงคำ้งไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 
ลูกหน้ีกำรคำ้     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 157,353 334,297 138,890 327,886 
คำ้งช ำระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 5,707 5,205 11,271 10,802 
3 - 6 เดือน 59 103 7 - 
6 - 12 เดือน 26 24 - 17 
มำกกวำ่ 12 เดือน 635 1,045 626 1,044 

รวม 163,780 340,674 150,794 339,749 
หกั: ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (3,059) (2,748) (3,059) (2,748) 
รวมลูกหน้ีกำรคำ้ - สุทธิ 160,721 337,926 147,735 337,001 

ลูกหนีอ่ื้น 

ลูกหน้ีอ่ืนส่วนใหญ่ประกอบด้วยลูกหน้ีท่ีเกิดจำกกำรด ำเนินงำนท่ีเก่ียวเน่ืองกับกำรสนับสนุน      
กำรขำยและลูกหน้ีจำกกำรใหเ้ช่ำพื้นท่ีและบริกำรอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  

ยอดคงเหลือของลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 แยกตำมอำยหุน้ีท่ีคงคำ้งไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 
ลูกหน้ีอ่ืน     
ยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 764,644 853,604 678,110 780,529 
คำ้งช ำระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 815,056 655,704 745,995 588,489 
3 - 6 เดือน 22,908 19,717 15,538 7,567 
6 - 12 เดือน 12,855 16,437 6,184 6,517 
มำกกวำ่ 12 เดือน 36,608 28,625 23,036 19,597 

รวม 1,652,071 1,574,087 1,468,863 1,402,699 
หกั: ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (28,459) (26,995) (26,584) (25,968) 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 1,623,612 1,547,092 1,442,279 1,376,731 
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9. สินค้ำคงเหลือ 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 
สินคำ้คงเหลือ 13,097,419 12,276,527 10,533,532 10,071,245 
หกั:  รำยกำรปรับลดรำคำทุน     

 ใหเ้ป็นมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ (482,288) (410,656) (453,172) (390,623) 
สุทธิ 12,615,131 11,865,871 10,080,360 9,680,622 
หกั:  สินคำ้ท่ีจ่ำยช ำระค่ำสินคำ้     

 เม่ือขำย (1,816,936) (1,709,121) (1,462,457) (1,411,055) 
 ส่วนลดจำกกำรซ้ือสินคำ้ (455,205) (485,205) (390,605) (422,605) 
สินคำ้คงเหลือ - สุทธิ 10,342,990 9,671,545 8,227,298 7,846,962 

 ในระหว่ำงปีปัจจุบนั บริษทัฯและบริษทัย่อยบนัทึกกำรปรับลดรำคำทุนของสินคำ้คงเหลือให้เป็น
มูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บเป็นจ ำนวน 158 ลำ้นบำท (2559: 149 ลำ้นบำท) (เฉพำะบริษทัฯ: 136 ลำ้นบำท 
2559: 131 ล้ำนบำท) โดยแสดงเป็นส่วนหน่ึงของค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย และมีกำรกลับรำยกำร                 
ปรับลดมูลค่ำสินคำ้คงเหลือเป็นจ ำนวน 86 ล้ำนบำท (2559: 79 ล้ำนบำท) (เฉพำะบริษัทฯ: 73                  
ลำ้นบำท 2559: 68 ลำ้นบำท) โดยน ำไปหักจำกมูลค่ำของสินคำ้คงเหลือท่ีรับรู้เป็นค่ำใช้จ่ำยใน
ระหวำ่งปี 

10.  สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 
ค่ำใชจ่้ำยล่วงหนำ้ 138,380 128,632 102,855 107,902 
ภำษีซ้ือรอใบก ำกบั 36,586 36,483 34,276 32,158 
อ่ืนๆ 26,436 25,090 11,031 11,443 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 201,402 190,205 148,162 151,503 
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11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตำมท่ีแสดงในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรมีรำยละเอียดดงัน้ี 
(หน่วย: พนับำท) 

  สัดส่วน  เงินปันผลท่ีบริษทัฯ 

 ทุนเรียกช ำระแลว้ เงินลงทุน รำคำทุน รับระหวำ่งปี 

ช่ือบริษทั 2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั มำร์เกต็ วิลเลจ จ ำกดั 5,000 5,000 100.00  100.00 5,000 5,000 - 89,996 
Home Product Center (Malaysia) Sdn. Bhd. 437,177 251,179 100.00  100.00 437,177 251,179 - - 
บริษทั เมกำ โฮม เซ็นเตอร์ จ  ำกดั 1,500,000 1,000,000 99.99  99.99 1,500,000 1,000,000 - - 
บริษทั ดีซี เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จ  ำกดั 2,500 2,500 99.99  99.99 2,500 2,500 - - 

     1,944,677 1,258,679 - 89,996 

ในระหวำ่งปี มีกำรเปล่ียนท่ีส ำคญัของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 

Home Product Center (Malaysia) Sdn. Bhd.  

เม่ือวนัท่ี 31 มีนำคม 2560 Home Product Center (Malaysia) Sdn. Bhd. ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯ
ถือหุ้นในอตัรำร้อยละ 100 มีมติอนุมติัโครงกำรแปลงหน้ีเงินกูย้ืมระยะสั้นจำกบริษทัฯเป็นทุน ซ่ึง
ประกอบดว้ยเงินตน้จ ำนวน 177 ลำ้นบำท และดอกเบ้ียคำ้งจ่ำยจ ำนวน 9 ลำ้นบำท รวมเป็นเงิน
ทั้งส้ิน 186 ลำ้นบำท (24 ลำ้นมำเลเซียริงกิต) โดยบริษทัยอ่ยจะออกหุน้สำมญัเพิ่มทุนใหแ้ก่บริษทัฯ
เป็นจ ำนวนเดียวกนั (“ธุรกรรม”) โดยเม่ือธุรกรรมเสร็จส้ินจะท ำให้บริษทัย่อยมีทุนจดทะเบียน
เพิ่มข้ึนจำกเดิมจ ำนวน 251 ลำ้นบำท (25 ลำ้นมำเลเซียริงกิต) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ ำนวน 437 
ลำ้นบำท (49 ลำ้นมำเลเซียริงกิต) อย่ำงไรก็ตำมธุรกรรมน้ีไม่มีผลท ำให้สัดส่วนกำรถือหุ้นของ
บริษทัฯในบริษทัยอ่ยเปล่ียนแปลง โดยบริษทัยอ่ยด ำเนินขั้นตอนตำมกฎหมำยเสร็จส้ินแลว้ส ำหรับ
ธุรกรรมน้ีเม่ือวนัท่ี 5 พฤษภำคม 2560 

บริษทั เมกำ โฮม เซ็นเตอร์ จ ำกดั 

เม่ือวนัท่ี 31 มกรำคม 2560 บริษทั เมกำ โฮม เซ็นเตอร์ จ ำกดั ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือหุ้นใน
อัตรำร้อยละ 99.99 มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 1,000 ล้ำนบำทเป็น                    
ทุนจดทะเบียนใหม่จ ำนวน 1,500 ลำ้นบำท และเรียกช ำระเงินเพิ่มทุนจำกผูถื้อหุน้ บริษทัฯจ่ำยช ำระ
เงินค่ำหุน้เพิ่มทุนดงักล่ำวในวนัเดียวกนั กำรเพิ่มทุนของบริษทัยอ่ยไม่มีผลท ำใหส้ัดส่วนกำรถือหุน้
ของบริษทัฯในบริษทัยอ่ยเปล่ียนแปลง 
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12. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

 มูลค่ำตำมบญัชีของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 แสดงได้
ดงัน้ี 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 
ท่ีดินและส่วน
ปรับปรุงท่ีดิน 

อำคำรและ
อุปกรณ์ 

สินทรัพย์
ระหวำ่งติดตั้ง
และก่อสร้ำง 

 
 

รวม 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560     
รำคำทุน 150,000 4,057,121 1,721 4,208,842 
หกั: ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - (1,394,361) - (1,394,361) 
มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 150,000 2,662,760 1,721 2,814,481 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559     
รำคำทุน 150,000 3,912,650 96,428 4,159,078 
หกั: ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - (1,112,127) - (1,112,127) 
มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 150,000 2,800,523 96,428 3,046,951 

 

  (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 

ท่ีดินและส่วน
ปรับปรุงท่ีดิน 

อำคำรและ
อุปกรณ์ 

สินทรัพย์
ระหวำ่งติดตั้ง
และก่อสร้ำง 

 
 

รวม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560     
รำคำทุน 1,326,862 4,057,121 1,721 5,385,704 
หกั: ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - (1,394,361) - (1,394,361) 
มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 1,326,862 2,662,760 1,721 3,991,343 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559     
รำคำทุน 992,980 3,912,650 96,428 5,002,058 
หกั: ค่ำเส่ือมรำคำสะสม - (1,112,127) - (1,112,127) 
มูลค่ำตำมบญัชี - สุทธิ 992,980 2,800,523 96,428 3,889,931 
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 กำรกระทบยอดมูลค่ำตำมบญัชีของอสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนส ำหรับปี 2560 และ 2559 แสดง
ไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 
มูลค่ำตำมบญัชีตน้ปี 3,046,951 3,218,238 3,889,931 4,024,163 
ซ้ือเพิ่ม 52,587 150,221 52,587 150,222 
โอนจำกท่ีดิน อำคำรและอุปกรณ์     

- รำคำทุน - - 333,882 37,054 
จ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำย     

- มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี (425) (106) (425) (106) 
ค่ำเส่ือมรำคำ (284,632) (321,402) (284,632) (321,402) 
มูลค่ำตำมบญัชีปลำยปี 2,814,481 3,046,951 3,991,343 3,889,931 

 มูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 แสดงได้
ดงัน้ี  

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 
ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำง 5,205 5,152 5,205 5,152 
ท่ีดิน - - 1,177 843 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 และ 2559 มูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนใช้เกณฑ ์             
กำรประเมินรำคำสินทรัพยด์งัน้ี 

- ท่ีดินถือตำมรำคำท่ีซ้ือมำ ฝ่ำยบริหำรเช่ือว่ำมูลค่ำยติุธรรมไม่มีผลแตกต่ำงอยำ่งเป็นสำระส ำคญั
กบัรำคำซ้ือ 

- ท่ีดินพร้อมส่ิงปลูกสร้ำงท่ีซ้ือหรือก่อสร้ำงก่อนปี 2560 ประเมินรำคำโดยผูป้ระเมินอิสระในปี 
2558 โดยใชว้ิธีพิจำรณำจำกรำยได ้(Income Approach) ขอ้สมมติฐำนหลกัท่ีใชใ้นกำรประเมิน
มูลค่ำยติุธรรมประกอบดว้ย อตัรำผลตอบแทน อตัรำเงินเฟ้อ อตัรำพื้นท่ีวำ่งระยะยำว และอตัรำ
กำรเติบโตระยะยำวของค่ำเช่ำ 

- อำคำรและอุปกรณ์ท่ีซ้ือหรือก่อสร้ำงในปีปัจจุบนั ถือตำมรำคำท่ีซ้ือหรือก่อสร้ำง ฝ่ำยบริหำร
เช่ือวำ่มูลค่ำยติุธรรมไม่มีผลแตกต่ำงอยำ่งเป็นสำระส ำคญักบัรำคำซ้ือหรือรำคำค่ำก่อสร้ำง 
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13. ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 
(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 
 ท่ีดินและ   เคร่ืองตกแต่ง  สินทรัพย ์  
 ส่วนปรับปรุง อำคำรและ อุปกรณ์ และเคร่ืองใช ้  ระหวำ่งติดตั้ง  
 ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้ำง คอมพิวเตอร์ ส ำนกังำน ยำนพำหนะ และก่อสร้ำง รวม 
รำคำทุน         
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 8,125,262 20,758,222 505,050 6,265,886 76,487 2,513,557 38,244,464 
ซ้ือเพิ่ม 46,913 772,725 96,513 694,937 12,000 2,812,757 4,435,845 
จ ำหน่ำยและตดัจ ำน่ำย - (8,214) (8,405) (65,876) (16,184) (406) (99,085) 
โอนเขำ้ (ออก) 25,790 3,834,604 835 453,656 385 (4,315,270) - 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำ                         
 งบกำรเงิน 

 
- 

 
(5,100) 

 
(466) 

 
(4,499) 

 
- 

 
(6,640) 

 
(16,705) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 8,197,965 25,352,237 593,527 7,344,104 72,688 1,003,998 42,564,519 
ซ้ือเพิ่ม 333,882 220,098 60,571 346,023 440 1,562,975 2,523,989 
จ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำย - (35,956) (13,304) (109,201) (529) (162) (159,152) 
โอนเขำ้ (ออก) - 2,191,248 155 77,455 - (2,268,858) - 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำ                 
 งบกำรเงิน  

- 646 55 600 - 537 1,838 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 8,531,847 27,728,273 641,004 7,658,981 72,599 298,490 44,931,194 
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม        
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 - 6,019,550 430,676 4,070,996 50,561 - 10,571,783 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 1,416,879 63,694 967,830 11,321 - 2,459,724 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ี        
   จ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำย - (6,165) (8,368) (64,548) (11,363) - (90,444) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำ        
  งบกำรเงิน - (1,049) (309) (2,347) - - (3,705) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 - 7,429,215 485,693 4,971,931 50,519 - 12,937,358 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 1,623,411 65,594 944,658 8,251 - 2,641,914 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ี        
   จ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำย - (34,301) (12,929) (106,324) (505) - (154,059) 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำ        
   งบกำรเงิน - 108 32 240 - - 380 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 - 9,018,433 538,390 5,810,505 58,265 - 15,425,593 
ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ        
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 9,430 8,119 - - - - 17,549 
เพิ่มข้ึนระหวำ่งปี 32,000 54,062 - - - - 86,062 
ลดลงระหวำ่งปี - (16,161) - - - - (16,161) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 41,430 46,020 - - - - 87,450 
ลดลงระหวำ่งปี - (4,320) - - - - (4,320) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 41,430 41,700 - - - - 83,130 
มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 8,156,535 17,877,002 107,834 2,372,173 22,169 1,003,998 29,539,711 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 8,490,417 18,668,140 102,614 1,848,476 14,334 298,490 29,422,471 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี       
2559 (จ ำนวน 2,384 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร) 2,459,724 

2560 (จ ำนวน 2,855 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร) 2,641,914 
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(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ท่ีดินและ   เคร่ืองตกแต่ง  สินทรัพย ์  
 ส่วนปรับปรุง อำคำรและ อุปกรณ์ และเคร่ืองใช ้  ระหวำ่งติดตั้ง  
 ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้ำง คอมพิวเตอร์ ส ำนกังำน ยำนพำหนะ และก่อสร้ำง รวม 

รำคำทุน         
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 7,188,474 18,161,202 476,148 5,575,582 75,709 2,161,123 33,638,238 
ซ้ือเพิ่ม 46,912 569,905 80,118 453,259 12,000 1,685,069 2,847,263 
จ ำหน่ำยและตดัจ ำน่ำย - (8,214) (8,322) (64,421) (16,184) (405) (97,546) 
โอนไปอสังหำริมทรัพย ์        
เพื่อกำรลงทุน (37,054) - - - - - (37,054) 

โอนเขำ้ (ออก) 7,152 2,530,354 81 387,503 385 (2,925,475) - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 7,205,484 21,253,247 548,025 6,351,923 71,910 920,312 36,350,901 
ซ้ือเพิ่ม 333,882 162,693 47,054 212,964 440 1,014,528 1,771,561 
จ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำย - (35,956) (12,855) (107,687) (529) (162) (157,189) 
โอนไปอสังหำริมทรัพย ์        
เพื่อกำรลงทุน (333,882) - - - - - (333,882) 
โอนเขำ้ (ออก) - 1,706,610 - 16,255 - (1,722,865) - 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 7,205,484 23,086,594 582,224 6,473,455 71,821 211,813 37,631,391 

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม        
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 - 5,774,171 415,518 3,831,770 50,050 - 10,071,509 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 1,223,270 52,314 793,040 11,165 - 2,079,789 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ี        

 จ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำย - (6,166) (8,321) (63,252) (11,363) - (89,102) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 - 6,991,275 459,511 4,561,558 49,852 - 12,062,196 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี - 1,365,126 53,297 729,454 8,140 - 2,156,017 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับส่วนท่ี        

 จ ำหน่ำยและตดัจ ำหน่ำย - (34,301) (12,802) (105,162) (505) - (152,770) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 - 8,322,100 500,006 5,185,850 57,487 - 14,065,443 

ค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำ        
ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2559 9,430 8,119 - - - - 17,549 
เพิ่มข้ึนระหวำ่งปี 32,000 54,062 - - - - 86,062 
ลดลงระหวำ่งปี - (16,161) - - - - (16,161) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 41,430 46,020 - - - - 87,450 
ลดลงระหวำ่งปี - (4,320) - - - - (4,320) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 41,430 41,700 - - - - 83,130 

มูลค่ำสุทธิตำมบัญชี        

31 ธนัวำคม 2559 7,164,054 14,215,952 88,514 1,790,365 22,058 920,312 24,201,255 

31 ธนัวำคม 2560 7,164,054 14,722,794 82,218 1,287,605 14,334 211,813 23,482,818 

ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปี     

2559 (จ ำนวน 2,011 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร)  2,079,789 

2560 (จ ำนวน 2,375 ลำ้นบำท รวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรขำย ส่วนท่ีเหลือรวมอยูใ่นค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร)  2,156,017 
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 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมียอดคงเหลือของยำนพำหนะและอุปกรณ์ซ่ึง
ไดม้ำภำยใตส้ัญญำเช่ำทำงกำรเงิน โดยมีมูลค่ำสุทธิตำมบญัชีเป็นจ ำนวนเงิน 10 ลำ้นบำท (2559:            
20 ลำ้นบำท) (เฉพำะบริษทัฯ 8 ลำ้นบำท 2559: 10 ลำ้นบำท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีอำคำรและอุปกรณ์จ ำนวนหน่ึงซ่ึงตดัค่ำเส่ือม
รำคำหมดแลว้แต่ยงัใชง้ำนอยู่ มูลค่ำตำมบญัชีก่อนหักค่ำเส่ือมรำคำสะสมของสินทรัพยด์งักล่ำวมี
จ ำนวนเงินประมำณ 4,220 ลำ้นบำท (2559: 3,517 ลำ้นบำท) (เฉพำะบริษทัฯ: 4,167 ลำ้นบำท 2559: 
3,478 ลำ้นบำท) 

 บริษทัฯมีท่ีดินบำงส่วนถูกเวนคืนโดยพระรำชกฤษฎีกำก ำหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีจะเวนคืนเพื่อ
ก่อสร้ำงทำงหลวงพิเศษโดยพำดผำ่นทบัท่ีดินบำงส่วนของบริษทัจ ำนวน 3 แปลง  ซ่ึงขณะน้ีจ ำนวน
ท่ีดินและแนวเขตท่ีดินท่ีเวนคืนนั้นยงัไม่แน่นอน  อยูร่ะหวำ่งกำรก ำหนดแนวเขตท่ีดินท่ีจะเวนคืนท่ี
แน่นอนระหวำ่งกรมทำงหลวงกบักรมท่ีดิน โดยบริษทัฯไดต้ั้งค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำท่ีดิน และอำคำรบน
ท่ีดินดงักล่ำวจ ำนวน 32 ลำ้นบำท และ 20 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 

14. คอมพวิเตอร์ซอฟแวร์ 

(หน่วย: พนับำท) 
    

งบกำรเงินรวม 
งบกำรเงิน         
เฉพำะกิจกำร 

รำคำทุน   
1 มกรำคม 2559 537,372 486,248 
ซ้ือเพิ่มระหวำ่งปี 116,239 116,038 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (42) - 
31 ธนัวำคม 2559 653,569 602,286 
ซ้ือเพิ่มระหวำ่งปี 108,642 108,248 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 5 - 
31 ธนัวำคม 2560 762,216 710,534 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม   
1 มกรำคม 2559 185,239 173,296 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยระหวำ่งปี 42,308 37,139 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน (14) - 
31 ธนัวำคม 2559 227,533 210,435 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยระหวำ่งปี 43,391 38,146 
ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงิน 1 - 
31 ธนัวำคม 2560 270,925 248,581 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี   
31 ธนัวำคม 2559 426,036 391,851 
31 ธนัวำคม 2560 491,291 461,953 
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15. สิทธิกำรเช่ำ 
(หน่วย: พนับำท) 

    
งบกำรเงินรวม 

งบกำรเงิน         
เฉพำะกิจกำร 

รำคำทุน   
1 มกรำคม 2559 2,618,135 2,389,539 
ซ้ือเพิ่มระหวำ่งปี 441,033 365,280 
31 ธนัวำคม 2559 3,059,168 2,754,819 
ซ้ือเพิ่มระหวำ่งปี 198,069 147,828 
ตดัจ ำหน่ำย (501) (501) 
31 ธนัวำคม 2560 3,256,736 2,902,146 
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม   
1 มกรำคม 2559 460,230 456,226 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยระหวำ่งปี 81,516 76,483 
31 ธนัวำคม 2559 541,746 532,709 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยระหวำ่งปี 95,903 86,283 
ค่ำตดัจ ำหน่ำยส ำหรับส่วนท่ีตดัจ ำหน่ำย (501) (501) 
31 ธนัวำคม 2560 637,148 618,491 
มูลค่ำสุทธิตำมบญัชี   
31 ธนัวำคม 2559 2,517,422 2,222,110 
31 ธนัวำคม 2560 2,619,588 2,283,655 

16. เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 

(หน่วย: พนับำท) 

 อตัรำดอกเบ้ีย (ร้อยละต่อปี) งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

ตัว๋แลกเงิน - สกุลเงินบำท 1.70 1.65 145,000 1,500,000 - 1,500,000 
ตัว๋แลกเงิน - สกุลเงิน       
   ต่ำงประเทศ 3.66 - 4.81 3.65 196,138 7,405 - - 

รวมเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 341,138 1,507,405 - 1,500,000 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีวงเงินเบิกเกินบญัชีธนำคำรหลำยแห่ง ท่ียงัมิได้
เบิกใชเ้ป็นจ ำนวนทั้งส้ิน 305 ลำ้นบำท (2559: 305 ลำ้นบำท) (เฉพำะบริษทัฯ : 275 ลำ้นบำท 2559 : 
275 ล้ำนบำท) และมีวงเงินสินเช่ืออ่ืนๆ จ ำนวน 14,470 ล้ำนบำท และ 38 ล้ำนมำเลเซียริงกิต               
(2559 : 12,927 ล้ำนบำท และ 61 ล้ำนมำเลเซียริงกิต) (เฉพำะบริษัทฯ : 14,220 ล้ำนบำท 2559: 
12,927 ลำ้นบำท) 
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17. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 
เจำ้หน้ีกำรคำ้ 11,900,886 11,894,819 10,032,704 10,038,528 
เจำ้หน้ีอ่ืน 644,417 551,006 562,717 469,616 
เจำ้หน้ีค่ำซ้ือทรัพยสิ์น 140,376 329,947 79,433 233,350 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย  1,399,254 1,255,805 1,220,634 1,125,174 
รวมเจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 14,084,933 14,031,577 11,895,488 11,866,668 

18. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 
 ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระในหน่ึงปี ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระเกินหน่ึงปี 
 2560 2559 2560 2559 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 5,276 8,051 6,500 11,775 
หกั: ดอกเบ้ียรอกำรตดัจ ำหน่ำย (512) (858) (775) (1,286) 
สุทธิ 4,764 7,193 5,725 10,489 

 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระในหน่ึงปี ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระเกินหน่ึงปี 
 2560 2559 2560 2559 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 2,551 2,471 6,500 9,051 
หกั: ดอกเบ้ียรอกำรตดัจ ำหน่ำย (457) (563) (775) (1,232) 
สุทธิ 2,094 1,908 5,725 7,819 

บริษทัฯและบริษทัย่อยไดท้  ำสัญญำเช่ำกำรเงินกบับริษทัลีสซ่ิงเพื่อเช่ำยำนพำหนะและอุปกรณ์ใช้
ในกำรด ำเนินงำนของกิจกำรโดยมีก ำหนดกำรช ำระค่ำเช่ำเป็นรำยเดือน อำยขุองสัญญำมีระยะเวลำ
โดยเฉล่ียประมำณ 3 ถึง 5 ปี  
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บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภำระผกูพนัท่ีจะตอ้งจ่ำยค่ำเช่ำขั้นต ่ำตำมสญัญำเช่ำกำรเงินดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 31 ธนัวำคม 2560 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสัญญำเช่ำ 5,276 6,500 11,776 
ดอกเบ้ียตำมสัญญำเช่ำกำรเงินรอกำรตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (512) (775) (1,287) 

มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสัญญำเช่ำ 4,764 5,725 10,489 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม 

 31 ธนัวำคม 2559 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสัญญำเช่ำ 8,051 11,775 19,826 
ดอกเบ้ียตำมสัญญำเช่ำกำรเงินรอกำรตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (858) (1,286) (2,144) 

มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสัญญำเช่ำ 7,193 10,489 17,682 

 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2560 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสัญญำเช่ำ 2,551 6,500 9,051 
ดอกเบ้ียตำมสัญญำเช่ำกำรเงินรอกำรตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (457) (775) (1,232) 

มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสัญญำเช่ำ 2,094 5,725 7,819 

 (หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 31 ธนัวำคม 2559 

 ไม่เกิน 1 ปี 1 - 5 ปี รวม 

ผลรวมของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสัญญำเช่ำ 2,471 9,051 11,522 
ดอกเบ้ียตำมสัญญำเช่ำกำรเงินรอกำรตดับญัชี                                                                                                                                                                                                               (563) (1,232) (1,795) 

มูลค่ำปัจจุบนัของจ ำนวนเงินขั้นต ่ำท่ีตอ้งจ่ำยทั้งส้ินตำมสัญญำเช่ำ 1,908 7,819 9,727 
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19. เงินกู้ยืมระยะยำว 
(หน่วย: พนับำท) 

 อตัรำดอกเบ้ีย  
(ร้อยละต่อปี) งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 
เงินกูย้มื - สกลุเงินบำท 3.59 และ 3.71 3.59 - 3.71 400,000 1,100,000 400,000 1,100,000 
เงินกูย้มื - สกลุเงิน       
   มำเลเซียริงกิต COF + 1.10* - 111,168 - - - 
รวมเงินกูย้มืระยะยำว 511,168 1,100,000 400,000 1,100,000 
หกั: ส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี (300,000) (700,000) (300,000) (700,000) 
เงินกูย้มืระยะยำว - สุทธิจำกส่วนท่ีถึงก ำหนดช ำระ
ภำยในหน่ึงปี 211,168 400,000 100,000 400,000 

*  อตัรำร้อยละ the Bank’s Cost of Fund (“COF”) ของธนำคำรผูใ้หกู้บ้วก 1.10 ต่อปี 
 

ก) เงินกู้ยืม - สกุลเงินบำท เป็นเงินกู้ยืมแบบไม่มีหลักทรัพย์ค  ้ ำประกันจำกสถำบันกำรเงิน              
แห่งหน่ึง ประกอบดว้ยวงเงินสินเช่ือ 3 วงเงิน ก ำหนดช ำระดอกเบ้ียเป็นรำยงวดทุก 3 เดือน 
และก ำหนดช ำระคืนเงินตน้เป็นรำยงวดทุก 6 เดือน โดยตอ้งช ำระหน้ีเงินตน้ใหเ้สร็จส้ินภำยใน 
10 งวด หรือ 60 เดือนนับจำกเดือนท่ีเบิกรับเงินกู้งวดแรก ภำยใตส้ัญญำเงินกู้ บริษทัฯตอ้ง
ปฏิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำรตำมท่ีระบุในสญัญำ เช่น กำรด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสิน
ต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เป็นตน้ 

ข) เงินกูย้ืม - สกุลเงินมำเลเซียริงกิต เป็นเงินกูย้ืมจำกสถำบนักำรเงินในต่ำงประเทศของ Home 
Product Center (Malaysia) Sdn. Bhd. ซ่ึงเป็นบริษทัย่อยท่ีบริษทัฯถือหุ้นในอตัรำร้อยละ 100 
ก ำหนดช ำระดอกเบ้ียและเงินตน้เป็นรำยเดือน โดยตอ้งช ำระหน้ีเงินตน้ให้เสร็จส้ินภำยใน 7 ปี
นบัจำกวนัท่ีเบิกรับเงินกูง้วดแรก ก ำหนดช ำระเงินตน้งวดแรก คือ เดือนท่ี 25 นบัจำกวนัท่ีเบิก
รับเงินกู้งวดแรก เงินกู้ยืมดังกล่ำวค ้ ำประกันทั้ งจ ำนวนโดยบริษัทฯ พร้อมทั้ งบริษัทฯตอ้ง                  
ถือหุ้นในบริษทัยอ่ยดงักล่ำวโดยทำงตรงหรือทำงออ้มไม่นอ้ยกว่ำร้อยละ 51 นอกจำกน้ีภำยใต้
สัญญำเงินกู ้บริษทัย่อยตอ้งปฏิบติัตำมเง่ือนไขทำงกำรเงินบำงประกำรตำมท่ีระบุในสัญญำ 
เช่น กำรด ำรงอตัรำส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เป็นตน้ 
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20. ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนักงำน 

 จ ำนวนเงินส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนซ่ึงเป็นเงินชดเชยพนกังำนเม่ือออกจำกงำน
แสดงไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำว                        
ของพนักงำนต้นปี 185,754 

 
165,053 165,307 

 
148,473 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน:     
ตน้ทุนบริกำรในปัจจุบนั 40,177 18,336 35,046 15,212 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 7,366 4,798 6,704 4,055 

ส่วนท่ีรับรู้ในก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:     
ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลง                      
ขอ้สมมติดำ้นประชำกรศำสตร์ 

 
2,115 

 
- 

 
1,939 

 
- 

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลง                
ขอ้สมมติทำงกำรเงิน 

 
24,034 

 
- 

 
23,722 

 
- 

ส่วนท่ีเกิดจำกกำรปรับปรุง                        
จำกประสบกำรณ์ 

 
33,571 

 
- 

 
32,403 

 
- 

ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำม               
หลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 59,720 

 
- 58,064 

 
- 

ผลประโยชนท่ี์จ่ำยในระหวำ่งปี (30,781) (2,433) (30,715) (2,433) 

ส ำรองผลประโยชน์ระยะยำวของ   
พนักงำนปลำยปี 

 
262,236 

 
185,754 

 
234,406 

 
165,307 

 ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัผลประโยชน์ระยะยำวของพนกังำนรวมอยูใ่นส่วนของก ำไรหรือขำดทุนแสดงได้
ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 
ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและกำรบริหำร 47,543 23,134 41,750 19,267 
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 ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยคำดว่ำจะจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของ
พนกังำนภำยใน 1 ปีขำ้งหนำ้ เป็นจ ำนวนประมำณ 27 ลำ้นบำท (2559: 8 ลำ้นบำท) (เฉพำะบริษทัฯ: 
24 ลำ้นบำท 2559: 8 ลำ้นบำท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ระยะเวลำเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนักในกำรจ่ำยช ำระผลประโยชน์ระยะยำวของ
พนักงำนของบริษัทฯและบริษัทย่อยประมำณ 11 ปี (2559: 12 ปี) (เฉพำะบริษัทฯ: 11 ปี 2559:             
12 ปี) 

 สมมติฐำนท่ีส ำคญัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ร้อยละต่อปี) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 
อตัรำคิดลด 3.0% 3.1% 3.0% 3.1% 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต  6.0% - 6.5% 6.0% - 6.5% 6.0% - 6.5% 6.0% - 6.5% 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวน   

พนกังำน (ข้ึนกบัช่วงอำย)ุ 0 - 40% 0 - 50% 0 - 35% 0 - 50% 

 ผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนท่ีส ำคญัต่อมูลค่ำปัจจุบนัของภำระผูกพนัผลประโยชน์
ระยะยำวของพนกังำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
อตัรำคิดลด เพิ่มข้ึน 0.5% ลดลง 0.5% เพิ่มข้ึน 0.5% ลดลง 0.5% 

31 ธนัวำคม 2560 (11) 12 (10) 11 
31 ธนัวำคม 2559 (7) 7 (6) 6 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
อตัรำกำรข้ึนเงินเดือนในอนำคต เพิ่มข้ึน 1% ลดลง 1% เพิ่มข้ึน 1% ลดลง 1% 

31 ธนัวำคม 2560 17 (30) 16 (27) 
31 ธนัวำคม 2559 17 (15) 16 (14) 
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(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
อตัรำกำรเปล่ียนแปลงในจ ำนวน   
พนกังำน (ข้ึนกบัช่วงอำย)ุ 

เพิ่มข้ึน 10% ลดลง 10% เพิ่มข้ึน 10% ลดลง 10% 

 31 ธนัวำคม 2560 (18) 22 (16) 19 
 31 ธนัวำคม 2559 (15) 19 (14) 17 

21. หุ้นกู้ 
 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 จ ำนวนหุน้ (หุน้) จ ำนวนเงิน (พนับำท) 

คร้ังท่ี อตัรำดอกเบ้ียต่อปี อำย ุ คืนเงินตน้ ครบก ำหนด 2560 2559 2560 2559 

หุน้กูป้ระเภทไม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิ        
 คร้ังท่ี 1/2557 คงท่ีร้อยละ 3.63 3 ปี เม่ือครบก ำหนด 7 มีนำคม 2560 - 1,000,000 - 1,000,000 
 คร้ังท่ี 2/2557 คงท่ีร้อยละ 3.53 3 ปี เม่ือครบก ำหนด 25 กรกฏำคม 2560 - 530,000 - 530,000 
 คร้ังท่ี 3/2557 คงท่ีร้อยละ 3.53 3 ปี เม่ือครบก ำหนด 8 สิงหำคม 2560 - 520,000 - 520,000 
 คร้ังท่ี 4/2557 คงท่ีร้อยละ 3.54 3 ปี เม่ือครบก ำหนด 1 กนัยำยน 2560 - 2,000,000 - 2,000,000 
 คร้ังท่ี 5/2557 คงท่ีร้อยละ 3.47 5 ปี เม่ือครบก ำหนด 26 ธนัวำคม 2562 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
 คร้ังท่ี 1/2558 คงท่ีร้อยละ 3.05 3 ปี เม่ือครบก ำหนด 24 กมุภำพนัธ์ 2561 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
 คร้ังท่ี 2/2558 คงท่ีร้อยละ 2.25 3 ปี เม่ือครบก ำหนด 15 กนัยำยน 2561 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 
 คร้ังท่ี 1/2559 คงท่ีร้อยละ 2.10 3 ปี เม่ือครบก ำหนด 5 สิงหำคม 2562 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 
 คร้ังท่ี 2/2559 คงท่ีร้อยละ 2.25 3 ปี เม่ือครบก ำหนด 14 ตุลำคม 2562 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 
 คร้ังท่ี 1/2560 คงท่ีร้อยละ 2.48 3 ปี เม่ือครบก ำหนด 27 เมษำยน 2563 4,000,000 - 4,000,000 - 

รวม     14,200,000 14,250,000 14,200,000 14,250,000 

หกั: หุน้กูท่ี้ถึงก ำหนดช ำระภำยในหน่ึงปี     (3,500,000) (4,050,000) 

สุทธิ       10,700,000 10,200,000 

 หุน้กูข้ำ้งตน้ไดร้ะบุถึงขอ้ปฏิบติัและขอ้จ ำกดับำงประกำร เช่น กำรด ำรงสัดส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ
ผูถื้อหุน้และขอ้จ ำกดักำรประกำศจ่ำยเงินปันผล และกำรจ ำหน่ำย จ่ำยหรือโอนทรัพยสิ์น 

22. ทุนเรือนหุ้น 

เม่ือวนัท่ี 7 เมษำยน 2559 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯมีมติอนุมติัลดทุนจดทะเบียนของ 
บริษัทฯจำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 13,151,315,446 บำท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ ำนวน 
13,151,198,025 บำท โดยยกเลิกหุ้นสำมัญจดทะเบียนท่ีคงเหลือจำกกำรจัดสรรหุ้นปันผล              
ระหว่ำงกำลตำมมติท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้นประจ ำปี 2558 จ  ำนวน 117,421 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว ้               
หุน้ละ 1 บำท 
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23. โครงกำรสะสมหุ้นส ำหรับพนักงำน 

บริษทัฯมีโครงกำรสะสมหุ้นส ำหรับพนักงำน (Employee Joint Investment Program หรือ EJIP) 
โดยมีรำยละเอียดท่ีส ำคญัดงัน้ี 

บริษทัท่ีเขำ้ร่วมโครงกำร บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) 
ระยะเวลำโครงกำร ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎำคม 2556 ถึง 30 มิถุนำยน 2561 รวมระยะเวลำ 5 ปี 
พนกังำนท่ีมีสิทธิเขำ้ร่วมโครงกำร ผูบ้ริหำรระดบัผูจ้ดักำรฝ่ำยหรือเทียบเท่ำข้ึนไป ซ่ึงผำ่นทดลองงำน โดยเป็นไป 
 ตำมควำมสมคัรใจ ทั้งน้ีไม่รวมกรรมกำรบริษทัฯ และท่ีปรึกษำบริษทัฯ 
รูปแบบโครงกำร เงินส่วนท่ีพนกังำนจ่ำยเพื่อเขำ้ร่วมโครงกำร: อตัรำไม่เกินร้อยละ 5 ของเงินเดือน 

 
เงินส่วนท่ีบริษทัฯจ่ำยสมทบใหพ้นกังำนท่ีเขำ้ร่วมโครงกำร: อตัรำร้อยละ 100 

ของเงินท่ีพนกังำนจ่ำยเขำ้โครงกำร 
ก ำหนดกำรซ้ือหุน้เขำ้โครงกำร ทุกเดือน 
เง่ือนไขกำรถือครองหลกัทรัพย ์ ปีท่ี 1 - 3 ไม่สำมำรถขำยไดท้ั้งจ  ำนวน 
 ครบ 3 ปี สำมำรถขำยหุน้ได ้75% ของจ ำนวนหุน้สะสมท่ีมีอยู*่ 
 ครบ 4 ปี สำมำรถขำยหุน้ได ้75% ของจ ำนวนหุน้สะสมท่ีมีอยู*่ 
 ครบ 5 ปี สำมำรถขำยหุน้ไดท้ั้งจ  ำนวน 
ตวัแทนด ำเนินงำน บริษทัหลกัทรัพยฟิ์ลลิป (ประเทศไทย) จ ำกดั (มหำชน) 

* เง่ือนไขเดิม: ครบ 3 ปี สำมำรถขำยหุน้ได ้25% ของจ ำนวนหุน้สะสมท่ีมีอยู ่และครบ 4 ปี สำมำรถขำยหุน้ได ้50% ของจ ำนวน

หุน้สะสมท่ีมีอยู ่โดยเง่ือนใหม่มีผลตั้งแต่วนัท่ี 15 มิถุนำยน 2560 เป็นตน้ไป 

โครงกำรสะสมหุ้นส ำหรับพนักงำนน้ีได้รับควำมเห็นชอบจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพยเ์ม่ือวนัท่ี 11 มิถุนำยน 2556 

 ในระหว่ำงปี 2560 บริษัทฯ  ได้จ่ำยเงินสมทบโครงกำรเป็นจ ำนวนเงิน  28 ล้ำนบำท (2559:                          
27 ลำ้นบำท)  

24. ส ำรองตำมกฎหมำย 

 ภำยใตบ้ทบญัญติัของมำตรำ 116 แห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯตอ้ง
จดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี
หักดว้ยยอดขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกว่ำทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของ              
ทุนจดทะเบียน ส ำรองตำมกฎหมำยดงักล่ำวไม่สำมำรถน ำไปจ่ำยเงินปันผลได ้

 ในระหว่ำงปี 2560 บริษัทฯได้จัดสรรส ำรองตำมกฎหมำยเป็นจ ำนวนเงิน 55 ล้ำนบำท (2559:                  
207 ลำ้นบำท) ในปัจจุบนั บริษทัฯไดจ้ดัสรรส ำรองตำมกฎหมำยไวค้รบถว้นแลว้ 
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25. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 

 รำยกำรค่ำใชจ่้ำยแบ่งตำมลกัษณะประกอบดว้ยรำยกำรค่ำใชจ่้ำยท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560 2559 2560 2559 
เงินเดือนและค่ำแรงและผลประโยชน ์     
อ่ืนของพนกังำน 4,526 4,237 3,956 3,751 

ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัอำคำรและสถำนท่ี 1,801 1,730 1,603 1,569 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 3,066 2,905 2,565 2,515 
ค่ำสนบัสนุนกำรขำยและกำรด ำเนินงำน 3,607 3,399 3,278 3,123 
ค่ำใชจ่้ำยทำงกำรเงิน 448 504 435 503 
ค่ำใชจ่้ำยทำงภำษีและค่ำธรรมเนียม     
รำชกำร 1,230 1,099 1,210 1,083 

กำรเปล่ียนแปลงในสินคำ้ส ำเร็จรูป 749 1,666 400 983 

26. ภำษีเงินได้  

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560 2559 2560 2559 

ภำษเีงนิได้ปัจจุบนั:     
ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลส ำหรับปี 1,110,131 1,012,832 1,106,348 999,500 
รำยกำรปรับปรุงค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้
นิติบุคคลของปีก่อน (11,046) 569 (10,895) (215) 

รำยกำรปรับปรุงขำดทุนทำงภำษี                 
ของปีก่อน (2,333) - - - 

ภำษเีงนิได้รอกำรตดับัญชี:      
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีจำกกำร
เกิดผลแตกต่ำงชัว่ครำวและกำรกลบั
รำยกำรผลแตกต่ำงชัว่ครำว 3,618 (43,677) 6,080 (35,204) 

ค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ทีแ่สดงอยู่ใน                   
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 1,100,370 969,724 1,101,533 964,081 
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จ ำนวนภำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัส่วนประกอบแต่ละส่วนของก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560 2559 2560 2559 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 
กบัขำดทุนจำกกำรประมำณกำร         
ตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั (11,944) - (11,613) - 

รำยกำรกระทบยอดระหวำ่งก ำไรทำงบญัชีกบัค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดมี้ดงัน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560 2559 2560 2559 

ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 5,986,758 5,094,919 5,899,818 5,110,127 

     
อตัรำภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล 20% 20% 20% 20% 
ก ำไรทำงบญัชีก่อนภำษีเงินไดนิ้ติบุคคล
คูณอตัรำภำษี 1,197,352 1,018,984 1,179,964 1,022,025 

รำยกำรปรับปรุงค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้    
นิติบุคคลของปีก่อน (11,046) 569 (10,895) (215) 

รำยกำรปรับปรุงขำดทุนทำงภำษี                  
ของปีก่อน (2,333) - - - 

ขำดทุนทำงภำษีท่ีไม่ไดบ้นัทึกเป็น 
   สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อตดับญัชี 15,886 11,848 - - 
ผลกระทบทำงภำษีส ำหรับ:        
 กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำเงินลงทุน     
  ตำมวิธีส่วนไดเ้สีย 538 160 - - 
 รำยไดท่ี้ไดรั้บยกเวน้ภำษี - - - (17,999) 
 ค่ำใชจ่้ำยตอ้งหำ้ม 29,926 35,662 25,974 29,106 
 ค่ำใชจ่้ำยท่ีมีสิทธิหกัไดเ้พิ่มข้ึน  (130,011) (97,989) (93,568) (69,398) 
 อ่ืนๆ  58 490 58 562 
รวม    (99,489) (61,677) (67,536) (57,729) 

ค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ทีแ่สดงอยู่ในงบ
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 1,100,370 969,724 1,101,533 964,081 
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ส่วนประกอบของสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีประกอบดว้ยรำยกำรดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 
สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบญัชี     
ค่ำเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ 6,241 5,949 5,929 5,743 
ค่ำเผือ่กำรลดลงของมูลค่ำสินคำ้คงเหลือ 91,041 97,041 78,121 84,521 
ค่ำเผือ่กำรดอ้ยค่ำของสินทรัพย ์ 16,626 17,490 16,626 17,490 
ส ำรองผลประโยชนร์ะยะยำวของ
พนกังำน 37,294 33,435 33,525 30,811 

ส่วนลดชดเชยสินคำ้รอตดับญัชี 7,739 7,228 7,674 7,202 
ขำดทุนจำกกำรประมำณกำรตำมหลกั
คณิตศำสตร์ประกนัภยั 15,154 3,645 13,356 2,180 

ขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 11,221 8,124 - - 
ประมำณกำรหน้ีสิน 4,400 6,080 4,400 6,080 
อ่ืน ๆ 6 71 - 71 

สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตัดบญัชี 189,722 179,063 159,631 154,098 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีรำยกำรผลแตกต่ำงชั่วครำวท่ีใช้หักภำษีและ
ขำดทุนทำงภำษีท่ียงัไม่ได้ใช้จ  ำนวน 503 ลำ้นบำท (2559: 418 ล้ำนบำท) (เฉพำะบริษัทฯ: 453             
ลำ้นบำท 2559: 391 ลำ้นบำท) ท่ีบริษทัฯและบริษทัย่อยไม่ไดบ้นัทึกสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำร          
ตดับญัชี เน่ืองจำกบริษทัฯและบริษทัย่อยพิจำรณำแลว้ เห็นว่ำบริษทัฯและบริษทัย่อยอำจไม่ไดใ้ช้
ประโยชน์จำกผลแตกต่ำงชัว่ครำวและผลขำดทุนทำงภำษีขำ้งตน้  

27. ก ำไรต่อหุ้น 

ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยหำรก ำไรส ำหรับปีท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ (ไม่รวมก ำไร
ขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของหุน้สำมญัท่ีออกอยูใ่นระหวำ่งปี  

 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 2560 2559 2560 2559 
ก ำไรส ำหรับปี (พนับำท) 4,886,387 4,125,196 4,798,285 4,146,046 
จ ำนวนหุน้สำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกั 
 (พนัหุน้) 13,151,198 13,151,198 13,151,198 13,151,198 
ก ำไรต่อหุน้ (บำท/หุน้) 0.37 0.31 0.36 0.32 
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28. ข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

ข้อมูลส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีน ำเสนอน้ีสอดคล้องกับรำยงำนภำยในของบริษัทฯท่ีผูมี้อ  ำนำจ
ตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนไดรั้บและสอบทำนอยำ่งสม ่ำเสมอเพื่อใชใ้นกำรตดัสินใจในกำร
จัดสรรทรัพยำกรให้กับส่วนงำนและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วนงำน ทั้ งน้ีผูมี้อ  ำนำจ
ตดัสินใจสูงสุดดำ้นกำรด ำเนินงำนของบริษทัคือคณะกรรมกำรบริษทัฯ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยด ำเนินธุรกิจหลกัในส่วนงำนด ำเนินงำนท่ีรำยงำนเพียงส่วนงำนเดียว คือ 
ธุรกิจคำ้ปลีกและคำ้ส่ง ซ่ึงเป็นกำรจ ำหน่ำยสินคำ้และให้บริกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรตกแต่ง ก่อสร้ำง 
ต่อเติม ซ่อมแซมอำคำร บำ้นและท่ีอยู่อำศยัแบบครบวงจร และให้บริกำรท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจ         
คำ้ปลีกและคำ้ส่ง รวมถึงธุรกิจให้เช่ำพื้นท่ีและให้บริกำรสำธำรณูปโภคท่ีเก่ียวขอ้ง (ซ่ึงมียอดรวม
ของรำยไดแ้ละ/หรือก ำไรและ/หรือสินทรัพย ์น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของรำยไดร้วมและ/หรือก ำไร
และ/หรือสินทรัพยข์องทุกส่วนงำน ซ่ึงไม่เขำ้เง่ือนไขท่ีตอ้งแยกแสดงตำมท่ีก ำหนดในมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงิน)  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยประเมินผลกำรปฏิบติังำนของส่วนงำนโดยพิจำรณำจำกก ำไรหรือขำดทุน
จำกกำรด ำเนินงำนซ่ึงวัดมูลค่ำโดยใช้เกณฑ์เดียวกับท่ีใช้ในกำรวัดก ำไรหรือขำดทุนจำก                         
กำรด ำเนินงำนรวมในงบกำรเงิน ดงันั้น รำยได ้ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน และสินทรัพยท่ี์แสดงอยูใ่น            
งบกำรเงิน จึงถือเป็นกำรรำยงำนตำมส่วนงำนด ำเนินงำนแลว้  

 ข้อมูลเกีย่วกบัเขตภูมิศำสตร์ 

รำยได้จำกกำรขำยจำกลูกค้ำภำยนอกก ำหนดข้ึนตำมสถำนท่ีตั้ งของลูกค้ำของบริษัทฯและ        
บริษทัยอ่ย สำมำรถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
   2560 2559 

รำยได้จำกกำรขำยจำกลูกค้ำภำยนอก   
ประเทศไทย 58,964 56,381 
ประเทศมำเลเซีย 924 547 
รวม 59,888 56,928 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน (ไม่รวมสินทรัพย์ภำษเีงนิได้รอตัดบญัชี)   
ประเทศไทย 35,127 35,459 
ประเทศมำเลเซีย 391 207 
รวม 35,518 35,666 
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 ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ำรำยใหญ่  

 ในปี 2560 และ 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีรำยได้จำกลูกคำ้รำยใดท่ีมีมูลค่ำเท่ำกับหรือ
มำกกวำ่ร้อยละ 10 ของรำยไดข้องกิจกำร 

29. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อย และพนักงำนของบริษทัฯและบริษทัย่อย ไดร่้วมกนัจดัตั้งกองทุนส ำรอง
เล้ียงชีพข้ึนตำมพระรำชบญัญติักองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษทัฯและบริษทัยอ่ย และ
พนักงำนของบริษทัฯและบริษทัย่อย จะจ่ำยสมทบเขำ้กองทุนเป็นรำยเดือนในอตัรำร้อยละ 3 - 5 
ของเงินเดือน กองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ีบริหำรโดยบริษทัหลกัทรัพยจ์ดักำรกองทุน แลนด์ แอนด ์
เฮำ้ส์ จ  ำกดั และจะจ่ำยใหแ้ก่พนกังำนเม่ือพนกังำนนั้นออกจำกงำนตำมระเบียบว่ำดว้ยกองทุนของ
บริษทัฯและบริษทัยอ่ย  

 ในระหวำ่งปี 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ย รับรู้เงินสมทบดงักล่ำวเป็นค่ำใชจ่้ำยจ ำนวน 82 ลำ้นบำท 
(2559: 74 ลำ้นบำท) (เฉพำะบริษทัฯ: 72 ลำ้นบำท 2559: 65 ลำ้นบำท) 

30.  เงินปันผลจ่ำย 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่ำย 
เงินปันผลจ่ำย

ต่อหุน้ 
  (ลำ้นบำท) (บำท) 
เงินปันผลประจ ำปี 2558 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้   
 เม่ือวนัท่ี 7 เมษำยน 2559 1,973 0.15 
เงินปันผลระหวำ่งกำลส ำหรับปี 2559 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ   
 เม่ือวนัท่ี 30 สิงหำคม 2559 1,578 0.12 
รวม  3,551  
เงินปันผลประจ ำปี 2559 ท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้   
 เม่ือวนัท่ี 7 เมษำยน 2560 1,973 0.15 
เงินปันผลระหวำ่งกำลส ำหรับปี 2560 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯ   
 เม่ือวนัท่ี 30 สิงหำคม 2560 1,709 0.13 
รวม  3,682  
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31. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

31.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภำระผกูพนัเก่ียวกบักำรก่อสร้ำงสำขำท่ีตอ้งจ่ำยให้แก่ผูรั้บเหมำหลำยรำย 
จ ำนวนเงินค่ำก่อสร้ำงท่ีจะตอ้งจ่ำยเป็นไปตำมแผนกำรขยำยและก่อสร้ำงสำขำในแต่ละช่วงเวลำ
ของฝ่ำยบริหำร  

31.2 ภำระผูกพนัตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำน - ในฐำนะผู้เช่ำ 

ก) บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ขำ้ท ำสัญญำเช่ำท่ีดิน อำยขุองสัญญำมีระยะเวลำโดยเฉล่ียประมำณ  
3 - 30 ปี และสัญญำดังกล่ำวเป็นสัญญำท่ีบอกเลิกไม่ได้ เวน้แต่คู่สัญญำทั้ งสองฝ่ำยตกลง
ยนิยอมร่วมกนั 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ ำท่ีต้องจ่ำยในอนำคตทั้ งส้ินภำยใต้สัญญำเช่ำ
ด ำเนินกำรดงัน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 

จ่ำยช ำระ     
 ภำยใน 1 ปี 123 113 112 104 
 มำกกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 538 506 480 467 
 มำกกวำ่ 5 ปี 3,355 3,057 2,743 2,714 

ข) บริษทัฯและบริษทัย่อยไดเ้ขำ้ท ำสัญญำเช่ำพื้นท่ีศูนยก์ำรคำ้ อำยุของสัญญำมีระยะเวลำโดย
เฉล่ียประมำณ 3 - 30 ปี และสัญญำดังกล่ำวเป็นสัญญำท่ีบอกเลิกไม่ได้ เวน้แต่คู่สัญญำทั้ ง              
สองฝ่ำยตกลงยนิยอมร่วมกนั 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจ ำนวนเงินขั้นต ่ ำท่ีต้องจ่ำยในอนำคตทั้ งส้ินภำยใต้สัญญำเช่ำ
ด ำเนินกำรดงัน้ี 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 
 2560 2559 2560 2559 

จ่ำยช ำระ     
ภำยใน 1 ปี 154 118 107 100 
มำกกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 479 502 402 401 
มำกกวำ่ 5 ปี 768 813 768 813 
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31.3 ภำระผูกพนัตำมสัญญำรับบริกำร/ให้บริกำร/ให้เช่ำทีด่ินและอำคำร 

ก) บริษัทฯได้ท ำสัญญำกำรรับควำมช่วยเหลือทำงด้ำนกำรจัดกำรคลังสินค้ำกับบริษัทย่อย               
แห่งหน่ึง ภำยใต้เง่ือนไขของสัญญำดังกล่ำวบริษัทฯมีภำระผูกพันท่ีต้องจ่ำยค่ำตอบแทน                 
รำยเดือนในอตัรำร้อยละของตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงของบริษทัยอ่ยดงักล่ำว ภำยใตเ้ง่ือนไขท่ีระบุ
ในสญัญำ 

ข) บริษทัฯไดท้ ำสัญญำกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงดำ้นกำรบริหำรงำนกบับริษทัยอ่ยสองแห่งและ
กำรจดักำรเก่ียวกบัสินคำ้กบับริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง ภำยใตเ้ง่ือนไขของสัญญำดงักล่ำวบริษทัฯจะ
ไดรั้บค่ำธรรมเนียมรำยเดือนในอตัรำร้อยละของยอดขำยรำยไดค่้ำเช่ำและค่ำบริกำร และใน
อตัรำร้อยละของตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงภำยใตเ้ง่ือนไขท่ีระบุในสญัญำ  

ค) บริษทัฯไดท้ ำสัญญำให้เช่ำท่ีดิน และอำคำรรวมถึงบริกำรท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัย่อยสองแห่ง 
อำยุสัญญำมีระยะเวลำ 3 และ 30 ปี ภำยใตเ้ง่ือนไขของสัญญำดงักล่ำวบริษทัฯจะไดรั้บค่ำเช่ำ
และค่ำบริกำรเป็นรำยเดือนตำมอตัรำท่ีระบุในสัญญำ และสัญญำดงักล่ำวเป็นสัญญำบอกเลิก
ไม่ไดเ้วน้แต่คู่สญัญำทั้งสองฝ่ำยจะตกลงยนิยอมร่วมกนั 

31.4 สัญญำให้เช่ำระยะยำว - ในฐำนะผู้ให้เช่ำ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษทัฯไดเ้ขำ้ท ำสัญญำจ ำนวน 8 สัญญำ (2559: 8 สัญญำ) กบับริษทัอ่ืน 
4 แห่ง (2559: 4 แห่ง) ในกำรให้เช่ำและให้เช่ำช่วงพื้นท่ีบำงส่วนในสำขำของบริษัทฯจ ำนวน                  
9 สำขำ (2559: 8 สำขำ) อำยุสัญญำ 18 - 30 ปี โดยมีค่ำเช่ำรับล่วงหน้ำรวมจ ำนวน 649 ลำ้นบำท 
(2559: 647 ลำ้นบำท) สัญญำครบก ำหนดระหว่ำงปี 2576 - 2582 บริษทัฯรับรู้รำยไดต้ำมเกณฑ์ท่ี
เป็นระบบตลอดอำยกุำรใหป้ระโยชน์ของสิทธิกำรเช่ำโดยวิธีเสน้ตรงตำมอำยสุญัญำเช่ำ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษทัฯมียอดคงคำ้งของค่ำเช่ำรับล่วงหนำ้ (สุทธิจำกจ ำนวนท่ีรับรู้เป็น
รำยได)้ ตำมสญัญำใหเ้ช่ำพื้นท่ีดงักล่ำวจ ำนวน 382 ลำ้นบำท (2559: 406 ลำ้นบำท) 

31.5 กำรค ำ้ประกนั 

ก) ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีหนังสือค ้ ำประกันท่ีออกโดยธนำคำร                   
ในนำมของบริษทัฯและบริษทัย่อย ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกับภำระผูกพนักำรเช่ำ กำรซ้ือสินคำ้หรือ               
จำ้งท ำของ และค ้ำประกนัต่อหน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ เป็นจ ำนวนเงินรวม 145 ลำ้นบำท (2559: 
189 ลำ้นบำท) (เฉพำะบริษทัฯ: 132 ลำ้นบำท 2559: 177 ลำ้นบำท) หนังสือค ้ำประกนัท่ีออก
โดยธนำคำรในนำมของบริษทัยอ่ยจ ำนวนเงิน 13 ลำ้นบำท (2559: 12 ลำ้นบำท) ค  ้ำประกนัโดย
บริษทัฯ 
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ข) ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 บริษทัฯมีภำระผูกพนัจำกกำรเปิดวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตกับ
ธนำคำรพำณิชยว์งเงิน 2 ลำ้นเหรียญสหรัฐ และ 2 ลำ้นหยวน (2559: 2 ลำ้นเหรียญสหรัฐ และ     
2 ลำ้นหยวน) 

ค)   ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 บริษทัฯค ้ ำประกันวงเงินสินเช่ือ เป็นจ ำนวน 280 ลำ้นบำท และ                 
76 ลำ้นมำเลเซียริงกิต (2559: 280 ลำ้นบำท และ 62 ลำ้นมำเลเซียริงกิต) กบัสถำบนักำรเงิน
ใหก้บับริษทัยอ่ยของบริษทัฯ 

31.6 คดีฟ้องร้อง 

 ก) ในเดือนกุมภำพนัธ์ 2554 บริษทัฯมีคดีท่ีเก่ียวกบัสัญญำซ้ือขำย โดยบริษทัฯไดร้ะงบักำรจ่ำยเงิน
ค่ำสินค้ำของคู่ค้ำจ ำนวน 14 ล้ำนบำท อันเน่ืองมำจำกเห็นว่ำสินค้ำมีควำมช ำรุดบกพร่อง 
อยำ่งไรก็ตำม บริษทัฯไดบ้นัทึกหน้ีสินคำ้ (เจำ้หน้ีกำรคำ้) ไวแ้ลว้ในงบกำรเงินจ ำนวน 14 ลำ้น
บำท ซ่ึงผลท่ีสุดของคดีในเดือนมกรำคม 2560 ศำลไดต้ดัสินให้บริษทัฯคืนเงินค่ำสินคำ้ให้กบั               
คู่คำ้จ  ำนวน 14 ลำ้นบำท พร้อมดอกเบ้ียในอตัรำร้อยละ 7.5 ต่อปี เน่ืองจำกคู่คำ้ไดมี้กำรลดรำคำ
สินคำ้ใหก้บับริษทัฯแลว้จึงเป็นกำรเพียงพอในกำรเยยีวยำควำมเสียหำยแลว้ ซ่ึงบริษทัฯไดช้ ำระ
คืนเงินพร้อมดอกเบ้ียใหก้บัคู่คำ้แลว้ 

 ข) ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 บริษัทฯมีคดีอ่ืนๆ ท่ีอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำคดีของศำล ซ่ึงมี             
ทุนทรัพยร์วม 4 ลำ้นบำท (2559: 2 ลำ้นบำท) ซ่ึงฝ่ำยกฎหมำยของบริษทัฯเช่ือว่ำผลของคดี
ดงักล่ำวจะไม่มีผลกระทบอย่ำงมีนยัส ำคญั ดงันั้นบริษทัฯจึงไม่ไดบ้นัทึกส ำรองค่ำเผื่อหน้ีสิน
ดงักล่ำวไวใ้นงบกำรเงิน 

 ค) ในเดือนเมษำยน 2558 เจ้ำหน้ำท่ีท้องถ่ินของจังหวัดท่ีตั้ งสำขำแห่งหน่ึงของบริษัทฯ                       
ถูกผูป้ระกอบกำรทอ้งถ่ินฟ้องร้องเก่ียวกบัเร่ืองกำรออกใบอนุญำตให้กบัผูป้ระกอบกำรกิจกำร
ในทอ้งถ่ินโดยยื่นค ำร้องต่อศำลปกครอง ทั้งน้ีบริษทัฯไดร้้องสอดเขำ้เป็นคู่ควำมในคดีแลว้                 
เพื่อรักษำสิทธิของบริษทัฯ โดยบริษทัฯได้ยื่นค ำให้กำรและแถลงขอ้เท็จจริงต่อศำลแลว้ว่ำ                  
กำรใช้ประโยชน์ในท่ีดินของบริษัทฯไม่ขัดหรือแยง้กับกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผงัเมือง                   
รวม กฎหมำยควบคุมอำคำรฯ กฎหมำยผงัเมือง และกฎหมำยอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง อย่ำงไรก็ตำม                 
ฝ่ำยกฎหมำยของบริษทัฯเห็นว่ำบริษทัฯไดด้ ำเนินกำรอย่ำงถูกตอ้งตำมกฎหมำยแลว้ เช่ือว่ำ                 
ผลของคดีน่ำจะเป็นไปในทำงท่ีเป็นประโยชน์แก่บริษทัฯ ซ่ึงขณะน้ีคดีอยูร่ะหว่ำงกำรพิจำรณำ
ของศำลปกครอง 
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32. ล ำดับช้ันของมูลค่ำยุติธรรม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเปิดเผยมูลค่ำ
ยติุธรรมแยกแสดงตำมล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม ดงัน้ี 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุตธิรรม  
อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน  - - 5,205 5,205 
หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุตธิรรม  
หุน้กู ้ - 14,446 - 14,446 

 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 
สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุตธิรรม  
อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน  - - 5,152 5,152 
หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุตธิรรม  
หุน้กู ้ - 14,325 - 14,325 

 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุตธิรรม  
อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน  - - 6,382 6,382 
หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุตธิรรม  
หุน้กู ้ - 14,446 - 14,446 

(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

สินทรัพย์ทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุตธิรรม  
อสงัหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน  - - 5,995 5,995 
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(หน่วย: ลำ้นบำท) 
 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

 ระดบั 1 ระดบั 2 ระดบั 3 รวม 

หนีสิ้นทีเ่ปิดเผยมูลค่ำยุตธิรรม  
หุน้กู ้ - 14,325 - 14,325 

33. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

33.1 นโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียง 

 เคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีส ำคญัของบริษทัฯและบริษทัย่อยตำมท่ีนิยำมอยู่ในมำตรฐำนกำรบญัชี     
ฉบบัท่ี 107 “กำรแสดงรำยกำรและกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับเคร่ืองมือทำงกำรเงิน” ประกอบดว้ย 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน เงินให้กูย้ืมระยะสั้น เจำ้หน้ีกำรคำ้
และเจำ้หน้ีอ่ืน เงินกูย้ืมระยะสั้น เงินกูย้ืมระยะยำว และหุ้นกู ้บริษทัฯและบริษทัย่อยมีควำมเส่ียง            
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือทำงกำรเงินดงักล่ำว และมีนโยบำยกำรบริหำรควำมเส่ียงดงัน้ี 

ควำมเส่ียงด้ำนกำรให้สินเช่ือ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีควำมเส่ียงดำ้นกำรให้สินเช่ือท่ีเก่ียวเน่ืองกบัลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน
และเงินให้กู ้ยืม ฝ่ำยบริหำรควบคุมควำมเส่ียงน้ีโดยกำรก ำหนดให้มีนโยบำยและวิธีกำรใน                   
กำรควบคุมสินเช่ือท่ีเหมำะสม ดงันั้นบริษทัฯและบริษทัย่อยจึงไม่คำดว่ำจะไดรั้บควำมเสียหำยท่ี
เป็นสำระส ำคญัจำกกำรให้สินเช่ือ นอกจำกน้ีกำรให้สินเช่ือของบริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มี                  
กำรกระจุกตวัเน่ืองจำกบริษทัฯและบริษทัย่อยมีฐำนของลูกคำ้ท่ีหลำกหลำยและมีอยู่จ  ำนวนมำก
รำย จ ำนวนเงินสูงสุดท่ีบริษทัฯและบริษทัยอ่ยอำจตอ้งสูญเสียจำกกำรใหสิ้นเช่ือคือมูลค่ำตำมบญัชี
ของลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนและเงินใหกู้ย้มืท่ีแสดงอยูใ่นงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบีย้ 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ียท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองกับเงินฝำกสถำบัน
กำรเงิน เงินกูย้มืและหุน้กู ้อยำ่งไรก็ตำม เน่ืองจำกสินทรัพยท์ำงกำรเงินมีอตัรำดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลง
ตำมอัตรำตลำดหรือมีอัตรำดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกล้เคียงกับอัตรำตลำดในปัจจุบัน และมีหน้ีสิน                     
ทำงกำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีซ่ึงใกลเ้คียงกบัอตัรำตลำดในปัจจุบนั ควำมเส่ียงจำกอตัรำดอกเบ้ีย
ของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยจึงอยูใ่นระดบัต ่ำ  

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีส ำคัญสำมำรถจัดตำมประเภทอัตรำดอกเบ้ีย และส ำหรับ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีมีอตัรำดอกเบ้ียคงท่ีสำมำรถแยกตำมวนัท่ีครบก ำหนด หรือ วนัท่ี
มีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ (หำกวนัท่ีมีกำรก ำหนดอตัรำดอกเบ้ียใหม่ถึงก่อน) ไดด้งัน้ี     
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 งบกำรเงินรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย    

 ภำยใน มำกกวำ่ 1 ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัรำ 
 1 ปี ถึง 5 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 

 (ลำ้นบำท) (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 1,640 - 315 550 2,505 0.25 - 1.00 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 1,797 1,797 - 
 1,640 - 315 2,347 4,302  

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ       
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 341 - - - 341 1.70 - 4.81 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - 14,085 14,085 - 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 5 6 - - 11 5.25 - 7.21 
เงินกูย้มืระยะยำว 300 100 111 - 511 3.59, 3.71 และ 

COF +1.10 
หุน้กู ้ 3,500 10,700 - - 14,200 2.10 - 3.47 
 4,146 10,806 111 14,085 29,148  

 

 งบกำรเงินรวม 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 
 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย    

 ภำยใน มำกกวำ่ 1 ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัรำ 
 1 ปี ถึง 5 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 

 (ลำ้นบำท) (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 2,600 - 544 576 3,720 0.37 - 0.80 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 1,895 1,895 - 
 2,600 - 544 2,471 5,615  

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ       
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 1,507 - - - 1,507 1.65 - 3.65 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - 14,032 14,032 - 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 7 10 - - 17 5.25 - 7.21 
เงินกูย้มืระยะยำว 700 400 - - 1,100 3.59 - 3.71 
หุน้กู ้ 4,050 10,200 - - 14,250 2.10 - 3.63 
 6,264 10,610 - 14,032 30,906  
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 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย    

 ภำยใน มำกกวำ่ 1 ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัรำ 
 1 ปี ถึง 5 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 

 (ลำ้นบำท) (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 1,640 - 157 442 2,239 0.25 - 1.00 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 1,825 1,825 - 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำร           
    ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 3,338 - - - 3,338 4.50 
 4,978 - 157 2,267 7,402  

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ       
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - 11,895 11,895 - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำร          
    ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 100 - - - 100 1.75 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 2 6 - - 8 5.25 - 7.21 
เงินกูย้มืระยะยำว 300 100 - - 400 3.59 และ 3.71 
หุน้กู ้ 3,500 10,700 - - 14,200 2.10 - 3.47 

 3,902 10,806 - 11,895 26,603  

 

 งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 

 อตัรำดอกเบ้ียคงท่ี อตัรำดอกเบ้ีย    

 ภำยใน มำกกวำ่ 1 ปรับข้ึนลง ไม่มี  อตัรำ 
 1 ปี ถึง 5 ปี ตำมรำคำตลำด อตัรำดอกเบ้ีย รวม ดอกเบ้ีย 

 (ลำ้นบำท) (ร้อยละต่อปี) 
สินทรัพย์ทำงกำรเงนิ       
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 2,600 - 345 466 3,411 0.37 - 0.80 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน - - - 1,838 1,838 - 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำร     
    ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4,014 - - - 4,014 4.50 - 4.75 
 6,614 - 345 2,304 9,263  

หนีสิ้นทำงกำรเงนิ       
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 1,500 - - - 1,500 1.65 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน - - - 11,867 11,867 - 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำร          
    ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 100 - - - 100 1.75 
หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงิน 2 8 - - 10 5.25 - 7.21 
เงินกูย้มืระยะยำว 700 400 - - 1,100 3.59 -  3.71 
หุน้กู ้ 4,050 10,200 - - 14,250 2.10 - 3.63 

 6,352 10,608 - 11,867 28,827  
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ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปลีย่น 

บริษทัฯและบริษทัย่อยมีควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีส ำคญัอนัเก่ียวเน่ืองจำกกำรซ้ือสินคำ้  
บริษทัฯและบริษทัย่อยไดต้กลงท ำสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ ซ่ึงส่วนใหญ่มีอำยุ
สญัญำไม่เกินหน่ึงปีเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในกำรบริหำรควำมเส่ียง 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีเป็นสกุลเงินตรำ
ต่ำงประเทศ ดงัน้ี 

งบกำรเงินรวม 

สกลุเงิน 
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

หน้ีสินทำงกำรเงิน        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

อตัรำแลกเปล่ียนเฉล่ีย                            
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

 (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 
หยวน - - 6 6 5.00 5.14 
มำเลเซียริงกิต 11 7 - 31 8.04 7.97 
เหรียญสหรัฐอเมริกำ - - 1 - 32.64 35.78 

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

สกลุเงิน 
สินทรัพยท์ำงกำรเงิน  
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

หน้ีสินทำงกำรเงิน        
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

อตัรำแลกเปล่ียนเฉล่ีย                            
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

 (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (ลำ้น) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ) 
หยวน - - 6 6 5.00 5.14 
เหรียญสหรัฐอเมริกำ - - 1 - 32.64 35.78 

บริษทัฯมีสัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำเพื่อป้องกนัควำมเส่ียงอนัเน่ืองจำกกำรซ้ือ
สินคำ้เป็นเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 ยอดคงเหลือของสญัญำซ้ือขำย
เงินตรำต่ำงประเทศล่วงหนำ้ ประกอบดว้ย 

งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

   อตัรำแลกเปล่ียนตำมสัญญำของ   

สกลุเงิน จ ำนวนท่ีซ้ือ จ ำนวนท่ีขำย จ ำนวนท่ีซ้ือ จ ำนวนท่ีขำย วนัครบก ำหนดตำมสัญญำ 

 (ลำ้น) (ลำ้น) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกำ 2 - 32.42 - 33.05 - ภำยในมิถุนำยน 2561 
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งบกำรเงินรวม/งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 

   อตัรำแลกเปล่ียนตำมสัญญำของ   

สกลุเงิน จ ำนวนท่ีซ้ือ จ ำนวนท่ีขำย จ ำนวนท่ีซ้ือ จ ำนวนท่ีขำย วนัครบก ำหนดตำมสัญญำ 

 (ลำ้น) (ลำ้น) (บำทต่อหน่วยเงินตรำต่ำงประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกำ 3 - 35.92 - 36.03 - ภำยในเดือนกรกฏำคม 2560 

33.2 มูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

ตำรำงต่อไปน้ีเป็นกำรสรุปเปรียบเทียบมูลค่ำตำมบญัชี และมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 และ 2559 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 มูลค่ำตำมบญัชี มูลค่ำยติุธรรม มูลค่ำตำมบญัชี มูลค่ำยติุธรรม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน     
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 2,505 2,505 2,239 2,239 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 1,797 1,797 1,825 1,825 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำร 
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 3,338 3,338 
หนีสิ้นทำงกำรเงิน     
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 341 341 - - 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 14,085 14,085 11,895 11,895 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำร 
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - 100 100 
เงินกูย้มืระยะยำว 511 511 400 400 
หุน้กู ้ 14,200 14,446 14,200 14,446 

 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 มูลค่ำตำมบญัชี มูลค่ำยติุธรรม มูลค่ำตำมบญัชี มูลค่ำยติุธรรม 

สินทรัพย์ทำงกำรเงิน     
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 3,720 3,720 3,411 3,411 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน 1,895 1,895 1,838 1,838 
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจกำร 
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 
- 

 
- 

 
4,014 

 
4,014 
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 (หน่วย: ลำ้นบำท) 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 

 งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 มูลค่ำตำมบญัชี มูลค่ำยติุธรรม มูลค่ำตำมบญัชี มูลค่ำยติุธรรม 

หนีสิ้นทำงกำรเงิน     
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงิน 1,507 1,507 1,500 1,500 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 14,032 14,032 11,867 11,867 
เงินกูย้มืระยะสั้นจำกกิจกำร 
   ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

 
- 

 
- 

 
100 

 
100 

เงินกูย้มืระยะยำว 1,100 1,100 1,100 1,100 
หุน้กู ้ 14,250 14,325 14,250 14,325 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีกำรประมำณกำรมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินตำมหลกัเกณฑ์
ดงัน้ี 

ก) สินทรัพยแ์ละหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีจะครบก ำหนดในระยะเวลำอนัสั้ น ได้แก่ เงินสดและ               
เงินฝำกสถำบันกำรเงิน ลูกหน้ีและเจ้ำหน้ี แสดงมูลค่ำยุติธรรมโดยประมำณตำมมูลค่ำ                
ตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ข) เงินให้กูย้ืมและเงินกูย้ืมท่ีมีดอกเบ้ียในอตัรำใกลเ้คียงกบัอตัรำดอกเบ้ียในตลำดแสดงมูลค่ำ
ยติุธรรมโดยประมำณตำมมูลค่ำตำมบญัชีท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 

ค) หุ้นกู้ท่ีจ่ำยดอกเบ้ียในอัตรำคงท่ีแสดงมูลค่ำยุติธรรมโดยกำรค ำนวณมูลค่ำปัจจุบันของ      
กระแสเงินสดจ่ำยในอนำคต คิดลดดว้ยอตัรำดอกเบ้ียโดยประมำณในตลำดปัจจุบนัส ำหรับ
เงินกูย้มืท่ีมีเง่ือนไขใกลเ้คียงกนั 

ง) สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ แสดงมูลค่ำยุติธรรมซ่ึงค ำนวณโดยใช้เทคนิค              
กำรคิดลดกระแสเงินสดในอนำคตและแบบจ ำลองตำมทฤษฎีในกำรประเมินมูลค่ำ ซ่ึงขอ้มูล
ท่ีน ำมำใช้ในกำรประเมินมูลค่ำเป็นข้อมูลท่ีสำมำรถสังเกตได้ในตลำดท่ีเก่ียวข้อง เช่น                  
อตัรำแลกเปล่ียนทนัที  

ในระหวำ่งปีปัจจุบนั ไม่มีกำรโอนรำยกำรระหวำ่งล ำดบัชั้นของมูลค่ำยติุธรรม 
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34. กำรบริหำรจัดกำรทุน  

วตัถุประสงค์ในกำรบริหำรจดักำรทุนท่ีส ำคญัของบริษัทฯ คือ กำรจดัให้มีซ่ึงโครงสร้ำงทุนท่ี
เหมำะสมเพื่อสนบัสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัฯและเสริมสร้ำงมูลค่ำกำรถือหุน้ใหก้บัผูถื้อหุน้ 

บริษัทฯจัดกำรสถำนะของทุนโดยใช้อัตรำส่วนหน้ีสินต่อทุน (Debt-to-Equity Ratio) เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัเง่ือนไขในขอ้ก ำหนดของเงินกูย้ืมระยำวและหุ้นกู ้ซ่ึงตอ้งรักษำระดบัของอตัรำส่วน
หน้ีสินต่อทุนให้ไม่เกิน 1.75 ต่อ 1 ส ำหรับเงินกูย้ืมระยำว และอตัรำส่วนหน้ีสินต่อทุนให้ไม่เกิน 
2.50 ต่อ 1 ส ำหรับหุน้กู ้

35. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 

35.1  เม่ือวนัท่ี 30 มกรำคม 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯไดมี้มติอนุมติั ดงัน้ี 

1.   อนุมติัออกหุ้นกูป้ระเภทไม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิ อำย ุ3 ปี นบัจำกวนัท่ีออกหุ้นกูมี้
จ  ำนวน  2,000,000 หน่วย รำคำหน่วยละ 1,000 บำท รวมเป็นเงิน  2,000 ล้ำนบำท อัตรำ
ดอกเบ้ียร้อยละ 2.00 ต่อปี  

2.  อนุมัติให้บริษัทฯด ำเนินโครงกำรสะสมหุ้นส ำหรับพนักงำนบริษัทจดทะเบียน (EJIP)              
คร้ังท่ี 2 โดยมีระยะเวลำโครงกำร 5 ปี ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎำคม 2561 ถึง 30 มิถุนำยน 2566  

 35.2 เม่ือวนัท่ี 27 กุมภำพนัธ์ 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัฯได้มีมติอนุมติัเพื่อน ำเสนอต่อท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมติักำรจ่ำยปันผลจำกผลกำรด ำเนินงำนของเดือนกรกฎำคม 2560 
ถึงธนัวำคม 2560 โดยจ่ำยปันผลเป็นเงินสดในอตัรำหุน้ละ 0.18 บำท หรือคิดเป็นจ ำนวนเงินไม่เกิน 
2,367.22 ลำ้นบำท โดยมีก ำหนดจ่ำยเงินปันผลจ ำนวนดังกล่ำวภำยในวนัท่ี 8 พฤษภำคม 2561 
เน่ืองจำกในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯเม่ือวนัท่ี 30 สิงหำคม 2560 ได้มีมติอนุมัติกำร
จ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลจำกผลกำรด ำเนินงำนของเดือมกรำคม 2560 ถึงมิถุนำยน 2560 ให้แก่ผู ้
ถือหุ้นเป็นเงินสดในอตัรำหุ้นละ 0.13 บำท ซ่ึงได้จ่ำยเงินปันผลไปเม่ือวนัท่ี 27 กันยำยน 2560 
ดงันั้นรวมกำรจ่ำยปันผลส ำหรับปี 2560 คิดเป็น 0.31 บำทต่อหุน้ 

36. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 

 งบกำรเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกโดยคณะกรรมกำรบริษทัฯเม่ือวนัท่ี 27 กมุภำพนัธ์ 2561 


