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บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมระหว่างกาล 
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มนีาคม 2561 

1. ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ข้อมูลท่ัวไปของบริษทัฯ 

บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้ งและมี
ภูมิลาํเนาในประเทศไทย โดยมีบริษทั แลนดแ์อนดเ์ฮา้ส์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ 
จาํกดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทยเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ธุรกิจหลกั
ของบริษทัฯคือการจาํหน่ายสินคา้และให้บริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตกแต่ง ก่อสร้าง ต่อเติมและ
ซ่อมแซมอาคารบ้านและท่ีอยู่อาศยัแบบครบวงจรและให้บริการท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจคา้ปลีก 
รวมถึงการให้เช่าพื้นท่ี และให้บริการท่ีเก่ียวข้อง ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ท่ี 31        
ถนนประชาช่ืนนนทบุรี ตาํบลบางเขน อาํเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี  

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีสาขารวม 103 สาขา (31 ธันวาคม 2560: 102 
สาขา) (เฉพาะบริษทัฯ: 85 สาขา 31 ธนัวาคม 2560: 84 สาขา) 

1.2 เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงินระหว่างกาล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกนาํเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษทัฯได้
แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ
ผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจาํปี  

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนเพ่ือให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจาํปีท่ีนาํเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้นงบการเงินระหว่างกาลจึงเนน้การใหข้อ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ 
เพ่ือไม่ให้ขอ้มูลท่ีนาํเสนอซํ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ช้งบการเงินควรใช้งบการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจาํปีล่าสุด 

งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีไดร้วมงบการเงินของบริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 
และบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) และไดจ้ดัทาํข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมสาํหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทัในระหวา่งงวด 
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1.4 มาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่ 

 ก.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีเร่ิมมผีลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

  ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้าํมาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จาํนวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบั
ใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพ่ือให้มีเน้ือหา 
เท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง
และอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การนํา
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระสาํคญัต่อ                         
งบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 ข.  มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีจะมีผลบังคบัใช้ในอนาคต 

  ในระหว่างงวด สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
เร่ือง รายไดจ้ากสญัญาท่ีทาํกบัลูกคา้ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้าํหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 หลกัการสาํคญัของมาตรฐานดงักล่าวสรุปไดด้งัน้ี 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับท่ี 15 เร่ือง รายได้จากสัญญาท่ีทํากับลูกค้า 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 เร่ือง สญัญา
ก่อสร้าง มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได ้และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 
กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกบัสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ทุกสญัญา ยกเวน้
สัญญาท่ีอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้าํหนดหลกัการ             
5 ขั้นตอนสาํหรับการรับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีทาํกบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้น
จาํนวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้
หรือบริการท่ีได้ส่งมอบให้แก่ลูกค้า และกาํหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณา
ขอ้เทจ็จริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

  ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่อ                  
งบการเงินในปีท่ีเร่ิมนาํมาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

1.5 นโยบายการบัญชีท่ีสําคญั 

  งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัทาํข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการคาํนวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้น         
งบการเงินสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  
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2. รายการธุรกิจกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีสาํคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและ
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 31 มีนาคม 
สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 31 มีนาคม 
 

นโยบายการกาํหนดราคา 
 2561 2560 2561 2560  

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย      
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
รายไดจ้ากการขาย - - 25,924 16,228 ตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ่ม 
รายไดค้า่เช่าและคา่บริการ - - 68,232 64,395 เดือนละ 3 ลา้นบาท และ 20 ลา้น

บาท (2560: เดือนละ 2 ลา้นบาท 
และ 18 ลา้นบาท)  

รายไดค้า่บริหารจดัการ - - 31,283 30,088 ตามตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง และ       
ตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

ค่าบริการรับ - - 22,393 15,017 ตามตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง และ            
ตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

ดอกเบ้ียรับ - - 38,503 41,044 ร้อยละ 4.50 ต่อปี (2560: ร้อยละ 
4.50 และ 4.75 ต่อปี) 

ค่าบริการจ่าย - - 96,613 84,659 ตามตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง และ        
ตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 3,762 4,837 ตามตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 462 432 ร้อยละ 1.75 ต่อปี 
รายการธุรกิจกับบริษัททีเ่ก่ียวข้องกัน      
รายไดจ้ากการขาย 6,831 7,037 6,831 7,037 ราคาตลาด 
รายไดค้า่เช่าและคา่บริการ 4,495 3,845 4,495 3,845 ตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
ดอกเบ้ียรับ 5,442 4,255 5,442 4,255 ร้อยละ 0.25 - 1.50 ต่อปี                      

(2560: ร้อยละ 0.75 - 1.00 ต่อปี) 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 7,225 6,473 7,225 6,473 ร้อยละของรายได ้แต่ไม่นอ้ยกวา่

อตัราขั้นตํ่า 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัย่อยมียอดคงคา้งกบักิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงแสดงในงบแสดงฐานะการเงินรวมอยูใ่นรายการดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
เงนิฝากสถาบันการเงิน    
(แสดงรวมในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด)    
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั(1) 4,523,968 1,744,446 4,477,889 1,695,780 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น     
บริษทัยอ่ย - - 308,087 254,083 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั(1) 674 609 674 609 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั(2) 2,837 3,918 2,617 3,875 
รวม 3,511 4,527 311,378 258,567 
เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน    
บริษทัยอ่ย - - 3,398,270 3,337,970 
เงนิประกันการเช่า     
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั(1) 3,000 3,000 3,000 3,000 
เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น     
บริษทัยอ่ย - - 15,285 28,703 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั(1) 3,666 1,743 3,666 1,743 
รวม 3,666 1,743 18,951 30,446 
เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน    
บริษทัยอ่ย - - 120,000 100,000 
ลกัษณะความสัมพนัธ์กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

(1) มีผูถื้อหุน้รายใหญ่ร่วมกนั 
(2) เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัฯไดใ้หกู้ย้มืเงินแบบไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนัแก่บริษทัยอ่ยจาํนวน 
3,398 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2560: 3,338 ลา้นบาท) ชาํระดอกเบ้ียเป็นรายเดือนในอตัราดอกเบ้ีย               
ร้อยละ 4.50 ต่อปี (31 ธันวาคม 2560: 4.50 ต่อปี) ครบกาํหนดชาํระคืนเงินตน้เม่ือทวงถาม โดยมี
รายการเคล่ือนไหวในระหวา่งงวดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี ในระหวา่งงวด ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม 2561 เพ่ิมข้ึน ลดลง 31 มีนาคม 2561 

เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 
บริษทั เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จาํกดั 3,284,000 650,000 (610,000) 3,324,000 
Home Product Center (Malaysia) Sdn. Bhd. 53,970 20,300 - 74,270 

รวม 3,337,970 670,300 (610,000) 3,398,270 
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เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัฯได้กู ้ยืมเงินแบบไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้ าประกนัจากบริษทั มาร์เก็ต       
วิลเลจ จํากัด  ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทฯถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100 จํานวน  120 ล้านบาท                
(31 ธันวาคม 2560: 100 ลา้นบาท) ชาํระดอกเบ้ียเป็นรายเดือนในอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.75 ต่อปี 
(31 ธันวาคม 2560: ร้อยละ 1.75 ต่อปี) ครบกาํหนดชาํระคืนเงินต้นเม่ือทวงถาม โดยมีรายการ
เคล่ือนไหวในระหวา่งงวดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี ในระหวา่งงวด ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม 2561 เพ่ิมข้ึน ลดลง 31 มีนาคม 2561 

เงินกู้ยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวข้องกัน 
บริษทั มาร์เกต็ วิลเลจ จาํกดั 100,000 20,000 - 120,000 

รวม 100,000 20,000 - 120,000 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
สาํหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2561 2560 2561 2560 
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 56,025 59,531 49,898 50,375 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 1,719 830 1,482 590 
รวม 57,744 60,361 51,380 50,965 
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3.  ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ่ื้น 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
ลูกหน้ีการคา้ 148,531 160,721 124,290 147,735 
ลูกหน้ีอ่ืน 1,409,161 1,623,612 1,246,082 1,442,279 
รายไดค้า้งรับ 12,045 12,224 276,819 234,978 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 1,569,737 1,796,557 1,647,191 1,824,992 

 ลูกหนีก้ารค้า 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
ลูกหน้ีการคา้ 70,858 42,293 53,289 38,475 
ลูกหน้ีบตัรเครดิตและคูปอง 80,732 121,487 74,060 112,319 
รวม 151,590 163,780 127,349 150,794 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (3,059) (3,059) (3,059) (3,059) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 148,531 160,721 124,290 147,735 

ยอดคงคา้งของลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 แยกตามอายุหน้ีท่ี   
คงคา้งไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
ลูกหน้ีการคา้      
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 140,848 157,353 109,057 138,890 
คา้งชาํระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 9,912 5,707 17,616 11,271 
3 - 6 เดือน 284 59 155 7 
6 - 12 เดือน 25 26 - - 
มากกวา่ 12 เดือน 521 635 521 626 

รวม 151,590 163,780 127,349 150,794 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (3,059) (3,059) (3,059) (3,059) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 148,531 160,721 124,290 147,735 
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 ลูกหนีอ่ื้น 

ลูกหน้ีอ่ืนส่วนใหญ่ประกอบด้วยลูกหน้ีท่ีเกิดจากการดาํเนินงานท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการสนับสนุน      
การขายและลูกหน้ีจากการใหเ้ช่าพ้ืนท่ีและบริการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  

ยอดคงเหลือของลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 แยกตามอายุหน้ีท่ี               
คงคา้งไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
อายุหนีค้้างชําระ     
ยงัไม่ถึงกาํหนดชาํระ 762,487 764,644 701,297 678,110 
คา้งชาํระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 604,549 815,056 525,997 745,995 
3 - 6 เดือน 19,485 22,908 11,603 15,538 
6 - 12 เดือน 17,012 12,855 9,125 6,184 
มากกวา่ 12 เดือน 33,992 36,608 24,582 23,036 

รวม 1,437,525 1,652,071 1,272,604 1,468,863 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (28,364) (28,459) (26,522) (26,584) 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 1,409,161 1,623,612 1,246,082 1,442,279 

4. สินค้าคงเหลือ 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
สินคา้คงเหลือ 12,828,276 13,097,419 10,166,627 10,533,532 
หกั:  รายการปรับลดราคาทุน     

 ใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (505,566) (482,288) (469,267) (453,172) 
สุทธิ 12,322,710 12,615,131 9,697,360 10,080,360 
หกั:  สินคา้ท่ีจ่ายชาํระค่าสินคา้     

 เม่ือขาย (1,991,419) (1,816,936) (1,612,239) (1,462,457) 
 ส่วนลดจากการซ้ือสินคา้ (462,705) (455,205) (393,605) (390,605) 
รวมสินคา้คงเหลือ - สุทธิ 9,868,586 10,342,990 7,691,516 8,227,298 
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5.  สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ 134,066 138,380 103,508 102,855 
ภาษีซ้ือตั้งพกั 41,267 36,586 36,145 34,276 
อ่ืนๆ 26,399 26,436 10,421 11,031 
รวมสินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 201,732 201,402 150,074 148,162 

6. เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

    เงินปันผลท่ีบริษทัฯ 
  

ทุนเรียกชาํระแลว้ 
สดัส่วน 
เงินลงทุน 

 
ราคาทุน 

รับระหวา่งงวด         
สามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 ธนัวาคม 31 มีนาคม 31 มีนาคม  
ช่ือบริษทั 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั มาร์เก็ต วลิเลจ จาํกดั 5,000 5,000  100.00  100.00 5,000 5,000 - - 
Home Product Center (Malaysia) Sdn. Bhd. 437,177 437,177  100.00  100.00 437,177 437,177 - - 
บริษทั เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จาํกดั 1,500,000 1,500,000  99.99  99.99 1,500,000 1,500,000 - - 
บริษทั ดีซี เซอร์วสิ เซ็นเตอร์ จาํกดั 2,500 2,500  99.99  99.99 2,500 2,500 - - 
     1,944,677 1,944,677 - - 

7. อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี         
31 มีนาคม 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงิน 
   งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 2,814,481 3,991,343 
ซ้ือเพ่ิม - ราคาทุน 14,115 14,115 
จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (402) (402) 
ค่าเส่ือมราคา (62,304) (62,304) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 2,765,890 3,942,752 
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8. ท่ีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีท่ีดิน  อาคารและอุปกรณ์สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันท่ี                        
31 มีนาคม 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงิน 
   งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 29,422,471 23,482,818 
ซ้ือเพ่ิม - ราคาทุน 419,770 371,094 
จาํหน่ายและตดัจาํหน่าย - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (3,446) (3,406) 
ค่าเส่ือมราคา (659,174) (525,941) 
กลบัรายการค่าเผือ่การดอ้ยค่า  5,000 5,000 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 1,591 - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 29,186,212 23,329,565 

 บริษทัฯมีท่ีดินบางส่วนถูกเวนคืนโดยพระราชกฤษฎีกากาํหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีจะเวนคืนเพื่อ
ก่อสร้างทางหลวงพิเศษโดยพาดผ่านทบัท่ีดินบางส่วนของบริษทัจาํนวน 3 แปลง  ซ่ึงขณะน้ีจาํนวน
ท่ีดินและแนวเขตท่ีดินท่ีเวนคืนนั้นยงัไม่แน่นอน  อยูร่ะหว่างการกาํหนดแนวเขตท่ีดินท่ีจะเวนคืนท่ี
แน่นอนระหว่างกรมทางหลวงกบักรมท่ีดิน โดยบริษทัฯไดต้ั้งค่าเผื่อการดอ้ยค่าท่ีดิน และอาคารบน
ท่ีดินดงักล่าวจาํนวน 32 ลา้นบาท และ 20 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

9. คอมพวิเตอร์ซอฟต์แวร์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สาํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
    งบการเงิน 
   งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 491,291 461,953 
ซ้ือเพ่ิม - ราคาทุน 15,978 15,978 
ค่าตดัจาํหน่าย (11,115) (9,844) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 3 - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 496,157 468,087 
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10. สิทธิการเช่า 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีสิทธิการเช่าสําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561            
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงิน 
   งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 2,619,588 2,283,655 
ซ้ือเพ่ิม - ราคาทุน 219,687 163,587 
ค่าตดัจาํหน่าย (24,569) (21,917) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 2,814,706 2,425,325 

11. เงนิกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงนิ 
(หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย  
(ร้อยละต่อปี) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม  
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม  
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

ตัว๋แลกเงิน - สกลุเงินบาท - 1.70 - 145,000 - - 
ตัว๋แลกเงิน - สกลุเงิน       
   มาเลเซียริงกิต 4.30 - 5.05 3.66 - 4.81 294,780 196,137 - - 

รวมเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 294,780 341,137 - - 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารหลายแห่ง ท่ียงัมิได้
เบิกใช้เป็นจาํนวนทั้ งส้ิน 305 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2560: 305 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 275 
ลา้นบาท 31 ธนัวาคม 2560: 275 ลา้นบาท) และมีวงเงินสินเช่ืออ่ืนๆ จาํนวน 15,538 ลา้นบาท และ                    
62 ล้านมาเล เซียริงกิต  (31 ธันวาคม  2560: 14,470 ล้านบาท  และ  38 ล้านมาเล เซียริงกิต )                        
(เฉพาะบริษทัฯ: 15,300 ลา้นบาท 31 ธนัวาคม 2560: 14,220 ลา้นบาท) 
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12. เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม  

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
31 มีนาคม  

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 

เจา้หน้ีการคา้  11,310,616 11,900,886 9,437,758 10,032,704 
เจา้หน้ีอ่ืน  483,503 644,417 415,803 562,717 
เจา้หน้ีค่าซ้ือทรัพยสิ์น 366,185 140,376 320,243 79,433 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  966,498 1,399,254 871,503 1,220,634 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 13,126,802 14,084,933 11,045,307 11,895,488 

13. เงนิกู้ยืมระยะยาว 
(หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย  
(ร้อยละต่อปี) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 31 มีนาคม  
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม  
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

31 มีนาคม  
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

เงินกูย้มื - สกลุเงินบาท 3.59 และ 3.71 3.59 และ 3.71 400,000 400,000 400,000 400,000 
เงินกูย้มื - สกลุเงิน       
   มาเลเซียริงกิต COF + 1.10* COF + 1.10* 111,752 111,168 - - 
รวมเงินกูย้มืระยะยาว 511,752 511,168 400,000 400,000 
หกั: ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี (300,000) (300,000) (300,000) (300,000) 
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระ
ภายในหน่ึงปี 211,752 211,168 100,000 100,000 

*  อตัราร้อยละ the Bank’s Cost of Fund (“COF”) ของธนาคารผูใ้หกู้บ้วก 1.10 ต่อปี 

ก) เงินกู้ยืม - สกุลเงินบาท เป็นเงินกู้ยืมแบบไม่มีหลกัทรัพยค์ ํ้ าประกนัจากสถาบันการเงิน          
แห่งหน่ึง ประกอบดว้ยวงเงินสินเช่ือ 2 วงเงิน กาํหนดชาํระดอกเบ้ียเป็นรายงวดทุก 3 เดือน 
และกาํหนดชาํระคืนเงินตน้เป็นรายงวดทุก 6 เดือน โดยต้องชาํระหน้ีเงินต้นให้เสร็จส้ิน
ภายใน 10 งวด หรือ 60 เดือนนบัจากเดือนท่ีเบิกรับเงินกูง้วดแรก ภายใตสั้ญญาเงินกู ้บริษทัฯ
ตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น การดาํรงอตัราส่วน
หน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เป็นตน้ 
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ข) เงินกูย้ืม - สกุลเงินมาเลเซียริงกิต เป็นเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินในต่างประเทศของ Home 
Product Center (Malaysia) Sdn. Bhd. ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือหุ้นในอตัราร้อยละ 100 
กาํหนดชาํระดอกเบ้ียและเงินตน้เป็นรายเดือน โดยตอ้งชาํระหน้ีเงินตน้ให้เสร็จส้ินภายใน             
7 ปีนับจากวนัท่ีเบิกรับเงินกู้งวดแรก กาํหนดชาํระเงินตน้งวดแรก คือ เดือนท่ี 25 นับจาก
วนัท่ีเบิกรับเงินกูง้วดแรก เงินกูย้ืมดงักล่าวคํ้าประกนัทั้งจาํนวนโดยบริษทัฯ พร้อมทั้งบริษทั
ฯตอ้งถือหุน้ในบริษทัยอ่ยดงักล่าวโดยทางตรงหรือทางออ้มไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 51 นอกจากน้ี
ภายใตส้ัญญาเงินกู ้บริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุใน
สญัญา เช่น การดาํรงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เป็นตน้ 

14. หุ้นกู้ 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 จาํนวนหุ้น (หุ้น) จาํนวนเงิน (พนับาท) 

คร้ังท่ี อตัราดอกเบ้ียต่อปี อายุ คืนเงินตน้ ครบกาํหนด 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
31 มีนาคม 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 

หุน้กูป้ระเภทไม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิ     
 คร้ังท่ี 5/2557 คงท่ีร้อยละ 3.47 5 ปี เม่ือครบกาํหนด 26 ธนัวาคม 2562 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
 คร้ังท่ี 1/2558 คงท่ีร้อยละ 3.05 3 ปี เม่ือครบกาํหนด 24 กมุภาพนัธ์ 2561 - 1,000,000 - 1,000,000 
 คร้ังท่ี 2/2558 คงท่ีร้อยละ 2.25 3 ปี เม่ือครบกาํหนด 15 กนัยายน 2561 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 
 คร้ังท่ี 1/2559 คงท่ีร้อยละ 2.10 3 ปี เม่ือครบกาํหนด 5 สิงหาคม 2562 2,700,000 2,700,000 2,700,000 2,700,000 
 คร้ังท่ี 2/2559 คงท่ีร้อยละ 2.25 3 ปี เม่ือครบกาํหนด 14 ตุลาคม 2562 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 
 คร้ังท่ี 1/2560 คงท่ีร้อยละ 2.48 3 ปี เม่ือครบกาํหนด 27 เมษายน 2563 4,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000 
 คร้ังท่ี 1/2561 คงท่ีร้อยละ 2.00 3 ปี เม่ือครบกาํหนด 16 กมุภาพนัธ์ 2564 2,000,000 - 2,000,000 - 

รวม     15,200,000 14,200,000 15,200,000 14,200,000 

หกั: หุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี    (2,500,000) (3,500,000) 

หุน้กู ้-  สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 12,700,000 10,700,000 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีหุ้นกูส้ําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 มีรายละเอียด 
ดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและ       
งบการเงินเฉพาะกิจการ  

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 14,200,000 
บวก: ออกหุน้กูร้ะหวา่งงวด 2,000,000 
หกั: จ่ายคืนหุน้กู ้ (1,000,000) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 15,200,000 

 หุน้กูข้า้งตน้ไดร้ะบุถึงขอ้ปฏิบติัและขอ้จาํกดับางประการ เช่น การดาํรงสัดส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ
ผูถื้อหุน้และขอ้จาํกดัการประกาศจ่ายเงินปันผล และการจาํหน่าย จ่ายหรือโอนทรัพยสิ์น เป็นตน้ 
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15. ภาษเีงนิได้  

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาลคาํนวณข้ึนจากกาํไรก่อนภาษีเงินไดส้าํหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี
เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้าํหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สาํหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 
สาํหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2561 2560 2561 2560 
ภาษีเงินได้ปัจจุบัน:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 293,067 253,194 291,592 251,394 
ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการ
เกิดผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบั
รายการผลแตกต่างชัว่คราว (8,055) (4,057) (6,377) (2,469) 

ค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ท่ีแสดงอยู่ใน            
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 285,012 249,137 285,215 248,925 

16.     กําไรต่อหุ้น 

กาํไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐานคาํนวณโดยหารกาํไรสําหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวม
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจาํนวนถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 สาํหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

สาํหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 

 2561 2560 2561 2560 
กาํไรสาํหรับงวด (พนับาท) 1,248,474 1,046,227 1,221,799 1,044,968 
จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงนํ้าหนกั 
 (พนัหุน้) 13,151,198 13,151,198 13,151,198 13,151,198 
กาํไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.09 0.08 0.09 0.08 
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17. การเสนอข้อมูลทางการเงินจาํแนกตามส่วนงาน 

ข้อมูลส่วนงานดําเนินงานท่ีนําเสนอน้ีสอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯท่ีผูมี้อาํนาจ
ตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสมํ่าเสมอเพ่ือใชใ้นการตดัสินใจในการ
จดัสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการดาํเนินงานของส่วนงาน ทั้ งน้ีผูมี้อาํนาจ
ตดัสินใจสูงสุดดา้นการดาํเนินงานของบริษทัฯคือคณะกรรมการบริษทัฯ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยดาํเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานดาํเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ 
ธุรกิจคา้ปลีกและคา้ส่ง ซ่ึงเป็นการจาํหน่ายสินคา้และให้บริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตกแต่ง ก่อสร้าง 
ต่อเติม ซ่อมแซมอาคาร บ้านและท่ีอยู่อาศยัแบบครบวงจร และให้บริการท่ีเก่ียวเน่ืองกบัธุรกิจ                  
คา้ปลีกและคา้ส่ง รวมถึงธุรกิจให้เช่าพื้นท่ีและให้บริการสาธารณูปโภคท่ีเก่ียวขอ้ง (ซ่ึงมียอดรวม
ของรายได้และ/หรือกาํไรและ/หรือสินทรัพยน์้อยกว่าร้อยละ 10 ของรายได้รวมและ/หรือกาํไร
และ/หรือสินทรัพยข์องทุกส่วนงาน ซ่ึงไม่เขา้เง่ือนไขท่ีตอ้งแยกแสดงตามท่ีกาํหนดในมาตรฐาน                  
การรายงานทางการเงิน)  

 บริษทัฯและบริษทัย่อยประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากกาํไรหรือขาดทุน
จากการดําเนินงานซ่ึงวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับท่ีใช้ในการวัดกําไรหรือขาดทุนจาก                        
การดาํเนินงานและสินทรัพยร์วมในงบการเงิน ดังนั้ น รายได้ กาํไรจากการดําเนินงาน และ
สินทรัพยท่ี์แสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานดาํเนินงานแลว้ 

 ข้อมูลเก่ียวกับเขตภูมศิาสตร์ 

รายได้จากการขายจากลูกค้าภายนอกกําหนดข้ึนตามสถานท่ีตั้ งของลูกค้าของบริษัทฯและ        
บริษทัยอ่ย สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 สาํหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม  

 2561 2560 

รายได้จากการขายจากลูกค้าภายนอก   
ประเทศไทย 14,544 14,132 
ประเทศมาเลเซีย 331 139 
รวม 14,875 14,271 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

  ณ วนัท่ี 

   31 มีนาคม 
2561 

31 ธนัวาคม
2560 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน (ไม่รวมสินทรัพย์ภาษเีงินได้รอตัดบัญชี)   
ประเทศไทย   35,064 35,127 
ประเทศมาเลเซีย   381 391 

รวม   35,445 35,518 

 ข้อมูลเก่ียวกับลูกค้ารายใหญ่  

 ในระหวา่งงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไม่มีรายได้
จากลูกคา้รายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดข้องกิจการ 

18. ภาระผูกพนัและหนีสิ้นท่ีอาจเกิดขึน้ 

18.1 ภาระผูกพนัเก่ียวกับรายจ่ายฝ่ายทุน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผูกพนัเก่ียวกบัการก่อสร้างสาขาท่ีตอ้งจ่ายให้แก่ผูรั้บเหมาหลายราย 
จาํนวนเงินค่าก่อสร้างท่ีจะตอ้งจ่ายเป็นไปตามแผนการขยายและก่อสร้างสาขาในแต่ละช่วงเวลา
ของฝ่ายบริหาร นอกจากน้ี  บริษัทฯมีรายจ่ายฝ่ายทุนจากการขยายคลังสินค้ากลางจํานวน                        
399 ลา้นบาท  

18.2 ภาระผูกพนัตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน - ในฐานะผู้เช่า 

ก) บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าท่ีดิน อายุของสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ  
15 - 30 ปี และสัญญาดงักล่าวเป็นสัญญาท่ีบอกเลิกไม่ได้ เวน้แต่คู่สัญญาทั้ งสองฝ่ายตกลง
ยนิยอมร่วมกนั 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจํานวนเงินขั้นตํ่ าท่ีต้องจ่ายในอนาคตทั้ งส้ินภายใต้สัญญาเช่า
ดาํเนินการดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
31 มีนาคม

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
จ่ายชาํระ     

 ภายใน 1 ปี 125 123 114 112 
 มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 552 538 493 480 
 มากกวา่ 5 ปี 3,523 3,355 2,915 2,743 
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ข) บริษทัฯและบริษทัย่อยไดเ้ขา้ทาํสัญญาเช่าพ้ืนท่ีศูนยก์ารคา้ อายุของสัญญามีระยะเวลาโดย
เฉล่ียประมาณ 3 - 30 ปี และสัญญาดงักล่าวเป็นสัญญาท่ีบอกเลิกไม่ได ้เวน้แต่คู่สัญญาทั้งสอง
ฝ่าย   ตกลงยนิยอมร่วมกนั 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจํานวนเงินขั้นตํ่ าท่ีต้องจ่ายในอนาคตทั้ งส้ินภายใต้สัญญาเช่า
ดาํเนินการดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 มีนาคม

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
31 มีนาคม

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
จ่ายชาํระ     

ภายใน 1 ปี 162 154 111 107 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 520 479 408 402 
มากกวา่ 5 ปี 882 768 766 768 

18.3 ภาระผูกพนัตามสัญญารับบริการ/ให้บริการ/ให้เช่าท่ีดนิและอาคาร 

ก) บริษัทฯได้ทําสัญญาการรับความช่วยเหลือทางด้านการจัดการคลังสินค้ากับบริษัทย่อย               
แห่งหน่ึง ภายใต้เง่ือนไขของสัญญาดังกล่าวบริษทัฯมีภาระผูกพนัท่ีต้องจ่ายค่าตอบแทน                 
รายเดือนในอตัราร้อยละของตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงของบริษทัย่อยดงักล่าว ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีระบุ
ในสญัญา 

ข) บริษทัฯไดท้าํสัญญาการให้ความช่วยเหลือทางดา้นการบริหารงานกบับริษทัยอ่ยสองแห่งและ
การจดัการเก่ียวกบัสินคา้กบับริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาดงักล่าวบริษทัฯจะ
ไดรั้บค่าธรรมเนียมรายเดือนในอตัราร้อยละของยอดขาย รายไดค่้าเช่าและค่าบริการ และใน
อตัราร้อยละของตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงภายใตเ้ง่ือนไขท่ีระบุในสญัญา  

ค) บริษทัฯไดท้าํสัญญาให้เช่าท่ีดิน และอาคารรวมถึงบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัย่อยสองแห่ง 
อายุสัญญามีระยะเวลา 3 และ 30 ปี ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาดงักล่าวบริษทัฯจะไดรั้บค่าเช่า
และค่าบริการเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุในสัญญา และสัญญาดงักล่าวเป็นสัญญาบอกเลิก
ไม่ไดเ้วน้แต่คู่สญัญาทั้งสองฝ่ายจะตกลงยนิยอมร่วมกนั 
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18.4 สัญญาให้เช่าระยะยาว - ในฐานะผู้ให้เช่า 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัฯไดเ้ขา้ทาํสัญญาจาํนวน 8 สัญญา (31 ธันวาคม 2560: 8 สัญญา) 
กบับริษทัอ่ืน 4 แห่ง (31 ธนัวาคม 2560: 4 แห่ง) ในการให้เช่าและ/หรือใหเ้ช่าช่วงพื้นท่ีบางส่วนใน
สาขาของบริษทัฯจาํนวน 7 สาขา (31 ธนัวาคม 2560: 7 สาขา) อายุสัญญาระหว่าง 18 - 30 ปี โดยมี
ค่าเช่ารับล่วงหนา้รวมจาํนวน 649 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 649 ลา้นบาท) สัญญาครบกาํหนด
ระหว่างปี 2576 - 2582 บริษทัฯรับรู้รายไดต้ามเกณฑ์ท่ีเป็นระบบตลอดอายกุารให้ประโยชน์ของ
สิทธิการเช่าโดยวิธีเส้นตรงตามอายสุญัญาเช่า 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัฯมียอดคงคา้งของค่าเช่ารับล่วงหน้า (สุทธิจากจาํนวนท่ีรับรู้เป็น
รายได)้ ตามสญัญาใหเ้ช่าพ้ืนท่ีดงักล่าวจาํนวน 376 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 382 ลา้นบาท) 

18.5 การคํา้ประกัน 

ก) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีหนงัสือคํ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนาม
บริษทัฯและบริษทัยอ่ย ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัการเช่า การซ้ือสินคา้หรือจา้งทาํของ และ
คํ้ าประกนัต่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เป็นจาํนวนเงินรวม 158 ลา้นบาท และ 2 ลา้นมาเลเซีย        
ริงกิต (31 ธันวาคม 2560: 145 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 132 ลา้นบาท 31 ธันวาคม 2560:                 
132 ล้านบาท) หนังสือคํ้ าประกันท่ีออกโดยธนาคารในนามของบริษัทย่อยจํานวนเงิน                         
26 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 13 ลา้นบาท) คํ้าประกนัโดยบริษทัฯ 

ข) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัฯมีภาระผูกพันจากการเปิดวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตกับ
ธนาคารพาณิชยว์งเงิน 3 ลา้นเหรียญสหรัฐ และ 1 ลา้นหยวน (31 ธนัวาคม 2560: 2 ลา้นเหรียญ
สหรัฐ และ 2 ลา้นหยวน) 

ค)   ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษัทฯคํ้ าประกันวงเงินสินเช่ือ เป็นจาํนวน 280 ล้านบาท และ                  

116 ล้านมาเลเซียริงกิต (31 ธันวาคม 2560: 280 ล้านบาท และ 76 ล้านมาเลเซียริงกิต) กับ                        

สถาบนัการเงินใหก้บับริษทัยอ่ยของบริษทัฯ 
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18.6   คดีฟ้องร้อง 

 ก) ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 บริษทัฯมีคดีท่ีอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล ซ่ึงมีทุนทรัพยร์วม
จาํนวน 6 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 4 ลา้นบาท) ซ่ึงฝ่ายกฎหมายของบริษทัฯเช่ือว่าผลของ
คดีดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคญั ดงันั้ นบริษทัฯจึงไม่ได้บันทึกสํารองค่าเผ่ือ
หน้ีสินดงักล่าวไวใ้นงบการเงิน 

 ข) ในเดือนเมษายน 2558 เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินของจังหวดัท่ีตั้ งสาขาของบริษัทฯแห่งหน่ึงถูก
ผูป้ระกอบการทอ้งถ่ินฟ้องร้องเก่ียวกบัเร่ืองการออกใบอนุญาตให้กบัผูป้ระกอบการกิจการใน
ทอ้งถ่ินโดยยื่นคาํร้องต่อศาลปกครอง ทั้งน้ีบริษทัฯไดร้้องสอดเขา้เป็นคู่ความในคดีแลว้เพ่ือ
รักษาสิทธิของบริษทัฯ โดยบริษทัฯไดย้ื่นคาํให้การและแถลงขอ้เท็จจริงต่อศาลแลว้ว่าการใช้
ประโยชน์ในท่ีดินของบริษทัฯไม่ขดัหรือแยง้กบักฎกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมืองรวม กฎหมาย
ควบคุมอาคารฯ กฎหมายผงัเมือง และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง อย่างไรก็ตามฝ่ายกฎหมายของ
บริษทัฯเห็นว่าบริษทัฯไดด้าํเนินการอย่างถูกตอ้งตามกฎหมายแลว้ และเช่ือว่าผลของคดีน่าจะ
เป็นไปในทางท่ีเป็นประโยชน์แก่บริษทัฯ ขณะน้ีคดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครอง 

18.7 สัญญาซื้อขายเงนิตราต่างประเทศล่วงหน้า 

ณ  วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้คงเหลือดงัน้ี 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2561 

   อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญาของ   

สกลุเงิน จาํนวนท่ีซ้ือ จาํนวนท่ีขาย จาํนวนท่ีซ้ือ จาํนวนท่ีขาย วนัครบกาํหนดตามสญัญา 

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 1 - 31.31 - 32.14 - ภายในกรกฎาคม 2561 

 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

   อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญาของ   

สกลุเงิน จาํนวนท่ีซ้ือ จาํนวนท่ีขาย จาํนวนท่ีซ้ือ จาํนวนท่ีขาย วนัครบกาํหนดตามสญัญา 

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 2 - 32.42 - 33.05 - ภายในมิถุนายน 2561 
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19.     เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

         เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2561 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัฯไดมี้มติอนุมติัการจ่ายปันผลจากผล
การดาํเนินงานของเดือนกรกฎาคม 2560 ถึงเดือนธนัวาคม 2560 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการเป็น
เงินสดในอตัราหุ้นละ 0.18 บาท หรือคิดเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 2,367.22 ลา้นบาท โดยมีกาํหนด
จ่ายเงินปันผลจาํนวนดงักล่าวภายในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2561 

        เน่ืองจากในการประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ เม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 2560 ได้มีมติอนุมติัการ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.13 บาท ซ่ึงไดจ่้ายเงินปันผล
ไปเม่ือวนัท่ี 27 กนัยายน 2560 ดงันั้น รวมการจ่ายปันผลสาํหรับปี 2560 คิดเป็น 0.31 บาทต่อหุน้  

20. การอนุมตังิบการเงินระหว่างกาล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผู ้มีอ ํานาจของบริษัทฯเม่ือวนัท่ี                         
23 เมษายน 2561 


