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บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงนิรวมระหว่ำงกำล 
ส ำหรับงวดสำมเดือนและเก้ำเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยำยน 2561 

1. ข้อมูลทัว่ไป 

1.1 ข้อมูลทัว่ไปของบริษัทฯ 

บริษทั โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษทัฯ”) เป็นบริษทัมหาชนซ่ึงจดัตั้ งและมี
ภูมิล าเนาในประเทศไทย โดยมีบริษทั แลนด์แอนด์เฮา้ส์ จ  ากดั (มหาชน) และบริษทั ควอลิต้ี เฮา้ส์ 
จ  ากดั (มหาชน) ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดทะเบียนจดัตั้งในประเทศไทยเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ ธุรกิจหลกั
ของบริษทัฯคือการจ าหน่ายสินคา้และให้บริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตกแต่ง ก่อสร้าง ต่อเติมและ
ซ่อมแซมอาคารบ้านและท่ีอยู่อาศยัแบบครบวงจรและให้บริการท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจคา้ปลีก 
รวมถึงการให้เช่าพื้นท่ี และให้บริการท่ีเก่ียวข้อง ท่ีอยู่ตามท่ีจดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ท่ี 31                  
ถนนประชาช่ืนนนทบุรี ต  าบลบางเขน อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี  

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีสาขารวม 105 สาขา (31 ธันวาคม 2560: 102 
สาขา) (เฉพาะบริษทัฯ: 87 สาขา 31 ธนัวาคม 2560: 84 สาขา) 

1.2 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ี 34 เร่ือง การรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล โดยบริษทัฯเลือกน าเสนองบการเงินระหว่างกาลแบบย่อ อย่างไรก็ตามบริษทัฯได้
แสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของ
ผูถื้อหุน้ และงบกระแสเงินสดในรูปแบบเช่นเดียวกบังบการเงินประจ าปี  

งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนเพื่อให้ขอ้มูลเพิ่มเติมจากงบการเงินประจ าปีท่ีน าเสนอคร้ังล่าสุด 
ดงันั้นงบการเงินระหวา่งกาลจึงเนน้การใหข้อ้มูลเก่ียวกบักิจกรรม เหตุการณ์และสถานการณ์ใหม่ๆ 
เพื่อไม่ให้ขอ้มูลท่ีน าเสนอซ ้ าซ้อนกบัขอ้มูลท่ีไดร้ายงานไปแลว้ ผูใ้ชง้บการเงินควรใชง้บการเงิน
ระหวา่งกาลน้ีควบคู่ไปกบังบการเงินประจ าปีล่าสุด 

งบการเงินระหว่างกาลฉบบัภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบบัท่ีบริษทัฯใชเ้ป็นทางการตามกฎหมาย                 
งบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินระหวา่งกาลฉบบัภาษาไทยน้ี 

1.3 เกณฑ์ในกำรจัดท ำงบกำรเงินรวม 

 งบการเงินรวมระหว่างกาลน้ีไดร้วมงบการเงินของบริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) 
และบริษทัยอ่ย (“กลุ่มบริษทั”) และไดจ้ดัท าข้ึนโดยใชห้ลกัเกณฑเ์ดียวกบังบการเงินรวมส าหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดยไม่มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกลุ่มบริษทัในระหวา่งงวด 
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1.4 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินใหม่ 

 ก.  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีเ่ร่ิมมีผลบังคบัใช้ในปีปัจจุบัน 

  ในระหว่างงวด บริษทัฯและบริษทัย่อยไดน้ ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและการตีความ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัปรับปรุง (ปรับปรุง 2560) จ านวนหลายฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบั
ใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2561 มาถือปฏิบติั 
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวไดรั้บการปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหา 
เท่าเทียมกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นการปรับปรุง
และอธิบายให้ชัดเจนเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงิน การน า
มาตรฐานการรายงานทางการเงินดงักล่าวมาถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอยา่งเป็นสาระส าคญัต่อ                           
งบการเงินของบริษทัฯและบริษทัยอ่ย 

 ข.  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินทีจ่ะมีผลบังคบัใช้ในอนำคต 

  ในระหว่างงวด สภาวิชาชีพบญัชีไดป้ระกาศใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 
เร่ือง รายไดจ้ากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชี
ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2562 และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือ
ทางการเงิน จ านวน 5 ฉบบั ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ าหรับงบการเงินท่ีมีรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2563 หลกัการส าคญัของมาตรฐานดงักล่าวสรุปไดด้งัน้ี 

  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบับที่ 15 เร่ือง รำยได้จำกสัญญำทีท่ ำกบัลูกค้ำ 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 15 ใชแ้ทนมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 เร่ือง สัญญา
ก่อสร้าง มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง รายได ้และการตีความมาตรฐานบญัชีท่ีเก่ียวขอ้ง 
กิจการตอ้งใชม้าตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัน้ีกบัสญัญาท่ีท ากบัลูกคา้ทุกสัญญา ยกเวน้
สัญญาท่ีอยู่ในขอบเขตของมาตรฐานการบญัชีฉบบัอ่ืน มาตรฐานฉบบัน้ีไดก้ าหนดหลกัการ             
5 ขั้นตอนส าหรับการรับรู้รายไดท่ี้เกิดข้ึนจากสัญญาท่ีท ากบัลูกคา้ โดยกิจการจะรับรู้รายไดใ้น
จ านวนเงินท่ีสะทอ้นถึงส่ิงตอบแทนท่ีกิจการคาดว่าจะมีสิทธิไดรั้บจากการแลกเปล่ียนสินคา้
หรือบริการท่ีได้ส่งมอบให้แก่ลูกคา้ และก าหนดให้กิจการต้องใช้ดุลยพินิจและพิจารณา
ขอ้เทจ็จริงและเหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมดในการพิจารณาตามหลกัการในแต่ละขั้นตอน  

  ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่อ                  
งบการเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานดงักล่าวมาถือปฏิบติั 
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  มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน กลุ่มเคร่ืองมือทางการเงิน ประกอบดว้ยมาตรฐานและการ
ตีความมาตรฐาน จ านวน 5 ฉบบั ไดแ้ก่  

  มาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

   ฉบบัท่ี 9 เคร่ืองมือทางการเงิน 
   ฉบบัท่ี 7 การเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน 

  มาตรฐานการบญัชี 

    ฉบบัท่ี 32  การแสดงรายการเคร่ืองมือทางการเงิน 

  การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 

   ฉบบัท่ี 16 การป้องกนัความเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ 
     ฉบบัท่ี 19 การช าระหน้ีสินทางการเงินดว้ยตราสารทุน 

  มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มดงักล่าวขา้งตน้ ก าหนดหลกัการเก่ียวกบัการจดัประเภท
และการวดัมูลค่าเคร่ืองมือทางการเงินดว้ยมูลค่ายติุธรรมหรือราคาทุนตดัจ าหน่ายโดยพิจารณา
จากประเภทของตราสารทางการเงิน ลกัษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาและแผนธุรกิจของ
กิจการ (Business Model) หลกัการเก่ียวกบัวิธีการค านวนการดอ้ยค่าของเคร่ืองมือทางการเงิน
โดยใช้แนวคิดของผลขาดทุนด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน และหลกัการเก่ียวกบัการบญัชี
ป้องกนัความเส่ียง รวมถึงการแสดงรายการและการเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทางการเงิน และเม่ือ
มาตรฐานการรายงานทางการเงินกลุ่มน้ีมีผลบงัคบัใช ้จะท าให้มาตรฐานการบญัชี การตีความ
มาตรฐานการบัญชี และแนวปฏิบัติทางการบัญชีบางฉบับท่ีมีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน                   
ถูกยกเลิกไป 

  ปัจจุบนัฝ่ายบริหารของบริษทัฯและบริษทัย่อยอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบท่ีอาจมีต่อ               
งบการเงินในปีท่ีเร่ิมน ามาตรฐานกลุ่มดงักล่าวมาถือปฏิบติั 

1.5 นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคญั 

  งบการเงินระหว่างกาลน้ีจดัท าข้ึนโดยใชน้โยบายการบญัชีและวิธีการค านวณเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้น         
งบการเงินส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  
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2. รำยกำรธุรกจิกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 

 ในระหวา่งงวด บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีรายการธุรกิจท่ีส าคญักับบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกัน 
รายการธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเง่ือนไขทางการคา้และเกณฑต์ามท่ีตกลงกนัระหว่างบริษทัฯและ
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเหล่านั้น ซ่ึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 
 

นโยบายการก าหนดราคา 

 2561 2560 2561 2560  
รำยกำรธุรกจิกบับริษัทย่อย      
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
รายไดจ้ากการขาย - - 42,207 27,025 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 
รายไดค่้าเช่าและค่าบริการ - - 68,414 67,681 เดือนละ 3 ลา้นบาท และ 19 ลา้น

บาท (2560: เดือนละ 3 ลา้นบาท 
และ 19 ลา้นบาท)  

รายไดค่้าบริหารจดัการ - - 19,764 29,453 ตามตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง และ       
ตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

ค่าบริการรับ - - 27,097 21,893 ตามตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง และ            
ตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

ดอกเบ้ียรับ - - 26,401 36,651 ร้อยละ 3.00 และ 4.50 ต่อปี        
(2560: ร้อยละ 4.50 ต่อปี) 

ค่าบริการจ่าย - - 90,454 78,073 ตามตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง และ        
ตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 2,326 4,095 ตามตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 529 441 ร้อยละ 1.75 ต่อปี 
รำยกำรธุรกจิกบับริษัทที่เกีย่วข้องกนั      
รายไดจ้ากการขาย 9,941 10,524 9,941 10,524 ราคาตลาด 
รายไดค่้าเช่าและค่าบริการ 4,493 4,319 4,493 4,319 ตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
ดอกเบ้ียรับ 5,752 7,556 5,752 7,556 ร้อยละ 0.25 - 1.50 ต่อปี                               

(2560: ร้อยละ 0.25 - 0.80 ต่อปี) 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 4,056 6,672 4,056 6,672 ร้อยละของรายได ้แต่ไม่นอ้ยกวา่

อตัราขั้นต ่า 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 
 

นโยบายการก าหนดราคา 
 2561 2560 2561 2560  

รำยกำรธุรกจิกบับริษัทย่อย      
(ไดต้ดัออกจากงบการเงินรวมแลว้)      
รายไดจ้ากการขาย - - 105,253 57,256 ตน้ทุนบวกก าไรส่วนเพิ่ม 
รายไดค่้าเช่าและค่าบริการ - - 204,956 200,555 เดือนละ 3 ลา้นบาท และ 19 ลา้น

บาท (2560: เดือนละ 3 ลา้นบาท 
และ 19 ลา้นบาท)  
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ  

 
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 
ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุด

วนัท่ี 30 กนัยายน 
 

นโยบายการก าหนดราคา 

 2561 2560 2561 2560  
รายไดค่้าบริหารจดัการ - - 70,296 88,219 ตามตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง และ       

ตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
ค่าบริการรับ - - 71,696 46,425 ตามตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง และ            

ตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
ดอกเบ้ียรับ - - 91,855 114,230 ร้อยละ 3.00 และ 4.50  ต่อปี (2560: 

ร้อยละ  4.50 และ 4.75 ต่อปี) 
ค่าบริการจ่าย - - 277,926 237,927 ตามตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง และ        

ตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน - - 10,194 12,796 ตามตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริง 
ดอกเบ้ียจ่าย - - 1,515 1,309 ร้อยละ 1.75 ต่อปี 
รำยกำรธุรกจิกบับริษัทที่เกีย่วข้องกนั      
รายไดจ้ากการขาย 24,285 28,155 24,285 28,155 ราคาตลาด 
รายไดค่้าเช่าและค่าบริการ 13,600 12,876 13,600 12,876 ตามอตัราท่ีระบุไวใ้นสัญญา 
ดอกเบ้ียรับ 17,759 21,899 17,759 21,899 ร้อยละ 0.25 - 1.50 ต่อปี                               

(2560: ร้อยละ 0.25 - 1.00 ต่อปี) 
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย 16,620 18,605 16,620 18,605 ร้อยละของรายได ้แต่ไม่นอ้ยกวา่

อตัราขั้นต ่า 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธนัวาคม 2560 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมียอดคงคา้งกบักิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนั ซ่ึงแสดงในงบแสดงฐานะการเงินรวมอยูใ่นรายการดงัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 

เงนิฝำกสถำบันกำรเงนิ    
(แสดงรวมในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด)    
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั(1) 284,971 1,744,446 240,908 1,695,780 

ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น     
บริษทัยอ่ย - - 383,473 254,083 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั(1) 1,093 609 1,093 609 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั(2) 4,891 3,918 4,825 3,875 
รวม 5,984 4,527 389,391 258,567 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั    
บริษทัยอ่ย - - 3,224,270 3,337,970 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 

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

เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น     
บริษทัยอ่ย - - 42,774 28,703 
บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั(1) 1,469 1,743 1,469 1,743 
รวม 1,469 1,743 44,243 30,446 

เงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั    
บริษทัยอ่ย - - 120,000 100,000 
ลกัษณะความสัมพนัธ์กบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
(1) มีผูถื้อหุน้รายใหญ่ร่วมกนั 
(2) เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2561 บริษทัฯได้ให้กู ้ยืมเงินแบบไม่มีหลกัทรัพยค์  ้ าประกันแก่บริษัทย่อย
จ านวน 3,224 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2560: 3,338 ลา้นบาท) ช าระดอกเบ้ียเป็นรายเดือนในอตัรา
ดอกเบ้ียร้อยละ 3.00 และ 4.50 ต่อปี (31 ธันวาคม 2560: 4.50 ต่อปี) ครบก าหนดช าระคืนเงินตน้ 
เม่ือทวงถาม โดยมีรายการเคล่ือนไหวในระหวา่งงวดดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี ในระหวา่งงวด ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม 2561 เพิ่มข้ึน ลดลง 30 กนัยายน 2561 

เงนิให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
บริษทั เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จ  ากดั 3,284,000 2,865,000 (2,999,000) 3,150,000 
Home Product Center (Malaysia) Sdn. Bhd. 53,970 20,300 - 74,270 

รวม 3,337,970 2,885,300 (2,999,000) 3,224,270 
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เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัฯไดกู้ย้ืมเงินแบบไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนัจากบริษทั มาร์เก็ต       
วิลเลจ จ ากัด ซ่ึงเป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัทฯถือหุ้นในอัตราร้อยละ 100 จ  านวน  120 ล้านบาท                         
(31 ธันวาคม 2560: 100 ลา้นบาท) ช าระดอกเบ้ียเป็นรายเดือนในอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 1.75 ต่อปี              
(31 ธันวาคม 2560: ร้อยละ 1.75 ต่อปี) ครบก าหนดช าระคืนเงินตน้เม่ือทวงถาม โดยมีรายการ
เคล่ือนไหวในระหวา่งงวดดงัต่อไปน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ยอดคงเหลือ   ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัท่ี ในระหวา่งงวด ณ วนัท่ี 

 1 มกราคม 2561 เพิ่มข้ึน ลดลง 30 กนัยายน 2561 

เงนิกู้ยืมระยะส้ันจำกกจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
บริษทั มาร์เกต็ วลิเลจ จ ากดั 100,000 20,000 - 120,000 

รวม 100,000 20,000 - 120,000 

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ริหาร 

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังานท่ีใหแ้ก่กรรมการและผูบ้ริหาร ดงัต่อไปน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
ส าหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2561 2560 2561 2560 

ผลประโยชนร์ะยะสั้น 22,958 25,071 21,747 22,259 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 1,497 2,529 1,258 2,280 
รวม 24,455 27,600 23,005 24,539 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดเกา้เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
ส าหรับงวดเกา้เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2561 2560 2561 2560 
ผลประโยชนร์ะยะสั้น 142,614 142,793 134,814 128,013 
ผลประโยชนห์ลงัออกจากงาน 3,984 4,189 3,272 3,460 
รวม 146,598 146,982 138,086 131,473 
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3.  ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีอ่ื้น 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
ลูกหน้ีการคา้ 264,485 160,721 218,971 147,735 
ลูกหน้ีอ่ืน 1,373,909 1,623,612 1,255,996 1,442,279 
รายไดค้า้งรับ 16,195 12,224 342,287 234,978 
รวมลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 1,654,589 1,796,557 1,817,254 1,824,992 

 ลูกหนีก้ำรค้ำ 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
ลูกหน้ีการคา้ 101,627 42,293 73,004 38,475 
ลูกหน้ีบตัรเครดิตและคูปอง 163,208 121,487 146,317 112,319 
รวม 264,835 163,780 219,321 150,794 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (350) (3,059) (350) (3,059) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 264,485 160,721 218,971 147,735 

ยอดคงคา้งของลูกหน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 แยกตามอายุหน้ีท่ี   
คงคา้งไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
ลูกหน้ีการคา้      
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 247,890 157,353 192,030 138,890 
คา้งช าระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 16,038 5,707 22,916 11,271 
3 - 6 เดือน 482 59 1,189 7 
6 - 12 เดือน 55 26 2,840 - 
มากกวา่ 12 เดือน 370 635 346 626 

รวม 264,835 163,780 219,321 150,794 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (350) (3,059) (350) (3,059) 
รวมลูกหน้ีการคา้ - สุทธิ 264,485 160,721 218,971 147,735 
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 ลูกหนีอ่ื้น 

ลูกหน้ีอ่ืนส่วนใหญ่ประกอบด้วยลูกหน้ีท่ีเกิดจากการด าเนินงานท่ีเก่ียวเน่ืองกับการสนับสนุน      
การขายและลูกหน้ีจากการใหเ้ช่าพื้นท่ีและบริการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง  

ยอดคงเหลือของลูกหน้ีอ่ืน ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 แยกตามอายุหน้ีท่ี               
คงคา้งไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
อำยุหนีค้้ำงช ำระ     
ยงัไม่ถึงก าหนดช าระ 615,953 764,644 564,821 678,110 
คา้งช าระ     
ไม่เกิน 3 เดือน 725,669 815,056 662,067 745,995 
3 - 6 เดือน 15,969 22,908 14,009 15,538 
6 - 12 เดือน 13,449 12,855 12,119 6,184 
มากกวา่ 12 เดือน 31,233 36,608 29,502 23,036 

รวม 1,402,273 1,652,071 1,282,518 1,468,863 
หกั: ค่าเผือ่หน้ีสงสยัจะสูญ (28,364) (28,459) (26,522) (26,584) 
รวมลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 1,373,909 1,623,612 1,255,996 1,442,279 

4. สินค้ำคงเหลือ 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
สินคา้คงเหลือ 12,743,966 13,097,419 10,222,135 10,533,532 
หกั:  รายการปรับลดราคาทุน     

 ใหเ้ป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ (547,149) (482,288) (509,819) (453,172) 
สุทธิ 12,196,817 12,615,131 9,712,316 10,080,360 
หกั:  สินคา้ท่ีจ่ายช าระค่าสินคา้     

 เม่ือขาย (2,019,687) (1,816,936) (1,641,637) (1,462,457) 
 ส่วนลดจากการซ้ือสินคา้ (477,705) (455,205) (399,605) (390,605) 
รวมสินคา้คงเหลือ - สุทธิ 9,699,425 10,342,990 7,671,074 8,227,298 
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5.  สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
ค่าใชจ่้ายล่วงหนา้ 106,422 138,380 77,141 102,855 
ภาษีซ้ือตั้งพกั 53,595 36,586 50,818 34,276 
อ่ืนๆ 9,177 26,436 7,967 11,031 
รวมสินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 169,194 201,402 135,926 148,162 

6. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 

 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยตามท่ีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดงัน้ี 
(หน่วย: พนับาท) 

    เงินปันผลท่ีบริษทัฯ 
  

ทุนเรียกช าระแลว้ 
สัดส่วน 
เงินลงทุน 

 
ราคาทุน 

รับระหวา่งงวด                  
เกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 

 30 กนัยายน 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 31 ธนัวาคม  30 กนัยายน 30 กนัยายน  
ช่ือบริษทั 2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษทั มาร์เกต็ วิลเลจ จ ากดั 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 จ  ากดั 1,500,000 1,500,000  100.00  100.00 1,500,000 1,500,000 - - 
บริษทั ดีซี เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จ  ากดั 2,500 2,500  100.00  100.00 2,500 2,500 - - 
     1,944,677 1,944,677 - - 

7. อสังหำริมทรัพย์เพ่ือกำรลงทุน 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุนส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี         
30 กนัยายน 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงิน 
   งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 2,814,481 3,991,343 
ซ้ือเพิ่ม - ราคาทุน 40,716 40,716 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (665) (665) 
โอนไปเป็นท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - (333,882) 
ค่าเส่ือมราคา (189,370) (189,370) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 2,665,162 3,508,142 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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8. ที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ส าหรับ งวดเก้าเดือนส้ินสุดวันท่ี                        
30 กนัยายน 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 (หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงิน 
   งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 29,422,471 23,482,818 
ซ้ือเพิ่ม - ราคาทุน 1,898,640 1,740,506 
จ าหน่ายและตดัจ าหน่าย - มูลค่าสุทธิตามบญัชี (6,408) (6,209) 
โอนจากอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - 333,882 
โอนออกไปสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน (16,444) - 
ค่าเส่ือมราคา (1,981,494) (1,575,932) 
ค่าเผือ่การดอ้ยค่า  (8,010) (8,010) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (9,746) - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 29,299,009 23,967,055 

 บริษทัฯมีท่ีดินบางส่วนถูกเวนคืนโดยพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตท่ีดินในบริเวณท่ีจะเวนคืนเพ่ือ
ก่อสร้างทางหลวงพิเศษโดยพาดผ่านทับท่ีดินบางส่วนของบริษทัจ านวน 4 แปลง  อย่างไรก็ตาม        
บริษัทฯได้ยื่นต่อศาลปกครองกลางเก่ียวกับราคาเวนคืนของท่ีดินดังกล่าว ซ่ึงคดีอยู่ระหว่าง                  
การพิจารณา โดยบริษทัฯไดต้ั้งค่าเผือ่การดอ้ยค่าท่ีดิน และอาคารบนท่ีดินดงักล่าว จ านวน 32 ลา้นบาท 
และ 20 ลา้นบาท ตามล าดบั 

9. คอมพวิเตอร์ซอฟต์แวร์ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบญัชีคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ส าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
2561 สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

    งบการเงิน 
   งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 491,291 461,953 
ซ้ือเพิ่ม - ราคาทุน 71,941 71,941 
ค่าตดัจ าหน่าย (34,287) (30,434) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (17) - 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 528,928 503,460 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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10. สิทธิกำรเช่ำ 

 รายการเปล่ียนแปลงของบัญชีสิทธิการเช่าส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2561            
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 
    งบการเงิน 
   งบการเงินรวม เฉพาะกิจการ 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 2,619,588 2,283,655 
ซ้ือเพิ่ม - ราคาทุน 242,709 186,587 
ค่าตดัจ าหน่าย (75,188) (66,789) 
มูลค่าสุทธิตามบญัชี ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 2,787,109 2,403,453 

11. เงินกู้ยืมระยะส้ันจำกสถำบันกำรเงิน 
(หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย  
(ร้อยละต่อปี) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน  
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 กนัยายน  
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 กนัยายน  
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

ทรัสตรี์ซีท - เหรียญสหรัฐอเมริกา 8.80 - 24,334 - 24,334 - 
ตัว๋แลกเงิน - บาท - 1.70 - 145,000 - - 
ตัว๋แลกเงิน - มาเลเซียริงกิต 3.92 - 5.06 3.66 - 4.81 302,453 196,137 - - 
รวมเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 326,787 341,137 24,334 - 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารหลายแห่ง ท่ียงัมิได้
เบิกใช้เป็นจ านวนทั้ งส้ิน 305 ลา้นบาท (31 ธันวาคม 2560: 305 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 275 
ลา้นบาท 31 ธนัวาคม 2560: 275 ลา้นบาท) และมีวงเงินสินเช่ืออ่ืนๆ จ านวน 15,656 ลา้นบาท และ                    
60 ล้านมาเลเซีย ริงกิต  (31 ธันวาคม 2560: 14,470 ล้านบาท  และ 38 ล้านมาเลเซีย ริงกิต)                        
(เฉพาะบริษทัฯ: 15,418 ลา้นบาท 31 ธนัวาคม 2560: 14,220 ลา้นบาท) 

12. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนีอ่ื้น 

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน  

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 กนัยายน  

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
เจา้หน้ีการคา้  11,741,457 11,900,886 10,089,193 10,032,704 
เจา้หน้ีอ่ืน  618,739 644,417 554,365 562,717 
เจา้หน้ีค่าซ้ือทรัพยสิ์น 437,997 140,376 419,998 79,433 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย  1,232,224 1,399,254 1,118,441 1,220,634 
รวมเจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 14,030,417 14,084,933 12,181,997 11,895,488 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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13. เงินกู้ยืมระยะยำว 
(หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบ้ีย  
(ร้อยละต่อปี) งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 30 กนัยายน  
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 กนัยายน  
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

30 กนัยายน  
2561 

31 ธนัวาคม 
2560 

เงินกูย้มื - บาท 3.59 และ 3.71 3.59 และ 3.71 200,000 400,000 200,000 400,000 
เงินกูย้มื - มาเลเซียริงกิต COF + 1.10* COF + 1.10* 107,930 111,168 - - 

รวมเงินกูย้มืระยะยาว 307,930 511,168 200,000 400,000 
หกั: ส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี (210,793) (300,000) (200,000) (300,000) 

เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 97,137 211,168 - 100,000 

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

ก) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 เงินกูย้ืม - บาท เป็นเงินกูย้ืมแบบไม่มีหลกัทรัพยค์  ้าประกนัจาก
สถาบันการเงินแห่งหน่ึง ประกอบด้วยวงเงินสินเช่ือ 1 วงเงิน ก าหนดช าระดอกเบ้ียเป็น           
รายงวดทุก 3 เดือน และก าหนดช าระคืนเงินตน้เป็นรายงวดทุก 6 เดือน โดยตอ้งช าระหน้ี          
เงินตน้ให้เสร็จส้ินภายใน 10 งวด หรือ 60 เดือนนบัจากเดือนท่ีเบิกรับเงินกูง้วดแรก ภายใต้
สัญญาเงินกู ้บริษทัฯตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุในสัญญา เช่น 
การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เป็นตน้ 

ข) เงินกูย้ืม - มาเลเซียริงกิต เป็นเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงินในต่างประเทศของ Home Product 
Center (Malaysia) Sdn. Bhd. ซ่ึงเป็นบริษทัยอ่ยท่ีบริษทัฯถือหุน้ในอตัราร้อยละ 100 ก าหนด
ช าระดอกเบ้ียและเงินตน้เป็นรายเดือน โดยต้องช าระหน้ีเงินต้นให้เสร็จส้ินภายใน 7 ปี               
นับจากวนัท่ีเบิกรับเงินกูง้วดแรก ก าหนดช าระเงินตน้งวดแรก คือ เดือนท่ี 25 นับจากวนัท่ี
เบิกรับเงินกูง้วดแรก เงินกูย้ืมดงักล่าวค ้าประกนัทั้งจ  านวนโดยบริษทัฯ พร้อมทั้ง บริษทัฯ
ตอ้งถือหุ้นในบริษทัยอ่ยดงักล่าวโดยทางตรงหรือทางออ้มไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 51 นอกจากน้ี
ภายใตส้ัญญาเงินกู ้บริษทัยอ่ยตอ้งปฏิบติัตามเง่ือนไขทางการเงินบางประการตามท่ีระบุใน
สัญญา เช่น การด ารงอตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ เป็นตน้ 

 

 

 

 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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14. หุ้นกู้ 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 จ านวนหุน้ (หุน้) จ านวนเงิน (พนับาท) 

คร้ังท่ี อตัราดอกเบ้ียต่อปี อาย ุ คืนเงินตน้ ครบก าหนด 
30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 

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

รวม     12,700,000 14,200,000 12,700,000 14,200,000 

หกั: หุน้กูท่ี้ถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี     (2,700,000) (3,500,000) 

หุน้กู ้-  สุทธิจากส่วนท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 10,000,000 10,700,000 

 การเปล่ียนแปลงของบญัชีหุ้นกูส้ าหรับงวดเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 มีรายละเอียด 
ดงัน้ี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและ             
งบการเงินเฉพาะกิจการ  

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 14,200,000 
บวก: ออกหุน้กูร้ะหวา่งงวด 2,000,000 
หกั: จ่ายคืนหุน้กู ้ (3,500,000) 
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 12,700,000 

 หุน้กูข้า้งตน้ไดร้ะบุถึงขอ้ปฏิบติัและขอ้จ ากดับางประการ เช่น การด ารงสัดส่วนหน้ีสินต่อส่วนของ
ผูถื้อหุน้และขอ้จ ากดัการประกาศจ่ายเงินปันผล และการจ าหน่าย จ่ายหรือโอนทรัพยสิ์น เป็นตน้ 

 เม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯไดมี้มติอนุมติั ดงัน้ี 

 1. อนุมติัออกหุน้กูป้ระเภทไม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิคร้ังท่ี 2/2561 อาย ุ2 ปี นบัจากวนัท่ี
ออกหุ้นกูมี้จ  านวน 2,000,000 หน่วย ราคาหน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,000 ลา้นบาท 
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.55 ต่อปี หุน้กูด้งักล่าวออกเม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2561 

 2. อนุมติัออกหุน้กูป้ระเภทไม่มีหลกัประกนัและไม่ดอ้ยสิทธิคร้ังท่ี 3/2561 อาย ุ3 ปี นบัจากวนัท่ี
ออกหุ้นกูมี้จ  านวน 2,000,000 หน่วย ราคาหน่วยละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,000 ลา้นบาท 
อตัราดอกเบ้ียร้อยละ 3.00 ต่อปี หุน้กูด้งักล่าวออกเม่ือวนัท่ี 22 ตุลาคม 2561 



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 
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15. ภำษีเงินได้  

 ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหว่างกาลค านวณข้ึนจากก าไรก่อนภาษีเงินไดส้ าหรับงวดคูณดว้ยอตัราภาษี
เฉล่ียทั้งปีท่ีประมาณไว ้

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับงวดสามเดือนและเกา้เดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และ 2560 
สรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
ส าหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2561 2560 2561 2560 
ภำษเีงนิได้ปัจจุบนั:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 322,888 285,830 320,632 285,103 
ภำษเีงนิได้รอกำรตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการ
เกิดผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบั
รายการผลแตกต่างชัว่คราว (670) (8,736) (2,359) (7,283) 

ค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ทีแ่สดงอยู่ใน            
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 322,218 277,094 318,273 277,820 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดเกา้เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
ส าหรับงวดเกา้เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2561 2560 2561 2560 
ภำษเีงนิได้ปัจจุบนั:     
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลระหวา่งกาล 920,951 788,476 915,344 785,475 
ภำษเีงนิได้รอกำรตดับัญชี:      
ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีจากการ
เกิดผลแตกต่างชัว่คราวและการกลบั
รายการผลแตกต่างชัว่คราว (9,611) (12,586) (8,626) (5,619) 

ค่ำใช้จ่ำยภำษเีงนิได้ทีแ่สดงอยู่ใน            
งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ 911,340 775,890 906,718 779,856 
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16. ก ำไรต่อหุ้น 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานค านวณโดยหารก าไรส าหรับงวดท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ (ไม่รวม
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน) ดว้ยจ านวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัของหุน้สามญัท่ีออกอยูใ่นระหวา่งงวด  

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดสามเดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
ส าหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2561 2560 2561 2560 
ก าไรส าหรับงวด (พนับาท) 1,365,816 1,183,003 1,343,914 1,175,356 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 
 (พนัหุน้) 13,151,198 13,151,198 13,151,198 13,151,198 
ก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.10 0.09 0.10 0.09 

 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ส าหรับงวดเกา้เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
ส าหรับงวดเกา้เดือน 

ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 
 2561 2560 2561 2560 
ก าไรส าหรับงวด (พนับาท) 3,926,849 3,360,429 3,850,065 3,343,303 
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 
 (พนัหุน้) 13,151,198 13,151,198 13,151,198 13,151,198 
ก าไรต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.30 0.26 0.29 0.25 

17. เงินปันผลจ่ำย 

เงินปันผล อนุมติัโดย เงินปันผลจ่าย 
เงินปันผลจ่าย

ต่อหุน้ 
  (ลา้นบาท) (บาท) 
เงินปันผลประจ าปี 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้   
 เม่ือวนัท่ี 5 เมษายน 2560 1,973 0.15 
เงินปันผลระหวา่งกาล ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั   
 ประจ าปี 2560 เม่ือวนัท่ี 29 สิงหาคม 2560 1,709 0.13 
รวม  3,682  
เงินปันผลประจ าปี 2560 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้   
 เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2561 2,367 0.18 
เงินปันผลระหวา่งกาล ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั   
 ประจ าปี 2561 เม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2561 1,973 0.15 
รวม  4,340  



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้) 

   17   

18. กำรเสนอข้อมูลทำงกำรเงินจ ำแนกตำมส่วนงำน 

ข้อมูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯท่ีผูมี้อ  านาจ
ตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในการ
จัดสรรทรัพยากรให้กับส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน ทั้ งน้ีผูมี้อ  านาจ
ตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานของบริษทัฯคือคณะกรรมการบริษทัฯ 

 บริษทัฯและบริษทัย่อยด าเนินธุรกิจหลกัในส่วนงานด าเนินงานท่ีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ 
ธุรกิจคา้ปลีกและคา้ส่ง ซ่ึงเป็นการจ าหน่ายสินคา้และให้บริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตกแต่ง ก่อสร้าง 
ต่อเติม ซ่อมแซมอาคาร บา้นและท่ีอยู่อาศยัแบบครบวงจร และให้บริการท่ีเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจ                  
คา้ปลีกและคา้ส่ง รวมถึงธุรกิจให้เช่าพื้นท่ีและให้บริการสาธารณูปโภคท่ีเก่ียวขอ้ง (ซ่ึงมียอดรวม
ของรายไดแ้ละ/หรือก าไรและ/หรือสินทรัพยน์้อยกว่าร้อยละ 10 ของรายไดร้วมและ/หรือก าไร
และ/หรือสินทรัพยข์องทุกส่วนงาน ซ่ึงไม่เขา้เง่ือนไขท่ีตอ้งแยกแสดงตามท่ีก าหนดในมาตรฐาน                  
การรายงานทางการเงิน)  

 บริษทัฯและบริษทัยอ่ยประเมินผลการปฏิบติังานของส่วนงานโดยพิจารณาจากก าไรหรือขาดทุน
จากการด าเนินงานซ่ึงวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับท่ีใช้ในการวัดก าไรหรือขาดทุนจาก                        
การด าเนินงานและสินทรัพย์รวมในงบการเงิน  ดังนั้ น รายได้ ก าไรจากการด าเนินงาน และ
สินทรัพยท่ี์แสดงอยูใ่นงบการเงิน จึงถือเป็นการรายงานตามส่วนงานด าเนินงานแลว้ 

 ข้อมูลเกีย่วกบัเขตภูมิศำสตร์ 

รายได้จากการขายจากลูกค้าภายนอกก าหนดข้ึนตามสถานท่ีตั้ งของลูกค้าของบริษัทฯและ        
บริษทัยอ่ย สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 ส าหรับงวดสามเดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

ส าหรับงวดเกา้เดือน 
ส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 

 2561 2560 2561 2560 

รำยได้จำกกำรขำยจำกลูกค้ำภำยนอก     
ประเทศไทย 15,017 14,861 44,634 43,571 
ประเทศมาเลเซีย 384 237 1,086 600 

รวม 15,401 15,098 45,720 44,171 
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(หน่วย: ลา้นบาท) 

  ณ วนัท่ี 
   30 กนัยายน 

2561 
31 ธนัวาคม

2560 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน (ไม่รวมสินทรัพย์ภำษีเงินได้รอตดับัญชี)   
ประเทศไทย   35,149 35,127 
ประเทศมาเลเซีย   358 391 
รวม   35,507 35,518 

 ข้อมูลเกีย่วกบัลูกค้ำรำยใหญ่  

 ในระหว่างงวดสามเดือนและเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กันยายน 2561 และ 2560 บริษัทฯและ            
บริษทัยอ่ยไม่มีรายไดจ้ากลูกคา้รายใดท่ีมีมูลค่าเท่ากบัหรือมากกวา่ร้อยละ 10 ของรายไดข้องกิจการ 

19. ภำระผูกพนัและหนีสิ้นทีอ่ำจเกดิขึน้ 

19.1 ภำระผูกพนัเกีย่วกบัรำยจ่ำยฝ่ำยทุน 

บริษทัฯและบริษทัยอ่ยมีภาระผกูพนัเก่ียวกบัการก่อสร้างสาขาท่ีตอ้งจ่ายให้แก่ผูรั้บเหมาหลายราย 
จ านวนเงินค่าก่อสร้างท่ีจะตอ้งจ่ายเป็นไปตามแผนการขยายและก่อสร้างสาขาในแต่ละช่วงเวลา
ของฝ่ายบริหาร นอกจากน้ี บริษัทฯมีรายจ่ายฝ่ายทุนจากการขยายคลังสินค้ากลางจ านวน                        
66 ลา้นบาท  

19.2 ภำระผูกพนัตำมสัญญำเช่ำด ำเนินงำน - ในฐำนะผู้เช่ำ 

ก) บริษทัฯและบริษทัยอ่ยไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าท่ีดิน อายขุองสัญญามีระยะเวลาโดยเฉล่ียประมาณ  
15 - 30 ปี และสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาท่ีบอกเลิกไม่ได้ เวน้แต่คู่สัญญาทั้ งสองฝ่ายตกลง
ยนิยอมร่วมกนั 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจ านวนเงินขั้นต ่ าท่ีต้องจ่ายในอนาคตทั้ งส้ินภายใต้สัญญาเช่า
ด าเนินการดงัน้ี 

(หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 กนัยายน

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
จ่ายช าระ     

 ภายใน 1 ปี 132 123 119 112 
 มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 546 538 486 480 
 มากกวา่ 5 ปี 3,496 3,355 2,896 2,743 
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ข) บริษทัฯและบริษทัย่อยไดเ้ขา้ท าสัญญาเช่าพื้นท่ีศูนยก์ารคา้ อายุของสัญญามีระยะเวลาโดย
เฉล่ียประมาณ 3 - 30 ปี และสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาท่ีบอกเลิกไม่ได้ เวน้แต่คู่สัญญาทั้ ง               
สองฝ่ายตกลงยนิยอมร่วมกนั 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจ านวนเงินขั้นต ่ าท่ีต้องจ่ายในอนาคตทั้ งส้ินภายใต้สัญญาเช่า
ด าเนินการดงัน้ี 

 (หน่วย: ลา้นบาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 30 กนัยายน

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
30 กนัยายน

2561 
31 ธนัวาคม 

2560 
จ่ายช าระ     

ภายใน 1 ปี 165 154 115 107 
มากกวา่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 495 479 402 402 
มากกวา่ 5 ปี 855 768 752 768 

19.3 ภำระผูกพนัตำมสัญญำรับบริกำร/ให้บริกำร/ให้เช่ำทีด่ินและอำคำร 

ก) บริษัทฯได้ท าสัญญาการรับความช่วยเหลือทางด้านการจัดการคลังสินค้ากับบริษัทย่อย               
แห่งหน่ึง ภายใต้เง่ือนไขของสัญญาดังกล่าวบริษัทฯมีภาระผูกพันท่ีต้องจ่ายค่าตอบแทน                 
รายเดือนในอตัราร้อยละของตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงของบริษทัยอ่ยดงักล่าว ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีระบุ
ในสญัญา 

ข) บริษทัฯไดท้ าสัญญาการให้ความช่วยเหลือทางดา้นการบริหารงานกบับริษทัยอ่ยสองแห่งและ
การจดัการเก่ียวกบัสินคา้กบับริษทัย่อยแห่งหน่ึง ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาดงักล่าวบริษทัฯ              
จะไดรั้บค่าธรรมเนียมรายเดือนในอตัราร้อยละของยอดขาย รายไดค่้าเช่าและค่าบริการและ
อตัราร้อยละของตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนจริงภายใตเ้ง่ือนไขท่ีระบุในสญัญา  

ค) บริษทัฯไดท้ าสัญญาให้เช่าท่ีดิน และอาคารรวมถึงบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัย่อยสองแห่ง 
อายุสัญญามีระยะเวลา 3 และ 30 ปี ภายใตเ้ง่ือนไขของสัญญาดงักล่าวบริษทัฯจะไดรั้บค่าเช่า
และค่าบริการเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีระบุในสัญญา และสัญญาดงักล่าวเป็นสัญญาบอกเลิก
ไม่ไดเ้วน้แต่คู่สญัญาทั้งสองฝ่ายจะตกลงยนิยอมร่วมกนั 
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19.4 สัญญำให้เช่ำระยะยำว - ในฐำนะผู้ให้เช่ำ 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯได้เข้าท าสัญญาจ านวน 8 สัญญา                  
กบับริษทัอ่ืน 4 แห่ง ในการให้เช่าและ/หรือให้เช่าช่วงพื้นท่ีบางส่วนในสาขาของบริษทัฯจ านวน               
7 สาขา อายสุัญญาระหว่าง 18 - 30 ปี โดยมีค่าเช่ารับล่วงหนา้รวมจ านวน 649 ลา้นบาท สัญญาครบ
ก าหนดระหว่างปี 2576 - 2582 บริษัทฯรับรู้รายได้ตามเกณฑ์ท่ี เป็นระบบตลอดอายุการให้
ประโยชน์ของสิทธิการเช่าโดยวิธีเสน้ตรงตามอายสุญัญาเช่า 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัฯมียอดคงคา้งของค่าเช่ารับล่วงหน้า (สุทธิจากจ านวนท่ีรับรู้เป็น
รายได)้ ตามสญัญาใหเ้ช่าพื้นท่ีดงักล่าวจ านวน 365 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 382 ลา้นบาท) 

19.5 กำรค ำ้ประกนั 

ก) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัฯและบริษทัย่อยมีหนังสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารใน
นามบริษทัฯและบริษทัย่อย ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัภาระผูกพนัการเช่า การซ้ือสินคา้หรือจา้งท าของ 
และค ้าประกนัต่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เป็นจ านวนเงินรวม 146 ลา้นบาท และ 2 ลา้นมาเลเซีย
ริงกิต (31 ธนัวาคม 2560: 145 ลา้นบาท) (เฉพาะบริษทัฯ: 123 ลา้นบาท 31 ธนัวาคม 2560: 132 
ลา้นบาท) หนงัสือค ้าประกนัท่ีออกโดยธนาคารในนามของบริษทัยอ่ยจ านวนเงิน 10 ลา้นบาท 
(31 ธนัวาคม 2560: 13 ลา้นบาท) ค  ้าประกนัโดยบริษทัฯ 

ข) ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2561 บริษทัฯมีภาระผูกพนัจากการเปิดวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตกับ
ธนาคารพาณิชยว์งเงิน 4 ลา้นเหรียญสหรัฐ และ 1 ลา้นหยวน (31 ธนัวาคม 2560: 2 ลา้นเหรียญ
สหรัฐ และ 2 ลา้นหยวน) 

ค)   ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2561 บริษทัฯค ้ าประกันวงเงินสินเช่ือ เป็นจ านวน 268 ลา้นบาท และ                  
61 ล้านมาเลเซียริงกิต (31 ธันวาคม  2560: 280 ล้านบาท และ 76 ล้านมาเลเซียริงกิต) กับ                        
สถาบนัการเงินใหก้บับริษทัยอ่ยของบริษทัฯ 

19.6   คดีฟ้องร้อง 

 ก) ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษทัฯมีคดีท่ีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาคดีของศาล ซ่ึงมีทุนทรัพยร์วม
จ านวน 11 ลา้นบาท (31 ธนัวาคม 2560: 4 ลา้นบาท) ซ่ึงฝ่ายกฎหมายของบริษทัฯเช่ือว่าผลของ
คดีดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคญั ดังนั้ นบริษัทฯจึงไม่ได้บันทึกส ารองค่าเผื่อ
หน้ีสินดงักล่าวไวใ้นงบการเงิน 
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 ข) ในเดือนเมษายน 2558 เจ้าหน้าท่ีท้องถ่ินของจังหวัดท่ีตั้ งสาขาของบริษัทฯแห่งหน่ึงถูก
ผูป้ระกอบการทอ้งถ่ินฟ้องร้องเก่ียวกบัเร่ืองการออกใบอนุญาตให้กบัผูป้ระกอบการกิจการใน
ทอ้งถ่ินโดยยื่นค าร้องต่อศาลปกครอง ทั้งน้ีบริษทัฯไดร้้องสอดเขา้เป็นคู่ความในคดีแลว้เพื่อ
รักษาสิทธิของบริษทัฯ โดยบริษทัฯไดย้ื่นค าให้การและแถลงขอ้เท็จจริงต่อศาลแลว้ว่าการใช้
ประโยชน์ในท่ีดินของบริษทัฯไม่ขดัหรือแยง้กบักฎกระทรวงใหใ้ชบ้งัคบัผงัเมืองรวม กฎหมาย
ควบคุมอาคารฯ กฎหมายผงัเมือง และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง อย่างไรก็ตามฝ่ายกฎหมายของ
บริษทัฯเห็นว่าบริษทัฯไดด้ าเนินการอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายแลว้ และเช่ือว่าผลของคดีน่าจะ
เป็นไปในทางท่ีเป็นประโยชน์แก่บริษทัฯ ขณะน้ีคดีอยูร่ะหวา่งการพิจารณาของศาลปกครอง 

19.7 สัญญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ 

ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2561 และ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมีสัญญาซ้ือขายเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหนา้คงเหลือดงัน้ี 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

   อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญาของ   

สกลุเงิน จ านวนท่ีซ้ือ จ านวนท่ีขาย จ านวนท่ีซ้ือ จ านวนท่ีขาย วนัครบก าหนดตามสัญญา 

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา                      4   - 31.78 - 33.05 - ภายในมีนาคม 2562 

 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

   อตัราแลกเปล่ียนตามสัญญาของ   

สกลุเงิน จ านวนท่ีซ้ือ จ านวนท่ีขาย จ านวนท่ีซ้ือ จ านวนท่ีขาย วนัครบก าหนดตามสัญญา 

 (ลา้น) (ลา้น) (บาทต่อหน่วยเงินตราต่างประเทศ)  
เหรียญสหรัฐอเมริกา 2 - 32.42 - 33.05 - ภายในมิถุนายน 2561 

20. กำรอนุมัติงบกำรเงินระหว่ำงกำล 

 งบการเงินระหว่างกาลน้ีได้รับอนุมัติให้ออกโดยกรรมการผูมี้อ  านาจของบริษัทฯเม่ือวันท่ี                         
29 ตุลาคม 2561 


