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สารจากประธานกรรมการ

ปี 2556 นับเป็นอีกปีหนึ่งที่เศรษฐกิจของไทยต้ังอยู่บนความไม่แน่นอน  
จากผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งใน และต่างประเทศ สถานการณ์ทางการเมือง
ภายในประเทศทีข่าดเสถียรภาพ สภาวะทางเศรษฐกิจที่ไม่ราบรืน่ โดยเฉพาะ
การส่งออกที่ ไม ่สู ้ดี อันเน่ืองมาจากเศรษฐกิจของคู ่ค ้าสำาคัญอย่าง
สหรัฐอเมริกา ยุโรป และญ่ีปุ่น ยังไม่สามารถกลับมาฟื้นตัวได้อย่างเต็มที่  
ส่งผลให้อตัราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวม หรอืจดีพี ีของประเทศไทย
ขยายตัวได้เพียง 2.9% ตำ่ากว่าที่คาดการณ์ไว้ว่าจะขยายตัวได้ 4.5 - 5% 
นอกจากนี้ ภาพรวมของธุรกิจ Home Improvement ได้กลับเข้าสู่สภาพ
ปกติ หลังจากที่ปีก่อนหน้าได้รับผลดีจากวิกฤติการณ์นำ้าท่วมใหญ่ ในปี 
2554

อย่างไรก็ตาม ด้วยนโยบายในการขยายสาขาอย่างต่อเน่ือง การแสวงหา
โอกาสทางธรุกจิใหม่ๆ การพฒันาส่วนผสมในดา้นสนิค้า การปรบัปรงุดา้น
การให้บริการอย่างไม่หยุดย้ัง การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร และการ
จัดการ ตลอดจนการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสม ทำาให้ในปี 2556 
โฮมโปร ยังสามารถทำายอดขายขยายตัวได้ 16.1% และมอีตัราการขยายของ
ผลกำาไรสุทธิเพิ่มขึ้น 14.9% รวมทั้งการขยายตัวสู่ธุรกิจใหม่ “เมกา โฮม” 
เพื่อขยายฐานกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้มากขึ้น

สำาหรบัในปี 2557 บรษัิทฯ จะยังคงเดนิหน้าขยายเครอืข่ายเพ่ือแสวงหาโอกาส
ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพ่ือรักษาอัตราการขยายตัวของยอดขาย และ 
ผลกำาไร รวมถึงการเตรียมแผนรองรับภาวการณ์ต่างๆ ที่มีความเป็นไปได้
ว่าจะเกิดขึ้นทั้งใน และต่างประเทศ

ทั้งนี้ บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากพนักงาน
ทุกฝ่าย ความร่วมมือของผู้ถือหุ้นทุกท่าน ตลอดจนการสนับสนุนจากคู่ค้า 
ในการนำาพาให้บริษัทฯ สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

สุดท้ายนี้ บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทฯ  
ในทุกๆ ด้าน บริษัทฯ ถือเป็นพันธะสัญญาว่า จะดำาเนิน และพัฒนาธุรกิจให้
เจริญเติบโต เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น คู่ค้า ลูกค้า และพนักงาน 
ทั่วประเทศกว่า 9,000 คน ของบริษัทฯ สืบต่อไป

(นายอนันต์   อัศวโภคิน)
 ประธานกรรมการ
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สารจากกรรมการผู้จัดการ

เศรษฐกิจของไทยในปี 2556 ที่ไม่สามารถขยายตัวได้ตามที่หลายๆ ฝ่าย 
คาดหวังจากภาวการณ์ที่ไม่แน่นอนทั้งใน และต่างประเทศ ก่อให้เกิดผล 
กระทบต่อภาพธรุกิจโดยรวม อย่างไรก็ตาม บรษัิทฯ ยงัคงมผีลประกอบการ
ในระดบัทีน่่าพอใจ มยีอดการจำาหน่ายขยายตัวเพิม่ขึน้  16.1% และมีผลกำาไร
เพิ่มขึ้น 14.9% อันเป็นผลจากยอดขายสาขาเดิมที่ขยายตัว การเปิดสาขา
ใหม่ การจัดงาน HomePro EXPO การเพิ่มสัดส่วนของยอดขายสินค้าที่
ผลิตภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ รายได้ค่าเช่าพื้นท่ีที่เพิ่มขึ้น รวมถึง 
รายได้ค่าโฆษณา และส่งเสรมิการขาย รายได้ค่าบรกิารอืน่ๆ รวมถึงการขยาย
ธุรกิจในรูปแบบใหม่

ในปีนี้บริษัทฯ ได้ทำาการขยายสาขาเพิ่มขึ้นอีก 11 แห่ง  รวมถึงการเปิดสาขา
ใหม่อีก 1 แห่ง ทีจ่งัหวัดสรุาษฎร์ธานแีทนสาขาเดมิ เพือ่รองรับความต้องการ
ตลาดที่ขยายตัว ทำาให้ ในสิ้นปี 2556 บริษัทฯ มีเครือข่ายสาขาในการให้
บริการถึง 64 สาขา นอกจากนี้ในไตรมาส 4 บริษัทฯ ยังได้เปิดแนวรุกเข้าสู่
ตลาดใหม่ ด้วยการเปิด “เมกา โฮม” จำานวน 2 สาขา ได้แก่ สาขารังสิต และ
สาขาแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อให้เป็นศูนย์รวมสินค้าบ้านและวัสดุก่อสร้าง 
ครบวงจร ครบสำาหรบับ้านทัง้หลงั ต้ังแต่งานโครงสร้าง งานระบบ งานตกแต่ง 
สินค้าเครื่องใช้ต่างๆ สำาหรับบ้าน อีกทั้งยังมีมาตรฐานและราคาที่ถูกใจ 
ทั้งช่างมืออาชีพ และลูกค้าท่ีเป็นเจ้าของบ้าน โดยมีแผนที่จะขยายสาขา 
เพิม่ขึน้อกีอย่างต่อเนือ่งในปี 2557 รวมถึงจะมกีารขยายตลาดไปยงัประเทศ
มาเลเซียอีกด้วย

เพ่ือเป็นการรองรับการขยายสาขาอย่างต่อเนือ่ง บรษัิทฯ ได้วางแผนการเพิม่
ประสิทธิภาพการบริหารภายใน โดยได้ขยายพ้ืนที่สำานักงานใหญ่ เพ่ือ 
เสริมสร้างศักยภาพการบริหาร และรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขัน  
ทัง้ในด้านของสนิค้า และการบรกิาร เพือ่สนองตอบความต้องการของลกูค้า
อย่างครบวงจร โดยมีเป้าหมายคือ ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

ด้านกลยุทธ์ทางการตลาด ในปี 2556 บริษัทฯ มีฐานสมาชิกบัตร Home 
Card แล้วกว่า 1.76 ล้านราย ซึ่งจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการดำาเนิน
รายการส่งเสริมการขาย รวมถึงการพัฒนาบริการ Home Service ให้ ได้
รับการยอมรับจากผู้ ใช้บริการมากขึ้น และขยายการให้บริการครอบคลุม 
ทุกสาขาทั่วประเทศ

ในด้านของความรับผดิชอบต่อสงัคม บรษิทัฯ ยงัคงเดนิหน้าโครงการห้องนำา้
ของหนู อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2556 ได้เข้าไปปรับปรุงห้องนำ้าให้ผ่าน
มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ ให้แก่โรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
เพิ่มเติมอีก 455 ห้อง รวมดำาเนินการแล้วใน 38 จังหวัด 135 โรงเรียน จำานวน
ห้องนำา้รวม 1,803 ห้อง มนีกัเรยีนที่ได้รบัประโยชน์จากโครงการกว่า 40,000 
คน

จากผลสำาเร็จที่เกิดขึ้น ทำาให้ TRIS Credit Rating คงอันดับความน่าเชื่อถือ
ที่ A+ Stable Outlook บริษัทฯ ขอขอบคุณพนักงานทุกคนสำาหรับความ 
มุ่งมั่นในการทำางาน และหวังเป็นอย่างย่ิงว่าผู้ถือหุ้น และผู้ร่วมค้า จะยังคง
ให้การสนับสนุนการดำาเนินกิจการของบริษัทฯ ด้วยดีต่อไป

(นาย คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล)
 กรรมการผู้จัดการ



โฮมโปร จันทบุรี

โฮมโปร ชุมพร

 เมกา โฮม เป็นศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและสินค้าบ้าน ที่จำาหน่ายทั้งปลีก-ส่ง  
ตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่ต้องการซื้อสินค้าเพื่อนำาไปใช้ ช่าง ผู้รับเหมา และกลุ่มลูกค้า 
ทีต้่องการสินค้าเป็นจำานวนมาก โดยเฉพาะ โครงการก่อสร้างต่างๆ หอพัก อพาร์ตเมนท์ 
โรงแรม และร้านค้าปลีกที่ต้องการซื้อสินค้าไปจำาหน่ายต่อ ที่เราเลือกสรรสินค้ามากมาย
มาจำาหน่ายนับแสนรายการ

 ปี  2556  โฮมโปรเดินหน้าเปิดสาขาใหม่เพิ่มอีก  11  แห่ง  ได้แก่  จันทบุรี  
ชุมพร  ปราจีนบุรี  กาญจนบุรี  แพร่  พุทธมณฑลสาย  5  สระบุรี  เพชรบูรณ์  
ชัยภูมิ  เชียงราย  และ  เลย  รวมถึงการเปิดสาขาแห่งใหม่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แทนสาขาเดมิเพือ่รองรบัความต้องการตลาดทีข่ยายตัว  โดยในส้ินปี  2556  โฮมโปร
มีสาขาที่ให้บริการครอบคลุมท่ัวประเทศ 64 แห่ง อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร   
และปริมณฑล  21  แห่ง  และต่างจังหวัด  43  แห่ง

โฮมโปร แพร่

โฮมโปร เลย

โฮมโปร พุทธม
ณฑล

Store Expansion & New Business
ขยายเครือข่าย รุกธุรกิจใหม่

รายงานประจำาปี 255604



  ในไตรมาส 4 บริษัทฯ ยังได้เปิดแนวรุกด้วยการเปิด “เมกา โฮม”  
จ�านวน 2 แห่ง ได้แก่ สาขารังสิต และสาขาแม่สอด ที่จังหวัดตาก ภายใต้การดูแล
ของบริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จ�ากัด ที่บริษัทฯถือหุ้น 99.99% เพื่อให้เป็น 
ศนูย์รวมสนิค้าบ้านและวสัดกุ่อสร้าง ครบวงจร ครบส�าหรบับ้านทัง้หลงั ตัง้แต่งาน
โครงสร้าง งานระบบ งานตกแต่ง สินค้าเครื่องใช้ต่างๆ ส�าหรับบ้าน อีกทั้งยังมี
มาตรฐาน และราคาที่ถูกใจทั้งช่างมืออาชีพ และลูกค้าที่เป็นเจ้าของบ้าน

เมกาโฮม รังสิต

เมกาโฮม 
รังสิต

เมกาโฮม แม่สอด

เมกาโฮม แม่สอด

โฮมโปร ชัยภูมิ

โฮมโปร เพชรบูรณ
์

โฮมโปร ปราจีนบุรี

โฮมโปร สระบุรี

โฮมโปร เชียงราย
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ควบคู่ไปกับการคัดสรรสินค้าท่ีหลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า บริษัทฯ ยังคงเดินหน้าพัฒนา และเพิ่มสัดส่วนสินค้า Private Brand  

ในการที่จะมอบคุณภาพพร้อมๆ กับความคุ้มค่า ให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยตลอดปี 2556 ยังคงได้รับการสนับสนุนที่ดีจากคู่ค้าทั้งใน และต่างประเทศ  

ทำาให้จนถึงปัจจุบัน บริษัทฯ มีสินค้า Private Brand ทั้งสิ้น 36 แบรนด์ และมีสินค้ารวมกันมากกว่า 1,000 รายการ

Private Brand Products
เพิ่มทางเลือกด้านคุณภาพ พร้อมความคุ้มค่าอย่างต่อเนื่อง

รายงานประจำาปี 255606
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บริษัทฯ ได้พัฒนาการให้บริการ Home Service อย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมทั่งประเทศ เพื่อให้ตอบโจทย์ และสนองความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง 
โดยประกอบด้วย งานออกแบบระบบ 3D Design และบริการติดตั้ง ตกแต่ง ซ่อมแซม ตรวจเช็ค และบำารุงรักษา โดยลูกค้าจะได้รับบริการจากทีมช่างผู้ชำานาญ
งานที่มีความรู้ ในงานแต่ละประเภท และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังสามารถคุมงบประมาณ และเวลาได้อย่างแน่นอน รวมถึงการรับประกัน
อีกด้วย

เบื้องหลัง ครัวที่คุณอยากอวด

เบื้องหลังการอาบน�้าที่รื่นรมย์
“Home Service”

Installation Service
บริการติดตัง้/ย้ายจดุ/แก้ปัญหา ครอบคลุมทัง้งานไฟฟ้า ประปา 
ปูกระเบื้อง ติดตั้งสุขภัณฑ์ ห้องนำ้าและเครื่องใช้ภายในครัว

Home Improvement 
บริการซ่อมแซมและตกแต่งบ้านตามความต้องการของลูกค้า 
อาทิ งานทาสีภายในและภายนอก

Maintenance Service
บริการทำาความสะอาด และตรวจสอบสภาพของเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
อาทิ เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผ้า

3D Design Service
บริการออกแบบห้องด้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบ 3 มิติ

Home Service
บริการครบวงจร ขยายครอบคลุมทั่วประเทศ

รายงานประจำาปี 255608



Home Card / Professional Card
บัตรสมาชิกสำาหรับลูกค้าทั่วไป และลูกค้ากลุ ่มเจ ้าของโครงการ 
ครอบคลุมถึงผู้รับเหมา สถาปนิก วิศวกร มัณฑนากร และช่าง ลูกค้า 
ผู้ถือบัตรจะได้สิทธิรับส่วนลดในการซื้อสินค้า และการบริการต่างๆ  
ยอดซื้อผ่านบัตรจะถูกสะสมเป็นคะแนนเพื่อนำามาแลกใช้แทนเงินสด หรือ
แลกรับสิทธิประโยชน์อื่นๆ มากมาย อาทิ การเข้าร่วมกิจกรรม DIY 
Workshop เช่น สอนการทาสีบ้าน อบรมศาสตร์ฮวงจุ้ย การใช้คะแนน
สะสมแลกส่วนลด เป็นต้น โดยสิ้นปี 2556 โฮมโปร มีสมาชิกบัตรแล้ว 
กว่า 1.76 ล้านราย

HomePro Visa Platinum Credit Card

บัตรเครดิตที่ให้สิทธิประโยชน์ครบครัน ภายใต้แนวคิด 
 “ครบถ้วนเรื่องบ้าน เติมเต็มให้ชีวิต”

• รับส่วนลดจากการซื้อสินค้า และบริการ Home Service ที่โฮมโปร 
• รับสิทธิผ่อนชำาระ 0% นาน 10 เดือน ตามเงื่อนไขที่กำาหนด
• สามารถเรียกใช้บริการ Home Assistance ตลอด 24 ชั่วโมง หากเกิปัญหา 
 ฉุกเฉินภายในบ้าน เช่น ปัญหาระบบไฟฟ้า ปัญหาท่อประปารั่ว กุญแจบ้าน 
 สูญหาย ถูกสัตว์มีพิษรบกวน หลังคารั่ว เป็นต้น
• สามารถใช้บริการ Life’s Convenient ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเป็นบริการ 
 ช่วยเหลือ และอำานวยความสะดวกในจองโต๊ะอาหาร ที่พัก โรงแรม ทั้งใน 
 และต่างประเทศ บริการจัดส่งดอกไม้ ของขวัญ หนังสือ บริการค้นหาข้อมูล 
 สินค้า บริการ สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร เป็นต้น
• รับเครดิติเงินคืนจากการเติมนำ้ามัน
• วงเงินคุ้มครอง 10 ล้านบาท ประกันอบุติัเหตุการเดนิทางทัง้ในและต่างประเทศ
• ประกันเครื่องบินล่าช้าหรือยกเลิกเกินกว่า 6 ชั่วโมงขึ้นไป

HomePro’s Card
บัตรอภิสิทธิ์ เพื่อความคุ้มค่าแก่คนสำาคัญเช่นคุณ

บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 09



Corporate Social Responsibility : CSR
ความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

Kids’ Toilet
รอยยิ้มนี้แทนคำาขอบคุณ

ทกุการช้อปของคุณทีโ่ฮมโปร ส่วนหนึง่จะถูกนำาไปสร้างรอยย้ิมให้แก่เดก็จำานวนมาก ผ่าน “โครงการห้องนำา้ของหน”ู

ที่เริ่มต้นขึ้นจากการเล็งเห็นว่า โรงเรียนระดับประถมศึกษาท่ัวประเทศยังขาดแคลนห้องนำ้าท่ีได้มาตรฐาน และถูก 

สุขอนามัยเป็นจำานวนมาก  ดังนั้นเพื่อเป็นการตอบแทนคืนสู่สังคม  โฮมโปร และพันธมิตรทางธุรกิจ ร่วมกับกรม

อนามัย กระทรวงสาธารณะสุข และสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้เข้า

ตรวจสอบ และปรับปรุง เพื่อยกระดับมาตรฐานห้องนำ้าของโรงเรียนให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับ

ประเทศ หรือ HAS (Healthy, Accessibility, Safety) คือ สะอาด  เพียงพอ  ปลอดภัย    

รายงานประจำาปี 2556010



ทั้งนี้ นับจากจุดเริ่มต้นโครงการในเดือนธันวาคม 2949 จนถึงสิ้นปี 2556 โฮมโปรได ้

ส่งมอบห้องนำ้าตามโครงการแล้วทั้งสิ้น 1,803 ห้อง จาก 135 โรงเรียน ใน 38 จังหวัด

ทั่วประเทศ มีเด็กนักเรียนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการกว่า 40,000 คน
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หน่วย : ล้านบาท

รายงานประจำาปี 2556012

สรุปข้อมูลทางการเงิน

รายการ

รายการ

งบการเงินรวม

งบการเงินรวม

2556

2556

2555

2555

2554

2554

งบการเงินเฉพาะบริษัท

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2556

2556

2555

2555

2554

2554

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการท�าก�าไร

อัตราก�าไรขั้นต้น (%)

อัตราก�าไรจากการด�าเนินงาน (%)

อัตราก�าไรสุทธิต่อรายได้รวม (%)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพการด�าเนินงาน

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%)

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

อัตราส่วนความสามารถช�าระดอกเบี้ย (เท่า)

สินทรัพย์รวม

หนี้สินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้น

รายได้จากการขาย

รายได้รวม

ก�าไรสุทธิ

ก�าไรต่อหุ้น (บาท)

มูลค่าปันผลต่อหุ้น (บาท)*

หุ้นสามัญที่ออกช�าระแล้ว (ล้านหุ้น)*

0.70

26.00

10.51

7.28

29.67

11.54

1.61

30.52

0.64

26.84

10.31

7.16

27.10

9.93

1.83

23.82

35,941.68

23,225.30

12,716.38

40,111.64

42,830.23

3,068.48

0.32

0.1853

9,589.55

25,868.37

15,941.10

9,927.28

34,541.55

36,969.30

2,670.79

0.28

0.407523

7,041.43

20,758.81

12,556.71

8,202.10

28,363.42

30,502.43

2,005.36

0.29

0.3088

5,836.72

34,870.21

22,136.99

12,733.23

39,933.59

42,521.43

3,119.93

0.33

0.1853

9,589.55

25,796.71

15,904.39

9,892.32

34,542.73

36,843.48

2,651.55

0.28

0.407523

7,041.43

20,723.73

12,537.41

8,186.32

28,364.67

30,419.43

2,016.81

0.29

0.3088

5,836.72

0.82

25.70

10.73

6.57

27.77

10.74

1.53

42.55

0.68

26.80

10.49

7.34

27.58

10.29

1.74

23.13

0.69

26.01

10.44

7.25

29.54

11.48

1.61

29.74

0.81

25.70

10.76

6.63

28.02

10.82

1.53

41.30

หมายเหตุ : วันที่ 23 กันยายน 2556 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 อนุมัติให้มีการจ่ายปันผลระหว่างกาลจ�านวน 0.1853 บาท/หุ้น โดยแยกเป็นเงินปันผล  
  0.0186 บาท/หุ้น และหุ้นปันผล 0.1667 บาท/หุ้น พร้อมกันนี้ที่ประชุมได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจ�านวน 1,370.21 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการจ่าย 
  หุ้นปันผล



 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน) ก่อตั้งข้ึนเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2538 ด้วยทุนจดทะเบียนเร่ิมต้น 150 ล้านบาท  

ซึ่งเป็นการร่วมลงทุนของ กลุ่ม แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ และ บริษัท อเมริกัน อินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จ�ากัด ได้เข้าจดทะเบียนเป็นบริษัท

รับอนุญาต ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2544 

 บริษัทฯ ก่อตัง้ขึน้โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ประกอบธรุกจิค้าปลกี โดยจ�าหน่ายสนิค้าและให้บรกิารทีเ่กีย่วข้องกบัการก่อสร้าง ต่อเตมิ ซ่อมแซม 

อาคาร บ้านและที่อยู่อาศัยแบบครบวงจร โดยใช้ชื่อทางการค้าว่า “โฮมโปร” (HomePro) ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ สาขาแรกที่

บริษัทได้เปิดด�าเนินการคือ สาขารังสิต โดยเปิดในเดือนกันยายน 2539

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีสาขารวมทั้งสิ้น 64 สาขา ในรูปแบบ “โฮมโปร” ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 21 สาขา 

และสาขาต่างจังหวัดอีก 43 สาขา ส�าหรับสาขาที่เปิดใหม่ในปีนี้มีจ�านวน 11 แห่ง ได้แก่ สาขาจันทบุรี สาขาชุมพร สาขาปราจีนบุรี สาขา

กาญจนบุรี สาขาแพร่ สาขาพุทธมณฑลสาย 5 สาขาสระบุรี สาขาเพชรบูรณ์ สาขาชัยภูมิ สาขาเชียงราย และสาขาเลย รวมถึงยังได้มีการย้าย

ที่ตั้งสาขา 1 แห่ง ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ 2 สาขาในรูปแบบ “เมกา โฮม” ได้แก่ สาขารังสิต ที่จังหวัดปทุมธานี และสาขาแม่สอด ที่จังหวัด

ตาก
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ข้อมูลทั่วไป

โครงสร้างของกลุ่มธุรกิจ

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน)

บจก. มาร์เก็ต วิลเลจ
Home Product Center 
(Malaysia) SDN. BHD.

บจก. เมกา โฮม เซ็นเตอร์ บจก. ดีซี เซอร์วิส เซ็นเตอร์

ประเภทธุรกิจ : ค้าปลีกสินค้าเกี่ยวกับบ้าน และให้บริการที่เกี่ยวข้องแบบครบวงจร

ประเภทธุรกิจ 

: บริหารพื้นที่ให้เช่า และให้

บริการด้านสาธารณูปโภค

สัดส่วนการถือครองหุ้น 

: ร้อยละ 99.99

ประเภทธุรกิจ 

: ค้าปลีกสินค้าเกี่ยวกับบ้าน 

และให้บริการที่เกี่ยวข้องแบบ

ครบวงจร ณ ประเทศมาเลเซีย

สัดส่วนการถือครองหุ้น 

: ร้อยละ 100

ประเภทธุรกิจ 

: ค้าปลีก ค้าส่ง วัสดุก่อสร้าง 

และสินค้าเกี่ยวกับบ้าน

สัดส่วนการถือครองหุ้น 

: ร้อยละ 99.99

ประเภทธุรกิจ 

: บริหารจัดการคลังสินค้า 

และขนส่งสินค้า

สัดส่วนการถือครองหุ้น 

: ร้อยละ 99.99



 ที่ตั้ง 96/27 หมู่ที่ 9 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
 โทรศัพท์ 0 2832 1000
 โทรสาร 0 2832 1400
 Web site www.homepro.co.th
 ประเภทธุรกิจ จ�าหน่ายสินค้า และให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง ต่อเติม ตกแต่ง ซ่อมแซมบ้าน
  และที่อยู่อาศัยแบบครบวงจร
 เลขทะเบียนบริษัท 0107544000043
 ทุนจดทะเบียน 9,589,847,893 หุ้น
 ทุนช�าระแล้ว 9,589,550,988 หุ้น

 ชื่อ บริษัท มาร์เก็ต วิลเลจ จ�ากัด 
 ที่ตั้ง 234/1 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110
 โทรศัพท์ 0 3261 8888
 โทรสาร 0 3261 8800
 ประเภทธุรกิจ บริหารพื้นที่ให้เช่า พร้อมให้บริการด้านสาธารณูปโภค
 จ�านวนหุ้นที่ออกจ�าหน่าย หุ้นสามัญ 50,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
 จ�านวนหุ้นที่ถือครอง  49,993 หุ้น
 
 ชื่อ Home Product Center (Malaysia) SDN. BHD.
 ที่ตั้ง กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
 ประเภทธุรกิจ ค้าปลีกสินค้าเกี่ยวกับบ้าน และให้บริการที่เกี่ยวข้องแบบครบวงจร
 จ�านวนหุ้นที่ออกจ�าหน่าย หุ้นสามัญ 10,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 ริงกิต
 จ�านวนหุ้นที่ถือครอง  10,000,000 หุ้น
 
 ชื่อ บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จ�ากัด
 ที่ตั้ง 49 หมู่ที่ 5 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
 โทรศัพท์ 0 2516 0099
 โทรสาร 0 2516 0098
 ประเภทธุรกิจ ค้าปลีก ค้าส่ง วัสดุก่อสร้าง และสินค้าเกี่ยวกับบ้าน
 จ�านวนหุ้นที่ออกจ�าหน่าย หุ้นสามัญ 5,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท
 จ�านวนหุ้นที่ถือครอง  4,999,998 หุ้น
 
 ชื่อ บริษัท ดีซี เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จ�ากัด
 ที่ตั้ง 100 หมู่ที่ 2 ต.ล�าไทร อ.วังน้อย จ.อยุธยา 13170
 ประเภทธุรกิจ บริหารจัดการคลังสินค้า และขนส่งสินค้า
 จ�านวนหุ้นที่ออกจ�าหน่าย หุ้นสามัญ 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
 จ�านวนหุ้นที่ถือครอง  499,997 หุ้น

รายงานประจำาปี 2556014

ข้อมูลของ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์

ข้อมูลของบริษัทที่ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ ถือครองตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป



1. รังสิต
100 ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

2. รัตนาธิเบศร์
6/1 หมู่ที่ 6 ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

3. แฟชั่น ไอส์แลนด์
587, 589 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว จ.กรุงเทพฯ 10230

4. ฟิวเจอร์มาร์ท
295 ถ.พระราม 3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม จ.กรุงเทพฯ 10120

5. พาราไดซ์ พาร์ค 
61 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ จ.กรุงเทพฯ 10250

6. เดอะมอลล์ บางแค
275 หมู่ที่ 1 ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค จ.กรุงเทพฯ 10160

7. เดอะมอลล์ โคราช
1242/2 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

8. รัชดาภิเษก
125 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง จ.กรุงเทพฯ 10400

9. เพลินจิต
55 อาคารเวฟเพลส ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพฯ 10330

10. ภูเก็ต
104 หมู่ที่ 5 ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

11. เชียงใหม่
94 หมู่ที่ 4 ถ.เชียงใหม่-ล�าปาง ต.หนองป่าคลั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

12. รามค�าแหง
647/19 ถ.รามค�าแหง (สุขาภิบาล 3) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพฯ 10240

13. พระราม 2
45/581 หมู่ที่ 6 แขวงแสมด�า เขตบางขุนเทียน จ.กรุงเทพฯ 10150

14. ประชาชื่น
96/27 หมู่ที่ 9 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

15. ลาดพร้าว
669 ถ.ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร จ.กรุงเทพฯ 10900

16. พัทยา
333 หมู่ที่ 9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

17. แจ้งวัฒนะ
113 หมู่ที่ 5 ต.ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

18. หาดใหญ่
677 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

19. ราชพฤกษ์
82 หมู่ที่ 2 ต.บางขุนกอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

20. สุวรรณภูมิ
99/28 หมู่ที่ 1 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

21. หัวหิน
234/1 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110

22. สมุย
1/7 หมู่ที่ 6 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84320

23. พิษณุโลก
959 หมู่ที่ 10 ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

24. ขอนแก่น
177/98 หมู่ที่ 17 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

25. อุดรธานี
89/20 หมู่ที่ 9 ซ.บ้านหนองเหล็ก ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

26. สุราษฏร์ธานี
86 หมู่ที่ 3 ต�าบลวัดประดู่ อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี 84000

27. เพชรเกษม
224 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จ.กรุงเทพฯ 10160

28. ชลบุรี
15/16 หมู่ที่ 3 ต.ห้วยกะปิ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

29. เอกมัย-รามอินทรา
41 ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว จ.กรุงเทพฯ 10230

30. ระยอง
560 ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21000

31. อยุธยา
80 หมู่ที่ 2 ต.บ้านกรด อ.บางปะอิน จ.อยุธยา 13160

32. เชียงใหม่-หางดง
433/4-5 หมู่ที่ 7 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

33. กระบี่
349 หมู่ที่ 11 ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000

34. ภูเก็ต-ฉลอง
61/10 หมู่ที่ 10 ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83130

35. เขาใหญ่
288 หมู่ที่ 11 ต.หนองน�้าแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130

36. นครปฐม
752/3 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยจรเข้ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000

37. นครราชสีมา
384 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

38. ล�าลูกกา
99 ม.6 ต.บึงค�าพร้อย อ.ล�าลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

39. สุขาภิบาล 3
101 ถ.รามค�าแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี จ.กรุงเทพฯ 10510

40. นครศรีธรรมราช
89 ถ.นคร-ปากพนัง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000

41. ฉะเชิงเทรา
187/9 ถ.ฉะเชิงเทรา-บางปะกง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000

42. ร้อยเอ็ด
116 ม.3 ต.ดงลาน อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000

บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 015

ข้อมูลสาขาของโฮมโปร



43. สุพรรณบุรี
133 ถ.มาลัยแมน ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000

44. ลพบุรี
85 ม.6 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000

45. สกลนคร
689/1 ถ.นิตโย ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

46. ตรัง
196 หมู่ที่ 4 ต.บ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง 92000

47. เมกาบางนา
39 หมู่ที่ 6 ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

48. บุรีรัมย์
499 หมู่ที่ 9 ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000

49. หาดใหญ่ (กาญจนวนิช)
33/40 หมู่ที่ 5 ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

50. นครสวรรค์
119/2 หมู่ที่ 7 ต.บางม่วง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

51. มหาชัย
68/98 หมู่ที่ 8 ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000

52. อุบลราชธานี
284 หมู่ที่ 7 ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

53. ราชบุรี
208 หมู่ที่ 13 ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000

54. จันทบุรี
21/18 หมู่ที่ 11 ต. พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

55. ชุมพร
63 หมู่ที่ 1 ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร 86000

56. ปราจีนบุรี
44/1 หมู่ที่ 4 ต.บางบริบูรณ์ อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000

57. กาญจนบุรี
15 หมู่ที่ 1 ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71000

58. แพร่
171 หมู่ที่ 7 ต.ป่าแมด อ.เมือง แพร่ 54000

59. พุทธมณฑลสาย 5
198 หมู่ที่ 1 ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210

60. สระบุรี
24/3 หมู่ที่ 2 ต.ตะกุล อ.เมือง จ.สระบุรี 18000

61. เพชรบูรณ์
151 หมู่ที่ 1 ต.ชอนไพร อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000

62. ชัยภูมิ
164 หมู่ที่ 7 ต.หนองนาแซง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

63. เชียงราย
157 หมู่ที่ 2 ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

64. เลย
117 หมู่ที่ 9 ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย 42000

รายงานประจำาปี 2556016

 ผู้สอบบัญชี บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด (เดิมชื่อบริษัท ส�านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด)
  อาคารเลครัชดา ชั้น 33 193/136-137 ถ.รัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
  โทรศัพท์ 0 2264 0777    โทรสาร 0 2264 0789-90

 ที่ปรึกษากฎหมาย Wissen & Co Ltd.
  ชั้น 8 ห้อง 3801 อาคาร บีบี 54 ซ.สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
  โทรศัพท์ 0 2259 2627    โทรสาร 0 2259 2630

 นายทะเบียนหุ้น บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ�ากัด
  62 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 4, 6-7 ถ.รัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
  โทรศัพท์ 0 2229 2800    โทรสาร 0 2359 1262-3

 นายทะเบียนหุ้นกู้ หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ ครั้งที่ 1/2554
  ธนาคารไทยพาณิชย์ จ�ากัด (มหาชน)
  9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  โทรศัพท์ 0 2256 2323-7  โทรสาร 0 2256 2406

  หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ ครั้งที่ 1/2555 และ
  หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ ครั้งที่ 1/2556
  ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ�ากัด (มหาชน)
  44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  โทรศัพท์ 0 2626 7503-4  โทรสาร 0 2626 7542

ข้อมูลบุคคลอ้างอิง

ข้อมูลสาขาเมกา โฮม

1. รังสิต
49 หมู่ที่ 5 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

2. แม่สอด
1108 หมู่ที่ 1 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110



ประวัติโดยย่อของกรรมการ

นายอนันต์ อัศวโภคิน ( 63 ปี)
ประธานกรรมการ

ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ 29 พ.ค. 2544

ปัจจบัุนด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ 4 แห่ง 

และบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 3 แห่ง โดยในจ�านวนนี้ไม่มี

กิจการที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติอบรม

-  MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-  M.S. Industrial Engineering, Illinois Institute of Technology, USA

- วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-  การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 หลักสูตร DCP Program ปี 2547

-  การอบรมในปี 2556 (ไม่มี)

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง โดยสังเขป  

2538 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

  บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์  (ค้าปลีก Home Center)

2552 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

  บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป (ธุรกิจลงทุน)

2548 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

  บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (ธนาคารพาณิชย์)

  กรรมการ

  บจก. แอล แอนด์ เอช พรอ็พเพอร์ตี ้ (พฒันาอสังหารมิทรพัย์)

  กรรมการ

  บจก. แอล แอนด์ เอช สาทร (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

2528 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ และ กรรมการผู้จัดการ

  บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

2526 - ปัจจุบัน กรรมการ

  บมจ. ควอลิตี้ เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  0.15%

นายพงส์ สารสิน ( 86 ปี)
กรรมการอิสระ

ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ 29 พ.ค. 2544

ปัจจบุนัด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษัิททีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ 4 แห่ง 

และบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง โดยในจ�านวนนี้ไม่มี

กิจการที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติอบรม

-  ปริญญาตรีดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-  บริหารธุรกิจบัณฑิต Boston University

-  การอบรมในปี 2556 (ไม่มี)

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง โดยสังเขป 

2538 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ

  บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์  (ค้าปลีก Home Center)

2543 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

  บจก. ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) 

  (ผลิต และประกอบรถยนต์)

2539 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ

  บมจ. แชงกรี -ลา โฮเต็ล  (ธุรกิจโรงแรม)

2537 - ปัจจุบัน กรรมการ

  บมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

  กรรมการ

  บมจ. สัมมากร (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

2543 - 2556 ประธานกรรมการ

  บจก. ไทยน�้าทิพย์

  (ผลิต และจ�าหน่ายเครื่องดื่ม)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  0.23%

บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 017



นายมานิต  อุดมคุณธรรม ( 69 ปี)
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ 29 พ.ค. 2544

ปัจจบุนัด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ 1 แห่ง 

และบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 8 แห่ง โดยในจ�านวนนี้ไม่มี

กิจการที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติอบรม

- มัธยมศึกษาตอนปลาย

- การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 หลักสูตร DAP Program ปี 2547

 การอบรมในปี 2556 (ไม่มี)

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง โดยสังเขป
2543 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
  บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (ค้าปลีก Home center)
2550 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
  บจก. อิลีเชี่ยน ดีเวลลอปเม้น (โรงแรม)
2549 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
  บจก. เซี่ยงไฮ้ อินน์ (โรงแรม)
  กรรมการ
  บจก. พานาลี (โรงแรม)
2547 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. เกาะมะพร้าว ไอส์แลนด์ (โรงแรม)
2546 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. อาร์ แอล พี (บริษัท Holding)
2544 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร
  บจก. ยู เอส ไอ โฮลดิ้ง (บริษัท Holding)
  กรรมการ
  บจก. แฟชั่นพีเพิล (จ�าหน่ายเครื่องแต่งกาย)
  กรรมการ
  บจก. แอ๊คทีฟ เนชั่น (จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์กีฬา)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท   3.08%

นายรัตน์  พานิชพันธ์ ( 66 ปี)
กรรมการ กรรมการบริหาร และ 

ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ 20 ธ.ค. 2544

ปัจจบุนัด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษัิททีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ 4 แห่ง  

และบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 3 แห่ง โดยในจ�านวนนี้ไม่มี

กิจการที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติอบรม
- M.S. in Business Ad.,Fort Hays Kansas State Uinversity, Hays, Kansas, USA.
- วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน กรรมการบริษัทไทย (IOD)
 หลักสูตร DAP Program ปี 2546
 หลักสูตร DCP Program ปี 2548
  หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) ปี 2553
 การอบรมในปี 2556 (ไม่มี)

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง โดยสังเขป 
2550 - ปัจจุบัน กรรมการบรหิาร ประธานกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน
2244 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์  (ค้าปลีก Home center)
2556 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บมจ.หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)
  (ธุรกิจลงทุน)
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ และประธานกรรมการ
  บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียลกรุ๊ป (ธุรกิจลงทุน)
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร
  บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (บริหารจัดการกองทุน)
2548 - ปัจจุบัน กรรมการ  และประธานกรรมการบริหาร
  บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  (ธนาคารพาณิชย์)
  กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการก�าหนดค่าตอบแทน
  บมจ. บ้านปู  (ธุรกิจพลังงาน)
2544 - ปัจจุบัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ กรรมการผู้จัดการ
  บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2549 - 2552 กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
  บมจ. ไออาร์พีซี (ธุรกิจปิโตรเคมี)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท   (ไม่มี)

รายงานประจำาปี 2556018



นายอภิลาศ  โอสถานนท์ ( 79 ปี)
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ 29 พ.ค. 2544

ปัจจบุนัด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ 1 แห่ง 

และบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง  โดยในจ�านวนนี้ไม่มี

กิจการที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติอบรม

-  ปริญญาบัตรเทคโนโลยีการเกษตร

 ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

-  การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 หลักสูตร DAP Program ปี 2547

 การอบรมในปี 2556 (ไม่มี)

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง โดยสังเขป 

2544 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

  บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (ค้าปลีก Home center)

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ

  บมจ. บางกอกกล๊าส (ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์แก้ว)

2539 - 2552 ประธานกรรมการ

  Tokyo Leasing (ธุรกิจ Leasing)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท   (ไม่มี)

นายทวีวัฒน์  ตติยมณีกุล ( 68 ปี)
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ 29 พ.ค. 2544

ปัจจบุนัด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษัิททีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ 1 แห่ง 

และบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 2 แห่ง โดยในจ�านวนนี้ไม่มี

กิจการที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติอบรม

-  ประถมศึกษา

-  การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 หลักสูตร DAP Program ปี 2547

 การอบรมในปี 2556 (ไม่มี)

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง โดยสังเขป 

2544 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

  บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (ค้าปลีก Home center)

2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร

  บจก. มณีพิณ (Holding)

2532 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร

  บจก. สตาร์แฟชัน่ (2551) (ผลิตและจ�าหน่ายเครือ่งแต่งกาย)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท   (ไม่มี)

บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 019



นายชนินทร์  รุนสำาราญ ( 66 ปี)
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและ

ก�าหนดค่าตอบแทน

ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ 3 ต.ค. 2548

ปัจจบุนัด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ 2 แห่ง 

และบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 1 แห่ง โดยในจ�านวนนี้ไม่มี

กิจการที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติอบรม

- MBA, Fort Hays State University Kansas, USA.

-  การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 หลักสูตร DCP Program ปี 2545

 หลักสูตร RCM Program ปี 2545

 การอบรมในปี 2556 (ไม่มี)

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง โดยสังเขป

2548 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ

  กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

  บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์  (ค้าปลีก Home center)

2553 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร

  บจก. เอส บี แอล ลิสซิ่ง  (ธุรกิจ Leasing)

2529 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ

  กรรมการก�าหนดค่าตอบแทน และ กรรมการสรรหา

  บมจ. ไทยรับประกันภัยต่อ  (ธุรกิจประกันภัย)

2546 - 2556 กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ 

  ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

  กรรมการทรัพยากรบุคคลและพิจารณาค่าตอบแทน

  บมจ. ไทยพาณิชย์สามัคคีประกันภัย (ธุรกิจประกันภัย)

2539 - 2552 กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  บมจ. เงินทุน สินอุตสาหกรรม  (ธุรกิจเงินทุน)

สัดส่วนการถือครองหุ้นในบริษัท  (ไม่มี)

นายอภิชาติ  นารถศิลป์ ( 56 ปี)
กรรมการ และกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ 16 ส.ค. 2544

ปัจจบุนัด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษัิททีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ 1 แห่ง 

และบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 

2 แห่ง โดยในจ�านวนนี้ไม่มีกิจการที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติอบรม

-  MBA, University of Southern California

- การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 หลักสูตร DAP Program ปี 2547

-  การอบรมในปี 2556 การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบัน

 กรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร RCC Program ปี 2556

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง โดยสังเขป 

2544 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

  บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์  (ค้าปลีก Home center)

2556 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ และ

  กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

  บจก. วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง  (ผลิตไฟฟ้าพลังงานลม)

2542 - ปัจจุบัน กรรมการ

  บจก. ไพน์บรดิจ์ (ประเทศไทย)  (บรกิารค�าแนะน�าการลงทุน)

สัดส่วนการถือครองหุ้นในบริษัท  (ไม่มี)

รายงานประจำาปี 2556020



นายคุณวุฒิ  ธรรมพรหมกุล ( 57 ปี)
กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ 29 พ.ค. 2544

ปัจจบุนัด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษิทัทีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ 2 แห่ง 

และบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 3 แห่ง โดยในจ�านวนนี้ไม่มี

กิจการที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติอบรม

-  MBA สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

-  การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 หลักสูตร DCP Program ปี 2544

 การอบรมในปี 2556 (ไม่มี)

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง โดยสังเขป 

2538 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารและ กรรมการผู้จัดการ

  บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์  (ค้าปลีก Home center)

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ

  บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป  (ธุรกิจลงทุน)

2555 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร

  บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  (ธนาคารพาณิชย์)

2554 - ปัจจุบัน กรรมการ

  Home Product Center (Malaysia) SDN. BHD. (ค้าปลีก)

2548 - ปัจจุบัน กรรมการ

  บจก. มารเก็ต วิลเลจ (บริหารพื้นที่ให้เช่า)

สัดส่วนการถือครองหุ้นในบริษัท   1.44%

นายนพร  สุนทรจิตต์เจริญ ( 55 ปี)
กรรมการ และกรรมการบริหาร

ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ 29 พ.ค. 2544

ปัจจบุนัด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษัิททีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ 4 แห่ง 

และบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 3 แห่ง โดยในจ�านวนนี้ไม่มี

กิจการที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติอบรม
-  MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-  วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (โยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-  การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 หลักสูตร DCP Program ปี 2548
 หลักสูตร DAP Program ปี 2547
 การอบรมในปี 2556 (ไม่มี)

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง โดยสังเขป
2538 - ปัจจุบัน กรรมการ และกรรมการบริหาร
  บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์  (ค้าปลีก Home center)
2556 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริหาร
2545 - ปัจจุบัน กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ
  บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2552 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป (ธุรกิจลงทุน)
2548 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  (ธนาคารพาณิชย์)
2538 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นอร์ธอีส  (พัฒนาอสงัหารมิทรพัย์)
  กรรมการ
  บจก. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ นอร์ธ  (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2537 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บมจ. ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดัคส์  
  (ผลิต และจ�าหน่ายวัสดุก่อสร้าง)
2537 - 2554 กรรมการ
  บมจ. บางกอก เชน ฮอสปิตอล  (โรงพยาบาล)

สัดส่วนการถือครองหุ้นในบริษัท  (ไม่มี)

บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 021



นายจุมพล  มีสุข (65 ปี)
กรรมการ

ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ 29 พ.ค. 2544

ปัจจบัุนด�ารงต�าแหน่งกรรมการทีบ่มจ. โฮม โปรดกัส์ เซน็เตอร์ เพยีงบรษัิทเดยีว

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติอบรม

-  MBA   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

-  BS. ARCH, F.E.U., Philippines

-  BS. CE, F.E.U., Philippines

-  การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 หลักสูตร DAP Program ปี 2547

 หลักสูตร DCP Program ปี 2551

 การอบรมในปี 2556 (ไม่มี)

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง โดยสังเขป 

2538 - ปัจจุบัน กรรมการ

  บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์  (ค้าปลีก Home center)

2549 - 2553 กรรมการ

  บจก. เดอะ คอนฟิเด้นซ์  (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

2536 - 2553 กรรมการ

  บจก. คาซ่า วิลล์  (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

  กรรมการ ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

  และกรรมการผู้จัดการ

  บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์ (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)

  กรรมการ

  บมจ. ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดัคส์ 

  (ผลิต และจ�าหน่ายวัสดุก่อสร้าง)

สัดส่วนการถือครองหุ้นในบริษัท   0.03%

นางสุวรรณา พุทธประสาท (59 ปี)
กรรมการ

ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อ 2 ก.ค. 2544

ปัจจบุนัด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบรษัิททีจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ 3 แห่ง 
และบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 5 แห่ง โดยในจ�านวนนี้ไม่มี
กิจการที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติอบรม
-  MBA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-  การอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 หลักสูตร DAP Program ปี 2547 
 หลักสูตร DCP Program ปี 2550
 หลักสูตร Financial Institutions Governance Program (FGP) ปี 2554
 การอบรมในปี 2556 (ไม่มี)

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง โดยสังเขป 
2546 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์  (ค้าปลีก Home center)
2554 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป  (ธุรกิจลงทุน)
2553 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. ไอเดีย ฟิตติ้ง  (ออกแบบและติดตั้งเฟอร์นิเจอร์)
2546 - ปัจจุบัน กรรมการ
  บจก. คาซ่า วิลล์  (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
  กรรมการ
  บจก. คิว เอช แมเนจเม้นท์
  (บริการดูแลผลประโยชน์ทางการเงิน)
2543 - ปัจจุบัน กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ
  บมจ. ควอลิตี้เฮ้าส์  (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
  กรรมการ
  บจก. คิว เอช อินเตอร์เนชั่นแนล
  (บริหารส�านักงาน และโครงการที่อยู่อาศัยให้เช่า)
  กรรมการ
  บจก. เดอะ คอนฟิเด้นซ์  (พัฒนาอสังหาริมทรัพย์)
2548 - 2555 กรรมการ
  บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  (ธนาคารพาณิชย์)

สัดส่วนการถือครองหุ้นในบริษัท  (ไม่มี)

รายงานประจำาปี 2556022



รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร

นาย วีรพันธ์  อังสุมาลี  (51 ปี)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - ด้านปฏิบัติการ

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติอบรม

ปริญญาโท วิศวอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

2548 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

   บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์

   (ค้าปลีก Home center)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  0.05%

นางสาว จารุโสภา   ธรรมกถิกานนท์ (54 ปี)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - ด้านจัดซื้อ Soft Line 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติอบรม

ปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้า

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

2546 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

   บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 

   (ค้าปลีก Home center)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  0.08%

นางสาว ศิริวรรณ  เปี่ยมเศรษฐสิน  (55 ปี)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - ด้านจัดซื้อ Home Electric Product

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติอบรม

อนุปริญญา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
2544 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
2550 - 2554 ผู้จัดการทั่วไป สายเครื่องใช้ไฟฟ้า
   บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 

   (ค้าปลีก Home center)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  0.03%

นาย เกษม ปิ่นมณเฑียรทอง (55 ปี)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - ด้านปฏิบัติการ

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติอบรม

บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

2556 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

2544 - 2556 ผู้จัดการเขต 

   บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์  

   (ค้าปลีก Home center)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  0.001%

นาง จริยา   โสรธรณ์  (55 ปี)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ด้านจัดซื้อ - Head Line

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติอบรม

ปริญญาโท สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
2550 - 2556 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

2548 - 2550 ผู้จัดการทั่วไป สายเดอะพาวเวอร์

   บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์

   (ค้าปลีก Home center)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  0.06%

นางสาว ธาราทิพย์   ตรีมั่นคง  (53 ปี)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - ด้านจัดซื้อต่างประเทศ

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติอบรม

มัธยมศึกษาตอนต้น

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

2543 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 

   บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์

   (ค้าปลีก Home center)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  0.27%

บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 023



นาย อนุชา  จิตจาตุรันต์  (50 ปี)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - ด้านธุรกิจต่างประเทศ 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติอบรม
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
2545 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์  
   (ค้าปลีก Home center)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  0.11%

นาย ชัยยุทธ   กรัณยโสภณ  (55 ปี)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - ด้านบริหารศูนย์กระจายสินค้า 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติอบรม
ปริญญาตรี การเงิน มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

2550 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์  
   (ค้าปลีก Home center)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  0.02%

นางสาว สุดาภา  ชะมด  (40 ปี)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติอบรม
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
2555 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์  
   (ค้าปลีก Home center)
2542 - 2555 ผู้จัดการอาวุโส บจก. เอคเซนเชอร์ โซลูชั่นส์
   (ที่ปรึกษาด้านการวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  0.00%

นาย ณัฏฐ์   จริตชนะ  (53 ปี)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - ด้านการตลาด

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติอบรม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

2549 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์
   (ค้าปลีก Home center)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  0.07%

นาย วทัญญู   วิสุทธิโกศล  (49 ปี)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - ด้านพัฒนาธุรกิจ

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติอบรม

MBA Georgia State University, USA.

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

2545 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์

   (ค้าปลีก Home center)

 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  0.07%

นาย นิทัศน์  อรุณทิพย์ไพฑูรย์  (48 ปี)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - ด้านบริหารศูนย์กระจายสินค้า 

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติอบรม

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

2553 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

2548 - 2553 ผู้จัดการทั่วไป ส�านักตรวจสอบภายใน

   บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (ค้าปลีก Home center)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  0.04%

นาง พรสุข  ดำารงศิริ  (48 ปี)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - ด้านบริหารสินค้าคงคลัง

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติอบรม
 MS-CIS, Colorado State University 

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 
2556 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์  
   (ค้าปลีก Home center)
2550 - 2556 ผู้จัดการอาวุโส
   บจก. เอก-ชัย ดีสทิบิวชั่น ซิสเทม
   (ค้าปลีก Tesco Lotus)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  0.00%

นางสาว วรรณี   จันทามงคล  (49 ปี)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - ด้านบัญชีและการเงิน  และ 

เลขานุการ คณะกรรมการบริษัท  

คุณวุฒิทางการศึกษาสูงสุด / ประวัติอบรม

ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 

ประสบการณ์การท�างานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง 

2548 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์

   (ค้าปลีก Home center)

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท  0.07%

รายงานประจำาปี 2556024



วิสัยทัศน์

เป็นผู้น�าในธุรกิจโฮมเซ็นเตอร์ในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

พันธกิจ

1. เราจะมอบความคุ้มค่าในด้านสินค้า บริการ และราคาให้แก่ลูกค้าเพื่อให้โฮมโปรเป็นอันดับหนึ่งในใจลูกค้า 

2. เราจะร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ ในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์ความส�าเร็จร่วมกัน 

3. เราจะให้ความส�าคัญและจะพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการท�างาน มีความรับผิดชอบต่องาน และลูกค้า รวมทั้งมีความพอใจ ความสุข  

 และความผูกพันต่อโฮมโปร 

4. เราจะบริหารงานอย่างมืออาชีพตามหลักธรรมาภิบาล การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อสังคมและชุมชน

5. เราจะแสวงหาโอกาสใหม่ทางธุรกิจเพื่ออนาคต และการสร้างมูลค่าเพิ่มที่เหมาะสมแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เป้าหมายการด�าเนินธุรกิจ

  ตามทีบ่รษิทัมวีสัิยทศัน์ทีจ่ะเป็นผูน้�าในธรุกจิโฮมเซน็เตอร์ในประเทศไทย และภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ ทีมุ่ง่เน้นเรือ่งการให้บรกิาร

ที่ครบวงจร (One Stop Shopping) บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับกับการเติบโตของสังคมเมือง ครอบคลุมจังหวัด

ที่เป็นยุทธศาสตร์ของการเปิดประชาคมอาเซียน (AEC : Asean Economics Community) และในจังหวัดที่มีศักยภาพในการเติบโต โดยม ี

เป้าหมายที่จะขยายให้ครบ 80 สาขา ภายในปี 2559 ครอบคลุมทั้งในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด รวมถึงพัฒนาการให้บริการ  

และคดัเลือกสินค้าใหม่ๆ เพิม่ความหลากหลายในแต่ละกลุ่มสนิค้า โดยปัจจบุนั ณ สิน้ปี 2556 บรษัิทฯ มสีาขาทัง้ส้ิน 64 สาขา กระจายครอบคลมุ 

36 จังหวัดทั่วประเทศ ทั้งนี้

  และเพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้น�าทางธุรกิจ และรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน นอกเหนือจากการธุรกิจเดิมของบริษัทฯ ภายใต้ชื่อ  

โฮมโปร แล้ว บริษัทฯ ยังได้ขยายธุรกิจใหม่เพื่อรองรับตลาดสินค้าวัสดุก่อสร้าง และตลาดสินค้าที่เกี่ยวข้องกับบ้าน บริษัทฯ โดยเปิดศูนย์รวม

สินค้าเกี่ยวกับบ้านและวัสดุก่อสร้างครบวงจร จ�าหน่ายสินค้าในรูปแบบค้าส่งและค้าปลีกภายใต้ชื่อ “เมกา โฮม” โดยมีลูกค้าเป้าหมายเป็น 

กลุ่มช่าง ผู้รับเหมา และเจ้าของโครงการ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้เตรียมความพร้อมส�าหรับขยายตลาดไปยังต่างประเทศ โดยมีแผนที่จะเปิด

สาขาแรกที่ประเทศมาเลเซียในปลายปี 2557

บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 025

ลักษณะการประกอบธุรกิจ



ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน) 

  บริษัทฯ ก่อตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจค้าปลีก โดยจ�าหน่ายสินค้า และให้บริการท่ีเก่ียวข้องกับการก่อสร้าง ต่อเติม 

ตกแต่ง ซ่อมแซม ปรับปรุง อาคาร บ้าน และที่อยู่อาศัยแบบครบวงจร (One Stop Shopping Home Center) โดยใช้ชื่อทางการค้าว่า “โฮม

โปร” (HomePro) ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ ปัจจุบันมีรายได้จากการประกอบธุรกิจ ดังนี้

1. ธุรกิจค้าปลีก โดยแบ่งสินค้าออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ได้แก่ 

การให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจค้าปลีก

  เนือ่งจากสินค้าส่วนใหญ่ของบรษิทัฯ เป็นสนิค้าทีม่รีายละเอียดของวธิกีาร และขัน้ตอนการใช้งานท่ีต้องมีการถ่ายทอดให้กบัลูกค้า บรษัิทฯ 

จึงจัดให้บริการด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเริ่มตั้งแต่การให้ค�าปรึกษา และข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจเพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อ

สินค้าได้ตรงกับวัตถุประสงค์การใช้งานมากที่สุด อีกทั้งยังมีบริการ “โฮม เซอร์วิส” (Home Service) ที่ให้บริการครอบคลุมงานออกแบบห้อง

ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 3 มิติ (3D Design) และงานบริการดังต่อไปนี้

  1. งานติดตั้ง / ย้ายจุด / แก้ปัญหา (Installation Service)

  2. งานตรวจเช็ค / ท�าความสะอาด / บ�ารุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ (Maintenance Service)

  3. งานปรับปรุง / ตกแต่งบ้าน (Home Improvement Service)

  นอกจากนี้ยังมีบริการจัดหาช่างและผู้รับเหมา บริการเปลี่ยนคืนสินค้า การจัดสาธิต DIY (Do It Yourself) และ กิจกรรม Workshop  

ที่เป็นประโยชน์แก่การดูแลบ้านแก่ลูกค้าอีกด้วย

2. การให้บริการพื้นที่เพื่อร้านค้าเช่า

  บริษัทฯ มีการจัดสรรพื้นที่ในบางสาขาเพื่อให้บริการแก่ร้านค้าเช่า และมีการพัฒนารูปแบบสาขาที่เรียกว่า “โฮมโปร วิลเลจ”  

(HomePro Village) ซึ่งด�าเนินธุรกิจในลักษณะของศูนย์การค้าเต็มรูปแบบ ภายในโครงการ นอกจากจะมีสาขาของโฮมโปรแล้ว ยังมีพ้ืนท่ี 

ในส่วนของศูนย์การค้า โดยผู้เช่าส่วนใหญ่ได้แก่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหาร ธนาคาร ร้านหนังสือ ร้านสินค้าไอที เป็นต้น 

  ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีสาขาในรูปแบบ โฮมโปร วิลเลจทั้งสิ้น 4 สาขา ได้แก่ สาขาสุวรรณภูมิ สาขาหัวหิน  

สาขาภูเก็ต-ฉลอง และสาขาราชพฤกษ์ 

สินค้าที่เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้าง สี อุปกรณ์ปรับปรุงบ้าน ห้องน�้าและ

สุขภัณฑ์ เครื่องครัว เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า และโคมไฟ

สินค้าประเภทเครื่องนอน ผ้าม่าน และสินค้าตกแต่ง

Hard Line Solf Line 

รายงานประจำาปี 2556026



ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทย่อย

  1. บริษัท มาร์เก็ต วิลเลจ จำากัด ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2548 ตั้งอยู่ที่ 234/1 ถ.เพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน  
   จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดย บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ เข้าถือหุ้นร้อยละ 99.99 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท  
   มาร์เก็ต วิลเลจ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารพื้นท่ีให้เช่า พร้อมกับให้บริการทางด้านสาธารณูปโภคแก่ผู้เช่า เริ่มต้น 
   ด�าเนินการที่โครงการ “หัวหิน มาร์เก็ต วิลเลจ” (Hua-Hin Market Village) ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ ถ.เพชรเกษม จ.ประจวบคีรีขันธ์  
   เปิดด�าเนินการในไตรมาสแรกปี 2549 

  2. Home Product Center (Malaysia) SDN. BHD. จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 ตั้งอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์  
   ประเทศมาเลเซีย โดย บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ เข้าถือหุ้นร้อยละ 100 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 10,000,000 ริงกิต  
   Home Product Center (Malaysia) SDN. BHD. จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อด�าเนินธุรกิจค้าปลีกสินค้าเกี่ยวกับบ้านที่ประเทศ 

   มาเลเซีย ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมเปิดด�าเนินการ 

  3. บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จำากัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 ตั้งอยู่ที่ 49 หมู่ที่ 5 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง  
   จ.ปทุมธานี 12120 โดย บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ เข้าถือหุ้นร้อยละ 99.99 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 500,000,000 บาท  
   จัดต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อด�าเนินธุรกิจค้าปลีก และค้าส่ง วัสดุก่อสร้าง สินค้าเกี่ยวกับบ้าน และของใช้ในครัวเรือน  

   เปิดด�าเนินการ 2 สาขาแรกในปี 2556 ได้แก่ สาขารังสิต จ.ปทุมธานี และสาขาแม่สอด จ.ตาก 

  4. บริษัท ดีซี เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำากัด จัดตั้งขึ้นเม่ือวันท่ี 4 กันยายน 2556 ตั้งอยู่ท่ี 100 หมู่ท่ี 2 ต.ล�าไทร อ.วังน้อย  
   จ.พระนครศรีอยุธยา 13170 โดย บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ เข้าถือหุ้นร้อยละ 99.99 ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท  

   จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการคงคลังสินค้า และขนส่งสินค้า 

โครงสร้างรายได้

  รายได้ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประกอบด้วย รายได้จากการขาย และรายได้อื่น โดยโครงสร้างรายได้ทั้งสิ้น สามารถแสดงแยก 
ตามสายผลิตภัณฑ์หลักได้ดังนี้

1.  รายได้จากการขายปลีก

   - กลุ่ม Hard Line

   - กลุ่ม Soft Line 

2.  รายได้จากการขายให้โครงการ1

3.  รายได้จากบริษัทย่อย

รวมรายได้จากการขาย

4. รายได้อื่น2

รวม

28,049.1

5,936.9

555.6

-

34,541.6

2,427.7

36,969.3

32,246.0

7,010.4

675.7

179.5

40,111.6

2,718.6

42,830.2

75.3

16.4

1.6

0.4

93.7

6.3

100.0

75.9

16.1

1.4

-

93.4

6.6

100.0

23,187.7

4,855.5

320.2

-

28,363.4

2,139.0

30,502.4

76.0

16.0

1.0

-

93.0

7.0

100.0

หมายเหตุ : 1.รายได้จากการขายให้โครงการไม่สามารถจ�าแนกตามสายผลิตภัณฑ์ได้ 
  2. รายได้อื่น ประกอบด้วย ค่าเช่าพื้นที่ ค่าสนับสนุนการขาย เป็นต้น 

ผลิตภัณฑ์
2556 2555 2554

จ�านวน จ�านวน จ�านวน% % %

หน่วย : ล้านบาท
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การจัดหาผลิตภัณฑ์

บริษัทฯ จัดหาสินค้าโดย 

  1. สั่งซื้อ บริษัทฯ สั่งซื้อสินค้าโดยแบ่งตามสายผลิตภัณฑ์แยกตามกลุ่มสินค้าจากผู้ผลิต หรือตัวแทนจ�าหน่ายทั้งในและต่างประเทศ  

   โดยมุ่งเน้นที่คุณภาพ และความหลากหลายของสินค้าเป็นหลัก 

  2. สั่งผลิต บริษัทฯ สั่งผลิตสินค้าประเภท Private Brand จากทั้งผู้ผลิตภายในประเทศ และต่างประเทศ โดยในเบื้องต้นจะคัดเลือก 

   บริษัทผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต ชื่อเสียง การให้บริการ รวมถึงรูปแบบการด�าเนินงานที่สอดคล้องกัน นอกจากนี ้

   บริษัทฯ ยังมีการเข้าเยี่ยมชมโรงงานและการตรวจสอบผลิตภัณฑ์เพื่อพิจารณาคุณภาพโดยรวมอีกด้วย 

  ปัจจุบันบริษัทฯ จัดหาสินค้าจากผู้ผลิต และตัวแทนจ�าหน่ายกว่า 1,100 ราย โดยเปิดโอกาสให้คู่ค้ามีช่องทางในการน�าเสนอสินค้า  

และ มีการคัดเลือกประเมินผลคู่ค้า (Service Level) ใน 4 ด้าน คือ ด้านความสามารถทางการผลิต ด้านคุณภาพสินค้า ด้านคุณภาพการให้

บริการ และความสามารถในการจัดส่ง ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ให้การสนับสนุน และด�าเนินงานร่วมกันด้วยดีมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็น

ด้านการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกัน การร่วมวางแผนทางการขาย การสนับสนุนและเข้าร่วมในสาขาที่ก�าลัง

จะเปิดใหม่

ตลาด และภาวะการแข่งขัน

  บริษัทฯ จ�าแนกผู้ประกอบการรายอื่นที่จ�าหน่ายสินค้าในลักษณะเดียวกัน ดังนี้ 
 

  1. ผู้ประกอบธุรกิจโฮมเซ็นเตอร์

    โฮมเวิร์ค (HomeWorks) เป็นหน่วยธุรกิจค้าปลีกสินค้าเกี่ยวกับบ้านในเครือกลุ่มบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น (Central  

    Retail Corporation) สิ้นปี 2556 มีสาขาเปิดด�าเนินการทั้งสิ้น 7 สาขา

    ไทวัสดุ (Thai Watsadu) เป็นหน่วยธุรกิจค้าปลีกสินค้าวัสดุก่อสร้าง ต่อเติม ตกแต่งที่อยู่อาศัย ในรูปแบบแวร์เฮ้าส์สโตร์ ในเครือ 

    กลุ่มบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น สิ้นปี 2556 มีสาขาเปิดด�าเนินการทั้งสิ้น 35 สาขา 

    โกลบอลเฮ้าส์ (Global House) ประกอบธุรกิจจ�าหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้าง ตกแต่ง เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง ต่อเติม  

    ตกแต่ง บ้าน และสวน ในรูปแบบแวร์เฮ้าส์สโตร์ ด�าเนินธุรกิจโดย บมจ. สยามโกลบอลเฮ้าส์ สิ้นปี 2556 มีสาขาเปิดด�าเนินการ 

    ทั้งสิ้น 27 สาขา 

    ดูโฮม (Do Home) ประกอบธุรกิจจ�าหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้าง เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง ต่อเติมบ้าน ในรูปแบบ 

    แวร์เฮ้าส์สโตร์ ด�าเนินธุรกิจโดย บจก. อุบลวัสดุ สิ้นปี 2556 มีสาขาเปิดด�าเนินการทั้งสิ้น 5 สาขา

  อย่างไรก็ตาม ในปีที่ผ่านมามีการขยายตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงความเป็นสังคมเมือง  

ส่งผลให้ความต้องการสินค้าและวัสดุตกแต่งบ้านขยายตัวอย่างมากทั้งในพื้นที่เขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด อีกทั้งการขยายตัวของการลงทุน

ในภาคธุรกิจ เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ยังถือเป็นอีกโอกาสในการขยายตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในภูมิภาค

ต่างๆ ด้วย

  บริษัทเห็นว่าธุรกิจนี้ยังมีศักยภาพ และโอกาสทางการตลาดอีกมาก การที่มีผู้ประกอบการในธุรกิจนี้เพิ่มขึ้น จะช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภค

รู้จัก และเปลี่ยนพฤติกรรมให้หันมาซื้อสินค้าจากร้านสมัยใหม่ (Modern Trade) แบบโฮมเซ็นเตอร์ได้มากและเร็วขึ้น

รายงานประจำาปี 2556028



  2. ผู้ประกอบธุรกิจร้านค้าเฉพาะอย่าง (Specialty Store) 

   ได้แก่ ร้านค้ารายย่อยที่เน้นการขายสินค้าเฉพาะอย่าง ซึ่งอาจมีการแข่งขันกับบริษัทฯ ในบางสายผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 

    ร้านสินค้าประเภทเซรามิค สุขภัณฑ์ และชุดครัว ได้แก่ บุญถาวร แกรนด์ โฮมมาร์ท 

    ร้านเฟอร์นิเจอร์ และสินค้าตกแต่งบ้าน ได้แก่ อินเด็กซ์ ลิฟวิ่ง มอลล์ อิเกีย

    ร้านค้ารายย่อยที่จ�าหน่ายเฉพาะวัสดุก่อสร้าง ได้แก่ ซิเมนต์ไทยโฮมมาร์ท 

    ร้านจ�าหน่ายสินค้าเฉพาะอย่าง 

  3. ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ในกลุ่ม Hypermarket 

   โดยธุรกิจเหล่านี้มุ่งเน้นด้านการจ�าหน่ายสินค้าเพื่อการอุปโภคและบริโภคเป็นหลักไม่เน้นสินค้าเก่ียวกับบ้าน อาจมีสินค้าบางกลุ่มที่

จ�าหน่ายทับซ้อนกันแต่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักต่างกัน 
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ปัจจัยความเสี่ยง

  ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และมีผลกระทบต่อการด�าเนินงานในอนาคตของบริษัทฯ มีดังนี้ 

1. ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจ

  ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และมีผลกระทบต่อการด�าเนินงานในอนาคตของบริษัทฯ มีดังนี้ 

  เศรษฐกิจไทยชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี 2556 รวมทั้งดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและการลงทุนภาคเอกชน ท่ามกลางการ

ซบเซาลงของหลายปัจจยักดดนับรรยากาศการใช้จ่ายภายในประเทศ เช่น ความกงัวลต่อภาระค่าครองชพี การเพิม่ขึน้ของหนีค้รวัเรอืน แผนการ

ลงทุนภาครัฐในโครงสร้างพืน้ฐานทีช่ะลอออกไป และสถานการณ์ทางการเมอืงของไทยตัง้แต่ช่วงปลายปี อกีทัง้สถานการณ์การส่งออกกไ็ม่สามารถ

เป็นปัจจัยผลักดันการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยในปี 2556 ได้อย่างท่ีคาดหวัง แม้ว่าทิศทางเศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัวส่งสัญญาณบวกในช่วง 

ครึ่งหลังของปี 2556 ก็ตาม

  ด้านตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี 2556 การเติบโตประเภทที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลชะลอตัวลง ในขณะที่การลงทุนของ 

กลุ่มธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง และสินค้าเกี่ยวกับบ้านยังสามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งจังหวัดที่อยู่ใกล้เขตการค้าชายแดนติดต่อกับ

ประเทศเพือ่นบ้าน ซึง่เป็นยทุธศาสตร์ของการเปิดประชาคมอาเซยีน (AEC) และจงัหวดัท่ีเป็นหัวเมืองท่องเท่ียวยงัมีแนวโน้มขยายตวัเพิม่มากขึน้ 

โดยบริษัทฯ ยังคงสามารถที่จะขยายสาขาของโฮมโปร รวมถึงธุรกิจใหม่ในตลาดได้เพิ่มขึ้น

  อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้มีการติดตามสถานการณ์ทั้งใน และต่างประเทศอย่างใกล้ชิด ด�าเนินการวางแผนเพื่อหามาตรการ และกลยุทธ์

ต่างๆ ส�าหรับลดความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้สามารถด�าเนินธุรกิจ และได้รับผลส�าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

  1.1  สินค้าคงคลัง 

    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือสุทธิ จ�านวน 6,505.64 ล้านบาท  

  5,352.54 ล้านบาท และ 4,382.50 ล้านบาท โดยมูลค่าสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการปรับตัวตามยอดขาย และจ�านวนสาขา 

  ที่เพิ่มขึ้น ส�าหรับระยะเวลาการขายสินค้าเฉลี่ยอยู่ที่ 74 วัน 70 วัน และ 70 วัน ตามล�าดับ

    อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีความพยายามอย่างต่อเนื่องที่เพิ่มรอบการหมุนของสินค้าคงคลัง ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาคุณภาพการให ้

  บริการของพนักงานขาย การจัดรายการส่งเสริมการขาย การปรับปรุงรูปแบบการจัดเรียงสินค้าและรูปลักษณ์ภายในสาขา การเพ่ิม 

  สินค้าใหม่เข้าร้านอย่างสม�่าเสมอ รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสินค้าคงคลัง 

    ทั้งนี้บริษัทฯ มีศูนย์กระจายสินค้าซึ่งสร้างอยู่บนที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีพื้นที่จัดเก็บ 

  รวมทั้งส้ินกว่า 136,000 ตารางเมตร อีกทั้งยังมีแผนจะขยายพ้ืนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถบริหารจัดการสินค้าได้อย่าง 

  มีประสิทธิภาพ และสามารถรองรับปริมาณการขยายสาขาในอนาคต 

  1.2 การลงทุน

    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีสาขาที่เปิดด�าเนินการแล้วทั้งสิ้นรวม 64 สาขา มีสาขาเปิดใหม่ ในระหว่างปี 2556 จ�านวน  

  11 สาขา ได้แก่ สาขาจันทบุรี ชุมพร ปราจีนบุรี กาญจนบุรี แพร่ พุทธมณฑลสาย 5 สระบุรี เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ เชียงราย และเลย  

  และย้ายสถานที่ตั้งสาขา จ�านวน 1 แห่ง ที่สาขาสุราษฎร์ธานี



บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 031

    จากที่บริษัทฯ ได้มีนโยบายที่จะขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง อาจมีความเสี่ยงเกี่ยวกับผลการด�าเนินงานของสาขาใหม่ไม่เป็นไปตาม 

  ที่ได้ประมาณการไว้ โดยจะส่งผลกระทบต่อผลการด�าเนินงานโดยรวม บริษัทฯ หลีกเลี่ยงความเสี่ยงโดยได้ท�าการวิเคราะห์ผลตอบแทน 

  จากการลงทุนก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนทุกครั้ง นอกจากนี้ยังมีการจัดท�าแผนด�าเนินการ งบประมาณประจ�าปี และเมื่อสาขาใหม่เปิด 

  ด�าเนินการจะมีการติดตามผลประกอบการ และความคืบหน้าของแผนทุกเดือน โดยจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถวางแผนรับความเสี่ยง 

  และแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดได้ทันท่วงที

  1.3 การปฏิบัติงาน

    บริษัทฯ มีความเสี่ยงท่ีจะสูญเสีย หรือได้รับความเสียหายในทรัพย์สินเนื่องจากการปฏิบัติงานของพนักงานขาย ท้ังน้ีบริษัทฯ  

  ได้จัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับความเสี่ยงดังกล่าว คือ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และฝ่ายป้องกันการสูญเสีย (Loss  

  Prevention) ซึง่รบัผดิชอบด้านการวางระบบป้องกันความเส่ียงและความปลอดภยัในด้านต่างๆ ของบรษิทั รวมถึงความเส่ียงทีพ่นักงาน 

  อาจได้รับจากการปฏิบัติงานด้วย

  1.4 ลูกหนี้

    บริษัทฯ แบ่งลูกค้าออกเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มลูกค้ารายย่อย และกลุ่มผู้รับเหมาและเจ้าของโครงการ กลุ่มลูกค้ารายย่อย คือลูกค้า 

  หน้าร้านที่ส่วนใหญ่ขายสินค้าเป็นเงินสด ส่วนกลุ่มผู้รับเหมาและเจ้าของโครงการ คือกลุ่มลูกค้าที่ขายในปริมาณมากโดยการให้เครดิต  

  รายได้จากการขายส่วนใหญ่มาจากกลุ่มลูกค้ารายย่อย โดยในช่วงสิ้นปี 2556 สัดส่วนอยู่ที่ร้อยยละ 98.3 ของยอดขายทั้งหมด ส�าหรับ 

  ปี 2555 และ 2554 สัดส่วนการขายเป็นเงินสดอยู่ที่ร้อยละ 98.4 และ 98.9 ตามล�าดับ ส�าหรับการขายที่ให้เครดิต บริษัทฯ จะพิจารณา 

  เฉพาะโครงการที่มีฐานะการเงินที่เชื่อถือได้ โดยได้ตรวจสอบผลการด�าเนินงานและฐานะทางการเงินแล้ว หรือเป็นผู้รับเหมาที่มีหนังสือ 

  ค�้าประกันเป็นหลักประกันในการช�าระหนี้ เป็นต้น 

    ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 31 ธันวาคม 2555 และ 31 ธันวาคม 2554 มีลูกหนี้ค้างช�าระจ�านวน 329.66 ล้านบาท 312.72  

  ล้านบาท และ 216.43 ล้านบาท ตามล�าดับ โดยส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้การค้าจากการขายโครงการและลูกหนี้การค้าจากการขายผ่าน 

  บัตรเครดิต มีการตั้งส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญคิดเป็นมูลค่าประมาณ 1.34 ล้านบาท 1.34 ล้านบาท และ 1.74 ล้านบาท ซึ่งผู้บริหาร 

  ได้ประเมินระยะเวลาที่ก�าหนดในการช�าระหนี้ และสถานะทางการเงินของลูกหน้ีแต่ละรายแล้ว บริษัทฯ เห็นว่าค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 

  ที่ตั้งไว้เพียงพอ และเหมาะสมแล้ว 

    ส�าหรับลูกหนี้อื่นๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้จากการสนับสนุนการขาย และจากการใช้พื้นที่และบริการอื่น 

  ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมียอดคงค้างจ�านวน 1,059.28 ล้านบาท และมีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ จ�านวน 1.98 ล้านบาท 

  1.5 การจัดหาสินค้า

    ความเสี่ยงด้านปริมาณและราคาสินค้าเป็นปัจจัยความเสี่ยงหลักที่ส�าคัญของผู้ประกอบการด้านค้าปลีก บริษัทฯ มีการจัดหาและ 

  สัง่ซือ้สนิค้าจากทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ซึง่สินค้าส่วนใหญ่มาจากผู้ผลิตและตวัแทนภายในประเทศ โดยได้มีการวางแผนล่วงหน้า 

  ในการจัดหาผลิตภัณฑ์ และมีหน่วยงานเฉพาะที่จะท�าการส�ารวจสินค้าและคัดเลือกบริษัทผู้ผลิตท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต  

  เพื่อสามารถพัฒนาเกี่ยวกับคุณภาพสินค้า และมีสินค้าทดแทนอย่างต่อเนื่อง 

    นอกจากนี้บริษัทฯ มีนโยบายกระจายการจัดหาและสั่งซื้อสินค้าไปยังผู้ผลิตและตัวแทนที่ผ่านการคัดเลือกแล้วหลายๆ ราย  

  เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผู้ขายรายเดียว สร้างความสมดุลด้านปริมาณ และการสร้างอ�านาจในการต่อรองด้านราคาในระยะยาว
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  1.6 การบริหารจัดการ

    บริษัทฯ มีการกระจายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่งที่ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 รวมทั้งไม่มีผู้ถือหุ้น 

  รายใหญ่หรือผู้บริหารรายใดรายหนึ่งที่มีความขัดแย้งในผลประโยชน์กับบริษัทฯ อีกท้ังบริษัทฯ ได้ปฎิบัติตามข้อพึงปฎิบัติท่ีดีส�าหรับ 

  กรรมการบริษัทจดทะเบียน ตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ โดยมีความมุ่งม่ันในการด�าเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลท่ีดี อย่าง 

  จริงจังและเป็นรูปธรรม โดยใช้หลักความมีจริยธรรมในการปฎิบัติงาน มีการด�าเนินงานและเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสในทุกระดับของ 

  องค์กร จึงท�าให้มีการบริหารงานในแต่ละกลุ่มธุรกิจอย่างเป็นระบบ เป็นมืออาชีพ และลดความเสี่ยงอันอาจจะเกิดขึ้นจากการบริหารงานได้ 

  1.7 การบริหารการเงิน

    การเปลีย่นแปลงของอตัราดอกเบีย้เป็นอกีปัจจยัหนึง่ท่ีมีผลกระทบต่อการด�าเนนิงานของธรุกิจต่างๆ ท่ีต้องอาศัยเงินทุนจากภายนอก  

  โดยปีท่ีผ่านมาแนวโน้มอัตราดอกเบีย้และภาพรวมเงนิเฟ้อในตลาดยงัทรงตวัอยูใ่นระดบัต�า่ จงึส่งผลให้ความเสีย่งด้านการบรหิารการเงนิ 

  ในระยะสั้นยังไม่สูงมาก นอกจากนี้ผู้บริหารของบริษัทมีกลไกก�ากับดูแลการบริหารการเงิน โดยมีการวิเคราะห์และพิจารณาต้นทุนจาก 

  การลงทุนผ่านเครือ่งมอืต่างๆ ทัง้การใช้เงินจากกระแสเงินสด การกู้เงินจากธนาคาร การออกหุ้นกู้ เพือ่บรหิารต้นทุนสมดลุกับโครงสร้าง 

  การลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภท และสอดคล้องกับนโยบายบริษัท

    ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีเงินกู้ยืมระยะยาวจ�านวน 2,100 ล้านบาท จากสถาบันการเงินเพื่อลงทุน โดยจะต้องช�าระ 

  คืนเงินต้นและดอกเบี้ยตั้งแต่ปี 2555 ถึงปี 2559 และได้ออกหุ้นกู้เพื่อจ�าหน่ายในประเทศจ�านวน 6,300 ล้านบาท ซึ่งมีก�าหนดไถ่ถอน 

  ระหว่างปี 2556 ถึง 2559 โดยบริษัทมีข้อตกลงกับสถาบันการเงินเจ้าหนี้ว่าจะต้องด�ารง D/E ไว้ไม่ให้เกิน 1.75 เท่า ส�าหรับหุ้นกู้ที่ออก 

  ก่อนปี 2556 และ 2.5 เท่า ส�าหรับหุ้นกู้ที่ออกตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป บริษัทมี D/E เท่ากับ 0.77 เท่า บริษัทจึงมีความเสี่ยงหากบริษัท 

  ไม่สามารถด�ารงค่า D/E ไว้ได้ก็จะท�าให้ผิดสัญญากู้ยืมเงิน ซึ่งก็อาจมีผลกระทบต่อสภาพคล่องและฐานะการด�าเนินงานของบริษัทฯ ได้

2. ความเสี่ยงด้านความไม่สงบทางการเมือง

  ความขัดแย้งทางการเมืองของไทยต้ังแต่ปลายปี 2556 เป็นอีกปัจจัยเสี่ยงส�าคัญที่มีผลกระทบต่อการบริโภคในประเทศ อย่างไรก็ตาม

สินค้าประเภทท่ีของใช้ในบ้านถือเป็นหนึ่งในปัจจัยส่ีที่ยังคงมีความจ�าเป็นในการด�ารงชีวิต ถึงแม้ว่าจะเกิดประเด็นปัญหาทางด้านการเมือง  

ความขดัแย้งของคนในสงัคม กเ็ป็นเพยีงการกระทบด้านอปุสงค์ในระยะสัน้ ดงันัน้การวเิคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการและพยายามลดหรอื

หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงให้ได้มากที่สุด จะเป็นแนวพิจารณาหลักในการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ

3. ความเสี่ยงจากการแข่งขัน

  บริษัทฯ ประกอบธุรกิจค้าปลีกสินค้าเกี่ยวกับบ้าน และที่อยู่อาศัยโดยมีคู่แข่งขันท้ังทางตรงและทางอ้อม เช่น ร้านจ�าหน่ายสินค้า 

เกี่ยวกับบ้านในลักษณะ Modern trade ร้านค้าปลีกวัสดุเกี่ยวกับบ้าน ห้างสรรพสินค้า และร้านจ�าหน่ายสินค้าเฉพาะอย่าง เป็นต้น บริษัทฯ 

สร้างความแตกต่างโดยมุ่งเน้นในเรื่องความหลากหลายของสินค้า และการให้บริการที่ครบวงจร อีกทั้งยังมีบริการจัดหาทีมช่างผู้เชี่ยวชาญงาน

ระบบด้านต่างๆ เช่น งานระบบไฟฟ้า ประปา ระบบสุขาภิบาล งานติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 

  นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารภายใน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ สร้างความแตกต่าง และความได้เปรียบต่อ

คู่แข่งทั้งภายใน และต่างประเทศที่อาจเข้ามาในอนาคต

4. ความเสี่ยงจากกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และอาจมีผลให้เกิดความเสี่ยงต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีดังนี้

  (1) กฎหมายผังเมือง รวมกรุงเทพมหานคร

    กฎหมายผังเมืองรวม มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ และรองรับการขยายตัวในอนาคต หากในอนาคต 

  มีการปรบัปรุงผังเมอืงรวมดงักล่าว บรษัิทฯ จะไม่ได้รบัผลกระทบจากข้อจ�ากดัน้ีแต่อย่างใด เนือ่งจากทีผ่่านมาบรษิทัฯได้ลงทนุครอบคลมุ 

  พืน้ทีใ่นเขตหวัเมอืงหลกัเกอืบทกุจงัหวัดแล้ว แต่กลบัมองว่าเป็นการจ�ากดัการขยายธุรกจิของคูแ่ข่ง ซึง่จะเป็นประโยชน์แก่บรษิทัฯ อกีด้วย
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  (2) พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า

    ในปี พ.ศ. 2549 คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า มีมติให้ประกาศใช้เกณฑ์แนวทางพิจารณาการปฏิบัติทางการค้าระหว่าง 

  ผู้ประกอบธุรกิจค้าส่งค้าปลีกกับผู้ผลิต/ผู้จ�าหน่าย ภายใต้ พ.ร.บ.การแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 จ�านวน 8 แนวทาง ได้แก่

    1. การก�าหนดราคาที่ไม่เป็นธรรม 

    2. การเรียกรับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรม 

    3. การคืนสินค้าโดยไม่เป็นธรรม 

    4. การใช้สัญญาการฝากขายที่ไม่เป็นธรรม 

    5. การบังคับให้ซื้อ หรือให้จ่ายค่าบริการ (Coercion to Purchase) 

    6. การใช้พนักงานของผู้ผลิต/ผู้จ�าหน่าย อย่างไม่เป็นธรรม 

    7. การปฏิเสธการรับสินค้าที่สั่งซื้อ/ผลิตพิเศษ เป็นตราเฉพาะของผู้สั่งผลิต (Private Brand) หรือเป็นตราเฉพาะของผู้ประกอบ 

     ธุรกิจค้าส่งค้าปลีก (House Brand) 

    8. การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมอื่นๆ 

    แนวทางพิจารณาการปฏิบัติทางการค้า 8 ข้อ ดังกล่าว มีผลกระทบต่อผู้ค้าปลีกแบบสมัยใหม่ทุกราย (Modern Trade) อย่างไร 

  ก็ตาม เพื่อให้สามารถด�าเนินธุรกิจได้สอดคล้องตามประกาศข้างต้น บริษัทฯ ได้ตกลงร่วมกันในการปรับแก้ข้อสัญญากับบริษัทคู่ค้า 

  ให้มีความละเอียด และชัดเจนยิ่งขึ้น

  (3) พระราชบัญญัติมาตรการปกป้องจากการน�าเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น พ.ศ. 2550

    เนื่องจากปี 2555 มีการร้องเรียนขอให้เจ้าหน้าท่ีเปิดการทบทวนความจ�าเป็นเพ่ือขยายระยะเวลาการบังคับใช้มาตรการปกป้อง 

  การน�าเข้าสินค้าบล็อกแก้วที่เพิ่มขึ้น พ.ศ. 2555 ตามพรบ.มาตรการปกป้องการน�าเข้าสินค้าที่เพิ่มขึ้น พ.ศ. 2550 ซึ่งได้มีผลใช้บังคับกับ 

  ผู้น�าเข้าทุกราย โดยมีผลกระทบกับบริษัทบ้างแต่ไม่มากนัก เพราะบริษัทสามารถสั่งซื้อสินค้าจากแหล่งผลิตอื่นได้

    ในปี 2556 มีการขยายาระยะเวลาใช้บังคับมาตรการเดิมไปอีก 3 ปี นับแต่วันที่ 15 ม.ค. 2557 - 14 ม.ค. 2560 และไม่พบว่า 

  มีผู้ประกอบการรายใดแจ้งร้องเรียนเพิ่มเติมต่อเจ้าหน้าที่

  (4) พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511

    การเปิดตลาดเสรีการค้าจากการจัดต้ังประชาคมอาเซียนท่ีก�าลังจะมาถึง จะส่งผลให้การน�าเข้าสินค้าจากต่างประเทศเพิ่มสูงขึ้น  

  รัฐบาลไทยจึงต้องก�าหนดมาตรการเพื่อควบคุม และป้องกันอันตรายจากสินค้าน�าเข้าที่อาจเกิดขึ้นกับผู้บริโภค หนึ่งในมาตรการนั้นคือ  

  การออกพระราชกฤษฎีกาก�าหนดมาตรฐานสินค้าน�าเข้า ส�าหรับสินค้าบางรายการที่จากเดิมสามารถน�าเข้าได้โดยไม่ต้องขออนุญาต 

  มาตรฐานอุตสาหกรรม แต่ในอนาคต การน�าเข้าสินค้านั้นๆ จะต้องผ่านการขออนุญาตก่อน ซึ่งอาจท�าให้บริษัทฯ ได้รับผลกระทบ 

  เรื่องความสะดวกในการน�าเข้าสินค้าที่อาจถูกควบคุมมากขึ้น

5. ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่มากกว่าร้อยละ 25

  วันที่ 31 ตุลาคม 2556 บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน) ถือหุ้นในบริษัทฯ จ�านวน 2,484,924,021 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30.23 

ของหุ้นที่จ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงท�าให้ บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ มีโอกาสที่จะควบคุมคะแนนเสียงที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ ยกเว้นเรื่องกฎหมาย 

หรือข้อบังคับบริษัทก�าหนดต้องให้ได้รับเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น



  ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 31 ตุลาคม 2556 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 8,228,193,829 หุ้น เรียกช�าระแล้ว 8,219,539,851 หุ้น  

ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 อันดับแรก ประกอบด้วย

ข้อจำากัดหุ้นต่างด้าว

  ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติสามารถถือหุ้น และมีชื่อปรากฏบนทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ รวมกันได้ไม่เกินร้อยละ 30 ของจ�านวนหุ้นที่

ออกและช�าระแล้ว โดย ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 หุ้นของบริษัทฯ ที่ถือครองโดยชาวต่างชาติอยู่ที่ประมาณร้อยละ 9.5

กรรมการที่เป็นตัวแทนจากกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  โดยกรรมการเหล่านี้เป็นตัวแทนกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ซึ่งถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ มากกว่าร้อยละ 20 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน)
บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จ�ากัด (มหาชน)
นายนิติ โอสถานุเคราะห์
นายมานิต อุดมคุณธรรม
AIA Company Limited-DI-LIFE
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ากัด
CHASE NOMINEES LIMITED 1
นายจุน วนวิทย์
นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล
บริษัท สารสิน จ�ากัด
อื่นๆ

1. นายอนันต์  อัศวโภคิน
2. นายรัตน์  พานิชพันธ์
3. นายจุมพล มีสุข
4. นางสุวรรณา  พุทธประสาท
5. นายนพร  สุนทรจิตต์เจริญ

บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
บมจ. ควอลิตี้ เฮ้าส์
บมจ. ควอลิตี้ เฮ้าส์
บมจ. ควอลิตี้ เฮ้าส์

บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

2,484,924,021
1,625,110,505
388,384,853
253,120,000
210,000,185
168,923,166
127,672,027
126,373,450
118,462,238
104,723,733

2,611,845,673

30.2
19.8
4.7
3.1
2.6
2.1
1.6
1.5
1.4
1.3
31.7

ล�าดับ ชื่อบุคคล / นิติบุคคล

ชื่อ - นามสกุล

จ�านวนหุ้น

ตัวแทนกลุ่มผู้ถือหุ้น ต�าแหน่ง

ร้อยละของจ�านวนหุ้น
ที่จ�าหน่ายแล้วทั้งหมด

หมายเหตุ : - ตารางข้างต้นแสดงจ�านวนหุ้นก่อนการจ่ายหุ้นปันผลระหว่างกาล ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 โดยบริษัทฯ ได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อใน 
   วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 31 ตุลาคม 2556 ในอัตรา 6 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล
  - ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2556 บริษัทมีสัดส่วนจ�านวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) อยู่ที่ประมาณร้อยละ 42.90
  - ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2556 บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบัน อยู่ที่ประมาณร้อยละ 20.74

รายงานประจำาปี 2556034

โครงสร้างการถือหุ้น



คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ

ส�านักตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง

กรรมการผู้จัดการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ด้านปฏิบัติการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ด้านพัฒนาธุรกิจ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ด้านจัดซื้อ Hard-Line

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ด้านธุรกิจต่างประเทศ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ด้านจัดซื้อ Soft-Line

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ด้านการตลาด

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ด้านจัดซื้อ Home Electric Peoduct

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ด้านจัดซื้อต่างประเทศ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ด้านทรัพยากรบุคคล และป้องกันการสูญเสีย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ด้านบริหารสินค้าคงคลัง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ด้านบริหารคลังสินค้า

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ด้านบัญชีและการเงิน

บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 035

แผนผังองค์กร



1. นาย อนันต์ อัศวโภคิน

2.  นาย รัตน์ พานิชพันธ์

3. นาย จุมพล มีสุข

4.  นาย อภิชาติ นารถศิลป์

5. นาง สุวรรณา พุทธประสาท

6. นาย มานิต อุดมคุณธรรม

7. นาย นพร สุนทรจิตต์เจริญ

8. นาย คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล

9.  นาย พงส์ สารสิน

10.  นาย อภิลาศ โอสถานนท์

11.  นาย ทวีวัฒน์ ตติยมณีกุล

12.  นาย ชนินทร์ รุนส�าราญ

ประธานกรรมการ

กรรมการ กรรมการบริหาร และประธานกรรมการสรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน

กรรมการ

กรรมการ และกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

กรรมการ

กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

กรรมการ และกรรมการบริหาร

กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน

ชื่อ - นามสกุล ต�าแหน่ง

รายงานประจำาปี 2556036

การจัดการ

 โครงสร้างการจัดการของบริษัทฯ ประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหาร ส�าหรับคณะกรรมการชุดย่อย

มีทั้งหมด 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน โดยรายละเอียด 

มีดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริษัท 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 คณะกรรมการบริษัทมีจ�านวนทั้งสิ้น 12 ท่าน ประกอบด้วย

 (1) กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน

 (2) กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 11 ท่าน ประกอบด้วย

  - กรรมการอิสระ 4 ท่าน(หรือหนึ่งในสามของจ�านวนกรรมการทั้งหมด)

  - กรรมการที่ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน 7 ท่าน

 โครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ มีการถ่วงดุลกันอย่างเพียงพอ โดย

 (1) มีกรรมการอิสระหนึ่งในสามของจ�านวนกรรมการทั้งหมดมีความเป็นอิสระจากผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

 (2) มีคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบจ�านวน 3 ท่าน ที่มีความเป็นอิสระ มีความรู้และประสบการณ์ที่จะ 

  สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน รวมถึงท�าหน้าที่อื่นในฐานะกรรมการตรวจสอบได้ 

 (3) มีการมอบอ�านาจระหว่างกรรมการ และฝ่ายจัดการที่ชัดเจน

 (4) ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา กรรมการทุกท่านไม่เคยเป็นพนักงาน หรือหุ้นส่วนของบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด (เดิมชื่อบริษัท ส�านักงาน  

  เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด) ซึ่งเป็นบริษัทผู้สอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใช้บริการอยู่



กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

 1. นาย อนันต์ อัศวโภคิน   5. นาย มานิต อุดมคุณธรรม
 2. นาย จุมพล มีสุข   6. นาย นพร สุนทรจิตต์เจริญ
 3. นาย อภิชาติ นารถศิลป์   7. นาย คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล
 4. นาง สุวรรณา พุทธประสาท

  โดยกรรมการสองในเจ็ดคนลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราบริษัทฯ

บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 037

อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

 คณะกรรมการบริษัท ก�าหนดให้มีการแบ่งแยกอ�านาจหน้าที่ โดยได้ก�าหนดอ�านาจอนุมัติและด�าเนินการของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ไว้อย่างชัดเจนตามประเภทของธุรกรรม เพื่อกระจายอ�านาจ หน้าที่ในการตัดสินใจและสั่งการ ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และเป็นแนวทาง
ให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน โดยเรื่องที่เป็นอ�านาจอนุมัติของกรรมการรวมถึง แผนงานประจ�าปี งบประมาณ 
ประจ�าปีของแต่ละหน่วยงาน นโยบายจ่ายเงินปันผล เป็นต้น
 
 อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทมีดังนี้

 1. คณะกรรมการมีอ�านาจ และหน้าที่บริหารงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัทฯ ตลอดจน 
  มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมีอ�านาจกระท�าการใดๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ 

 2. คณะกรรมการมีอ�านาจแต่งต้ังกรรมการจ�านวนหนึ่งให้เป็นคณะกรรมการบริหาร โดยมีจ�านวนตามที่คณะกรรมการก�าหนด ซึ่งจะ 
  ประกอบด้วยประธานกรรมการบริหาร และรองประธานกรรมการบริหารเพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

  บริษัท

 3. คณะกรรมการอาจแต่งต้ังบคุคลอืน่ใดให้ด�าเนนิกจิการของบรษิทัฯ ภายใต้การควบคมุของคณะกรรมการหรอือาจมอบอ�านาจเพ่ือให้ 
  บุคคลดังกล่าวมีอ�านาจตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร และภายในเวลาที่กรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก  

  เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอ�านาจนั้นๆ ก็ได้ 

 4. คณะกรรมการต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง 

 5. กรรมการจะต้องไม่ประกอบกิจการซึ่งมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนใน 
  ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ�ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ�ากัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นท่ี 
  ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ ไม่ว่าจะท�าเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์อื่น  

  เว้นแต่จะได้แจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง 

 6. กรรมการจะต้องแจ้งให้บรษัิทฯ ทราบทนัททีีม่ส่ีวนได้เสยีไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางอ้อมในสญัญาใดๆ หรอืถอืหุน้หรอืหุน้กูใ้นบรษิทัฯ  

  และบริษัทในเครือ 

 7. กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่มีสิทธิ์ออกเสียงในเรื่องนั้น 

 8. การตัดสินใจในการลงทุนขยายสาขา หรือการลงทุนท่ีมีมูลค่าสูงท่ีไม่ใช่การด�าเนินงานตามปกติของบริษัท เว้นแต่เรื่องต่อไปนี้  
  ซึ่งคณะกรรมการต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นก่อนด�าเนินการ 
  - เรื่องที่กฎหมาย และข้อบังคับของส�านักงานก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
   (ตลท.) ก�าหนดให้ต้องได้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
  - การท�ารายการที่เกี่ยวข้องกันที่มีมูลค่าเกินกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของงบการเงินล่าสุด 

  - การซื้อหรือขายสินทรัพย์ส�าคัญที่มูลค่าเกินกว่าร้อยละ 50 ของสินทรัพย์ตามงบการเงินล่าสุด 

 9. ในกรณีที่ที่ประชุมมีการลงคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานคณะกรรมการเป็นผู้ชี้ขาด 



รายงานประจำาปี 2556038

อำานาจหน้าที่ของประธานกรรมการ

 1. สนับสนุนและควบคุมให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไป 

  ตามมาตรฐานสูงสุดของหลักธรรมภิบาล

 2. สนับสนุนให้มีช่องทางและการสื่อสาร ระหว่างผู้ถือหุ้น หน่วยงานของราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับ คณะกรรมการบริษัท  

  ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 3. ก�าหนดวาระการประชุม ควบคุมและด�าเนินการประชุมของคณะกรรมการ รวมทั้งการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  

  หลักการและเหตุผล เพื่อประกอบการตัดสินใจอย่างประสิทธิภาพ

 4. ก�าหนด ขั้นตอนหรือวิธีการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อยให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและสามารถสนับสนุน 

  การปฏิบัติงานของบริษัท

 5. ก�าหนดให้มกีารปฐมนิเทศ หรอืให้ความรูเ้กีย่วกบัการด�าเนนิงานของบรษิทัต่อกรรมการ และกรรมการทีไ่ด้รบัต�าแหน่งกรรมการใหม่ 

  ของบริษัท

 6. สนับสนุน กรรมการผู้จัดการ ในการพัฒนาและก�าหนดกลยุทธ์ ในการด�าเนินงานของบริษัท รวมถึงการให้ค�าแนะน�าในการ 

  ด�าเนินงานด้านต่างๆ 

 7. สนับสนุนให้มีการสื่อสาร และสร้างสัมพันธ์ที่ดี ระหว่าง กรรมการบริหาร และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

กรรมการอิสระ 

 “กรรมการอสิระ” หมายถึง กรรมการทีม่คีวามเป็นอสิระในการแสดงความเหน็ต่อการด�าเนินงานของบรษิทัฯ โดยจะต้องเป็นผูท้ีไ่ม่มส่ีวน

เกี่ยวข้อง หรือส่วนได้เสียต่อผลการด�าเนินงานทั้งทางตรงและทางอ้อม คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ มีดังนี้ 

 1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของทุนช�าระแล้วของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทท่ีเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดย 

  ผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย 

 2. มีความเป็นอสิระไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางอ้อม ทัง้ในด้านการเงินและการบรหิารงานของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัร่วม บรษิทัย่อย ผู้บรหิาร  

  หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียในลักษณะดังกล่าวในเวลา 2 ปี ก่อนได้รับการ 

  แต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ เว้นแต่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการเคยมีผลประโยชน์หรือส่วนได ้

  ส่วนเสียนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการ ให้ความเห็นที่เป็นอิสระ 

 3. ต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือ 

  ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

 4. ต้องไม่เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมท้ังไม่เป็นลูกจ้าง พนักงานหรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ�าในบริษัทฯ บริษัท 

  ในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

 5. ต้องไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือญาติสนิทของผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

 6. สามารถปฏิบัติหน้าที่ และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  

  ได้โดยอิสระโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคล 

  ดังกล่าว

 7. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ ได้อย่างเป็นอิสระ



1. นาย มานิต อุดมคุณธรรม

2. นาย นพร สุนทรจิตต์เจริญ

3. นาย คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล

4. นาย รัตน์  พานิชพันธ์

ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

กรรมการบริหาร

ชื่อ - นามสกุล ต�าแหน่ง

บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 039

วาระการดำารงตำาแหน่งของกรรมการบริษัท

 การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�าปีทุกครั้ง กรรมการจะพ้นจากวาระจ�านวน 1 ใน 3 โดยกรรมการที่ด�ารงต�าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ที่จะ 

พ้นจากวาระ ส�าหรบักรรมการทีพ้่นจากวาระอาจถกูเลอืกกลับเข้ามาด�ารงต�าแหน่งใหม่ได้ และนอกจากการพ้นต�าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการ

จะพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ

 1. ลาออก 

 2. ตาย 

 3. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จ�ากัด พ.ศ.2535 

 4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 

 5. ศาลมีค�าสั่งให้ออก

2. คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วยคณะกรรมการ 3 ชุด ได้แก่ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ

สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน โดยรายละเอียดมีดังนี้

 2.1 คณะกรรมการบริหาร

อำานาจหน้าที่

 1. พิจารณา และกลั่นกรองเรื่องที่ต้องตัดสินใจเบื้องต้น ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

 2. พิจารณาการลงทุน การขยายสาขา การจัดสรรงบประมาณประจ�าปี และการเสนอแผนกลยุทธ์บริษัทต่อคณะกรรมการ 

วาระการดำารงตำาแหน่ง

 1. กรรมการบริหารจะพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ

  1.1) ครบก�าหนดตามวาระ

  1.2) พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท

  1.3) ลาออก

  1.4) ตาย

  1.5) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากต�าแหน่ง

 2. กรณีการลาออก ให้ยื่นใบลาต่อประธานกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ 

 3. กรณีที่มีต�าแหน่งว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน 

  เป็นกรรมการบริหาร เพื่อให้มีจ�านวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับ



1.  นาย อภิลาศ โอสถานนท์

2.  นาย ทวีวัฒน์  ตติยมณีกุล

3.  นาย ชนินทร์ รุนส�าราญ

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

ชื่อ - นามสกุล ต�าแหน่ง

หมายเหตุ : 
 1. นายชนินทร์ รุนส�าราญ เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานงบการเงินของบริษัทฯ
 2. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ และหัวหน้างานตรวจสอบภายใน คือ นายอายุรทัศน์ ไชยอนันต์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป-ส�านักตรวจสอบภายใน 

อำานาจหน้าที่

 1. สอบทานให้บริษัทฯ มีรายการทางการเงินที่ถูกต้องตามที่ควร ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ 

 2. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล 

 3. สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  

  หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

 4. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 5. สอบทานให้บริษัทฯ มีระบบการบริหารและจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล 

 6. สอบทานและพิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะ 

 7. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพื่อท�าหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และน�าเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  

  ต่อคณะกรรมการบริษัท 

 8. พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย และเลิกจ้าง  

  รวมทั้งการพิจารณาผลการปฏิบัติงานประจ�าปีของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน 

 9. พิจารณาอนุมัติระเบียบข้อบังคับของส�านักงานตรวจสอบภายใน 

 10. พิจารณาอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายในประจ�าปี รวมทั้งพิจารณาขอบเขตการตรวจสอบ และแผนการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบ 

  ภายใน และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ให้มีความสัมพันธ์ เกื้อกูลกัน 

 11. ประสานความเข้าใจให้อยู่ในแนวทางเดียวกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายจัดการ ฝ่ายตรวจสอบ และผู้สอบบัญชี

 12. สอบทานและพิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับผลการตรวจสอบ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 13. สอบทานและแก้ไขระเบียบข้อบังคับคณะกรรมการตรวจสอบเป็นปกติปีละครั้ง เพื่อให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของ 

  องค์กร 

รายงานประจำาปี 2556040

2.2 คณะกรรมการตรวจสอบ   ประกอบด้วย 



 14. ด�าเนินการตรวจสอบเรือ่งทีไ่ด้รบัแจ้งจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ในกรณทีีผู่ส้อบบญัชพีบพฤตกิรรมอนัควรสงสยัว่ากรรมการ ผูจ้ดัการ  

  หรือบุคคลซ่ึงรับผิดชอบในการด�าเนินงานของบริษัทฯ ได้กระท�าความผิดตามที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ 

  ตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 และ รายงานผลการตรวจสอบในเบื้องต้นให้แก่ส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ 

  ตลาดหลักทรัพย์และผู้สอบบัญชีของบริษัททราบภายในเวลา 30 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้สอบบัญชี 

 15. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก�าหนด หรือคณะกรรมการบริษัทมอบหมายตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 16. จัดท�ารายงานการก�ากับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกล่าว 

  ต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้

  16.1 ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นที่เชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินของบริษัทฯ

  16.2 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ

  16.3 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือ 

    กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ 

  16.4 ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี 

  16.5 ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

  16.6 จ�านวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน

  16.7 ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตร

  16.8 รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจาก 

    คณะกรรมการบริษัท

วาระการดำารงตำาแหน่ง

  1. ด�ารงต�าแหน่งคราวละ 3 ปี รวมทั้งการแต่งตั้งเพิ่มและถอดถอนจากกรรมการตรวจสอบ

  2. กรณีที่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งใหม่อีกได้

  3. กรรมการตรวจสอบพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ

   3.1) ครบก�าหนดตามวาระ

   3.2) พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท

   3.3) ลาออก

   3.4) ตาย

   3.5) ขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการตรวจสอบตามข้อบังคับนี้ หรือตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

   3.6) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากต�าแหน่ง

  4. กรณีการลาออก ให้ยื่นใบลาต่อประธานกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัต ิ

   พร้อมส่งส�าเนาหนังสือลาออกให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ

  5. กรณีที่มีต�าแหน่งว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ 

   ครบถ้วนเป็นกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้กรรมการตรวจสอบมีจ�านวนครบตามท่ีได้ก�าหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับ โดยบุคคลที ่

   เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในต�าแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู ่ของกรรมการตรวจสอบเดิม พร้อมแจ้งให ้

   ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบ

บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 041



2.3 คณะกรรมการสรรหา และกำาหนดค่าตอบแทน   ประกอบด้วย

1.  นาย รัตน์ พานิชพันธ์

2.  นาย ชนินทร์ รุนส�าราญ

3.  นาย อภิชาติ นารถศิลป์

ประธานกรรมการสรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน

กรรมการสรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน

กรรมการสรรหา และก�าหนดค่าตอบแทน

ชื่อ - นามสกุล ต�าแหน่ง

หมายเหตุ : เลขานกุารคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน คือ นายนทิศัน์ อรณุทพิย์ไพฑูรย์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการกลุม่ทรพัยากรบคุคล และป้องกัน
การสูญเสีย ซึ่งได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2553

อำานาจหน้าที่ 

 1. ท�าหน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการใหม่ หรือสรรหากรรมการผู้จัดการ 

 2. ก�าหนดวิธีการ และหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการเพื่อให้เกิดความโปร่งใส 

 3. ก�าหนดวิธีการ และหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและผลประโยชน์อ่ืนใดให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 

  ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล และน�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

 4. พิจารณาเสนอแนะการก�าหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์อื่นใด โดยค�านึงถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการผู้จัดการ  

  ตลอดจนพิจารณาหลักเกณฑ์และประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการผู้จัดการ เพื่อก�าหนดผลตอบแทนการปฏิบัติงานประจ�าปี 

 5. พิจารณาทบทวนโครงสร้าง หลักเกณฑ์ต่างๆ เก่ียวกับค่าตอบแทนตามข้อ 3 และข้อ 4 ให้เหมาะสมกับหน้าท่ีความรับผิดชอบ  

  ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ และให้สอดคล้องกับภาวะตลาดด้วย 

 6. พิจารณางบประมาณเกี่ยวกับการขึ้นเงินเดือน และเงินรางวัลประจ�าปี สวัสดิการ โครงสร้างหลักเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับค่าตอบแทน 

  ของพนักงาน ตลอดจนผลประโยชน์อื่นใดของพนักงานบริษัทฯ และบริษัทในเครือ 

 7. จัดท�ารายงานการปฏิบัติงานเสนอคณะกรรมการบริษัท อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ก�าหนดนโยบายในภาพรวมเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้น 

  ให้แก่พนักงาน (Employee Stock Option Plan) ตามที่กรรมการผู้จัดการเสนอมา 

 8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

วาระการดำารงตำาแหน่ง

 1. กรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ

  1.1) ครบก�าหนดตามวาระ

  1.2) พ้นจากการเป็นกรรมการบริษัท

  1.3) ลาออก

  1.4) ตาย 

  1.5) คณะกรรมการบริษัทมีมติให้พ้นจากต�าแหน่ง

 2. กรณีการลาออก ให้ยื่นใบลาต่อประธานกรรมการบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติ

รายงานประจำาปี 2556042



 3. กรณีท่ีมีต�าแหน่งว่างลง เพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน 

  เป็นกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน เพื่อให้มีจ�านวนครบตามที่คณะกรรมการบริษัทได้ก�าหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 บริษัทฯ ได้ให้ความส�าคัญของการด�าเนินการตามนโยบายบริหารความเสี่ยงและนโยบายการควบคุมภายในส�าหรับการด�าเนินงาน 

ทุกด้าน โดยปลายปี 2555 คณะกรรมการบริษัทได้มีนโยบายให้ฝ่ายบริหารรวบรวมและวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการด�าเนิน

ธุรกิจของบริษัท โดยในปี 2556 ได้มีการประเมินและเพื่อก�าหนดเป็นนโยบายด้านการบริหารความเสี่ยงต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ และได้

ก�าหนดแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ทั้งนี้เพื่อให้มีการประเมินและก�าหนดนโยบายด้านการบริหาร

ความเสี่ยงให้ครอบคลุมทั้งองค์กร รวมทั้งก�ากับดูแลให้มีระบบหรือกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ

อย่างเหมาะสม โดยฝ่ายบริหารและทุกหน่วยงานมีการร่วมกันพิจารณาและติดตามการประเมินปัจจัยความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก  

ผลกระทบโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและก�าหนดแผนการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่มีผลต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ  

เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

 นอกจากนีค้ณะกรรมการบรษิทัยงัได้ให้ความส�าคญัต่อระบบการควบคมุภายในจงึได้จดัให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในท�าหน้าทีใ่นการ

ตรวจสอบการด�าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในการบริหารจัดการความเสี่ยง  

และการก�ากับดูแลกิจการ เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน ทั้งของบริษัท และบริษัท 

ในเครือโดยน�ากรอบแนวทางของระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากลของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of 

the Tread way Commission) และกรอบการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) มาประยุกต์ใช้ให้การควบคุม

ภายในและการบริหารความเสี่ยงมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

 องค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงขึ้นตรงกับกรรมการผู้จัดการ โดยประกอบด้วยตัวแทนของหน่วยงานหลักของบริษัทฯ หรือ  

 หน่วยงานที่เป็นเจ้าของความเสี่ยง (Risk Owner) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ จาก 6 กลุ่ม 

 งานของบริษัทฯ เพื่อให้ครอบคลุมความเสี่ยงหลักขององค์กร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  - กลุ่มบัญชีและการเงิน

  - กลุ่มปฏิบัติการ

  - กลุ่ม Supply Chain Management

  - กลุ่มจัดซื้อ

  - กลุ่มทรัพยากรบุคคลและป้องกันการสูญเสีย

  - กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

  - ส�านักตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. มหีน้าทีใ่นการร่าง นโยบาย และกรอบบรหิารความเสีย่งขององค์กร จดัท�าคู่มือการบรหิารความเส่ียง เพือ่น�าเสนอต่อคณะกรรมการ 

  บริษัทฯ พิจารณาให้ความเห็นและอนุมัติ

 2. พิจารณาให้ความเห็นในการก�าหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ขององค์กร

 3. ประเมินความเสี่ยงของบริษัท ก�าหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง และก�าหนดแผนหรือกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร

 4. รายงานความเส่ียงที่ส�าคัญขององค์กร รวมถึงสถานะของความเสี่ยง ความคืบหน้าให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อรับทราบ  

  อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 043



 5. ดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยง ประสบความส�าเร็จ เสนอแนะวิธีป้องกัน และวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ 

  ที่ยอมรับได้ ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบงาน การบริหารความเสี่ยง อย่างต่อเนื่องสม�่าเสมอ

 6. ติดตามผลการด�าเนินงานเพื่อให้มั่นใจว่าการด�าเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปตามแผนงาน มีการจัดการและควบคุมความเสี่ยง 

  ที่อาจเกิดขึ้นนั้นอย่างเหมาะสม

 7. สอบทานและ ทบทวน นโยบายการบริหารความเสี่ยงขององค์กรเป็นประจ�าอย่างน้อยทุก 1 ปี เพื่อให้แน่ใจว่า กรอบการบริหาร 

  ความเสี่ยงดังกล่าว ยังคงสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพการด�าเนินธุรกิจในภาพรวม

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

1. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ

 ในการแต่งตัง้กรรมการ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ซึง่ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 1 ท่าน จากจ�านวนคณะกรรมการ

สรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 3 ท่าน มีหน้าที่ก�าหนดหลักเกณฑ์และนโยบายในการพิจารณาสรรหาคัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อ

เป็นกรรมการของบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อย โดย พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ตามท่ี 

หลักเกณฑ์บริษัทฯ ก�าหนด เช่น ความเหมาะสมของจ�านวน โครงสร้าง และองค์ประกอบทักษะของคณะกรรมการ และจะต้องไม่มีคุณสมบัติ

ต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับอื่นๆ  

ที่เกี่ยวข้อง

 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน มีความโปร่งใสในการคัดเลือกกรรมการเข้ามาใหม่ โดยพิจารณาจากรายชื่อกรรมการ 

ชดุเดมิ รายชือ่ทีเ่สนอมาจากผูถ้อืหุน้ และรายชือ่ทีข่ึน้ทะเบียนในสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) เสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั

เพือ่ขออนุมตัแิต่งตัง้จากท่ีประชมุผูถ้อืหุ้นเป็นผูเ้ลือกต้ังกรรมการตามหลกัเกณฑ์ต่อไป โดยในการน�าเสนอมรีายละเอยีดทีเ่พยีงพอต่อการตดัสินใจ

 หลักเกณฑ์การให้คะแนนแต่งตั้งกรรมการบริษัทในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีดังนี้

 1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

 2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม ข้อ 1. เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการได้ แต่จะแบ่ง 

  คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

 3. บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล�าดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง 

  เลือกตั้งในคร้ังน้ัน ในกรณีที่บุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในล�าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจ�านวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือ 

  จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง

 ในปี 2556 มีกรรมการที่ครบก�าหนดต้องออกตามวาระทั้งสิ้น 4 ท่าน ได้แก่ 1. นายจุมพล มีสุข 2. นางสุวรรณา พุทธประสาท 

3. นายทวีวัฒน์ ตติยมณีกุล และ 4. นายชนินทร์ รุนส�าราญ โดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ ์

การสรรหา เห็นว่ากรรมการทั้ง 4 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ 

ประสบการณ์ และความช�านาญในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ จึงได้มีการเสนอเรื่องผ่านมติคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็น

วาระในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2556 ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้งหมดกลับเข้าด�ารงต�าแหน่งอีกวาระหนึ่ง

2. การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ

 ในการสรรหาผู้มาด�ารงต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการ คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาเบ้ืองต้น ในการ 

กลั่นกรองบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงานของบริษัทฯ และสามารถ

บริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่คณะกรรมการบริษัทก�าหนดได้ และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งต่อไป

รายงานประจำาปี 2556044



อำานาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการ

 ตามท่ีได้ก�าหนดไว้ในมตทิีป่ระชมุคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ท่ี 7/2544 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 21 มิถุนายน 2544 และท่ีประชมุคณะกรรมการ

บริษัท ครั้งที่ 9/2544 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2544 กรรมการผู้จัดการมีอ�านาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารบริษัทตามที่คณะกรรมการ 

มอบหมาย และจะต้องบริหารบริษัทตามแผนงาน หรืองบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด และระมัดระวัง รักษา 

ผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด อ�านาจหน้าที่ของกรรมการได้ครอบคลุมถึงเรื่องอื่นๆ ดังต่อไปนี้ 

 1. ด�าเนินกิจการ และบริหารงานประจ�าวันของบริษัทฯ 

 2. การอนุมัติค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร และรายจ่ายลงทุนให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัต ิ

  จากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ไม่รวมการกู้ยืมและการค�้าประกัน

 3. บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย เลื่อนต�าแหน่ง ลด ตัดเงินเดือน หรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัย พนักงาน และลูกจ้าง ตลอดจน 

  ให้พนักงาน และลูกจ้างออกจากต�าแหน่งตามระเบียบที่คณะกรรมการก�าหนด

 4. การด�าเนินงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ โดยให้มีอ�านาจดังนี้ 

  - มีอ�านาจในการบริหารตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อก�าหนด ค�าสั่ง และมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ 

   ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

  - มีอ�านาจด�าเนินการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรม สัญญา เอกสารค�าสั่ง หรือหนังสือใดๆ ที่ใช้ติดต่อกับหน่วยงานราชการ  

   รัฐวิสาหกิจ และบุคคลอื่น ตลอดจนให้มีอ�านาจกระท�าการใดๆ ที่จ�าเป็นและสมควร เพื่อให้การด�าเนินการข้างต้นส�าเร็จลุล่วง

  - มีอ�านาจในการมอบอ�านาจช่วงให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยให้อยู่ภายใต้ระเบียบ ข้อก�าหนด หรือค�าสั่งที ่

   คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือบริษัทฯ ก�าหนดไว้

 ทั้งนี้กรรมการผู้จัดการไม่สามารถที่จะอนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอ่ืนใดกับบริษัทฯ 

หรือบริษัทย่อย 

เลขานุการบริษัท

 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2551 คณะกรรมการมีมติอนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาว วรรณี จันทามงคล เป็นเลขานุการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตาม 

”พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551” ทั้งนี้บริษัทฯ ได้แจ้งชื่อพร้อมกับสถานที่จัดเก็บเอกสารของบริษัทฯ  

ต่อคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แล้ว เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551

รายละเอียดของเลขานุการบริษัท

 ชื่อ : นางสาว วรรณี  จันทามงคล  (49 ปี) 

 สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : ร้อยละ 0.07 

 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร : ไม่มี

 วุฒิทางการศึกษา : - ปริญญาโท บริหารธุรกิจสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

     - ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 การอบรม : 

 ปี 2548  - หลักสูตร Company Secretary Program โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  (IOD)  

 ปี 2551  - หลักสูตรกฎหมายและระเบียบปฏิบัติส�าหรับเลขานุการบริษัทตามกฎหมายหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ 

       โดยคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ประสบการณ์การท�างาน : 

 ปี 2548 - ปัจจุบัน - ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านบัญชีและการเงิน 

       บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ (ธุรกิจค้าปลีก)

บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 045



อำานาจหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

 1. อ�านวยความสะดวกส�าหรับกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการบริษัท

 2. ติดตาม และประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมกับ 
  รายงานผลการด�าเนินงานดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

 3. ก�าหนดตารางเวลาการประชมุคณะกรรมการบรษิทั และกรรมการชดุย่อยรวมถงึท�าหน้าทีใ่นการด�าเนนิการจดัประชมุคณะกรรมการ 
  บริษัท และประชุมผู้ถือหุ้น

 4. จัดท�าและรักษาเอกสารดังนี้
  - ทะเบียนกรรมการ
  - หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ�าปีของบริษัทฯ 
  - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น  และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น

 5. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ หรือผู้บริหาร

 6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่ก�ากับดูแล เช่น ส�านักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ และดูแลการเปิดเผยข้อมูล และรายงานสารสนเทศ 
  ต่อหน่วยงานที่ก�ากับดูแลและสาธารณชนให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย

 7. ให้ค�าแนะน�าด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง และข้อพึงปฏิบัติด้านการก�ากับดูแลในการด�าเนินกิจกรรมของ 
  คณะกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย

 8. ด�าเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการก�ากับตลาดทุนประกาศก�าหนด

 9. จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้ค�าแนะน�ากรณีมีกรรมการเข้าด�ารงต�าแหน่งใหม่ (Board of Director’s Orientation)

 10. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ

3. รายชื่อผู้บริหาร  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกอบด้วย

1. นาย คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล

2. นาย วีรพันธ์ อังสุมาลี

3. นาย เกษม  ปิ่นมณเฑียรกุล1

4. น.ส. จารุโสภา ธรรมกถิกานนท์

5. น.ส. ศิริวรรณ เปี่ยมเศรษฐสิน

6. น.ส. จริยา โสรธรณ3์ 

7. น.ส. ธาราทิพย์ ตรีมั่นคง

8. นาย ชัยยุทธ กรัณยโสภณ 

9. นาง พรสุข ด�ารงศิริ2

10. นาย วทัญญู วิสุทธิโกศล

11. นาย อนุชา จิตจาตุรันต์

12. นาย ณัฏฐ์ จริตชนะ

13. น.ส. สุดาภา ชะมด

14. นาย นิทัศน์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์

15. น.ส. วรรณี จันทามงคล

กรรมการผู้จัดการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

งานด้านปฏิบัติการ 

งานด้านปฏิบัติการ

งานด้านจัดซื้อ Soft Line 

งานด้านจัดซื้อ Home Electric Product

งานด้านจัดซื้อ Hard Line

งานด้านจัดซื้อต่างประเทศ

งานด้าน บริหารศูนย์กระจายสินค้า

งานด้าน Supply Chain

งานด้านพัฒนาธุรกิจ 

งานด้านธุรกิจต่างประเทศ 

งานด้านการตลาด 

งานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

งานด้านทรัพยากรบุคคล และป้องกันการสูญเสีย 

งานด้านบัญชี และการเงิน

ชื่อ - นามสกุล ต�าแหน่ง หน่วยงานที่รับผิดชอบ

หมายเหตุ : 1. นาย เกษม  ปิ่นมณเฑียรกุล  เข้ารับต�าแหน่ง เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556
  2. นาง พรสุข  ด�ารงศิริ  เข้ารับต�าแหน่ง เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2556
  3. น.ส. จริยา  โสรธรณ์  เกษียณอายุจากต�าแหน่ง เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2557

รายงานประจำาปี 2556046
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รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ของกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

1. นายอนันต์  อัศวโภคิน
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

2. นายรัตน์  พานิชพันธ์
 

 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

3. นายจุมพล  มีสุข
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

4. นายอภิชาติ  นารถศิลป์

 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

5 นางสุวรรณา พุทธประสาท
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

6. นายมานิต  อุดมคุณธรรม

 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

7. นายนพรสุนทร  จิตต์เจริญ
 
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

8. นายคุณวุฒิ  ธรรมพรหมกุล
 
 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

9. นายพงส์  สารสิน
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

10. นายอภิลาศ โอสถานนท์

  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

11. นายทวีวัฒน์  ตติยมณีกุล

 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

12. นายชนินทร์  รุนส�าราญ
 

 คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ประธานกรรมการ

กรรมการกรรมการบริหาร 
และประธานกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน

กรรมการ

กรรมการ และกรรมการสรรหา 
และก�าหนดค่าตอบแทน

กรรมการ

กรรมการและประธาน
กรรมการบริหาร

กรรมการและ
กรรมการบริหาร

กรรมการกรรมการบริหาร
และกรรมการผู้จัดการ

กรรมการอิสระ

กรรมการอิสระ และประธาน 
คณะกรรมการตรวจสอบ

กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
และก�าหนดค่าตอบแทน
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ชื่อ - นามสกุล ต�าแหน่ง
จ�านวนหุ้น

ที่ถือ ณ วันที่ 
31 ธ.ค. 2555

จ�านวนหุ้นที่ถือ
ณ วันที่

31 ธ.ค. 2556

สัดส่วน
การถือหุ้น

(%)

จ�านวนหุ้น
ที่เปลี่ยนแปลง
ในปี 2556

รายงานประจำาปี 2556048



รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นบริษัทฯ ของผู้บริหาร ณ วันที่31 ธันวาคม 2556

1. นายวีรพันธ์  อังสุมาลี
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

2. นายเกษม  ปิ่นมณเฑียรทอง
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

3. นางสาวจารุโสภา  ธรรมกถิกานนท์
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

4. นางสาวศิริวรรณ  เปี่ยมเศรษฐสิน
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

5 นางจริยา  โสรธรณ์
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

6. นางสาวธาราทิพย์  ตรีมั่นคง
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

7. นายชัยยุทธ  กรัณยโสภณ
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

8. นายวทัญญู  วิสุทธิโกศล
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

9. นายอนุชา  จิตจาตุรันต์
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

10. นายณัฏฐ์  จริตชนะ
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

11. นางสาวสุดา  ภาชะมด
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

12. นายนิทัศน์  อรุณทิพย์ไพฑูรย์
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

13. นางพรสุข  ด�ารงศิริ
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

14. นางสาววรรณี  จันทามงคล
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

3,408,881
-

-
-

5,941,677
-

1,903,755
-

5,121,345
-

18,667,260
-

1,720,524
-

5,386,479
-

8,029,573
-

5,285,640
-

-
-

3,474,869
-

-
-

5,340,000
-

1,238,906
-

-
-

1,687,238
-

684,566
-

859,163
-

6,748,956
-

602,097
98,000

1,720,010
-

2,791,966
-

1,902,745
-

25,398
-

724,310
-

8,967
-

1,669,578
-

4,647,787
-

-
-

7,628,915
-

2,588,321
-

5,980,508
-

25,416,216
-

2,322,621
98,000

7,106,489
-

10,821,539
-

7,188,385
-

25,398
-

4,199,179
-

8,967
-

7,009,578
-

0.05
-

-
-

0.08
-

0.03
-

0.06
-

0.27
-

0.02
0.00

0.07
-

0.11
-

0.07
-

0.00
-

0.04
-

0.00
-

0.07
-

ชื่อ - นามสกุล ต�าแหน่ง

จ�านวนหุ้น
ที่ถือ ณ วันที่ 
31 ธ.ค. 2555

จ�านวนหุ้นที่ถือ
ณ วันที่

31 ธ.ค. 2556

สัดส่วน
การถือหุ้น

(%)

จ�านวนหุ้น
ที่เปลี่ยนแปลง
ในปี 2556

บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 049



ค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร 

1. ค่าตอบแทนกรรมการ 

 1. 1 ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

 องค์ประกอบของค่าตอบแทนกรรมการ คือ ค่าตอบแทนในการให้ค�าแนะน�าด้านต่างๆ แก่ คณะท�างานของบริษัทฯ และเบี้ยประชุม  

ซึ่งโดยปกติบริษัทฯได้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และมีการจัดประชุมคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ได้แก่ การประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ การประชุมคณะกรรมการบริหาร การประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรษัิทได้พจิารณาก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการจากผลงานของบรษิทัฯ

ในภาพรวม การจ่ายเงนิปันผลให้กบัผูถ้อืหุน้ ภาระหน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบของกรรมการแต่ละคณะแล้ว ส�าหรบัเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทน

กรรมการใช้เกณฑ์เดียวกับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทที่ประกอบธุรกิจประเภทเดียวกัน และได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น 

 โดยในวันที่ 5 เมษายน 2556 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ�าปี 2556 ไม่เกิน 12,000,000 บาท  

และค่าบ�าเหน็จกรรมการประจ�าปี 2555 จ�านวน 22,000,000 บาท โดยรายละเอียดของการจ่ายค่าตอบแทนในปี 2556 มีดังนี้ 

   ค่าตอบแทนรายเดือน 

  - ประธานกรรมการ  80,000 บาท / คน / เดือน 

  - กรรมการ   40,000 บาท / คน / เดือน 

   ค่าเบี้ยประชุม ส�าหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา 

  และก�าหนดค่าตอบแทน โดยก�าหนดจ่ายตามจ�านวนครั้งที่เข้าประชุม

  - ประธานกรรมการ 30,000 บาท / คน / ครั้ง 

  - กรรมการ  20,000 บาท / คน / ครั้ง 

 รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นตัวเงินในปี  2556 มีดังนี้ 

1. นาย อนันต์   อัศวโภคิน
2. นาย พงส์  สารสิน
3.  นาย รัตน์ พานิชพันธ์
4. นาย จุมพล  มีสุข
5.  นาย อภิชาติ  นารถศิลป์ 
6. นาง สุวรรณา พุทธประสาท
7. นาย มานิต อุดมคุณธรรม
8. นาย นพร สุนทรจิตต์เจริญ
9. นาย คุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล
10. นาย อภิลาศ โอสถานนท์
11.  นาย ทวีวัฒน์ ตติยมณีกุล
12.  นาย ชนินทร์ รุนส�าราญ

รวม

1,230,000
660,000
720,000
720,000
720,000
720,000
720,000
700,000
720,000
720,000
700,000
720,000

9,050,000

-
-

240,000
-
-
-

300,000
220,000
240,000

-
-
-

1,000,000

-
-
-
-
-
-
-
-
-

390,000
260,000
280,000

930,000

-
-

60,000
-

40,000
-
-
-
-
-
-

40,000

140,000

3,384,615
1,692,308
1,692,308
1,692,308
1,692,308
1,692,308
1,692,308
1,692,308
1,692,308
1,692,308
1,692,308
1,692,308

22,000,000

4,614,615
2,352,308
2,712,308
2,412,308
2,452,308
2,412,308
2,712,308
2,612,308
2,652,308
2,802,308
2,652,308
2,732,308

33,120,000

ชื่อ - นามสกุล
ค่าเบี้ยประชุม

กรรมการ
บริษัท

กรรมการ
บริหาร

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน

ค่าบ�าเหน็จ
กรรมการ

รวม
(บาท)

หมายเหตุ : นายคุณวุฒิ  ธรรมพรหมกุล ด�ารงต�าแหน่งกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ ได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ค่าบ�าเหน็จกรรมการ   
  เงินเดือน และโบนัส โดยส่วนของเงินเดือน และโบนัสได้รวมอยู่ในค่าตอบแทนของผู้บริหาร

รายงานประจำาปี 2556050



 1.2 ค่าตอบแทนอื่น 

 กรรมการจะได้รับสวัสดิการในการซื้อสินค้าในราคาท่ีได้รับส่วนลดเท่าน้ัน ซ่ึงส่วนลดท่ีให้นั้นเป็นไปตามท่ีระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัท 

ซ่ึงได้ผ่านการพจิารณาอนมุตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้แล้ว และสวสัดกิารดงักล่าวบรษิทัได้ให้ในอตัราไม่มากกว่าทีบ่รษิทัให้กบัลกูค้าระดบั VIP ท่ัวไป 

โดยก�าหนดในอัตราสูงสุดไม่เกิน 10% 

2. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

 2.1  ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

 บริษัทฯ มีเกณฑ์ในการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร โดยพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลงานที่ผ่านมา รวมถึงได้

พิจารณาเทียบเคียงกับบริษัทอื่นในธุรกิจประเภทเดียวกันด้วย

 ค่าตอบแทนของคณะผู้บริหาร ประจ�าปี 2555 และ 2556 ได้แก่ เงินเดือน โบนัส และค่าตอบแทนอ่ืนๆ คิดเป็นจ�านวนรวมท้ังสิ้น  
70.9 ล้านบาท และ 81.0 ล้านบาท ตามล�าดับ 

 2.2 ค่าตอบแทนอื่น

 นอกจากนี้ผู้บริหารของบริษัทฯ ยังได้รับค่าตอบแทนในรูปใบส�าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (ESOP) โดยวันสุดท้ายของ

การใช้สิทธิ คือวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 และตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 บริษัทฯ ได้เริ่มโครงการสะสมหุ้นส�าหรับพนักงาน (EJIP) ผู้บริหาร

และพนักงานที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินสมทบในการซื้อหุ้นสะสมดังกล่าว 

บุคลากร

 รายละเอียดจ�านวนพนักงานระหว่างปี 2554 - 2556 มีดังนี้ 

ส�านักงานกลาง 
สาขา

รวม (คน)

จ�านวนสาขา

1,598
5,369

6,967

45

1,910
6,238

8,148

53

1,946
7,052

8,998

64

จ�านวนพนักงาน 31 ธ.ค. 2554 31 ธ.ค. 2555 31 ธ.ค. 2556

หมายเหตุ : จ�านวนพนักงานแต่ละปี ได้รวมพนักงานบางส่วนของสาขาที่ก�าลังเตรียมเปิดในปีถัดไปแล้ว

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ มีพนักงานประจ�าจ�านวน 8,998 คน ซึ่งบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานรวมทั้งสิ้น 3,105  

ล้านบาท 

บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 051



รายงานประจำาปี 2556052

การก�ากับดูแลกิจการ

 คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการก�ากับดูแลกิจการและเชื่อมั่นว่าระบบและการก�ากับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัย 

ต่อการด�าเนินธุรกิจเพ่ือให้การบริหารจัดการธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความมั่นคงและเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ืองและ 

เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจากเหตุผลดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงได้ก�าหนดนโยบายและการก�ากับดูแลกิจการโดยมีเนื้อหา

ครอบคลุมหลักการส�าคัญในเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การค�านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย การเปิดเผย

ข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการธุรกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

ที่วางไว้บนแนวทางของการด�าเนินธุรกิจที่ยึดมั่นในความถูกต้องและโปร่งใสโดยนโยบายการก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ ได้เปิดเผยไว้ที่  

http://hmpro-th.listedcompany.com/

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น 

 คณะกรรมการบริษัทตระหนักและให้ความส�าคัญถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้นท่ีควรจะได้รับโดยเท่าเทียมกันโดยพยายามส่งเสริม 

และอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการใช้สิทธิขั้นพื้นฐานเช่นสิทธิในการได้รับข่าวสารข้อมูลของบริษัทอย่างเพียงพอสิทธิในการเข้าประชุม

ผูถ้อืหุน้ สทิธใินการออกเสยีงลงคะแนนเพือ่แต่งตัง้หรอืถอดถอนกรรมการเป็นรายบุคคล สิทธใินการออกเสียงลงคะแนนแต่งตัง้ผู้ตรวจสอบบญัชี

และก�าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ีสทิธใินการออกเสยีงลงคะแนนในกิจการต่าง ๆ  ท่ีส�าคัญสิทธใินการแสดงความคิดเห็นอย่างอิสระในทีป่ระชมุ

ผู้ถือหุ้นสิทธิในการรับซื้อหุ้นคืน รวมถึงสิทธิที่จะได้รับการอนุมัติจ่ายเงินปันผลอย่างเป็นธรรม โดยจะไม่กระท�าการใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือ

ริดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น

 นอกจากสิทธิข้ันพื้นฐานที่ก�าหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับบริษัทบริษัทยังได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค�าถาม 

ล่วงหน้าก่อนวันประชุมเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆ เกี่ยวกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทในฐานะเจ้าของบริษัทผ่านกรรมการอิสระโดยทุกๆ  

ข้อคิดเห็นจะได้รับการรวบรวมเพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา

 สิทธิเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

 - บริษัทฯ ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม และเสนอรายชื่อบุคคลขึ้นเป็นกรรมการ ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นได้ ส�าหรับ 

  การประชมุสามญัผู้ถอืหุน้ประจ�าปี 2556 บรษิทัฯ ได้แจ้งหลักเกณฑ์ และเอกสารประกอบการแจ้งเรือ่งไว้ท่ีเวบ็ไซต์ของบรษิทัฯ ตัง้แต่ 

  วันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 ทั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นยื่นเรื่องได้จนถึงวันท่ี 15 มกราคม 2556 และส่งค�าถามเก่ียวกับบริษัท 

  ล่วงหน้าได้จนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2556

 - บริษัทฯ ด�าเนินการจัดส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมทั้งข้อมูล เอกสารประกอบการประชุมตามวาระต่างๆ พร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ 

  ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนวันประชุม 7 วัน หรือ 14 วัน แล้วแต่กรณี หรือตามที่กฎหมายก�าหนด ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

  รวมถึงมีข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

 - กรณีที่ผู้ถือหุ้นทั้งรายย่อยและสถาบันไม่สามารถเข้าประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระในการออกเสียง 

  ลงคะแนนแทนผ่านหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือสามารถก�าหนดการลงคะแนนเสียงเองได้ผ่านหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และ ค.  

  โดยในปี 2556 บริษัทฯ ได้จัดให้นายชนินทร์ รุนส�าราญ เป็นกรรมการผู้รับมอบฉันทะ

 - บริษัทฯ อ�านวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในวันประชุม โดยเลือกสถานท่ีจัดท่ีมีขนาดเพียงพอต่อผู้มาประชุม และสามารถเดินทาง 

  สะดวก รวมถงึบรษิทัฯ ได้มกีารจดัเจ้าหน้าทีต้่อนรับให้ข้อมลูในการตรวจเอกสารและลงทะเบยีนโดยผูถ้อืหุน้สามารถลงทะเบยีนก่อน 

  เวลาประชุม 2 ชั่วโมง ผ่านระบบบาร์โค้ด (Bar Code) เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการลงทะเบียน

 - ก่อนเร่ิมการประชมุ คณะกรรมการจะชีแ้จงแก่ผูถ้อืหุ้นให้ทราบถงึสทิธติามข้อบงัคบัของบรษิทัฯการด�าเนินการประชมุ วธิกีารใช้สทิธิ
  ลงคะแนนรวมทั้งให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการตั้งค�าถาม และแสดงความเห็นในที่ประชุมอย่างเท่าเทียมกัน



บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 053

 - บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น ร่วมกับตัวแทนจากบริษัท 
  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย เพื่อความโปร่งใสในการตรวจนับคะแนน

 - บรษิทัฯ ด�าเนนิการประชมุผูถ้อืหุน้ตามล�าดบัระเบียบวาระท่ีได้แจ้งไว้ในหนงัสือเชญิประชมุโดยท่ีผ่านมาไม่เคยมีการเพิม่ระเบยีบวาระ 
  ในที่ประชุมโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าซึ่งอาจไม่เป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

 - ภายหลังการประชุมบริษัทฯ ได้ท�าการเปิดเผยมติที่ประชุมพร้อมรายละเอียดจ�านวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอย่างชัดเจนแก ่
  ตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในวันประชุมหรือรอบก่อนวันท�าการถัดไปจากวันท่ีประชุมผู้ถือหุ้น และได้จัดส่ง 
  รายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วันด้วย

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 

 บริษัทฯ ให้ความส�าคัญและดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหาร รวมทั้งผู้ถือหุ้น
ต่างชาติ ควรได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม

 บริษัทฯ มีนโยบายการป้องกันและเปิดเผยการใช้ข้อมูลภายในในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งก�าหนดไว้ในคู่มือจริยธรรม และได้มีการ
เปิดเผยให้พนักงาน ผู้บริหาร และกรรมการของบริษัทฯ ทราบ โดยในส่วนของนโยบาย และวิธีการดูแลกรรมการและผู้บริหารในการน�าข้อมูล
ภายในของบริษัทฯ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนมีดังนี้

 - ให้ความรู้แก่กรรมการและผู้บริหารในฝ่ายต่างๆเกี่ยวกับหน้าที่ที่ผู้บริหารต้องรายงานการถือหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และบทก�าหนด 
  โทษตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 และตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 - บริษัทฯ ก�าหนดให้กรรมการและผู้บริหารรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย ์
  และตลาดหลักทรัพย์ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พ.ศ. 2535 และจัดส่งส�าเนารายงานนี้ให้แก ่
  บริษัทฯ ในวันเดียวกับวันที่ส่งรายงานต่อส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 - บริษัทฯ แจ้งกรรมการและผู้บริหารให้ระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ก่อนเปิดเผยงบการเงินต่อสาธารณชน 1 เดือน  
  และข้อมูลภายในที่อาจส่งผลต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ และห้ามไม่ให้เปิดเผยข้อมูลที่เป็นสาระส�าคัญนั้นต่อบุคคลอื่น โดยได ้
  มีการแจ้งเตือนผ่านทาง E-mail ทุกไตรมาส

 ในปี 2556 กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ไม่มีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน และไม่มีการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ของ 
การซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการท�ารายการระหว่างกันตามหลักเกณฑ์ของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

 ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว หากมีการกระท�าการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น 
บริษัทจะด�าเนินการทางวินัยเพื่อพิจารณาลงโทษตามสมควรแก่กรณี

3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

 บริษัทฯ ได้ก�าหนดแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียไว้ใน “คู่มือจริยธรรมธุรกิจ” ของบริษัทฯโดยมีเจตนารมณ์ในการด�าเนินธุรกิจด้วยความ
ซือ่สัตย์สุจรติโปร่งใสและ ตรวจสอบได้บรษิทัจงึได้ก�าหนดนโยบายเกีย่วกบัความขัดแย้งของผลประโยชน์ เพือ่ให้กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงาน
หลีกเลี่ยงการเข้าไปมีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องกับการด�าเนินการในลักษณะที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัท หรือ การแสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตนเพือ่ให้เกดิความมัน่ใจว่าบริษัทจะปฏิบติัตามเพ่ือให้สิทธแิก่ผูมี้ส่วนได้เสยีตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้องไม่ว่าจะเป็นผูถ้อืหุน้พนกังาน ลูกค้าคูค้่า 
ชุมชนสังคม และสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้บริษัทยังได้เสริมสร้างความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ เพื่อให้สามารถด�าเนินกิจการต่อไปได้
ด้วยความมั่นคงโดยตอบแทนผลประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายเพื่อสร้างความส�าเร็จในระยะยาว
 ส�าหรับรายละเอียดด้านบทบาทของบริษัทฯ ที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสีย ได้รายงานไว้ที่หัวข้อ “รายงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม”



เว็บไซต์

การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ 

กิจกรรมพบนักลงทุน 
และการเยี่ยมชมกิจการ

กิจกรรมพบนักลงทุนนอกสถานที่

งานแถลงข่าวและความสัมพันธ์กับ
สื่อมวลชน

บริษัทฯ น�าเสนอผลประกอบการ รายงานประจ�าปี แบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี 56-1 รายงานการประชุม
ผู้ถือหุ้น ข่าวสารเกี่ยวกับบริษัท ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ webcast เอกสารประกอบการจัดประชุมนักวิเคราะห์ 
และช่องทางการติดต่อรวมทั้งได้มีการเผยแพร่ข้อมูลของบริษัทในเรื่องการก�ากับดูแลกิจการ โครงสร้างคณะ
กรรมการและคณะผู้บริหาร โครงสร้างการถือหุ้น เพื่อความสะดวกและเท่าเทียมกันในการสืบค้นข้อมูล โดยได้
จัดท�าทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

นอกจากนั้น ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัท สามารถแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ ตลอดจนเสนอ
เพิม่วาระการประชมุ และเสนอผูที้ม่คีณุสมบตัทิีจ่ะด�ารงต�าแหน่งกรรมการ ก่อนทีบ่รษิทัจะส่งหนังสอืเชญิประชุม
ผ่านเว็บไซต์ได้

บริษทัฯ ได้จัดการบรรยายส�าหรบันกัวเิคราะห์ และ นกัลงทนุรวมทัง้ผูถ้อืหุน้ท่ีสนใจส�าหรบัการเปิดเผยผลประกอบ
การทุกรายไตรมาส รวมจ�านวน 4 ครั้งในปี 2556 รวมทั้งจัดท�าเอกสารข่าว (Investor Information Release) 
เป็นรายไตรมาสแก่นักลงทุน

ตลอดปี 2556 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนสถาบันทั้งใน และต่าง
ประเทศเข้าพบผู้บริหาร รวมถึงการประชุมทางโทรศัพท์ (Conference Call) เพื่อตอบข้อซักถามเรื่องการด�าเนิน
ธุรกิจ ทั้งสิ้นจ�านวน 146 ครั้ง และยังได้มีโอกาสต้อนรับคณะบุคคลกลุ่มต่างๆ ในการเข้าเยี่ยมชมกิจการ 
(Company Visit) 24 ครั้ง รวมทั้งการร่วมกิจกรรม Opportunity day ที่จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปี 2556 บริษัทฯ เข้าร่วมงาน Conference และ Road show ทั้งที่จัดในประเทศ และต่างประเทศรวม 11 ครั้ง 
ได้แก่ 
1. งานพบปะนักลงทุนต่างประเทศที่จัดโดยสถาบันการเงินในประเทศ 4 ครั้ง 
2. งาน Conference และ Roadshow ในต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และฮ่องกง 
รวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง

บรษิทัได้จดัให้มกีารแถลงข่าว 1 ครัง้ เกีย่วกบัรายงานผลประกอบการประจ�าปี 2555 พร้อมกบัทศิทางการด�าเนิน
ธุรกิจในปี 2556 โดยได้มีการจัดท�าเอกสารข่าว (Press Release) ส�าหรับสื่อมวลชน รวมทั้งมีการแจ้งข่าวเกี่ยว
กับความคืบหน้าของการด�าเนินธุรกิจ และกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ตลอดทั้งปี

รายงานประจำาปี 2556054

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

 คณะกรรมการให้ความส�าคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลาและเท่าเทียมกันแก่นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ทราบ ทัง้ในส่วนของรายงานทางการเงนิและข้อมลูส�าคญัอืน่ทีม่ผีลกระทบต่อมลูค่าหลกัทรพัย์ของบรษิทัฯผ่านทางการเผยแพร่ของตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

 บริษัทมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์รับผิดชอบในการให้ข้อมูลและรับฟังความเห็นของผู้ถือหุ้น และ นักลงทุนอย่างสม�่าเสมอ โดยติดต่อ

คุณรักพงศ์ อรุณวัฒนา โทร. 0 2832 1416 หรือทาง E-mail : ir@homepro.co.th นอกจากนั้นได้ก�าหนดให้มีช่องทางในการสื่อสารและกิจกรรม

ต่างๆ ระหว่างผู้ถือหุ้น นักลงทุนและผู้บริหารระดับสูงของบริษัท นอกเหนือจากการประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปี ดังนี้



5.  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 คณะกรรมการได้มส่ีวนร่วมในการก�าหนดวสิยัทศัน์ นโยบาย เป้าหมาย แผนธรุกจิ และงบประมาณของบรษิทัฯ โดยมกีารน�ามาพจิารณา

ทบทวนทุกๆ ปี ตลอดจนก�ากับดูแลให้ฝ่ายบริหารด�าเนินการให้เป็นไปตามแผนและงบประมาณที่ก�าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลโดยประธานกรรมการบริษัทประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการของบริษัท ไม่ได้เป็นบุคคลเดียวกันอีกท้ัง 

คณะกรรมการมีการพิจารณาการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ ระหว่างคณะกรรมการ อนุกรรมการ และฝ่ายบริหารออกจากกัน

อย่างชัดเจนทั้งนี้เพื่อเป็นการถ่วงดุลอ�านาจ และสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

 บริษัทฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งด�ารงต�าแหน่งเป็นกรรมการอิสระทุกท่าน เพื่อสอบทานความถูกต้อง การเปิดเผย

ข้อมูลอย่างเพียงพอและความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน การก�ากับดูแลกิจการและการควบคุมภายในของบริษัทฯ ซึ่งมีรายละเอียด 

ภาระหน้าที่ตามที่ระบุไว้ใน “การจัดการ” ส่วนของหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบ

 ในกรณีที่มีการท�ารายการที่ไม่ใช่การด�าเนินงานตามปกติของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัท มีหน้าท่ีพิจารณารายการดังกล่าว ซึ่งมี

กรรมการที่เป็นอิสระร่วมอยู่ในที่ประชุมด้วย

 บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน เพือ่ก�าหนดวธิกีาร และหลักเกณฑ์ในการสรรหากรรมการบรษิทั และก�าหนดการ

จ่ายค่าตอบแทนหรือประโยชน์อื่นใด ที่เป็นธรรมและสมเหตุผล และน�าเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

 และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างโปร่งใส บริษัทฯมีการจัดท�านโยบายการก�ากับดูแลกิจการ 

คู่มือจริยธรรม และข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติหน้าท่ีตามภารกิจของบริษัทฯ ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต และติดตามการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวเป็นประจ�ารวมถึงก�าหนดบทลงโทษ 

ทางวินัยไว้ด้วย

 การปฐมนิเทศและให้ความรู้ในธุรกิจของบริษัท แก่กรรมการใหม่

 บริษัทฯ มีนโยบายให้ความส�าคัญในการจัดปฐมนิเทศให้กับกรรมการใหม่ทุกครั้ง เพื่อให้ทราบถึงบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ 

รวมถึงการให้ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและการด�าเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัท เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการ  

โดยน�าเสนอเอกสารและข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของกรรมการใหม่ เช่นคู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียนคู่มือการก�ากับดูแล

กิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัทฯ ข้อบังคับบริษัทฯ โครงสร้างทุน โครงสร้างผู้ถือหุ้น ผลการด�าเนินงาน กฎหมาย ข้อพึงปฏิบัติที่ด ี

กฎเกณฑ์ต่างๆ และหลักสูตรการอบรมกรรมการ รวมทั้งข้อมูลอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความรู ้

ความเข้าใจในธุรกิจและการด�าเนินงานด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการที่เข้ารับต�าแหน่งในบริษัทฯ เป็นครั้งแรก

 แต่เนื่องจากในปี 2556 บริษัทไม่มีกรรมการใหม่ จึงไม่ได้มีการจัดปฐมนิเทศดังกล่าว

 การเข้าอบรมหลักสูตรของคณะกรรมการ

 คณะกรรมการบริษัทฯ ส่งเสริมและอ�านวยความสะดวกให้กรรมการเข้าอบรมหลักสูตรหรือเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาท่ีเป็นการเพิ่มพูน 

ความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยมอบหมายให้ เลขานุการบริษัทฯ ประสานงานกับกรรมการเพื่อแจ้งหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ

 โดยในปี 2556 มีกรรมการ 1 ท่าน คือ นาย อภิชาติ นารถศิลป์ เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร Role of the Compensation Committee 

Program (RCC) รุ่นที่ 16/2013 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 055



 การประชุมคณะกรรมการ

 คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารจะมีการประชุมเป็นประจ�าทุกเดือนและอาจมีการจัดการประชุมพิเศษเพิ่มเติมตามความ

จ�าเป็นโดยการประชุมแต่ละครั้งรวมถึงการลงมติในที่ประชุม บริษัทฯได้ก�าหนดนโยบายจ�านวนองค์ประชุมขั้นต�่าไว้ โดยจะต้องมีคณะกรรมการ

เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 จึงจะครบองค์ประชุม ซึ่งจะก�าหนดวันเวลาการประชุมไว้ล่วงหน้าตลอดท้ังปีทั้งกรรมการและกรรมการ 

ชุดย่อยและจะมีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมระเบียบวาระการประชุมก่อนประชุมล่วงหน้าประมาณ 5 วัน ท�าการ เพื่อให้กรรมการได้มี

เวลาการศึกษามาก่อนล่วงหน้า

 นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหารกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ สามารถประชุมระหว่างกันเองตามความเหมาะสม

เพื่ออภิปรายปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการจัดการที่อยู่ในความสนใจโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย

 ในปี 2556 บริษัทได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งสิ้น 12 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ การประชุม 

คณะกรรมการบริหาร 12 คร้ัง การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 14 ครั้ง และการประชุมคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน  

2 ครั้ง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการเป็นดังนี้

1. นายอนันต์ อัศวโภคิน

2. นายพงส์ สารสิน

3. นายรัตน์ พานิชพันธ์

4. นายจุมพล มีสุข

5. นายอภิชาติ นารถศิลป์

6. นางสุวรรณา พุทธประสาท

7. นายมานิต อุดมคุณธรรม

8. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ

9. นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล

10.  นายอภิลาศ โอสถานนท์

11. นายทวีวัฒน์ ตติยมณีกุล

12. นายชนินทร์ รุนส�าราญ

9 / 12

9 / 12

12 / 12

12 / 12

12 / 12

12 / 12

12 / 12

11 / 12

12 / 12

12 / 12

11 / 12

12 / 12

12 / 12

10 / 12

11 / 12

12 / 12

13 / 14

13 / 14

14 / 14

2 / 2

2 / 2

2 / 2

ชื่อ - นามสกุล
จ�านวนครั้งที่เข้าร่วม / จ�านวนครั้งที่จัดประชุม 

การประชุม
คณะกรรมการ

บริษัท

การประชุม
คณะกรรมการ

บริหาร

การประชุมคณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ

การประชุมคณะ
กรรมการสรรหาและ
ก�าหนดค่าตอบแทน

รายงานประจำาปี 2556056



 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานและนโยบายค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการ

 บริษัทฯ มีคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทนท�าหน้าที่ในการเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท ในการพิจารณาก�าหนด

เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ�าปีของกรรมการผู้จัดการ โดยเกณฑ์ดังกล่าวจะต้องสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ ทั้งใน

ระยะสั้นและระยะยาวโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและสร้างความรู้สึกมีส่วนร่วมในความเป็นเจ้าของบริษัทฯ 

 ระยะสั้น : จ่ายค่าตอบแทนในรูปของเงินเดือน และโบนัส โดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน

 ระยะยาว : จัดตั้งโครงการสิทธิที่จะซื้อหุ้นในราคาที่ก�าหนด (ESOP) และโครงการสะสมหุ้นส�าหรับพนักงาน (EJIP) โดย

     รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ESOP W1, W2 และ W3

ESOP W4

EJIP

15 ก.ย. 2547 - 1 เม.ย. 2553

15 พ.ค. 2551 - 14 พ.ค. 2556

1 ก.ค. 2556 - 30 มิ.ย. 2561

- แต่ละโครงการมีอายุ  3 ปี

- สามารถใช้สิทธิได้ไตรมาสละ 1 ครั้ง

- โครงการมีอายุ 5 ปี

- ใช้สิทธิได้เพิ่มขึ้นปีละไม่เกินร้อยละ 20

- โครงการมีอายุ 5 ปี

- บริษัทฯ จ่ายเงินสมทบเพิ่มให้อีกสูงสุด 5 % 

 ของเงินเดือนทุกเดือน

โครงการ ระยะด�าเนินโครงการ หมายเหตุ

 แผนการสืบทอดต�าแหน่งของผู้บริหารระดับสูง

 บริษัทฯ ได้มีการจัดท�าแผนสืบทอดต�าแหน่ง เพื่อเตรียมความพร้อมในกรณีท่ีผู้บริหารระดับสูงไม่สามารถปฏิบัติงานได้ โดยได้เริ่ม 

วางโครงสร้างการทดแทนต�าแหน่งตั้งแต่ผู้บริหารระดับต้นในระดับผู้จัดการสาขาจนถึงระดับสูง โดยมีการจัดตั้งต�าแหน่ง Management  

Trainee ขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการด�าเนินงานของบริษัทฯ จะสามารถด�าเนินต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 การจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน

 เพ่ือส่งเสริมให้เกิดกระบวนการก�ากับที่ดี บริษัทฯ มีการจัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อท�าหน้าท่ีสอบทาน และติดตามผล 

การปฏิบัติงานให้กับฝ่ายบริหาร โดยปฏิบัติงานด้วยความเป็นอิสระ และรายงานผลการด�าเนินงานให้กับคณะกรรมการตรวจสอบโดยตรง 

อย่างสม�่าเสมอ 

 นอกจากนี้ยังได้มีการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบและเพ่ือประเมินประสิทธิภาพ 

การควบคมุภายในด้านบญัชขีองบรษิทัฯ ซึง่จากมตทิีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ประจ�าปี 2556 อนมุตัใิห้แต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั ส�านกังาน อวีาย จ�ากดั 

โดย นางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจ�าปี 2556 ทั้งนี ้

ผู้สอบบัญชีมิได้มีผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นสาระส�าคัญท้ังทางตรงและทางอ้อม รวมถึงมิได้เป็นลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ของบริษัท/ 

บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัด

ส�านักงานสอบบัญชีเดียวกัน

บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 057



 หน่วยงานก�ากับการปฏิบัติงาน (Compliance Unit)

 ตามประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนเรื่องการจัดให้มีหน่วยงานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบธุรกิจ ที่บังคับใช้กับ 

ผู้ได้รับใบอนุญาตซึ่งเป็นผู้ประกอบธุรกิจดังนี้ (1) การเป็นนายหน้าซ้ือขายหลักทรัพย์ (2) การค้าหลักทรัพย์ (3) การจัดจ�าหน่ายหลักทรัพย์  

(4) การจัดการกองทุนรวม (5) การจัดการกองทุนส่วนบุคคล (6) การเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (7) การเป็นผู้ค้าสัญญาซื้อขาย

ล่วงหน้า และ (8) การเป็นผู้จัดการเงินทุนสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ให้จัดตั้งหน่วยงานก�ากับดูแลการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ในการควบคุมดูแล

การปฏิบัติงานของผู้ประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามการก�ากับดูแลที่ดี

 แต่เนื่องจากประเภทธุรกิจของบริษัทฯ ไม่ได้เข้าข่ายการบังคับใช้ จึงไม่มีการจัดตั้งหน่วยงานดังกล่าว แต่มี หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ที่มีหน้าที่ และความรับผิดชอบเช่นเดียวกับหน่วยงานก�ากับการปฏิบัติงาน

 กระบวนการและหลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานคณะกรรมการ

 บริษัทฯ ได้มอบหมายคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน ให้เป็นตัวแทนในการก�าหนดหลักเกณฑ์และประเมินผลงาน 

คณะกรรมการท้ังคณะในแต่ละปีเพ่ือพิจารณาก�าหนดค่าตอบแทน และค่าบ�าเหน็จกรรมการโดยคณะกรรมการสรรหาและก�าหนดค่าตอบแทน 

ได้พิจารณาโดยมีหลักเกณฑ์การประเมินจากการเติบโตของผลก�าไรสุทธิของบริษัทมูลค่าของหลักทรัพย์ตามราคาตลาดและจ�านวนครั้งการเข้า

ประชุม

 การประเมินผลงานคณะกรรมการในแต่ละปีจดุมุง่หมายเพือ่พฒันาประสิทธภิาพของคณะกรรมการบรษิทั และหาแนวทางในการปรบัปรงุ

หลักเกณฑ์การประเมินส�าหรับปีถัดไป

 นโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท�าผิด

 บรษิทัฯ ได้ก�าหนดให้สายทรพัยากรบคุคลและหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานในการรบัร้องเรยีนเบาะแสการกระท�าผิดรวมถงึ

การติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจโดยได้ก�าหนดให้มีช่องทางส�าหรับพนักงาน คู่ค้า ลูกค้าผู้ถือหุ้นและบุคคลผู้มีผลประโยชน์เกี่ยวข้อง 

กับบริษัทสามารถ แจ้งเรื่อง หรือร้องเรียนถึงการกระท�าใดๆที่ต้องสงสัยว่าเป็นการกระท�าผิด เพื่อให้บริษัทฯ สามารถสืบสวน และด�าเนินการ

อย่างเหมาะสมได้

 - การติดต่อกับกรรมการบริษัท  กรณีที่ต้องการแจ้งหรือสื่อสารเกี่ยวกับการด�าเนินงานของบริษัทฯ โดยข้อมูลจะถูกส่งถึงกรรมการ 

  ผู้จัดการที่ http://hmpro-th.listedcompany.com/contact_board.html

 - การติดต่อกรรมการตรวจสอบ กรณีที่ต้องการร้องเรียนเรื่องที่เกี่ยวกับการท�าผิดกฎหมายหรือจรรยาบรรณ ข้อสงสัยทางบัญชี  

  การควบคุมภายใน เป็นต้น โดยข้อมูลดังกล่าวจะส่งถึงส�านักตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เพื่อรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการ 

  ตรวจสอบในการพิจารณาต่อไปที่ http://hmpro-th.listedcompany.com/contact_audit.html

 - หน่วยรับเรื่องร้องเรียน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กรณีที่ต้องการแจ้งการกระท�าผิดของพนักงาน หรือกรณีที่พนักงานต้องการร้องเรียน 

  ต่อบริษัทฯ ที่ md@homepro.co.th

 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลและตัวตนของผู้แจ้งเบาะแสไว้เป็นความลับโดยกรรมการผู้จัดการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการของสายงาน

ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น โดยที่ผ่านมายังไม่มีการร้องเรียนเรื่องการกระท�าผิด

  การก�ากับดูแลบริษัทย่อย

  ทีผ่่านมา คณะกรรมการบรษิทั ได้มกีารแต่งต้ังผูบ้รหิารของบรษิทัฯ เป็นกรรมการในบรษิทัย่อย โดยมหีน้าทีด่�าเนนิการเพือ่ประโยชน์

ทีดี่ทีสุ่ดของบริษัทย่อย และดแูลให้บรษิทัย่อยมข้ีอบังคับในเรือ่งการท�ารายการเกีย่วโยง การได้มาหรอืจ�าหน่ายไปซึง่สนิทรพัย์หรอืการท�ารายการ

ส�าคัญอื่นใดอย่างครบถ้วนถูกต้อง และก�าหนดให้บริษัทย่อยใช้หลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลและการท�ารายการข้างต้นในลักษณะเดียวกับหลัก

เกณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงก�ากับดูแลให้มีการจัดเก็บข้อมูล และการบันทึกบัญชีของบริษัทย่อย เพื่อให้บริษัทฯ สามารถตรวจสอบและรวบรวมมา

จัดท�างบการเงินรวมได้ทันก�าหนด

รายงานประจำาปี 2556058



  รายงานฉบับนี้จัดท�าขึ้นเพื่อรายงานการด�าเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทโฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน) 
ในประเด็นทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการ ซึ่งเป็นแนวทางความรับผิดชอบต่อสังคม
ของกิจการในแบบฉบบัของไทยท่ีครอบคลุมประเดน็ส�าคญัท้ังหมดของหลกัการสากล รวมถึงหลกัการก�ากบัดแูลกจิการทีด่สี�าหรบับรษิทัจดทะเบยีน
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเข็มทิศธุรกิจเพื่อสังคมของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามรอบ
เวลาปรับปรุงข้อมูลรายปีของบริษัทฯ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

  ขอบเขตเนื้อหาของข้อมูลฉบับนี้ครอบคลุมนโยบายภาพรวม กระบวนการ และกิจกรรมเพื่อความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจ สังคม  
และสิง่แวดล้อมของบรษิทัโฮม โปรดกัส์ เซน็เตอร์ จ�ากดั (มหาชน) โดยมคีณะท�างานด้านความรบัผดิชอบต่อสงัคมท�าหน้าทีเ่ชือ่มโยงเป้าประสงค์
ทางธุรกิจกับผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อมของกิจการ รวมทั้งมีการติดตามและประมวลผลเพื่อประโยชน์ในการวางแผนการ
ด�าเนินงาน และสื่อสารให้กับผู้มีส่วนได้เสียทราบ 

  เนื่องจากรายงานฉบับนี้ได้ถูกจัดท�าเป็นฉบับแรก ดังนั้นจึงไม่มีการเปรียบเทียบข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญ

  เพื่อให้มีความเชื่อมโยงการด�าเนินงานกับกระบวนการรับผิดชอบต่อสังคมเข้าด้วยกัน บริษัทได้ก�าหนดกลุ่มบุคคลหรือบุคคลท่ีได้รับ
ผลกระทบหรือสร้างผลกระทบจากการด�าเนนิธุรกจิหรอืกจิกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัองค์กร โดยแยกเป็นผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยีภายในองค์กร ได้แก่ นายจ้าง 
ผู้บริหาร พนักงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์กร ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า องค์กรรัฐ เจ้าหนี้ทางการเงิน และผู้ถือหุ้น และได้ก�าหนด 
ความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงด้านการด�าเนินงานอย่างชัดเจน

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความเชื่อมโยงการด�าเนินงาน

   ภายในองค์กร

1. ผู้บริหาร
 • บริหารงานตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี
 • พัฒนาองค์กรให้เจริญเติบโต และมั่นคง
 • มีวิสัยทัศน์

1. ลูกค้า
 • จ�าหน่ายสินค้าที่มีมาตรฐาน และเป็นไปตามที่
  ประชาสัมพันธ์
 • ไม่เอาเปรียบลูกค้า และให้บริการที่เท่าเทียมกัน
 • ราคามีมาตราฐาน 
 • การส่งเสริมบริการทั้งก่อนและหลังการขาย 
 • รับฟังและสนองตอบต่อข้อร้องเรียน 

3. ผู้ถือหุ้น
 • บริหารธุรกิจตามหลัก Good Governance
 • สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทฯ 
 • ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับการลงทุน

5. หน่วยงานภาครัฐ
 • สนับสนุนและปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างครบถ้วน  • ให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ

2. คู่ค้า
 • ปฏบิตัติามข้อก�าหนดและเงือ่นไขทางการค้า รวมถงึเคารพสิทธมินษุยชน
 • มีการแข่งขันการค้าขายอย่างเสรี และเป็นธรรม โดยการประมูลงาน 
 • ให้ความส�าคัญกับมาตรฐานการผลิต
 • มีการด�าเนินงานอย่างมีจริยธรรม 
 • ให้ความส�าคัญต่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

4.  เจ้าหนี้ทางการเงิน
 • จ่ายช�าระหนี้ตามระยะเวลา และเงื่อนไขที่ก�าหนด 
 • รับผิดชอบในการรักษาอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วน
  ของผู้ถือหุ้นให้ไม่เกินข้อก�าหนดในการออกหุ้นกู้

2. พนักงาน
 • ความมั่นคงและโอกาสเจริญเติบโตในหน้าที่การงาน
 • ได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม รวมถึงสวัสดิการต่างๆ ในระดับที่ดี 
  สามารถแข่งขันกับตลาดแรงงานได้
 • มีสภาพแวดล้อมในที่ท�างานที่ดี และปลอดภัย
 • ได้รับการฝึกอบรมในทักษะที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ เพื่อเพิ่ม
  คุณค่าให้กับตัวเองและบริษัทฯ

   ภายนอกองค์กร

บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 059

รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม



คณะท�างานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 

  ปัจจุบนั “ความรบัผดิชอบต่อสงัคม” ได้ถกูหยบิยกเป็นวาระการด�าเนนิงานท่ีมคีวามส�าคญัไม่ยิง่หย่อนไปกว่าการด�าเนนิธรุกจิ ส�านกังาน

คณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ก�าหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ เปิดเผยข้อมูลการด�าเนินการที่แสดงว่าได้

ค�านึงถึงผลกระทบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้ที่เกี่ยวข้องไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ�าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ�าปี และเพื่อให้

สามารถรายงานถึงกระบวนการด�าเนินธุรกิจตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใส บริษัทฯ ได้ตั้ง 

คณะท�างานโดยมีรายชื่อต่อไปนี้ 

  1. นาย ณัฏฐ์  จริตชนะ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - กลุ่มการตลาด

  2. นาย วีรพันธ์ อังสุมาลี  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - กลุ่มปฏิบัติการ

  3. นาย วทัญญู  วิสุทธิโกศล  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - กลุ่มพัฒนาธุรกิจ

  4. น.ส. ศิริวรรณ เปี่ยมเศรษฐสิน  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - กลุ่มจัดซื้อ

  5. นาย นิทัศน์ อรุณทิพย์ไพฑูรย์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - กลุ่มทรัพยากรบุคคล และป้องกันการสูญเสีย

  6. น.ส. วรรณี  จันทามงคล  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ - กลุ่มบัญชีและการเงิน

  7. นาง อรพิน ศิริจิตเกษม  ผู้จัดการทั่วไป - สายพัฒนาการตลาดลูกค้าสัมพันธ์

  8. นาย สรรเสริญ  เรืองสอน  ผู้จัดการทั่วไป - สายทรัพยากรบุคคล

บริบทของธุรกิจ

  ด้วยวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้น�าในธุรกิจอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัทฯ จึงม ี

พันธกิจที่จะมอบความวางใจในด้านสินค้า บริการ และที่มีมาตราฐาน โดยใช้วัสดุที่เป็นมิตร และไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อมผ่านกระบวนการผลิต 

ที่มีมาตราฐานรับรอง เช่น มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) มาตรฐานของส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ส�านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และ วัตถุอันตรายที่ใช้ในทางสาธารณสุข (อย.วอส.) สินค้ากลุ่มฉลากเบอร์ 5 และมาตรฐานสากลอย่าง  

IEC (International Electro technical Commission - มาตรฐานท่ีเก่ียวข้องกับไฟฟ้า) เป็นต้น การให้บริการท่ีสม�า่เสมอและเท่าเทียมกัน  

แก่ลูกค้าทุกท่าน ทั้งนี้บริษัทฯ บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ ในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านต่างๆ การสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดีต่อสังคมและชุมชน เพื่อสร้างสรรค์ความส�าเร็จร่วมกัน และแสวงหาโอกาสใหม่ทางธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์ การเปิดสาขาเพิ่มเพื่อ

สร้างมูลค่าเพิ่มที่เหมาะสมกับธุรกิจและแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งพัฒนาบุคลากรขององค์กรให้มีศักยภาพในการท�างาน มีความรับผิดชอบ

ต่องาน และให้สินค้าของโฮมโปรเป็นอันดับหนึ่งในใจลูกค้าต่อไป

  เพื่อให้การด�าเนินกิจการของบริษัทฯ เป็นไปอย่างยั่งยืนและเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม นอกจากการจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

ที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและด�าเนินงานโดยไม่ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมแล้ว ยังรวมถึง 

ความรับผิดชอบต่อสังคมในทุกส่วน ทั้งภายใน และภายนอกกิจการ บริษัทฯ จึงด�าเนินการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และ 

สิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน

รายงานประจำาปี 2556060



มิติแห่งความยั่งยืน

ความรับผิดชอบต่อสังคมของโฮมโปรตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

1. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

  บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อันจะเป็นผลดีต่อ 

การด�าเนินธุรกิจในระยะยาว ดังนั้นบริษัทฯ จึงด�าเนินธุรกิจโดยยึดหลักความถูกต้อง เป็นธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบ และมีความซื่อสัตย์  

รักษาผลประโยชน์ร่วมกับคู่ค้า และเจ้าหนี้ โดยการปฎิบัติตามกฎหมายและกติกาท่ีก�าหนดร่วมกันอย่างเคร่งครัด และมีจรรยาบรรณในการ

ด�าเนินธุรกิจ ไม่เรียก ไม่รับและจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้าบริษัทรับเหมาช่วงตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี  

รวมไปถึงความซื่อสัตย์สุจริตในการติดต่อท�าธุรกรรมกับเจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งต่อต้านการให้สินบนต่างๆ ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

เพื่ออ�านวยความสะดวก หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจ

  เพื่อให้การด�าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ได้ก�าหนดแนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานต่างๆ ในระบบ Supply Chain เช่น  

คู่ค้า บริษัท outsource บริษัทรับเหมาช่วง ที่ผลิต จัดท�าจัดหา บริการ จัดส่ง ฯลฯ ให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ กฎหมายการค้า และช่วย 

ผลักดันให้คู่ค้า บริษัท outsource บริษัทรับเหมาช่วง มีการด�าเนินงานอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน มีการดูแลอาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัยของลูกจ้าง รวมถึงการให้ความส�าคัญต่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมต่างๆ 

สิ่งแวดล้อม
- จ�าหน่ายสินค้าที่มีมาตรฐานการผลิต

- มีการจัดการกับวัสดุสิ้นเปลือง และของเสีย

- ร่วมประหยัดพลังงาน

- ออกแบบอาคารกลมกลืนกับ

สถาปัตยกรรมท้องถิ่น 

และค�านึงถึงสิ่งแวดล้อม

สังคม - เศรษฐกิจ
- ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย

 ได้แก่ ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่ง ผู้ถือหุ้น เป็นต้น

- จัดโครงการทุนการศึกษา ปวส.

- จัดการแข่งขันสุดยอดช่างมืออาชีพโฮมโปร

สังคม - สิ่งแวดล้อม
- กิจกรรม Fun walk ให้พนักงาน

 ใช้บันไดแทนการใช้ลิฟท์

- จัดโครงการ “ห้องน�้าของหนู”

สิ่งแวดล้อม - เศรษฐกิจ
- ให้เช่าพื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์โซลาร์รูฟ

- จ�าหน่ายสินค้า Green Product

ความยั่งยืนสังคม
- ประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

- ต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น

- เคารพสิทธิมนุษยชน

- จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต

เศรษฐกิจ
- ขยายธุรกิจเดิม 

- มองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่

- พัฒนามาตรฐานคุณภาพ

สินค้าและบริการ

- ลดค่าใช้จ่าย

บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 061



  บริษทัมนีโยบายเปิดเผยข้อมลูอย่างเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพือ่ให้ผูม้ส่ีวนได้เสยีสามารถเข้าถงึข้อมลูส�าคญัทัง้หมดได้ การเปิดเผยข้อมลู
ธุรกรรมส�าคัญ รายการเกี่ยวโยง รายการที่อยู่นอกงบดุล และรายการส�าคัญอื่นอื่นได้ถูกเปิดเผยในรายงานประจ�าปี ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมสามัญประจ�าปี ในทุกปี แบบแสดงรายการประจ�าปี (56-1) ไว้ที่ เว็บไซต์ของบริษัท หรือสืบค้นได้จากเว็บไซต์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ความรับผิดชอบต่อคู่ค้า

  บริษัทฯ มีนโยบายการปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม รักษาความลับของคู่ค้า ไม่เอารัดเอาเปรียบ โดยอาศัยอ�านาจการครองตลาด 
บริษัทฯ ยึดหลักความถูกต้องโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ ในการบริหารจัดการและด�าเนินธุรกรรมกับคู่ค้า อย่างไรก็ตาม  
เพือ่ให้การด�าเนนิธรุกจิเป็นไปอย่างยัง่ยนื บรษิทัฯ ได้วางรากฐานให้แก่คู่ค้า ผ่านแนวทางการปฏบัิตอิย่างยัง่ยนืของคู่ค้า โดยมีเนือ้หา และขอบเขต
ที่สอดรับกับข้อก�าหนด ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยผลักดันให้คู่ค้ามีการด�าเนินงานอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิมนุษยชน  
มีการดูแลอาชีวอนามัย และความปลอดภัยของลูกจ้าง รวมถึงการให้ความส�าคัญต่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมต่างๆ

  บริษัทฯ ให้ความส�าคัญต่อคูค้่า ดแูลเป็นเสมอืนหน่ึงพนัธมติรทางการค้าท่ีเตบิโตไปด้วยกนั พร้อมทัง้สนบัสนนุ และเปิดโอกาสให้ธรุกจิ
ของคู่ค้า หรือผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมอย่างเท่าเทียม โดยยึดประโยชน์ร่วมกัน ซึ่งทางบริษัทฯ มีมาตราการในการช่วย
แบ่งเบาภาระทางด้านต้นทุนให้กับคู่ค้า หรือผู้ประกอบการธุรกิจ และมาตรการดังกล่าวสามารถช่วยผู้ประกอบการลดภาระทางด้านต้นทุนได ้

ในหลายส่วน อาทิ เช่น

ภาคการจัดซื้อ : บรษิทัฯ เปิดโอกาสให้คูค้่ามช่ีองทางในการน�าเสนอสินค้า โดยไม่กดราคา มีการคัดเลือก และการประเมินผลคู่ค้าใน 4 ด้าน  
   คือ ด้านความสามารถทางการผลิต ด้านคุณภาพสินค้า ด้านคุณภาพการให้บริการ ด้านคุณภาพและความสามารถ 
   ในการจดัส่ง อกีทัง้วางแผนแบบมอือาชพีในการสัง่ซือ้/สัง่ผลิตสินค้าล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดอืน เพือ่ให้คูค้่าสามารถวางแผน 

   การผลิต อันจะน�ามาซึ่งประโยชน์ทางธุรกิจร่วมกัน

ภาคการผลิต : บริษัทฯ มีทีมผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบ และพัฒนาสินค้าให้ส�าหรับคู่ค้า หรือผู้ประกอบการ เพื่อน�าไปพัฒนาสินค้าให้ม ี
   ประสิทธิภาพ และไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม ท�าให้สินค้าเป็นไปตามความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งสามารถสร้าง 

   มูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า

ภาคการค้า: ในปี 2556 บริษัทฯ มีจ�านวนสาขาทั้งหมด 64 สาขาทั่วประเทศ จึงเป็นการเพิ่มช่องทางการจัดจ�าหน่ายสินค้าให้กับคู่ค้า  

   หรือผู้ประกอบการ ได้มากขึ้นจากเดิมที่มีอยู่ และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายให้กับคู่ค้าในการจัดส่งสินค้าและบริการที่มี 
   คุณภาพแก่ลูกค้า อีกทั้งยังมีการพัฒนาความรู้ตัวแทนแต่ละฝ่ายของคู่ค้า เช่น พนักงานช่วยขาย PC (Product Consult)  
   เป็นต้น

ภาคการบริการ: บริษัทฯ มีศูนย์กระจายสินค้า เพ่ือสนับสนุนการกระจายสินค้าไปยังแหล่งต่างๆ ทั่วประเทศให้กับคู่ค้าเพื่อช่วยลดต้นทุน  

   ด้านการขนส่ง และการกระจายสินค้า ทั้งยังสะดวกรวดเร็ว และทันสมัย รวมทั้งยังมีระบบ VRM (Vendor Relationship  
   Management) เพื่อสนับสนุนข้อมูลในทุกๆ ด้าน ดูแลคู่ค้าเสมอเหมือนพันธมิตรทางการค้าที่สามารถรับรู้ และเห็นข้อมูล 

   ของตัวเอง เช่นเดียวกับที่บริษัทฯ เช่น ทางด้านการเงิน เมื่อส่งสินค้าแล้ว บริษัทคู่ค้าสามารถตรวจสอบสถานะการช�าระ 
   เงินได้ โดยไม่ต้องส่งเจ้าหน้าที่มาวางบิล หรือรับเงิน ทุกอย่างเป็นระบบปฏิบัติการ On Line อัตโนมัติจนถึงกระบวนการ 
   โอนเงินให้กับคู่ค้า

  บริษัทฯ เคารพสิทธิของคู่ค้าในการได้รับข้อมูลท่ีจ�าเป็น เพื่อประเมินบริษัทโดยเท่าเทียมกัน และจะเปิดเผยผลประกอบการ  

ฐานะการเงิน พร้อมข้อมูลสนับสนุนที่ถูกต้องตามความจริง ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก�าหนด อีกทั้งรักษาสัมพันธภาพท่ีดี  

และยัง่ยนืต่อคูค้่าอย่างจรงิจงั และสม�า่เสมอ รวมถงึไม่น�าข้อมลูของคูค้่ามาใช้เพือ่ประโยชน์ของบรษิทัฯ และผูท้ีเ่กีย่วข้อง และทีส่�าคัญคอืบรษิทัฯ 

มีช่องทางส�าหรับการร้องเรียนให้กับคู่ค้า หากได้รับความไม่เป็นธรรมทางการค้า เพื่อที่ทางบริษัทฯ จะน�าข้อร้องเรียนดังกล่าวมาเป็นแนวทาง 
ในการพัฒนา และปรับปรุงธุรกิจร่วมกันอย่างยั่งยืน

รายงานประจำาปี 2556062



“การพัฒนาผู้รับเหมาเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน”

  บริษัทฯ ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือคู่ค้า บริษัท outsource บริษัทรับเหมาช่วงรายย่อยที่ยังขาดทุนทรัพย์ หรือสิ่งอ�านวย 

ความสะดวกพื้นฐานในการท�าธุรกิจ ร่วมกันสร้าง “โครงการเถ้าแก่น้อย” โดยบริษัทฯ ได้กระจายงานด้านการจัดส่ง งานบริการ Home Service 

ให้กับผู้รับเหมาช่วงภายนอกบริษัทฯ ทีมช่างที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้ทราบถึงนโยบาย วิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

เพื่อสามารถให้บริการลูกค้าได้ภายใต้มาตรฐานการปฏิบัติงานเดียวกัน 

  นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการพัฒนาส่วนงานบริการที่ครบวงจร ซึ่งนอกจากการยกระดับมาตรฐานการ

บริการของพนักงานของบริษัทฯ แล้ว ยังมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะในด้าน Home Service จึงได้ท�าการ

จัดการแข่งขัน “สุดยอดช่างมืออาชีพโฮมโปร” โดยวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อยกระดับฝีมือทีมช่าง Home Service ให้มีมาตรฐานเทียบเคียงสากล 

นอกจากนี้ยังเป็นการปลูกฝังหัวใจรักในงานบริการให้เกิดขึ้นกับทีมช่างแขนงต่างๆ ซึ่งถือเป็นหน้าด่านของการสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า

  เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับผีมือช่าง ในปี 2556 นี้ บริษัทฯ ได้จัดการแข่งขันต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยได้ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือ

แรงงาน กระทรวงแรงงาน บริษัท เซอรา ซี-เคียว จ�ากัด บริษัท เอส เอส กลาสเซร่า จ�ากัด ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด นวภัส โปรดักส์ และบริษัท  

รูบี ไทยแลนด์ จ�ากัด จัดการแข่งขันท่ี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 1 จังหวัดสมุทรปราการ การแข่งขันแบ่งออกเป็น 3 สาขา คือ  

ช่างปูกระเบื้อง ช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และช่างล้างเครื่องซักผ้า 

จ�านวนช่างที่เข้าร่วมการแข่งขันที่ผ่านมามีดังนี้

  ช่างที่ชนะการแข่งขันได้รับเงินรางวัลมากกว่า 200,000 บาท พร้อมกับประกาศนียบัตรรับรอง นอกจากนี้บริษัทฯ ยังรับประกัน 

การจ่ายงานให้ทั้งปี ผลงานของช่างที่ชนะการแข่งขันจะถูกน�าไปเป็นมาตรฐานในการให้บริการ Home Service โดยภายหลังการแข่งขัน ทีมช่าง

เกดิการแข่งขนักนัในเรือ่งของผลงาน จ�านวนงานทีไ่ด้รบัจากบรษิทัฯ ผลตอบแทนทีไ่ด้ เป็นต้น ซึง่เหล่านีช่้วยท�าให้คณุภาพการให้บรกิารแก่ลูกค้า

สูงขึ้น ตัวเลขจากการวัดความพึงพอใจของลูกค้าในปี 2554 - 2556 สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

จ�านวนช่าง (คน)

จ�านวนทีม (ทีม)

80

40

120

60

120

60

2554 2555 2556

บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 063



ความรับผิดชอบต่อลูกค้า

  เนื่องจากสินค้าส่วนใหญ่ของบริษัทฯ เป็นสินค้าที่มีรายละเอียดของวิธีการ และขั้นตอนการใช้งานที่ต้องมีการถ่ายทอดให้กับลูกค้า 

บรษิทัฯ จงึจดัให้บรกิารด้านต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง โดยเริม่ตัง้แต่การให้ค�าปรกึษา และข้อมูลทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อการตดัสินใจ เพือ่ให้ลกูค้าสามารถ

เลอืกซือ้สนิค้าได้ตรงกบัวตัถปุระสงค์การใช้งานมากทีส่ดุ อกีทัง้ยงัมีบรกิาร “โฮม เซอร์วสิ” (Home Service) ท่ีให้บรกิารครอบคลุมงานออกแบบ

ห้องด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 3 มิติ (3D Design) และงานบริการ 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ งานบริการติดตั้ง (Installation Service) งานตรวจเช็ค  

และบ�ารุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้า (Maintenance Service) และงานบริการปรับปรุง และตกแต่งบ้าน (Home Improvement Service) ทั้งนี้ยังมี

บริการจัดหาช่างและผู้รับเหมา บริการเปลี่ยนคืนสินค้า การจัดสาธิต DIY (Do It Yourself) และ กิจกรรม Workshop ที่เป็นประโยชน์แก่การดูแล

บ้านของลูกค้า

  ผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ จ�าหน่ายได้ผ่านการคัดเลือก คัดสรรตามขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพสินค้า และต้องเป็นสินค้าที่ถูกกฎหมาย 

โดยทางบริษัทฯ ไม่สนับสนุนสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ท่ีมีลิขสิทธิ์ หรือการจดสิทธิบัตร รวมท้ังตัวผลิตภัณฑ์ต้องมีความปลอดภัย 

ต่อตัวลูกค้า และสิ่งแวดล้อม ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย อาทิ เช่น มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) มาตรฐานของ

ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และ วัตถุอันตรายที่ใช้ในทางสาธารณสุข  

(อย.วอส.) สินค้ากลุ่มฉลากเบอร์ 5 และมาตรฐานสากลอย่าง IEC (International Electro Technical Commission - มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับ

ไฟฟ้า) ทั้งนี้ในกรณีที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับสินค้า บริษัทฯ รับเปลี่ยนคืนภายใน 14 วัน

  บริษัทฯ มุ่งที่จะสรรหาสินค้าและบริการเพื่อตอบสนอง แก้ปัญหา และช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ของลูกค้าดีขึ้น โดยเน้นการจ�าหน่าย

สินค้าที่มีคุณภาพ หลีกเลี่ยงการท�าการตลาดด้วยการตัดราคา เพราะเป็นแนวทางท่ีน�าไปสู่การลดต้นทุนสินค้า ซึ่งคุณภาพสินค้าอาจต�่าลง  

เมื่อสินค้าไม่ได้คุณภาพอายุการใช้งานจะสั้นลง ขณะที่ลูกค้าต้องซื้อสินค้าบ่อยขึ้น ก็เท่ากับเป็นการสร้างขยะให้เพิ่มขึ้นเช่นกัน
 

  นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เปิดช่องทางให้ลูกค้าสามารถให้ค�าแนะน�า หรือร้องเรียนเก่ียวกับสินค้าและบริการ รวมถึงการให้บริการของ

พนักงาน หรือความไม่สะดวกอื่นใดที่

 - เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.homepro.co.th หรือ

 - Call Center 0 2831 600 หรือ

 - ใบ Suggestion Form ที่สาขาของโฮมโปร

 - ศูนย์บริการลูกค้า (Customer Service Center) 

  บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน) 

  96/27 หมู่ที่ 9 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

ความรับผิดชอบต่อคู่แข่ง

  บริษัทฯ ปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้าให้สอดคล้องกับหลักสากล ภายใต้กรอบแห่งกฎหมายเกี่ยวกับหลักปฏิบัติการแข่งขันทางการค้า 

ไม่ละเมดิความลบัหรือล่วงรูค้วามลับทางการค้าของคูค้่าด้วยวธิฉ้ีอฉล ไม่แสวงหาข้อมลูทีเ่ป็นความลบัของคูแ่ข่งทางการค้าด้วยวธิกีารทีไ่ม่สุจรติ 

และไม่ท�าลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย 

รายงานประจำาปี 2556064



2. การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

  คุณธรรม จริยธรรม และ ความโปร่งใส เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมองค์กร บริษัทฯ มีแนวนโยบายเรื่องความโปร่งใสในการท�าธุรกิจ  

และการต่อต้านการทุจริตภายในองค์กร โดยมีการก�าหนดโครงสร้างองค์กรตามหลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) จัดให้มี

กระบวนการตรวจสอบและระบบการควบคุมภายในที่โปร่งใส (Compliance and Internal Audit) ปลูกจิตส�านึกที่ดีให้กับพนักงาน และบริหาร

บุคลากรอย่างโปร่งใส โดยการแจกคู่มือจริยธรรมธุรกิจให้พนักงาน ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนให้กับพนักงานทุกคนยึดถือและปฏิบัติ 

รวมถึงเน้นการสร้างวัฒนธรรมให้เป็นคนเก่งและคนดี เช่น การให้รางวัลและค�าชมเชย campaign “คนดีโฮมโปร”

  บริษัทฯ มุ่งหวังให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลการปฏิบัติตามหลักการก�ากับดูแลกิจการท่ีดี พนักงานสามารถ 

ร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจ โดยจัดให้มีช่องทางการรับข้อร้องเรียนหลายช่องทาง เช่น ส่ง E-mail  

ผ่าน md@homepro.co.th หรอื ร้องเรยีนผ่านระบบ HRMS ภายในบรษิทั หรอื ร้องเรยีนผ่านเว็บไซต์ ที ่www.homepro.co.th และมกีระบวนการ

ตอบสนองที่รวดเร็วและเป็นธรรม ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และ ผู้บริหารระดับสูง รับฟังทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส และ ให้ความ 

เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย และให้ความส�าคัญกับความโปร่งใส และค�านึงถึงความซ่ือสัตย์สุจริตในการติดต่อท�าธุรกรรมกับคู่ค้า คู่สัญญา หรือผู้ที่

บริษัทฯ ท�าธุรกิจด้วย เพื่อหลีกเลี่ยงการด�าเนินการ ที่อาจส่งผลต่อการกระท�าที่ไม่เหมาะสม และขัดแย้งต่อหลักการบริหารจัดการที่ดี รวมทั้ง

ต่อต้านการให้สินบนต่างๆ เพื่ออ�านวยความสะดวก หรือผลประโยชน์ทางธุรกิจ

  การด�าเนินการก่อสร้างสาขา

  ในปี 2556 บริษัทฯ มีจ�านวนสาขาทั้งหมด 64 สาขาทั่วประเทศ และยังคงมีแผนที่จะขยายสาขาอย่างต่อเนื่อง ส�าหรับการก่อสร้าง 

  อาคาร บริษัทฯ ด�าเนินการอย่างโปร่งใส โดยมีรายละเอียดด�าเนินการดังนี้

  1) มีการว่าจ้างผู้ออกแบบสถาปัตยกรรม ตกแต่งภายใน และงานระบบ โดยผู้ออกแบบจะก�าหนด Spec วัสดุ และทาง suppliers  

   จะน�าเสนอข้อมูลให้ทางบริษัทฯ และ designer เพื่อตัดสินใจร่วมกันก่อนที่จะบรรจุใน spec วัสดุใหม่

  2) บริษัทฯ คัดเลือกผู้รับเหมา โดยพิจารณาจากประวัติการท�างานที่มีคุณภาพ โดยจัดการประมูลงาน หรือ ต่อรองอย่างน้อย 2 ครั้ง  

   มคีณะกรรมการในการคัดเลือกผูร้บัเหมาหรือคดัเลอืกวสัดอุปุกรณ์ อย่างโปร่งใส และเป็นธรรม และเนือ่งจากบรษิทัฯ มกีารขยาย 

   สาขาอย่างต่อเนื่อง เมื่อได้ผู้รับเหมาแล้ว อาจใช้ราคานั้นกับส�าหรับสร้างสาขาต่อไปได้

  3) ขั้นตอนการตรวจสอบงาน วิศวะกรผู้ควบคุมงานจะเป็นผู้ตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการก่อสร้างให้เป็นไปตามการออกแบบ

  4) เมื่อสิ้นสุดโครงการ บริษัทฯ จะท�าการประเมินให้คะแนนผู้รับเหมา เพื่อพิจารณาเชิญเข้าประมูลงานครั้งต่อไป

  แนวทางการให้และรับของขวัญ

  1) ห้ามมิให้ผู้บริหารและพนักงานเรียก หรือรับผลประโยชน์ใดๆ จากคู่ค้า ผู้รับเหมา ผู้จัดส่งสินค้า ที่ปรึกษา และผู้ท่ีบริษัทฯ  

   ท�าธุรกิจด้วย 

  2) ให้ผู้บริหารและพนักงานควรหลีกเลี่ยงการให้หรือรับของขวัญหรือของก�านัลใดๆ จากคู่ค้า หรือผู้ที่บริษัทฯ ท�าธุรกิจด้วย เว้นแต ่

   ในเทศกาลในมูลค่าที่เหมาะสม และไม่เกี่ยวข้องกับการผูกมัดทางธุรกิจ

  3) ให้ผู้บริหารและพนักงานควรหลีกเลี่ยงการให้หรือรับการเลี้ยงรับรองในลักษณะที่เกินกว่าปกติจากบุคคลที่บริษัทฯ ท�าธุรกิจด้วย

  4) ให้ผู้บริหารและพนักงาน หลีกเลี่ยงการให้หรือการรับรางวัลการท่องเที่ยวจากคู่ค้า เว้นแต่ กิจกรรมดังกล่าวเป็นการดูงาน  

   ศึกษางาน ที่เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจทั้งสองฝ่าย และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณารางวัลดังกล่าว

บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 065



  บริษัทฯ เสริมสร้างและปลกูจติส�านกึในเรือ่งคณุธรรม จรยิธรรม และการบรหิารงานอย่างโปร่งใส ให้กบัพนกังานและบคุลากรชัว่คราว 

  ดังนี้

  1) การอบรมและพัฒนาพนักงาน โดยจัดอบรมเรื่องของจริยธรรมธุรกิจในหลักสูตร ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ การอบรมเสริมสร้าง 

   จิตใจในหลักสูตรของยุวพุทธ การอบรมมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง 

  2) กิจกรรมคนดีโฮมโปร เพื่อท�าประกาศเกียรติคุณ ชมเชยผู้ที่ท�าความดี 

  3) การตรวจสอบพฤติกรรมและการปฎิบัติงานอย่างสม�่าเสมอ โดยหน่วยงาน Compliance, Audit, Loss Prevention เพื่อป้องกัน 

   การกระท�าที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการท�าทุจริตในทุกๆ ส่วนงาน

  4) การประเมินพฤติกรรมที่แสดงออกถึงการเป็นคนดีมีคุณธรรม โดยใช้รูปแบบของการประเมินผลประจ�าปี (Performance  

   Management)

  ในส่วนของคู่ค้า หรือ การจ้างเหมาช่วง บริษัทฯ มีการส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี มีการประมูล (Bidding) อย่าง 

เป็นธรรม หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการฉ้อฉล ไม่สนับสนุนการด�าเนินงานท่ีมีลักษณะเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา รณรงค์ให ้

ผู้บริหาร พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างเห็นความส�าคัญของการต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น การติดสินบนในทุกๆ กรณี

  ในปี 2556 พบว่า ไม่มีการร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการก�ากับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณทางธุรกิจ และไม่พบประเด็นปัญหาหรือ

ข้อบกพร่องที่เป็นสาระส�าคัญเกี่ยวกับการด�าเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เลือกปฏิบัติ เหตุทุจริตคอร์รัปช่ัน ตลอดจนไม่มีค่าปรับหรือการ 

ถูกลงโทษที่ไม่ใช่การปรับ อันเนื่องจากการด�าเนินงานไม่สอดคล้องกับกฎหมายหรือข้อก�าหนดท่ีเก่ียวข้อง และการละเมิดจรรยาบรรณ 

ในการด�าเนินธุรกิจแต่อย่างใด

3. การเคารพสิทธิมนุษยชน

  บริษัทฯ ตระหนักและเคารพในสิทธิมนุษยชน โดยปฏิบัติต่อลูกค้า พนักงานประจ�า พนักงานชั่วคราว คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการแบ่งแยกเพศ ศาสนา สีผิว เชื้อชาติ ภูมิล�าเนา ความพิการ รวมถึงถึงการยอมรับในความแตกต่าง 

ทางความคิด สังคม สิ่งแวดล้อม ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมที่แตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นที่บริษัทเข้าไปเปิดสาขา

  บริษัทฯ เคารพสิทธิมนุษยชนในเรื่องของสวัสดิภาพการใช้แรงงาน ไม่ใช้แรงงานเด็ก มีการก�าหนดช่ัวโมงการท�างานตามกฏหมาย

แรงงาน การท�างานล่วงเวลา (OT) รวมถึงวันหยุดที่เหมาะสม บริษัทฯ มีการจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามที่กฎหมายก�าหนด ส่งเสริม

ความเท่าเทียมกันทางเพศ ไม่มีนโยบายท่ีก�าหนดเพศของผู้บริหาร หากแต่จะพิจารณาตามผลงาน ประสบการณ์ และผ่านการสอบจาก 

คณะกรรมการเท่านั้น ซึ่งหลักการนี้บริษัทได้ใช้ครอบคลุมถึงบริษัทในเครือด้วย

การจ้างงานคนพิการ

  บริษัทฯ จ้างงานคนพิการตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ ประจ�าปี 2555 และสนับสนุน ส่งเสริมให้คนพิการได้ท�างานเท่าเทียมกับ

คนปกติในต�าแหน่งที่สามารถท�าได้ เช่น งานฝ่ายขาย งานซ่อมบ�ารุง บริการให้ข้อมูลลูกค้า (Call Center) บริการส่งสินค้า ฝ่ายธุรการ เป็นต้น 

รายงานประจำาปี 2556066



ข้อมูลจ�านวนพนักงานผู้พิการของบริษัทฯ ในปี 2554 - 2556 เป็นดังนี้

การคุ้มครองพนักงานตั้งครรภ์

  บริษัทฯ ให้การคุ้มครองพนักงานที่ตั้งครรภ์ โดยให้สิทธิการลาคลอดตามที่กฎหมายก�าหนด หากเป็นพนักงานขาย จะจัดเวลาท�างาน

ให้อยู่ในรอบกะเช้า ไม่อนุญาตให้ท�างานล่วงเวลา หรือท�างานในวันหยุด ไม่ให้ท�างานที่ต้องยืนเป็นเวลานาน หรือยกของหนัก นอกจากนี้บริษัทฯ 

ได้มอบชุดคลุมท้อง และของเยี่ยมอีกด้วย

การรักษาข้อมูลของลูกค้า

  บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในเรื่องการดูแลรักษาข้อมูลของลูกค้า โดยข้อมูลของลูกค้าทั้งหมดจะถูกจัดเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูล การเข้า

ดูข้อมูล การบันทึกข้อมูล และการแก้ไขข้อมูลต่างๆ จะมีการก�าหนดสิทธิ์การใช้งานตามระดับ (Level of Authorization) ส่วนการขอข้อมูล 

การขอแก้ไขข้อมูล หรือการขอใช้สิทธิพิเศษจากบัตรสมาชิกจากลูกค้า ก็จะมีขั้นตอนที่ลูกค้าต้องแสดงความเป็นเจ้าของข้อมูล โดยแสดงบัตร

ประจ�าตัวประชาชนของลูกค้าเพื่อท�าการตรวจสอบก่อนการด�าเนินการ

การให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน

  บริษัทฯ มีเป้าหมายและนโยบายการให้บริการลูกค้าโดยเท่าเทียมกันอย่างชัดเจน พร้อมถ่ายทอดไปสู่พนักงานทุกหน่วยงานทุกระดับ

เพื่อการปฏิบัติ โดยบริการลูกค้าด้วยแนวคิด Service Excellence โดยมีการก�าหนดแนวปฏิบัติในการให้บริการลูกค้าเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

ทุกสาขา โดยให้การดูแลลูกค้าทุกคน ทุกระดับ ทุกเพศ ทุกวัย ในแบบเดียวกัน ไม่มีเลือกปฏิบัติ และให้บริการอย่างเท่าเทียมกันทุกคน มีการ

จัดล�าดับการให้บริการก่อนหลัง มีระบบการจองคิวในการใช้บริการ จัดน�้าด่ืมส�าหรับบริการแก่ลูกค้าทุกคน จัดบริการรถเข็นนั่งส�าหรับลูกค้า 

ที่เป็นผู้พิการหรือผู้สูงอายุ เป็นต้น

การติดตาม และแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน

  บริษัทฯ ได้ติดตามและให้ความส�าคัญในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนที่มีผลกระทบต่อพนักงาน ผ่านกลไกของการส�ารวจความ 

พึงพอใจพนักงาน กิจกรรมผู้บริหารพบพนักงาน (HomePro Space) กิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อน�าข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน

ของพนักงาน มาพิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับ สภาพแวดล้อม อุปกรณ์อ�านวยความสะดวกในการท�างาน อันเป็นประโยชน์ต่อพนักงาน

และบริษัท ปรับปรุงสภาพโครงสร้างค่าจ้าง สภาพการจ้าง และภาพลักษณ์ในการให้บริการลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้สื่อสารให้พนักงานทราบถึง

การปรับปรุงสวัสดิการในการดูแลพนักงาน ผ่านทางเอกสารเผยแพร่ของฝ่ายแรงงานสัมพันธ์ (HomePro News) โดยส่งให้พนักงานทุกคนทาง 

E-mail และติดประกาศในส�านักงาน

จ�านวนพนักงานผู้พิการ

พนักงานทั้งหมด ณ วันที่ 1 ตุลาคม*

70

6,914

83

7,974

91

9,051

2554 2555 2556

บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 067

หมายเหตุ : รอบการรายงานจ�านวนพนักงานผู้พิการ ที่ก�าหนดโดย ส�านักส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการแห่งชาติ กระทรวงพัฒนาสังคม และความมั่นคงของ
  มนุษย์



การส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชนของโฮมโปร

  บริษัทฯ สนับสนุนนโยบายของรัฐ ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักสิทธิมนุษยชน โดยน�าไปใช้เป็นพื้นฐาน 

เพื่อบริหารทรัพยากรบุคคล มีการพัฒนาและตรวจสอบระบบงานให้เกิดความโปร่งใสเป็นธรรม บุคลากรในสายงานทรัพยากรบุคคล มีความรู้

และเข้าใจในข้อก�าหนดส�าคัญเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน และมีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน เพื่อใช้ปฏิบัติได้อย่างเป็นธรรม เพื่อให้สามารถเป็น 

ผู้ขับเคลื่อนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน ไปสู่พนักงานในสาขา และใช้กิจกรรมแรงงานสัมพันธ์  

เพื่อสร้างเสริมให้เกิดความเข้าใจอันดีในกลุ่มพนักงานทุกระดับ

4. การปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม

  บริษัทฯ มีการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม บนพื้นฐานของกฎหมาย และความเหมาะสมของสภาวะทางธุรกิจ พนักงานได้รับ 

ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยจ่ายค่าแรงงานสูงกว่าค่าแรงขั้นต�่า จัดให้มีกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ ไม่มีการกดขี่

แรงงาน และใช้แรงงานเด็ก ไม่มีสัญญาจ้างที่ไม่ยุติธรรม และไม่มีสหภาพแรงงาน รวมทั้งมอบสวัสดิการต่างๆ ในระดับที่สูงกว่าที่กฎหมาย

ก�าหนด และสามารถแข่งขันกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันได้ เช่น การตรวจร่างกายประจ�าปี ค่ารักษาพยาบาล การประกันอุบัติเหตุ 

เครือ่งแบบพนกังาน เงนิช่วยเหลอืฉกุเฉนิ ทนุศกึษาต่อในระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) ปรญิญาตร ีและปรญิญาโท และม ี“โครงการ

ทุนการศึกษา ปวส. สาขาวิชาการจัดธุรกิจค้าปลีก” ที่นอกจากจะมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนระดับอาชีวะศึกษาแล้ว ยังเปิดโอกาสให้เข้ามา

ท�างานกับบริษัทฯ ด้วย 

  นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสุขในชีวิตการท�างาน เช่น การจัดแข่งกีฬาภายในองค์กร กิจกรรมการท�างานครบ 10 ป ี

ของพนักงาน กิจกรรมโฮมโปรใจอาสาที่สนับสนุนให้พนักงานได้ท�ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน กิจกรรมบริจาคโลหิต ฯลฯ

การสรรหาพนักงาน

  บริษัทฯ มีการจัดท�าแผนอัตราก�าลัง เพื่อสรรหาและคัดเลือกผู้สมัครท่ีมีศักยภาพให้ทันต่อความต้องการธุรกิจ เปิดโอกาสและให ้

ความเท่าเทียมกัน โดยไม่จ�ากัดเพศ เชื้อชาติ ศาสนา เพื่อให้ได้บุคลากรท่ีเหมาะสมกับลักษณะงาน สามารถตอบสนองต่อความแตกต่าง 

ของลูกค้าในพื้นที่จังหวัดต่างๆ รวมถึงมีการสนับสนุน “โครงการสุขใจใกล้บ้าน” เปิดโอกาสให้พนักงานได้กลับไปสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่น

ในภูมิล�าเนาเกิดของตนเอง

  นอกจากนี้ยัง มีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกอย่างเป็นระบบ โดยมีกระบวนการสรรหาที่หลากหลาย เพื่อคัดเลือกพนักงานที่เป็น

คนเก่งและคนดีเข้าร่วมงาน อาทิ

  1) การทดสอบ Personality Test เพื่อประเมินบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับต�าแหน่งที่สมัครงาน หากเป็นต�าแหน่งระดับผู้จัดการฝ่าย 

   ขึ้นไป ใช้แบบทดสอบ Supervisory Test เพื่อประเมินความสามารถในการบังคับบัญชา

  2) เริ่มใช้กระบวนการสัมภาษณ์แบบ Competency-based Interview โดยคณะกรรมการสัมภาษณ์ เพื่อให้มั่นใจว่า ได้คัดเลือก 

   บุคลากรที่ตรงตามความต้องการขององค์กร

  3) โครงการคัดเลือก Management Trainee เพื่อคัดเลือกผู้บริหารรุ่นใหม่เข้าร่วมงาน

การประเมินผลการปฏิบัติงานและการจ่ายเงินรางวัลประจ�าปี

  บริษัทฯ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ แบ่งการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็น 2 ครั้งต่อปี โดยการส่งแบบประเมิน

ผลให้กับผู้บังคับบัญชา ผลการประเมินแบ่งเป็นผลการประเมินของสายงาน และผลประเมินของตัวพนักงาน ซึ่งจะส่งผลต่ออัตราการจ่ายเงิน

โบนัสประจ�าปีให้กับพนักงาน ผลการประเมินในแต่ละคร้ัง จะมีการส่งต่อไปยังหน่วยงานพัฒนาองค์กร เพ่ือน�าไปประมวลผลส�าหรับการปรับ

เลื่อนต�าแหน่ง การบริหารคนเก่ง และการพิจารณาสร้างผู้สืบทอดต�าแหน่งในโอกาสต่อไป 

รายงานประจำาปี 2556068



การพัฒนาศักยภาพ

  บริษัทฯ ให้ความส�าคัญในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ระดับ เพื่อรองรับการเจริญเติบโต 

ทางธุรกิจ และสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานได้ใช้ความรู้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ 

  บริษัทฯ ได้มกีารจดัสร้างศูนย์ฝึกอบรมขึน้เป็นการเฉพาะ เพือ่ให้ความรู ้ความเข้าใจและเสรมิสร้างศกัยภาพในการท�างานของพนกังาน 

รวมถึงการติดตามผลจากการฝึกอบรมและการน�าไปใช้ในทางปฏิบัติ ซ่ึงมีทีมงานในการดูแลการฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตรเฉพาะ ส�าหรับ

การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรแบ่งเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้

  1. ฝึกอบรมความรู้พื้นฐาน และหน้าที่งานให้กับพนักงานใหม่ โดยมีหลักสูตรอบรมพื้นฐานและหน้าที่งานจ�านวน 90 หลักสูตร

  2. ฝึกอบรม และพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะ (Competency-based Development) รวมถึงฝึกอบรมและพัฒนาเพื่อเพิ่มพูน 

   ทักษะการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน สามารถท�างานเชิงลึก และเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ  

   เช่น จัดอบรมภาษาอังกฤษ และมีหลักสูตรพัฒนาศักยภาพตามหลัก competency จ�านวน 11 หลักสูตร

  3. พัฒนา และสร้างผู้น�า/กลุ่มคนเก่ง (Talent) และผู้สืบทอดต�าแหน่ง (Successor) โดยมีหลักสูตรพัฒนาและสร้างผู้น�า ความคิด 

   สร้างสรรค์ การวางแผนกลยุทธ์ จ�านวน 3 หลักสูตร นอกจากนี้บริษัทร่วมกับ สถาบันและมหาวิทยาลัยชั้นน�า จัดโครงการอบรม 

   หลักสูตร Mini MBA เพื่อจัดอบรมให้กับผู้บริหารที่มีโอกาสเลื่อนต�าแหน่งทั้งในสายงานเดิม หรือข้ามสายงานได้ 

  นอกเหนือจากการฝึกอบรมในห้องเรียนแล้ว ศูนย์ฝึกอบรมยังได้ส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ เช่น

  - สร้างวัฒนธรรมการสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) ให้เกิดขึ้นในองค์กร ผ่านการเรียนรู้แบบ OJT  

   (On-the-job Training) สอนในสถานที่ปฏิบัติจริง ผู้บริหารสาขาสามารถแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ Best Practice รวมถึง 

   ข้อมูลต่างๆ ให้กับพนักงานใหม่ 

  - มีการส่งเสริมการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ที่สามารถเรียนรู้ได้โดยไม่มีข้อจ�ากัดด้านสถานที่ และเร่ิมน�าระบบ  

   KM (Knowledge Management) เข้ามาใช้ โดยในปัจจุบันบริษัทฯ มีหลักสูตร e-learning จ�านวน 30 หลักสูตร

  - ส่งเสริมให้ผู้บริหารตั้งแต่ระดับต้นขึ้นไป ท�าหน้าที่เป็นวิทยากร ซึ่งช่วยให้เกิดการพัฒนาทั้งตนเองและผู้อื่น อีกทั้งยังสามารถ 

   ได้น�าความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) แปลงให้เป็นความรู้ที่สามารถจัดเก็บได้ (Explicit Knowledge) ในรูปแบบการ 

   จัดท�าสื่อ/ เอกสารประกอบการสอนส�าหรับเผยแพร่ภายในบริษัทฯ ได้อีกด้วย

  ในการติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากร บริษัทได้จัดท�าระบบการติดตามและประเมินผล 3 ระดับ คือ

  1. ประสิทธิภาพ เช่น การจัดอบรมได้ตามแผนงาน ความพึงพอใจในการฝึกอบรม ความสามารถของวิทยากร ฯลฯ 

  2. ประสทิธผิล เช่น ความรูแ้ละทกัษะทีเ่พิม่ขึน้ การปรบัเปล่ียนพฤตกิรรม โดยศูนย์ฝึกอบรมฯด�าเนินการทดสอบความรู ้(Knowledge  

   Survey Check) ของแต่ละสาขา อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี

  3. ผลกระทบต่อธุรกิจ เช่น การเพิ่มข้ึนของยอดขาย ความพึงพอใจของลูกค้า บริษัทเริ่มวางแผนงานการติดตามผลโดยดูจาก 

   ยอดขาย หรือ ความพึงพอใจในการให้บริการที่เพิ่มขึ้นหลังจากอบรม

บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 069



ข้อมูลการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน

การลงทุนด้านการฝึกอบรมและพัฒนา (ล้านบาท)

สถิติการฝึกอบรม

 Classroom (คน)

 e-Learning (คน) *เฉพาะสาขา

 OJT (คน) *เฉพาะสาขาเปิดใหม่

 Classroom (ชั่วโมง)

 e-Learning (ชั่วโมง) *เฉพาะสาขา

 OJT (ชั่วโมง) *เฉพาะสาขาเปิดใหม่

จ�านวนชั่วโมงการฝึกอบรมโดยเฉลี่ยต่อคน

 กลุ่มพนักงานบริหารระดับสูง

 กลุ่มพนักงานบริหารระดับกลาง

 กลุ่มพนักงานบริหารระดับต้น

 กลุ่มพนักงานระดับปฏิบัติการ

จ�านวนชั่วโมงการฝึกอบรมโดยเฉลี่ยต่อคนต่อปี

ความรู้ของพนักงานสาขา

6.53

20,736

2,981

834

184,536

16,240

140,112

21.24

33.27

46.45

66.45

41.85

94.9%

7.79

24,987

3,502

1,137

221,364

18,664

206,934

60.24

66.21

134.96

77.41

84.71

95.7%

5.57

26,736

4,909

1,178

217,120

16,411

354,578

55.57

51.56

91.01

103.92

75.52

96.2%

2554 2555 2556

 *ข้อมูลพนักงาน ณ 31 ธันวาคมของแต่ละปี
 *OJT (On-the-job Training) คือ การอบรมในพื้นที่ปฏิบัติงานจริง สอนงานโดยหัวหน้างาน

การบริหารสายอาชีพ 

  การบริหารเส้นทางสายอาชพี เป็นเครือ่งมอืในการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบและมีแบบแผน มีการจดัการประเมินสมรรถนะหลัก 

ในต�าแหน่งงานหลักที่เป็นหัวใจในการขับเคลื่อนธุรกิจ เช่น กลุ่มงานปฏิบัติการ กลุ่มงานจัดซื้อ กลุ่มงานบริหารสินค้าคงคลัง เป็นต้น 

  การบริหารกลุ่มคนเก่ง (Talent Management) โดยพิจารณาความรู้ ความสามารถ และองค์ประกอบในมิติต่างๆ เช่น ความรู้และ

ผลการปฏิบัติงาน สมรรถนะความสามารถ ประสบการณ์และอายุงาน คุณลักษณะส่วนบุคคล เป็นระบบบริหารงานแบบหนึ่งที่ท�าให้พนักงาน 

มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน รองรับกับการเติบโตขององค์กร ก่อให้เกิดแรงจูงใจที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปเพื่อเป้าหมายที่สูงยิ่งขึ้น และเกิดการ

ผูกพันกับองค์กร

  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีโครงการมอบทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท รวมถึงการจัดอบรม Mini MBA ให้กับกลุ่ม 

Talent ที่สอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจน ให้เดินไปในทิศทางเดียวกับการด�าเนินธุรกิจ

รายงานประจำาปี 2556070



การดูแลสภาพแวดล้อมในที่ทำางาน

  ระบบการท�างาน ที่มุ่งเน้นความปลอดภัยและสุขอนามัยของพนักงานในสถานที่ท�างานเป็นปัจจัยส�าคัญอย่างยิ่ง ดังนั้นบริษัทฯ จึงให้

ความส�าคญัและจดัสภาพแวดล้อมในทีท่�างานอย่างเหมาะสม คัดสรรวสัดุอุปกรณ์ท่ีปลอดสารพษิ ไม่มีสารเคมีตกค้าง เพือ่ป้องกันการเกดิมลพษิ 

สารเคมี ในระหว่างการปฏิบัติงาน มีการจัดอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะสั้นและระยะยาว เช่น การมีเข็มขัด 

Back Support ส�าหรับพนักงานยกกระเบื้อง ยกของหนัก การมีพัดลมระบายอากาศให้กับพื้นที่ Back Stock เป็นต้น

  นอกจากน้ียงัมกีารก�าหนดนโยบายเกีย่วกบัความปลอดภยัในการท�างาน โดยก�าหนดหน่วยงานรบัผิดชอบในด้านความปลอดโดยเฉพาะ 

ท�าหน้าที่ ฝึกอบรม ให้ความรู้แก่พนักงาน ตรวจสอบและให้ค�าแนะน�าสภาพแวดล้อมในการท�างาน ประเมินความเสี่ยงอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึง 

มีการรณรงค์และจัดกิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท�างาน พร้อมตรวจติดตามผล โดยในปีที่ผ่านมามีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ดังนี้ 

  ในปี 2556 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงสถานที่ท�างาน ดังนี้

  1) ปรับปรุงสาขาขอนแก่น อุดรธานี พิษณุโลก และประชาชื่น

  2) ปรับปรุง และขยายพื้นที่ในส่วนส�านักงานใหญ่ โดยสร้างอาคารแห่งใหม่ และปรับปรุงอาคารเดิม โดยค�านึงถึงเรื่องสุขลักษณะ  

   ความปลอดภัย และความสะดวกสบาย เพื่อให้พนักงานเกิดความคิดสร้างสรรค์ และท�างานอย่างมีความสุข

  บริษัทฯ เปิดช่องทางรับฟังพนักงานร้องทุกข์ หรือแจ้งเบาะแสการกระท�าผิดใดๆ ผ่าน “หน่วยรับเรื่องร้องเรียน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล” 

หรือทาง E-mail : md@homepro.co.th

5. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

  สินค้าแต่ละชนิดของบริษัทฯ ได้รับการออกแบบมาให้เหมาะสมกับการใช้งานในครัวเรือน และผ่านการผลิตที่มีมาตรฐาน ค�านึงถึง 

สิ่งแวดล้อม ท�าให้มีคุณภาพและคงทนต่อการใช้งาน อีกทั้งมีมาตรฐานในการดูแลลูกค้าทั้งบริการก่อนการขาย และบริการหลังการขาย โดยยัง

คงเน้นแนวคิด Service Excellence มอบให้กับลูกค้า ดังนี้

  บริการก่อนการขาย
  - บริการให้ค�าแนะน�าสินค้า และบริการต่างๆ อย่างมืออาชีพและเชื่อถือได้ เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับสินค้า บริการ ที่ถูกต้อง 

   ตรงความต้องการ และได้รับสิทธิประโยชน์เต็มที่

  - บริการออกแบบ 3 มิติ บริษัทฯ มีบริการออกแบบให้กับลูกค้าที่มีความประสงค์ปรับปรุงห้องน�้า ห้องครัว หรือต้องการปรับเปลี่ยน 

   กระเบื้อง โดยผู้เชี่ยวชาญที่จะเสนอแบบให้ตรงความต้องการ และประโยชน์ในการใช้งานของลูกค้า เพื่อช่วยให้ลูกค้าได้เห็นภาพ 

   ก่อนการตัดสินใจ พร้อมทั้งหากลูกค้าไม่มีช่าง บริษัทฯ มีช่างท่ีเชี่ยวชาญในการลงไปปฏิบัติงาน และท�าการควบคุมการ 

   ปฏิบัติงานตามแบบ ตามก�าหนดเวลาที่มีการตกลงกันด้วย

จ�านวนการเกิดอุบัติเหตุ

จ�านวนพนักงาน

อัตราการเกิดอุบัติเหตุต่อจ�านวนพนักงาน

28

6,967

0.40%

15

8,148

0.18%

14

8,998

0.16%

2554จ�านวนอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการท�างาน 2555 2556

บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 071



  บริการหลังการขาย
  - บริษัทฯ บริการจัดส่งสินค้าและติดตั้งสินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ชุดครัว เช่น ตู้ อ่าง และอุปกรณ์หมวดอ่ืนๆ เช่น  

   โคมไฟ ผ้าม่าน วอลล์เปเปอร์ เป็นต้น ให้กบัลกูค้าตามเงือ่นไขของบรษิทัฯ โดยลกูค้าสามารถแจ้งก�าหนดวนันดัหมายกบัพนักงาน 

   ในวันทีซ่ือ้สินค้า โดยบรกิารจดัส่งและติดตัง้นี ้สามารถด�าเนนิการได้ทกุสาขาทัว่ประเทศ ลกูค้าสามารถซ้ือสนิค้าจากสาขาใดกไ็ด้  

   การจัดส่งและติดตั้งสินค้าจะด�าเนินการโดยสาขาที่ใกล้และสะดวกกับสถานที่จัดส่งที่สุด

  - บริการ “โฮม เซอร์วิส” (Home Service) เป็นบริการหลังการขาย ที่ให้บริการงาน 3 กลุ่มหลักได้แก่ 

    งานบริการติดตั้ง (Installation Service) ให้บริการติดตั้ง/ย้ายจุด/แก้ปัญหา ครอบคลุมท้ังงานไฟฟ้า ประปา ปูกระเบื้อง  

    ติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน�้าและเครื่องใช้ภายในครัว

    งานตรวจเช็ค และบ�ารุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้า (Maintenance Service) บริการท�าความสะอาด และตรวจสภาพของเครื่องใช ้

    ไฟฟ้า อาทิ เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า เครื่องกรองน�้า เครื่องดูดควัน ตู้เย็น เป็นต้น

    งานบรกิารปรบัปรงุ และตกแต่งบ้าน (Home Improvement Service) บรกิารซ่อมแซมและตกแต่งบ้านตามความต้องการของ 

    ลูกค้า อาทิ งานปูกระเบื้อง งานปรับปรุงห้องน�้า และห้องครัว งานทาสีภายในและภายนอก

  ทัง้นีล้กูค้าจะได้รบับรกิารจากทมีช่างผูช้�านาญงานท่ีมีความรูใ้นงานแต่ละประเภท และผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวข้องเป็นอย่างดี นอกจากน้ียงั

สามารถคุมงบประมาณ และเวลาได้อย่างแน่นอน

  - บริการซ่อมสินค้า โดยบริษัทฯ จะประสานงานน�าส่งให้กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ พร้อมกับติดตามการซ่อมจนแล้วเสร็จ เพื่ออ�านวย 

   ความสะดวกให้กับลูกค้า

  - บริการเปลี่ยน-คืนสินค้า โดยลูกค้าสามารถด�าเนินการได้ทุกสาขาภายใน 14 วัน โดยอยู่ภายใต้ข้อก�าหนดที่ระบุ

  - กิจกรรม Workshop เพื่อให้ความรู้เรื่องการดูแลบ้านแก่ลูกค้า โดยในปี 2556 บริษัทฯ จัดทั้งสิ้น 2 ครั้ง (ครั้งละ 2 รอบ) เรื่องการ 

   ทาสีบ้าน และการให้ความรู้เรื่องฮวงจุ้ย 

  - บริษัทฯ มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน ข้อแนะน�า ค�าติชม ผ่าน Call Center ที่หมายเลข 0 2831 6000 ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ  

   หรือกรอกแบบฟอร์มการให้ค�าแนะน�าทีส่าขา เมือ่ได้รบัเรือ่งจากลกูค้า พนกังานจะบนัทกึลงระบบและส่งไปยังหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 

   เพือ่แก้ไข ภายใต้เวลาทีก่�าหนด (Service Level Agreement) และจะมีการตดิตามแจ้งให้ลูกค้าทราบ เพือ่ให้ม่ันใจว่าเรือ่งทีล่กูค้า 

   ติดต่อมาได้รับการติดตาม และแก้ไข 

6. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

  เนื่องจากสินค้าที่บริษัทฯ จ�าหน่ายมีความเชื่อมโยงในด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก บริษัทฯ จึงให้ความส�าคัญและก�าหนดแนวทาง

การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมดังนี้

การประหยัดพลังงานไฟฟ้า
  สาขา :

  (1) การเปลี่ยนชนิดหลอดไฟ General Lighting เปลี่ยนจาก High bay metal halide 400 watt เป็น fluorescent 28 watt หรือ  

   induction lamp ขนาด 200 watt ท�าให้ประหยัดค่าไฟฟ้า มากกว่า 100,000 บาท/ สาขา/ เดือน Halogen และ Par120 เป็น 

   ชนิดหลอด Led ประหยัดค่าไฟฟ้า 16,000 บาท/ สาขา/ เดือน 

  (2) การติดตั้งฉนวนกันความร้อน และการเลือกใช้ผนังอาคาร เพื่อประหยัดค่าไฟฟ้าเครื่องปรับอากาศ

รายงานประจำาปี 2556072



  (3) การติดตั้งหลังคาโปร่งแสงส�าหรับอาคารคลังสินค้าท�าให้ไม่ต้องเปิดไฟแสงสว่างในเวลากลางวัน

  (4) การติดตั้งระบบ VSD ส�าหรับการควบคุมมอร์เตอร์ของ pump chilled water ท�าให้เครื่องกลใช้ไฟสม�่าเสมอไม่กระชาก สามารถ 

   ประหยัดไฟได้เดือนละ 25,000 บาท/ สาขา/ เดือน

  (5) ใช้ระบบการตั้งเวลาปิด-เปิด ไฟ และติดตั้งระบบ sensor เพื่อสามารถปิด-เปิดไฟได้อัตโนมัติ เมื่อมีแสงสว่างไม่เพียงพอ

  (6) การดูแลรักษาเครื่องจักรงานระบบ เช่น Chiller, AHU, Cooling tower เป็นต้น อย่างสม�่าเสมอ ท�าให้เครื่องจักรมีประสิทธิภาพ  

   และประหยัดไฟฟ้า เพื่อลดค่าไฟสูงสุดในช่วงเวลา On Peak

  (7) การปรบัสภาพน�า้ในระบบท�าความเยน็ Water Cool Chiller ด้าน Condenser โดยยกเลกิการใช้สารเคม ีท�าให้ไม่มกีารเกิดตะกรนั 

   สะสมในท่อด้าน Condenser การระบายความร้อยท�าได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดค่าไฟฟ้า ค่าแยงท่อ สามารถลดค่าใช้จ่ายได้  

   15,000 บาท/ สาขา/ เดือน (เฉพาะสาขาที่มีการระบายความร้อนด้วย Cooling Tower)

  ส�านักงานใหญ่ :

  (1) จัดกิจกรรมรณรงค์ให้พนักงานร่วมกันลดใช้พลังงาน เช่น กิจกรรม “HomePro Fun Walk” รณรงค์ให้พนักงานใช้บันไดแทนลิฟต์  

   ซึ่งท�าให้พนักงานได้ออกก�าลังกายด้วย กิจกรรม “ปิดเมื่อเลิกใช้” โดยการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ขณะพักเที่ยง หรือขณะไม่ใช้งาน

  (2) เปล่ียนสวิทช์เปิด-ปิดไฟ จากเดิมที่ใช้สวิทช์ 1 ตัว เปิด-ปิด ไฟทั้งบริเวณ มาเป็นสวิชท์กระตุกที่ใช้เปิด-ปิดไฟแต่ละดวง  

   โดยให้พนักงานแต่ละคนรับผิดชอบปิดไฟบริเวณโต๊ะท�างานของตัวเองทุกครั้งในเวลาพัก และเมื่อเลิกงาน

  (3) ควบคุมอุณหภูมิภายในส�านักงานไม่ให้ต�่ากว่า 24 องศา

การประหยัดน�้า

  บริษัทฯ ตระหนักถึงการใช้น�้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่กระทบต่อการให้บริการ ฝ่ายซ่อมบ�ารุงมีการตรวจสอบท่อประปา  

มาตรวัดน�้า และด�าเนินการเปลื่ยนท่อที่ช�ารุดหรือแตกหัก เลือกใช้โถสุขภัณฑ์ ก๊อกน�้า และฝักบัวช�าระแบบประหยัดน�้า เปลี่ยนก๊อกน�้าในห้องน�้า

ส�านักงานเป็นแบบอัตโนมัติ (Sensor) หรือ ก�าหนดระยะเวลาในการกดน�้าให้เหมาะสม

การออกแบบอาคารขัดต่อสิ่งปลูกสร้างโดยรอบ

  สถาปนิกผู้ออกแบบโฮมโปรมิได้ค�านึงแต่เพียง การออกแบบให้ ถูกต้องตามกฏหมายควบคุมอาคาร และ กฏหมายสิ่งแวดล้อม  

ในเรื่องต่างๆ เช่น ระยะร่น พื้นที่ปกคลุมอาคาร พื้นที่หน่วงน�้า การก�าจัดน�้าเสีย เป็นต้น

  ที่ส�าคัญคือทางโฮมโปรได้เพ่ิมคุณค่าการออกแบบ โดยการก่อสร้างสาขาในแต่พื้นท่ีจะค�านึงถึงสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมมาเป็น

อันดับแรก ตัวอย่างเช่น การออกแบบของสาขาเขาใหญ่และสระบุรีจะมีลักษณะคล้ายโรงนา ในขณะที่สาขาภูเก็ต หลังคาและอาคารจะมีรูป

ลักษณะของเรือ ส่วนสาขาเชียงรายจะมีจั่วแบบล้านนา เป็นต้น

การจัดการกับวัสดุสิ้นเปลือง และของเสีย

  (1) น�้าเสีย - สร้างบ่อบ�าบัดน�้าเสีย และน�าน�้าที่บ�าบัดแล้วไปรดน�้าต้นไม้ ก่อนระบายส่วนที่เหลือสู่ท่อสาธารณะ

  (2) ขยะรีไซเคิล - บริษัทฯ จัดการขยะรีไซเคิลประเภท กระดาษ พลาสติก แก้ว โดยการเรียกประกวดราคาไปยังบริษัทคู่ค้า บริษัทฯ  

   จัดให้ท�าการเรียกประกวดทุกๆ 1 ปี หรือ 6 เดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของราคาขยะ 

  (3) ขยะเปียก - สร้างห้องพักขยะเปียก และติดเครื่องปรับอากาศควบคุมอุณหภูมิ เพื่อชะลอการเติบโตของแบคทีเรีย ควบคุมกลิ่น  

   และมีหน่วยงานเทศบาลมาเก็บทุกวัน

บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 073



เพิ่มโอกาสทางธุรกิจรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม

  วิกฤตกิารณ์ด้านพลงังานได้ก่อตวัและทวคีวามรนุแรงเพิม่มากขึน้ ทัง้จากการขาดแคลนแหล่งพลงังานและผลกระทบของการใช้พลงังาน

ที่มีต่อสภาวะสิ่งแวดล้อม ทุกภาคส่วนจึงต้องตระหนักถึงวิกฤตการณ์นี้ และหนึ่งในทางออกดังกล่าวคือ การผลิต และใช้พลังงานทดแทน 

  โซลาร์รฟู (Solar Roof) เป็นระบบผลติไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย์ซึง่เป็นพลงังานสะอาด โดยตดิตัง้อปุกรณ์บนหลงัคา ทีอ่ยูอ่าศยั อาคาร

ธุรกิจ โรงงาน หรือสถานประกอบการต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อขายไฟฟ้าที่ผลิตได้ในเชิงพาณิชย์ใหแก่การไฟฟ้า

  บริษัทฯ ท�าสัญญาให้เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell) กับบริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ ยี่ จ�ากัด ในเดือนธันวาคม 

2556 เพื่อติดตั้งอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยเริ่มต้นโครงการกับ 10 สาขาแรก ได้แก่ สาขาราชพฤกษ์ เอกมัย-รามอินทรา ลพบุรี 

แพร่ นครสวรรค์ อุบลราชธานี เขาใหญ่ ชุมพร นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี โดยโครงการนี้เกิดจากการที่บริษัทฯ มีแนวคิดที่จะเพิ่มโอกาส

การด�าเนนิธรุกจิ ภายใต้การตระหนกัถงึการเปลีย่นแปลงถงึสภาวะแวดล้อมทีม่กีารเปลีย่นแปลงไป ซึง่สอดคล้องกบันโยบายของรฐับาลทีต้่องการ

สนับสนุนและส่งเสริมการแสวงหาพลังงานทดแทน และยังช่วยประเทศชาติลดการน�าเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศอีกด้วย

7. การร่วมพัฒนาชุมชน หรือสังคม

  บริษัทฯ ตระหนักในความส�าคัญของการดูแลชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่บริษัทฯ เปิดสาขาอย่างยิ่ง บริษัทฯ ให้ความใส่ใจ 

ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการก่อสร้าง เนื่องจากชุมชนและสังคมที่บริษัทเข้าไปเปิดสาขานั้น เป็นหัวเมืองส�าคัญ แหล่งท่องเที่ยว ย่านธุรกิจ 

การค้าของประเทศ ในระหว่างก่อสร้าง อาจได้รับผลกระทบต่อวิถีชีวิตที่เคยด�ารงอยู่

  ก่อนเริ่มด�าเนินการก่อสร้างสาขาใหม่ บริษัทฯ มีการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงก�าหนดมาตรการด�าเนินงาน

ของผูร้บัเหมา ไม่ให้สร้างความเสยีหายต่อชมุชน และมผีูจ้ดัการโครงการจากส่วนกลางเข้าตรวจตดิตามผลการท�างานของผูร้บัเหมาอย่างสม�า่เสมอ 

ในการสร้างสาขาใหมทุ่กครั้ง ทีมงานพัฒนาธรกจิได้ศกึษาพฤตกิรรมผูบ้รโิภค รายได้ต่อครัวเรือน ความต้องการบริโภคอุปโภคสินคา้และบริการ 

เพื่อน�ามาประสานงาน จัดหา คัดสรร เพื่อน�ามาบริการให้กับชุมชนได้อย่างเหมาะสม เช่น สินค้าเหมาะกับผู้สูงอายุ สินค้าเพื่อสุขภาพ เป็นต้น

  บริษัทฯ ได้ศึกษาถึงความเสี่ยงที่การด�าเนินธุรกิจอาจส่งผลกระทบต่อชุมชน เช่น ร้านวัสดุก่อสร้างท้องถิ่น ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะไม่มี 

รูปแบบการขายสินค้าเกี่ยวกับบ้านและการตกแต่งแบบ Home Center ที่ครบวงจร อีกทั้งมีสินค้า Private Brand จัดจ�าหน่าย เพื่อให้ลูกค้า 

ได้มีทางเลือกที่หลากหลายขึ้น จึงไม่ใช่การแข่งขันทางด้านราคาหรือ การท�าลายร้านในชุมชนแต่อย่างใด

  ในการเปิดสาขาใหม่แต่ละครั้ง บริษัทฯ มีการสร้างห้องน�้าให้กับโรงเรียนในเขตใกล้เคียงกับสาขา โดยจัดท�าเป็นโครงการ “ห้องน�้า

ของหนู” เพราะเล็งเห็นว่าโรงเรียนระดับประถมศึกษา ยังขาดแคลนห้องน�้าที่ได้มาตรฐานและถูกสุขอนามัยอยู่ ดังนั้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 

คุณภาพห้องน�้าของโรงเรียนให้สะอาด ถูกสุขลักษณะอนามัย โดยบริษัทฯ และบริษัทคู่ค้า ได้ร่วมกันจัดสร้างปรับปรุง และได้รับความร่วมมือ 

อันดีจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณะสุข และส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส.พ.ฐ.) ได้เข้าตรวจสอบ เพื่อให้การรับรอง

มาตรฐานห้องน�้าของโรงเรียน ผ่านเกณฑ์มาตรฐานห้องน�้าสาธารณะระดับประเทศ (HAS) อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังการรักษาความสะอาด  

พอเพียง และปลอดภัย ให้กับนักเรียน เพื่อกลับไปดูแลรักษาความสะอาดห้องน�้าที่พักอาศัยของตนเองได้อีกด้วย

  บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการจ้างงานคนในพ้ืนที่ ส�าหรับการเปิดสาขาใหม่ในจังหวัดต่างๆ ท่ัวประเทศ มีโครงการ “สุขใจใกล้บ้าน” 

พนักงานได้กลับไปท�างานที่บ้านเกิด สร้างความภาคภูมิใจให้กับครอบครัว ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันครอบครัวและชุมชน  

อีกทั้งยังมีการสร้างรายได้ให้ท้องถิ่นอีกด้วย ปัจจุบัน มีพนักงานที่เข้าโครงการได้กลับภูมิล�าเนาแล้ว เป็นจ�านวนกว่า 1,000 คน
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  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการสร้างวัฒนธรรมการเป็นคนดี ด้วยการชวนชุมชน หมู่บ้านใกล้เคียงกับสาขา 

ได้ร่วมท�าความดี เช่น การบริจาคโลหิต การท�าบุญตักบาตรในวันเทศกาลส�าคัญ เช่น สงกรานต์ การช่วยเหลืออุบัติภัย เช่น น�้าท่วม รวมถึง

การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชน เช่น การบริจาคหนังสือ อาหารกลางวันให้เด็ก

โครงการเพื่อสังคมและชุมชน

โครงการห้องนำ้าของหนู

  ในปัจจุบันโรงเรียนประถมศึกษาในประเทศไทยจ�านวนมากยังขาดแคลนห้องน�้าที่ได้มาตรฐานและถูกสุขลักษณะ รวมถึงยังขาด 

ความรู้ และวิธีการใช้ห้องน�้าอย่างถูกต้อง ด้วยปณิธานที่ต้องการยกระดับคุณภาพชีวิต และส่งเสริมเรื่องสุขอนามัยในการใช้ห้องน�้าให้กับเด็ก

นักเรียน บริษัทฯ จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้ชื่อ “โครงการห้องน�้าของหนู” โดยร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณะสุข ส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และพันธมิตรทางธุรกิจ อาทิ บริษัท สยามซานิทารี่แวร์อินดัสทรี จ�ากัด ผู้ผลิตและ

จ�าหน่ายสุขภัณฑ์ Cotto บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จ�ากัด ผู้ผลิตและจ�าหน่ายกระเบื้องเซรามิก Cotto บริษัท บางกอกเดคเคอร์ พลาส 

จ�ากัด และบริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จ�ากัด โดยได้ท�าการเข้าตรวจสอบ และปรับปรุง เพื่อยกระดับมาตรฐานห้องน�้าให้ผ่านเกณฑ์

มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ หรือ HAS (Healthy Accessibility and Safety) คือ สะอาด พอเพียง และปลอดภัย

การยกระดับส้วมโรงเรียนสู่มาตรฐานส้วมสาธารณะ (HAS) ภายใต้โครงการห้องน�้าของหนู 

  การสร้างภาคีเครือข่ายระหว่างหน่วยงานภาครัฐ อันได้แก่ กรมอนามัย และส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.)  

ภาคเอกชน ได้แก่ โฮมโปร เพื่อสนองตอบนโยบายส้วมสาธารณะสู่มาตรฐาน HAS ด้วยการยกระดับส้วมโรงเรียนสังกัด สพฐ. ที่ด�าเนินการ 

ผ่านโครงการห้องน�้าของหนู 

เกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะไทย ประกอบด้วย

  1. สะอาด (Healthy) หมายถึง ส้วมจะต้องได้รับการด�าเนินการให้ถูกหลัก 

  2. เพียงพอ (Accessibility) หมายถึง ต้องมีส้วมให้เพียงพอแก่ความต้องการของผู้ใช้ รวมถึงผู้พิการหรือผู้ด้อยโอกาส

  3. ปลอดภัย (Safety) หมายถึง ผู้ใช้บริการจะต้องปลอดภัยขณะใช้ส้วม เช่นสถานที่ตั้งส้วมไม่เปลี่ยว แยกเพศชาย หญิง มีแสงสว่าง 

   พอเพียง เป็นต้น

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนชั้นประถมศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นโรงเรียนในโครงการ 

  2. เพื่อส่งเสริม และปลูกฝังการใช้ห้องน�้าได้ถูกสุขอนามัยแก่เด็กนักเรียนชั้นประถมในโครงการ

  3. เพื่อปลูกฝังการดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนรวมแก่เด็กนักเรียนชั้นประถมในโครงการ

เป้าหมายโครงการ

  1. ปรับปรุง และ/หรือ สร้างห้องน�้าที่ได้มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ และเพียงพอต่อความต้องการให้แก่โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก 

  2. เด็กนักเรียนของโรงเรียนในโครงการได้รับการถ่ายทอด และอบรมการใช้ห้องน�้าที่ถูกสุขลักษณะ ตลอดจนการรักษาความสะอาด 

   ของห้องน�้า ซึ่งเป็นสาธารณะสมบัติร่วมกัน 

บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 075



วิธีการ

  1. คัดเลือกโรงเรียนเป้าหมายร่วมกับส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

  2. ส�ารวจสภาพของห้องน�้าในโรงเรียนที่เข้าโครงการก่อนท�าการปรับปรุง 

  3. จัดหลักสูตรการมีส่วนร่วมของชุมชน ครู และนักเรียน 

  4. ประเมินสิ่งที่ต้องด�าเนินการ และสรุปงบประมาณเพื่อการปรับปรุง 

  5. ด�าเนินการปรับปรุงส้วมตามมาตรฐาน HAS 

  6. กรมอนามัย ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโฮมโปรร่วมกันตรวจสอบมาตรฐาน 

  7. ติดตั้งสื่อการเรียนการสอน เพื่ออธิบายการใช้ และรักษาห้องน�้า 

  8. ท�าพิธีส่งมอบ และกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการดูแล

  9. ตรวจเยี่ยมทุกๆ 3 เดือน

พัฒนาการของการติดตาม และประเมินผลโครงการอย่างยั่งยืน 

  ปี 2549 - 2551 - เจ้าหน้าที่จากสาขาของโฮมโปร ออกตรวจเยี่ยมทุกๆ 3 เดือน 

  ปี 2552 - ติดตาม และประเมนิผลโครงการทีไ่ด้ด�าเนนิการ พฒันาสูค่วามยัง่ยืน ในการปรบัปรงุ ห้องน�า้ให้ได้มาตรฐาน  

     HAS (Healthy, Accessibility and Safety)

  ปี 2552 เป็นต้นไป - ปรบัปรงุห้องน�า้ภายใต้มาตรฐาน HAS และเข้าเป็นภาคเีครอืข่ายการยกระดบัส้วม สาธารณะของกรมอนามยั

ผลการด�าเนินโครงการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึง 31 ธันวาคม 2556 

2549

2550

2551

2552

2553

2554

2555

2556

1

6

3

4

5

5

7

10

3

20

11

18

11

17

20

35

135

20

215

131

210

219

200

314

494

1,803

จ�านวนจังหวัดปี

รวม

จ�านวนโรงเรียน จ�านวนห้องน�้า
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โครงการทุนการศึกษา ปวส. สาขาวิชาการจัดธุรกิจค้าปลีก

  วิทยาการค้าปลีกเป็นพื้นฐานของการค้าขาย และสามารถน�าไปใช้ในการบริหารธุรกิจได้ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ ในอดีต 

ที่ผ่านมาไม่มีสถาบันการศึกษาใดในประเทศไทยที่เปิดสอนสาขาวิชาทางด้านนี้อย่างชัดเจน บุคลากรส่วนใหญ่ในธุรกิจค้าปลีกเรียนรู้จาก 

การปฏิบัติงานจริง 

  ในขณะท่ีธุรกิจค้าปลีกในประเทศไทยมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความส�าคัญของการพัฒนาความก้าวหน้า 

ในองค์ความรู้ด้านการค้าปลีก และมีความมุ่งม่ันที่จะส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับการขยายตัวดังกล่าว โดยได้มีการลงนามบันทึก 

ข้อตกลงความร่วมมอืกบัส�านกังานคณะกรรมการการอาชวีศึกษา (สอศ.) เพ่ือสร้างความร่วมมือด้านการจดัการอาชวีศึกษาและฝึกอบรมวชิาชพี

ประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขาธุรกิจค้าปลีก 

  โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา

เข้ารับการฝึกประสบการณ์ด้านวิชาชีพ ประเภทวิชาพณิชยกรรม สาขาธุรกิจค้าปลีก ให้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ตรงจากการปฏิบัติ

งานจรงิในสถานประกอบการ ความร่วมมอืครัง้น้ีจะเป็นการพฒันาการจดัการเรยีนการสอนท่ีส่งเสรมิให้นกัศกึษามสีมรรถนะอาชพีสอดคล้องกบั

วิชาชีพ ครู และนักศึกษาที่ผ่านการอบรม และฝึกปฏิบัติงานภายใต้ความร่วมมือนี้จะมีโอกาสเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ด้านวิชาชีพ 

ในสถานประกอบการได้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะการท�างานเกี่ยวกับธุรกิจและบริการ 

ในสถานการณ์จริงซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้มีความรักในอาชีพและเห็นความก้าวหน้าของเส้นทางอาชีพในอนาคต โดยส�านักงานคณะกรรมการการ

อาชวีศกึษา จะมีการจดั 2 โปรแกรม คือ โปรแกรมการจดัการเรยีนการสอนระบบทวภิาครีะดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู (ปวส.) และโปรแกรม

การฝึกงาน 1 ปีการศึกษา

รายละเอียดการมอบทุนการศึกษาในปีที่ผ่านมามีดังนี้ 

2555

2556

1

2

6

9

9

64

123

187

1,843,200

3,542,400

5,385,600

ปี รุ่นที่

รวม

จ�านวนสถานศึกษาที่เข้าร่วม (แห่ง) จ�านวนทุน มูลค่าทุนรวม (บาท)

บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 077



สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

2555

2556

1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

2. วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

3. วิทยาลัยพณิชยการบางนา

4. วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

5. วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี

6. วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี

7. วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย

8. วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

9. วิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี

ปี สถานศึกษา

  สถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการในคร้ังน้ี ถือเป็นผู้ที่มีบทบาทส�าคัญอย่างมากต่อความส�าเร็จของโครงการ กล่าวคือสถานศึกษาและ

บริษัทฯ ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบรายวิชาที่เหมาะสมเพื่อช่วยให้บัณฑิตมีความรู้ด้านวิชาการที่ทันสมัย จึงท�าให้บริษัทฯ มั่นใจในว่าบัณฑิต 

(บุคลากรใหม่) มีความรู้ที่เหมาะสมตรงกับความต้องการของบริษัทฯ การได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนในครั้งนี้ จึงอาจกล่าวได้ว่าเป็น

การบูรณาการการศึกษาคร้ังส�าคัญของประเทศไทย ซ่ึงจะช่วยเพิ่มศักยภาพให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ท้ังภาคทฤษฎี และมีประสบการณ์จริงจากการ 

ฝึกภาคปฏิบัติที่ครบถ้วน ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากศูนย์บริการการศึกษา (Education Service Centre) ของบริษัทฯ

รายงานประจำาปี 2556078



โครงการบริจาคโลหิต

  ปัจจุบันประมาณโลหิตส�ารองที่สภากาชาดไทยได้รับบริจาค มีไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 

จ�ากัด (มหาชน) ตระหนักถึงปัญหา และมีความต้องการจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสังคม จึงได้จัดท�าโครงการบริจาคโลหิตขึ้น 

เพือ่รบับริจาคโลหิตจากพนกังานทีม่ร่ีางกายสมบรูณ์แขง็แรงให้กบัสภากาชาดไทยทกุปี ปีละ 4 ครัง้ เพือ่ส�ารองไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยทีม่คีวามต้องการ

โลหิตต่อไป 

วัตถุประสงค์ 

  1. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

  2. เพื่อน�าโลหิตไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความต้องการได้

  3. เพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพ และพลานามัย พร้อมกับการปลูกจิตส�านึกด้านจริยธรรมให้กับพนักงาน

  4. เพื่อส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ ได้ร่วมกันท�ากิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์

จ�านวนโลหิตที่พนักงานของบริษัทฯ ได้ร่วมกันบริจาคในปี 2556

  ในปี 2556 พนักงานของบริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 3,398 ราย โดยในจ�านวนน้ีสามารถบริจาคได้ 2,892 ยูนิต  

(จากส�านักงานใหญ่ 438 ยูนิต และสาขาทั่วประเทศรวม 2,454 ยูนิต) รวมปริมาณโลหิตที่บริจาคได้ประมาณ 1,156,800 ซีซี

1

2

3

4

รวม

82

108

128

120

438

450

572

780

652

2,454

532

680

908

772

2,892

ส�านักงานใหญ่
ไตรมาส

สาขา

จ�านวนที่ได้รับบริจาค (ยูนิต)

รวม

หมายเหตุ : 1 ยูนิต บรรจุโลหิตประมาณ 350 - 450 ซีซี

บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 079



บทสรุป

  บริษัทได้ด�าเนินการด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมตามหลักการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้แก่ การประกอบธุรกิจด้วย 

ความเป็นธรรม การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น สิทธิมนุษยชน การปฎิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค การดูแลรักษา

สิ่งแวดล้อม และการร่วมพัฒนาชุมชน หรือสังคม โดยมุ่งเน้นกระบวนการเชื่อมโยงประเด็นดังกล่าวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ในมิติ 

ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

  จากการด�าเนินการดังกล่าวได้เกิดกระบวนการเชื่อมโยงการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายโครงการได้แก่ 

  • โครงการเถ้าแก่น้อย เป็นการพัฒนาผู้รับเหมาเพื่อการเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืน

  • การด�าเนินธุรกิจในรูปแบบ One Stop Shopping Home Center เพื่อบริการลูกค้าได้อย่างครบวงจร 

  • โครงการสุดยอดช่างฝีมือโฮมโปร เพื่อยกระดับฝีมือช่างของบริษัทฯ ให้มีมาตรฐานเทียบเคียงสากล

  • บริการโฮมแคร์ เป็นการให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้า

  • การจัดสาธิตประกอบสินค้าด้วยตนเอง เพื่อให้ความรู้พื้นฐานในการประกอบสินค้าแก่ลูกค้า

  • โครงการคนดีโฮมโปร การสร้างวัฒนธรรมให้เป็นคนเก่งและคนดีในองค์กร

  • ศูนย์ฝึกอบรม เพื่อฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพพนักงาน รวมถึงการเติบโตในสายงาน

  • การรณรงค์เรื่องการประหยัดพลังงาน ผ่านโครงการ HomePro Fun Walk และการร่วม Solar Roof โดยการให้เช่าพื้นที่เพื่อติดตั้ง 

   แผงเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อส่งเสริมการแสวงหาพลังงานทดแทน และช่วยประเทศชาติลดการน�าเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ

  • โครงการห้องน�้าของหนู เพื่อปลูกฝังสุขอนามัยที่ดีแก่เด็กชั้นประถมศึกษา

  • โครงการทุนการศึกษา ปวส. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก เพื่อพัฒนาและเพื่มศักยภาพฝีมือแรงงาน

  • โครงการบริจาคโลหิต ส่งเสริมส่งเสริมด้านสุขภาพ และพลานามัย พร้อมกับการปลูกจิตส�านึกด้านการช่วยเหลือสังคมให้กับ 

   พนักงาน

  บรษัิทมแีนวทางจะด�าเนนิโครงการดงักล่าวอย่างต่อเนือ่ง และพัฒนาเนือ้หาของแต่ละโครงการให้สอดคล้องเหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกจิ

สังคมและสิ่งแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่นรวมทั้งสนับสนุนให้กระบวนการเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้เกิดประสิทธิภาพและยั่งยืนสืบไป

รายงานประจำาปี 2556080



บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 081

การควบคุมภายใน

 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 2/2557 เม่ือวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับกรรมการบริษัท  

ฝ่ายบริหารและจัดการของบริษัทฯ ได้ท�าการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน โดยสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้ 

1. องค์กร และสภาพแวดล้อม

 คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทฯ มีโครงสร้างองค์กรท่ีชัดเจน และได้ก�าหนดขอบเขตอ�านาจ ความรับผิดชอบแต่ละฝ่ายไว้เป็น 

ลายลักษณ์อักษร มีการก�าหนดเป้าหมายการด�าเนินธุรกิจที่ชัดเจน วัดผลได้ ซึ่งในการก�าหนดเป้าหมาย และแผนงาน ฝ่ายจัดการและผู้บริหาร

แต่ละสายงาน ได้รว่มกนัพจิารณา และก�าหนดเป้าหมายธรุกจิ พร้อมกลยทุธ์ในการด�าเนนิการ โดยใช้ผลการด�าเนนิงานในปีทีผ่่านมาเป็นข้อมลู

เบื้องต้น จึงมั่นใจว่ามีความเหมะสม และจะด�าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่ก�าหนด 

 ส�าหรับนโยบาย ระเบียบปฏิบัติงาน และข้อก�าหนดเกี่ยวกับจริยธรรม (Code of Conduct) บริษัทฯ ได้มีการก�าหนดไว้ในคู่มือจริยธรรม

ธุรกิจ บริษัทฯ พิจารณาปรับเปลี่ยนเป็นครั้งคราว เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของกรรมการ  

ผู้บริหาร และพนักงานทุกฝ่าย โดยคู่มือจริยธรรมธุรกิจนี้ บริษัทฯ ได้จัดท�าโดยค�านึงถึงกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับ 

ผลกระทบที่อาจเกิดกับผู้มีส่วนได้เสีย 

2. การบริหารความเสี่ยง

 คณะกรรมการมคีวามเหน็ว่าเหน็ว่าคณะผูบ้รหิารได้มกีารวเิคราะห์ และประเมินปัจจยัความเส่ียงท่ีอาจจะมีผลกระทบต่อการด�าเนินงาน

ของบริษัทฯ อย่างสม�่าเสมอ โดยมีการก�าหนดแผนการด�าเนินงานในทุกๆ ปี และก�าหนดให้มีการประชุมคณะผู้บริหารในทุกเดือน เพื่อติดตาม

ผลการด�าเนินงาน ประเมินสถานการณ์ และแนวโน้มของปัจจัยเสี่ยงอย่างใกล้ชิด เพื่อก�าหนดมาตรการบริหาร และควบคุมให้ความเสี่ยงอยู่ใน

ระดับที่ยอมรับได้ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดล�าดับความเสี่ยงหลัก และก�าหนดมาตรการในการบริหารความเสี่ยงในแต่ละระดับได้อย่างชัดเจน 

ที่เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมต่างๆ ของแต่ละหน่วยงาน โดยส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับที่เกี่ยวข้องทราบและมีส่วนร่วมปฏิบัติ

ตามมาตราการบริหารความเสี่ยงที่ก�าหนดไว้

3. การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 

 คณะกรรมการเหน็ว่าบรษิทัฯ ได้มกีารก�าหนดขอบเขต อ�านาจหน้าท่ี และวงเงินอ�านาจอนมัุตขิองฝ่ายบรหิารในแต่ละระดับไว้อย่างชดัเจน

เป็นลายลักษณ์อักษร และแยกหน้าที่ความรับผิดชอบงานด้านการอนุมัติ การบันทึกบัญชีและข้อมูลสารสนเทศ และการดูแลจัดเก็บทรัพย์สิน

ออกจากกันโดยเด็ดขาด เพ่ือเป็นการตรวจสอบซ่ึงกันและกัน ในกรณีที่บริษัทมีการท�าธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือ 

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บริษัทฯ จะเสนอรายการดังกล่าวผ่านที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และท�ากระท�ารายการนั้น เสมือนท่ี

กระท�ากับบุคคลภายนอก 



รายงานประจำาปี 2556082

4. ระบบสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูล

 คณะกรรมการเห็นว่าบริษัทฯ ได้มีการจัดท�าหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการโดยมีข้อมูลและรายละเอียดของวาระที่จะเข้าร่วมประชุม 

พร้อมทั้งสรุปข้อมูลต่างๆ ให้คณะกรรมการได้พิจารณาก่อนการประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน และได้จัดให้มีการบันทึกรายงานการประชุม

กรรมการอย่างละเอียด ซึ่งท�าให้สามารถอ้างอิง และตรวจสอบความเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการได้

 ในการจัดท�าบัญชี บริษัทได้เลือกใช้นโนบายตามหลักการบัญชีท่ีรับรองโดยท่ัวไป และได้จัดเก็บเอกสารประกอบการบันทึกต่างๆ  

อย่างเหมาะสม โดยได้ว่าจ้างบริษัท รีคอล เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ�ากัด ซึ่งเป็นบริษัทรับจัดเก็บเอกสารเป็นผู้รักษาเอกสารโดยมีระบบ

การดูแลที่เหมาะสม

5. ระบบการติดตาม 

 คณะกรรมการเห็นว่า บริษัทฯ มีการบรรจุวาระการประชุมเกี่ยวกับการติดตามผลการด�าเนินงานในทุกๆ เดือน เพ่ือรายงานแก ่

คณะกรรมการรับทราบ และให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน ส�าหรับแผนงานในการด�าเนินงาน และงบประมาณ บริษัทฯ จะมีการจัดท�าและ

ทบทวนทุกๆ ครึ่งปี 

 บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว้อย่างสม�่าเสมอ โดยใช้นโยบายการควบคุม 2 ระดับ คือ  

(1) ควบคุมกันเองระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกัน ตามหลักการควบคุมภายในที่ดี และ (2) จัดให้มีการตรวจสอบและประเมินผลการควบคุม

ภายในโดยส�านักตรวจสอบภายใน ซึ่งบริษัทฯ ได้ก�าหนดให้ผู้ตรวจสอบต้องรายงานผลตรงต่อคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้

เพื่อให้ผู้ตรวจสอบสามารถปฏิบัติงานได้อย่างอิสระและเสนอรายงานผลการตรวจสอบได้อย่างตรงไปตรงมา

 นอกจากนี้นางก่ิงกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496 จากบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด ผู้ตรวจสอบ 

งบการเงินของบริษัทฯ ส�าหรับปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2556 ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพการควบคุมภายในด้านบัญชีของ 

บริษัทฯ ว่าทางส�านักงานไม่พบจุดอ่อนที่เป็นสาระส�าคัญในระบบการควบคุมภายในด้านบัญชี 

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2557 วันที่ 9 มกราคม 2557 ได้แต่งตั้งนายอายุรทัศน์  ไชยอนันต์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป-

ส�านักตรวจสอบภายใน ให้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายใน เนื่องจากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ 

เป็นเวลา 10 ปี และงานตรวจสอบในธุรกิจที่มีลักษณะเดียวกับบริษัทฯ รวมทั้งส้ินเป็นระยะเวลา 13 ปี สอบผ่านหลักสูตรประกาศนียบัตร 

ผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย (CPIAT) และเคยเข้ารับการอบรมในหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน ได้แก่ 

มาตรฐานการตรวจสอบภายใน การตรวจสอบภายในด้านคอมพิวเตอร์ การบริหารความเส่ียง เป็นต้น อีกท้ังมีความเข้าใจในการด�าเนินงาน 

ของบริษัทฯ จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

 ทั้งนี้ การพิจารณา และอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้ายผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ จะต้องผ่านการ

อนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ



นโยบายการจ่ายเงินปันผลของ บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน)

  บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสุทธิในแต่ละปี ทั้งน้ีการพิจารณาจ่ายเงินปันผล 

จะมีการน�าปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบด้วย เช่น ผลการด�าเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัย

อืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้องในการบรหิารงานของบรษิทัฯ โดยในการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รบัความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้น และคณะกรรมการบรษิทัทุกครัง้

 ประวัติการจ่ายเงินปันผลส�าหรับผลประกอบการประจ�าปี 2554 - 2556 มีดังนี้

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

  บริษัทย่อยของบรษิทัฯ ไม่ได้มกีารก�าหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้ หากแต่จะพจิารณาจ่ายเป็นกรณไีป ซึง่พจิารณาจ่ายจากกระแส

เงินสดคงเหลือหลังจากที่ได้ตั้งส�ารองตามกฎหมายไว้แล้ว โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ยังไม่ได้มีการพิจารณาจ่ายเงินปันผล

อัตราการจ่ายหุ้นปันผล(จ�านวนหุ้นเดิม : หุ้นปันผล)

มูลค่าหุ้นปันผลต่อหุ้น (ก่อนปรับลด)

มูลค่าเงินสดปันผลต่อหุ้น (หน่วย : บาท/ หุ้น)

รวมมูลค่าการจ่ายปันผล (หน่วย : บาท/ หุ้น)

อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับก�าไรสุทธิ

(7 : 1), (เงินสด)

(ระหว่างกาล), (สิ้นปี)

0.1429

0.1659

0.3088

83.61%

(5 : 1), (6 : 1)

(ระหว่างกาล), (สิ้นปี)

0.3667

0.407523

0.407523

98.03%

(6 : 1)

(ระหว่างกาล)

0.1667

0.1853

0.1853

n/a

ระยะเวลา 2554 2555 2556

บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 083

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

หมายเหตุ :
  1. เงินปันผลประจ�าปี 2554 จ�านวน 0.3088 บาท/หุ้น จ่ายจากผลประกอบการงวด 6 เดือนแรก จ�านวน 0.1588 บาท/หุ้น (ประกอบด้วยเงินสด 
   ปันผล 0.0159 บาท/หุ้น และหุ้นปันผลในอัตรา 7 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หรือเท่ากับ 0.1429 บาท/หุ้น) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  
   ครั้งที่ 1/2554 และจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการงวด 6 เดือนหลังอีกจ�านวน 0.15 บาท/หุ้น ตามมติที่ประชุมสามัญประจ�าปี 2555

  2. เงินปันผลประจ�าปี 2555 จ�านวน 0.407523 บาท/หุ้น จ่ายจากผลประกอบการงวด 6 เดือนแรก จ�านวน 0.22223 บาท/หุ้น (ประกอบด้วยเงินสด 
   ปันผล 0.02223 บาท/หุ้น และหุ้นปันผลในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หรือเท่ากับ 0.20 บาท/หุ้น) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  
   ครั้งที่ 1/2555 และจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการงวด 6 เดือนหลังอีกจ�านวน 0.1853 บาท/หุ้น (ประกอบด้วยเงินสดปันผล 0.0186 บาท/ 
   หุ้น และหุ้นปันผลในอัตรา 6 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หรือเท่ากับ 0.1667 บาท/หุ้น) ตามมติที่ประชุมสามัญประจ�าปี 2556

  3. วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 บริษัทฯ จ่ายปันผลระหว่างกาลจ�านวน 0.1853 บาท/หุ้น (ประกอบด้วยเงินสดปันผล 0.0186 บาท/หุ้น และหุ้น 
   ปันผลในอัตรา 6 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หรือเท่ากับ 0.1667 บาท/หุ้น) ตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556



1. บมจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 
 - เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยถือหุ้นร้อยละ 30.23 
  ของทุนช�าระแล้ว ณ 31 ต.ค. 2556 
 - มีกรรมการร่วม 2 ท่าน คือ 
  1. นาย อนันต์  อัศวโภคิน 
  2. นาย นพร  สุนทรจิตต์เจริญ 

2. บมจ.ควอลิตี้ เฮ้าส์ 
 - เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยถือหุ้นร้อยละ 19.8 
  ของทุนช�าระแล้ว ณ 31 ต.ค. 2556 
 - มีกรรมการร่วม 3 ท่าน คือ 
  1. นาย รัตน์ พานิชพันธ์ 
  2. นาย อนันต์ อัศวโภคิน 

  3. นาง สุวรรณา พุทธประสาท 

3.  บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
 - มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน ได้แก่
  1. บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 
  2. บมจ. ควอลิตี้ เฮ้าส์
 - มีกรรมการร่วมกัน 4 ท่าน ได้แก่ 
  1. นาย อนันต์ อัศวโภคิน
  2. นาย รัตน์ พานิชพันธ์
  3. นาย นพร สุนทรจิตต์เจริญ

  4. นาง สุวรรณา พุทธประสาท

4. กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
 ควอลิตี้ เฮ้าส์ 
 - มีผู้ถือหุ้นร่วมกัน ได้แก่ 
 1. บมจ. ควอลิตี้ เฮ้าส์ 
 2. บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 

ขายสินค้า
ลูกหนี้การค้า

ขายสินค้า
ลูกหนี้การค้า

ดอกเบี้ยรับ
เงินฝากสถาบันการเงิน
ค่าเช่าและค่าบริการรับ

ลูกหนี้อื่น
ค่าเช่าและค่าบริการจ่าย
เจ้าหนี้อื่น
เงินประกันการเช่า

มูลค่าดังกล่าวเกิดจาก
ราคาขายที่เหมาะสม  
โดยเป็นราคาเดียวกับ
ราคาตลาดที่บริษัทฯ 
ขายให้กับลูกค้ารายอื่น 

มูลค่าดังกล่าวเกิดจาก
ราคาขายที่เหมาะสม  
โดยเป็นราคาเดียวกับ
ราคาตลาดที่บริษัทฯ 
ขายให้กับลูกค้ารายอื่น

บริษัทฯ ได้รับดอกเบี้ยใน
อัตราเดียวกันกับลูกค้าราย
อื่นของธนาคารฯ โดยเป็น
อัตราดอกเบี้ยตามปกติ
ของธนาคาร หรือสถาบัน
การเงินอื่น

มูลค่าดังกล่าวเกิดจาก
รายการค่าเช่าและค่า
บริการพื้นที่ในอาคารเวฟ
เพลส โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ให้ความเห็น
ว่า ค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ค�านวณจากอัตราที่สมเหตุ
สมผล

47,327
8,207

359
16

12,637
64,619
5,566

378
20,282
1,581
3,000

61,962
4,999

2,713
252

20,970
819,161

2,402

39
19,418
1,124
3,000

รายการชื่อบริษัท / ลักษณะความสัมพันธ์ จ�านวน (พันบาท)

31 ธ.ค. 56 31 ธ.ค. 55

ความเห็นของกรรมการ
ตรวจสอบ

และผู้บริหาร

รายงานประจำาปี 2556084

รายการระหว่างกัน

 ปี 2556 บริษัทฯ และบรษิทัย่อยมรีายการธุรกจิท่ีส�าคัญกบับรษิทัท่ีเกีย่วข้องกนั (เกีย่วข้องโดยการถอืหุน้หรอื มผีูถ้อืหุน้และ/หรอืมกีรรมการ

ร่วมกัน) โดยรายการดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้า และเกณฑ์ตามท่ีตกลงระหว่างกัน นอกจากน้ี บริษัทฯ ไม่มีรายการในลักษณะ 

ที่เป็นการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการให้กู้ยืมเงิน การค�้าประกันสินเชื่อแก่บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ มียอดคงค้างกับกิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งสรุปได้ดังนี้ 



ความจ�าเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ

 การท�ารายการระหว่างกันเป็นความจ�าเป็น และมีความสมเหตุสมผลของการท�ารายการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ  

โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นว่าเป็นไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป ซึ่งบริษัทฯ ได้รับและจ่ายค่าตอบแทนในราคายุติธรรม 

มาตรการ/ขั้นตอนการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน 

 ส�าหรับรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ได้แก่ การขายสินค้าให้กับ บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 

และ บมจ. ควอลิตี้ เฮ้าส์ การซื้อและขายสินค้ากับบมจ. ควอลิตี้ คอนสตรัคชั่น โปรดัคส์ การเช่าพื้นที่ในอาคารเวฟเพลสของกองทุนรวมสิทธิ

การเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ เฮ้าส์ การให้เช่าพื้นที่และการท�าธุรกรรมด้านเงินฝากกับ บมจ. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 

 ส�าหรับรายการขายสนิค้า บรษัิทฯ ได้ก�าหนดราคาตามราคาตลาด ซึง่เป็นราคาท่ีผูซ้ือ้สามารถซือ้ได้จากผูผ้ลติหรอืผู้จ�าหน่ายรายอืน่ โดย

ทั่วไปจะท�าการก�าหนดคุณสมบัติ และราคาสินค้าก่อนล่วงหน้า เช่นเดียวกับรายการซื้อสินค้า บริษัทฯ สั่งซื้อสินค้าตามราคาตลาด ซึ่งสามารถ

สั่งซื้อได้จากผู้ผลิต หรือผู้จ�าหน่ายรายอื่น โดยรายการระหว่างกันน้ีคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา และให้ความเห็นว่ารายการดังกล่าว

เป็นไปตามลักษณะของการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป ซึ่งบริษัทฯ ได้รับ และจ่ายค่าตอบแทนในราคายุติธรรม 

นโยบายหรือแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกัน

 บริษัทฯ มีนโยบายที่จะก�าหนดเง่ือนไขทางการค้าส�าหรับการเข้าท�ารายการระหว่างกันให้เป็นไปตามลักษณะการด�าเนินธุรกิจตามปกติ 

ราคาสินค้าที่ขายจะก�าหนดให้อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันกับผู้ขายรายอื่นได้ 

 รายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตน้ัน คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ค�าสั่ง หรือข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อก�าหนด

เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท�ารายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจ�าหน่ายทรัพย์สินที่ส�าคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย 

 ท้ังนี ้หากมรีายการระหว่างกนัของบรษิทัฯ หรอืบรษิทัย่อยเกดิขึน้กบับคุคล หรอืผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี ทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทฯ จะได้ให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจ�าเป็นและ 

ความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช�านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันท่ีอาจเกิดขึ้น บริษัทฯ  

จะได้ให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อน�าไปใช้ประกอบการตัดสินใจ

ของคณะกรรมการ หรอืผูถ้อืหุน้ตามแต่กรณ ีท้ังนีบ้รษิทัฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีได้รบัการตรวจสอบ

จากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 

บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 085
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ค�าอธิบาย และวิเคราะห์ฐานะการเงิน และผลการด�าเนินงาน

1.  ภาพรวมของผลการด�าเนินงานที่ผ่านมา

 ปี 2556 นับเป็นปีที่เศรษฐกิจโดยรวมของไทยไม่ขยายตัวอย่างท่ีคาด โดยดัชนีผลิตภัณฑ์มวลรวมของไทยมีอัตราการขยายตัวเพียงแค่ 

2.9% เนือ่งจากได้รบัผลกระทบมาจากหลายปัจจยั เช่น ความกังวลต่อภาระค่าครองชพี การเพิม่ขึน้ของหนีค้รวัเรอืน แผนการลงทุนในโครงสร้าง

พ้ืนฐานท่ีชะลอออกไป และสถานการณ์ทางการเมอืงของไทยตัง้แต่ช่วงปลายปี ขณะทีส่ถานการณ์การส่งออกยังไม่สามารถกลบัมาฟ้ืนตวัได้อย่าง

เต็มท่ี เน่ืองจากเศรษฐกิจของประเทศจีน ซ่ึงเป็นตลาดที่ส�าคัญเริ่มชะลอตัวตามการลดการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล และเศรษฐกิจสหรัฐฯ  

ถึงแม้ว่าจะแนวโน้มฟื้นตัว แต่ปัจจัยที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไม่ได้มาจากภาคการค้าระหว่างประเทศ 

 ภาพรวมก�าลังซื้อรวมทั้งตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคขณะนี้มีการเติบโตในอัตราที่ชะลอลง ด้านดัชนีการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนทรงตัว

อยู่ในระดับใกล้เคียงกับระยะเดียวกันปีก่อน เนื่องจากประชาชนยังระมัดระวังการใช้จ่ายจากความเชื่อมั่นที่ลดลงและภาระหนี้ครัวเรือนที่สูงขึ้น

ในช่วงที่ผ่านมา 

 อย่างไรก็ตาม ปี 2556 ถือได้ว่าเป็นปีที่บริษัทฯ มีการขยายธุรกิจค่อนข้างมาก ทั้งในการขยายสาขาภายใต้ชื่อ “โฮมโปร” (HomePro)  

ที่มากที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับหลายปีที่ผ่านมาถึง 11 สาขา และการขยายอีก 2 สาขา ในธุรกิจใหม่ภายใต้ชื่อ “เมกา โฮม” (Mega Home) 

ซึ่งถือว่าบริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจค้าปลีกเกี่ยวกับบ้าน และที่อยู่อาศัย ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าตั้งแต่ระดับกลางถึงระดับบน ผ่าน โฮมโปร และระดับ

กลางจนถึงระดับล่างผ่าน เมกา โฮม

กลุ่มลูกค้า

กลุ่มผลิตภัณฑ์

สินค้าโครงสร้าง สินค้าตกแต่งบ้านสินค้างานระบบและปรับปรุงบ้าน
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 ถึงแม้ว่าภาวะการตลาดของธุรกิจค้าปลีกเกี่ยวกับบ้าน และที่อยู่อาศัย จะมีการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น โดยมีผู้ประกอบการหลายรายเข้ามา

ในตลาด แต่ในภาวะการแข่งขนัท่ีสูงนัน้จะอยูใ่นตลาดของกลุ่มลูกค้าระดับกลางถึงล่าง ซึง่หากวเิคราะห์ลงไปในรายละเอียดแล้วนัน้ สาขาต่างๆ 

ของผู้ประกอบการรายอื่น ที่อยู่ในตลาดค่อนข้างกระจุกตัวในบางภูมิภาคของประเทศเท่านั้น เช่น ภาคอีสาน และภาคกลางนั้นหมายถึงยังม ี

ช่องว่างให้บริษัทฯ เข้าสู่ตลาดได้อีกมากเช่นกัน ประกอบกับอุปสงค์โดยรวมยังมีแนวโน้มที่ยังเติบโตในระยะยาว เน่ืองจากการเปล่ียนแปลง

พฤติกรรมเข้าสู่สังคมเมือง

 ทั้งนี้สินค้าและผลิตภัณฑ์ของธุรกิจ เมกา โฮม นั้นส่วนใหญ่ก็มีลักษณะเหมือน หรือใกล้เคียงกับสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่คู่ค้า (Supplier) 

ของ โฮมโปร มีและจ�าหน่ายอยู่ ท�าให้คู่ค้าสามารถเพิ่มสินค้าที่จะขาย ในขณะที่ โฮมโปร ก็สามารถได้ข้อตกลงทางการค้าที่ดี ซ่ึงถือเป็น 

การสร้างพันธมิตรในระยะยาวกับคู่ค้าได้เช่นกัน

 ส�าหรับการเปลี่ยนแปลงในด้านนโยบายบัญชี การบัญชีที่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระส�าคัญต่องบการเงิน ในช่วงที่ผ่านมา มีรายละเอียด

ดังนี้

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 เรื่อง ภาษีเงินได้ (เปลี่ยนแปลง ตั้งแต่ 1 มกราคม 2556)

 มาตรฐานฉบับนี้ก�าหนดให้กิจการระบุผลแตกต่างช่ัวคราวท่ีเกิดจากความแตกต่างระหว่างมูลค่าสินทรัพย์และหนี้สินท่ีแสดงในงบแสดง

ฐานะการเงินกับฐานภาษี และรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็นสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด บริษัทฯ และ

บริษัทย่อยได้เปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวในงวดปัจจุบันและปรับย้อนหลังงบการเงินของปีก่อนท่ีแสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบเสมือน

หนึง่ว่าบริษัทฯและบรษิทัย่อยรบัรูผ้ลกระทบทางภาษเีป็นสนิทรพัย์หรอืหนีส้นิภาษเีงนิได้รอการตดับญัชีมาโดยตลอด ผลสะสมจากการเปลีย่นแปลง

นโยบายบัญชีดังกล่าวแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 4   ข้อ 5.17 และ ข้อ 27

อัตราภาษีเงินได้

 ในเดือนตุลาคม 2554 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากอัตราร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 23 ในปี 2555 และเป็น

ร้อยละ 20 ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป และในเดือนธันวาคม 2554 ได้มีพระราชกฤษฎีกาประกาศลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเพื่อให้เป็นไปตาม

มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวส�าหรับปี 2555 - 2557 บริษัทฯ ได้สะท้อนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีดังกล่าวในการค�านวณภาษีเงินได้

รอการตัดบัญชีตามที่แสดงไว้ข้างต้นแล้ว

มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 เรื่อง ผลประโยชน์ของพนักงาน (บริษัทฯถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้  เปลี่ยนแปลงตั้งแต่ 1 มกราคม 2553)

 บริษัทฯ มีการประเมินมูลค่าส�ารองเงินบ�าเหน็จของพนักงานเม่ือเกษียณอายุโดยผู้ประเมินอิสระโดยใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณ

การไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้เชี่ยวชาญอิสระได้ท�าการประเมินภาระผูกพันดังกล่าวตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย เพื่อแสดง

มูลค่าของส�ารองให้เหมาะสม ซึ่งบริษัทฯบันทึกการเปลี่ยนแปลงโดยใช้วิธีปรับย้อนหลังและได้ปรับปรุงประมาณการหนี้สิน ผลสะสมของการ

เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชดีงักล่าวได้แสดงไว้ในหัวข้อ “ผลสะสมจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชเีก่ียวกับการบันทึกส�ารองผลประโยชน์

พนักงาน” ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นแล้ว   ส่วนผลก�าไรหรือขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

ส�าหรับโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานจะรับรู้ทันทีในก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 

 ผลจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีดังกล่าวแสดงอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 5.15  ข้อ 20 และข้อ 24
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2.  ผลการด�าเนินงาน และความสามารถในการท�าก�าไร

 จากปัจจัยต่างๆ ข้างต้น ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ยังคงเติบโตข้ึนจากปีก่อน โดยมีรายได้จากการขายขยายตัวเพิ่มขึ้น 16.13%  

และมีผลก�าไรเพ่ิมขึ้น 14.89% ซึ่งปัจจัยหลักท่ีเป็นตัวผลักดัน ได้แก่ การยอดขายสาขาเดิมที่ขยายตัว การเปิดโฮมโปรสาขาใหม่ จ�านวน  

11 สาขา และ เปิดธุรกิจใหม่ภายใต้ชื่อ “เมกา โฮม” อีก จ�านวน 2 สาขา ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะมีค่าใช้จ่ายเตรียมการเปิดธุรกิจเมกา โฮม  

และมาเลเซียที่สูงขึ้นก็ตาม ทั้งนี้ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของ 

ปี 2555 เป็นดังนี้

 2.1 รายได้จากการขาย

 ปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายรวม 40,111.64  ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน จ�านวน 5,570.09  ล้านบาท หรือ 

ร้อยละ 16.13 โดยปัจจัยของการเพิ่มขึ้นมาจากการเติบโตของยอดขายของสาขาเดิม การเปิดสาขาใหม่ และการเปิดธุรกิจรูปแบบใหม่ โดยในปี 

2556 มีสาขาที่เปิดใหม่จ�านวน 11 สาขา ภายใต้ชื่อ “โฮมโปร” และ 2 สาขา ภายใต้ชื่อ “เมกาโฮม”

 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังมีตัวชี้วัดที่สะท้อนประสิทธิภาพของการเติบโตของยอดขายนอกเหนือจากการมองการเติบโตในภาพรวม  

นั้นคือการเติบโตของยอดขายในสาขาเดิม (Comparable Store Growth) โดยในปีที่ผ่านมาจากสภาพเศรษฐกิจ และปัจจัยในด้านลบที่เกิดขึ้น 

บริษัทฯ คงสามารถมีอัตราการเติบโตของยอดขายในสาขาเดิมประมาณ 3.5 - 4% ซึ่งอยู่ในอัตราที่สูงกว่า GDP ปี 2556 ที่ 2.9% และสูงกว่า

ธุรกิจที่ขายสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ซึ่งมีอัตราการเติบโตของยอดขายในสาขาเดิมต�่ากว่า GDP

 2.2 รายได้อื่น

 ปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้อื่นทั้งสิ้น  2,718.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 290.85 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.98 และมี

สัดส่วนต่อยอดขายอยู่ที่ร้อยละ 6.78  โดยรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงมีดังนี้

 - รายได้ค่าเช่าและค่าบริการเพิ่มขึ้น 105.22 ล้านบาท เป็นผลเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ให้เช่าและรายได้ค่าเช่าพื้นที่ของโฮมโปร  

  และศูนย์การค้ามาร์เก็ต วิลเลจ

 - รายได้อื่นเพิ่มขึ้น 185.63 ล้านบาท จากรายได้ค่าโฆษณา ค่าสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการขายจากบริษัทคู่ค้า และค่าบริการต่างๆ  

  ที่เกี่ยวเนื่องกับการขายสินค้า 

 2.3 ต้นทุนขาย และก�าไรขั้นต้น

 ในปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีต้นทุนขายทั้งสิ้น 29,346.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3,786.67 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.82  

โดยเป็นผลมาจากการปรับตัวตามยอดขาย 

 บริษัทฯ มีก�าไรขั้นต้นจ�านวน 10,765.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,783.42 ล้านบาท อัตราก�าไรขั้นต้นอยู่ที่ร้อยละ 26.84 ปรับตัว 

สูงขึ้นจากปี 2555 ที่มีอัตราอยู่ที่ร้อยละ 26.00 

 ก�าไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการปรับส่วนผสมของสินค้าที่ขาย โดยเฉพาะการเพิ่มสัดส่วนการขายสินค้า Private Brand การเพิ่ม

ประสิทธิภาพระบบจัดการสินค้าคงคลัง และได้รับส่วนลดจากการสั่งซื้อสินค้าในปริมาณมาก ท�าให้ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่ต�่ากว่า



บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 089

 2.4 ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหาร

 ปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารทั้งสิ้น 9,350.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1,569.18 ล้านบาท หรือ

ร้อยละ 20.17  สัดส่วนต่อยอดขายอยู่ที่ร้อยละ 23.31 เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ที่มีอัตราเท่ากับ 22.53 โดยรายละเอียดค่าใช้จ่ายในแต่ละกลุ่มมีดังนี้ 

 - ค่าใช้จ่ายในการขาย จ�านวน 8,095.50 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของสาขา ผ่ายปฏิบัติการ และฝ่ายกระจายสินค้า เพิ่มขึ้น  

  1,304.50 ล้านบาท จากค่าใช้จ่ายกลุ่มเงินเดือน ค่าขนส่งและค่าบริการ ค่าสาธารณูปโภค ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายทางการตลาด  

  รวมถึงค่าใช้จ่ายเตรียมการเปิดธุรกิจเมกา โฮม

 - ค่าใช้จ่ายในการบริหาร จ�านวน 1,205.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 240.12 ล้านบาท จากค่าใช้จ่ายในส่วนของส�านักงานใหญ่เป็นหลัก

 - ค่าใช้จ่ายอื่น จ�านวน 49.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 24.57 ล้านบาท จากรายการขาดทุนการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ  

  และการจ�าหน่ายสินทรัพย์ ซึ่งเกิดจากมีการปรับปรุงพื้นที่ขายให้ทันสมัย

 2.5 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

 ค่าใช้จ่ายทางการเงินของปี 2556 จ�านวน  276.62 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 130.45 ล้านบาท หรือร้อยละ 89.25 ในขณะที่สัดส่วน

ต่อยอดขายเท่ากับร้อยละ 0.69 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีสัดส่วนต่อยอดขายเท่ากับร้อยละ 0.42 ซึ่งปัจจัยหลักเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของหน้ี 

ระยะสั้น การออกหุ้นกู้ในไตรมาสที่ 3 ปี 2556 และเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันทางการเงิน ซึ่งได้ออกในไตรมาสที่ 2 ปี 2556 

 อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการวิเคราะห์และพิจารณาต้นทุนการบริหารการเงิน ผ่านเครื่องมือต่างๆ ทั้งการใช้เงินจากกระแสเงินสด การกู้

เงินจากธนาคาร หรือพันธบัตร เพื่อบริหารต้นทุนสมดุล และสอดคล้องกับนโยบายบริษัท

 2.6 ก�าไรสุทธิ

 ผลการด�าเนินงานในปี 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีก�าไรสุทธิอยู่ที่ 3,068.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 397.69 ล้านบาท หรือ 

ร้อยละ 14.89 ก�าไรสุทธิท่ีเพิ่มข้ึนเป็นผลมาจากการเพ่ิมขึ้นของยอดขาย และรายได้อื่น ประกอบกับต้นทุนขายที่เพิ่มขึ้นในสัดส่วนท่ีต�่ากว่า 

ยอดขายจึงท�าให้ก�าไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 

 เมื่อพิจารณาเฉพาะอัตราส่วนก�าไรสุทธิต่อยอดขายของบริษัทฯและบริษัทย่อย มีอัตราผลก�าไรเท่ากับร้อยละ 7.65 ลดลงจากปีก่อนที่มี

อัตราส่วนก�าไรสุทธิต่อยอดขายเท่ากับร้อยละ 7.73 สาเหตุหลักมาจากการขยายสาขาค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเปิด “โฮมโปร” จ�านวน 

11 สาขา  และ เปิดธุรกิจใหม่ภายใต้ชื่อ “เมกา โฮม” อีก จ�านวน 2 สาขา ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปี 2556

 2.7 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

 อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 อยู่ที่ร้อยละ 27.10 ลดลงจากปีก่อนที่มีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของ

ผู้ถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 29.67 โดยปัจจัยหลักมาจากการเพิ่มทุนเพื่อจ่ายหุ้นปันผลในเดือนเมษายน 2556 ที่อัตรา 6 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล และ 

เดือนพฤศจิกายน 2556 ที่อัตรา 6 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมเป็นจ�านวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น 2,543.52 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.10 ทั้งนี้ในการจ่าย

หุ้นปันผลดังกล่าว ก็เพื่อเป็นผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น และเพิ่มสภาพคล่องของการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ในขณะที่บริษัทฯ ก็สามารถ

ด�ารงเงินสดไว้ใช้ในการขยายธุรกิจเพื่อเสริมสร้างการเติบโตในระยะยาวได้



หน่วย : ล้านบาท

รายการ
งบการเงินรวม

2556 2555

งบการเงินเฉพาะบริษัท

2556 2555

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�าเนินงาน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน

เงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ

5,193.44

(9,661.52)

3,985.26

(0.35)

(483.16)

3,309.53

(5,542.24)

1,546.07

(0.06)

(686.71)

5,109.81

(9,625.58)

3,975.06

-

(540.71)

3,289.43

(5,541.02)

1,546.07

-

(705.52)

รายงานประจำาปี 2556090

3. ความสามารถในการบริหารทรัพย์สิน

 เปรียบเทียบฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 กับวันที่ 31 ธันวาคม 2555

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556   บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมจ�านวน 35,941.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 10,073.31 ล้าน

บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 38.94 โดยมูลค่าที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของรายการที่ส�าคัญ ดังต่อไปนี้

 3.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 483.16 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากการช�าระค่าสินค้า ค่าก่อสร้างขยายสาขาในระหว่างปี  

   และค่าด�าเนินงานเพื่อเตรียมขยายสาขา และธุรกิจใหม่ในปี 2557

 3.2 ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 16.93 ล้านบาท และลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 143.53 ล้านบาท โดยลูกหนี้ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากลูกหนี้ที่ค้าง 

   ช�าระค่าสนับสนุนการขาย ค่าเช่าพ้ืนท่ีและค่าบริการอื่นท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับตัวตามการขยายพื้นท่ีให้เช่าของ 

   พื้นที่โฮมโปร และศูนย์การค้ามาร์เก็ต วิลเลจ อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้มีการวิเคราะห์ลูกหนี้ โดยแยกตามอายุหนี ้

   ที่คงค้าง โดย ณ. 31 ธันวาคม 2556 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นคงค้างที่มีอายุมากกว่า 12 เดือน มีจ�านวน 3.81 ล้านบาท ทั้งนี ้

   บริษัทฯ ได้มีการตั้งส�ารองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ไว้เป็นจ�านวน 3.32 ล้านบาทเช่นกัน

 3.3 สินค้าคงเหลือ-สุทธิ เพิ่มขึ้น 1,153.10 ล้านบาท  โดยเป็นผลมาจากการปรับตัวตามจ�านวนสาขาที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการ 

   บริหารจัดการสินค้าคงคลังโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการตรวจติดตามตัววัดด้านต่างๆ เช่น สินค้าท่ีมีอัตราการขาย 

   ช้ากว่าปกติ (Aging Inventory) เปรียบเทียบกับค่าที่ยอมรับได้ ซึ่งบริษัทจะมีมาตรการจัดการ เพื่อจัดการสินค้าและป้องกันการ 

   เสื่อมสภาพหรือล้าสมัยของสินค้า รวมถึงมีแผนงานการตรวจนับสินค้า โดยมีทีมงานในการรับผิดชอบดูแล

 3.4 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ  สิทธิการเช่า - สุทธิ และซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ - สุทธิ  รวมเพิ่มขึ้น 8,791.91 ล้านบาท หรือ 

   ร้อยละ 54.21 โดยเป็นรายจ่ายลงทุนส�าหรับการขยายสาขาใหม่ในปี 2556 และ 2557 เนื่องจากสาขาที่ขยายใหม่ส่วนใหญ่สร้าง 

   บนที่ดินของบริษัทฯ 

  3.5 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น 175.99 ล้านบาท จากงานก่อสร้างอาคารจอดรถเพิ่มเติม และการปรับปรุง 

   พื้นที่ชั้นใต้ดินจากพื้นที่จอดรถเป็นพื้นที่ให้เช่าที่ศูนย์การค้ามาร์เก็ต วิลเลจ

4. สภาพคล่องทางการเงินและความเพียงพอของเงินทุน

 เปรียบเทียบกระแสเงินสด ส�าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 กับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2555



อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.37 0.56 0.77

2554 2555 2556

บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 091

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจ�านวน 807.46 ล้านบาท สุทธิลดลงจากวันที่ 

31 ธันวาคม 2555 จ�านวน 483.16 ล้านบาท เนื่องจากกิจกรรมดังนี้

 - เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการด�าเนินงาน 5,193.44 ล้านบาท ได้มาจากก�าไรสุทธิก่อนการเปลี่ยนแปลงในรายการสินทรัพย์หมุนเวียน 

  และหน้ีสินหมุนเวียน 5,941.18 ล้านบาท และเงินทุนหมุนเวียนท่ีเพิ่มข้ึนจากการเปล่ียนแปลงของรายการสินทรัพย์และหน้ีสิน 

  ด�าเนินงานที่ส�าคัญ ได้แก่ รายการลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 159.16 ล้านบาท สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 1,257.71 ล้านบาท   

  สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 146.41 ล้านบาท  รายการเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 2,052.73 ล้านบาท หนี้สินหมุนเวียนอื่น 

  ลดลง 36.39 ล้านบาท และจ่ายดอกเบี้ย และภาษีเงินได้ 1,064.87 ล้านบาท 

 - เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จ�านวน 9,661.52 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายลงทุนในที่ดิน และสินทรัพย์ส�าหรับการขยายสาขาในปี  

  2556 และ 2557 จ�านวน 9,587.60 ล้านบาท และซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ 73.92 ล้านบาท 

 - เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน จ�านวน 3,985.26 ล้านบาท โดยในจ�านวนนี้ได้มาจากการก่อหนี้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน  

  1,360.00 ล้านบาท ระยะยาวจากสถาบันการเงิน 1,004.30 ล้านบาท และออกหุ้นกู้ 4,000.00 ล้านบาท ใช้ไปในการจ่ายช�าระคืน 

  เงินกู้ระยะยาว 400.00 ล้านบาท จ่ายคืนหุ้นกู้ 1,700.00 ล้านบาท 

 4.1 อัตราส่วนสภาพคล่อง 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์หมุนเวียนจ�านวน 9,220.82 ล้านบาท มีหนี้สินหมุนเวียนจ�านวน 14,331.30 

ล้านบาท ซึ่งเม่ือคิดเป็นอัตราส่วนสภาพคล่องจะอยู่ที่ 0.64 เท่า ลดลงจากปีก่อนที่มีอัตราส่วนสภาพคล่องอยู่ที่ 0.70 เท่า ทั้งนี้บริษัทได้ม ี

แหล่งเงนิทนุระยะสัน้เพื่อรกัษาสภาพคลอ่งทั้งในรูปวงเงนิเบกิเกนิบัญชี และตัว๋เงินระยะสั้น วงเงินสินเชือ่การคา้ระหวา่งประเทศไว้อยา่งพอเพยีง

 4.2 โครงสร้างเงินทุน 

 ในปี 2556 บริษัทฯ จัดหาเงินทุนส�าหรับขยายกิจการจากการก่อหน้ีเพ่ิมขึ้นทั้งระยะสั้น และระยะยาว โดยมีการกู้ยืมเงินแบบไม่ม ี

หลักทรัพย์ค�้าประกันจากสถาบันการเงินภายใต้วงเงินสินเชื่อ และการออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกัน ท�าให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2556 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจ�านวน 23,225.30 ล้านบาท โดยเป็นหนี้สินทางการเงินจ�านวน 9,787.09 ล้านบาท อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของ

ผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.83 เท่า สูงขึ้นจากปีก่อนซึ่งมีอัตราอยู่ที่ 1.61

 ตามข้อก�าหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ในการออกหุ้นกู้ ก�าหนดให้บริษัทฯ ต้องด�ารงอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของ 

ผู้ถือหุ้นไม่เกิน 1.75 เท่า ส�าหรับหุ้นกู้ที่ออกก่อนปี 2556 และส�าหรับหุ้นกู้ที่ออกใหม่ตั้งแต่ปี 2556 ก�าหนดให้ต้องด�ารงอัตราส่วนหนี้สินทางการ

เงินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นไม่เกิน 2.50 เท่า ซึ่งบริษัทฯ ยังคงมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง ยังสามารถด�ารงอัตราส่วนดังกล่าวได้ต�่ากว่า 

เงื่อนไขการกู้ยืม โดยมีอัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.77 เท่า ซึ่งอัตราส่วนระหว่างปี 2554 - 2556 มีรายละเอียด

ดังนี้



รายงานประจำาปี 2556092

 4.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจ�านวนเท่ากับ 12,716.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2,789.11 ล้านบาท หรือคิดเป็น 

ร้อยละ 29.10 โดยการเพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของรายการที่ส�าคัญดังต่อไปนี้ 

 - หุ้นสามัญที่ออกและช�าระแล้วเพิ่มขึ้นจ�านวน 2,548.12 ล้านบาท จากการเพิ่มทุนเพื่อจ่ายหุ้นปันผลในเดือนเมษายน 2556 จ�านวน  

  1,173.61 ล้านบาท และเดือนพฤศจิกายน 2556 จ�านวน 1,369.91 รวมเป็นจ�านวนหุ้นที่เพิ่มจากการจ่ายหุ้นปันผลเท่ากับ 2,543.52  

  ล้านบาท และจากการใช้สิทธิตามใบส�าคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญของพนักงานครั้งที่ 4  จ�านวน 4.85 ล้านบาท 

 - ก�าไรสะสมเพ่ิมข้ึน 241.08 ล้านบาท แยกเป็นก�าไรสะสมท่ีส�ารองตามกฎหมาย 156.48 ล้านบาท และท่ียังไม่ได้จัดสรรอีก 84.6  

  ล้านบาท 

 4.4 รายจ่ายการลงทุน

 ในปี 2556 บริษัทฯ มีรายจ่ายเพื่อการลงทุนสุทธิประมาณ 9,805 ล้านบาท  วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคาร ซื้อที่ดิน ช�าระค่า

สิทธิการเช่าที่ดิน เพื่อขยายสาขาใหม่ท้ังในปี 2556 และปีถัดไป รวมท้ังการปรับปรุงสาขาเดิมให้มีความทันสมัยและเพิ่มพื้นท่ีการขาย และ 

การขยายพื้นที่ศูนย์กระจายสินค้า จ�านวน 9,472 ล้านบาท และบริษัทฯ ได้มีการลงทุนการขยายพื้นที่อาคารจอดรถศุนย์การค้ามาร์เก็ต วิลเลจ 

จ�านวน 260 ล้านบาท รวมทั้งการลงทุนในอุปกรณ์ software จ�านวน 74 ล้านบาท โดยแหล่งเงินทุนมาจากเงินสดจากการด�าเนินงาน และ 

เงินทุนจากสถาบันการเงิน รวมทั้งการออกตราสารหนี้หุ้นกู้

 4.5 ความสามารถในการจัดหาแหล่งเงินทุน ความสามารถในการช�าระหนี้ 

 ปัจจุบันบริษัทฯ จัดหาแหล่งเงินทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว จากทั้งเงินกู้จากสถาบันการเงิน และการออกหุ้นกู้ โดยบริษัทฯ ได้รับการ

จัดอันดับจาก TRIS rating เป็นรายปี และรายครั้งที่ออกตราสารหนี้ โดยมีเงื่อนไขการกู้ยืม (Covenant) ในเรื่องการด�ารงสัดส่วนหนี้สินทางการ

เงินต่อทุนไม่เกิน 1.75 เท่า ส�าหรับหุ้นกู้ที่ออกก่อนปี 2556 และ 2.5 เท่า ส�าหรับหุ้นกู้ที่ออกตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป

5. ภาระผูกพันด้านหนี้สิน

 หนี้สินรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีจ�านวน 23,255.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7,314.20 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 45.88 ซึ่งมูลค่าที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของรายการที่ส�าคัญ ดังต่อไปนี้ 

 - เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินสุทธิเพิ่มขึ้น 1,360 ล้านบาท โดยเงินกู้ยืมดังกล่าวครบก�าหนดช�าระในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 และ 

  มีนาคม 2557 งวดละ 500 ล้านบาท

 - เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 1,945.84 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลของการสั่งซื้อสินค้าที่ปรับตัวตามยอดขายและสาขาที่เพิ่มขึ้น 

 - หุ้นกู้ - สุทธิ เพิ่มขึ้น 2,300 ล้านบาท จากที่ระหว่างปีมีการไถ่ถอนหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีหลักประกัน ครั้งที่ 1/2553  

  และ ครั้งที่ 2/2553 จ�านวน 700 และ 1,000 ล้านบาท ตามล�าดับ และบริษัทฯ ได้มีการออกหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ และไม่ม ี

  หลักประกัน ครั้งที่ 1/2556 จ�านวน 4,000 ล้านบาท ในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2556 โดยมีปัจจัยหลักเพื่อน�าเงินไปขยายสาขา

 - เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินสุทธิเพ่ิมข้ึน 600 ล้านบาท โดยในจ�านวนนี้มีส่วนท่ีจะถึงก�าหนดช�าระใน 1 ปี จ�านวน 500  

  ล้านบาท



บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 093

 ส�าหรับภาระผูกพันด้านหนี้สิน ระยะยาว ภาระผูกพันด้านสัญญาเช่าทางการเงิน และภาระผูกพันด้านสัญญาเช่าด�าเนินการตามระยะ

เวลาครบก�าหนดช�าระเงิน ได้มีการเปิดเผยไว้ในหมายเหตุงบการเงิน ข้อ 33.1 ข้อ 18 และ ข้อ 32.1 ตามล�าดับ

6. ปัจจัยหรือเหตุการณ์ที่จะมีผลต่อฐานะการเงินหรือการด�าเนินงานในอนาคต

 จากการความไม่สงบทางการเมืองที่เกิดขึ้นช่วงปลายปี 2556 และต่อเนื่องจนถึงต้นปี 2557 ซึ่งยังไม่มีความแน่นอน รวมถึงไม่มีปัจจัย

กระตุ้นเศรษฐกิจอย่างชัดเจน ทั้งด้านการบริโภค การส่งออก และการลงทุนภาครัฐบาล คาดว่าจะส่งผลต่อความเช่ือม่ันของผู้บริโภคท่ีลด 

ถอยลง ท�าให้มีโอกาสที่จะส่งผลกระทบต่อยอดขายและกระแสเงินสดรับของบริษัทได้ อย่างไรก็ตามได้มีการจัดท�าแผนงานประจ�าปี พร้อม 

ตรวจติดตามผลจากฝ่ายบริหารเป็นประจ�า จึงท�าให้สามารถร่วมกันปรับเปลี่ยนหรือก�าหนดแผนงาน เพื่อรองรับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น 

ได้อย่างทันท่วงที รวมถึงบริษัทฯ ได้มีการจัดท�าแผนงานบริหารความเสี่ยง ซึ่งได้ก�าหนดความระดับของความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ในแต่ละปัจจัย 

ซึ่งสามารถเป็นแนวทางในการจัดการกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอีกทางหนึ่ง

บทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและภาพรวมในอนาคต

 จากภาพรวมเศรษฐกจิไทยทีส่่งผลกระทบต่อการเตบิโตของธรุกิจและอุตสาหกรรมโดยท่ัวไป จึงส่งผลให้ภาพรวมการลงทุนและการบรโิภค

ของภาคเอกชนชะลอตัวลง ผันแปรตามความความผันผวนของเชื่อมั่นต่อภาวะเศรษฐกิจ นอกจากนี้ความไม่สงบทางการเมืองในประเทศท�าให้

ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคอยู่ในระดับต�่าสุดในรอบ 2 ปีเท่ากับ 71.5 ในเดือนมกราคม 2557 ซึ่งได้ส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อบริษัทฯ 

อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้มีการติดตามและปรับปรุงแผนงานอย่างสม�่าเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ ในปัจจุบัน 

 แม้ว่าการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนทั่วโลกยังมีแนวโน้มชะลอตัว แต่ธุรกิจค้าปลีกน่าจะค่อยๆ ฟื้นตัวดีขึ้น ส่วนหนึ่งเนื่องจาก สินค้า 

เกี่ยวกับบ้านยังคงเป็นสินค้าท่ีจ�าเป็นในการรองรับการขยายของสังคมเมือง และการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคในการจับจ่ายใช้สอย 

ที่ร้านค้าในรูปแบบสมัยใหม่ (Modern Trade) รวมถึงผู้ประกอบการต่างๆ โดยเฉพาะในส่วนค้าปลีก ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้น

การใช้จ่าย นอกจากนี้สัญญาณการอ่อนตัวของเศรษฐกิจยังส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มลดลงจากนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายในปี 2557 

 จากการคาดการณ์ภาวะชะลอตัวของเศรษฐกจิในช่วงต้นปี 2557 บรษัิทฯได้เตรยีมพร้อมท่ีจะรบัมอืกบัความต้องการท่ีผนัผวนของผู้บรโิภค 

โดยเน้นการการบริหารจัดการสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งคัดเลือกสินค้าที่จะจัดจ�าหน่ายให้เหมาะสม เพิ่มสัดส่วนการขายสินค้า 

Private Brand เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการต้นทุนขาย ตลอดจนลดระยะเวลาในการจ�าหน่ายสินค้า เพื่อให้เงินทุนหมุนเวียนมีความมั่นคง 

 บริษัทฯ ยังได้ประโยชน์จากการมีพ้ืนที่ตั้งสาขาที่ครอบคลุมหลายภูมิภาคในประเทศไทย และมีฐานลูกค้าส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนที่มี 

ก�าลังซื้อ ซึ่งเป็นปัจจัยช่วยเพิ่มความคล่องตัว และช่วยกระจายความเสี่ยงให้กับบริษัทฯ ได้ แม้ว่าบริษัทฯ จะต้องเผชิญกับความผันผวนของ 

ภาคเศรษฐกิจไทย

 ถงึแม้ว่าจะมปัีจจยัต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ บรษิทัยงัคงมองเป็นผลกระทบในช่วงสัน้ ดงันัน้การวางกลยทุธ์ในระยะยาวจงึยงัคงต้องด�าเนนิไปอย่าง

ต่อเนื่อง โดยในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจใหม่ในชื่อ เมกา โฮม เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าระดับกลางถึงล่าง ซึ่งยังมีโอกาสทางการตลาด 

อยูม่าก และเป็นการรองรบัการเตบิโตอย่างต่อเนือ่งส�าหรบัธรุกิจค้าปลีกสินค้าเกีย่วกับบ้าน และท่ีอยูอ่าศัยในประเทศไทย โดยในปี 2557 บรษัิทฯ 

จะยังคงขยายสาขาส�าหรับธุรกิจภายใต้ชื่อ เมกา โฮม เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง

 เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้น�าในธุรกิจโฮมเซ็นเตอร์ในประเทศไทย และภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัทฯ ได้ท�าการศึกษา

ตลาดในประเทศมาเลเซีย และได้ตัดสินใจลงทุน โดยจดทะเบียนตั้ง Home Product Center (Malaysia) SDN. BHD. ซึ่งได้มีแผนในการเปิด

สาขาแรกที่ประเทศมาเลเซียในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2557 ปัจจุบันได้เริ่มรับพนักงาน เพื่อรองรับและเตรียมพร้อมในการเปิดสาขา จึงท�าให้

เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นได้ในปี 2557 อันเนื่องมากจากค่าใช้จ่ายของธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้จัดเตรียมแผนงานรองรับไว้ใน 

ทุกด้าน ทั้งนี้จากประสบการณ์ด้านการจัดการสินค้า และผลส�าเร็จจากการด�าเนินงานในประเทศไทย บริษัทฯ มีความมั่นใจว่าการก้าวสู่ตลาด

ต่างประเทศจะเป็นพื้นฐานที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ ในระยะยาว



รายงานประจำาปี 2556094

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

 ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าปี 2556 ได้อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด (เดิมชื่อบริษัท ส�านักงาน 

เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยก�าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีส�าหรับปี 2556 เป็นจ�านวนเงิน 

2,680,000 บาท

 ส�าหรับค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้สอบบัญชีในรอบปี 2555 และ 2556 ประกอบด้วย ค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

และค่าบริการอื่น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ค่าสอบบัญชี  

ค่าบริการอื่น 

รวม

2,750,000

80,000

2,830,000

2,520,000

100,000

2,602,000

2556รายการ 2555

หมายเหตุ :  ค่าบริการอื่น เป็นค่าสังเกตการณ์การท�าลายสินค้า 



เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

  คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจ�านวน 3 ท่าน ซึ่งเป็น 

ผู้มีความสามารถ มีคุณสมบัติ และความเป็นอิสระตามข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย มีนายอภิลาศ โอสถานนท์  

เป็นประธานฯ นายทวีวัฒน์ ตติยมณีกุล และ นายชนินทร์ รุนส�าราญ ท�าหน้าที่เป็นกรรมการ

  ในรอบปี 2556 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความรับผิดชอบตามที่ได้ก�าหนดไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการ

ตรวจสอบและตามทีไ่ด้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัโดยมีการประชมุร่วมกันรวม 14 ครัง้ และ นอกจากนีไ้ด้เชญิผู้สอบบัญชเีข้าประชุม

ด้วยในวาระที่เกี่ยวข้อง โดยรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการเป็นดังนี้

  คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งรวมถึงการสอบทานให้มี

รายงานฐานะทางการเงินของบริษัทฯ อย่างถูกต้องและเพียงพอ มีระบบควบคุมภายในและกระบวนการก�ากับดูแลที่มีประสิทธิภาพ มีการปฏิบัติ

ตามกฎหมายและข้อก�าหนดต่างๆ ทีเ่กีย่วข้อง มกีารดแูลการท�ารายการทีอ่าจมคีวามขดัแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง

และให้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทัฯ ตลอดจนมหีน้าทีใ่นการคดัเลอืกและเสนอความเหน็แต่งตัง้ผู้สอบบญัชโีดยการปฏบัิตงิานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบที่เป็นสาระส�าคัญสรุปได้ดังนี้

  สาระส�าคัญของงานที่ได้ปฏิบัติในปี 2556

  1. ได้พิจารณาสอบทานรายงานทางการเงนิของบรษิทัฯ ประจ�าราย ไตรมาส และงบการเงินประจ�าปี ก่อนเปิดเผยไปยงัตลาดหลกัทรพัย์ 

   แห่งประเทศไทย และส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในวาระพิจารณาสอบทานรายงานทาง 

   การเงินของบริษัทฯ

  2. พจิารณาคัดเลอืกเสนอแต่งต้ังผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และก�าหนดค่าตอบแทน เสนอให้คณะกรรมการบรษิทัเพ่ือขออนมุตัท่ีิประชมุ 

   ผู้ถือหุ้น

  3. ประชุมหารือกับผู้สอบบัญชีรวม 4 ครั้ง ถึงแนวทางการปฏิบัติงานและขอบเขตการด�าเนินงานสอบบัญชีผลการตรวจสอบและ 

   ข้อเสนอแนะ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการตรวจสอบงบการเงินได้ท�าไปอย่างครบถ้วนเหมาะสมตามมาตรฐานการสอบบัญชี ครอบคลุม 

   การด�าเนินงานที่ส�าคัญและความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบกับการด�าเนินงานของบริษัท ซึ่งการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีไม่มีฝ่าย 

   จัดการเข้าร่วมประชุมด้วย

นายอภิลาศ โอสถานนท์

นายทวีวัฒน์ ตติยมณีกุล

นายชนินทร์ รุนส�าราญ

13 / 14

13 / 14

14 / 14

ชื่อ-นามสกุล จ�านวนครั้งที่เข้าร่วม/จ�านวนครั้งที่จัดประชุมในปี 2556

บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 095

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ



  4. ประชุมร่วมกับส�านักตรวจสอบภายใน ถึงการปฏิบัติงานและขอบเขตการด�าเนินงาน สอบทานแผนการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจ 

   ได้ว่าการตรวจสอบภายในได้ด�าเนนิการไปอย่างครบถ้วนเหมาะสมตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในโดยในปี 2556 นีไ้ด้ท�าการ 

   ประเมินความเพยีงพอและประสทิธผิลของระบบควบคมุภายในของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยในภาพรวม รวมถงึการรบัทราบรายงาน 

   ผลการตรวจสอบและติดตามผลการปรบัปรงุแก้ไขตามข้อเสนอแนะเพือ่ให้ระบบการควบคมุภายในมปีระสิทธภิาพและประสทิธผิล 

   ยิ่งขึ้น

  5. ท�าการสอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์  

   หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯ

  6. พิจารณาการเปิดเผยข้อมูล รายการธุรกรรมระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน และ รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  7. จดัท�าการประเมนิความเพยีงพอและความเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในท่ีครอบคลุมถึงเรือ่ง องค์กรและสภาพแวดล้อม  

   การบริหารความเสี่ยง การควบคุมการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม

  ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบต่อการปฏิบัติงาน ในปี 2556

  1. รายงานทางการเงินของบริษัทฯ เป็นที่เชื่อถือได้ มีความถูกต้อง ครบถ้วน ไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และมีการเปิดเผย 

   ข้อมูลที่ส�าคัญอย่างเพียงพอและทันเวลา

  2. บรษิทัฯ มรีะบบควบคุมภายใน ระบบการบรหิารความเส่ียง ระบบการควบคมุการปฏบิตังิานและระบบการตดิตามทีเ่พยีงพอและ 

   มีประสิทธิผล

  3. บริษัทฯ ไม่มีการปฏิบัติอันใดเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์  

   หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

  4. การท�าธุรกรรมกับกิจการที่เกี่ยวข้องหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์นั้น ได้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย  

   ข้อก�าหนดของตลาดหลักทรัพย์ มีความสมเหตุสมผลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทไม่มีข้อบ่งชี้หรือข้อสังเกตอื่นใดที่ส่อถึง 

   ความผิดปกติ

  5. ผู้สอบบัญชีท่ีได้รับแต่งต้ังเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน มีความเป็นอิสระ มีความ 

   น่าเชือ่ถอืไม่มีความสมัพนัธ์หรอืรายการทีอ่าจก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับรษิทัฯ ท�าให้เชือ่มัน่ได้ว่าการตรวจสอบ 

   บัญชีเป็นไปอย่างครบถ้วนเหมาะสมตามมาตรฐานการสอบบัญชี มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

  6. คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความอิสระ อย่างครบถ้วนและถูกต้องตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ 

   ที่ได้ก�าหนดไว้ โดยได้รับความร่วมมือสนับสนุนด้วยดีจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

(นายอภิลาศ โอสถานนท์)

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

รายงานประจำาปี 2556096



เรียนท่านผู้ถือหุ้น

  งบการเงินขอบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ได้จัดขึ้นตามข้อก�าหนดพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

จ�ากัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และประกาศกรมทะเบียนการค้าวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2544 

โดยปฏิบัติมาตรฐานการบัญชีที่ก�าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

  คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ เพียงพอที่จะด�ารงรักษาไว้ 

ซึ่งทรัพย์สิน รวมทั้้งป้องกันการทุจริต และขอรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน ของบริษัทฯ และ บริษัทย่อย เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าได้แสดง

ผลการด�าเนินงาน ฐานะการเงิน และกระแสเงินสดอย่างเป็นจริง มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีที่ถูกต้อง ครบถ้วน การจัดท�ารายงานทางการเงิน

ได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม และถือปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป รวมทั้งได้มีการ

เปิดเผยข้อมูลส�าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

(นายอนันต์ อัศวโภคิน)

ประธานกรรมการ

(นายคุณวุฒิ ธรรมพรหมกุล)

กรรมการผู้จัดการ
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
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รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน)

  ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะ

การเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม 

ส�าหรับปีสิน้สุดวันเดยีวกนั รวมถงึหมายเหตุสรปุนโยบายการบญัชทีีส่�าคญัและหมายเหตเุรือ่งอืน่ๆ และได้ตรวจสอบงบการเงนิเฉพาะกจิการของ

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน) ด้วยเช่นกัน 

ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่องบการเงิน

  ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐาน การรายงานทางการเงิน

และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในท่ีผู้บริหารพิจารณาว่าจ�าเป็นเพื่อให้สามารถจัดท�างบการเงินท่ีปราศจากการแสดงข้อมูลท่ีขัดต่อข้อ 

เท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี

  ข้าพเจ้าเป็นผูร้บัผดิชอบในการแสดงความเห็นต่องบการเงินดงักล่าวจากผลการตรวจสอบของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ปฏบัิตงิานตรวจสอบ

ตามมาตรฐานการสอบบัญชี ซึ่งก�าหนดให้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามข้อก�าหนดด้านจรรยาบรรณ รวมถึงวางแผนและปฏิบัติงานตรวจสอบเพื่อให้ได้

ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�าคัญหรือไม่

  การตรวจสอบรวมถึงการใช้วิธีการตรวจสอบเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักฐานการสอบบัญชีเกี่ยวกับจ�านวนเงินและ การเปิดเผยข้อมูลในงบ 

การเงิน วิธีการตรวจสอบที่เลือกใช้ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของผู้สอบบัญชี ซึ่งรวมถึงการประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง 

อันเป็นสาระส�าคญัของงบการเงนิไม่ว่าจะเกดิจากการทจุรติหรอืข้อผดิพลาด ในการประเมนิความเสีย่งดงักล่าว ผูส้อบบญัชพีจิารณาการควบคมุ

ภายในที่เก่ียวข้องกับ การจัดท�าและการน�าเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามท่ีควรของกิจการ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ีเหมาะสมกับ

สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพือ่วตัถปุระสงค์ในการแสดงความเหน็ต่อประสิทธผิลของการควบคุมภายในของกิจการ การตรวจสอบรวมถึงการประเมนิ

ความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีผู่บ้รหิารใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทางบัญชท่ีีจดัท�าขึน้โดยผู้บรหิาร รวมท้ังการประเมนิ

การน�าเสนองบการเงินโดยรวม 

  ข้าพเจ้าเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า

ความเห็น

  ข้าพเจ้าเห็นว่างบการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ผลการด�าเนินงาน และกระแสเงินสด ส�าหรับป ี

สิ้นสุดวันเดียวกันของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ�ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และเฉพาะของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จ�ากัด 

(มหาชน) โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส�าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
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ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

  ข้าพเจ้าขอให้สงัเกตหมายเหตปุระกอบงบการเงนิข้อ 4 เกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัช ีเนือ่งจากการน�ามาตรฐานการบัญชี 

ฉบับที่ 12 เรื่องภาษีเงินได้ มาถือปฏิบัติ บริษัทฯได้ปรับย้อนหลังงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2555 ท่ีแสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ เพื่อสะท้อนรายการปรับปรุงจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าว และน�าเสนองบแสดงฐานะ 

การเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบ โดยใช้นโยบายการบัญชีเกี่ยวกับ 

ภาษีเงินได้ที่ได้น�ามา ถือปฏิบัติใหม่ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ ข้าพเจ้ามิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขต่อกรณีนี้แต่อย่างใด 

         กิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์

         ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4496

         บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด

         (เดิมชื่อบริษัท ส�านักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จ�ากัด)

         กรุงเทพฯ: 25 กุมภาพันธ์ 2557
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555
(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  807,459,365      1,290,618,683   1,977,324,154   687,177,529      1,227,886,946   1,933,407,325   
ลกูหนี การค้าและลกูหนี อืน  1,410,783,488   1,251,620,591   986,436,111      1,409,121,568   1,243,809,293   994,643,442      
เงินให้กู้ ยืมระยะสั นแกกิ่จการทีเกียวข้องกนั                                                                             654,000,000                                                        
สินค้าคงเหลือ  6,505,638,777   5,352,537,668   4,382,496,277   5,975,585,660   5,352,537,668   4,382,496,277   
ภาษีมลูคา่เพิมค้างรับ 178,050,941      64,832,096                                 111,049,680      64,832,096                                 
สินทรัพย์หมนุเวียนอืน 318,890,604      172,483,486      108,268,336      257,635,354      170,125,438      105,569,926      
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 9,220,823,175   8,132,092,524   7,454,524,878   9,094,569,791   8,059,191,441   7,416,116,970   
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษัทยอ่ย                                                                             536,049,023      14,839,230        14,839,230        
อสงัหาริมทรัพย์เพือการลงทุน  1,552,260,414   1,376,270,428   1,095,982,555   1,552,260,414   1,376,270,428   1,095,982,555   
ทีดิน อาคารและอปุกรณ์  23,234,993,631 14,846,557,845 10,812,385,808 21,889,395,714 14,843,364,454 10,809,357,985 
คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์  241,571,671      189,829,443      189,547,947      197,922,516      189,566,568      189,250,267      
สิทธิการเช่า  1,532,399,898   1,180,659,436   1,059,396,440   1,462,399,898   1,180,659,436   1,059,396,440   
อสงัหาริมทรัพย์รอการขาย 3,229,639          3,229,639          3,229,639          3,229,639          3,229,639          3,229,639          
เงินประกนัการเช่า 55,331,552        59,687,007        51,936,849        54,994,552        59,671,007        51,920,849        
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชี  86,523,412        67,376,182        80,805,571        76,367,137        67,376,182        80,805,571        
สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนอืน 14,549,734        12,672,061        10,999,442        3,023,380          2,541,366          2,833,938          
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 26,720,859,951 17,736,282,041 13,304,284,251 25,775,642,273 17,737,518,310 13,307,616,474 
รวมสินทรัพย์ 35,941,683,126 25,868,374,565 20,758,809,129 34,870,212,064 25,796,709,751 20,723,733,444 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึงของงบการเงินนี 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555
(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

หนี สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี สินหมุนเวียน
เงินกู้ ยืมระยะสั นจากสถาบนัการเงิน  1,360,000,000                                                     1,360,000,000                                                     
เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อืน  11,056,715,379 8,091,332,200   7,291,778,541   10,064,221,123 8,054,841,860   7,261,162,764   
สว่นของหนี สินตามสญัญาเช่าการเงิน
   ทีถงึกําหนดชําระภายในหนึงปี  8,075,919          5,967,599          3,719,951          4,991,050          5,967,599          3,719,951          
เงินกู้ ยืมระยะสั นจากกิจการทีเกียวข้องกนั                                                                             90,000,000        90,000,000        90,000,000        
เงินกู้ ยืมระยะยาวทีถงึกําหนดชําระภายในหนึงปี  500,000,000      300,000,000                               500,000,000      300,000,000                               
หุ้นกู้ ทีถงึกําหนดชําระภายในหนึงปี                           1,700,000,000   300,000,000                               1,700,000,000   300,000,000      
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 326,597,490      362,382,491      438,008,219      326,597,490      362,382,491      438,008,219      
ภาษีมลูคา่เพิมค้างจ่าย 605,520             566,616             41,642,156                                                          41,122,577        
เงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า 709,418,865      721,318,326      768,900,637      702,053,114      721,318,326      768,900,638      
หนี สินหมนุเวียนอืน 369,882,853      406,287,142      271,848,527      352,857,344      403,826,844      269,789,349      
รวมหนี สินหมุนเวียน 14,331,296,026 11,587,854,374 9,115,898,031   13,400,720,121 11,638,337,120 9,172,703,498   
หนี สินไม่หมุนเวียน
หนี สินตามสญัญาเช่าการเงิน  สทุธิจาก
   สว่นทีถงึกําหนดชําระภายในหนึงปี  19,012,927        16,823,654        8,419,531          11,892,624        16,823,654        8,419,531          
เงินกู้ ยืมระยะยาว  สทุธิจาก
   สว่นทีถงึกําหนดชําระภายในหนึงปี  1,600,000,000   1,200,000,000                            1,600,000,000   1,200,000,000                            
หุ้นกู้   สทุธิจากสว่นทีถงึกําหนดชําระภายในหนึงปี  6,300,000,000   2,300,000,000   2,700,000,000   6,300,000,000   2,300,000,000   2,700,000,000   
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน  91,874,813        80,958,206        91,352,448        88,038,184        80,958,206        91,352,448        
คา่เช่ารับลว่งหน้า  สทุธิจากสว่นทีรอรับรู้รายได้ภายในหนึงปี 434,612,162      456,202,670      477,850,356      434,612,162      456,202,670      477,850,356      
หนี สินไมห่มนุเวียนอืน 448,503,407      299,259,614      163,187,402      301,722,859      212,072,482      87,084,304        
รวมหนี สินไม่หมุนเวียน 8,894,003,309   4,353,244,144   3,440,809,737   8,736,265,829   4,266,057,012   3,364,706,639   
รวมหนี สิน 23,225,299,335 15,941,098,518 12,556,707,768 22,136,985,950 15,904,394,132 12,537,410,137 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึงของงบการเงินนี 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



รายงานประจำาปี 2556102

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555 31 ธนัวาคม 2556 31 ธนัวาคม 2555 1 มกราคม 2555
(ปรับปรุงใหม)่ (ปรับปรุงใหม)่

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
   ทุนจดทะเบียน 
       หุ้นสามญั 9,589,847,893 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท
       (31 ธนัวาคม 2555: หุ้นสามญั 7,054,971,235 หุ้น  
        มลูคา่หุ้นละ 1 บาท)
       (1 มกราคม 2555: หุ้นสามญั 5,881,394,685 หุ้น  
        มลูคา่หุ้นละ 1 บาท) 9,589,847,893   7,054,971,235   5,881,394,685   9,589,847,893   7,054,971,235   5,881,394,685   
   ทุนออกจําหน่ายและชําระเต็มมลูคา่แล้ว
       หุ้นสามญั 9,589,550,988 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 1 บาท
       (31 ธนัวาคม 2555: หุ้นสามญั 7,041,430,018 หุ้น  
        มลูคา่หุ้นละ 1 บาท)
       (1 มกราคม 2555: หุ้นสามญั 5,836,721,415 หุ้น  
        มลูคา่หุ้นละ 1 บาท) 9,589,550,988   7,041,430,018   5,836,721,415   9,589,550,988   7,041,430,018   5,836,721,415   
สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั  646,323,076      646,066,296      636,329,511      646,323,076      646,066,296      636,329,511      
กําไรสะสม
   จดัสรรแล้ว 
      สํารองตามกฎหมาย  บริษัทฯ 706,780,000      550,800,000      417,700,000      706,780,000      550,800,000      417,700,000      
      สํารองตามกฎหมาย  บริษัทยอ่ย 1,000,000          500,000             500,000                                                                                        
   ยงัไมไ่ด้จดัสรร 1,773,234,995   1,688,634,974   1,310,945,281   1,790,572,050   1,654,019,305   1,295,572,381   
องค์ประกอบอืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น (509,799)            (161,376)            (98,123)                                                                                         
สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 12,716,379,260 9,927,269,912   8,202,098,084   12,733,226,114 9,892,315,619   8,186,323,307   
สว่นของผู้ มีสว่นได้เสียทีไมมี่อํานาจควบคมุของบริษัทยอ่ย 4,531                 6,135                 3,277                                                                                            
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 12,716,383,791 9,927,276,047   8,202,101,361   12,733,226,114 9,892,315,619   8,186,323,307   
รวมหนี สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 35,941,683,126 25,868,374,565 20,758,809,129 34,870,212,064 25,796,709,751 20,723,733,444 

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นสว่นหนึงของงบการเงินนี 

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 103

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สาํหรับปีสิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กาํไรขาดทุน:
รายได้
รายได้จากการขาย 40,111,641,150  34,541,550,052  39,933,592,781  34,542,733,391  
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 998,634,354       893,417,596       818,927,200       740,135,756       
รายได้อืน 1,719,958,217    1,534,329,033    1,768,910,716    1,560,608,200    
รวมรายได้ 42,830,233,721  36,969,296,681  42,521,430,697  36,843,477,347  
ค่าใช้จ่าย
ต้นทนุขาย 29,346,060,305  25,559,391,314  29,231,935,933  25,559,391,314  
ค่าใช้จ่ายในการขาย 8,095,496,652    6,790,995,022    7,908,539,846    6,693,149,084    
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1,205,545,602    965,427,590       1,142,037,614    960,110,743       
ค่าใช้จ่ายอืน 49,281,005         24,715,382         49,805,655         24,715,382         
รวมค่าใช้จ่าย 38,696,383,564  33,340,529,308  38,332,319,048  33,237,366,523  
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 4,133,850,157    3,628,767,373    4,189,111,649    3,606,110,824    
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน (276,620,572)      (146,168,839)      (278,503,818)      (148,867,157)      
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 3,857,229,585    3,482,598,534    3,910,607,831    3,457,243,667    
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้  (788,748,000)      (811,803,062)      (790,677,518)      (805,693,822)      
กาํไรสาํหรับปี 3,068,481,585    2,670,795,472    3,119,930,313    2,651,549,845    

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:
ผลต่างของอตัราแลกเปลียนจากการแปลงค่า
   งบการเงินทีเป็นเงินตราต่างประเทศ (348,423)             (63,253)                                                                   
ผลกําไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
    สทุธิจากภาษีเงินได้                            19,024,944                                   19,024,944         
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนสาํหรับปี (348,423)             18,961,691                                   19,024,944         

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับปี 3,068,133,162    2,689,757,163    3,119,930,313    2,670,574,789    

การแบ่งปันกาํไร
สว่นทีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 3,068,477,589    2,670,792,614    3,119,930,313    2,651,549,845    
สว่นทีเป็นของผู้มีสว่นได้เสยีทีไม่มีอํานาจควบคมุ
   ของบริษัทย่อย 3,996                  2,858                  

3,068,481,585    2,670,795,472    

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สว่นทีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 3,068,129,166    2,689,754,305    3,119,930,313    2,670,574,789    
สว่นทีเป็นของผู้มีสว่นได้เสยีทีไม่มีอํานาจควบคมุ
   ของบริษัทย่อย 3,996                  2,858                  

3,068,133,162    2,689,757,163    

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



รายงานประจำาปี 2556104

งบก�าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สาํหรับปีสิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2556 2555 2556 2555
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กาํไรต่อหุ้น 
กําไรต่อหุ้นขั นพื นฐาน
   กําไรสว่นทีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 0.32 0.28 0.33 0.28
กําไรต่อหุ้นปรับลด
   กําไรสว่นทีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 0.32 0.28 0.33 0.28

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 105

งบกระแสเงินสด
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด
สาํหรับปีสิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)

2556 2555 2556 2555
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
กําไรก่อนภาษี 3,857,229,585    3,482,598,534    3,910,607,831    3,457,243,667    
รายการปรับกระทบยอดกําไรก่อนภาษีเป็น
   เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน
   ค่าเสือมราคาและค่าตดัจําหน่าย 1,649,375,629    1,249,278,409    1,629,390,845    1,247,724,276    
   โอนกลบัค่าเผือหนี สงสยัจะสญู                           (7,400,322)                                    (7,400,322)          
   การปรับลดสนิค้าคงเหลอืเป็นมลูค่าสทุธิทีจะได้รับ 104,611,715       90,373,553         104,079,113       90,373,553         
   ขาดทนุจากการจําหน่ายและตดัจําหน่ายสนิทรัพย์ 27,815,553         24,527,265         27,826,348         24,990,950         
   ค่าเผือการด้อยค่าของสนิทรัพย์ (โอนกลบั) 18,660,000         (42,585,000)        18,660,000         (42,585,000)        
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 14,345,167         13,386,938         10,508,538         13,386,938         
   (กําไร) ขาดทนุจากอตัราแลกเปลียนทียงัไม่เกิดขึ น 711,483              (420,987)             655,087              (420,987)             
   เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย                                                     (39,994,400)                                  
   ค่าใช้จ่ายดอกเบี ย 268,435,608       143,840,762       270,693,021       146,829,871       
กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลียนแปลง
   ในสนิทรัพย์และหนี สนิดําเนินงาน 5,941,184,740    4,953,599,152    5,932,426,383    4,930,142,946    
สินทรัพย์ดาํเนินงาน (เพิมขึ น) ลดลง
   ลกูหนี การค้าและลกูหนี อืน (159,162,897)      (257,784,158)      (165,312,275)      (241,765,529)      
   สนิค้าคงเหลอื (1,257,712,824)   (1,060,414,944)   (727,127,105)      (1,060,414,944)   
   ภาษีมลูค่าเพิมค้างรับ (113,218,845)      (64,832,096)        (46,217,585)        (64,832,096)        
   สนิทรัพย์หมนุเวียนอืน (146,407,118)      (64,215,150)        (87,509,916)        (64,555,512)        
   สนิทรัพย์ไม่หมนุเวียนอืน 2,477,782           (9,422,777)          4,194,441           (7,457,586)          
หนี สินดาํเนินงานเพิมขึ น (ลดลง)
   เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อืน 2,052,732,112    788,400,956       1,359,252,671    782,526,395       
   เงินรับลว่งหน้าจากลกูค้า (11,899,461)        (47,582,311)        (19,265,212)        (47,582,312)        
   ภาษีมลูค่าเพิมค้างจ่าย 38,904                (41,075,540)                                  (41,122,577)        
   หนี สนิหมนุเวียนอืน (36,389,470)        134,438,615       (50,954,681)        134,037,495       
   ค่าเช่ารับลว่งหน้า (21,590,508)        (21,647,686)        (21,590,508)        (21,647,686)        
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (3,428,560)                                    (3,428,560)                                    
   หนี สนิไม่หมนุเวียนอืน 11,686,810         11,084,033                                                             
เงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน 6,258,310,665    4,320,548,094    6,174,467,653    4,297,328,594    
   จ่ายดอกเบี ย (221,183,129)      (132,267,072)      (229,199,925)      (135,256,182)      
   จ่ายภาษีเงินได้ (843,685,830)      (878,755,637)      (835,453,474)      (872,646,397)      
เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมดาํเนินงาน 5,193,441,706    3,309,525,385    5,109,814,254    3,289,426,015    

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงนินี 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



รายงานประจำาปี 2556106

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สาํหรับปีสิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2556

(หน่วย: บาท)

2556 2555 2556 2555
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินลงทนุในบริษัทย่อยเพิมขึ น                                                     (521,209,793)                                
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย                                                     39,994,400                                   
เงินให้กู้ยืมระยะสั นแก่กิจการทีเกียวข้องกนั                                                     (654,000,000)                                
ซื อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ (73,919,779)        (24,193,124)        (29,023,758)        (24,193,124)        
ชําระค่าสทิธิการเช่า (399,751,581)      (164,675,839)      (329,751,581)      (164,675,839)      
ซื อทีดิน อาคารและอปุกรณ์ (9,072,488,792)   (5,136,903,257)   (7,968,315,607)   (5,135,217,854)   
เงินคํ าประกนัการก่อสร้างเพิมขึ น 137,556,980       124,988,179       89,650,378         124,988,178       
ซื ออสงัหาริมทรัพย์เพือการลงทนุ (260,117,298)      (362,124,435)      (260,117,298)      (362,124,435)      
เงินสดรับจากการขายอปุกรณ์ 7,050,893           20,646,270         7,037,784           20,182,077         
เงินสดรับจากการขายอปุกรณ์ของอสงัหาริมทรัพย์
   เพือการลงทนุ 154,019              25,309                154,019              25,309                
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (9,661,515,558)   (5,542,236,897)   (9,625,581,456)   (5,541,015,688)   
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ
เงินกู้ยืมระยะสั นจากสถาบนัการเงิน 1,360,000,000                              1,360,000,000                              
เงินกู้ยืมระยะสั นจากกิจการทีเกียวข้องกนั                                                     40,000,000                                   
ชําระคืนเงินกู้ยืมระยะสั นจากกิจการทีเกียวข้องกนั                                                     (40,000,000)                                  
หนี สนิจากสญัญาเช่าการเงินเพิมขึ น (ลดลง) 4,297,593           10,651,771         (5,907,579)          10,651,771         
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว 1,000,000,000    1,500,000,000    1,000,000,000    1,500,000,000    
ชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (400,000,000)                                (400,000,000)                                
เงินสดรับจากหุ้นกู้ 4,000,000,000    1,300,000,000    4,000,000,000    1,300,000,000    
ชําระคืนหุ้นกู้ (1,700,000,000)   (300,000,000)      (1,700,000,000)   (300,000,000)      
เพิมทนุหุ้นสามญัจากการแปลงสภาพใบสาํคญัแสดงสทิธิ 4,854,649           41,432,794         4,854,649           41,432,794         
เงินปันผลจ่าย (283,889,285)      (1,006,015,271)   (283,889,285)      (1,006,015,271)   
เงนิสดสุทธิจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 3,985,262,957    1,546,069,294    3,975,057,785    1,546,069,294    
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ (348,423)             (63,253)                                                                   
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (483,159,318)      (686,705,471)      (540,709,417)      (705,520,379)      
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี 1,290,618,683    1,977,324,154    1,227,886,946    1,933,407,325    
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี (หมายเหตุ 8) 807,459,365       1,290,618,683    687,177,529       1,227,886,946    

ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิมเตมิ
รายการทีมิใช่เงินสดประกอบด้วย
   รายการซื ออปุกรณ์ทียงัไม่ได้จ่ายชําระ 864,687,104                                 607,978,409                                 
   เงินปันผลค้างจ่าย 14,818                82,921                14,818                82,921                
   หุ้นปันผล 2,543,523,101    1,173,012,594    2,543,523,101    1,173,012,594    
   กําไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
       สทุธิจากภาษีเงินได้                           19,024,944                                   19,024,944         

หมายเหตปุระกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึงของงบการเงินนี 

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวม
ส�าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556



บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จาํกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวม 
สําหรับปีสิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2556  
 
1. ข้อมูลทัวไป 

บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซน็เตอร์ จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เป็นบริษัทมหาชนซึงจดัตั งและมีภูมิลําเนาใน
ประเทศไทย โดยมีบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) และบริษัท ควอลิตี  เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) 
ซึงเป็นบริษัททีจดทะเบียนจัดตั งในประเทศไทยเป็นผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ ธุรกิจหลักของบริษัทฯคือการ
จําหน่ายสินค้าทีเกียวข้องกบัการตกแต่ง ก่อสร้าง ต่อเติมและซ่อมแซมอาคารบ้านและทีอยู่อาศยัแบบ
ครบวงจรและให้บริการทีเกียวเนืองกับธุรกิจค้าปลีก รวมถึงการให้เช่าพื นที และให้บริการทีเกียวข้อง ที
อยู่ตามทีจดทะเบียนของบริษัทฯอยู่ที / หมู ่ ตําบลบางเขน อําเภอเมืองนนทบรีุ จงัหวดันนทบรีุ  
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทฯมีสาขาในกรุงเทพฯและตา่งจงัหวดัรวม 64 สาขา (2555: 53 สาขา)  
 

2. เกณฑ์ในการจัดทาํงบการเงนิ 

2.1 งบการเงินนี จัดทําขึ นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินทีกําหนดในพระราชบญัญัติวิชาชีพบัญชี 
พ.ศ. 2547 โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกําหนดในประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้าลงวนัที 28 
กนัยายน 2554 ออกตามความในพระราชบญัญตักิารบญัชี พ.ศ. 2543  

 งบการเงินฉบับภาษาไทยเป็นงบการเงินฉบับทีบริษัทฯใช้เป็นทางการตามกฎหมาย งบการเงินฉบับ
ภาษาองักฤษแปลมาจากงบการเงินฉบบัภาษาไทยนี  

  งบการเงินนี ได้จดัทําขึ นโดยใช้เกณฑ์ราคาทนุเดิมเว้นแตจ่ะได้เปิดเผยเป็นอย่างอืนในนโยบายการบญัชี 
2.2 เกณฑ์ในการจดัทํางบการเงินรวม 
 ก) งบการเงินรวมนี จดัทําขึ นโดยรวมงบการเงินของบริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จํากดั (มหาชน) (ซึง

ตอ่ไปนี เรียกวา่ “บริษัทฯ”) และบริษัทย่อย (ซึงตอ่ไปนี เรียกวา่ “บริษัทย่อย”) ดงัตอ่ไปนี  
  จดัตั งขึ นใน อตัราร้อยละ 

ชือบริษัท ลกัษณะธุรกิจ ประเทศ ของการถือหุ้น 
   2556 2555 
   ร้อยละ ร้อยละ 
บริษัท มาร์เก็ต วลิเลจ จํากดั ให้เช่าพื นทีศนูย์การค้า ไทย 99.99 99.99 
Home Product Center       
     (Malaysia)   Sdn. Bhd. 

ธุรกิจค้าปลีก มาเลเซีย 100.00 100.00 

บริษัท เมกา โฮม เซน็เตอร์ จํากดั ธุรกิจค้าปลีก ไทย 99.99  
บริษัท ดีซี เซอร์วสิ เซน็เตอร์ จํากดั ให้บริการด้านการ

กระจายสินค้า ขนส่ง 
และบริการตดิตั ง 

ไทย 99.99  
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ข) บริษัทฯนํางบการเงินของบริษัทย่อยมารวมในการจดัทํางบการเงินรวมตั งแตว่นัทีบริษัทฯมีอํานาจใน

การควบคมุบริษัทย่อยจนถงึวนัทีบริษัทฯสิ นสดุการควบคมุบริษัทย่อยนั น   
ค) งบการเงินของบริษัทย่อยได้จดัทําขึ นโดยใช้นโยบายการบญัชีทีสําคญัเช่นเดียวกนักบัของบริษัทฯ 
ง) สินทรัพย์และหนี สินตามงบการเงินของบริษัทย่อยซึงจดัตั งในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดย

ใช้อตัราแลกเปลียน ณ วนัสิ นรอบระยะเวลารายงาน สว่นรายได้และค่าใช้จ่ายแปลงค่าเป็นเงินบาท
โดยใช้อตัราแลกเปลียนถวัเฉลียรายเดือน ผลตา่งซึงเกิดขึ นจากการแปลงค่าดงักล่าวได้แสดงไว้เป็น
รายการ “ผลตา่งจากการแปลงคา่งบการเงินทีเป็นเงินตราตา่งประเทศ” ในงบแสดงการเปลียนแปลง
สว่นของผู้ ถือหุ้น  

จ) ยอดคงค้างระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย รายการค้าระหว่างกนัทีมีสาระสําคญัได้ถูกตดัออกจาก
งบการเงินรวมนี แล้ว  

ฉ) ส่วนของผู้ มีส่วนได้เสียทีไม่มีอํานาจควบคุม คือ จํานวนกําไรหรือขาดทุนและสินทรัพย์สุทธิของ
บริษัทย่อยสว่นทีไม่ได้เป็นของบริษัทฯ และแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในส่วนของกําไรขาดทุน
รวมและสว่นของผู้ ถือหุ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม 

2.3 บริษัทฯจดัทํางบการเงินเฉพาะกิจการเพือประโยชน์ต่อสาธารณะ โดยแสดงเงินลงทุนในบริษัทย่อยตาม
วิธีราคาทนุ 

 

3. มาตรฐานการบัญชีใหม่ 

 มาตรฐานการบญัชีทีเริมมีผลบงัคบัในงวดบญัชีปัจจบุนัและทีจะมีผลบงัคบัในอนาคตมีรายละเอียดดงันี  
ก.  มาตรฐานการบัญชีทีเริมมีผลบังคับในงวดบัญชีปัจจุบัน 

 มาตรฐานการบัญชี 
ฉบบัที 12  

 
ภาษีเงินได้ 

ฉบบัที 20 (ปรับปรุง 2552) การบัญชีสําหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล และการเปิดเผยข้อมูล
เกียวกบัความชว่ยเหลือจากรัฐบาล 

ฉบบัที 21 (ปรับปรุง 2552) ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของอัตราแลกเปลียนเงินตรา
ตา่งประเทศ 

มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
ฉบบัที 8 สว่นงานดําเนินงาน 

การตคีวามมาตรฐานการบัญชี  
ฉบบัที 10 ความช่วยเหลือจากรัฐบาล  กรณีทีไม่มีความเกียวข้องอย่าง

เฉพาะเจาะจงกบักิจกรรมดําเนินงาน 
ฉบบัที 21 ภาษีเงินได้  การได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์ทีไม่ได้คิดค่าเสือม

ราคาทีตีราคาใหม่ 
ฉบบัที 25 ภาษีเงินได้  การเปลียนแปลงสถานภาพทางภาษีของกิจการหรือ

ของผู้ ถือหุ้น 
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แนวปฏิบติัทางบญัชีเกียวกบัการโอนและการรับโอนสินทรัพย์ทางการเงิน 

มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การตีความมาตรฐานการบญัชีและแนวปฏิบตัิ
ทางบัญชีข้างต้นไม่มีผลกระทบอย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงินนี  ยกเว้นมาตรฐานการบัญชี
ดงัตอ่ไปนี   

 

มาตรฐานการบัญชีฉบับที 12 เรือง ภาษีเงนิได้ 

มาตรฐานฉบับนี กําหนดให้กิจการระบุผลแตกต่างชัวคราวทีเกิดจากความแตกต่างระหว่างมูลค่า
สินทรัพย์และหนี สินทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงินกับฐานภาษี และรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็น
สินทรัพย์หรือหนี สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีตามหลกัเกณฑ์ทีกําหนด บริษัทฯและบริษัทย่อยได้
เปลียนแปลงนโยบายการบัญชีดังกล่าวในงวดปัจจุบันและปรับย้อนหลังงบการเงินของปีก่อนที
แสดงเป็นข้อมูลเปรียบเทียบเสมือนหนึงว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ผลกระทบทางภาษีเป็น
สินทรัพย์หรือหนี สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชีมาโดยตลอด ผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบาย
บญัชีดงักลา่วแสดงอยู่ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ  

 

ข.   มาตรฐานการบัญชีทีจะมีผลบังคับในอนาคต 
  วนัทีมีผลบงัคบัใช้ 

มาตรฐานการบัญชี  
ฉบบัที 1 (ปรับปรุง 2555) การนําเสนองบการเงิน 1 มกราคม 2557 
ฉบบัที 7 (ปรับปรุง 2555) งบกระแสเงินสด 1 มกราคม 2557 
ฉบบัที 12 (ปรับปรุง 2555) ภาษีเงินได้ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัที 17 (ปรับปรุง 2555) สญัญาเช่า 1 มกราคม 2557 
ฉบบัที 18 (ปรับปรุง 2555) รายได้ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัที 19 (ปรับปรุง 2555) ผลประโยชน์ของพนกังาน 1 มกราคม 2557 
ฉบบัที 21 (ปรับปรุง 2555) ผลกระทบจากการเปลียนแปลงของ

อตัราแลกเปลียนเงินตราตา่งประเทศ 
1 มกราคม 2557 

ฉบบัที 24 (ปรับปรุง 2555) การเปิดเผยข้อมลูเกียวกบับคุคลหรือ
กิจการทีเกียวข้องกนั 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัที 28 (ปรับปรุง 2555) เงินลงทนุในบริษัทร่วม 1 มกราคม 2557 
ฉบบัที 31 (ปรับปรุง 2555) สว่นได้เสียในการร่วมค้า 1 มกราคม 2557 
ฉบบัที 34 (ปรับปรุง 2555) งบการเงินระหวา่งกาล 1 มกราคม 2557 
ฉบบัที 36 (ปรับปรุง 2555) การด้อยคา่ของสนิทรัพย์ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัที 38 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน 1 มกราคม 2557 
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  วนัทีมีผลบงัคบัใช้ 
มาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  

ฉบบัที 2 (ปรับปรุง 2555) การจา่ยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัที 3 (ปรับปรุง 2555) การรวมธุรกิจ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัที 4 สญัญาประกนัภยั 1 มกราคม 2559 
ฉบบัที 5 (ปรับปรุง 2555) สินทรัพย์ไมห่มนุเวียนทีถือไว้เพือขาย

และการดําเนินงานทียกเลิก 
1 มกราคม 2557 

ฉบบัที 8 (ปรับปรุง 2555) สว่นงานดําเนินงาน 1 มกราคม 2557 
   

การตีความมาตรฐานการบัญชี   
ฉบบัที 15 สญัญาเชา่ดาํเนินงาน  สิงจงูใจทีให้แก่ผู้ เช่า 1 มกราคม 2557 
ฉบบัที 27 การประเมินเนื อหาสญัญาเช่าทีทําขึ น

ตามรูปแบบกฎหมาย 
1 มกราคม 2557 

ฉบบัที 29 การเปิดเผยข้อมลูของข้อตกลงสมัปทาน
บริการ 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัที 32 สินทรัพย์ไมมี่ตวัตน  ต้นทนุเวบ็ไซต์ 1 มกราคม 2557 
   

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ  
ฉบบัที 1 การเปลียนแปลงในหนี สินทีเกิดขึ นจาก

การรื อถอน การบรูณะ และหนี สินทีมี
ลกัษณะคล้ายคลงึกนั 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัที 4 การประเมินวา่ข้อตกลงประกอบด้วย
สญัญาเช่าหรือไม ่

1 มกราคม 2557 

ฉบบัที 5 สิทธิในสว่นได้เสียจากกองทนุการรื อถอน 
การบรูณะและการปรับปรุง
สภาพแวดล้อม 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัที 7 การปรับปรุงย้อนหลงัภายใต้มาตรฐาน
การบญัชี ฉบบัที  เรือง การรายงาน
ทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจทีมี
ภาวะเงินเฟ้อรุนแรง 

1 มกราคม 2557 

ฉบบัที 10 งบการเงินระหวา่งกาลและการด้อยคา่ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัที 12 ข้อตกลงสมัปทานบริการ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัที 13 โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลกูค้า 1 มกราคม 2557 
ฉบบัที 17 การจา่ยสนิทรัพย์ทีไมใ่ช่เงินสดให้เจ้าของ 1 มกราคม 2557 
ฉบบัที 18 การโอนสินทรัพย์จากลกูค้า 1 มกราคม 2557 
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 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯและบริษัทย่อยเชือวา่มาตรฐานการบญัชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน การ
ตีความมาตรฐานการบญัชีและการตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินข้างต้นจะไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็นสาระสําคัญต่องบการเงินเมือนํามาถือปฏิบัติ ยกเว้นการตีความมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินดงัตอ่ไปนี  

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ฉบับที 13 เรือง โปรแกรมสิทธิพเิศษแก่ลูกค้า 

 การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี กําหนดให้กิจการต้องรับรู้คะแนนสะสมจาก
โปรแกรมสิทธิพิเศษทีให้แก่ลูกค้าเป็นส่วนประกอบแยกต่างหากจากรายการขายทีทําให้เกิดคะแนน
สะสมนั น และต้องปันสว่นมลูคา่ยตุิธรรมของสิงตอบแทนทีได้รับจากการขายให้กบัคะแนนสะสมนั นและ
ตั งพักไว้เป็นรายได้รอการรับรู้ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯคาดว่าการนําการตีความมาตรฐานการการ
รายงานทางการเงินดงักล่าวมาใช้จะมีผลกระทบต่อการจดัประเภทรายการบญัชีใหม่ในงบการเงิน โดย
ไมมี่ผลกระทบตอ่กําไรสะสมทียกมาต้นปี  

 
4.  ผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบายการบัญชีเนืองจากการนํามาตรฐานการบัญชีใหม่มาถือ

ปฏบิัต ิ 
 ในระหว่างปีปัจจุบนั บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เปลียนแปลงนโยบายการบญัชีทีสําคญัตามทีกล่าวใน

หมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 3 เนืองจากการนํามาตรฐานการบญัชีฉบบัที 12 เรือง ภาษีเงินได้ มา
ถือปฏิบตัิผลสะสมของการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีดงักล่าวแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบ
แสดงการเปลียนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้น  

 จํานวนเงินของรายการปรับปรุงทีมีผลกระทบต่อรายการในงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ มีดงันี  

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 ธันวาคม 

2556 
31 ธันวาคม 

2555 
1 มกราคม 

2555 
31 ธันวาคม 

2556 
31 ธันวาคม 

2555 
1 มกราคม 

2555 
งบแสดงฐานะการเงนิ        
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดั

บญัชีเพิมขึ น 86,523 67,376 80,805 8,991 67,376 80,805 
กําไรสะสมทียงัไมไ่ด้จดัสรร

เพิมขึ น 86,523 67,376 80,805 8,991 67,376 80,805 
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  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
สําหรับปีสิ นสดุวนัที                            
31 ธนัวาคม 2556 

สําหรับปีสิ นสดุวนัที                            
31 ธนัวาคม 255 

สําหรับปีสิ นสดุวนัที                            
31 ธนัวาคม 2556 

สําหรับปีสิ นสดุวนัที                            
31 ธนัวาคม 255 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ     
กําไรขาดทุน: 
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้     
 เพิมขึ น (ลดลง) (19,147) 8,673 (8,991) 8,673 
กําไรส่วนทีเป็นของผู้ ถือหุ้น     
 เพิมขึ น (ลดลง) 19,147 (8,673) 8,991 (8,673) 
กําไรตอ่หุ้นขั นพื นฐาน      
 เพิมขึ น (ลดลง) (บาท) 0.0020 (0.0009) 0.0009 (0.0009) 
กําไรตอ่หุ้นปรับลด     
 เพิมขึ น (ลดลง) (บาท) 0.0020 (0.0009) 0.0009 (0.0009) 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน:     
ผลกําไรจากการประมาณการ

ตามหลกัคณิตศาสตร์
ประกนัภยัลดลง  (4,756)  (4,756) 

 

5. นโยบายการบัญชีทีสําคัญ  
5.1 การรับรู้รายได้ 

 รายไดจ้ากการขายสินคา้ 

 รายได้จากการขายสินค้ารับรู้เมือบริษัทฯและบริษัทย่อยได้โอนความเสียงและผลตอบแทนทีมีนยัสําคญั
ของความเป็นเจ้าของสินค้าให้กับผู้ ซื อแล้ว รายได้จากการขายแสดงมลูค่าตามราคาในใบกํากับสินค้า
โดยไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม สําหรับสินค้าทีได้สง่มอบหลงัจากหกัสว่นลดแล้ว 

 รายไดค้่าเช่า 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้รายได้จากการให้เช่าพื นทีตามระยะเวลาทีให้เช่า 

 รายไดค้่าบริการ 

 รายได้คา่บริการรับรู้เมือบริษัทฯและบริษัทย่อยได้ให้บริการแล้ว 

 ดอกเบียรับ 

 ดอกเบี ยรับถือเป็นรายได้ตามเกณฑ์คงค้างโดยคํานงึถงึอตัราผลตอบแทนทีแท้จริง 

 เงินปันผลรับ 

 เงินปันผลรับถือเป็นรายได้เมือบริษัทฯมีสิทธิในการรับเงินปันผล 
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5.2 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั นทีมี
สภาพคลอ่งสงู ซึงถงึกําหนดจ่ายคืนภายในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือนนบัจากวนัทีได้มาและไม่มีข้อจํากดั
ในการเบิกใช้ 

5.3 ลูกหนี การค้า 

  ลกูหนี การค้าแสดงมลูคา่ตามจํานวนมลูค่าสทุธิทีจะได้รับ บริษัทฯและบริษัทย่อยบนัทึกค่าเผือหนี สงสยั
จะสูญสําหรับผลขาดทุนโดยประมาณทีอาจเกิดขึ นจากการเก็บเงินจากลูกหนี ไม่ได้ ซึงโดยทัวไป
พิจารณาจากประสบการณ์การเก็บเงินและการวิเคราะห์อายหุนี   

5.4 สินค้าคงเหลือ 

 สินค้าคงเหลือแสดงมลูค่าตามราคาทุน (วิธีถวัเฉลียถ่วงนํ าหนกั) หรือมลูค่าสทุธิทีจะได้รับแล้วแต่ราคา
ใดจะตํากวา่  

 ส่วนลดรับจากปริมาณการซื อซึงบริษัทฯและบริษัทย่อยได้รับจากผู้ ขายจะบนัทึกลดมูลค่าของสินค้าที
เกียวข้องและรับรู้ในสว่นของกําไรหรือขาดทนุเมือสินค้านั นขายได้ 

5.5 เงนิลงทุน 

เงินลงทนุในบริษัทย่อยทีแสดงอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงมลูคา่ตามวิธีราคาทนุ  
5.6 อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน 

บริษัทฯบันทึกมูลค่าเริมแรกของอสงัหาริมทรัพย์เพือการลงทุนในราคาทุนซึงรวมต้นทุนการทํารายการ 
หลงัจากนั น บริษัทฯจะบนัทึกอสงัหาริมทรัพย์เพือการลงทุนด้วยราคาทุนหกัค่าเสือมราคาสะสมและค่า
เผือการด้อยคา่ (ถ้ามี) 

ค่าเสือมราคาของอสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุนคํานวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้
ประโยชน์โดยประมาณ 5  0 ปี ค่าเสือมราคาของอสงัหาริมทรัพย์เพือการลงทุนรวมอยู่ในการคํานวณ
ผลการดําเนินงาน 

บริษัทฯรับรู้ผลต่างระหว่างจํานวนเงินทีได้รับสทุธิจากการจําหน่ายกบัมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์ใน
สว่นของกําไรขาดทนุในงวดทีตดัรายการอสงัหาริมทรัพย์เพือการลงทนุออกจากบญัชี 

5.7 ทีดนิ อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสือมราคา 

ทีดินแสดงมลูค่าตามราคาทุน อาคารและอปุกรณ์แสดงมลูค่าตามราคาทุนหกัค่าเสือมราคาสะสม และ
คา่เผือการด้อยคา่ของสินทรัพย์ (ถ้ามี)  

ค่าเสือมราคาของอาคารและอุปกรณ์คํานวณจากราคาทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณดงันี  
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 อาคาร    20  30  ปี 
 อาคารบนทีดินเชา่และสว่นปรับปรุงอาคาร        ตามอายกุารใช้งานแตไ่มเ่กินอายสุญัญาเช่า 

  อปุกรณ์คอมพิวเตอร์   3  10  ปี 
  เครืองตกแตง่และเครืองใช้สํานกังาน  5  10  ปี 

 ยานพาหนะ   5  ปี 

คา่เสือมราคารวมอยู่ในการคํานวณผลการดําเนินงาน 

ไมมี่การคิดคา่เสือมราคาสําหรับทีดินและสินทรัพย์ระหวา่งติดตั งและก่อสร้าง 

บริษัทฯและบริษัทย่อยตดัรายการทีดิน อาคาร และอปุกรณ์ ออกจากบัญชี เมือจําหน่ายสินทรัพย์หรือ
คาดว่าจะไม่ได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากการใช้ รายการผลกําไรหรือขาดทุนจากการ
จําหนา่ยสนิทรัพย์จะรับรู้ในสว่นของกําไรขาดทนุเมือบริษัทฯตดัรายการสินทรัพย์นั นออกจากบญัชี 

5.8 ต้นทุนการกู้ยืม 

 ต้นทนุการกู้ ยืมของเงินกู้ ทีใช้ในการได้มาหรือการก่อสร้างสินทรัพย์ทีต้องใช้ระยะเวลานานใน   การแปลง
สภาพให้พร้อมใช้หรือขาย ได้ถูกนําไปรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์จนกว่าสินทรัพย์นั นจะอยู่ในสภาพ
พร้อมทีจะใช้ได้ตามทีมุ่งประสงค์  ส่วนต้นทุนการกู้ ยืมอืนถือเป็นค่าใช้จ่ายในงวดทีเกิดรายการ ต้นทุน
การกู้ ยืมประกอบด้วยดอกเบี ยและต้นทนุอืนทีเกิดขึ นจากการกู้ ยืมนั น 

5.9 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

 บริษัทฯบันทึกต้นทุนเริมแรกของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนตามราคาทุน ภายหลังการรับรู้รายการเริมแรก
สินทรัพย์ไมมี่ตวัตนแสดงมลูคา่ตามราคาทนุหกัคา่ตดัจําหน่ายสะสมและคา่เผือการด้อยค่าสะสม (ถ้ามี) 
ของสินทรัพย์นั น  

 บริษัทฯและบริษัทย่อยตดัจําหน่ายสินทรัพย์ไมมี่ตวัตน (คอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์) ทีมีอายกุารให้ประโยชน์
จํากดัอย่างมีระบบตลอดอายกุารให้ประโยชน์ของสินทรัพย์นั น ( ปี และ 10 ปี) และจะประเมินการด้อย
ค่าของสินทรัพย์ดงักล่าวเมือมีข้อบ่งชี ว่าสินทรัพย์นั นเกิดการด้อยค่า บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวน
ระยะเวลาการตดัจําหน่ายและวิธีการตดัจําหน่ายของสินทรัพย์ไมมี่ตวัตนดงักล่าวทุกสิ นปีเป็นอย่างน้อย 
คา่ตดัจําหน่ายรับรู้เป็นคา่ใช้จ่ายในสว่นของกําไรหรือขาดทนุ 

5.10   สิทธิการเช่า 

 สิทธิการเช่าแสดงตามราคาทนุหกัคา่ตดัจําหน่ายสะสมและค่าเผือการด้อยค่า (ถ้ามี) บริษัทฯและบริษัท
ย่อยตดัจําหน่ายสิทธิการเช่าโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า 

 คา่ตดัจําหน่ายรับรู้เป็นคา่ใช้จ่ายในสว่นของกําไรหรือขาดทนุ 
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5.11  รายการธุรกจิกับบุคคลหรือกจิการทีเกียวข้องกัน 

 บคุคลหรือกิจการทีเกียวข้องกนักบับริษัทฯ หมายถงึ บคุคลหรือกิจการทีมีอํานาจควบคมุบริษัทฯ หรือถูก
บริษัทฯควบคมุไมว่า่จะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคมุเดียวกนักบับริษัทฯ 

 นอกจากนี บุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกันยังหมายรวมถึงบริษัทร่วมและบุคคลทีมีสิทธิออกเสียงโดย
ทางตรงหรือทางอ้อมซึงทําให้มีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสําคญัต่อบริษัทฯ ผู้บริหารสําคญั กรรมการหรือ
พนกังานของบริษัทฯทีมีอํานาจในการวางแผนและควบคมุการดําเนินงานของบริษัทฯ 

5.12 สัญญาเช่าระยะยาว 

 สญัญาเช่าทีดิน อาคาร และอปุกรณ์ ทีความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของสว่นใหญ่ได้โอน
ไปให้กับผู้ เช่าถือเป็นสัญญาเช่าการเงิน สัญญาเช่าการเงินจะบันทึกเป็นรายจ่ายฝ่ายทุนด้วยมูลค่า
ยตุิธรรมของสินทรัพย์ทีเช่าหรือมลูคา่ปัจจบุนัสทุธิของจํานวนเงินทีต้องจ่ายตามสญัญาเช่าแล้วแต่มลูค่า
ใดจะตํากว่า ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าหกัค่าใช้จ่ายทางการเงินจะบันทึกเป็นหนี สินระยะยาว ส่วน
ดอกเบี ยจ่ายจะบันทึกในส่วนของกําไรหรือขาดทุนตลอดอายุของสัญญาเช่า สินทรัพย์ทีได้มาตาม
สญัญาเช่าการเงินจะคิดคา่เสือมราคาตลอดอายกุารใช้งานของสินทรัพย์ทีเช่า 

 สญัญาเช่าทีดิน อาคาร และอปุกรณ์ ทีความเสียงและผลตอบแทนของความเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ไม่ได้
โอนไปให้กับผู้ เช่าถือเป็นสัญญาเช่าดําเนินงาน จํานวนเงินทีจ่ายตามสัญญาเช่าดําเนินงานรับรู้เป็น
คา่ใช้จ่ายในสว่นของกําไรหรือขาดทนุตามวิธีเส้นตรงตลอดอายขุองสญัญาเช่า 

5.13 เงนิตราต่างประเทศ 

 บริษัทฯแสดงงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นสกุลเงินบาท ซึงเป็นสกุลเงินทีใช้ในการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ รายการต่างๆของแต่ละกิจการทีรวมอยู่ในงบการเงินรวมวดัมลูค่าด้วยสกุลเงินที
ใช้ในการดําเนินงานของแตล่ะกิจการนั น 

 รายการทีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อัตราแลกเปลียน ณ วันทีเกิดรายการ 
สินทรัพย์และหนี สินทีเป็นตวัเงินซึงอยู่ในสกุลเงินตราต่างประเทศได้แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใช้อตัรา
แลกเปลียน ณ วนัสิ นรอบระยะเวลารายงาน  

 กําไรและขาดทุนทีเกิดจากการเปลียนแปลงในอัตราแลกเปลียนได้รวมอยู่ในการคํานวณผลการ
ดําเนินงาน 

5.14 การด้อยค่าของสินทรัพย์ 

 ทุกวนัสิ นรอบระยะเวลารายงาน บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทําการประเมินการด้อยค่าของทีดิน อาคาร
และอปุกรณ์ อสงัหาริมทรัพย์เพือการลงทนุหรือสินทรัพย์ไมมี่ตวัตนอืน หากมีข้อบ่งชี วา่สินทรัพย์ดงักลา่ว
อาจด้อยค่า บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าเมือมูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนของ
สินทรัพย์มีมลูคา่ตํากว่ามลูค่าตามบญัชีของสินทรัพย์นั น ทั งนี มลูค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนหมายถึงมลูค่า
ยตุิธรรมหกัต้นทนุในการขายของสินทรัพย์หรือมลูคา่จากการใช้สินทรัพย์แล้วแตร่าคาใดจะสงูกวา่  
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 ในการประเมินมลูคา่จากการใช้สินทรัพย์ บริษัทฯและบริษัทย่อยประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที
กิจการคาดวา่จะได้รับจากสินทรัพย์และคํานวณคิดลดเป็นมลูค่าปัจจุบนัโดยใช้อตัรา  คิดลดก่อนภาษีที
สะท้อนถงึการประเมินความเสียงในสภาพตลาดปัจจบุนัของเงินสดตามระยะเวลาและความเสียงซึงเป็น
ลกัษณะเฉพาะของสินทรัพย์ทีกําลงัพิจารณาอยู่ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย 
บริษัทฯและบริษัทย่อยใช้แบบจําลองการประเมินมลูค่าทีดีทีสดุซึงเหมาะสมกบัสินทรัพย์ ซึงสะท้อนถึง
จํานวนเงินทีกิจการสามารถจะได้มาจากการจําหน่ายสินทรัพย์หักด้วยต้นทุนในการจําหน่าย โดยการ
จําหน่ายนั นผู้ซื อกบัผู้ขายมีความรอบรู้และเตม็ใจในการแลกเปลียนและสามารถต่อรองราคากนัได้อย่าง
เป็นอิสระในลกัษณะของผู้ ทีไมมี่ความเกียวข้องกนั 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้รายการขาดทนุจากการด้อยคา่ในสว่นของกําไรหรือขาดทนุ  

หากในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ มีข้อบ่งชี ทีแสดงให้เห็นว่าผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ทีรับรู้ในงวดก่อนได้หมดไปหรือลดลง บริษัทฯและบริษัทย่อยจะประมาณมลูค่าทีคาดว่าจะ
ได้รับคืนของสินทรัพย์นั น และจะกลบัรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าทีรับรู้ในงวดก่อนก็ต่อเมือมีการ
เปลียนแปลงประมาณการทีใช้กําหนดมลูคา่ทีคาดวา่จะได้รับคืนภายหลงัจากการรับรู้ผลขาดทนุจากการ
ด้อยค่าครั งล่าสุด โดยมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทีเพิมขึ นจากการกลบัรายการผลขาดทุนจากการ
ด้อยค่าต้องไม่สงูกวา่มลูค่าตามบญัชีทีควรจะเป็นหากกิจการไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สินทรัพย์ในงวดก่อนๆ บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สินทรัพย์โดยรับรู้ไปยงัสว่นของกําไรหรือขาดทนุทนัที  

5.15 ผลประโยชน์ของพนักงาน 
 ผลประโยชน์ระยะสันของพนักงาน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้ เงินเดือน คา่จ้าง โบนสั และเงินสมทบกองทนุประกนัสงัคมเป็นค่าใช้จ่ายเมือ
เกิดรายการ 

 โครงการสะสมหุ้นสําหรับพนักงาน (Employee Joint Investment Program หรือ EJIP) 

 บริษัทฯได้จัดตั งโครงการสะสมหุ้ นสําหรับพนักงาน (EJIP) ซึงประกอบด้วยเงินทีพนักงานทีเข้าร่วม
โครงการจ่ายสะสมและเงินทีบริษัทฯจ่ายสมทบให้พนกังานทีเข้าร่วมโครงการเป็นรายเดือน โดยมี
รายละเอียดโครงการตามทีกล่าวไว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ  บริษัทฯจะบนัทึกเงินสมทบ
โครงการเป็นคา่ใช้จ่ายเมือเกิดรายการ 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงาน  

 โครงการสมทบเงิน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยและพนกังานของบริษัทและบริษัทย่อยได้ร่วมกนัจดัตั งกองทุนสํารองเลี ยงชีพ ซึง
ประกอบด้วยเงินทีพนักงานจ่ายสะสมและเงินทีบริษัทฯและบริษัทย่อยจ่ายสมทบให้เป็นรายเดือน 
สินทรัพย์ของกองทุนสํารองเลี ยงชีพได้แยกออกจากสินทรัพย์ของบริษัทฯและบริษัทย่อย เงินทีบริษัทฯ
และบริษัทย่อยจ่ายสมทบกองทนุสํารองเลี ยงชีพบนัทกึเป็นคา่ใช้จ่ายในปีทีเกิดรายการ 
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 โครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงาน  

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระสําหรับเงินชดเชยทีต้องจ่ายให้แก่พนกังานเมือออกจากงานตามกฎหมาย
แรงงาน ซึงบริษัทฯและบริษัทย่อยถือว่าเงินชดเชยดงักล่าวเป็นโครงการผลประโยชน์  หลงัออกจากงาน
สําหรับพนกังาน  

 บริษัทฯและบริษัทย่อยคํานวณหนี สินตามโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานของพนกังาน โดยใช้วิธี
คิดลดแต่ละหน่วยทีประมาณการไว้ (Projected Unit Credit Method) โดยผู้ เชียวชาญอิสระได้ทําการ
ประเมินภาระผกูพนัดงักลา่วตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั  

 ผลกําไรหรือขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสําหรับโครงการผลประโยชน์
หลงัออกจากงานของพนกังานจะรับรู้ทนัทีในกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืน  

5.16 ประมาณการหนี สิน 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกประมาณการหนี สินไว้ในบัญชีเมือภาระผูกพันซึงเป็นผลมาจาก
เหตุการณ์ในอดีตได้เกิดขึ นแล้ว และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่นอนว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะเสีย
ทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจไปเพือปลดเปลื องภาระผูกพนันั น และบริษัทฯและบริษัทย่อยสามารถประมาณ
มลูคา่ภาระผกูพนันั นได้อย่างน่าเชือถือ  

5.17 ภาษีเงนิได้ 

ภาษีเงินได้ประกอบด้วยภาษีเงินได้ปัจจบุนัและภาษีเงินได้รอการตดับญัชี 
 ภาษีเงนิได้ปัจจุบัน 

บริษัทฯและบริษัทย่อยบนัทกึภาษีเงินได้ปัจจบุนัตามจํานวนทีคาดวา่จะจ่ายให้กบัหน่วยงานจดัเก็บภาษี
ของรัฐ โดยคํานวณจากกําไรทางภาษีตามหลกัเกณฑ์ทีกําหนดในกฎหมายภาษีอากร 
ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

บริษัทฯและบริษัทย่อยบนัทึกภาษีเงินได้รอการตดับญัชีของผลแตกต่างชัวคราวระหว่างราคาตามบญัชี
ของสินทรัพย์และหนี สิน ณ วนัสิ นรอบระยะเวลารายงานกบัฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี สินทีเกียวข้อง
นั น โดยใช้อตัราภาษีทีมีผลบงัคบัใช้ ณ วนัสิ นรอบระยะเวลารายงาน  

บริษัทฯและบริษัทย่อยรับรู้หนี สินภาษีเงินได้รอการตดับัญชีของผลแตกต่างชัวคราวทีต้องเสียภาษีทุก
รายการ แต่รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีสําหรับผลแตกต่างชัวคราวทีใช้หักภาษี รวมทั งผล
ขาดทุนทางภาษีทียังไม่ได้ใช้ในจํานวนเท่าทีมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ทีบริษัทฯและบริษัทย่อยจะมี
กําไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราวทีใช้หักภาษีและผลขาดทุน
ทางภาษีทียงัไมไ่ด้ใช้นั น 

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะทบทวนมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชีทุกสิ นรอบ
ระยะเวลารายงานและจะทําการปรับลดมูลค่าตามบญัชีดงักล่าว หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่า
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บริษัทฯและบริษัทย่อยจะไม่มีกําไรทางภาษีเพียงพอต่อการนําสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ทั งหมดหรือบางสว่นมาใช้ประโยชน์ 

บริษัทฯและบริษัทย่อยจะบันทึกภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีโดยตรงไปยังส่วนของผู้ ถือหุ้นหากภาษีที
เกิดขึ นเกียวข้องกบัรายการทีได้บนัทกึโดยตรงไปยงัสว่นของผู้ ถือหุ้น 
 

6. การใช้ดุลยพนิิจและประมาณการทางบัญชีทีสําคัญ 

 ในการจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจและ
การประมาณการในเรืองทีมีความไมแ่น่นอนเสมอ การใช้ดลุยพินิจและการประมาณการดงักล่าวนี ส่งผล
กระทบต่อจํานวนเงินทีแสดงในงบการเงินและต่อข้อมูลทีแสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ผลที
เกิดขึ นจริงอาจแตกตา่งไปจากจํานวนทีประมาณการไว้  การใช้ดลุยพินิจและการประมาณการทีสําคญัมี
ดงันี  

 การรับรู้และการตัดรายการสินทรัพย์และหนี สิน 

 ในการพิจารณาการรับรู้หรือการตัดรายการสินทรัพย์และหนี สิน ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการ
พิจารณาวา่บริษัทฯและบริษัทย่อยได้โอนหรือรับโอนความเสียงและผลประโยชน์ในสินทรัพย์และหนี สิน
ดงักลา่วแล้วหรือไม ่โดยใช้ดลุยพินิจบนพื นฐานของข้อมลูทีดีทีสดุทีรับรู้ได้ในสภาวะปัจจบุนั 

 สัญญาเช่า  

 ในการพิจารณาประเภทของสญัญาเช่าว่าเป็นสญัญาเช่าดําเนินงานหรือสญัญาเช่าทางการเงิน ฝ่าย
บริหารได้ใช้ดุลยพินิจในการประเมินเงือนไขและรายละเอียดของสญัญาเพือพิจารณาว่า บริษัทฯและ
บริษัทยอ่ยได้โอนหรือรับโอนความเสียงและผลประโยชน์ในสนิทรัพย์ทีเช่าดงักลา่วแล้วหรือไม ่

 ค่าเผือสินค้าเสียหาย 

 ในการประมาณคา่เผือสินค้าเสียหายอนัเนืองมาจากการสญูหายหรือเสือมสภาพ ฝ่ายบริหารจําเป็นต้อง
ใช้ดลุยพินิจในการประมาณการโดยพิจารณาจากสภาพของสินค้าและระยะเวลาในการเก็บสินค้า 

 ค่าเผือหนี สงสัยจะสูญของลูกหนี  

 ในการประมาณคา่เผือหนี สงสยัจะสญูของลกูหนี  ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดลุยพินิจในการประมาณการ
ผลขาดทนุทีคาดวา่จะเกิดขึ นจากลกูหนี แตล่ะราย โดยคํานงึถงึประสบการณ์การเก็บเงินในอดีต อายุของ
หนี ทีคงค้างและสภาวะเศรษฐกิจทีเป็นอยู่ในขณะนั น เป็นต้น 

 มูลค่ายุตธิรรมของเครืองมือทางการเงนิ 

 ในการประเมินมลูคา่ยตุิธรรมของเครืองมือทางการเงินทีไมมี่การซื อขายในตลาดและไม่สามารถหาราคา
ได้ในตลาดซื อขายคล่อง ฝ่ายบริหารต้องใช้ดลุยพินิจในการประมาณมูลค่ายุติธรรมของเครืองมือทาง
การเงินดงักลา่ว โดยใช้เทคนิคและแบบจําลองการประเมินมลูคา่ ซึงตวัแปรทีใช้ในแบบจําลองได้มาจาก
การเทียบเคียงกับตัวแปรทีมีอยู่ในตลาด โดยคํานึงถึงสภาพคล่อง ข้อมูลความสัมพันธ์ และการ
เปลียนแปลงของมลูคา่ของเครืองมือทางการเงินในระยะยาว 
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 อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน และค่าเสือมราคา 

 ในการคํานวณค่าเสือมราคาของอสงัหาริมทรัพย์เพือการลงทุน ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องทําการประมาณ
อายุการให้ประโยชน์และมูลค่าคงเหลือเมือเลิกใช้งานของอสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน และต้อง
ทบทวนอายกุารให้ประโยชน์และมลูคา่คงเหลือใหมห่ากมีการเปลียนแปลงเกิดขึ น 

 นอกจากนี ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของอสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุนในแต่ละ
ช่วงเวลาและบนัทกึขาดทนุจากการด้อยคา่หากคาดวา่มลูคา่ทีคาดวา่จะได้รับคืนตํากว่ามลูค่าตามบญัชี
ของสินทรัพย์นั น ในการนี ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจทีเกียวข้องกับการคาดการณ์รายได้และ
คา่ใช้จ่ายในอนาคตซึงเกียวเนืองกบัสินทรัพย์นั น 

 ทีดนิ อาคารและอุปกรณ์ และค่าเสือมราคา 

 ในการคํานวณค่าเสือมราคาของอาคารและอปุกรณ์ ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องทําการประมาณอายุการให้
ประโยชน์และมลูคา่คงเหลือเมือเลิกใช้งานของอาคารและอปุกรณ์ และต้องทบทวนอายุการให้ประโยชน์
และมลูคา่คงเหลือใหมห่ากมีการเปลียนแปลงเกิดขึ น 

 นอกจากนี  ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องสอบทานการด้อยค่าของทีดิน อาคารและอปุกรณ์ในแต่ละช่วงเวลา
และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าหากคาดว่ามูลค่าทีคาดว่าจะได้รับคืนตํากว่ามูลค่าตามบัญชีของ
สินทรัพย์นั น ในการนี ฝ่ายบริหารจําเป็นต้องใช้ดุลยพินิจทีเกียวข้องกับการคาดการณ์รายได้และ
คา่ใช้จ่ายในอนาคตซึงเกียวเนืองกบัสินทรัพย์นั น 

 สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยจะรับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีสําหรับผลแตกตา่งชัวคราวทีใช้หกัภาษี
และขาดทุนทางภาษีทีไม่ได้ใช้เมือมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยจะมีกําไรทาง
ภาษีในอนาคตเพียงพอทีจะใช้ประโยชน์จากผลแตกต่างชัวคราวและขาดทุนนั น ในการนี ฝ่ายบริหาร
จําเป็นต้องประมาณการว่าบริษัทฯและบริษัทย่อยควรรับรู้จํานวนสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับัญชี
เป็นจํานวนเท่าใด โดยพิจารณาถงึจํานวนกําไรทางภาษีทีคาดวา่จะเกิดในอนาคตในแตล่ะช่วงเวลา 

 ผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานตามโครงการผลประโยชน์ 

 หนี สินตามโครงการผลประโยชน์หลังออกจากงานของพนักงานประมาณขึ นตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย ซึงต้องอาศัยข้อสมมติฐานต่างๆ ในการประมาณการนั น เช่น อตัราคิดลด อัตราการขึ น
เงินเดือนในอนาคต อตัรามรณะ และอตัราการเปลียนแปลงในจํานวนพนกังาน เป็นต้น 
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7. รายการธุรกจิกับกจิการทีเกียวข้องกัน 

 ในระหวา่งปี บริษัทฯและบริษัทย่อยมีรายการธุรกิจทีสําคญักบับุคคลหรือกิจการทีเกียวข้องกนั รายการ
ธุรกิจดงักล่าวเป็นไปตามเงือนไขทางการค้าและเกณฑ์ตามทีตกลงกันระหว่างบริษัทฯและบริษัทย่อย 
และบคุคลหรือกิจการทีเกียวข้องกนัเหลา่นั น ซึงเป็นไปตามปกติธุรกิจโดยสามารถสรุปได้ดงันี   

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ นโยบายการกําหนดราคา 
 2556 2555 2556 2555  

รายการธุรกิจกับบริษัทย่อย      
   (ได้ตดัออกจากงบการเงินรวมแล้ว)      
รายได้จากการขาย   36,927 1,883 ต้นทนุบวกกําไรสว่นเพิม 
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ   159,487 156,661 เดือนละ 1  14 ล้านบาท  

(2555: เดือนละ 13 ล้านบาท) 
รายได้ค่าบริหารจดัการ   32,776 29,423 ตามต้นทนุทีเกิดขึ นจริง และ

ตามอตัราทีระบไุว้ใน
สญัญา 

เงินปันผลรับ   39,994  ตามอตัราทีประกาศจา่ย 
คา่บริการรับ   10,617 9,966 ตามต้นทนุทีเกิดขึ นจริง 
คา่บริการจ่าย   148,691 493 ตามต้นทนุทีเกิดขึ นจริง และ

ตามอตัราทีระบไุว้ใน
สญัญา 

ดอกเบี ยรับ   5,759  ร้อยละ 4.50 ตอ่ปี 
ดอกเบี ยจ่าย   2,568 2,989 ร้อยละ 2.75  3.00 ตอ่ปี 
     (2555: ร้อยละ 3.00  3.50 

ตอ่ปี) 
รายการธุรกิจกับบริษัททีเกียวข้องกัน     
รายได้จากการขาย 47,687 64,676 47,687 64,676 ราคาตลาด 
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ 5,566 2,402 5,566 2,402 ตามอตัราทีระบไุว้ในสญัญา 
ดอกเบี ยรับ 12,637 20,970 12,637 20,970 ร้อยละ 1.00  2.50 ตอ่ปี  
     (2555: ร้อยละ 1.00  3.25 

ตอ่ปี) 
คา่เช่าและคา่บริการจ่าย 20,282 19,418 20,282 19,418 ร้อยละของรายได้ แตไ่ม่น้อย

กว่าอตัราขั นตํา 
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ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงค้างกบักิจการทีเกียวข้องกนั ซึงแสดงใน
งบแสดงฐานะการเงินรวมอยู่ในรายการดงันี  

 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
ตัวแลกเงนิและเงนิฝากสถาบนัการเงนิ    
(แสดงรวมในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด) 
บริษัททีเกียวข้องกนั(1) 64,619 819,161 64,619 819,161 
ลูกหนี การค้าและลูกหนี อืน     
บริษัทย่อย   138,576 5,513 
บริษัททีเกียวข้องกนั(1) 378 39 378 39 
บริษัททีเกียวข้องกนั(2) 8,223 5,252 8,223 5,252 
รวม 8,601 5,291 147,177 10,804 
เงนิให้กู้ยืมระยะสั นแก่กิจการทีเกียวข้องกัน    
บริษัทย่อย   654,000  
เงนิประกนัการเช่า     
บริษัททีเกียวข้องกนั(1) , 3,000 3,000 3,000 
เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อืน (หมายเหตุ 17)    
บริษัทย่อย   41,657 12 
บริษัททีเกียวข้องกนั(1) 1,581 1,124 1,581 1,124 
รวม 1,581 1,124 43,238 1,136 
เงนิกู้ยืมระยะสั นจากกิจการทีเกียวข้องกัน    
บริษัทย่อย   90,000 90,000 
ลกัษณะความสมัพนัธ์กบับริษัททีเกียวข้องกนั 
(1) มีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ร่วมกนั 
(2) เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
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เงินให้กู้ ยืมระยะสั นแก่กิจการทีเกียวข้องกนั 

บริษัทฯได้ให้กู้ ยืมเงินแบบไม่มีหลกัทรัพย์คํ าประกนัแก่บริษัทย่อยจํานวน 654 ล้านบาท ชําระดอกเบี ย
เป็นรายเดือนในอตัราดอกเบี ยร้อยละ 4.50 ตอ่ปี ครบกําหนดชําระคืนเงินต้นเมือทวงถาม โดยมีรายการ
เคลือนไหวในระหวา่งปีดงัตอ่ไปนี  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลอื   ยอดคงเหลอื 
 ณ วนัที ในระหว่างปี ณ วนัที 
 1 มกราคม 2556 เพิมขึ น ลดลง 31 ธันวาคม 2556 
เงนิให้กู้ยืมระยะสั นแก่กิจการทีเกียวข้องกัน 
บริษัท เมกา โฮม เซน็เตอร์ จํากดั  654,000  654,000 

 
เงินกู้ ยืมระยะสั นจากกิจการทีเกียวข้องกนั 

บริษัทฯได้กู้ ยืมเงินแบบไมมี่หลกัทรัพย์คํ าประกนัจากบริษัทย่อยจํานวน 90 ล้านบาท ชําระดอกเบี ยเป็น
รายเดือนในอตัราดอกเบี ยร้อยละ 2.75  3.00 ตอ่ปี (2555: ร้อยละ 3.00  3.50 ตอ่ปี) ครบกําหนดชําระ
คืนเงินต้นเมือทวงถาม โดยมีรายการเคลือนไหวในระหวา่งปีดงัตอ่ไปนี  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ยอดคงเหลอื   ยอดคงเหลอื 
 ณ วนัที ในระหว่างปี ณ วนัที 
 1 มกราคม 2556 เพิมขึ น ลดลง 31 ธันวาคม 6 
เงนิกู้ยืมระยะสั นจากกิจการทีเกียวข้องกัน 
บริษัท มาร์เก็ต วิลเลจ จํากดั 90,000 40,000 (40,000) 90,000 

 
คา่ตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร 

ในระหว่างปีสิ นสดุวนัที  ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายผลประโยชน์
พนกังานทีให้แก่กรรมการและผู้บริหาร ดงัตอ่ไปนี  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
ผลประโยชน์ระยะสั น 90,380 98,715 90,380 98,715 
ผลประโยชน์หลงัออกจากงาน 1,721 3,540 1,721 3,540 
รวม 92,101 102,255 92,101 102,255 
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8. เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
เงินสด 250,765 207,571 , 206,802 
เงินฝากธนาคาร 556,694 266,048 , 204,085 
ตัวแลกเงิน  817,000  817,000 
รวม 807,459 1,290,619 , 1,227,887 

ณ วนัที  ธันวาคม 6 เงินฝากออมทรัพย์และตัวแลกเงินมีอตัราดอกเบี ยระหว่างร้อยละ 0.75  
2.50 ตอ่ปี (5: ร้อยละ 0.62  3.25 ตอ่ปี) 

 

9. ลูกหนี การค้าและลูกหนี อืน 

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
ลกูหนี การค้า 329,655 312,722 , 305,495 
ลกูหนี อืน 1,059,279 915,746 ,, 920,988 
รายได้ค้างรับ 21,849 23,152 , 17,326 
รวมลกูหนี การค้าและลกูหนี อืน 1,410,783 1,251,620 ,, 1,243,809 

  

 ลูกหนี การค้า 
 (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
ลกูหนี การค้า 175,054 164,946 , 158,070 
ลกูหนี เช็คคืน 690 930  930 
ลกูหนี บตัรเครดิตและคปูอง 155,253 148,188 , 147,837 
รวม 330,997 314,064 , 306,837 
หกั: คา่เผือหนี สงสยัจะสญู (1,342) (1,342) (,) (1,342) 
รวมลกูหนี การค้า  สทุธิ 329,655 312,722 , 305,495 
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ยอดคงค้างของลกูหนี การค้า ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 แยกตามอายหุนี ทีคงค้างได้ดงันี  
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
ลกูหนี การค้า  กิจการทีเกียวข้องกนั     
ยงัไมถ่งึกําหนดชําระ 660 3,919 2,580 4,061 
ค้างชําระ     

ไมเ่กิน 3 เดือน 1,309 1,333 5,245 1,475 
   เดือน 69  29,590  
6  12 เดือน 24    

รวมลกูหนี การค้า  กิจการทีเกียวข้องกนั 2,062 5,252 37,415 5,536 
ลกูหนี การค้า  กิจการทีไมเ่กียวข้องกนั     
ยงัไมถ่งึกําหนดชําระ 320,305 297,416 319,270 293,418 
ค้างชําระ     

ไมเ่กิน 3 เดือน 7,088 10,178 7,099 6,690 
3  6 เดือน     
6  12 เดือน 668  652  
มากกวา่  เดือน 874 1,218 874 1,193 

รวม 328,935 308,812 327,895 301,301 
หกั: คา่เผือหนี สงสยัจะสญู (1,342) (1,342) (1,342) (1,342) 
รวมลกูหนี การค้า  กิจการทีไมเ่กียวข้องกนั    

 สทุธิ 327,593 307,470 326,553 299,959 
รวมลกูหนี การค้า  สทุธิ 329,655 312,722 363,968 305,495 

 

ลูกหนี อืน 

ลูกหนี อืนส่วนใหญ่ประกอบด้วยลูกหนี ทีเกิดจากการดําเนินงานทีเกียวเนืองกบัการสนับสนุนการขาย
และลกูหนี จากการให้เช่าพื นทีและบริการอืนทีเกียวข้อง  

ยอดคงเหลือของลกูหนี อืน ณ วนัที 31 ธนัวาคม 6 และ 2555 แยกตามอายหุนี ทีคงค้างได้ดงันี  
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(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
อายุหนี ค้างชาํระ     
ยงัไมถ่งึกําหนดชําระ , 527,96 561,108 533,198 
ค้างชําระ     

ไมเ่กิน 3 เดือน , 374,538 457,519 374,538 
   เดือน , 738 6,614 738 
6  12 เดือน , 6,398 2,920 6,398 
มากกวา่  เดือน , 8,09 2,856 8,091 

รวม 1,061,254 917,7 1,031,017 922,963 
หกั: คา่เผือหนี สงสยัจะสญู (1,975) (1,975) (1,975) (1,975) 
รวมลกูหนี อืน  สทุธิ 1,059,279 915,746 1,029,042 90,988 

 

10. สินค้าคงเหลือ 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
สินค้าคงเหลือ 8,080,665 6,581,458 7,501,667 6,581,458 
หกั:  รายการปรับลดราคาทนุ     

 ให้เป็นมลูคา่สทุธิทีจะได้รับ (309,886) (243,527) (309,316) (243,527) 
สทุธิ 7,770,779 6,337,931 7,192,351 6,337,931 
หกั:  สินค้าทีจ่ายชําระคา่สินค้า     

 เมือขาย (1,059,235) (807,888) (1,015,260) (807,888) 
 สว่นลดจากการซื อสินค้า (205,905) (177,505) (201,505) (177,505) 
สินค้าคงเหลือ  สทุธิ 6,505,639 5,352,538 5,975,586 5,352,538 
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11. เงนิลงทุนในบริษัทย่อย 

เงินลงทนุในบริษัทย่อยตามทีแสดงในงบการเงินเฉพาะกิจการมีรายละเอียดดงันี  
(หน่วย: พนับาท) 

  สดัสว่น  เงินปันผลทีบริษัทฯ 
 ทนุเรียกชําระแล้ว เงินลงทนุ ราคาทนุ รับระหว่างปี 

ชือบริษัท 2556 2555 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
   (ร้อยละ) (ร้อยละ)     
บริษัท มาร์เก็ต วิลเลจ จํากดั  5,000  5,000  99.99  99.99 4,999 4,999 39,994  
Home Product Center (Malaysia) Sdn. 
Bhd. 

 30,000 10,000  100.00  100.00 29,800 9,840   

บริษัท เมกา โฮม เซน็เตอร์ จํากดั  500,000  1,000  99.99   500,000    
บริษัท ดีซี เซอร์วิส เซน็เตอร์ จํากดั  1,250    99.99   1,250    
     536,049 14,839 39,994  

 
ในระหวา่งปีปัจจบุนั มีการเปลียนทีสําคญัของเงินลงทนุในบริษัทย่อย ดงันี  

Home Product Center (Malaysia) Sdn. Bhd. 

ในเดือนกันยายน 2556 คณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมตัิให้บริษัทฯลงทุนเพิมใน Home Product 
Center (Malaysia) Sdn. Bhd. ซึงเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ สําหรับหุ้นเพิมทุนของบริษัทย่อยดงักล่าว 
บริษัทฯจ่ายชําระค่าหุ้ นเพิมทุนจํานวน 2 ล้านมาเลเซียริงกิต (ประมาณ 19.96 ล้านบาท) ในเดือน
ตุลาคม  การเพิมทุนของบริษัทย่อยดังกล่าวไม่มีผลทําให้สัดส่วนในการถือหุ้ นของ บริษัทฯ
เปลียนแปลง 

 

บริษัท เมกา โฮม เซน็เตอร์ จํากดั 
บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จํากดั ได้จดทะเบียนจดัตั งเมือวนัที 4 กรกฏาคม 2555 โดยมีทุนจดทะเบียน
เริมต้นจํานวน  ล้านบาท เมือวนัที  ธันวาคม 2555 ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมตัิให้
บริษัทฯเข้าลงทุนในบริษัทดังกล่าวเพือดําเนินธุรกิจค้าปลีก บริษัทฯจ่ายชําระเงินลงทุนเมือวันที 1 
มกราคม 2556 โดยมีสดัส่วนการลงทุนคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนทีออกและชําระแล้ว ซึงถือเป็น
บริษัทย่อยของบริษัทฯ 
ในระหวา่งปี  บริษัทย่อยดงักล่าวได้จดทะเบียนเพิมทุนหลายครั งจากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 1 
ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 00 ล้านบาท โดย ณ วันที  ธันวาคม 2556 บริษัทย่อย
ดงักล่าวมีทุนทีออกและชําระแล้วจํานวน 500 ล้านบาท บริษัทฯจ่ายชําระค่าหุ้ นเพิมทุนทั งหมดใน
ระหวา่งปีปัจจบุนั 
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บริษัท ดีซี เซอร์วิส เซน็เตอร์ จํากดั 
เมือวนัที 27 สิงหาคม 2556 ทีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมตัิให้บริษัทฯเข้าลงทุนในบริษัท ดีซี 
เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จํากัด บริษัทดังกล่าวได้จดทะเบียนจัดตั งเมือวันที  กันยายน  โดยมีทุนจด
ทะเบียนจํานวน 5 ล้านบาท ทุนทีออกและเรียกชําระแล้วจํานวน 1.25 ล้านบาท เพือดําเนินธุรกิจ
ให้บริการด้านการกระจายสินค้า ขนสง่ และบริการติดตั ง บริษัทฯจ่ายชําระเงินลงทนุเมือวนัที 4 กนัยายน 
2556 โดยมีสดัสว่นการลงทนุคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทนุทีออกและชําระแล้ว ซึงถือเป็นบริษัทย่อยของ
บริษัทฯ  
 

12. อสังหาริมทรัพย์เพือการลงทุน 

 มลูคา่ตามบญัชีของอสงัหาริมทรัพย์เพือการลงทนุ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 แสดงได้ดงันี  
  (หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 

ทีดินและสว่น
ปรับปรุงทีดิน 

อาคาร
สาํนกังานและ

อปุกรณ์ 
ให้เชา่ 

สนิทรัพย์
ระหวา่งติดตั ง
และก่อสร้าง 

 
 

 
รวม 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556     
ราคาทนุ 150,000 1,367,750 620,076 2,137,826 
หกั: คา่เสือมราคาสะสม  (585,566)  (585,566) 
มลูคา่ตามบญัชี  สทุธิ 150,000 782,184 620,076 1,552,260 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2555     
ราคาทนุ 150,000 1,358,127 372,674 1,880,801 
หกั: คา่เสือมราคาสะสม  (504,531)  (504,531) 
มลูคา่ตามบญัชี  สทุธิ 150,000 853,596 372,674 1,376,270 
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 การกระทบยอดมลูคา่ตามบญัชีของอสงัหาริมทรัพย์เพือการลงทนุสําหรับปี 2556 และ 2555 แสดงได้
ดงันี  

(หน่วย: พนับาท) 

  งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   2556 2555 
มลูคา่ตามบญัชีต้นปี 1,376,270 1,095,983 
ซื อสนิทรัพย์ 260,117 362,124 
จําหนา่ยสนิทรัพย์  ราคาตามบญัชี (1,699) (170) 
คา่เสือมราคา (82,428) (81,667) 
มลูคา่ตามบญัชีปลายปี 1,552,260 1,376,270 

  

 ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 มลูคา่ยตุิธรรมของอสงัหาริมทรัพย์เพือการลงทนุดงักล่าวมีมลูค่า , ล้าน
บาท มลูคา่ยตุิธรรมนี ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระในปี 2556 ซึงเกณฑ์ทีใช้ประเมินราคาสินทรัพย์มีดงันี  

 ทีดิน ประเมินราคาโดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดในบริเวณใกล้เคียงปรับปรุงด้วยผลแตกต่าง
อืนๆ (Market Approach) เช่น สภาพหรือทําเลทีตั งทีแตกตา่งกนั เป็นต้น 

 อาคารและสิงปลูกสร้าง ประเมินราคาโดยใช้วิธีมูลค่าต้นทุนทดแทนสุทธิ (Depreciated 
Replacement Cost Approach) 

 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2555 มลูคา่ยตุิธรรมของอสงัหาริมทรัพย์เพือการลงทนุดงักลา่วมีมลูคา่ 2,332 ล้าน
บาท มลูคา่ยตุิธรรมนี ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระในปี 2554 ซึงเกณฑ์ทีใช้ประเมินราคาสินทรัพย์มีดงันี  

 ทีดิน ประเมินราคาโดยใช้วิธีเปรียบเทียบราคาตลาดในบริเวณใกล้เคียงปรับปรุงด้วยผลแตกต่าง
อืนๆ (Market Approach) เช่น สภาพหรือทําเลทีตั งทีแตกตา่งกนั เป็นต้น 

 อาคารและสิงปลูกสร้าง ประเมินราคาโดยใช้วิธีพิจารณาจากรายได้ (Income Approach) ข้อ
สมมติฐานหลักทีใช้ในการประเมินสินทรัพย์ดังกล่าวประกอบด้วย อัตราผลตอบแทนอัตราเงิน
สํารองคา่ปรับปรุงอาคาร และอตัราการเติบโตระยะยาวของคา่เช่า 
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13. ทีดนิ อาคารและอุปกรณ์ 
(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 ทีดนิและ   เครืองตกแตง่  สนิทรัพย์  
 สว่นปรับปรุง อาคารและ อปุกรณ์ และเครืองใช้  ระหว่างตดิตั ง  
 ทีดนิ สิงปลกูสร้าง คอมพิวเตอร์ สํานกังาน ยานพาหนะ และก่อสร้าง รวม 
ราคาทุน         
ณ วนัที 1 มกราคม 2555 3,188,659 7,139,716 383,492 2,828,766 55,597 1,481,227 15,077,457 
ซื อเพิม 1,347,329 133,848 50,149 575,038 36,573 2,993,966 5,136,903 
จําหน่ายและตดัจําน่าย  (13,037) (3,436) (83,710) (16,405)  (116,588) 
โอนเข้า (ออก) 61,298 670,808 470 325,922 10 (1,058,508)  
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2555 4,597,286 7,931,335 430,675 3,646,016 75,775 3,416,685 20,097,772 
ซื อเพิม 2,854,377 272,312 74,306 638,356 7,000 6,090,825 9,937,176 
จําหน่ายและตดัจําหน่าย  (31,422) (72,728) (127,420) (10,350)  (241,920) 
โอนเข้า (ออก) 64,995 2,279,259 2,170 503,887  (2,850,311)  
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 7,516,658 10,451,484 434,423 4,660,839 72,425 6,657,199 29,793,028 
ค่าเสือมราคาสะสม        
ณ วนัที 1 มกราคม 2555  2,102,976 307,460 1,762,530 28,842  4,201,808 
คา่เสือมราคาสําหรับปี  597,725 50,214 435,482 11,049  1,094,470 
คา่เสือมราคาสําหรับสว่นที        
 จําหน่ายและตดัจําหน่าย  (5,659) (3,388) (71,976) (14,719)  (95,742) 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2555  2,695,042 354,286 2,126,036 25,172  5,200,536 
คา่เสือมราคาสําหรับปี  831,849 61,409 581,751 13,250  1,488,259 
คา่เสือมราคาสําหรับสว่นที        
 จําหน่ายและตดัจําหน่าย  (14,501) (72,639) (112,685) (8,774)  (208,599) 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556  3,512,390 343,056 2,595,102 29,648  6,480,196 
ค่าเผือการด้อยค่า        
ณ วนัที 1 มกราคม 2555 13,000 50,263     63,263 
เพิมขึ นระหว่างปี  18,820     18,820 
ลดลงระหว่างปี (3,570) (27,835)     (31,405) 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2555 9,430 41,248     50,678 
เพิมขึ นระหว่างปี  65,740     65,740 
ลดลงระหว่างปี  (38,580)     (38,580) 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 9,430 68,408     77,838 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี        
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2555 4,587,856 5,195,045 76,389 1,519,980 50,603 3,416,685 14,846,558 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 7,507,228 6,870,686 91,367 2,065,737  42,777 6,657,199 23,234,994 
ค่าเสือมราคาสําหรับปี       
 2555 (จํานวน 1,056 ล้านบาท รวมอยู่ในคา่ใช้จ่ายในการขาย สว่นทีเหลือรวมอยู่ในคา่ใช้จ่ายในการบริหาร) 1,094,470 
     1,488,259 
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(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 ทีดนิและ   เครืองตกแตง่  สนิทรัพย์  
 สว่นปรับปรุง อาคารและ อปุกรณ์ และเครืองใช้  ระหว่างตดิตั ง  
 ทีดนิ สิงปลกูสร้าง คอมพิวเตอร์ สํานกังาน ยานพาหนะ และก่อสร้าง รวม 
ราคาทุน         
ณ วนัที 1 มกราคม 2555 3,188,659 7,139,070 383,121 2,808,995 55,000 1,481,226 15,056,071 
ซื อเพิม 1,347,329 133,848 50,063 574,216 35,795 2,993,966 5,135,217 
จําหน่ายและตดัจําน่าย  (13,037) (3,436) (83,353) (15,845)  (115,671) 
โอนเข้า (ออก) 61,298 670,808 470 325,922 10 (1,058,508)  
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2555 4,597,286 7,930,689 430,218 3,625,780 74,960 3,416,684 20,075,617 
ซื อเพิม ,, , ,7 , , ,, ,,4 
จําหน่ายและตดัจําหน่าย  (,2) (,) (,) (,)  (,) 
โอนเข้า (ออก) , ,,  ,  (,,)  
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 7,516,658 10,313,526 424,564 ,, , ,, ,, 
ค่าเสือมราคาสะสม        
ณ วนัที 1 มกราคม 2555  2,102,692 307,153 1,745,358 28,247  4,183,450 
คา่เสือมราคาสําหรับปี  597,661 50,163 434,126 11,002  1,092,952 
คา่เสือมราคาสําหรับสว่นที        

 จําหน่ายและตดัจําหน่าย  (5,659) (3,388) (71,620) (14,160)  (94,827) 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2555  2,694,694 353,928 2,107,864 25,089  5,181,575 
คา่เสือมราคาสําหรับปี  823,589 , , ,  1,469,783 
คา่เสือมราคาสําหรับสว่นที        

 จําหน่ายและตดัจําหน่าย  (,) (,) (,) (,)  (,2) 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556  3,503,782 341,781 2,568,066 29,447  6,443,076 
ค่าเผือการด้อยค่า        
ณ วนัที 1 มกราคม 2555 13,000 50,263     63,263 
เพิมขึ นระหว่างปี  18,820     18,820 
ลดลงระหว่างปี (3,570) (27,835)     (31,405) 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2555 9,430 41,248     50,678 
เพิมขึ นระหว่างปี  65,740     65,740 
ลดลงระหว่างปี  (38,580)     (38,580) 
ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 9,430 68,408     77,838 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี       
31 ธนัวาคม 2555 4,587,856 5,194,747 76,290 1,517,916 49,871 3,416,684 14,843,364 
31 ธนัวาคม 2556 7,507,228 6,741,336 82,783 1,970,219 42,200 5,545,630 21,889,396 
ค่าเสือมราคาสําหรับปี     
2555 (จํานวน 1,056 ล้านบาท รวมอยู่ในคา่ใช้จ่ายในการขาย สว่นทีเหลือรวมอยู่ในคา่ใช้จ่ายในการบริหาร)  1,092,952 
2556 (จํานวน 1,430 ล้านบาท รวมอยู่ในคา่ใช้จ่ายในการขาย สว่นทีเหลือรวมอยู่ในคา่ใช้จ่ายในการบริหาร)  1,469,783 
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ณ วนัที 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯและบริษัทย่อยมียอดคงเหลือของยานพาหนะและอุปกรณ์ซึงได้มา
ภายใต้สญัญาเช่าทางการเงิน โดยมีมลูค่าสทุธิตามบญัชีเป็นจํานวนเงิน 32 ล้านบาท (2555: 21 ล้าน
บาท) (งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ 25 ล้านบาท 2555: 21 ล้านบาท) 

 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีอาคารและอปุกรณ์จํานวนหนึงซึงตดัค่าเสือมราคา
หมดแล้วแตย่งัใช้งานอยู่ มลูคา่ตามบญัชีก่อนหกัค่าเสือมราคาสะสมของสินทรัพย์ดงักล่าวมีจํานวนเงิน
ประมาณ 1,791 ล้านบาท (2555: 1,585 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ: 1,774  ล้านบาท 2555: 
1,569 ล้านบาท) 



14. คอมพวิเตอร์ซอฟแวร์ 
(หน่วย: พนับาท) 

    
งบการเงินรวม 

งบการเงิน         
เฉพาะกิจการ 

ราคาทุน   
1 มกราคม 2555 363,091 362,743 
ซื อเพิมระหวา่งปี 24,193 24,193 
ตดัจําหนา่ยระหวา่งปี (108,658) (108,658) 
31 ธนัวาคม 2555 278,626 278,278 
ซื อเพิมระหวา่งปี 73,920 29,024 
31 ธนัวาคม 2556 352,546 307,302 
ค่าตดัจาํหน่ายสะสม   
1 มกราคม 2555 135,043 134,993 
คา่ตดัจําหนา่ยระหวา่งปี 29,728 29,3 
คา่ตดัจําหนา่ยของสว่นทีตดัจําหนา่ยระหวา่งปี (84,474) (84,474) 
31 ธนัวาคม 2555 80,297 80,212 
คา่ตดัจําหนา่ยระหวา่งปี 30,677 29,167 
31 ธนัวาคม 2556 110,974 109,379 
ค่าเผือการด้อยค่า   
1 มกราคม 2555 38,500 38,500 
ลดลงระหวา่งปี (30,000) (30,000) 
31 ธนัวาคม 2555 8,500 8,500 
ลดลงระหวา่งปี (8,500) (8,500) 
31 ธนัวาคม 2556   
มูลค่าสุทธิตามบัญช ี   
31 ธนัวาคม 2555 189,829 189,566 
31 ธนัวาคม 2556 241,572 197,923 
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15. สิทธิการเช่า 
(หน่วย: พนับาท) 

    
งบการเงินรวม 

งบการเงิน         
เฉพาะกิจการ 

ราคาทุน   
1 มกราคม 2555 1,299,513 1,299,513 
ซื อเพิมระหวา่งปี 164,676 164,676 
31 ธนัวาคม 2555 1,464,189 1,464,189 
ซื อเพิมระหวา่งปี 399,752 329,752 
31 ธนัวาคม 2556 1,863,941 1,793,941 
ค่าตัดจาํหน่ายสะสม   
1 มกราคม 2555 240,117 240,117 
คา่ตดัจําหน่ายระหวา่งปี 43,413 43,413 
31 ธนัวาคม 2555 283,530 283,530 
คา่ตดัจําหน่ายระหวา่งปี 48,011 48,011 
31 ธนัวาคม 2556 331,541 331,541 
มูลค่าสุทธิตามบัญชี   
31 ธนัวาคม 2555 1,180,659 1,180,659 
31 ธนัวาคม 2556 1,532,400 1,462,400 

 

6. เงนิเบกิเกนิบัญชีและเงนิกู้ยืมระยะสั นจากสถาบนัการเงิน 
(หน่วย: พนับาท) 

 อตัราดอกเบี ย 
งบการเงินรวมและ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ร้อยละตอ่ปี) 2556 2555 

เงินกู้ ยืมระยะสั นจากสถาบนัการเงิน .  . 1,360,000  

  
ณ วนัที 31 ธนัวาคม  บริษัทฯมีเงินกู้ ยืมระยะสั นแบบไม่มีหลกัทรัพย์คํ าประกนัประเภทตัวแลกเงิน
จํานวนเงินรวม 1,360 ล้านบาท วงเงิน 1,000 ล้านบาท ครบกําหนดชําระในเดือนกุมภาพนัธ์ 7 และ
มีนาคม  งวดละ  ล้านบาท วงเงิน  ล้านบาท ครบกําหนดชําระเมือทวงถาม 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯ มีวงเงินเบิกเกินบญัชีธนาคารหลายแห่งทียงัมิได้เบิกใช้
เป็นจํานวนทั งสิ น  ล้านบาท และ 275 ล้านบาท ตามลําดบั และมีวงเงินสินเชืออืนๆ จํานวน ,571 
ล้านบาท และ 5,466 ล้านบาท ตามลําดบั  
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17. เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อืน 

(หนว่ย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
เจ้าหนี การค้า  กิจการทีไมเ่กียวข้องกนั 8,644,179 6,698,340 7,975,555 6,691,754 
เจ้าหนี อืน  กิจการทีเกียวข้องกนั   41,657 12 
เจ้าหนี อืน  กิจการทีไมเ่กียวข้องกนั 287,713 416,907 363,770 404,216 
เจ้าหนี คา่ซื อทรัพย์สนิ 1,166,381 301,694 909,672 301,694 
คา่ใช้จา่ยค้างจ่าย  กิจการทีเกียวข้องกนั 1,581 1,124 1,581 1,124 
คา่ใช้จา่ยค้างจ่าย  กิจการทีไมเ่กียวข้องกนั 956,861 673,267 771,986 656,042 
รวมเจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อืน 11,056,715 ,, 10,064,221 8,054,842 

 

18. หนี สินตามสัญญาเช่าการเงิน 

(หนว่ย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 สว่นทีถงึกําหนดชําระในหนึงปี สว่นทีถงึกําหนดชําระเกินหนึงปี 
 2556 2555 2556 2555 
หนี สินตามสญัญาเช่าการเงิน 9,925 7,192 20,607 18,541 
หกั: ดอกเบี ยรอการตดัจําหน่าย (1,849) (1,225) (1,594) (1,717) 
สทุธิ 8,076 5,967 19,013 16,824 

 

(หนว่ย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สว่นทีถงึกําหนดชําระในหนึงปี สว่นทีถงึกําหนดชําระเกินหนึงปี 
 2556 2555 2556 2555 
หนี สินตามสญัญาเช่าการเงิน 5,871 7,192 12,670 18,541 
หกั: ดอกเบี ยรอการตดัจําหน่าย (880) (1,225) (777) (1,717) 
สทุธิ 4,991 5,967 11,893 16,824 
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บริษัทฯและบริษัทย่อยได้ทําสญัญาเช่าการเงินกบับริษัทลีสซิงเพือเช่ายานพาหนะและอปุกรณ์ใช้ในการ
ดําเนินงานของกิจการโดยมีกําหนดการชําระค่าเช่าเป็นรายเดือน อายุของสญัญามีระยะเวลาโดยเฉลีย
ประมาณ 3 ถงึ  ปี  

 
บริษัทฯและบริษัทย่อยมีภาระผกูพนัทีจะต้องจ่ายคา่เช่าขั นตําตามสญัญาเช่าการเงินดงันี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม 
 31 ธนัวาคม 2556 
 ไมเ่กิน 1 ปี 1  5 ปี รวม 

ผลรวมของจํานวนเงินขั นตําทีต้องจ่ายทั งสิ นตามสญัญาเชา่ 9,925 20,607 30,532 
ดอกเบี ยตามสญัญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                                                          (1,849) (1,594) (3,443) 
มลูค่าปัจจบุนัของจํานวนเงินขั นตําทีต้องจ่ายทั งสิ นตามสญัญาเช่า 8,076 19,013 27,089 

 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 2556 
 ไมเ่กิน 1 ปี 1  5 ปี รวม 

ผลรวมของจํานวนเงินขั นตําทีต้องจ่ายทั งสิ นตามสญัญาเชา่ 5,871 12,670 18,541 
ดอกเบี ยตามสญัญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                                                 (880) (777) (1,657) 
มลูค่าปัจจบุนัของจํานวนเงินขั นตําทีต้องจ่ายทั งสิ นตามสญัญาเช่า 4,991 11,893 16,884 

 

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 31 ธนัวาคม 2555 
 ไมเ่กิน 1 ปี 1  5 ปี รวม 

ผลรวมของจํานวนเงินขั นตําทีต้องจ่ายทั งสิ นตามสญัญาเชา่ 7,192 18,541 25,733 
ดอกเบี ยตามสญัญาเช่าการเงินรอการตดับญัชี                             (1,225) (1,717) (2,942) 
มลูค่าปัจจบุนัของจํานวนเงินขั นตําทีต้องจ่ายทั งสิ นตามสญัญาเช่า 5,967 16,824 22,791 
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19. เงนิกู้ยืมระยะยาว 

(หน่วย: พนับาท) 
 อตัรา  งบการเงินรวมและ 

เงินกู้  ดอกเบี ย การชําระคืน งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 (ร้อยละตอ่ปี)  2556 2555 

1 3.70 ชําระดอกเบี ยเป็นรายงวดทกุ 3 เดือน เริมชําระ
งวดแรกในเดือนทีสามนบัตั งแตเ่ดือนทีเบิก
รับเงินกู้  

ชําระคืนเงินต้นเป็นรายงวดทกุ 6 เดือน เริม
ชําระงวดแรกในเดือนทีหกนบัตั งแตเ่ดือนที
เบิกรับเงินกู้งวดแรก โดยต้องชําระหนี เงินต้น
ให้เสร็จสิ นภายใน 10 งวด หรือ 60 เดือนนบั
จากเดือนทีเบิกรับเงินกู้งวดแรก  1,200,000 1,500,000 

2 3.71 ชําระดอกเบี ยเป็นรายงวดทกุ 3 เดือน เริมชําระ
งวดแรกในเดือนทีสามนบัตั งแตเ่ดือนทีเบิก
รับเงินกู้  

ชําระคืนเงินต้นเป็นรายงวดทกุ 6 เดือน เริม
ชําระงวดแรกในเดือนทีหกนบัตั งแตเ่ดือนที
เบิกรับเงินกู้งวดแรก โดยต้องชําระหนี เงินต้น
ให้เสร็จสิ นภายใน 10 งวด หรือ 60 เดือนนบั
จากเดือนทีเบกิรับเงินกู้งวดแรก 900,000  

รวม 2,100,000 1,500,000 
หกั: สว่นทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี (500,000) (300,000) 
เงินกู้ยืมระยะยาว  สทุธิจากสว่นทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี 1,600,000 1,200,000 

 
เงินกู้ ยืมดงักลา่วเป็นเงินกู้ ยืมแบบไม่มีหลกัทรัพย์คํ าประกนัจากสถาบนัการเงินแห่งหนึง ภายใต้สญัญา
เงินกู้  บริษัทฯต้องปฎิบัติตามเงือนไขทางการเงินบางประการตามทีระบุในสัญญา เช่น การดํารง
อตัราสว่นหนี สินตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น เป็นต้น 
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20. สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน 

 จํานวนเงินสํารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานซึงเป็นเงินชดเชยพนกังานเมือออกจากงานแสดงได้
ดงันี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์

ต้นปี 
 

80,958 
 

91,352 
 

80,958 
 

91,352 
ต้นทนุบริการในปัจจบุนั 10,700 9,854 7,838 9,854 
ต้นทนุดอกเบี ย 3,646 3,533 2,671 3,533 
ผลประโยชน์ทีจ่ายในระหวา่งปี (3,429)  (3,429)  
กําไรจากการประมาณการตามหลกั

คณิตศาสตร์ประกนัภยั 
 

 
 

(23,781) 
 

 
 

(23,781) 
ภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์

ปลายปี 
 

91,875 
 

80,958 
 

88,038 
 

80,958 

 
 คา่ใช้จ่ายเกียวกบัผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังานรวมอยู่ในสว่นของกําไรขาดทนุแสดงได้ดงันี  

(หน่วย: พนับาท) 

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
ต้นทนุบริการในปัจจบุนั 10,700 9,854 7,838 9,854 
ต้นทนุดอกเบี ย 3,646 3,533 2,671 3,533 
รวมค่าใช้จ่ายที รับรู้ในส่วนของ 
 กาํไรขาดทุน 

 
14,346 

 
13,387 

 
10,509 

 
13,387 

คา่ใช้จา่ยดงักลา่วรับรู้ในรายการตอ่ไปนี ใน
สว่นของกําไรขาดทนุ 

    

 คา่ใช้จา่ยในการขายและการบริหาร 14,346 13,387 10,509 13,387 

 ผลกําไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัสะสม (สทุธิจากภาษีเงินได้) ของบริษัทฯ
และบริษัทย่อยทีรับรู้ในกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืนและรับรู้เป็นส่วนหนึงของกําไรสะสม ณ วันที 31 
ธันวาคม 2556 มีจํานวนประมาณ 19 ล้านบาท (2555: 19 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ: 19 
ล้านบาท 5:  ล้านบาท) 

  



บมจ. โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ 139


 สมมติฐานทีสําคญัในการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัประเมินสรุปได้ดงันี  

 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
อตัราคิดลด 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 
อตัราการขึ นเงินเดือนในอนาคต  
 (ขึ นกบัชว่งอาย)ุ 

6.0%  6.5% 6.0%  6.5% 6.0%  6.5% 6.0%  6.5% 

อตัราการเปลียนแปลงในจํานวน   พนกังาน 
(ขึ นกบัชว่งอาย)ุ 

0  50% 0  50% 0  50% 0  50% 

 จํานวนเงินภาระผกูพนัตามโครงการผลประโยชน์และภาระผกูพนัทีถกูปรับปรุงจากผลของประสบการณ์
สําหรับปีปัจจบุนัและสีปีย้อนหลงัแสดงได้ดงันี  

(หน่วย: พนับาท) 

 จํานวนภาระผกูพนัตาม จํานวนภาระผกูพนัทีถกูปรับปรุง 
 โครงการผลประโยชน์ จากผลของประสบการณ์ 
                                 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 
                                 

งบการเงินรวม 
งบการเงิน

เฉพาะกิจการ 
ปี 2556 91,875 88,038   
ปี 2555 80,958 80,958 57,711 57,711 
ปี 2554 91,352 91,352   
ปี 2553 76,786 76,786   
ปี 2552 63,516 63,516   

 

21. หุ้นกู้ 
 งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
 จํานวนหุ้น (หนว่ย) จํานวนเงิน (พนับาท) 
 2556 2555 2556 2555 
หุ้นกู้ประเภทไมม่ีหลกัประกนั     

ครั งที /2553  700,000  700,000 
ครั งที /2553  1,000,000  1,000,000 
ครั งที 1/2554 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 
ครั งที 1/2555 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 
ครั งที 1/2556 4,000,000  4,000,000  

รวม 6,300,000 4,000,000 6,300,000 4,000,000 
หกั: สว่นทีจะถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี   (1,700,000) 
หุ้นกู้   สทุธิจากสว่นทีถึงกําหนดชําระภายในหนึงปี  6,300,000 2,300,000 
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รายละเอียดของหุ้นกู้ มีดงันี  

1. หุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกนัของบริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จํากดั (มหาชน) ครั งที 1/2553 
ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2556 

ชือของหุ้นกู้  
"หุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกนัของ 

บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซน็เตอร์ จํากดั (มหาชน) ครั งที 1/2553 ครบกําหนด    
ไถ่ถอนปี 2556" 

จํานวนเงิน  700 ล้านบาท  
อายุ  3 (สาม) ปี นบัจากวนัทีออกหุ้นกู้   
วนัทีออกหุ้นกู้   8 มกราคม 2553 
อตัราดอกเบี ย ร้อยละ 3.65 ตอ่ปี  
ระยะเวลาการชําระดอกเบี ย ชําระทกุๆ 3 (สาม) เดือน ในเดือนมกราคม เมษายน กรกฎาคมและตลุาคม  

 
ของแตล่ะปี ตลอดอายขุองหุ้นกู้  กําหนดชําระดอกเบี ยครั งแรกวนัที 8 
เมษายน 

 2553 และชําระดอกเบี ยครั งสดุท้ายวนัที 8 มกราคม 2556 
การชําระเงินต้น ในวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้คือวนัที 8 มกราคม 2556 
เงือนไขและข้อจํากดัทางการเงิน การดํารงสดัส่วนหนี สินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้นและข้อจํากดัการประกาศจ่าย 
 เงินปันผล 

 เมือวนัที  มกราคม  บริษัทฯได้ชําระคืนเงินต้นตามเงือนไขการชําระคืนของหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ
และไมมี่ประกนัของบริษัท โฮม โปรดกัส์ เซน็เตอร์ จํากดั (มหาชน) ครั งที / จํานวน  ล้าน
บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ครบทั งจํานวนแล้ว 

2. หุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกนัของบริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จํากดั (มหาชน) ครั งที 2/2553 
ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2556 

ชือของหุ้นกู้  
"หุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกนัของ 

บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซน็เตอร์ จํากดั (มหาชน) ครั งที 2/2553 ครบกําหนด    
ไถ่ถอนปี 2556" 

จํานวนเงิน  1,000 ล้านบาท  
อายุ  3 (สาม) ปี นบัจากวนัทีออกหุ้นกู้   
วนัทีออกหุ้นกู้   25 มิถนุายน 2553 
อตัราดอกเบี ย ร้อยละ 3.00 ตอ่ปี  
ระยะเวลาการชําระดอกเบี ย ชําระทกุๆ 6 (หก) เดือน ในเดือนมิถุนายน และธนัวาคม  

 
ของแตล่ะปี ตลอดอายขุองหุ้นกู้  กําหนดชําระดอกเบี ยครั งแรกวนัที 25 
ธนัวาคม 2553 และชําระดอกเบี ยครั งสดุท้ายวนัที 25 มิถนุายน 2556 

การชําระเงินต้น ในวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้คือวนัที 25 มิถนุายน 2556 
เงือนไขและข้อจํากดัทางการเงิน การดํารงสดัส่วนหนี สินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้นและข้อจํากดัการประกาศจ่าย 
 เงินปันผล 
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 เมือวนัที  มิถนุายน  บริษัทฯได้ชําระคืนเงินต้นตามเงือนไขการชําระคืนของหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ
และไม่มีประกันของบริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) ครั งที 2/ จํานวน 1,0 
ล้านบาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นกู้ครบทั งจํานวนแล้ว 

3. หุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกนัของบริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จํากดั (มหาชน) ครั งที 1/2554 
ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2558 

ชือของหุ้นกู้  
"หุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกนัของ 

บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซน็เตอร์ จํากดั (มหาชน) ครั งที 1/2554                                    
ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2558" 

จํานวนเงิน  1,000 ล้านบาท  
อายุ  4 (สี) ปี นบัจากวนัทีออกหุ้นกู้   
วนัทีออกหุ้นกู้   15 กนัยายน 2554 
อตัราดอกเบี ย ร้อยละ 4.60 ตอ่ปี  
ระยะเวลาการชําระดอกเบี ย ชําระทกุๆ 3 (สาม) เดือน ในเดือนมีนาคม มิถุนายน กนัยายน และธนัวาคม  

 
ของแตล่ะปี ตลอดอายขุองหุ้นกู้  กําหนดชําระดอกเบี ยครั งแรกวนัที 15 
ธนัวาคม 2554 

การชําระเงินต้น ในวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้คือวนัที 15 กนัยายน 2558 
เงือนไขและข้อจํากดัทางการเงิน การดํารงสดัส่วนหนี สินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้นและข้อจํากดัการประกาศจ่าย 
 เงินปันผล และการจําหน่าย จ่ายหรือโอนทรัพย์สิน 

 

4. หุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกนัของบริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จํากดั (มหาชน) ครั งที 1/2555 
ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2558 

ชือของหุ้นกู้  
"หุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกนัของ 

บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซน็เตอร์ จํากดั (มหาชน) ครั งที 1/2555                                 
ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2558" 

จํานวนเงิน  1,300 ล้านบาท  
อายุ  3 (สาม) ปี นบัจากวนัทีออกหุ้นกู้   
วนัทีออกหุ้นกู้   14 กนัยายน 2555 
อตัราดอกเบี ย ร้อยละ 3.85 ตอ่ปี  
ระยะเวลาการชําระดอกเบี ย ชําระทกุๆ 6 (หก) เดือน ในเดือนมีนาคม และกนัยายน  

 
ของแตล่ะปี ตลอดอายขุองหุ้นกู้  กําหนดชําระดอกเบี ยครั งแรกวนัที 14 
มีนาคม 2556 

การชําระเงินต้น ในวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้คือวนัที 14 กนัยายน 2558 
เงือนไขและข้อจํากดัทางการเงิน การดํารงสดัส่วนหนี สินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้นและข้อจํากดัการประกาศจ่าย 
 เงินปันผล และการจําหน่าย จ่ายหรือโอนทรัพย์สิน 
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5. หุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกนัของบริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จํากดั (มหาชน) ครั งที 1/2556 
ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2559 

ชือของหุ้นกู้  
"หุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกนัของ 

บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซน็เตอร์ จํากดั (มหาชน) ครั งที 1/2556                      
ครบกําหนดไถ่ถอนปี 2559" 

จํานวนเงิน  4,000 ล้านบาท  
อายุ  3 (สาม) ปี นบัจากวนัทีออกหุ้นกู้   
วนัทีออกหุ้นกู้   18 กนัยายน 2556 
อตัราดอกเบี ย ร้อยละ 4.05 ตอ่ปี  
ระยะเวลาการชําระดอกเบี ย ชําระทกุๆ 6 (หก) เดือน ในเดือนมีนาคม และกนัยายน  

 
ของแตล่ะปี ตลอดอายขุองหุ้นกู้  กําหนดชําระดอกเบี ยครั งแรกวนัที 18 
มีนาคม 2557 

การชําระเงินต้น ในวนัครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้คือวนัที 18 กนัยายน 2559 
เงือนไขและข้อจํากดัทางการเงิน การดํารงสดัส่วนหนี สินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้นและข้อจํากดัการประกาศจ่าย 
 เงินปันผล และการจําหน่าย จ่ายหรือโอนทรัพย์สิน 

 

22. ทุนจดทะเบียน 

ในระหว่างปี 2556 ตามทีกล่าวในหมายเหตปุระกอบงบการเงินข้อ 23 ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซื อ
หุ้นสามญัของบริษัทฯได้ใช้สิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิดงันี  

 จํานวนใบสาํคญั จํานวนหุ้น ราคา  
ปี 2556 แสดงสทิธิ สามญั ใช้สทิธิ จํานวนเงิน 

 (หนว่ย) (หุ้น) (บาทตอ่หุ้น) (บาท) 
ESOPW4     
    ไตรมาสทีหนึง 743,578 2,702,904 1.095 2,959,68 
    ไตรมาสทีสอง 446,821 1,894,965 1.000 1,894,965 
รวม 1,190,399 4,597,869  4,854,64 

 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 ใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซื อหุ้นสามญัของบริษัทฯ (ESOPW4) ได้ถูกใช้สิทธิ
หมดทั งจํานวนแล้ว 
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จํานวนหุ้นสามญั ทนุชําระแล้ว และสว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญัของบริษัทฯมีการเปลียนแปลงดงันี  

    สว่นเกินมลูคา่ 
  จํานวนหุ้น ทนุชําระแล้ว หุ้นสามญั 
  (พนัหุ้น) (พนับาท) (พนับาท) 

หุ้นสามญัจดทะเบียน    
ณ วนัต้นปี 7,054,971   
เพิมขึ นระหวา่งปี 2,544,820   
ลดลงระหวา่งปี (9,943)   
ณ วนัปลายปี 9,589,848   

หุ้นสามญัทีออกและชําระแล้ว    
ณ วนัต้นปี 7,041,430 7,041, 646,066 
เพิมทนุจากการใช้สทิธิของใบสาํคญัแสดงสทิธิ 4,598 4,598 257 
เพิมทนุจากการจ่ายหุ้นปันผล 2,543,523 2,543,523  
ณ วนัปลายปี 9,589,551 9,589,551 646,323 

  

 เมือวนัที 5 เมษายน 2556 ทีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯมีมติอนมุตัิเรืองทนุจดทะเบียนดงันี  
1. อนมุตัิลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯจากทนุจดทะเบียนเดิมจํานวน 7,054.97 ล้านบาท เป็นทุนจด

ทะเบียนใหมจํ่านวน 7,053.58 ล้านบาท โดยยกเลิกหุ้นสามญัจดทะเบียนทีคงเหลือจากการจดัสรร
หุ้นปันผลระหวา่งกาลตามมติทีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั งที 1/2555 จํานวน 1.39 ล้านหุ้น มลูคา่ที
ตราไว้หุ้นละ  บาท  

 เมือวนัที 19 เมษายน 2556 บริษัทฯได้จดทะเบียนลดทุนกบักระทรวงพาณิชย์เป็นทุนจดทะเบียน 
7,053.58 ล้านบาท โดยมีทนุออกจําหน่ายและชําระแล้ว 7,044.13 ล้านบาท  

2. อนมุตัิการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษัทฯจํานวนไมเ่กิน 1,174.61 ล้านหุ้น มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 1 
บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯในอัตรา 6 หุ้ นเดิมต่อ 1 หุ้ นปันผล รวมมูลค่าทั งสิ นไม่เกินจํานวน 
1,174.61 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายปันผล 0.1667 บาทต่อหุ้น ทั งนี ในกรณีทีผู้ ถือหุ้นรายใดมี
เศษของหุ้นเดิมหลงัการจดัสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอตัราหุ้นละ 0.1667 บาท 

3. อนมุตัิเพิมทนุจดทะเบียนของบริษัทฯจากทนุจดทะเบียนเดิมจํานวน 7,053.58 ล้านบาท เป็นทนุจด
ทะเบียนใหมจํ่านวน 8,228.19 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามญัใหมจํ่านวน 1,174.61 ล้านหุ้น มลู
คา่ทีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 

 เมือวนัที 26 เมษายน 2556 บริษัทฯได้รายงานผลจํานวนหุ้นสามญัทีจัดสรรเป็นหุ้นปันผลจริง
จํานวน 1,173.61 ล้านหุ้น แก่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 เมือวนัที 30 เมษายน 2556 บริษัทฯได้จดทะเบียนเพิมทุนกบักระทรวงพาณิชย์เป็นทุนจดทะเบียน 
8,228.19 ล้านบาท โดยมีทนุออกจําหน่ายและชําระแล้ว 8,217.74 ล้านบาท 
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 เมือวนัที 22 ตลุาคม 2556 ทีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯมีมติอนมุตัิเรืองทนุจดทะเบียนดงันี  

1. อนมุตัิลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯจากทนุจดทะเบียนเดิมจํานวน 8,228.19 ล้านบาท เป็นทนุจด
ทะเบียนใหมจํ่านวน 8,219.64 ล้านบาท โดยยกเลิกหุ้นสามญัจดทะเบียนทีคงเหลือจากการจดัสรร
หุ้นปันผลตามมติทีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 จํานวน 1.00 ล้านหุ้น และส่วนทีคงเหลือ
จากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสําคญัแสดงสิทธิทีออกให้กบัพนักงาน (ESOPW4) จํานวน 7.55 
ล้านหุ้น รวมจํานวน 8.55 ล้านหุ้น มลูคา่ทีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

 เมือวนัที 7 พฤศจิกายน 2556 บริษัทฯได้จดทะเบียนลดทนุกบักระทรวงพาณิชย์เป็นทนุจดทะเบียน 
8,219.64 ล้านบาท โดยมีทนุออกจําหน่ายและชําระแล้ว 8,219.64 ล้านบาท 

2. อนมุตัิการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษัทฯจํานวนไมเ่กิน 1,370.21 ล้านหุ้น มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ  
บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯในอัตรา  หุ้ นเดิมต่อ  หุ้ นปันผล รวมมูลค่าทั งสิ นไม่เกินจํานวน 
1,370.21 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายปันผล . บาทต่อหุ้น ทั งนี ในกรณีทีผู้ ถือหุ้นรายใดมี
เศษของหุ้นเดิมหลงัการจดัสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอตัราหุ้นละ . บาท 

3. อนมุตัิเพิมทนุจดทะเบียนของบริษัทฯจากทนุจดทะเบียนเดิมจํานวน 8,219.64 ล้านบาท เป็นทนุจด
ทะเบียนใหมจํ่านวน 9,589.85 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จํานวน 1,370.21 ล้านหุ้น มลู
คา่ทีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 

 เมือวนัที 8 พฤศจิกายน 2556 บริษัทฯได้รายงานผลจํานวนหุ้นสามญัทีจดัสรรเป็นหุ้นปันผลจริง
จํานวน 1,369.91 ล้านหุ้น แก่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 เมือวนัที  พฤศจิกายน 2556 บริษัทฯได้จดทะเบียนเพิมทุนกับกระทรวงพาณิชย์เป็นทุนจด
ทะเบียน 9,589.85 ล้านบาท โดยมีทนุออกจําหน่ายและชําระแล้ว 9,589.55 ล้านบาท 
 

23. ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

 ใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซื อหุ้นสามญัของบริษัทฯซึงออกให้โดยไมมี่ราคาเสนอขาย มีรายละเอียดดงันี  
ประเภท  วนัทีออก จํานวนใบสําคญั อายใุบสําคญั ราคาใช้สิทธิ อตัราการใช้สิทธิ 

ใบสําคญัแสดงสิทธิ ออกให้แก่ ใบสําคญัแสดงสิทธิ แสดงสิทธิทีออก แสดงสิทธิ ต่อ  หุ้นสามญั ต่อ  หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ 
   (หน่วย)    

ESOPW4 กรรมการและพนกังานของ     23 พ.ค. 2551 50,000,000 5 ปี 3.98  บาท 1 หุ้นสามญั 
    บริษัทฯและบริษัทยอ่ย      

 
ในระหว่างระยะเวลาของการใช้สิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิ ESOP W4 นี  บริษัทฯได้มีการจ่ายเงินปันผล
และหุ้นปันผล ตามเงือนไขทีกําหนดไว้ในหนงัสือชี ชวนการเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ  
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บริษัทฯต้องปรับราคาใช้สิทธิและอตัราการใช้สิทธิของ ESOPW4 ดงันี  
 

วนัทีมีผลบงัคบัใช้ 
 

ราคาใช้สิทธิตอ่ 1 หุ้นสามญั 
อตัราการใช้สิทธิตอ่ 1 หน่วย 

ใบสําคญัแสดงสิทธิ 
16 เมษายน 2552 3.912 บาท 1.017 หุ้นสามญั 
12 ตลุาคม 2552 2.059 บาท 1.932 หุ้นสามญั 
12 เมษายน 2553 2.044 บาท 1.946 หุ้นสามญั 
12 ตลุาคม 2553 1.752 บาท 2.271 หุ้นสามญั 
12 เมษายน 2554 1.502 บาท 2.650 หุ้นสามญั 
7 ตลุาคม 2554 1.314 บาท 3.029 หุ้นสามญั 
12 ตลุาคม 2555 1.095 บาท 3.635 หุ้นสามญั 
12 เมษายน 2556 1.000 บาท 4.241 หุ้นสามญั 

 

ใบสําคญัแสดงสิทธิทีจะซื อหุ้นสามญัของบริษัทฯในระหวา่งปีมีการเปลียนแปลงดงันี  
(หน่วย: หน่วย) 

 จํานวนใบสําคญัแสดง จํานวนใบสําคญัแสดง จํานวนใบสําคญัแสดง  
ประเภท สิทธิคงเหลือ ณ วนัที  สิทธิทีมีการใช้สิทธิ สิทธิคงเหลือ ณ วนัที 

ใบสําคญัแสดงสิทธิ 31 ธันวาคม 2555 ในระหวา่งปี 31 ธันวาคม 2556 
ESOPW4 1,190,399 (1,190,399)  

 

24. โครงการสะสมหุ้นสําหรับพนักงาน 

เมือวันที 30 เมษายน 2556 ทีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมัติโครงการสะสมหุ้ นสําหรับ
พนกังาน (Employee Joint Investment Program หรือ EJIP) โดยมีรายละเอียดดงันี  

บริษัททีเข้าร่วมโครงการ บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซน็เตอร์ จํากดั (มหาชน) 
ระยะเวลาโครงการ ตั งแตว่นัที 1 กรกฎาคม 2556 ถึง 30 มิถนุายน 2561 รวมระยะเวลา 5 ปี 
พนกังานทีมีสิทธิเข้าร่วมโครงการ ผู้บริหารระดบัผู้จดัการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ นไป ซึงผา่นทดลองงาน โดยเป็นไป 
 ตามความสมคัรใจ ทั งนี ไมร่วมกรรมการบริษัทฯ และทีปรึกษาบริษัทฯ 
รูปแบบโครงการ เงินสว่นทีพนกังานจ่ายเพือเข้าร่วมโครงการ: อตัราไมเ่กินร้อยละ 5 ของเงินเดือน 

 
เงินสว่นทีบริษัทฯจ่ายสมทบให้พนกังานทีเข้าร่วมโครงการ: อตัราร้อยละ 100 ของ

เงินทีพนกังานจ่ายเข้าโครงการ 
กําหนดการซื อหุ้นเข้าโครงการ ทกุเดือน 
เงือนไขการถือครองหลกัทรัพย์ ปีที 1  3 ไมส่ามารถขายได้ทั งจํานวน 
 ครบ 3 ปี สามารถขายหุ้นได้ 25% ของจํานวนหุ้นสะสมทีมีอยู่ 
 ครบ 4 ปี สามารถขายหุ้นได้ 50% ของจํานวนหุ้นสะสมทีมีอยู่ 
 ครบ 5 ปี สามารถขายหุ้นได้ทั งจํานวน 
ตวัแทนดําเนินงาน บริษัทหลกัทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) 

 โครงการสะสมหุ้นสําหรับพนกังานนี ได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์เมือวนัที 11 มิถนุายน 2556 
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 ในระหวา่งปี 2556 บริษัทฯได้จ่ายเงินสมทบโครงการเป็นจํานวนเงิน 10 ล้านบาท (2555: ไมมี่) 
 

25. สํารองตามกฎหมาย 

 ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้อง
จดัสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึงไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ  ของกําไรสทุธิประจําปีหักด้วย
ยอดขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุสํารองนี จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
สํารองตามกฎหมายดงักลา่วไมส่ามารถนําไปจ่ายเงินปันผลได้ 

 

26. ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ 
 รายการคา่ใช้จ่ายแบ่งตามลกัษณะประกอบด้วยรายการคา่ใช้จ่ายทีสําคญัดงัตอ่ไปนี  

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
เงินเดือนและค่าแรงและผลประโยชน์อืน     

ของพนกังาน 3,105 2,627 3,023 2,627 
ค่าใช้จ่ายเกียวกบัอาคารและสถานที 1,476 1,292 1,464 1,292 
ค่าเสือมราคาและค่าตดัจําหน่าย 1,649 1,249 1,629 1,248 
ค่าสนบัสนนุการขายและการดําเนินงาน 2,483 1,440 2,453 1,435 
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 277 149 279 149 
ค่าใช้จ่ายทางภาษีและค่าธรรมเนียมราชการ 885 874 867 868 
การเปลียนแปลงในสินค้าสําเร็จรูป 708 1,030 708 1,030 

 

27. ภาษีเงนิได้  
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับปีสิ นสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2556 และ 5 สรุปได้ดงันี  

 (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 6 5 6 5 
  (ปรับปรุงใหม)่  (ปรับปรุงใหม)่ 
ภาษีเงนิได้ปัจจุบนั:     
ภาษีเงินได้นิติบคุคลสําหรับปี 807,768 804,416 799,541 798,307 
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้      

นิติบคุคลของปีก่อน 127 (1,286) 127 (1,286) 
ภาษีเงนิได้รอการตดับญัช:ี      
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจากการเกิดผล

แตกต่างชัวคราวและการกลบัรายการ 
ผลแตกต่างชัวคราว (19,147) 7,785 (8,991) 7,785 

ผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอการตดับญัชีจาก
การเปลียนแปลงอตัราภาษี  88  888 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ทีแสดงอยู่ใน     
งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ 788,748 811,803 790,677 805,694 
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จํานวนภาษีเงินได้ทีเกียวข้องกบัสว่นประกอบแตล่ะสว่นของกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จอืนสําหรับปีสิ นสดุวนัที 
31 ธนัวาคม 2556 และ 2555 สรุปได้ดงันี   

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
  (ปรับปรุงใหม)่  (ปรับปรุงใหม)่ 
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีทีเกียวข้องกบั

กําไรจากการประมาณการตามหลกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั  4,756  4,756 

 

รายการกระทบยอดจํานวนเงินระหว่างค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้กบัผลคณูของกําไรทางบญัชีกบัอตัราภาษีที
ใช้สําหรับปีสิ นสดุวนัที  ธนัวาคม  และ  สามารถแสดงได้ดงันี  

(หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 
  (ปรับปรุงใหม)่  (ปรับปรุงใหม)่ 
กําไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินได้นิติบคุคล 3,857,230 3,482,599 3,910,608 3,457,244 
อตัราภาษีเงินได้นิติบคุคล 20% 23% 20% 23% 
กําไรทางบญัชีก่อนภาษีเงินได้นิติบคุคล 

คณูอตัราภาษี 771,446 800,998 782,122 795,166 
รายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้      

นิติบคุคลของปีก่อน 127 (1,286) 127 (1,286) 
ผลกระทบต่อภาษีเงินได้รอการตดับญัชี   

จากการเปลียนแปลงอตัราภาษี  888  888 
ผลกระทบทางภาษีสําหรับ:        
 รายได้ทีได้รับยกเว้นภาษี   (7,999)  
 ค่าใช้จ่ายต้องห้าม 24,077 21,424 23,957 21,416 
 ค่าใช้จ่ายทีมีสิทธิหกัได้เพิมขึ น  (,293) (10,324) (8,216) (10,324) 
 อืนๆ  1,391 103 686 (166) 
รวม    17,175 11,203 8,428 10,926 
ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ทีแสดงอยู่ใน     

งบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จ 788,748 811,803 790,677 805,694 
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สว่นประกอบของสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีและหนี สินภาษีเงินได้รอการตดับญัชี ประกอบด้วย
รายการดงัตอ่ไปนี  

  (หน่วย: พนับาท) 
 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
31 ธันวาคม 

2556 
31 ธันวาคม 

2555 
 มกราคม 

2555 
31 ธันวาคม 

2556 
31 ธันวาคม 

2555 
 มกราคม 

2555 
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการตัดบัญชี 
คา่เผือหนี สงสยัจะสญู 663 663 2,366 663 663 2,366 
คา่เผือการลดลงของมลูคา่สินค้า

คงเหลือ 41,581 35,901 31,105 40,701 35,901 31,105 
คา่เผือการด้อยคา่ของสนิทรัพย์ 15,568 11,836 21,630 15,568 11,836 21,630 
สํารองผลประโยชน์ระยะยาวของ

พนกังาน 
 

22,445 
 

20,948 
 

18,270 
 

21,678 
 

20,948 
 

18,270 
สว่นลดชดเชยสินค้ารอตดับญัชี 2,522 2,784 7,435 2,513 2,784 7,435 
ขาดทนุทางภาษีทียงัไมไ่ด้ใช้ 8,500      
รวม 91,279 72,132 80,806 81,123 72,132 80,806 
หนี สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี      
กําไรจากการประมาณการตาม

หลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 4,756 4,756  4,756 4,756  
รวม 4,756 4,756  4,756 4,756  
สินทรัพย์ภาษีเงนิได้รอการ

ตัดบัญชีสุทธิ 86,523 67,376 80,806 76,367 67,376 80,806 

 
ในเดือนตุลาคม 2554 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากอตัราร้อยละ 30 
เป็นร้อยละ 23 ในปี 2555 และเป็นร้อยละ 20 ตั งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป และในเดือนธันวาคม 2554 ได้มี
พระราชกฤษฎีกาประกาศลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเพือให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว
สําหรับปี 2555  2557 บริษัทฯได้สะท้อนผลกระทบของการเปลียนแปลงอตัราภาษีดงักล่าวในการ
คํานวณภาษีเงินได้รอการตดับญัชีตามทีแสดงไว้ข้างต้นแล้ว  

 

28. กาํไรต่อหุ้น 

กําไรตอ่หุ้นขั นพื นฐานคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปีทีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ (ไม่รวมกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน) ด้วยจํานวนถวัเฉลียถ่วงนํ าหนกัของหุ้นสามญัทีออกอยู่ในระหวา่งปี และได้ปรับปรุงจํานวน
หุ้นสามญัทีใช้ในการคํานวณกําไรต่อหุ้นของปี 2555 ทีนํามาเปรียบเทียบ (ปรับปรุงจํานวนหุ้นสามญัที
เปลียนแปลงโดยการออกหุ้นปันผล ณ วนัที 26 เมษายน 2556 จํานวน 1,173.61 ล้านหุ้น และการออก
หุ้นปันผล ณ วนัที 8 พฤศจิกายน 2556 จํานวน 1,369.91 ล้านหุ้น โดยถือเสมือนวา่การออกหุ้นปันผลได้
เกิดขึ นตั งแตว่นัทีเริมต้นของงวดแรกทีเสนอรายงาน) 
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กําไรต่อหุ้นปรับลดคํานวณโดยหารกําไรสําหรับปีทีเป็นของผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ (ไม่รวมกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอืน) ด้วยผลรวมของจํานวนถวัเฉลียถ่วงนํ าหนกัของหุ้นสามญัทีออกอยู่ในระหว่างปีตามทีกล่าว
ข้างต้นกบัจํานวนถวัเฉลียถ่วงนํ าหนกัของหุ้นสามญัทีบริษัทฯอาจต้องออกเพือแปลงหุ้นสามญัเทียบเท่า
ปรับลดทั งสิ นให้เป็นหุ้นสามญั  โดยสมมติว่าได้มีการแปลงเป็นหุ้นสามญั  ณ  วนัต้นปีหรือ  ณ  วนัออกหุ้น
สามญัเทียบเท่า 

กําไรตอ่หุ้นขั นพื นฐานและกําไรตอ่หุ้นปรับลดแสดงการคํานวณได้ดงันี  

 งบการเงินรวม 
 กําไรสําหรับปี จํานวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนํ าหนกั กําไรตอ่หุ้น  
 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
 (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านหุ้น) (ล้านหุ้น) (บาท) (บาท) 
  (ปรับปรุงใหม)่  (ปรับปรุงใหม)่  (ปรับปรุงใหม)่ 
กําไรต่อหุ้นขั นพื นฐาน       
กําไรสว่นทีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ   3,068 2,671 9,588 9,571 0.32 0.28 
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่า
ปรับลด 

      

ใบสําคญัแสดงสทิธิ   1 16   
กําไรต่อหุ้นปรับลด       
กําไรทีเป็นของผู้ ถือหุ้นสามญั       
   สมมตวิ่ามีการใช้สทิธิซื อหุ้นสามญั       
   จากใบสําคญัแสดงสทิธิ 3,068 2,671 9,589 9,587 0.32 0.28 
 


  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 กําไรสําหรับปี จํานวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนํ าหนกั กําไรตอ่หุ้น  
 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
 (ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านหุ้น) (ล้านหุ้น) (บาท) (บาท) 
  (ปรับปรุงใหม)่  (ปรับปรุงใหม)่  (ปรับปรุงใหม)่ 
กําไรต่อหุ้นขั นพื นฐาน       
กําไรสว่นทีเป็นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ   3,120 2,652 9,588 9,571 0.33 0.28 
ผลกระทบของหุ้นสามัญเทียบเท่า
ปรับลด 

      

ใบสําคญัแสดงสทิธิ   1 16   
กําไรต่อหุ้นปรับลด       
กําไรทีเป็นของผู้ ถือหุ้นสามญั       
   สมมตวิ่ามีการใช้สทิธิซื อหุ้นสามญั       
   จากใบสําคญัแสดงสทิธิ 3,120 2,652 9,589 9,587 0.33 0.28 
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29. ข้อมูลทางการเงนิจาํแนกตามส่วนงาน 

ข้อมูลส่วนงานดําเนินงานทีนําเสนอนี สอดคล้องกับรายงานภายในของบริษัทฯทีผู้ มีอํานาจตดัสินใจ
สูงสุดด้านการดําเนินงานได้รับและสอบทานอย่างสมําเสมอเพือใช้ในการตัดสินใจในการจัดสรร
ทรัพยากรให้กบัสว่นงานและประเมินผลการดําเนินงานของส่วนงาน ทั งนี ผู้ มีอํานาจตดัสินใจสงูสดุด้าน
การดําเนินงานของบริษัทคือคณะกรรมการบริษัทฯ 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยดําเนินธุรกิจหลกัในสว่นงานดําเนินงานทีรายงานเพียงส่วนงานเดียว คือ ธุรกิจค้า
ปลีก ซึงเป็นการจําหน่ายสินค้าทีเกียวข้องกบัการตกแตง่ ก่อสร้าง ตอ่เติม ซอ่มแซมอาคาร บ้านและทีอยู่
อาศยัแบบครบวงจร และให้บริการทีเกียวเนืองกับธุรกิจค้าปลีก รวมถึงธุรกิจให้เช่าพื นทีและให้บริการ
สาธารณปูโภคทีเกียวข้อง (ซึงมียอดรวมของรายได้และ/หรือกําไรและ/หรือสินทรัพย์ น้อยกว่าร้อยละ 10 
ของรายได้รวมและ/หรือกําไรและ/หรือสินทรัพย์ของทุกส่วนงาน ซึงไม่เข้าเงือนไขทีต้องแยกแสดงตามที
กําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน)  

 บริษัทฯและบริษัทย่อยประเมินผลการปฏิบตัิงานของสว่นงานโดยพิจารณาจากกําไรหรือขาดทุนจากการ
ดําเนินงานซึงวัดมูลค่าโดยใช้เกณฑ์เดียวกับทีใช้ในการวัดกําไรหรือขาดทุนจากการดําเนินงานและ
สินทรัพย์รวมในงบการเงิน ดงันั น รายได้ กําไรจากการดําเนินงาน และสินทรัพย์ทีแสดงอยู่ในงบการเงิน 
จงึถือเป็นการรายงานตามสว่นงานดําเนินงานแล้ว  

 ข้อมูลเกียวกับเขตภูมิศาสตร์ 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยดําเนินธุรกิจหลักในเขตภูมิศาสตร์เดียว คือ ประเทศไทย ดังนั นรายได้และ
สินทรัพย์ทีแสดงอยู่ในงบการเงิน จงึถือเป็นการรายงานตามเขตภมิูศาสตร์แล้ว 

 ข้อมูลเกียวกับลูกค้ารายใหญ่  

 ในปี 2556 และ 2555 บริษัทฯและบริษัทย่อยไม่มีรายได้จากลกูค้ารายใดทีมีมูลคา่เท่ากบัหรือมากกว่า
ร้อยละ 10 ของรายได้ของกิจการ 

 

30. กองทุนสํารองเลี ยงชีพ 

 บริษัทฯและบริษัทย่อย และพนกังานของบริษัทฯและบริษัทย่อย ได้ร่วมกนัจดัตั งกองทุนสํารองเลี ยงชีพ
ขึ นตามพระราชบญัญตัิกองทนุสํารองเลี ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยบริษัทฯและบริษัทย่อย และพนกังานของ
บริษัทฯและบริษัทย่อย จะจ่ายสมทบเข้ากองทนุเป็นรายเดือนในอตัราร้อยละ 3  5 ของเงินเดือน กองทนุ
สํารองเลี ยงชีพนี บริหารโดยบริษัท อเมริกัน อินเตอร์แนชชันแนล แอสชัวรันส์ จํากัด และจะจ่ายให้แก่
พนกังานเมือพนกังานนั นออกจากงานตามระเบียบวา่ด้วยกองทนุของบริษัทฯและบริษัทย่อย  

 ในระหวา่งปี 2556 บริษัทฯและบริษัทย่อย ได้จ่ายเงินสมทบกองทุนเป็นจํานวนเงิน 57 ล้านบาท (2555: 
48 ล้านบาท) (งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ: 56 ล้านบาท 2555: 48 ล้านบาท) 
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31.  เงนิปันผลจ่าย 

เงินปันผล อนมุตัิโดย เงินปันผลจ่าย เงินปันผลจ่ายตอ่หุ้น 
  (ล้านบาท) (บาท) 
เงินปันผลประจําปี 2554 ทีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น   
 เมือวนัที 4 เมษายน 2555 876 0.15 
เงินปันผลระหว่างกาล สําหรับปี 2555 ทีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น   
 เมือวนัที 5 ตลุาคม 2555 130 0.022223 
หุ้นปันผลระหว่างกาล สําหรับปี 2555 ทีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น   
 เมือวนัที 5 ตลุาคม 2555 1,173 0.20 
รวมเงินปันผลสําหรับปี 2555  2,179  
เงินปันผลประจําปี 2555 ทีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น   
 เมือวนัที 5 เมษายน 2556 131 0.0186 
หุ้นปันผลประจําปี 2555 ทีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น   
 เมือวนัที 5 เมษายน 2556 1,174 0.1667 
เงินปันผลระหว่างกาล สําหรับปี 2556 ทีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น   
 เมือวนัที 22 ตลุาคม 2556 153 0.0186 
หุ้นปันผลระหว่างกาล สําหรับปี 2556 ทีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น   
 เมือวนัที 22 ตลุาคม 2556 1,369 0.1667 
รวมเงินปันผลสําหรับปี 2556  2,827  

32. ภาระผูกพันและหนี สินทีอาจเกดิขึ น 

32.1 ภาระผูกพันตามสัญญาเช่าดาํเนินงาน 

ก) บริษัทฯและบริษัทย่อยได้เข้าทําสญัญาเช่าทีดิน อายุของสญัญามีระยะเวลาโดยเฉลียประมาณ 24 
ถึง 30 ปี และสญัญาดงักล่าวเป็นสญัญาทีบอกเลิกไม่ได้ เว้นแต่คู่สญัญาทั งสองฝ่ายตกลงยินยอม
ร่วมกนั 

 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีจํานวนเงินขั นตําทีต้องจ่ายในอนาคตทั งสิ นภายใต้สญัญาเช่าดําเนินการ
ดงันี  

(หน่วย: ล้านบาท) 
 งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 2556 2555 2556 2555 

จ่ายชําระ     
 ภายใน 1 ปี 112 63 96 63 
 มากกวา่ 1 ปี แตไ่มเ่กิน 5 ปี 442 290 392 290 
 มากกวา่ 5 ปี 2,109 1,495 1,479 1,495 
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ข) บริษัทฯได้เข้าทําสญัญาเช่าพื นทีศนูย์การค้า อายุของสญัญามีระยะเวลาโดยเฉลียประมาณ 17 ถึง 
30 ปี และสัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาทีบอกเลิกไม่ได้ เว้นแต่คู่สัญญาทั งสองฝ่ายตกลงยินยอม
ร่วมกนั 

 บริษัทฯมีจํานวนเงินขั นตําทีต้องจ่ายในอนาคตทั งสิ นภายใต้สญัญาเช่าดําเนินการดงันี  
 (หน่วย: ล้านบาท) 

  งบการเงินรวมและ 
งบการเงินเฉพาะกิจการ 

   2556 2555 
จ่ายชําระ   

ภายใน 1 ปี 119 101 
มากกวา่ 1 ปี แตไ่มเ่กิน 5 ปี 469 426 
มากกวา่ 5 ปี 1,138 1,314 

 

32.2 ภาระผูกพันตามสัญญาบริการ 

 บริษัทฯได้ทําสญัญาการรับความช่วยเหลือทางด้านการบริหารงานและการจดัการเกียวกับสินค้ากับ
บริษัทย่อยแห่งหนึง ภายใต้เงือนไขของสญัญาดงักล่าวบริษัทฯมีภาระผูกพันทีต้องจ่ายค่าตอบแทนใน
อตัราร้อยละของต้นทนุทีเกิดขึ นจริงของบริษัทย่อยดงักลา่ว ภายใต้เงือนไขทีระบใุนสญัญา 

 

32.3 สัญญาให้เช่าระยะยาว 

บริษัทฯ ได้เข้าทําสญัญาจํานวน 7 สญัญากบับริษัทอืน 2 แห่งในการให้เช่าและให้เช่าช่วงพื นทีบางส่วน
ในสาขาของบริษัทฯจํานวน 5 สาขา อายุสญัญา 29  30 ปี โดยมีค่าเช่ารับล่วงหน้ารวมจํานวน 640 
ล้านบาท สญัญาครบกําหนดระหว่างปี 2576  2579 บริษัทฯ รับรู้รายได้ตามเกณฑ์ทีเป็นระบบตลอด
อายกุารให้ประโยชน์ของสิทธิการเชา่โดยวิธีเส้นตรงตามอายสุญัญาเช่า 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯมียอดคงค้างของค่าเช่ารับล่วงหน้า (สุทธิจากจํานวนทีรับรู้เป็น
รายได้) ตามสญัญาให้เช่าพื นทีดงักลา่วจํานวน 456 ล้านบาท (2555: 478 ล้านบาท) 
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32.4 การคํ าประกัน 

ก) ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทฯมีภาระผูกพนักบัธนาคารในการคํ าประกนัการเช่า การซื อสินค้า
หรือจ้างทําของ และคํ าประกนัต่อหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เป็นจํานวนเงินรวม 151 ล้านบาท (2555: 
130 ล้านบาท)  

ข) ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2556 บริษัทฯมีภาระผกูพนัจากการเปิดวงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิตกบัธนาคาร
พาณิชย์ วงเงิน 2 ล้านเหรียญสหรัฐ (2555: 4 ล้านเหรียญสหรัฐ) 

32.5 คดีฟ้องร้อง 

 ก) ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2554 บริษัทฯถูกฟ้องร้องเป็นจําเลยในคดีแพ่งจากบริษัทแห่งหนึงซึงเกียวเนือง
กบัการทําผิดสญัญาซื อขาย โจทก์ได้เรียกให้ชําระค่าเสียหายจํานวน 16. ล้านบาท บริษัทฯได้ให้
การปฏิเสธคําฟ้องพร้อมทั งฟ้องแย้งในคดีแพ่งแก่โจกท์ โดยเรียกให้โจกท์ชําระคา่เสียหายจํานวน 7.9 
ล้านบาท อย่างไรก็ตามตั งแต่เดือนธันวาคม 2553 บริษัทฯได้บนัทึกหนี สิน (เจ้าหนี การค้า) จากการ
เรียกให้ชําระคา่เสียหายดงักลา่วแล้วในงบการเงินจํานวน 13.6 ล้านบาท 

  ในเดือนสิงหาคม 2556 ศาลชั นต้นได้พิพากษาให้บริษัทฯชดใช้ค่าเสียหายจํานวน . ล้านบาท
พร้อมดอกเบี ยในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่ฟ้องร้อง (วันที  กุมภาพันธ์ 255) อย่างไรก็ตาม 
บริษัทฯได้ทําเรืองอทุธรณ์ตอ่ศาลอทุธรณ์แล้วเพือให้เกิดความชดัเจนตอ่ไป 

 ข) ณ วนัที 31 ธันวาคม 2556 บริษัทฯถูกฟ้องร้องในคดีอืนๆ ซึงมีทุนทรัพย์รวมจํานวน 2.9 ล้านบาท 
(2555: 0.6 ล้านบาท) ขณะนี คดีอยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาล ผลในทีสุดยงัไม่
สามารถทราบได้ในขณะนี  อย่างไรก็ตามบริษัทฯเชือว่า ผลของคดีจะไม่เป็นผลเสียหายต่อบริษัทฯ 
ดงันั นบริษัทฯจงึไมไ่ด้บนัทกึสํารองคา่เผือหนี สินทีอาจจะเกิดขึ นไว้ในงบการเงิน  

 

33. เครืองมือทางการเงนิ 

33.1 นโยบายการบริหารความเสียง 

 เครืองมือทางการเงินทีสําคญัของบริษัทฯและบริษัทย่อยตามทีนิยามอยู่ในมาตรฐานการบญัชี ฉบับที 
107 “การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมลูสําหรับเครืองมือทางการเงิน” ประกอบด้วย เงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสด ลกูหนี การค้าและลกูหนี อืน เงินให้กู้ ยืมระยะสั น เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อืน 
เงินกู้ ยืมระยะสั น เงินกู้ ยืมระยะยาว และหุ้นกู้  บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสียงทีเกียวข้องกบัเครืองมือ
ทางการเงินดงักลา่ว และมีนโยบายการบริหารความเสียงดงันี  
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ความเสียงด้านการให้สินเชือ 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสียงด้านการให้สินเชือทีเกียวเนืองกับลูกหนี การค้าและลูกหนี อืน ฝ่าย
บริหารควบคุมความเสียงนี โดยการกําหนดให้มีนโยบายและวิธีการในการควบคุมสินเชือทีเหมาะสม 
ดงันั นบริษัทฯและบริษัทย่อยจึงไม่คาดว่าจะได้รับความเสียหายทีเป็นสาระสําคญัจากการให้สินเชือ 
นอกจากนี   การให้สินเชือของบริษัทฯและบริษัทย่อยไมมี่การกระจกุตวัเนืองจากบริษัทฯและบริษัทย่อยมี
ฐานของลกูค้าทีหลากหลายและมีอยู่จํานวนมากราย จํานวนเงินสงูสดุทีบริษัทฯและบริษัทย่อยอาจต้อง
สญูเสียจากการให้สินเชือคือมลูคา่ตามบญัชีของลกูหนี การค้าและลกูหนี อืนทีแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะ
การเงิน 
 

ความเสียงจากอัตราดอกเบี ย 

บริษัทฯและบริษัทย่อยมีความเสียงจากอตัราดอกเบี ยทีสําคญัอนัเกียวเนืองกบัเงินฝากสถาบันการเงิน 
เงินกู้ ยืมและหุ้นกู้  อย่างไรก็ตาม เนืองจากสินทรัพย์ทางการเงินมีอตัราดอกเบี ยทีปรับขึ นลงตามอตัรา
ตลาด และมีหนี สินทางการเงินทีมีอตัราดอกเบี ยคงทีซึงใกล้เคียงกบัอตัราตลาดในปัจจุบนั ความเสียง
จากอตัราดอกเบี ยของบริษัทฯและบริษัทย่อยจงึอยูใ่นระดบัตํา  

สินทรัพย์และหนี สินทางการเงินทีสําคญัสามารถจดัตามประเภทอตัราดอกเบี ย และสําหรับสินทรัพย์และ
หนี สินทางการเงินทีมีอตัราดอกเบี ยคงทีสามารถแยกตามวนัทีครบกําหนด หรือ วนัทีมีการกําหนดอตัรา
ดอกเบี ยใหม ่(หากวนัทีมีการกําหนดอตัราดอกเบี ยใหมถ่งึก่อน) ได้ดงันี      
 

 งบการเงินรวม 
 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2556 
 อตัราดอกเบี ยคงที อตัราดอกเบี ย ไมมี่   
 ภายใน มากกวา่ 1 ปรับขึ นลง อตัรา  อตัรา 
  ปี ถึง  ปี ตามราคาตลาด ดอกเบี ย รวม ดอกเบี ย 
 (ล้านบาท) (ร้อยละตอ่ปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   241 566 807 0.75  2.50 
ลกูหนี การค้าและลกูหนี อืน    1,411 1,411  
   241 1,977 2,218  
หนี สินทางการเงนิ       
เงินกู้ ยืมระยะสั นจากสถาบนัการเงิน 1,360    1,360 2.45  2.90 
เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อืน    11,057 11,057  
เงินกู้ยืมระยะยาว 500 1,600   2,100 3.70  3.71 
หุ้นกู้   6,300   6,300 3.85  4.60 
 1,860 7,900  11,057 20,817  
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 งบการเงินรวม 
 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2555 
 อตัราดอกเบี ยคงที อตัราดอกเบี ย ไมมี่   
 ภายใน มากกวา่ 1 ปรับขึ นลง อตัรา  อตัรา 
 1 ปี ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบี ย รวม ดอกเบี ย 
 (ล้านบาท) (ร้อยละตอ่ปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 817  82 392 1,291 0.62  3.25 
ลกูหนี การค้าและลกูหนี อืน    1,252 1,252  
 817  82 1,644 2,543  
หนี สินทางการเงนิ       
เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อืน    8,091 8,091  
เงินกู้ยืมระยะยาว 300 1,200   1,500 3.70 
หุ้นกู้  1,700 2,300   4,000 3.00  4.60 
 2,000 3,500  8,091 13,591  

 
 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2556 
 อตัราดอกเบี ยคงที อตัราดอกเบี ย ไมมี่   
 ภายใน มากกวา่ 1 ปรับขึ นลง อตัรา  อตัรา 
 1 ปี ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบี ย รวม ดอกเบี ย 
 (ล้านบาท) (ร้อยละตอ่ปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด   150 537 687 0.75  2.50 
ลกูหนี การค้าและลกูหนี อืน    1,409 1,409  
เงินให้กู้ยืมระยะสั นแก่กิจการ            

ทีเกียวข้องกนั 
 

654 
 

 
 

 
 

 
 

654 
 

4.50 
 654  150 1,946 2,750  
หนี สินทางการเงนิ       
เงินกู้ยืมระยะสั นจากสถาบนั

การเงิน 1,360    1,360 2.45  2.90 
เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อืน    10,064 10,064  
เงินกู้ยืมระยะสั นจากกิจการ          

ทีเกียวข้องกนั 90    90 2.75  3.00 
เงินกู้ยืมระยะยาว 500 1,600   2,100 3.70  3.71 
หุ้นกู้   6,300   6,300 3.85  4.60 
 1,950 7,900  10,064 19,914  
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 งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 ณ วนัที 31 ธันวาคม 2555 
 อตัราดอกเบี ยคงที อตัราดอกเบี ย ไมมี่   
 ภายใน มากกวา่ 1 ปรับขึ นลง อตัรา  อตัรา 
  ปี ถึง 5 ปี ตามราคาตลาด ดอกเบี ย รวม ดอกเบี ย 
 (ล้านบาท) (ร้อยละตอ่ปี) 
สินทรัพย์ทางการเงนิ       
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 817  30 381 1,228 0.62  3.25 
ลกูหนี การค้าและลกูหนี อืน    1,244 1,244  
 817  30 1,625 2,472  
หนี สินทางการเงนิ       
เจ้าหนี การค้าและเจ้าหนี อืน    8,055 8,055  
เงินกู้ยืมระยะสั นจากกิจการที

เกียวข้องกนั 90    90 3.00  3.50 
เงินกู้ยืมระยะยาว 300 1,200   1,500 3.70 
หุ้นกู้  1,700 2,300   4,000 3.00  4.60 
 2,090 3,500  8,055 13,645  

 
ความเสียงจากอัตราแลกเปลียน 
บริษัทฯมีความเสียงจากอตัราแลกเปลียนทีสําคญัอนัเกียวเนืองจากการซื อสินค้าเป็นเงินตราตา่งประเทศ  

 บริษัทฯมียอดคงเหลือของหนี สินทางการเงินทีเป็นสกลุเงินตราตา่งประเทศ ดงันี  
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

สกลุเงิน
สินทรัพย์ทางการเงิน  
ณ วนัที  ธันวาคม 

หนี สินทางการเงิน        
ณ วนัที  ธันวาคม 

อตัราแลกเปลียนเฉลีย                            
ณ วนัที  ธันวาคม 

 2556 2555 2556 2555 2556 2555 
 (ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (ล้าน) (บาทตอ่หน่วยเงินตราตา่งประเทศ) 

เหรียญสหรัฐอเมริกา   0.69 0.20 32.9494 30.7775 
หยวน   2.89  5.4756  

บริษัทฯมีสญัญาซื อขายเงินตราตา่งประเทศลว่งหน้าคงเหลือดงันี  (2555: ไมมี่) 
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 

ณ วนัที 31 ธันวาคม 2556 
   อตัราแลกเปลียนตามสญัญาของ   

สกลุเงิน จํานวนทีซื อ จํานวนทีขาย จํานวนทีซื อ จํานวนทีขาย วนัครบกําหนดตามสญัญา 
 (ล้าน) (ล้าน) (บาทตอ่หน่วยเงินตราตา่งประเทศ)  

เหรียญสหรัฐอเมริกา 0.50   32.9700  3 มีนาคม  
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33.2 มูลค่ายุตธิรรมของเครืองมือทางการเงนิ 

เนืองจากเครืองมือทางการเงินส่วนใหญ่ของบริษัทฯจดัอยู่ในประเภทระยะสั น เงินกู้ ยืมและหุ้นกู้ มีอตัรา
ดอกเบี ยใกล้เคียงกบัอตัราดอกเบี ยในตลาด บริษัทฯจึงประมาณมลูค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี สิน
ทางการเงินใกล้เคียงกบัมลูคา่ตามบญัชีทีแสดงในงบแสดงฐานะการเงิน 

มลูคา่ยตุิธรรม หมายถงึ จํานวนเงินทีผู้ซื อและผู้ขายตกลงแลกเปลียนสินทรัพย์กนัหรือจ่ายชําระหนี สนิใน
ขณะทีทั งสองฝ่ายมีความรอบรู้ และเต็มใจในการแลกเปลียนและสามารถต่อรองราคากนัได้อย่างเป็น
อิสระในลกัษณะทีไม่มีความเกียวข้องกนั วิธีการกําหนดมูลค่ายุติธรรมขึ นอยู่กบัลกัษณะของเครืองมือ
ทางการเงิน มลูค่ายุติธรรมจะกําหนดจากราคาตลาดล่าสดุ หรือกําหนดขึ นโดยใช้เกณฑ์การวดัมลูค่าที
เหมาะสม  


34. การบริหารจัดการทุน  

วตัถปุระสงค์ในการบริหารจดัการทนุทีสําคญัของบริษัทฯ คือ การจดัให้มีซึงโครงสร้างทนุทีเหมาะสมเพือ
สนบัสนนุการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯและเสริมสร้างมลูคา่การถือหุ้นให้กบัผู้ ถือหุ้น 

บริษัทฯบริหารจัดการสถานะของทุนโดยใช้อตัราส่วนหนี สินต่อทุน (DebttoEquity Ratio) เพือให้
สอดคล้องกบัเงือนไขในข้อกําหนดของเงินกู้ ยืมระยาวและหุ้นกู้  ซึงต้องรักษาระดบัของอตัราส่วนหนี สิน
ตอ่ทนุให้ไมเ่กิน 1.75 ตอ่ 1 

ในระหว่างปีสิ นสดุวนัที 31 ธันวาคม 2556 และ 2555 บริษัทฯไม่ได้เปลียนแปลงวตัถุประสงค์ นโยบาย 
หรือกระบวนการในการบริหารจดัการทนุ 

 

35. เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน 

 เมือวนัที 25 กมุภาพนัธ์ 2557 ทีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯได้มีมติอนมุตัิเพือนําเสนอตอ่ทีประชมุผู้ ถือ
หุ้นเพือพิจารณาอนมุตัิในเรืองดงัตอ่ไปนี  

. อนุมตัิการจ่ายปันผลจากผลการดําเนินงานของเดือนกรกฎาคม 2556 ถึงธันวาคม 2556 โดยมี
รายละเอียดดงันี  

  จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษัทฯจํานวนไม่เกิน 1,370.35 ล้านหุ้น มลูค่าทีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯในอัตรา 7 หุ้ นเดิมต่อ 1 หุ้ นปันผล รวมมูลค่าทั งสิ นไม่เกินจํานวน 
1,370.35 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายปันผล 0.1429 บาทต่อหุ้น ทั งนี ในกรณีที  ผู้ ถือหุ้นราย
ใดมีเศษของหุ้ นเดิมหลังการจัดสรรหุ้ นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตราหุ้ นละ 
0.1429 บาท 

  จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.0159 บาท หรือคิดเป็นจํานวนเงินไมเ่กิน 152.48 ล้านบาท 
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 โดยมีกําหนดจ่ายหุ้นปันผลและเงินปันผลจํานวนดงักลา่วภายในวนัที 8 พฤษภาคม 2557 

 เนืองจากในการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นเมือวันที 22 ตุลาคม 2556 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายปันผล
ระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นโดยจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษัทฯในอตัราหุ้นละ 0.1667 บาท และ
จา่ยปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.0186 บาท ซึงได้จ่ายเงินปันผลไปเมือวนัที 30 ตลุาคม 2556 
ดงันั น รวมการจ่ายปันผลสําหรับปี 2556 คิดเป็นมลูคา่ 0.3441 บาทตอ่หุ้น (ก่อนปรับลด) 

2. อนุมตัิลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 9,589.85 ล้านบาท เป็นทุนจด
ทะเบียนใหมจํ่านวน 9,589.55 ล้านบาท โดยยกเลิกหุ้นสามญัจดทะเบียนทีคงเหลือจากการจดัสรร
หุ้นปันผลระหว่างกาลตามมติทีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั งที 1/2556 จํานวน 0.3 ล้านหุ้น มูลค่าที
ตราไว้หุ้นละ  บาท 

. อนมุตัิเพิมทนุจดทะเบียนของบริษัทฯจากทนุจดทะเบียนเดิมจํานวน 9,589.55 ล้านบาท เป็น  ทนุจด
ทะเบียนใหม่จํานวน 10,959.90 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จํานวน 1,370.35 ล้านหุ้น มลู
คา่ทีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 

 

36. การอนุมัตงิบการเงนิ 

 งบการเงินนี ได้รับอนมุตัิให้ออกโดยคณะกรรมการบริษัทฯเมือวนัที 25 กมุภาพนัธ์ 2557 



Life’s ConvenientHome Service

Home Service

Home Assistance



Home Assistance

บรษัิท โฮม โปรดกัส์ เซน็เตอร์ จ�ำกัด (มหำชน)

บริษัท เมกำ โฮม เซ็นเตอร์ จ�ำกัด

96/27 หมู่ 9 ต�ำบลบำงเขน อ�ำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์  0 2832 1000   โทรสำร 0 2832 1044

49 หมู่ 5 ต�ำบลคลองหนึ่ง อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี 12120
โทรศัพท์  0 2516 0099   โทรสำร 0 2516 0098 

รังสิต   0 2516 0088
กรุงเทพฯ และปริมณฑล : เหนือ:

แม่สอด   0 5550 6955

0 4534 4700  0 7421 0999




