
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

(หน่วย: บาท)

ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่
หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7 2,698,062,771              2,434,763,379             2,391,213,347             2,181,356,782             
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 8 1,704,101,361              1,620,156,733             1,583,790,301             1,567,497,711             
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                                    -                                   2,793,561,500             1,869,374,000             
สินคา้คงเหลือ 9 8,364,757,754              8,030,815,876             7,082,564,354             7,025,531,806             
ภาษีมูลค่าเพิม่คา้งรับ 341,103,718                 392,375,137                68,894,127                  183,190,566                
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน 10 259,188,165                 312,599,745                199,580,463                265,329,897                
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 13,367,213,769            12,790,710,870           14,119,604,092           13,092,280,762           
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 -                                    -                                   1,258,678,088             1,258,678,088             
อสงัหาริมทรัพยเ์พือ่การลงทุน 12 3,218,237,904              2,764,571,869             4,024,163,329             3,340,263,794             
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 13 27,655,131,878            26,351,908,598           23,549,180,597           23,428,936,773           
คอมพวิเตอร์ซอฟตแ์วร์ 14 352,132,621                 246,256,330                312,952,054                202,246,048                
สิทธิการเช่า 15 2,157,905,312              1,967,320,615             1,933,313,328             1,823,405,690             
อสงัหาริมทรัพยร์อการขาย 3,229,639                     3,229,639                    3,229,639                    3,229,639                    
เงินประกนัการเช่า 53,258,350                   53,279,810                  52,553,350                  52,574,810                  
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 26 135,386,433                 118,289,801                118,893,734                93,455,315                  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 48,539,222                   17,251,243                  11,370,536                  4,295,382                    
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 33,623,821,359            31,522,107,905           31,264,334,655           30,207,085,539           
รวมสินทรัพย์ 46,991,035,128            44,312,818,775           45,383,938,747           43,299,366,301           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

(หน่วย: บาท)

ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่
หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 17 12,773,312,636            12,075,365,147           11,176,958,259           11,092,889,038           
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน
   ที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 18 17,744,698                   10,448,636                  7,150,951                    4,103,001                    
เงินกูย้มืระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                                    -                                   90,000,000                  90,000,000                  
เงินกูย้มืระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 19 700,000,000                 700,000,000                700,000,000                700,000,000                
หุน้กูท้ี่ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 21 4,000,000,000              2,300,000,000             4,000,000,000             2,300,000,000             
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 380,181,939                 364,566,980                380,181,939                364,566,980                
ภาษีมูลค่าเพิม่คา้งจ่าย 1,594,463                     5,484,643                    -                                   -                                  
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 1,018,944,922              761,902,078                982,188,295                740,033,806                
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน 582,569,895                 558,794,362                542,786,366                530,837,296                
รวมหนี้สินหมุนเวียน 19,474,348,553            16,776,561,846           17,879,265,810           15,822,430,121           
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก
   ส่วนที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 18 9,364,050                     15,730,561                  1,409,239                    7,292,294                    
เงินกูย้มืระยะยาว - สุทธิจาก
   ส่วนที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 19 1,100,000,000              1,800,000,000             1,100,000,000             1,800,000,000             
หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนที่ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 21 8,550,000,000              9,050,000,000             8,550,000,000             9,050,000,000             
สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 20 165,053,409                 106,761,135                148,472,947                101,004,260                
ค่าเช่ารับล่วงหนา้ - สุทธิจากส่วนที่รอรับรู้รายไดภ้ายในหน่ึงปี 396,268,066                 404,034,556                396,268,066                404,034,556                
หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน 393,371,978                 458,097,056                214,779,317                299,345,462                
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 10,614,057,503            11,834,623,308           10,410,929,569           11,661,676,572           
รวมหนี้สิน 30,088,406,056            28,611,185,154           28,290,195,379           27,484,106,693           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

(หน่วย: บาท)

ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่
หมายเหตุ 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557 31 ธนัวาคม 2558 31 ธนัวาคม 2557

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้ 22
   ทุนจดทะเบียน
       หุน้สามญั 13,151,315,446 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท
          (2557: หุน้สามญั 12,329,396,991 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) 13,151,315,446            12,329,396,991           13,151,315,446           12,329,396,991           
   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้
       หุน้สามญั 13,151,198,025 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท
          (2557: หุน้สามญั 12,329,315,446 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) 13,151,198,025            12,329,315,446           13,151,198,025           12,329,315,446           
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 22 646,323,076                 646,323,076                646,323,076                646,323,076                
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ 24
      สาํรองตามกฎหมาย - บริษทัฯ 1,052,880,000              876,180,000                1,052,880,000             876,180,000                
      สาํรองตามกฎหมาย - บริษทัยอ่ย 1,000,000                     1,000,000                    -                                   -                                  
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 2,120,204,357              1,872,691,349             2,243,342,267             1,963,441,086             
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (68,984,115)                  (23,886,379)                 -                                   -                                  
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 16,902,621,343            15,701,623,492           17,093,743,368           15,815,259,608           
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 7,729                            10,129                         -                                   -                                  
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 16,902,629,072            15,701,633,621           17,093,743,368           15,815,259,608           
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 46,991,035,128            44,312,818,775           45,383,938,747           43,299,366,301           

-                                    -                                   -                                   -                                  
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557
กาํไรขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขาย 52,512,720,072   47,964,748,720   48,060,490,391   45,239,883,150   
รายไดค้่าเช่าและค่าบริการ 1,477,234,811     1,190,817,576     1,241,855,276     983,544,545        
รายไดอ่ื้น 2,253,219,052     2,053,022,932     2,305,246,010     2,067,633,658     
รวมรายได้ 56,243,173,935   51,208,589,228   51,607,591,677   48,291,061,353   
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 38,999,730,076   35,472,881,516   35,477,375,578   33,283,348,396   
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริการ 10,647,805,210   9,625,363,716     9,728,899,821     8,982,735,405     
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 1,612,107,108     1,432,959,324     1,419,994,534     1,278,296,256     
ค่าใชจ่้ายอ่ืน 23,046,943          60,388,124          19,145,167          55,891,165          
รวมค่าใช้จ่าย 51,282,689,337   46,591,592,680   46,645,415,100   43,600,271,222   
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 4,960,484,598     4,616,996,548     4,962,176,577     4,690,790,131     
ค่าใชจ่้ายทางการเงิน (543,681,249)      (466,015,519)      (544,514,312)      (466,003,339)      
กาํไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงินได้ 4,416,803,349     4,150,981,029     4,417,662,265     4,224,786,792     
ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 26 (917,995,235)      (837,646,944)      (892,327,624)      (838,045,623)      
กาํไรสําหรับปี 3,498,808,114     3,313,334,085     3,525,334,641     3,386,741,169     

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถกูบันทึกในส่วนของกาํไรขาดทุนในภายหลัง
ผลต่างของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงค่า
   งบการเงินท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ (45,097,736)        (23,376,580)        -                          -                          

(45,097,736)        (23,376,580)        -                          -                          
รายการท่ีจะไม่ถกูบันทึกในส่วนของกาํไรขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 20 (42,008,886)        -                          (34,678,829)        -                          
หกั: ผลกระทบของภาษีเงินได้ 26 8,401,777           -                          6,935,766           -                          

(33,607,109)        -                          (27,743,063)        -                          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนสําหรับปี (78,704,845)        (23,376,580)        (27,743,063)        -                          

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 3,420,103,269     3,289,957,505     3,497,591,578     3,386,741,169     

การแบ่งปันกาํไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 3,498,810,514     3,313,328,487     3,525,334,641     3,386,741,169     
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย (2,400)                 5,598                  

3,498,808,114     3,313,334,085     

การแบ่งปันกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 3,420,105,669     3,289,951,907     3,497,591,578     3,386,741,169     
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุม
   ของบริษทัยอ่ย (2,400)                 5,598                  

3,420,103,269     3,289,957,505     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2558 2557 2558 2557
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กาํไรต่อหุ้น 27
กาํไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน
   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.27 0.25 0.27 0.26

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

2558 2557 2558 2557
กระแสเงินสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนภาษี 4,416,803,349     4,150,981,029     4,417,662,265     4,224,786,792     
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็น
   เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 2,720,703,271     2,264,495,995     2,440,400,944     2,063,494,247     
   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บ 140,661,717        25,561,893          125,588,245        16,230,644          
   ขาดทุนจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ 17,414,276          54,707,770          17,412,042          53,136,995          
   ค่าเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 5,338,864           -                          5,338,864           -                          
   โอนกลบัคา่เผ่ือการดอ้ยค่าของสินทรัพย์ (8,417,781)          (51,871,000)        (8,417,781)          (51,871,000)        
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 22,812,988          15,238,422          19,319,458          13,318,176          
   (กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (2,969,777)          1,097,501           (340,420)             (445,269)             
   เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                          -                          (59,997,600)        (1,249,995)          
   ค่าใชจ่้ายดอกเบ้ีย 537,242,240        458,361,162        538,251,241        458,772,617        
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 7,849,589,147     6,918,572,772     7,495,217,258     6,776,173,207     
สินทรัพย์ดาํเนินงาน (เพิม่ขึน้) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (89,283,492)        (209,373,245)      (21,631,454)        (158,376,143)      
   สินคา้คงเหลือ (474,603,595)      (1,550,738,992)   (182,620,793)      (1,066,176,790)   
   ภาษีมูลค่าเพ่ิมคา้งรับ 51,271,419          (214,324,196)      114,296,439        (72,140,886)        
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 53,411,580          6,290,859           65,749,434          (7,694,543)          
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (31,266,519)        (649,767)             (7,053,694)          1,147,740           
หนีสิ้นดาํเนินงานเพิม่ขึน้ (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 692,797,806        966,361,875        76,290,180          957,037,188        
   เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 257,042,844        52,483,213          242,154,489        37,980,692          
   ภาษีมูลค่าเพ่ิมคา้งจ่าย (3,890,180)          4,879,123           -                          -                          
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 23,342,158          188,920,604        11,515,695          177,989,047        
   ค่าเช่ารับล่วงหนา้ (7,766,490)          (30,577,606)        (7,766,490)          (30,577,606)        
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน (6,529,600)          (352,100)             (6,529,600)          (352,100)             
   หน้ีสินไม่หมุนเวียน 18,893,139          19,924,500          -                          -                          
เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 8,333,008,217     6,151,417,040     7,779,621,464     6,615,009,806     
   จ่ายดอกเบ้ีย (529,122,780)      (407,170,770)      (530,131,780)      (407,582,225)      
   จ่ายภาษีเงินได้ (911,075,130)      (831,443,843)      (895,215,318)      (817,164,311)      
เงินสดสุทธิจากกจิกรรมดาํเนินงาน 6,892,810,307     4,912,802,427     6,354,274,366     5,390,263,270     

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สําหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

2558 2557 2558 2557
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -                          -                          -                          (722,629,065)      
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                          -                          59,997,600          1,249,995           
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                          -                          (924,187,500)      (1,215,374,000)   
ซ้ือคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ (146,075,183)      (38,855,252)        (145,715,890)      (33,232,765)        
ชาํระค่าสิทธิการเช่า (262,710,382)      (496,295,734)      (179,589,704)      (420,820,990)      
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (3,794,493,592)   (5,501,924,168)   (2,549,895,399)   (4,268,146,174)   
เงินคํ้าประกนัการก่อสร้างลดลง (83,618,217)        (10,330,852)        (84,566,145)        (2,377,397)          
ซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (603,733,047)      (1,020,536,333)   (603,733,047)      (1,020,536,333)   
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 4,646,025           6,992,197           4,638,817           5,946,593           
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ของอสังหาริมทรัพยพ่ื์อการลงทุน 143,015              41,268                143,015              41,268                
เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (4,885,841,381)   (7,060,908,874)   (4,422,908,253)   (7,675,878,868)   
กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงินลดลง -                          (1,360,000,000)   -                          (1,360,000,000)   
หน้ีสินจากสัญญาเช่าการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 929,551              (909,649)             (2,835,105)          (5,488,379)          
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาว -                          1,000,000,000     -                          1,000,000,000     
ชาํระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว (700,000,000)      (600,000,000)      (700,000,000)      (600,000,000)      
เงินสดรับจากหุน้กู้ 3,500,000,000     5,050,000,000     3,500,000,000     5,050,000,000     
ชาํระคืนหุน้กู้ (2,300,000,000)   -                          (2,300,000,000)   -                          
เงินปันผลจ่าย (2,218,674,443)   (304,716,770)      (2,218,674,443)   (304,716,770)      
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจัดหาเงิน (1,717,744,892)   3,784,373,581     (1,721,509,548)   3,779,794,851     
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (25,924,642)        (8,963,120)          -                          -                          
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดเพิม่ขึน้สุทธิ 263,299,392        1,627,304,014     209,856,565        1,494,179,253     
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้ปี 2,434,763,379     807,459,365        2,181,356,782     687,177,529        
เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 7) 2,698,062,771     2,434,763,379     2,391,213,347     2,181,356,782     

-                          -                          -                          -                          
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิม่เติม
รายการท่ีมิใช่เงินสดประกอบดว้ย
   รายการซ้ืออุปกรณ์ท่ียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ -                          -                          -                          20,885,604          
   เงินปันผลคา้งจ่าย 433,375              -                          433,375              -                          
   หุน้ปันผล 821,882,579        2,739,764,458     821,882,579        2,739,764,458     
   ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั 42,008,886 -                          34,678,829 -                          

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

องคป์ระกอบอื่นของ
ส่วนของผูถ้ือหุน้
กาํไรขาดทุน
เบด็เสร็จอื่น

กาํไรสะสม ผลต่างจากการแปลงค่า ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สีย
ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกิน งบการเงินที่เป็น รวมส่วนของ ที่ไม่มีอาํนาจควบคุม รวม

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั บริษทัฯ บริษทัยอ่ย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินตราต่างประเทศ ผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถ้ือหุน้
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 9,589,550,988         646,323,076            706,780,000            1,000,000                1,773,234,995         (509,799)                  12,716,379,260       4,531                       12,716,383,791       
การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี
กาํไรสาํหรับปี -                               -                               -                               -                               3,313,328,487         -                               3,313,328,487         5,598                       3,313,334,085         
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                               -                               -                               -                               -                               (23,376,580)             (23,376,580)             -                               (23,376,580)             
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                               -                               -                               -                               3,313,328,487         (23,376,580)             3,289,951,907         5,598                       3,289,957,505         
หุน้ปันผล 30 2,739,764,458         -                               -                               -                               (2,739,764,458)        -                               -                               -                               -                               
เงินปันผลจ่าย 30 -                               -                               -                               -                               (304,707,675)           -                               (304,707,675)           -                               (304,707,675)           
โอนกาํไรสะสมจดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 24 -                               -                               169,400,000            -                               (169,400,000)           -                               -                               -                               -                               
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 12,329,315,446       646,323,076            876,180,000            1,000,000                1,872,691,349         (23,886,379)             15,701,623,492       10,129                     15,701,633,621       

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 12,329,315,446       646,323,076            876,180,000            1,000,000                1,872,691,349         (23,886,379)             15,701,623,492       10,129                     15,701,633,621       
การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี
กาํไรสาํหรับปี -                               -                               -                               -                               3,498,810,514         -                               3,498,810,514         (2,400)                      3,498,808,114         
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                               -                               -                               -                               (33,607,109)             (45,097,736)             (78,704,845)             -                               (78,704,845)             
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                               -                               -                               -                               3,465,203,405         (45,097,736)             3,420,105,669         (2,400)                      3,420,103,269         
หุน้ปันผล 22, 30 821,882,579            -                               -                               -                               (821,882,579)           -                               -                               -                               -                               
เงินปันผลจ่าย 30 -                               -                               -                               -                               (2,219,107,818)        -                               (2,219,107,818)        -                               (2,219,107,818)        
โอนกาํไรสะสมจดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 24 -                               -                               176,700,000            -                               (176,700,000)           -                               -                               -                               -                               
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 13,151,198,025       646,323,076            1,052,880,000         1,000,000                2,120,204,357         (68,984,115)             16,902,621,343       7,729                       16,902,629,072       

-                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               
-                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย



บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2558

(หน่วย: บาท)

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ รวม
หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั  - สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2557 9,589,550,988       646,323,076         706,780,000                1,790,572,050             12,733,226,114         
การเปลี่ยนแปลงระหวา่งปี
กาํไรสาํหรับปี -                            -                            -                                  3,386,741,169             3,386,741,169           
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                            -                            -                                  -                                  -                                
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                            -                            -                                  3,386,741,169             3,386,741,169           
หุน้ปันผลจ่าย 30 2,739,764,458       -                            -                                  (2,739,764,458)           -                                
เงินปันผลจ่าย 30 -                            -                            -                                  (304,707,675)              (304,707,675)             
โอนกาํไรสะสมจดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 24 -                            -                            169,400,000                (169,400,000)              -                                
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 12,329,315,446     646,323,076         876,180,000                1,963,441,086             15,815,259,608         

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 12,329,315,446     646,323,076         876,180,000                1,963,441,086             15,815,259,608         
การเปลี่ยนแปลงระหวา่งปี
กาํไรสาํหรับปี -                            -                            -                                  3,525,334,641             3,525,334,641           
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับปี -                            -                            -                                  (27,743,063)                (27,743,063)               
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับปี -                            -                            -                                  3,497,591,578             3,497,591,578           
หุน้ปันผลจ่าย 22, 30 821,882,579         -                            -                                  (821,882,579)              -                                
เงินปันผลจ่าย 30 -                            -                            -                                  (2,219,107,818)           (2,219,107,818)          
โอนกาํไรสะสมจดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย 24 -                            -                            176,700,000                (176,700,000)              -                                
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 13,151,198,025     646,323,076         1,052,880,000             2,243,342,267             17,093,743,368         

-                            -                            -                                  -                                  -                                
-                            -                            -                                  -                                  -                                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกจิการ
กาํไรสะสม


