
บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที ่30 มถุินายน 2559 

(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี
หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,972,726           2,698,063           1,663,364           2,391,213           
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3 1,316,248           1,704,101           1,243,304           1,583,790           
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -                          -                          3,115,082           2,793,562           
สินคา้คงเหลือ 4 9,224,190           8,364,758           7,715,251           7,082,564           
ภาษีมูลค่าเพิ่มคา้งรับ 356,949              341,104              48,798                68,894                
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 5 223,646              259,188              177,325              199,580              
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 13,093,759         13,367,214         13,963,124         14,119,603         
สินทรัพย์ไม่หมนุเวยีน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                          -                          1,258,679           1,258,678           
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 7 3,074,450           3,218,238           3,880,375           4,024,163           
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 27,999,516         27,655,132         23,475,746         23,549,180         
คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 9 370,765              352,133              333,969              312,952              
สิทธิการเช่า 10 2,466,628           2,157,905           2,168,693           1,933,313           
อสงัหาริมทรัพยร์อการขาย 3,230                  3,230                  3,230                  3,230                  
เงินประกนัการเช่า 52,398                53,258                51,693                52,553                
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 147,080              135,386              132,965              118,894              
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 75,921                48,539                4,494                  11,372                
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 34,189,988         33,623,821         31,309,844         31,264,335         
รวมสินทรัพย์ 47,283,747         46,991,035         45,272,968         45,383,938         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่30 มถุินายน 2559 

(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี
หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 12 13,742,489         12,762,596         11,839,838         11,176,958         
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 9,397                  17,745                1,971                  7,151                  
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -                          -                          90,000                90,000                
เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 13 700,000              700,000              700,000              700,000              
หุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 14 5,000,000           4,000,000           5,000,000           4,000,000           
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 384,186              380,182              380,525              380,182              
ภาษีมูลค่าเพิ่มคา้งจ่าย 989                     1,594                  -                          -                          
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 709,698              1,018,945           674,908              982,188              
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 670,838              582,570              627,207              542,787              
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 21,217,597         19,463,632         19,314,449         17,879,266         
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก
   ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 6,971                  9,364                  1,775                  1,409                  
เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจาก
   ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 13 750,000              1,100,000           750,000              1,100,000           
หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 14 7,550,000           8,550,000           7,550,000           8,550,000           
สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 176,582              165,053              158,100              148,473              
ค่าเช่ารับล่วงหนา้ - สุทธิจากส่วนท่ีรอรับรู้รายไดภ้ายในหน่ึงปี 394,647              396,268              394,647              396,268              
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 382,785              404,089              172,252              214,779              
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 9,260,985           10,624,774         9,026,774           10,410,929         
รวมหนีสิ้น 30,478,582         30,088,406         28,341,223         28,290,195         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่30 มถุินายน 2559 

(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี
หมายเหตุ 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 มิถุนายน 2559 31 ธนัวาคม 2558

(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้) (ยงัไม่ไดต้รวจสอบ (ตรวจสอบแลว้)
แต่สอบทานแลว้) แต่สอบทานแลว้)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุน้
   ทุนจดทะเบียน 15
       หุน้สามญั 13,151,198,025 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท
          (31 ธนัวาคม 2558: หุน้สามญั 13,151,315,446 หุน้ 
            มูลค่าหุน้ละ 1 บาท) 13,151,198         13,151,315         13,151,198         13,151,315         
   ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้
       หุน้สามญั 13,151,198,025 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 13,151,198         13,151,198         13,151,198         13,151,198         
ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 646,323              646,323              646,323              646,323              
กาํไรสะสม
   จดัสรรแลว้ 
      สาํรองตามกฎหมาย - บริษทัฯ 1,143,480           1,052,880           1,143,480           1,052,880           
      สาํรองตามกฎหมาย - บริษทัยอ่ย 1,000                  1,000                  -                          -                          
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,913,785           2,120,204           1,990,744           2,243,342           
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (50,628)               (68,984)               -                          -                          
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 16,805,158         16,902,621         16,931,745         17,093,743         
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 7                         8                         -                          -                          
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 16,805,165         16,902,629         16,931,745         17,093,743         
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 47,283,747         46,991,035         45,272,968         45,383,938         

-                          -                          -                          -                          
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2559

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
กําไรหรือขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขาย 19 14,626,340           13,254,688           13,024,470           12,221,412           
รายไดค้า่เช่าและคา่บริการ 382,380                349,207                313,781                291,937                
รายไดอ่ื้น 626,500                515,117                638,137                511,735                
รวมรายได้ 15,635,220           14,119,012           13,976,388           13,025,084           
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 10,911,087           9,867,807             9,636,954             9,046,339             
คา่ใชจ่้ายในการขาย 2,792,999             2,679,136             2,493,261             2,453,346             
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 551,735                391,745                501,925                343,647                
คา่ใชจ่้ายอ่ืน 29                         1,488                    29                         2,057                    
รวมค่าใช้จ่าย 14,255,850           12,940,176           12,632,169           11,845,389           
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 1,379,370             1,178,836             1,344,219             1,179,695             
คา่ใชจ่้ายทางการเงิน (130,064)               (140,012)               (129,867)               (140,445)               
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 1,249,306             1,038,824             1,214,352             1,039,250             
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 16 (258,636)               (218,644)               (248,714)               (213,890)               
กําไรสําหรับงวด 990,670                820,180                965,638                825,360                

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลตา่งของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่
   งบการเงินท่ีเป็นเงินตราตา่งประเทศ (13,690)                 2,754                    -                            -                            

(13,690)                 2,754                    -                            -                            
รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -                            -                            -                            -                            

-                            -                            -                            -                            

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสําหรับงวด (13,690)                 2,754                    -                            -                            

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 976,980                822,934                965,638                825,360                

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 990,670                820,180                965,638                825,360                
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                            -                            

990,670                820,180                

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 976,980                822,934                965,638                825,360                
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                            -                            

976,980                822,934                

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ)
สําหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2559

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
กําไรต่อหุ้น 17
กาํไรตอ่หุน้ขั้นพ้ืนฐาน
   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.08 0.06 0.07 0.06

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2559

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
กําไรหรือขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขาย 19 28,257,860           25,534,979           25,157,035           23,605,903           
รายไดค้า่เช่าและคา่บริการ 829,497                688,900                690,956                576,060                
รายไดอ่ื้น 1,159,672             991,411                1,184,812             1,048,046             
รวมรายได้ 30,247,029           27,215,290           27,032,803           25,230,009           
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 21,130,079           18,973,627           18,653,845           17,442,069           
คา่ใชจ่้ายในการขาย 5,516,298             5,236,808             4,936,192             4,811,182             
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 1,010,129             764,639                917,077                670,321                
คา่ใชจ่้ายอ่ืน 139                       7,480                    139                       4,369                    
รวมค่าใช้จ่าย 27,656,645           24,982,554           24,507,253           22,927,941           
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 2,590,384             2,232,736             2,525,550             2,302,068             
คา่ใชจ่้ายทางการเงิน (248,510)               (276,273)               (248,039)               (276,143)               
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 2,341,874             1,956,463             2,277,511             2,025,925             
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 16 (485,023)               (402,606)               (466,839)               (397,409)               
กําไรสําหรับงวด 1,856,851             1,553,857             1,810,672             1,628,516             

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลตา่งของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่
   งบการเงินท่ีเป็นเงินตราตา่งประเทศ 18,356                  (11,703)                 -                            -                            

18,356                  (11,703)                 -                            -                            
รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -                            (42,008)                 -                            (34,679)                 

-                            (42,008)                 -                            (34,679)                 

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสําหรับงวด 18,356                  (53,711)                 -                            (34,679)                 

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 1,875,207             1,500,146             1,810,672             1,593,837             

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,856,851             1,553,859             1,810,672             1,628,516             
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                            (2)                          

1,856,851             1,553,857             

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 1,875,207             1,500,148             1,810,672             1,593,837             
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                            (2)                          

1,875,207             1,500,146             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิเฉพาะกิจการงบการเงนิรวม



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2559

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
กําไรต่อหุ้น 17
กาํไรตอ่หุน้ขั้นพ้ืนฐาน
   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.14 0.12 0.14 0.12

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2559

(หน่วย: พนับาท)

2559 2558 2559 2558
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนภาษี 2,341,874             1,956,463             2,277,511             2,025,925             
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็น
   เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 1,429,781             1,305,957             1,248,401             1,181,797             
   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลคา่สุทธิท่ีจะไดรั้บ 74,071                  68,150                  65,635                  61,566                  
   ขาดทุนจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ 189                       2,546                    226                       2,544                    
   คา่เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 7,000                    -                            7,000                    -                            
   คา่เผื่อการดอ้ยคา่ของสินทรัพย์ 36,601                  -                            36,601                  -                            
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 11,529                  11,370                  9,627                    9,646                    
   เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                            -                            -                            (59,998)                 
   (กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (5,646)                   (1,273)                   (379)                      180                       
   คา่ใชจ่้ายดอกเบ้ีย 247,010                273,895                246,718                273,836                
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 4,142,409             3,617,108             3,891,340             3,495,496             
สินทรัพย์ดาํเนินงาน (เพิม่ขึน้) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 380,853                226,757                333,486                267,490                
   สินคา้คงเหลือ (933,503)               163,867                (698,322)               260,959                
   ภาษีมูลคา่เพ่ิมคา้งรับ (15,845)                 72,852                  20,096                  84,206                  
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 35,542                  87,775                  22,255                  96,433                  
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (26,522)                 (1,108)                   7,738                    (610)                      
หนีสิ้นดาํเนินงานเพิม่ขึน้ (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 951,080                59,877                  664,396                (384,713)               
   เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (309,247)               3,178                    (307,280)               (628)                      
   ภาษีมูลคา่เพ่ิมคา้งจ่าย (605)                      (4,659)                   -                            -                            
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 88,115                  (15,555)                 84,267                  (20,026)                 
   คา่เช่ารับล่วงหนา้ (1,621)                   (10,554)                 (1,621)                   (10,554)                 
   หน้ีสินไม่หมุนเวียน 6,846                    3,958                    -                            -                            
เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 4,317,502             4,203,496             4,016,355             3,788,053             
   จ่ายดอกเบ้ีย (248,148)               (265,645)               (247,855)               (265,585)               
   จ่ายภาษีเงินได้ (492,713)               (462,744)               (480,567)               (455,072)               
เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 3,576,641             3,475,107             3,287,933             3,067,396             

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มิถุนายน 2559

(หน่วย: พนับาท)

2559 2558 2559 2558
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
ลงทุนเพ่ิมในบริษทัยอ่ย -                            -                            (1)                          -                            
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                            -                            -                            59,998                  
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                            -                            (321,520)               (123,187)               
ซ้ือคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ (39,271)                 (65,390)                 (39,128)                 (65,219)                 
ชาํระคา่สิทธิการเช่า (348,029)               (10,906)                 (272,275)               (10,906)                 
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (1,503,588)            (2,055,546)            (950,766)               (1,489,583)            
เงินคํ้าประกนัการก่อสร้างลดลง (28,148)                 (24,547)                 (42,527)                 (21,842)                 
ซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (68,235)                 (419,946)               (68,235)                 (419,946)               
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 6,035                    3,307                    5,942                    3,300                    
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 58                         138                       58                         138                       
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (1,981,178)            (2,572,890)            (1,688,452)            (2,067,247)            
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
หน้ีสินจากสัญญาเช่าการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (10,741)                 766                       (4,814)                   (2,021)                   
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (350,000)               (350,000)               (350,000)               (350,000)               
เงินสดรับจากหุน้กู้ -                            1,000,000             -                            1,000,000             
เงินปันผลจ่าย (1,972,516)            (903,807)               (1,972,516)            (903,807)               
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย
   ลดลงจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนเงินลงทุน (1)                          -                            -                            -                            
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (2,333,258)            (253,041)               (2,327,330)            (255,828)               
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ 12,458                  (1,588)                   -                            -                            
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้ (ลดลง) สุทธิ (725,337)               647,588                (727,849)               744,321                
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 2,698,063             2,434,763             2,391,213             2,181,357             
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 1,972,726             3,082,351             1,663,364             2,925,678             

-                            -                            
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ
รายการท่ีมิใช่เงินสดประกอบดว้ย
   รายการซ้ืออุปกรณ์ท่ียงัไม่ไดจ่้ายชาํระ 35,596 -                            -                            -                            
   เงินปันผลคา้งจ่าย 154                       259                       154                       259                       
   หุน้ปันผล -                            821,883                -                            821,883                
   ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -                            (42,008)                 -                            (34,679)                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที่ 30 มิถนุายน 2559

(หน่วย: พนับาท)

องคป์ระกอบอื่นของ
ส่วนของผูถ้ือหุน้
กาํไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น

กาํไรสะสม ผลต่างจากการแปลงค่า ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สีย
ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกิน งบการเงินที่เป็น รวมส่วนของ ที่ไม่มีอาํนาจควบคุม รวม

หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั บริษทัฯ บริษทัยอ่ย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร เงินตราต่างประเทศ ผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ ของบริษทัยอ่ย ส่วนของผูถ้ือหุน้
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2558 12,329,315              646,323                   876,180                   1,000                       1,872,691                (23,886)                   15,701,623              10                            15,701,633              
การเปลี่ยนแปลงระหวา่งงวด
กาํไรสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              1,553,859                -                              1,553,859                (2)                            1,553,857                
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              (42,008)                   (11,703)                   (53,711)                   -                              (53,711)                   
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              1,511,851                (11,703)                   1,500,148                (2)                            1,500,146                
หุน้ปันผล 18 821,883                   -                              -                              -                              (821,883)                 -                              -                              -                              -                              
เงินปันผลจ่าย 18 -                              -                              -                              -                              (904,066)                 -                              (904,066)                 -                              (904,066)                 
โอนกาํไรสะสมจดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย -                              -                              81,500                     -                              (81,500)                   -                              -                              -                              -                              
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2558 13,151,198              646,323                   957,680                   1,000                       1,577,093                (35,589)                   16,297,705              8                              16,297,713              

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 1 มกราคม 2559 13,151,198              646,323                   1,052,880                1,000                       2,120,204                (68,984)                   16,902,621              8                              16,902,629              
การเปลี่ยนแปลงระหวา่งงวด
กาํไรสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              1,856,851                -                              1,856,851                -                              1,856,851                
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              -                              18,356                     18,356                     -                              18,356                     
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                              -                              -                              -                              1,856,851                18,356                     1,875,207                -                              1,875,207                
เงินปันผลจ่าย 18 -                              -                              -                              -                              (1,972,670)              -                              (1,972,670)              -                              (1,972,670)              
โอนกาํไรสะสมจดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย -                              -                              90,600                     -                              (90,600)                   -                              -                              -                              -                              
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย
   ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุน -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              (1)                            (1)                            
ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2559 13,151,198              646,323                   1,143,480                1,000                       1,913,785                (50,628)                   16,805,158              7                              16,805,165              

-                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              -                              

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย

งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวนัที ่30 มถิุนายน 2559

(หน่วย: พนับาท)

ทุนเรือนหุน้ที่ออก ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ รวม
หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั  - สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนของผูถ้ือหุน้

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2558 12,329,315            646,323                 876,180                        1,963,441                    15,815,259                 
การเปลี่ยนแปลงระหวา่งงวด
กาํไรสาํหรับงวด -                             -                             -                                   1,628,516                    1,628,516                   
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                             -                             -                                   (34,679)                        (34,679)                       
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                             -                             -                                   1,593,837                    1,593,837                   
หุน้ปันผลจ่าย 18 821,883                 -                             -                                   (821,883)                      -                                  
เงินปันผลจ่าย 18 -                             -                             -                                   (904,066)                      (904,066)                     
โอนกาํไรสะสมจดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย -                             -                             81,500                          (81,500)                        -                                  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2558 13,151,198            646,323                 957,680                        1,749,829                    16,505,030                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่1 มกราคม 2559 13,151,198            646,323                 1,052,880                     2,243,342                    17,093,743                 
การเปลี่ยนแปลงระหวา่งงวด
กาํไรสาํหรับงวด -                             -                             -                                   1,810,672                    1,810,672                   
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                             -                             -                                   -                                   -                                  
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                             -                             -                                   1,810,672                    1,810,672                   
เงินปันผลจ่าย 18 -                             -                             -                                   (1,972,670)                   (1,972,670)                  
โอนกาํไรสะสมจดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย -                             -                             90,600                          (90,600)                        -                                  
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มถิุนายน 2559 13,151,198            646,323                 1,143,480                     1,990,744                    16,931,745                 

-                             -                             -                                   -                                   -                                  
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้ -                             -                             -                                   -                                   -                                  

งบการเงนิเฉพาะกิจการ
กาํไรสะสม


