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

(หน่วย: พนับาท)

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

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

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 1,464,734           2,698,063           1,271,846           2,391,213           
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 3 1,354,254           1,704,101           1,294,219           1,583,790           
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -                          -                          3,440,082           2,793,562           
สินคา้คงเหลือ 4 9,329,467           8,364,758           7,606,857           7,082,564           
ภาษีมูลค่าเพิ่มคา้งรับ 331,360              341,104              -                          68,894                
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 5 232,913              259,188              179,173              199,580              
รวมสินทรัพย์หมุนเวยีน 12,712,728         13,367,214         13,792,177         14,119,603         
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 6 -                          -                          1,258,679           1,258,678           
อสงัหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 7 3,030,292           3,218,238           3,873,271           4,024,163           
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 8 28,428,960         27,655,132         23,567,216         23,549,180         
คอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ 9 364,792              352,133              329,328              312,952              
สิทธิการเช่า 10 2,455,940           2,157,905           2,159,244           1,933,313           
อสงัหาริมทรัพยร์อการขาย 3,230                  3,230                  3,230                  3,230                  
เงินประกนัการเช่า 52,408                53,258                51,703                52,553                
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อตดับญัชี 150,782              135,386              134,960              118,894              
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 77,972                48,539                4,648                  11,372                
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน 34,564,376         33,623,821         31,382,279         31,264,335         
รวมสินทรัพย์ 47,277,104         46,991,035         45,174,456         45,383,938         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



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

(หน่วย: พนับาท)

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

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

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 11 2,509,117           -                          2,500,000           -                          
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 12 13,190,807         12,762,596         11,118,497         11,176,958         
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน
   ท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 8,394                  17,745                2,329                  7,151                  
เงินกูย้ืมระยะสั้นจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 2 -                          -                          190,000              90,000                
เงินกูย้ืมระยะยาวท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 13 700,000              700,000              700,000              700,000              
หุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 14 4,050,000           4,000,000           4,050,000           4,000,000           
ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 197,353              380,182              190,909              380,182              
ภาษีมูลค่าเพิ่มคา้งจ่าย 10,609                1,594                  9,916                  -                          
เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ 860,601              1,018,945           816,287              982,188              
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 677,830              582,570              630,470              542,787              
รวมหนีสิ้นหมุนเวยีน 22,204,711         19,463,632         20,208,408         17,879,266         
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน - สุทธิจาก
   ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 12,723                9,364                  8,792                  1,409                  
เงินกูย้ืมระยะยาว - สุทธิจาก
   ส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 13 750,000              1,100,000           750,000              1,100,000           
หุน้กู ้- สุทธิจากส่วนท่ีถึงกาํหนดชาํระภายในหน่ึงปี 14 7,200,000           8,550,000           7,200,000           8,550,000           
สาํรองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน 182,366              165,053              162,914              148,473              
ค่าเช่ารับล่วงหนา้ - สุทธิจากส่วนท่ีรอรับรู้รายไดภ้ายในหน่ึงปี 389,059              396,268              389,059              396,268              
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 366,971              404,089              157,490              214,779              
รวมหนีสิ้นไม่หมุนเวยีน 8,901,119           10,624,774         8,668,255           10,410,929         
รวมหนีสิ้น 31,105,830         30,088,406         28,876,663         28,290,195         

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



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

(หน่วย: พนับาท)

ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี ณ วนัท่ี
หมายเหตุ 30 กนัยายน 2559 31 ธนัวาคม 2558 30 กนัยายน 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 1,190,680           1,052,880           1,190,680           1,052,880           
      สาํรองตามกฎหมาย - บริษทัยอ่ย 1,000                  1,000                  -                          -                          
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 1,236,988           2,120,204           1,309,592           2,243,342           
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ (54,922)               (68,984)               -                          -                          
ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 16,171,267         16,902,621         16,297,793         17,093,743         
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 7                         8                         -                          -                          
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 16,171,274         16,902,629         16,297,793         17,093,743         
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 47,277,104         46,991,035         45,174,456         45,383,938         

-                          -                          -                          -                          
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

กรรมการ

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



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

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
กําไรหรือขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขาย 13,816,276          12,883,471          12,215,703          11,713,162          
รายไดค้า่เช่าและคา่บริการ 424,810               344,432               358,798               286,744               
รายไดอ่ื้น 567,442               527,041               593,213               525,975               
รวมรายได้ 14,808,528          13,754,944          13,167,714          12,525,881          
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 10,307,094          9,547,593            9,041,057            8,622,696            
คา่ใชจ่้ายในการขาย 2,779,291            2,659,252            2,468,852            2,420,068            
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 387,255               381,744               337,277               337,249               
คา่ใชจ่้ายอ่ืน 2,093                   13,042                 -                           12,277                 
รวมค่าใช้จ่าย 13,475,733          12,601,631          11,847,186          11,392,290          
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 1,332,795            1,153,313            1,320,528            1,133,591            
คา่ใชจ่้ายทางการเงิน (131,697)              (139,961)              (131,742)              (139,762)              
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 1,201,098            1,013,352            1,188,786            993,829               
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 16 (252,677)              (210,633)              (244,720)              (203,762)              
กําไรสําหรับงวด 948,421               802,719               944,066               790,067               

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลตา่งของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่
   งบการเงินท่ีเป็นเงินตราตา่งประเทศ (4,294)                  (545)                     -                           -                           

(4,294)                  (545)                     -                           -                           
รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -                           -                           -                           -                           

-                           -                           -                           -                           

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสําหรับงวด (4,294)                  (545)                     -                           -                           

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 944,127               802,174               944,066               790,067               

การแบ่งปันกําไรขาดทุน
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 948,421               802,719               944,066               790,067               
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                           -                           

948,421               802,719               

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 944,127               802,174               944,066               790,067               
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                           -                           

944,127               802,174               

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



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

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
กําไรต่อหุ้น (บาท) 17
กาํไรตอ่หุน้ขั้นพ้ืนฐาน
   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.07 0.06 0.07 0.06

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2559

(หน่วย: พนับาท)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
กําไรหรือขาดทุน:
รายได้
รายไดจ้ากการขาย 42,074,136          38,418,450          37,372,738          35,319,065          
รายไดค้า่เช่าและคา่บริการ 1,254,307            1,033,332            1,049,754            862,804               
รายไดอ่ื้น 1,727,114            1,518,452            1,778,025            1,574,021            
รวมรายได้ 45,055,557          40,970,234          40,200,517          37,755,890          
ค่าใช้จ่าย
ตน้ทุนขาย 31,437,173          28,521,220          27,694,902          26,064,765          
คา่ใชจ่้ายในการขาย 8,295,589            7,896,060            7,405,044            7,231,250            
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 1,397,384            1,146,383            1,254,354            1,007,570            
คา่ใชจ่้ายอ่ืน 2,232                   20,522                 139                      16,646                 
รวมค่าใช้จ่าย 41,132,378          37,584,185          36,354,439          34,320,231          
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงนิและค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 3,923,179            3,386,049            3,846,078            3,435,659            
คา่ใชจ่้ายทางการเงิน (380,207)              (416,234)              (379,781)              (415,905)              
กําไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษเีงนิได้ 3,542,972            2,969,815            3,466,297            3,019,754            
คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 16 (737,700)              (613,239)              (711,559)              (601,171)              
กําไรสําหรับงวด 2,805,272            2,356,576            2,754,738            2,418,583            

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน:
รายการท่ีจะถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลตา่งของอตัราแลกเปล่ียนจากการแปลงคา่
   งบการเงินท่ีเป็นเงินตราตา่งประเทศ 14,062                 (12,248)                -                           -                           

14,062                 (12,248)                -                           -                           
รายการท่ีจะไม่ถูกบันทึกในส่วนของกาํไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -                           (42,008)                -                           (34,679)                

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

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนสําหรับงวด 14,062                 (54,256)                -                           (34,679)                

กําไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสําหรับงวด 2,819,334            2,302,320            2,754,738            2,383,904            

การแบ่งปันกําไร
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 2,805,272            2,356,578            2,754,738            2,418,583            
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                           (2)                         

2,805,272            2,356,576            

การแบ่งปันกําไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 2,819,334            2,302,322            2,754,738            2,383,904            
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย -                           (2)                         

2,819,334            2,302,320            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกําไรขาดทุนเบด็เสร็จ (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2559

(หน่วย: บาท)

หมายเหตุ 2559 2558 2559 2558
กําไรต่อหุ้น (บาท) 17
กาํไรตอ่หุน้ขั้นพ้ืนฐาน
   กาํไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ 0.21 0.18 0.21 0.18

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2559

(หน่วย: พนับาท)

2559 2558 2559 2558
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน
กาํไรก่อนภาษี 3,542,972            2,969,815            3,466,297            3,019,754            
รายการปรับกระทบยอดกาํไรก่อนภาษีเป็น
   เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน
   คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 2,158,561            2,013,257            1,879,189            1,815,280            
   การปรับลดสินคา้คงเหลือเป็นมูลคา่สุทธิท่ีจะไดรั้บ 110,270               102,680               97,479                 92,314                 
   ขาดทุนจากการจาํหน่ายและตดัจาํหน่ายสินทรัพย์ 1                          2,736                   21                        2,734                   
   คา่เผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ 7,120                   -                           7,120                   -                           
   คา่เผื่อการดอ้ยคา่ของสินทรัพย์ 26,601                 1,200                   26,601                 1,200                   
   สาํรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนกังาน 17,313                 17,093                 14,441                 14,483                 
   (กาํไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึน (2,107)                  (2,586)                  (117)                     765                      
   เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                           -                           -                           (59,998)                
   คา่ใชจ่้ายดอกเบ้ีย 375,090               410,392               374,965               410,179               
กาํไรจากการดาํเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลง
   ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดาํเนินงาน 6,235,821            5,514,587            5,865,996            5,296,711            
สินทรัพย์ดาํเนินงาน (เพิม่ขึน้) ลดลง
   ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 342,727               225,133               282,451               281,341               
   สินคา้คงเหลือ (1,074,979)           (98,906)                (621,772)              122,479               
   ภาษีมูลคา่เพ่ิมคา้งรับ 9,744                   (9,529)                  68,894                 39,175                 
   สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 26,275                 29,248                 20,407                 52,769                 
   สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (28,583)                (1,440)                  7,574                   (502)                     
หนีสิ้นดาํเนินงานเพิม่ขึน้ (ลดลง)
   เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 226,401               263,820               (122,241)              (332,028)              
   เงินรับล่วงหนา้จากลูกคา้ (158,344)              7,071                   (165,901)              (5,756)                  
   ภาษีมูลคา่เพ่ิมคา้งจ่าย 9,015                   (4,030)                  9,916                   -                           
   หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 88,009                 117,479               80,432                 110,602               
   คา่เช่ารับล่วงหนา้ (7,209)                  (15,831)                (7,209)                  (15,831)                
   หน้ีสินไม่หมุนเวียน 10,289                 10,592                 -                           -                           
เงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 5,679,166            6,038,194            5,418,547            5,548,960            
   จ่ายดอกเบ้ีย (463,063)              (492,347)              (462,937)              (492,134)              
   จ่ายภาษีเงินได้ (935,925)              (849,559)              (916,898)              (837,829)              
เงนิสดสุทธิจากกิจกรรมดาํเนินงาน 4,280,178            4,696,288            4,038,712            4,218,997            

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แตส่อบทานแลว้)
บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
สําหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2559

(หน่วย: พนับาท)

2559 2558 2559 2558
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมลงทุน
ลงทุนเพ่ิมในบริษทัยอ่ย -                           -                           (1)                         -                           
เงินปันผลรับจากบริษทัยอ่ย -                           -                           -                           59,998                 
เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                           -                           (646,520)              (561,687)              
ซ้ือคอมพิวเตอร์ซอฟตแ์วร์ (44,022)                (142,857)              (43,880)                (142,495)              
ชาํระคา่สิทธิการเช่า (358,030)              (186,675)              (282,275)              (178,554)              
ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (2,321,541)           (3,097,122)           (1,466,515)           (2,078,471)           
เงินคํ้าประกนัการก่อสร้างลดลง (47,407)                (65,665)                (57,289)                (67,223)                
ซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (77,603)                (539,238)              (77,603)                (539,238)              
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ 6,922                   3,651                   6,822                   3,644                   
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์ของอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 58                        143                      58                        143                      
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (2,841,623)           (4,027,763)           (2,567,203)           (3,503,883)           
กระแสเงนิสดจากกิจกรรมจัดหาเงนิ
เงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนัการเงินเพ่ิมข้ึน 2,509,117            -                           2,500,000            -                           
หน้ีสินจากสัญญาเช่าการเงินเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (5,992)                  (2,901)                  2,561                   (3,106)                  
เงินกูย้มืระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน -                           -                           100,000               -                           
ชาํระคืนเงินกูย้มืระยะยาว (350,000)              (350,000)              (350,000)              (350,000)              
เงินสดรับจากหุน้กู้ 2,700,000            3,500,000            2,700,000            3,500,000            
ชาํระคืนหุน้กู้ (4,000,000)           (2,300,000)           (4,000,000)           (2,300,000)           
เงินปันผลจ่าย (3,543,437)           (2,215,932)           (3,543,437)           (2,215,932)           
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย
   ลดลงจากการเปล่ียนแปลงสัดส่วนเงินลงทุน (1)                         -                           -                           -                           
เงนิสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงนิ (2,690,313)           (1,368,833)           (2,590,876)           (1,369,038)           
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงนิ 18,429                 (2,343)                  -                           -                           
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดลดลงสุทธิ (1,233,329)           (702,651)              (1,119,367)           (653,924)              
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดตน้งวด 2,698,063            2,434,763            2,391,213            2,181,357            
เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายงวด 1,464,734            1,732,112            1,271,846            1,527,433            

-                           -                           
ข้อมูลกระแสเงนิสดเปิดเผยเพิม่เตมิ
รายการท่ีมิใช่เงินสดประกอบดว้ย
   รายการซ้ืออุปกรณ์ท่ียงัไม่ไดช้าํระ 287,475 -                           151,869 -                           
   เงินปันผลคา้งจ่าย 7,251                   3,175                   7,251                   3,175                   
   หุน้ปันผล -                           821,883               -                           821,883               
   ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั -                           (42,008)                -                           (34,679)                
   การโอนท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ เป็นอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -                           -                           37,054                 -                           

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

(หน่วย: พนับาท)

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 2558 12,329,315              646,323                   876,180                   1,000                       1,872,691                (23,886)                    15,701,623              10                             15,701,633              
การเปลี่ยนแปลงระหว่างงวด
กาํไรสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               2,356,578                -                               2,356,578                (2)                             2,356,576                
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               (42,008)                    (12,248)                    (54,256)                    -                               (54,256)                    
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               2,314,570                (12,248)                    2,302,322                (2)                             2,302,320                
หุน้ปันผล 18 821,883                   -                               -                               -                               (821,883)                  -                               -                               -                               -                               
เงินปันผลจ่าย 18 -                               -                               -                               -                               (2,219,107)               -                               (2,219,107)               -                               (2,219,107)               
โอนกาํไรสะสมจดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย -                               -                               121,000                   -                               (121,000)                  -                               -                               -                               -                               
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 13,151,198              646,323                   997,180                   1,000                       1,025,271                (36,134)                    15,784,838              8                               15,784,846              

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 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              
การเปลี่ยนแปลงระหว่างงวด
กาํไรสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               2,805,272                -                               2,805,272                -                               2,805,272                
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               -                               14,062                     14,062                     -                               14,062                     
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                               -                               -                               -                               2,805,272                14,062                     2,819,334                -                               2,819,334                
เงินปันผลจ่าย 18 -                               -                               -                               -                               (3,550,688)               -                               (3,550,688)               -                               (3,550,688)               
โอนกาํไรสะสมจดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย -                               -                               137,800                   -                               (137,800)                  -                               -                               -                               -                               
ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียที่ไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย
   ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุน -                               -                               -                               -                               -                               -                               -                               (1)                             (1)                             
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 13,151,198              646,323                   1,190,680                1,000                       1,236,988                (54,922)                    16,171,267              7                               16,171,274              

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

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินรวม
ส่วนของผูถ้ือหุน้ของบริษทัฯ

จดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย



(ยงัไม่ไดต้รวจสอบ แต่สอบทานแลว้)
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น
สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

(หน่วย: พนับาท)

ทุนเรือนหุ้นที่ออก ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ รวม
หมายเหตุ และชาํระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั  - สาํรองตามกฎหมาย ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ส่วนของผูถ้ือหุ้น

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2558 12,329,315           646,323                876,180                       1,963,441                    15,815,259                
การเปลี่ยนแปลงระหวา่งงวด
กาํไรสาํหรับงวด -                            -                            -                                   2,418,583                    2,418,583                  
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                            -                            -                                   (34,679)                       (34,679)                      
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                                   2,383,904                    2,383,904                  
หุ้นปันผลจ่าย 18 821,883                -                            -                                   (821,883)                     -                                 
เงินปันผลจ่าย 18 -                            -                            -                                   (2,219,107)                  (2,219,107)                 
โอนกาํไรสะสมจดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย -                            -                            121,000                       (121,000)                     -                                 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 13,151,198           646,323                997,180                       1,185,355                    15,980,056                

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 13,151,198           646,323                1,052,880                    2,243,342                    17,093,743                
การเปลี่ยนแปลงระหวา่งงวด
กาํไรสาํหรับงวด -                            -                            -                                   2,754,738                    2,754,738                  
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอื่นสาํหรับงวด -                            -                            -                                   -                                   -                                 
กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด -                            -                            -                                   2,754,738                    2,754,738                  
เงินปันผลจ่าย 18 -                            -                            -                                   (3,550,688)                  (3,550,688)                 
โอนกาํไรสะสมจดัสรรแลว้ - สาํรองตามกฎหมาย -                            -                            137,800                       (137,800)                     -                                 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 13,151,198           646,323                1,190,680                    1,309,592                    16,297,793                

-                            -                            -                                   -                                   -                                 
-                            -                            -                                   -                                   -                                 

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ
กาํไรสะสม


