
 
 

 

บริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย 
รายงาน และ งบการเงินรวม 
31 ธนัวาคม 2559 



 
 

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เสนอต่อผูถื้อหุน้ของบริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน)  

ความเห็น 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบงบการเงินรวมของบริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย                          
(“กลุ่มบริษทั”) ซ่ึงประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จรวม             
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้รวมและงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวม รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ีสาํคญั และไดต้รวจสอบงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) ดว้ยเช่นกนั 

ขา้พเจา้เห็นวา่งบการเงินขา้งตน้น้ีแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ผลการดาํเนินงานและกระแสเงินสด 
สาํหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนัของบริษทั โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) และบริษทัยอ่ย และเฉพาะของบริษทั 
โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน     

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของ
ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ขา้พเจา้มีความเป็นอิสระจาก
กลุ่มบริษทัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชีพบญัชีท่ีกาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ในพระบรม
ราชูปถมัภ ์ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงิน และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดดา้นจรรยาบรรณ
อ่ืนๆ ตามท่ีระบุในขอ้กาํหนดนั้นดว้ย ขา้พเจา้เช่ือวา่หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีขา้พเจา้ไดรั้บเพียงพอและเหมาะสม
เพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ 



2 
 

เร่ืองสําคญัในการตรวจสอบ 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดตามดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวิชาชีพของขา้พเจา้ใน
การตรวจสอบงบการเงินสาํหรับงวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้าํเร่ืองเหล่าน้ีมาพิจารณาในบริบทของการตรวจสอบ               
งบการเงินโดยรวมและในการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ ทั้งน้ี ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดงความเห็นแยกต่างหากสาํหรับ
เร่ืองเหล่าน้ี 

ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานตามความรับผดิชอบท่ีไดก้ล่าวไวใ้นส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบ
งบการเงินในรายงานของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมความรับผดิชอบท่ีเก่ียวกบัเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย การปฏิบติังานของขา้พเจา้ได้
รวมวิธีการตรวจสอบท่ีออกแบบมาเพ่ือตอบสนองต่อการประเมินความเส่ียงจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริง
อนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน ผลของวิธีการตรวจสอบของขา้พเจา้ ซ่ึงไดร้วมวิธีการตรวจสอบสาํหรับเร่ืองเหล่าน้ี
ดว้ย ไดใ้ชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินโดยรวม 

เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ พร้อมวิธีการตรวจสอบสาํหรับแต่ละเร่ืองมีดงัต่อไปน้ี 

การรับรู้รายได้จากการขาย 

เน่ืองจากรายไดจ้ากการขายท่ีกลุ่มบริษทัรับรู้ในแต่ละงวดมีจาํนวนเงินท่ีมีสาระสาํคญัเม่ือเปรียบเทียบกบัรายได้
รวม รวมถึงลกัษณะการประกอบธุรกิจคา้ปลีกของกลุ่มบริษทัท่ีมีสาขาจาํนวนมาก ดงันั้น ขา้พเจา้จึงพิจารณาเป็น
เร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบในเร่ืองมูลค่าและระยะเวลาในการรับรู้รายไดจ้ากการขาย โดยนโยบายการบญัชีเร่ือง
การรับรู้รายไดจ้ากการขายไดเ้ปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 4.1 

ขา้พเจา้ไดต้รวจสอบการรับรู้รายไดจ้ากการขายของกลุ่มบริษทั ซ่ึงรวมถึง 

 ประเมินและทดสอบการควบคุมทัว่ไปของระบบสารสนเทศและระบบการควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั        
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงจรรายไดจ้ากการขาย  

 สุ่มตวัอยา่งเอกสารประกอบรายการขายเพื่อตรวจสอบการรับรู้รายไดจ้ากการขายวา่สอดคลอ้งกบันโยบาย   
 การรับรู้รายไดข้องกลุ่มบริษทั และสุ่มตรวจสอบเอกสารประกอบรายการขายท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีและช่วง

ใกลส้ิ้นรอบระยะเวลาบญัชี 
 วิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลบญัชีรายไดจ้ากการขายแบบแยกยอ่ยสาํหรับรายการขายตลอดรอบระยะเวลาบญัชี  
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ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ 

ในการประมาณค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือตามท่ีเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมขอ้ 5 
และขอ้ 9 จาํเป็นตอ้งใชดุ้ลยพินิจท่ีสาํคญัของฝ่ายบริหาร โดยเฉพาะอยา่งยิง่การประมาณการค่าเผือ่การลดลงของ
มูลค่าสินคา้คงเหลืออนัเน่ืองมาจากการสูญหาย เส่ือมสภาพ หรือลา้สมยั 

ขา้พเจา้ไดป้ระเมินการพิจารณาค่าเผือ่การลดลงของมูลค่าสินคา้คงเหลือ โดยทาํการตรวจสอบซ่ึงรวมถึง 

 ทาํความเขา้ใจและประเมินวธีิการและสมมติฐานท่ีฝ่ายบริหารใชใ้นการพิจารณาค่าเผือ่การลดลงของมูลค่า
สินคา้คงเหลือ รวมถึงสอบทานความสมํ่าเสมอของการใชเ้กณฑด์งักล่าว 

 วิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลระยะเวลาการถือครองและการเคล่ือนไหวของสินคา้คงเหลือเพื่อระบุถึงกลุ่มสินคา้
ท่ีมีขอ้บ่งช้ีวา่มีการหมุนเวียนของสินคา้ท่ีชา้กวา่ปกติ 

 วิเคราะห์เปรียบเทียบในรายละเอียดสาํหรับรายการขายภายหลงัวนัท่ีในงบการเงินเปรียบเทียบกบัราคาทุนของ
สินคา้คงเหลือแต่ละกลุ่มสินคา้ และสุ่มตรวจสอบกบัเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

ข้อมูลอ่ืน 

ผูบ้ริหารเป็นผูรั้บผดิชอบต่อขอ้มูลอ่ืน ซ่ึงรวมถึงขอ้มูลท่ีรวมอยูใ่นรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทั (แต่ไม่รวมถึง
งบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีท่ีแสดงอยูใ่นรายงานนั้น) ซ่ึงคาดวา่จะถูกจดัเตรียมใหก้บัขา้พเจา้ภายหลงั
วนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีน้ี 

ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงินไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอ่ืนและขา้พเจา้ไม่ไดใ้หข้อ้สรุปในลกัษณะการให ้              
ความเช่ือมัน่ในรูปแบบใดๆ ต่อขอ้มูลอ่ืนนั้น 

ความรับผดิชอบของขา้พเจา้ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการตรวจสอบงบการเงินคือ การอ่านและพิจารณาวา่ขอ้มูลอ่ืนนั้นมี
ความขดัแยง้ท่ีมีสาระสาํคญักบังบการเงินหรือกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากการตรวจสอบของขา้พเจา้หรือไม่ หรือปรากฏ
วา่ขอ้มูลอ่ืนแสดงขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่  

เม่ือขา้พเจา้ไดอ่้านรายงานประจาํปีของกลุ่มบริษทัตามท่ีกล่าวขา้งตน้แลว้ และหากสรุปไดว้า่มีการแสดงขอ้มูล      
ท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะส่ือสารเร่ืองดงักล่าวใหผู้มี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลทราบเพ่ือให ้    
มีการดาํเนินการแกไ้ขท่ีเหมาะสมต่อไป 
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ความรับผดิชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าท่ีในการกํากับดูแลต่องบการเงิน 

ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการจดัทาํและนาํเสนองบการเงินเหล่าน้ีโดยถูกตอ้งตามท่ีควรตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน และรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมภายในท่ีผูบ้ริหารพิจารณาวา่จาํเป็นเพื่อใหส้ามารถจดัทาํ 
งบการเงินท่ีปราศจากการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ขอ้ผดิพลาด 

ในการจดัทาํงบการเงิน ผูบ้ริหารรับผดิชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงานต่อเน่ือง 
การเปิดเผยเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการดาํเนินงานต่อเน่ืองในกรณีท่ีมีเร่ืองดงักล่าว และการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการ
ท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองเวน้แต่ผูบ้ริหารมีความตั้งใจท่ีจะเลิกกลุ่มบริษทัหรือหยดุดาํเนินงานหรือไม่สามารถ
ดาํเนินงานต่อเน่ืองอีกต่อไปได ้

ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลมีหนา้ท่ีในการสอดส่องดูแลกระบวนการในการจดัทาํรายงานทางการเงินของ                  
กลุ่มบริษทั 

ความรับผดิชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน 

การตรวจสอบของขา้พเจา้มีวตัถุประสงคเ์พื่อใหไ้ดค้วามเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลวา่งบการเงินโดยรวมปราศจาก
การแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัหรือไม่ ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด และ
เสนอรายงานของผูส้อบบญัชีซ่ึงรวมความเห็นของขา้พเจา้อยูด่ว้ย ความเช่ือมัน่อยา่งสมเหตุสมผลคือความเช่ือมัน่
ในระดบัสูงแต่ไม่ไดเ้ป็นการรับประกนัวา่การปฏิบติังานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถตรวจ
พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัท่ีมีอยูไ่ดเ้สมอไป ขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอาจเกิดจากการทุจริต
หรือขอ้ผดิพลาดและถือวา่มีสาระสาํคญัเม่ือคาดการณ์อยา่งสมเหตุสมผลไดว้า่รายการท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงแต่ละ
รายการหรือทุกรายการรวมกนัจะมีผลต่อการตดัสินใจทางเศรษฐกิจของผูใ้ชง้บการเงินจากการใชง้บการเงิน
เหล่าน้ี 

ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัชี ขา้พเจา้ใชดุ้ลยพินิจและการสงัเกตและสงสยัเยีย่ง                     
ผูป้ระกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ และขา้พเจา้ไดป้ฏิบติังานดงัต่อไปน้ีดว้ย 
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 ระบุและประเมินความเส่ียงท่ีอาจมีการแสดงขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัในงบการเงิน                     
ไม่วา่จะเกิดจากการทุจริตหรือขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏิบติังานตามวิธีการตรวจสอบเพ่ือตอบสนอง               
ต่อความเส่ียงเหล่านั้น และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือเป็นเกณฑใ์นการแสดง
ความเห็นของขา้พเจา้ ความเส่ียงท่ีไม่พบขอ้มูลท่ีขดัต่อขอ้เทจ็จริงอนัเป็นสาระสาํคญัซ่ึงเป็นผลมาจาก             
การทุจริตจะสูงกวา่ความเส่ียงท่ีเกิดจากขอ้ผดิพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจเก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด                     
การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตั้งใจละเวน้การแสดงขอ้มูล การแสดงขอ้มูลท่ีไม่ตรงตามขอ้เทจ็จริง
หรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

 ทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ
ควบคุมภายในของกลุ่มบริษทั 

 ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีผูบ้ริหารใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี
และการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีผูบ้ริหารจดัทาํ 

 สรุปเก่ียวกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชีสาํหรับกิจการท่ีดาํเนินงานต่อเน่ืองของผูบ้ริหาร และ
สรุปจากหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีไดรั้บวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญัท่ีเก่ียวกบัเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตุใหเ้กิดขอ้สงสยัอยา่งมีนยัสาํคญัต่อความสามารถของกลุ่มบริษทัในการดาํเนินงาน
ต่อเน่ืองหรือไม่ หากขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปวา่มีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระสาํคญั ขา้พเจา้จะตอ้งใหข้อ้สงัเกตไวใ้น
รายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในงบการเงิน หรือหากเห็นวา่การเปิดเผย
ดงักล่าวไม่เพยีงพอ ขา้พเจา้จะแสดงความเห็นท่ีเปล่ียนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ข้ึนอยูก่บัหลกัฐานการ
สอบบญัชีท่ีไดรั้บจนถึงวนัท่ีในรายงานของผูส้อบบญัชีของขา้พเจา้ อยา่งไรกต็าม เหตุการณ์หรือสถานการณ์
ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มบริษทัตอ้งหยดุการดาํเนินงานต่อเน่ืองได ้

 ประเมินการนาํเสนอ โครงสร้างและเน้ือหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 
ตลอดจนประเมินวา่งบการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรหรือไม่ 

 รวบรวมเอกสารหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอยา่งเพียงพอเก่ียวกบัขอ้มูลทางการเงินของกิจการหรือ
ของกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุ่มบริษทัเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ขา้พเจา้รับผดิชอบต่อการ
กาํหนดแนวทาง การควบคุมดูแล และการปฏิบติังานตรวจสอบกลุ่มบริษทั ขา้พเจา้เป็นผูรั้บผดิชอบแต่เพยีง   
ผูเ้ดียวต่อความเห็นของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามท่ีไดว้างแผน
ไว ้ประเดน็ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีพบจากการตรวจสอบรวมถึงขอ้บกพร่องท่ีมีนยัสาํคญัในระบบการควบคุมภายในซ่ึง
ขา้พเจา้ไดพ้บในระหวา่งการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

ขา้พเจา้ไดใ้หค้าํรับรองแก่ผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลวา่ขา้พเจา้ไดป้ฏิบติัตามขอ้กาํหนดจรรยาบรรณท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ความเป็นอิสระและไดส่ื้อสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแลเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทั้งหมดตลอดจนเร่ืองอ่ืนซ่ึง
ขา้พเจา้เช่ือวา่มีเหตุผลท่ีบุคคลภายนอกอาจพิจารณาวา่กระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจา้และมาตรการท่ี
ขา้พเจา้ใชเ้พื่อป้องกนัไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอิสระ 

จากเร่ืองทั้งหลายท่ีส่ือสารกบัผูมี้หนา้ท่ีในการกาํกบัดูแล ขา้พเจา้ไดพ้ิจารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีมีนยัสาํคญัท่ีสุดใน                
การตรวจสอบงบการเงินในงวดปัจจุบนัและกาํหนดเป็นเร่ืองสาํคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธิบายเร่ืองเหล่าน้ี
ไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชี เวน้แต่กฎหมายหรือขอ้บงัคบัหา้มไม่ใหเ้ปิดเผยเร่ืองดงักล่าวต่อสาธารณะ หรือ         
ในสถานการณ์ท่ียากท่ีจะเกิดข้ึน ขา้พเจา้พิจารณาวา่ไม่ควรส่ือสารเร่ืองดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะ               
การกระทาํดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ยา่งสมเหตุสมผลวา่จะมีผลกระทบในทางลบมากกวา่ผลประโยชน์        
ท่ีผูมี้ส่วนไดเ้สียสาธารณะจะไดจ้ากการส่ือสารดงักล่าว 
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