
 

12 พฤศจิกายน 2561 
 
เร่ือง ชีแ้จงผลการด าเนินงานส าหรับงวด 3 เดือน สิน้สุดวนัที่ 30 กนัยายน  2561 
 
เรียน กรรมการและผู้จดัการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

บริษัท โฮม พอตเทอร่ี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอน าส่งค าอธิบายและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของฝ่ายจดัการ 
ส าหรับงวด 3 เดือน สิน้สุดวนัที่ 30 กนัยายน  2561 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
 

    หน่วย : ล้านบาท 

  
งบการเงินที่แสดงเงิน
ลงทุนตามวิธส่ีวนได้เสีย 

การเปลี่ยนแปลง 

งบการเงินเฉพาะกจิการ 

การเปลี่ยนแปลง 

  (งบการเงินที่แสดงเงิน
ลงทุนตามวิธส่ีวนได้เสีย) 

(งบการเงินเฉพาะ
กจิการ)   

(หน่วย : ล้านบาท) 30-ก.ย.-61 30-ก.ย.-60 (ล้านบาท) % 30-ก.ย.-61 30-ก.ย.-60 (ล้านบาท) % 

รายได้จากการขาย 43.04 42.23 0.81 1.94 42.91 41.84 1.07 2.52 

รายได้อื่น 0.78 0.59 0.18 30.91 0.78 0.59 0.18 30.91 
รวมรายได้ 43.82 42.82 1.00 2.34 43.69 42.43 1.25 2.95 

ต้นทุนขาย (34.07) (30.47) (3.59) 11.78 (33.99) (29.90) (4.09) 13.67 

ค่าใช้จ่ายในการขาย (3.16) (2.86) (0.31) 10.84 (3.16) (2.85) (0.31) 10.84 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (3.76) (3.55) (0.21) 5.70 (3.76) (3.55) (0.20) 5.70 

ต้นทุนทางการเงิน (0.07) (0.01) (0.01) (2.45) (0.07) (0.01) (0.07) 2622.61  
รวมค่าใช้จ่าย (41.05) (36.89) (4.17) 11.29 (40.98) (36.31) (4.66) 12.84 

ก า ไ ร ก่อ น ส่ ว นแ บ่ ง
ขาดทุนจากเงินลงทุน
ในการ ร่วมค้า  และ
รายได้ภาษีเงินได้ 

2.76 5.93 (3.17) (53.40) 2.70 6.12 (3.41) (55.82) 

ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน)
จากเงินลงทุนในบริษัท
ร่วมค้า 

1.06 0.90 (0.16) 
 

17.44 
 

- - - N/A 

ก าไรก่อนรายได้ภาษี
เงินได้ 

3.82 6.83 (2.94) (43.06) 2.70 6.12 (3.41) (55.82) 

รายได้ภาษีเงินได้ 0.03 0.03 (0.00) (2.45) 0.03 0.03 (0.00) (2.45) 

ก าไรส าหรับงวด 3.85 6.86 (3.01) (43.85) 2.73 6.15 (3.41) (55.57) 

 



 

งบการเงินของบริษัทส าหรับงวด 3  เดือนสิน้สุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงรายได้รวม 
43.69 ล้านบาท ต้นทุนขายรวม 33.99 ล้านบาท ค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหาร และ ต้นทุนทางการ เงินร วม  
จ านวน 6.99 ล้านบาท โดยแสดงผลก าไรสุทธิรวม 2.73 ล้านบาท สามารถอธิบายการเปล่ียนแปลงได้ดงันี ้
 

รายได้จากการขาย 
ในไตรมาส 3 ปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการขายคิดเป็นมลูค่า 42.91 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากช่วงเดียวกันของปี 2560 

ซึง่มีรายได้จากการขายเท่ากบั 41.84 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 2.52 เนื่องจากยอดขายในประเทศที่เพ่ิมขึน้ 
นอกจากนี ้บริษัทมีปริมาณการส่งออกเพ่ิมขึน้กว่าปี 2560 แต่อย่างไรก็ตามบริษัทได้รับผลกระทบจากอตัราแลกเปล่ียนที่แข็งค่า
ขึน้อย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลท าให้บริษัทฯ รับรู้รายได้จากการขายสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศลงลด โดยบริษัทมีรายได้จากการ
ส่งออกเป็นเงินสกุลหลกั 3 สกุล ได้แก่ ดอลลาร์สหรัฐ (USD), ยูโร (EUR) และดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ท่ีค่าเงินบาทแข็งค่า 
 

ต้นทุนขาย ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 
ในไตรมาส 3 ปี  2561 บ ริษัทมี ต้นทุนขายเท่ ากับ  33.99 ล้านบาท เ พ่ิมขึ น้จาก ช่วง เดียวกันของ ปี  2560   

ซึง่มีต้นทุนขายเท่ากบั 29.90 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 4.09 ส่งผลให้บริษัทมีก าไรขัน้ต้นเท่ากับ 8.92 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นอตัราก าไรขัน้ต้นร้อยละ 20.78 ของรายได้จากการขาย ซึง่น้อยกว่าอตัราก าไรขัน้ต้นในช่วงเดียวกันของปีก่อน
หน้าซึง่เท่ากบัร้อยละ 28.53 โดยมีสาเหตุหลกัจากสภาวะอตัราค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึน้เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน แม้ว่า
บริษัทจะมีปริมาณการขายที่เพ่ิมขึน้ แต่ส่งผลต่อการรับรู้รายได้ ก าไรขัน้ต้น และอตัราการท าก าไรขัน้ต้นที่ลดลง  

ในไตรมาส 3 ปี 2561 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร มีมลูค่าเท่ากับ 6.92 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากช่วงเดียวกันของปี 
2561 ท่ีมีค่าใช้จ่ายขายและบริหารเท่ากบั 6.40 ล้านบาท เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายเพ่ือกระจายสินค้าทัง้ใน 
และต่างประเทศ รวมถึงค่านายหน้าเพ่ิมขึน้ตามปริมาณการขายผ่านนายหน้าที่เพ่ิมขึน้   
 

ก าไรสุทธิและอตัราก าไรสุทธิ 
ในไตรมาส 3 ปี 2561 ก าไรสุทธิส าหรับงวดเท่ากบั 2.73 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราก าไรสุทธิส าหรับงวดร้อยละ 6.36 

ของรายได้รวม ซึง่น้อยกว่าก าไรสุทธิงวดเดียวกนัของปีก่อนหน้า ซึง่มีก าไรสุทธิเท่ากบั 6.15 ล้านบาท  หรือลดลงคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 55.57 เนื่องจากอตัราค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึน้เม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน จึงส่งผลต่อการรับรู้รายได้ ก าไร และ
อตัราการท าก าไรลดลง ทัง้นี ้บริษัทฯ มีแผนที่จะเพ่ิมยอดขายในประเทศ และเพ่ิมมาตรการลดของเสียจากการกระบวนการผลิต
ลง เพ่ือเพ่ิมอตัราก าไรสุทธิ 

ในไตรมาส 3 ปี 2561 ตามงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย แสดงรายได้จากการขายเท่ากับ 43.04 ล้าน
บาท ต้นทุนขายเท่ากบั 34.07 ล้านบาท  บริษัทมีการรับรู้ผลก าไรส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า ในบริษัท เซ็นทรัล 
ฮอสพิแทลลิที จ ากดั (CHL) จ านวน 1.06 ล้านบาท ต่างจากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้าซึ่งรับรู้ก าไรเท่ากับ 0.90 ล้านบาทตาม
สดัส่วนที่บริษัทร่วมลงทุนในกิจการร่วมค้าดงักล่าวที่ร้อยละ 75 ส่งผลให้งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย แสดง
ก าไรสุทธิส าหรับไตรมาส 3 ปี 2561 เท่ากับ 3.85 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าซึ่งเท่ากับ 6.86 ล้านบาท จะเห็นได้ว่า 
บริษัท เซน็ทรัล ฮอสพิแทลลิที จ ากดั (CHL) มีผลก าไรท่ีเพ่ิมขึน้จากปีก่อน เนื่องจาก CHL มียอดขายเพ่ิมมากขึน้ ซึ่งเกิดจากการ
ปรับเปล่ียนกลยุทธ์ทางการตลาดท าให้บริษัท เซน็ทรัล ฮอสพิแทลลิที จ ากดั เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้มากขึน้ 
 



' ffiffi,f h" ffi# ,,H-i
t*i cei *.e r,ts i q{, , & i#
? ' -r ri' .;7 11! r ffi. Sfr :ilYi rx '& & wi{n :*- !# t# w sr's* w
P1: lii: "i..*Y 'i .ft, it.;

' ,'!
?.i r r- _*- jH r _it i s .i:.

f;s r: € & & 'f.i 'S,F {
{ t i"r E fl i-i. *} i

^.F * Jg #r BB s.

A

6.iGe'q rt r-rtiiarlq l+,;rqnqnq rr\bJUhN ibtIUguJ/trrd !1J

fr n i { raa q,an^.c,r?,d-.^..
1I tJbtSryt\rt d l6J 16Ltbi LJ

4u+'
uldvi ia+i manilTn$ {rfl,n ixurru)

@
iur rLfr fftin$ rrr{fi rr fi in nru;

i*v
f"t ttl I n n eP-lri rfi fi'1 +
riaaNrl idlY tv!lJ l.?

,"'.q"*{ffi;

f{o[tE
PO?"T"ERY
Pt u{-t{ {{_,\4P.{N},

Lr&fiT'Ft)


