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เร่ือง ชีแ้จงผลการด าเนินงานส าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 
เรียน กรรมการและผู้จดัการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

บริษัท โฮม พอตเทอร่ี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอน าสง่ค าอธิบายและวเิคราะห์ผลการด าเนินงานของฝ่ายจดัการ ส าหรับปี 
2561 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

    หนว่ย : ล้านบาท 

  

งบการเงนิ
รวม 

งบการเงนิที่
แสดงเงนิลงทุน
ตามวิธีส่วนได้

เสีย 

งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

การเปล่ียนแปลง 

  
(งบการเงนิเฉพาะกิจการ) 

  

  31-ธ.ค.-61 31-ธ.ค.-60 31-ธ.ค.-61 31-ธ.ค.-60 (ล้านบาท) % 

รายได้จากการขาย 179.87  167.42  168.99  167.41  1.58  0.94  

รายได้อ่ืน 2.75  3.04  2.33  3.04  (0.71) (23.36) 

รวมรายได้ 182.62  170.46  171.32  170.45  0.87  0.51  

ต้นทนุขาย 130.45  121.41  126.04  121.00  5.04  4.17  

คา่ใช้จา่ยในการขาย 14.79  11.81  12.85  11.81  1.04  8.81  

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 17.28  15.40  15.01  15.40  (0.39) (2.53) 

ต้นทนุทางการเงิน 0.21  0.02  0.21  0.02  0.19  950.00  

รวมค่าใช้จ่าย 162.73  148.64  154.11  148.23  5.88  3.97  

ก าไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในการ
ร่วมค้า และรายได้ภาษีเงินได้ 

19.89  21.82  17.21  22.22  (5.01) (22.55) 

สว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมค้า (1.00) (0.86) 0.00  0.00  0.00  N/A 

ก าไรก่อนรายได้ภาษีเงินได้ 18.89  20.96  17.21  22.22  (5.01) (22.55) 

รายได้ภาษีเงินได้ 0.15  0.11  0.14  0.11  0.03  27.27  

ก าไรส าหรับปี 
การแบง่ปันก าไร  
สว่นที่เป็นของบริษัทใหญ่ 
สว่นที่เป็นของสว่นที่ได้เสียที่ไมมี่อ านาจควบคมุ 

19.04 
 

18.99 
0.05 

21.07 
 
- 
- 

17.35 
 
- 
- 

22.33 
 
- 
- 

(4.98) 
 
- 
- 

(22.30) 
 
- 
- 

 



 

งบการเงินของบริษัทส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงรายได้รวม 171.32 ล้านบาท 
ต้นทนุขายรวม 126.04 ล้านบาท คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร และต้นทนุทางการเงินรวม จ านวน 28.07 ล้านบาท โดยแสดงผลก าไร
สทุธิรวม 17.35 ล้านบาท สามารถอธิบายการเปลีย่นแปลงได้ดงันี ้
 

รายได้จากการขาย 
ในปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการขายคิดเป็นมูลค่า 168.99 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2560 ซึ่งมีรายได้จากการขายเท่ากับ 

167.41 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ  0.94 เนื่องจากยอดขายในประเทศทีเ่พิ่มขึน้ นอกจากนี ้บริษัทมีปริมาณการสง่ออก
เพิ่มขึน้กว่าปี 2560 แต่อย่างไรก็ตามบริษัทได้รับผลกระทบจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึน้อย่างต่อเนื่อง จึงสง่ผลท าให้บริษัทฯ รับรู้รายได้
จากการขายสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศลงลด โดยบริษัทมีรายได้จากการสง่ออกเป็นเงินสกุลหลกั 3 สกุล ได้แก่ ดอลลาร์สหรัฐ 
(USD), ยโูร (EUR) และดอลลาร์ออสเตรเลยี (AUD)  
 

ต้นทนุขาย คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 
ในปี 2561 บริษัทมีต้นทนุขายเทา่กบั 126.04 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2560 ซึง่มีต้นทนุขายเทา่กบั 121.00 ล้านบาท หรือ

เพิ่มขึน้คดิเป็นสดัสว่นร้อยละ 4.17 สง่ผลให้บริษัทมีก าไรขัน้ต้นเทา่กบั 42.95 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราก าไรขัน้ต้นร้อยละ 25.42 ของ
รายได้จากการขาย ซึง่น้อยกวา่อตัราก าไรขัน้ต้นของปีกอ่นหน้าซึง่เทา่กบัร้อยละ 27.72 โดยมีสาเหตหุลกัจากสภาวะอตัราคา่เงินบาทที่
แข็งคา่ขึน้เมือ่เทียบกบัปีก่อน แม้วา่บริษัทจะมีปริมาณการขายทีเ่พิ่มขึน้ แตส่ง่ผลตอ่การรับรู้รายได้ ก าไรขัน้ต้น และอตัราการท าก าไร
ขัน้ต้นท่ีลดลง  

ในปี 2561 คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร มีมลูค่าเท่ากบั 27.86 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้าซึ่งเท่ากบั 27.21 ล้านบาท 
เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการสง่เสริมการขายเพื่อกระจายสินค้าทัง้ใน และต่างประเทศ รวมถึงค่านายหน้าเพิ่มขึน้ตามปริมาณการขาย
ผ่านนายหน้าที่เพิ่มขึน้  และมีค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการท าระบบ ISO จนได้รับการรับรองระบบ ISO 9001 : 2015เมื่อวนัที่ 12 กรกฎาคม 
2561 
 

ก าไรสทุธิและอตัราก าไรสทุธิ 
ในปี 2561 ก าไรสทุธิส าหรับงวดเท่ากบั 17.35 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราก าไรสทุธิส าหรับงวดร้อยละ 10.13 ของรายได้รวม 

ซึ่งน้อยกว่าก าไรสทุธิของปีก่อนหน้า ซึ่งมีก าไรสทุธิเท่ากับ 22.33 ล้านบาท  หรือคิดเป็นอตัราก าไรสทุธิร้อยละ 13.33 เนื่องจากอตัรา
คา่เงินบาทท่ีแข็งคา่ขึน้เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน จึงสง่ผลตอ่การรับรู้รายได้ ก าไร และอตัราการท าก าไรลดลง ทัง้นี ้บริษัทฯ มี
แผนท่ีจะเพิ่มยอดขายในประเทศ และเพิ่มมาตรการลดของเสยีจากการกระบวนการผลติลง เพื่อเพิ่มอตัราก าไรสทุธิ 

เมื่อวนัที่ 10 ตลุาคม 2561 บริษัทได้เข้าซือ้หุ้นสามญัของบริษัท เซ็นทรัล ฮอสพิแทลลิที จ ากดั (CHL) ท าให้สดัสว่นที่ถือหุ้น
เทา่กบัร้อยละ 98  จึงแสดงงบการเงินรวมในปี 2561 แสดงรายได้จากการขายเท่ากบั 179.87 ล้านบาท ต้นทนุขายเท่ากับ 130.45 ล้าน
บาท  แสดงก าไรสทุธิส าหรับปี 2561 เท่ากับ 19.04 ล้านบาท  มีผลก าไรที่ลดลงจากปีก่อน เนื่องจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึน้อย่าง
ต่อเนื่อง จึงส่งผลท าให้บริษัทรับรู้รายได้จากการขายสินค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศลดลง อย่างไรก็ตามบริษัทและบริษัทย่อย ได้
ปรับเปลีย่นกลยทุธ์และสง่เสริมด้านการตลาดทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศเพื่อให้เข้าถึงกลุม่เป้าหมายได้มากขึน้ 
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