
 

13 พฤษภาคม 2562 
 
เร่ือง ชีแ้จงผลการด าเนินงานส าหรับงวด 3 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 
 

เรียน กรรมการและผู้จดัการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 

บริษัท โฮม พอตเทอร่ี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ขอน าสง่ค าอธิบายและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานของฝ่ายจดัการ ส าหรับ
งวด 3 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม  2562 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

    หนว่ย : ล้านบาท 

  

งบการเงนิ
รวม 

งบการเงนิที่
แสดงเงนิ
ลงทุนตาม
วิธีส่วนได้

เสีย 

งบการเงนิเฉพาะกิจการ 

การเปล่ียนแปลง 

  
(งบการเงนิเฉพาะกิจการ) 

  

  31-มี.ค.-62 31-มี.ค.-61 31-มี.ค.-62 31-มี.ค.-61 (ล้านบาท) % 

รายได้จากการขาย 50.24  40.30  45.53  39.82  5.71  14.34  

รายได้อ่ืน 0.57  0.35  0.44  0.36  0.08  22.64  

รวมรายได้ 50.81  40.65  45.97  40.18  5.79  14.43  

ต้นทนุขาย 36.67  30.77  35.05  30.53  4.52  14.83  

คา่ใช้จา่ยในการขาย 4.86  3.06  3.98  3.06  0.92  29.93  

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 6.32  3.97  4.00  3.97  0.03  0.71  

ต้นทนุทางการเงิน 0.07  0.02  0.07  0.02  0.05  320.06  

รวมค่าใช้จ่าย 47.91  37.82  43.10  37.58  5.52  14.57  

ก าไรก่อนส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในการร่วมค้า 
และรายได้ภาษีเงนิได้ 

2.90  2.83  2.87  2.60  0.27  10.54  

สว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในบริษัทร่วมค้า -  (1.53) -  -  -  - 

ก าไรก่อนรายได้ภาษีเงินได้ 2.90  1.30  2.87  2.60  0.27  10.54  

รายได้ภาษีเงินได้ 0.02  0.03  0.02  0.03  (0.01) (23.83) 

ก าไรส าหรับงวด 2.93  1.33  2.89  2.63  0.26  10.14  

 
 
 



 

งบการเงินของบริษัทงวด 3 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ แสดงรายได้รวม 45.97 ล้านบาท 
ต้นทนุขายรวม 35.05 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และต้นทนุทางการเงินรวม จ านวน 8.04 ล้านบาท โดยแสดงผลก าไร
สทุธิรวม 2.89 ล้านบาท สามารถอธิบายการเปลีย่นแปลงได้ดงันี ้
 

รายได้จากการขาย 
ในงวด 3 เดือนแรกปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการขายคิดเป็นมลูคา่ 45.53 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกนัของปี 2561 ซึง่มี

รายได้จากการขายเทา่กบั 39.82 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ  14.34 เนื่องจากยอดขายในประเทศที่เพิ่มขึน้ นอกจากนี ้
บริษัทมีปริมาณการสง่ออกเพิ่มขึน้กวา่ช่วงเดียวกนัของปี 2561 แตอ่ยา่งไรก็ตามบริษัทได้รับผลกระทบจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึน้อย่าง
ตอ่เนื่อง จึงสง่ผลท าให้บริษัทฯ รับรู้รายได้จากการขายสนิค้าที่เป็นเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึน้เพียงเล็กน้อย โดยบริษัทมีรายได้จากการ
สง่ออกเป็นเงินสกลุหลกั 3 สกลุ ได้แก่ ดอลลาร์สหรัฐ (USD), ยโูร (EUR) และดอลลาร์ออสเตรเลยี (AUD)  
 

ต้นทนุขาย คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 
ในงวด 3 เดือนแรกปี 2562 บริษัทมีต้นทนุขายเท่ากบั 35.05 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากช่วงเดียวกนัของปี 2561 ซึ่งมีต้นทนุขาย

เทา่กบั 30.53 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 14.83 สง่ผลให้บริษัทมีก าไรขัน้ต้นเท่ากบั 10.48 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัรา
ก าไรขัน้ต้นร้อยละ 22.99 ของรายได้จากการขาย ซึง่อยูใ่นระดบัใกล้เคียงกบัอตัราก าไรขัน้ต้นของปีกอ่นหน้าซึง่เทา่กบัร้อยละ 23.33 โดย
มีสาเหตหุลกัจาก แม้ว่าบริษัทมีปริมาณการขายที่เพิ่มขึน้และมีการบริหารจดัการด้านต้นทนุที่ดีขึน้ แต่ก็มีผลกระทบจากสภาวะอตัรา
คา่เงินบาทที่แข็งค่าขึน้เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน จึงสง่ผลต่อการรับรู้รายได้ ก าไรขัน้ต้น และอตัราการท าก าไรขัน้ต้นที่ลดลง
เลก็น้อย 

ในงวด 3 แรกของปี 2562 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร มีมลูค่าเท่ากบั 7.98 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้าเล็กน้อยซึ่ง
เทา่กบั 7.03 ล้านบาท เนื่องจากมีคา่ใช้จ่ายในการสง่เสริมการขายเพื่อกระจายสินค้าทัง้ใน และต่างประเทศ รวมถึงค่านายหน้าเพิ่มขึน้
ตามปริมาณการขายผา่นนายหน้าที่เพิ่มขึน้   
 

ก าไรสทุธิและอตัราก าไรสทุธิ 
ในงวด 3 เดือนแรกของปี 2562 ก าไรสทุธิส าหรับงวดเทา่กบั 2.89 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราก าไรสทุธิส าหรับงวดร้อยละ 6.29 

ของรายได้รวม เมื่อเทียบกบัก าไรสทุธิจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าเท่ากับ 2.63 ล้านบาท  หรือคิดเป็นอตัราก าไรสทุธิร้อยละ 6.54 
เนื่องจากอตัราคา่เงินบาทท่ีแข็งคา่ขึน้เมื่อเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน จึงสง่ผลต่อการรับรู้รายได้ ก าไร และอตัราการท าก าไรลดลง 
ทัง้นี ้บริษัทฯ มีแผนที่จะเพิ่มยอดขายในประเทศ และเพิ่มมาตรการลดของเสียจากการกระบวนการผลิตลง เพื่อเพิ่มอตัราก าไรสทุธิให้
เพิ่มขึน้ในไตรมาสถดัไป 

เมื่อวนัที่ 10 ตลุาคม 2561 บริษัทได้เข้าซือ้หุ้นสามญัของบริษัท เซ็นทรัล ฮอสพิแทลลิที จ ากดั (CHL) ท าให้สดัสว่นที่ถือหุ้น
เทา่กบัร้อยละ 98  จึงแสดงงบการเงินรวม  ในงวด 3 เดือนแรกของปี 2562 แสดงรายได้จากการขายเท่ากบั 50.24 ล้านบาท ต้นทนุขาย
เท่ากับ 36.67 ล้านบาท  และแสดงก าไรสทุธิส าหรับงวด เท่ากบั 2.93 ล้านบาท  มีผลก าไรที่เพิ่มขึน้จากปีก่อน  เนื่องจากบริษัทและ
บริษัทย่อย ได้ปรับเปลี่ยนกลยทุธ์และสง่เสริมด้านการตลาดทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้เข้าถึงกลุม่เป้าหมายได้มากขึน้ 
รวมถึงในงวด 3 เดือนแรกของปี 2562 บริษัทยอ่ยสามารถสร้างผลก าไรได้ 
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