26 กรกฎาคม 2561

ที่

ACC/HO 021/18

เรื่ อง

การวิเคราะห์และคาอธิบายระหว่างกาลของฝ่ ายจัดการ
สาหรับงวด 3 เดือน และ 6 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2561

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาส 2 มีการขยายตัวอย่างค่อยเป็ นค่อยไป ยังคงผลักดันมาจากแรงกระตุ้นของการ

ส่งออกและการท่องเที่ยว รวมถึงการทยอยปรับตัวขึ ้นของราคาข้ าวที่ปรับตัวเพิ่มขึ ้นหลังจากซบเซามาในช่วงก่อนหน้ า
อย่างไรก็ตาม ปั จจัยดังกล่าวยังไม่สะท้ อนมาถึงกาลังซื ้อของภาคครัวเรื อนมากนัก ด้ วยอุปสรรคในเรื่ องของภาระหนี ้
ภาคครัวเรื อนที่ยงั อยู่ในระดับสูง ด้ วยเหตุนี ้ แม้ รายได้ ครัวเรื อนตามตัวเลขเศรษฐกิจจะดีขึ ้น แต่บางส่วนอาจต้ องถูก
นาไปชาระหนี ้ จึงทาให้ ประโยชน์ของการเพิ่มขึ ้นของรายได้ ไม่สง่ ผ่านมาสูก่ ารบริ โภคได้ มากเท่าที่ควร
สาหรับการขยายสาขาในไตรมาสที่ 2 นี ้ บริ ษัทฯ สามารถทาได้ ตามที่วางแผนไว้ โดยได้ เปิ ดสาขาเพิ่ม 2
แห่ง ได้ แก่ โฮมโปรเอส สาขาบิ๊กซี บางนา ซึง่ เปิ ดในเดือนพฤษภาคม และโฮมโปรรูปแบบปกติ สาขากัลปพฤกษ์ ซึง่ เปิ ด
ในเดือนมิถุนายน ส่งผลให้ บริ ษัทฯ มีสาขา ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 ดังนี ้ (1) โฮมโปร 82 สาขา (2) โฮมโปรเอส 5
สาขา (3) เมกา โฮม 12 สาขา และ (4) โฮมโปร ที่ประเทศมาเลเซีย 6 สาขา
โดยผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ผ่านมา บริ ษัทฯ มีรายได้ รวมจานวน 16,464.72 ล้ านบาท และกาไรสุทธิ
จ านวน 1,312.56 ล้ า นบาท เติ บ โตขึน้ จากงวดเดี ย วกัน ของไตรมาสก่ อ น 4.38% และ 16.03% ตามล าดับ ทัง้ นี ้
ยอดขายที่เพิ่มขึ ้นเป็ นผลมาจากยอดขายของสาขาเดิมที่เติบโตเป็ นบวก รวมถึงการบริ หารจัดการกลุ่มสินค้ าให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น ทังในส่
้ วนของธุรกิจโฮมโปร และธุรกิจเมกา โฮม รวมถึงธุรกิจโฮมโปร ที่ประเทศมาเลเซีย
ส่งผลให้ กาไรขันต้
้ นของบริ ษัทฯ ยังคงสามารถเติบโตได้ อย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังได้ จดั กิจกรรมส่งเสริ มการขายอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้ สอยของลูกค้ า
อาทิ การจัดกิจกรรมส่งเสริ มการขายสินค้ ากลุม่ เครื่ องเสียงและทีวี จากกระแสฟุตบอลโลก และกิจกรรมส่งเสริ มการ
ขายกลุม่ สินค้ าเครื่ องใช้ ไฟฟ้าและสินค้ าทาความเย็น ซึ่ง เป็ นกลุม่ สินค้ าที่มียอดขายสูงในช่วงฤดูร้อน เพื่อให้ ผ้ บู ริ โภค
ตัดสินใจได้ ง่ายขึน้ ตลอดจนการจัด กิ จกรรมโฮมโปร แฟร์ (HomePro Fair) ในจังหวัด เชี ยงใหม่ และขอนแก่น ซึ่ง
สามารถทายอดขายโดยรวมอยูใ่ นระดับที่นา่ พอใจ

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหำชน) 31 ถนนประชำชื่นนนทบุรี ตำบลบำงเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

11000

โทร : 0-2832-1000 โทรสำร : 0-2832-1234

Home Product Center Public Company Limited 31 Prachachuennonthaburi Road, Bangkhen, Amphoe Muang, Nonthaburi 11000 Tel : 0-2832-1000 Fax : 0-2832-1234

สาหรับการเติบโตของบริ ษัทย่อย ทังธุ
้ รกิจเมกา โฮม และธุรกิจโฮมโปร ที่ประเทศมาเลเซีย มีแนวโน้ มการ
ปรับตัวของยอดขายที่ดีขึ ้น บริ ษัทฯ จึงเน้ นในการปรับปรุงประสิทธิภาพให้ ได้ ตามเป้าหมายที่ได้ วางไว้ ทังในเรื
้ ่ องของ
การบริ หารสินค้ า และให้ ความสาคัญสูงสุดทุกด้ านของความต้ องการลูกค้ า ทังนี
้ ้ ในช่วงครึ่ งปี หลังที่เหลือ บริ ษัทฯ ยัง
ไม่มีแผนขยายสาขาสาหรับบริ ษัทย่อยดังกล่าว และสาหรับการขยายสาขาของธุรกิจโฮมโปร ในช่วงครึ่งปี หลัง จะเน้ น
ไปที่การขยายสาขาของธุรกิจโฮมโปร เอส ซึง่ เป็ นการขยายในตัวเมืองกรุงเทพฯ เป็ นหลัก ซึง่ เป็ นเมืองที่ยงั คงมีกาลังซื ้อ
ที่ดีตอ่ เนื่อง
สาหรับผลการดาเนินงานงวด 3 เดือนและ 6 เดือน สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2561 ซึ่งได้ รับการสอบทานจาก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี ้
ตารางที่ 1: สรุปข้ อมูลทางการเงินประจางวด 3 เดือน ปี 2561 และ 2560
หน่วย: ล้ านบาท

รายได้ จากการขาย
รายค่าเช่าและค่าบริการ
รายได้ อื่น
รวมรำยได้
ต้ นทุนขาย
กำไรขัน้ ต้ น
ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริหาร
กำไรก่ อนค่ ำใช้ จ่ำยทำงกำรเงินและค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
ค่าใช้ จา่ ยทางการเงิน
ค่าใช้ จา่ ยภาษีเงินได้
กำไรสำหรับงวด

ไตรมำส
2/2561

ไตรมำส
2/2560

15,444.64
444.81
575.27
16,464.72
11,275.59
4,169.05
3,474.25
1,714.88
98.21
304.11
1,312.56

14,802.27
417.12
554.09
15,773.47
10,954.58
3,847.69
3,313.56
1,505.33
124.48
249.66
1,131.20

เพิ่มขึน้
(ลดลง)

642.37
27.69
21.19
691.25
321.01
321.36
160.69
209.55
(26.26)
54.45
181.36

% เปลี่ยนแปลง

4.34%
6.64%
3.82%
4.38%
2.93%
8.35%
4.85%
13.92%
(21.10%)
21.81%
16.03%

บริ ษัทฯ มีผลกาไรสุทธิ สาหรับไตรมาส 2 ปี 2561 เท่ากับ 1,312.56 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 181.36 ล้ านบาท หรื อ
16.03% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน โดยมีปัจจัยหลักดังนี ้
1. รายได้ รวม จานวน 16,464.72 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 691.25 ล้ านบาท หรื อ 4.38% ซึง่ ประกอบไปด้ วย
- รายได้ จากการขาย จานวน 15,444.64 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 642.37 ล้ านบาท หรื อ 4.34% ซึ่งเป็ นผล
มาจากการเติบโตของยอดขายสาขาเดิมของธุรกิจโฮมโปร และโฮมโปรที่ประเทศมาเลเซีย รวมถึง
การเติบโตของยอดขายจากสาขาใหม่ทงธุ
ั ้ รกิจโฮมโปร เมกา โฮม และโฮมโปรที่ประเทศมาเลเซียที่
ได้ เปิ ดดาเนินการตังแต่
้ ช่วงครึ่งหลังของปี 2560

- รายได้ คา่ เช่าและบริ การ จานวน 444.81 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 27.69 ล้ านบาท หรื อ 6.64% เป็ นผลมา
จากรายได้ คา่ เช่าที่เพิ่มขึ ้นจากพื ้นที่เช่าภายในศูนย์การค้ ามาร์ เกต วิลเลจ และพื ้นที่ให้ เช่าของสาขา
โฮมโปร
- รายได้ อื่น จานวน 575.27 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 21.19 ล้ านบาท หรื อ 3.82% โดยเป็ นผลมาจากการ
เติบโตของรายได้ สง่ เสริ มการขายร่วมกับคูค่ ้ า รวมถึงรายได้ จากค่าบริ การ “Home Service”
2. กาไรขัน้ ต้ น จานวน 4,169.05 ล้ านบาท เพิ่ ม ขึน้ 321.36 ล้ านบาท หรื อ 8.35% เมื่ อเที ยบกับ ปี ก่อ น
สาหรับอัตรากาไรขันต้
้ นต่อยอดขายเพิ่มขึ ้นจาก 25.99% ในปี ก่อน มาอยู่ที่ 26.99% โดยเป็ นผลมาจาก
การปรับเปลี่ยนของส่วนผสมสินค้ ามีไว้ เพื่อขายทังกลุ
้ ่มสินค้ าทัว่ ไป และกลุ่มสินค้ า Direct Sourcing
รวมถึงการวางแผนการจัดซื ้อสินค้ าของธุรกิจโฮมโปร
3. ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร จานวน 3,474.25 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 160.69 ล้ านบาท หรื อ 4.85%เมื่อ
เทียบกับปี ก่อน ปั จจัยหลักของการเพิ่มขึ ้นที่เป็ นตัวเงิน เป็ นผลมาจากการเพิ่มขึ ้นของค่าใช้ จ่ายกลุ่ม
เงินเดือน ต้ นทุนค่าขนส่ง ต้ นทุนในการให้ บริ การแก่ลกู ค้ า ค่าใช้ จ่ายการตลาด รวมถึงค่าใช้ จ่ายในการ
เตรี ยมการเปิ ดสาขาโฮมโปร กัลปพฤกษ์ ซงึ่ เปิ ดเมื่อวันที่ 29 มิถนุ ายน 2561 โดยอัตราส่วนค่าใช้ จ่ายต่อ
ยอดขายมีการปรับตัวเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยจาก 22.39% ในปี ก่อน มาอยูท่ ี่ 22.49%
4. ค่าใช้ จ่ายทางการเงิน จานวน 98.21 ล้ านบาท ลดลง 26.26 ล้ านบาท หรื อ 21.10% เป็ นผลจากอัตรา
ดอกเบี ย้ ที่ ต่า ลงจากการออกหุ้น กู้ใหม่ท ดแทนหุ้น กู้ที่ ครบกาหนด (Refinance) ในช่วงไตรมาสที่ 2
ปี 2560 และไตรมาสที่ 1 ปี 2561
5. ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ จานวน 304.11 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 54.45 ล้ านบาท หรื อ 21.81% เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับปี ก่อน เป็ นผลจากกาไรก่อนหักภาษี ที่เพิ่มขึ ้น

ตารางที่ 2: สรุปข้ อมูลทางการเงินประจางวด 6 เดือนปี 2561 และ 2560
6 เดือน
ปี 2561
รายได้ จากการขาย
รายค่าเช่าและค่าบริการ
รายได้ อื่น
รวมรำยได้
ต้ นทุนขาย
กำไรขัน้ ต้ น
ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริหาร
กำไรก่ อนค่ ำใช้ จ่ำยทำงกำรเงินและค่ ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้
ค่าใช้ จา่ ยทางการเงิน
ค่าใช้ จา่ ยภาษีเงินได้
กำไรสำหรับงวด

30,319.39
943.89
1,101.77
32,365.05
22,159.83
8,159.56
6,858.78
3,346.44
196.29
589.12
2,561.03

6 เดือน
ปี 2560

29,072.96
898.18
1,074.90
31,046.04
21,513.87
7,559.09
6,621.41
2,910.76
234.54
498.80
2,177.43

เพิ่มขึน้
(ลดลง)

1,246.43
45.71
26.87
1,319.01
645.96
600.48
237.37
435.68
(38.25)
90.33
383.61

% เปลี่ยนแปลง

4.29%
5.09%
2.50%
4.25%
3.00%
7.94%
3.58%
14.97%
(16.31%)
18.11%
17.62%

บริ ษัทฯ มีผลกาไรสุทธิสาหรับครึ่งปี แรกเท่ากับ 2,561.03 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 383.61 ล้ านบาท หรื อ 17.62%
เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน โดยมีปัจจัยหลักดังนี ้
1. รายได้ รวม จานวน 32,365.05 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 1,319.01 ล้ านบาท หรื อ 4.25% ซึง่ ประกอบไปด้ วย
- รายได้ จากการขาย จานวน 30,319.39 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 1,246.43 ล้ านบาท หรื อ 4.29% ซึ่งเป็ น
ผลมาจากการเติบ โตของยอดขายสาขาเดิ มของธุรกิ จ โฮมโปร และโฮมโปรที่ ป ระเทศมาเลเซี ย
รวมถึงการเติบโตของยอดขายจากสาขาใหม่ทงั ้ ธุรกิ จ โฮมโปร เมกา โฮม และโฮมโปรที่ประเทศ
มาเลเซียที่ได้ เปิ ดดาเนินการตังแต่
้ ช่วงครึ่งหลังของปี 2560
- รายได้ คา่ เช่าและบริ การ จานวน 943.89 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 45.71 ล้ านบาท หรื อ 5.09% เป็ นผลมา
จากรายได้ คา่ เช่าที่เพิ่มขึ ้นจากพื ้นที่เช่าภายในศูนย์การค้ ามาร์ เกต วิลเลจ และพื ้นที่ให้ เช่าของสาขา
โฮมโปร
- รายได้ อื่น จานวน 1,101.77 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 26.87 ล้ านบาท หรื อ 2.50% โดยเป็ นผลมาจากการ
เติบโตของรายได้ จากค่าบริ การ “Home Service”
2. กาไรขัน้ ต้ น จานวน 8,159.56 ล้ านบาท เพิ่ ม ขึน้ 600.48 ล้ านบาท หรื อ 7.94% เมื่ อเที ยบกับ ปี ก่อ น
สาหรับอัตรากาไรขันต้
้ นต่อยอดขายเพิ่มขึ ้นจาก 26.00% ในปี ก่อน มาอยู่ที่ 26.91% โดยเป็ นผลมาจาก
การปรับเปลี่ยนของส่วนผสมสินค้ ามีไว้ เพื่อขายทังกลุ
้ ่มสินค้ าทัว่ ไป และกลุ่มสินค้ า Direct Sourcing
รวมถึงการวางแผนการจัดซื ้อสินค้ า

3. ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร จานวน 6,858.78 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 237.37 ล้ านบาท หรื อ 3.58% เมื่อ
เทียบกับปี ก่อน ปั จจัยหลักของการเพิ่มขึ ้นที่เป็ นตัวเงิน เป็ นผลมาจากการเพิ่มขึ ้นของค่าใช้ จ่ายกลุ่ม
เงินเดือน ต้ นทุนค่าขนส่ง ต้ นทุนในการให้ บริ การแก่ลกู ค้ า และค่าซ่อมแซม อย่างไรก็ตามอัตราส่วน
ค่าใช้ จ่ายต่อยอดขายมีการปรับตัวดีขึ ้นโดยลดลงจาก 22.78% ในปี ก่อน มาอยูท่ ี่ 22.62% ซึง่ เป็ นผลมา
จาการบริ หารและควบคุมค่าใช้ จ่ายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ค่าใช้ จ่ายทางการเงิน จานวน 196.29 ล้ านบาท ลดลง 38.25 ล้ านบาท หรื อ 16.31% เป็ นผลจากอัตรา
ดอกเบี ย้ ที่ ต่าลงจากการออกหุ้น กู้ใหม่ท ดแทนหุ้น กู้ที่ ครบกาหนด (Refinance) ในช่วงไตรมาสที่ 2
ปี 2560 และไตรมาสที่ 1 ปี 2561
5. ค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ จานวน 589.12 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 90.33 ล้ านบาท หรื อ 18.11% เมื่อเปรี ยบเทียบ
กับปี ก่อน เป็ นผลจากกาไรก่อนหักภาษี ที่เพิ่มขึ ้น

จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาว วรรณี จันทามงคล)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ – กลุม่ บัญชีและการเงิน

