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IDH-AC-000-อส6211/08.00          

วนัที ่8 พฤศจกิายน 2562  

เรื่อง  ค าอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ  
 ผลการด าเนินงานส าหรบังวดสามเดอืนและงวดเกา้เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 กนัยายน 2562  
 
เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ  
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
  
ภาพรวมผลประกอบการในไตรมาส 3 ปี 2562 

▪ บริษัทฯ มีก าไรสุทธเิท่ากับ 133.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 46.2 จากไตรมาส 3 ปี 2561 โดยมีรายได้รวม

เท่ากบั 4,149.40 ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 6.9 จากไตรมาส 3 ปี 2561 การเพิม่ขึน้ของก าไรสุทธิมสีาเหตุหลกัมา

จากอตัราก าไรขัน้ตน้ของบรษิทัฯ ทีเ่พิม่ขึน้จากรอ้ยละ 15.3 ในไตรมาส 3 ปี 2561 เป็นรอ้ยละ 16.4 ในไตรมาส 

3 ปี 2562 และการบรหิารค่าใชจ้่ายทีม่ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ส่งผลใหค้่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารลดลงร้อย

ละ 2.9 จากไตรมาส 3 ปี 2561 ส าหรบัการขยายสาขาในไตรมาสที ่3 บรษิทัฯ เปิดสาขา Dohome To Go เพิม่ 2 

สาขาในเดอืนกรกฎาคม 2562 ทีแ่มค็โครสาขาจรญัสนิทวงศ ์และแมค็โครสาขาสาทร ท าใหปั้จจุบนัมสีาขาขนาด

ใหญ่ทีเ่ปิดบรกิารทัง้สิน้ 9 สาขา และสาขา Dohome To Go 2 สาขา 

สรปุงบก าไรขาดทุนส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 
 

งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  

30 กนัยายน 2562 

งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี  

30 กนัยายน 2561 

เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ  

รายไดจ้ากการขาย  4,086.35   98.5   4,394.38   98.6  (308.03) (7.0) 

รายไดค้่าบรกิาร  31.45   0.8   37.31   0.8  (5.86) (15.7) 

รายไดจ้ากการขายและค่าบรกิาร  4,117.80   99.2   4,431.69   99.5  (313.89) (7.1) 

รายไดอ้ื่น  31.60   0.8   24.45   0.5  7.15 29.2 

รวมรายได้  4,149.40   100.0   4,456.14   100.0  (306.74) (6.9) 

ตน้ทุนขาย  3,442.03   83.0   3,754.42   84.3  (312.39) (8.3) 

ก าไรขัน้ต้น(1)  675.77   16.4   677.27   15.3  (1.51) (0.2) 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร  484.33   11.7   498.65   11.2  (14.33) (2.9) 

ค่าใชจ้่ายอื่น  8.57   0.2   0.30   0.0  8.27 2,783.5 

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้  214.47   5.2   202.78   4.6  11.70 5.8 

ตน้ทุนทางการเงนิ  75.16   1.8   87.24   2.0  (12.09) (13.9) 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้  139.32   3.4   115.53   2.6  23.79 20.6 

ภาษเีงนิได ้  5.35   0.1   23.92   0.5  (18.58) (77.7) 

ก าไรสุทธิส าหรบังวด  133.97   3.2   91.61   2.1  42.36 46.2 
 

หมายเหตุ:  (1) อตัราก าไรขัน้ตน้ไมร่วมรายไดอ้ื่นในการค านวณ  
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ผลประกอบการในไตรมาส 3 ปี 2562 

บรษิทัฯ มกี าไรสุทธสิ าหรบัไตรมาส 3 ปี 2562 เท่ากบั 133.97 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัราก าไรสุทธริอ้ยละ 3.2 

เพิม่ขึน้รอ้ยละ 46.2 จากไตรมาส 3 ปี 2561 เมื่อเทยีบกบัก าไรสุทธใินไตรมาส 3 ปี 2561 ซึง่เท่ากบั 91.61 ลา้นบาท หรอื

คดิเป็นอตัราก าไรสุทธริอ้ยละ 2.1 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากปัจจยัดงัต่อไปนี้ 

1. รายได้รวม เท่ากบั 4,149.40 ลา้นบาท ลดลง 306.74 ลา้นบาท หรอื รอ้ยละ 6.9 จาก ไตรมาส 3 ปี 2561 โดยมี
รายละเอยีดดงันี้ 
▪ รายได้จากการขายและค่าบริการ เท่ากบั 4,117.80 ล้านบาท ลดลง 313.89 ล้านบาท หรอื ร้อยละ 7.1 

จากไตรมาส 3 ปี 2561 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากเหตุการน ้าท่วมใหญ่ทีจ่งัหวดัอุบลราชธานีในเดอืนกนัยายน 
2562 ซึ่งส่งผลกระทบต่อยอดขายของสาขาอุบลราชธานีลดลง ประกอบกบัรายไดจ้ากกลุ่มสาขาเดมิทีล่ดลง
ตามสภาวะเศรษฐกิจในประเทศและการแข่งขนัในอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม รายได้ของกลุ่มสาขาทีอ่ยู่
ในช่วงเตบิโตสงูยงัคงปรบัตวัเพิม่ขึน้  

▪ รายได้อ่ืน เท่ากบั 31.60 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 7.15 ลา้นบาท หรอื รอ้ยละ 29.2 จาก ไตรมาส 3 ปี 2561 โดยมี
สาเหตุหลกัมาจากเงนิสนับสนุนจากเจา้ของสนิคา้ทีเ่พิม่ขึน้และเงนิสนับสนุนการช่วยเหลอืเหตุการน ้าท่วม
จากคู่คา้  

 
2. ก าไรขัน้ต้น เท่ากบั 675.77 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 16.4 เพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัอตัราก าไร

ขัน้ตน้ในไตรมาส 3 ปี 2561 ทีร่อ้ยละ 15.3 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากสดัส่วนรายไดจ้ากการขายและค่าบรกิารจาก
การจ าหน่ายสินค้าภายใต้ตราสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ (House Brand) ที่เพิ่มขึ้นตามกลยุทธ์ของกลุ่มบรษิัทฯ 
รวมถงึอตัราก าไรขัน้ต้นของสนิคา้ภายใต้ตราสนิค้าของกลุ่มบรษิทัฯ (House Brand) ทีเ่พิม่ขึน้ และการบรหิาร
จดัการตน้ทุนขายทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้  
 

3. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เท่ากบั 484.33 ลา้นบาท ลดลง 14.33 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 2.9 จากไตรมาส 
3 ปี 2561 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการปรบัปรุงประสทิธภิาพการท างาน การปรบัแผนการตลาดของปี 2562 ให้
มปีระสทิธภิาพมากขึน้ และการตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูลดลง 
 

4. ต้นทุนทางการเงิน เท่ากบั 75.16 ลา้นบาท ลดลง 12.09 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 13.9 จากไตรมาส 3 ปี 2561 ซึง่
เปลีย่นแปลงสอดคลอ้งกบัยอดหนี้เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ เน่ืองจากบรษิทัฯ น าเงนิทีไ่ดจ้ากการเสนอขายหุน้
สามญัแก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรกบางส่วนไปจ่ายช าระหนี้ 

 
5. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ เท่ากบั 5.35 ล้านบาท ลดลง 18.58 ล้านบาท หรอืร้อยละ 77.7 จากไตรมาส 3 ปี 2561 

ซึ่งไม่สอดคล้องกบัก าไรก่อนภาษีเงนิได้ของกลุ่มบรษิัทฯ ที่เพิม่ขึ้น เนื่องจากบรษิัทฯ สามารถน าค่าใช้จ่ายที่
เกีย่วขอ้งโดยตรงกบัการเสนอขายหุน้สามญัแก่ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรกมาเป็นค่าใชจ้่ายทางภาษไีด ้
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สรปุงบก าไรขาดทุนส าหรบังวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 
 

งวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี  

30 กนัยายน 2562 

งวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัท่ี  

30 กนัยายน 2561 เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ  

รายไดจ้ากการขาย  13,438.65   98.5   13,894.85   98.7  (456.20) (3.3) 

รายไดค้่าบรกิาร  105.47   0.8   114.89   0.8  (9.42) (8.2) 

รายไดจ้ากการขายและค่าบรกิาร  13,544.12   99.3   14,009.75   99.5  (465.62) (3.3) 

รายไดอ้ื่น  92.62   0.7   66.58   0.5  26.04 39.1 

รวมรายได้  13,636.75   100.0   14,076.33   100.0  (439.58) (3.1) 

ตน้ทุนขาย  11,317.80   83.0   11,919.02   84.7  (601.23) (5.0) 

ก าไรขัน้ต้น(1)  2,226.32   16.4   2,090.72   14.9  135.60 6.5 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร  1,393.21   10.2   1,432.93   10.2  (39.71) (2.8) 

ค่าใชจ้่ายอื่น  8.12   0.1   3.04   0.0  5.08 167.0 

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้  917.61   6.7   721.33   5.1  196.28 27.2 

ตน้ทุนทางการเงนิ  227.55   1.7   232.37   1.7  (4.82) (2.1) 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้  690.06   5.1   488.96   3.5  201.10 41.1 

ภาษเีงนิได ้  116.91   0.9   102.91   0.7  14.01 13.6 

ก าไรสุทธิส าหรบังวด  573.15   4.2   386.05   2.7  187.09 48.5 

หมายเหตุ:  (1) อตัราก าไรขัน้ตน้ไม่รวมรายไดอ้ื่นในการค านวณ 

 
ผลประกอบการส าหรบัเก้าเดือนของปี 2562 
 บรษิทัฯ มกี าไรสุทธสิ าหรบัเกา้เดอืนของปี 2562 เท่ากบั 573.15 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัราก าไรสุทธริอ้ยละ 4.2 
เพิม่ขึ้นร้อยละ 48.5 เมื่อเทยีบกับก าไรสุทธสิ าหรบัเก้าเดอืนของปี 2561 ซึ่งเท่ากบั 386.05 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัรา
ก าไรสุทธริอ้ยละ 2.7 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากปัจจยัดงัต่อไปนี้ 

1. รายได้รวม เท่ากบั 13,636.75 ลา้นบาท ลดลง 439.58 ลา้นบาท หรอื รอ้ยละ 3.1 จากเกา้เดอืนของปี 2561 โดย
มรีายละเอยีดดงันี้ 
▪ รายได้จากการขายและค่าบริการ เท่ากบั 13,544.12 ล้านบาท ลดลง 465.62 ล้านบาท หรอื รอ้ยละ 3.3 

จากเก้าเดอืนของปี 2561 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากรายได้จากกลุ่มสาขาเดมิทีล่ดลงตามสภาวะเศรษฐกจิใน
ประเทศและการแข่งขนัในอุตสาหกรรม ประกอบกบัเหตุการณ์น ้าท่วมใหญ่ทีจ่งัหวดัอุบลราชธานีในเดอืน
กนัยายน 2562 ซึ่งส่งผลกระทบใหย้อดขายของสาขาอุบลราชธานีลดลง แต่อย่างไรกต็าม รายไดข้องกลุ่ม
สาขาที่อยู่ในช่วงเติบโตสูงปรบัตวัเพิม่ขึ้น ได้แก่ สาขาพระราม 2 สาขาบางบวัทอง สาขาเชยีงใหม่ และ
โดยเฉพาะสาขาบางนาทีจ่ะเปิดด าเนินการเตม็ปีในปีนี้ 

▪ รายได้อ่ืน เท่ากบั 92.62 ล้านบาท เพิม่ขึ้น 26.04 ล้านบาท หรอื ร้อยละ 39.1 จากเก้าเดอืนของปี 2561 
โดยมสีาเหตุหลกัมาจากรายไดด้อกเบีย้ทีเ่พิม่ขึน้ เงนิสนับสนุนจากเจา้ของสนิคา้ทีเ่พิม่ขึน้ เงนิสนับสนุนการ
ช่วยเหลือเหตุการณ์น ้าท่วมจากคู่ค้า และรายได้เงินค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยกรณีพื้นของ
คลงัสนิคา้ทีส่าขาพระราม 2 ทรุดตวัลงในปี 2560  
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2. ก าไรขัน้ต้น เท่ากบั 2,226.32 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัราก าไรขัน้ต้นร้อยละ 16.4 เพิม่ขึ้นเมื่อเทยีบกบัอตัรา
ก าไรขัน้ตน้จากเกา้เดอืนของปี 2561 ทีร่อ้ยละ 14.9 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการกลบัรายการค่าเผื่อสนิคา้ลา้สมยั
และเคลื่อนไหวชา้ในไตรมาสแรกของปี 2562 รวมถงึสดัส่วนรายไดจ้ากการขายและค่าบรกิารจากการจ าหน่าย
สนิคา้ภายใต้ตราสนิคา้ของกลุ่มบรษิทัฯ (House Brand) ทีเ่พิม่ขึน้ตามกลยุทธ์ของกลุ่มบรษิทัฯ และอตัราก าไร
ขัน้ตน้ของสนิคา้ภายใตต้ราสนิคา้ของกลุ่มบรษิทัฯ (House Brand) ทีเ่พิม่ขึน้ อกีทัง้ การบรหิารจดัการตน้ทุนขาย
ทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้  
 

3. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เท่ากบั 1,393.21 ล้านบาท ลดลง 39.71 ล้านบาท หรอืร้อยละ 2.8 จากเก้า
เดอืนของปี 2561 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการปรบัแผนการตลาดของปี 2562 ใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ การตัง้
ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญูลดลง และการปรบัปรุงประสทิธภิาพการท างานใหด้ขีึน้  

 
4. ต้นทุนทางการเงิน เท่ากบั 227.55 ล้านบาท ลดลง 4.82 ล้านบาท หรอืร้อยละ 2.1 จากเก้าเดอืนของปี 2561 

ซึง่เปลีย่นแปลงสอดคลอ้งกบัจ านวนเงนิกูย้มืกบัสถาบนัการเงนิ 
 

5. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ เท่ากบั 116.91 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 14.01 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 13.6 จากเก้าเดอืนของปี 
2561 จากผลก าไรก่อนภาษเีงนิไดข้องกลุ่มบรษิทัฯ ทีเ่พิม่ขึน้ 

 

 

ขอแสดงความนับถอื 
 
 
 

(นางสลลิทพิ เรอืงสุทธภิาพ) 
  รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบญัช ีการเงนิ และ

สนับสนุนองคก์ร 
บรษิทั ดโูฮม จ ากดั (มหาชน) 

 

 

      
 


