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วนัที ่20 กมุภาพนัธ ์2563  

เรื่อง  ค าอธบิายและการวเิคราะหข์องฝ่ายจดัการ  
 ผลการด าเนินงานส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562  
 
เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ  
 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
  
ภาพรวมผลประกอบการในปี 2562 

บรษิทัฯ มกี าไรสุทธเิท่ากบั 725.51 ล้านบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 65.4 จากปี 2561 โดยมรีายไดร้วมเท่ากบั 17,971.82 

ล้านบาท ลดลงรอ้ยละ 3.0 จากปี 2561 การเพิม่ขึน้ของก าไรสุทธมิสีาเหตุหลกัมาจากอตัราก าไรขัน้ตน้ของบรษิทัฯ ทีเ่พิม่ขึน้

จากรอ้ยละ 14.6 ในปี 2561 เป็นรอ้ยละ 16.6 ในปี 2562 และการบรหิารค่าใชจ้่ายทีม่ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ส่งผลใหค้่าใชจ้า่ย

ในการขายและบรหิารลดลงรอ้ยละ 1.5 จากปี 2561 

ส าหรบัการขยายสาขาในปี 2562 บรษิทัฯ เปิดสาขาขนาดใหญ่ 1 สาขาคอื สาขาเพชรเกษม ซึง่สาขาเพชรเกษมเป็น

สาขาแรกทีใ่ชร้ะบบจดัเกบ็สนิคา้อตัโนมตั ิ(ASRS) ช่วยใหบ้รษิทัฯ มกีารบรหิารจดัการคลงัสนิคา้ทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้ และ

เปิดสาขา Dohome To Go เพิม่ 5 สาขา ได้แก่ แมค็โครสาขาจรญัสนิทวงศ์ แมค็โครสาขาสาทร บิ๊กซีสาขาบางพล ีเทสโก้

โลตสัสาขาโคราช และพนัธุ์ทพิย์สาขางามวงศ์วาน ท าให้ปัจจุบนัมสีาขาขนาดใหญ่ที่เปิดบรกิารทัง้สิ้น 10 สาขา และสาขา 

Dohome To Go 5 สาขา 

 



 

สรปุงบก าไรขาดทุนส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2562 

ส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี  

31 ธนัวาคม 2561 เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ  

รายไดจ้ากการขาย 17,730.35 98.7 18,293.30 98.7 -562.95 -3.1 

รายไดค้่าบรกิาร 138.35 0.8 152.07 0.8 -13.71 -9.0 

รายไดจ้ากการขายและค่าบรกิาร 17,868.70 99.4 18,445.36 99.5 -576.66 -3.1 

รายไดอ้ื่น 103.12 0.6 89.81 0.5 13.31 14.8 

รวมรายได้ 17,971.82 100.0 18,535.17 100.0 -563.35 -3.0 

ตน้ทุนขาย 14,910.74 83.0 15,760.87 85.0 -850.12 -5.4 

ก าไรขัน้ต้น(1) 2,957.96 16.6 2,684.50 14.6 273.46 10.2 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 1,879.08 10.5 1,907.00 10.3 -27.92 -1.5 

ค่าใชจ้่ายอื่น 26.32 0.1 1.35 0.0 24.97 1,854.1 

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 1,155.67 6.4 865.96 4.7 289.71 33.5 

ตน้ทุนทางการเงนิ 298.04 1.7 320.20 1.7 -22.16 -6.9 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 857.63 4.8 545.77 2.9 311.87 57.1 

ภาษเีงนิได ้ 132.12 0.7 107.01 0.6 25.11 23.5 

ก าไรสุทธิส าหรบังวด 725.51 4.0 438.75 2.4 286.76 65.4 

หมายเหตุ:  (1) อตัราก าไรขัน้ตน้ไม่รวมรายไดอ้ื่นในการค านวณ 

 
ผลประกอบการส าหรบัปี 2562 
 บรษิทัฯ มกี าไรสุทธสิ าหรบัปี 2562 เท่ากบั 725.51 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัราก าไรสุทธริอ้ยละ 4.0 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 
65.4 เมื่อเทยีบกบัก าไรสุทธปีิ 2561 ซึ่งเท่ากบั 438.75 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัราก าไรสุทธิรอ้ยละ 2.4 โดยมสีาเหตุหลกัมา
จากปัจจยัดงัต่อไปนี้ 

1. รายได้รวม เท่ากบั 17,971.82 ล้านบาท ลดลง 563.35 ล้านบาท หรอื รอ้ยละ 3.0 จากปี 2561 โดยมรีายละเอียด
ดงันี้ 
▪ รายได้จากการขายและค่าบริการ เท่ากบั 17,868.70 ลา้นบาท ลดลง 576.66 ลา้นบาท หรอื รอ้ยละ 3.1 ของ

ปี 2561 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากรายได้จากกลุ่มสาขาเดิมที่ลดลงตามสภาวะเศรษฐกิจในประเทศและการ
แข่งขนัในอุตสาหกรรม ประกอบกบัเหตุการณ์น ้าท่วมใหญ่ที่จงัหวดัอุบลราชธานีในเดอืนกนัยายน 2562 ซึ่ง
ส่งผลกระทบใหย้อดขายของสาขาอุบลราชธานีลดลง แต่อย่างไรกต็าม รายไดข้องกลุ่มสาขาทีอ่ยู่ในช่วงเตบิโต
สงูปรบัตวัเพิม่ขึน้ ไดแ้ก่ สาขาพระราม 2 สาขาบางบวัทอง สาขาเชยีงใหม่ สาขาบางนาทีจ่ะเปิดด าเนินการเตม็
ปีในปีนี้ และสาขาทีเ่พิง่เปิดใหม่ไดแ้ก่ สาขาเพชรเกษม 

▪ รายได้อ่ืน เท่ากบั 103.12 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 13.31 ล้านบาท หรอื รอ้ยละ 14.8 จากปี 2561 โดยมสีาเหตุหลกั
มาจากรายได้เงนิสนับสนุนจากเจา้ของสนิคา้ที่เพิม่ขึ้น บางส่วนได้รบัจากเงนิสนับสนุนการเปิดสาขาใหม่ ซึ่ง



 

ไดแ้ก่ สาขาเพชรเกษม เงนิสนับสนุนการช่วยเหลอืเหตุการณ์น ้าท่วมจากคู่คา้ และรายไดเ้งนิค่าสนิไหมทดแทน
จากการประกนัภยักรณีพืน้ของคลงัสนิคา้ทีส่าขาพระราม 2 ทรุดตวัลงในปี 2560  
 

2. ก าไรขัน้ต้น เท่ากบั 2,957.96 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัราก าไรขัน้ต้นรอ้ยละ 16.6 เพิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบัอตัราก าไร
ขัน้ต้นจากปี 2561 ทีร่อ้ยละ 10.2 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการกลบัรายการค่าเผื่อสนิคา้ล้าสมยัและเคลื่อนไหวชา้ใน
ไตรมาสแรกของปี 2562 รวมถงึสดัส่วนรายไดจ้ากการขายและค่าบรกิารจากการจ าหน่ายสนิคา้ภายใตต้ราสนิคา้ของ
กลุ่มบรษิทัฯ (House Brand) ทีเ่พิม่ขึน้ตามกลยุทธข์องกลุ่มบรษิทัฯ และอตัราก าไรขัน้ตน้ของสนิคา้ภายใตต้ราสนิคา้
ของกลุ่มบรษิทัฯ (House Brand) ทีเ่พิม่ขึน้ อกีทัง้ การบรหิารจดัการตน้ทุนขายทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้ ประกอบกบั
รายไดจ้ากการบรหิารศูนยก์ระจายสนิคา้ (Distribution Center) เริม่สงูกว่าค่าใชจ้่ายจงึท าใหต้น้ทุนสนิคา้ลดลง 
 

3. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เท่ากบั 1,879.08 ล้านบาท ลดลง 27.92 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 1.5 จากปี 2561 
โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการปรบัแผนการตลาดของปี 2562 ใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ การตัง้ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู
ลดลง และการปรบัปรุงประสทิธภิาพการท างานใหด้ขีึน้  

 
4. ต้นทุนทางการเงิน เท่ากบั 298.04 ล้านบาท ลดลง 22.16 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 6.9 จากปี 2561 ซึ่งเปลี่ยนแปลง

สอดคลอ้งกบัจ านวนเงนิกูย้มืกบัสถาบนัการเงนิทีล่ดลงและอตัราดอกเบีย้ทีล่ดลง 
 

5. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ เท่ากบั 132.12 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 25.11 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 23.5 จากปี 2561 เน่ืองจากผล
ก าไรก่อนภาษเีงนิไดข้องกลุ่มบรษิทัฯ ทีเ่พิม่ขึน้ 

 

 

ขอแสดงความนับถอื 
 
 

-สลลิทพิ เรอืงสุทธภิาพ- 
(นางสลลิทพิ เรอืงสุทธภิาพ) 

  รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบญัช ีการเงนิ และ
สนับสนุนองคก์ร 

บรษิทั ดโูฮม จ ากดั (มหาชน) 
 

 


