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วนัที ่11 พฤษภาคม 2563  

เรื่อง  ค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจดักำร  
 ผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม 2563 
 
เรยีน  กรรมกำรและผูจ้ดักำร  
 ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
  
ภาพรวมผลประกอบการในไตรมาส 1 ปี 2563 
 
 ในไตรมำส 1 ปี 2563 มสีถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรสัโคโรนำสำยพนัธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ทัว่โลก 
รวมถึงประเทศไทย ภำครฐัได้ออกมำตรกำรต่ำงๆ เพื่อควบคุมกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ซึ่งทำงบรษิัทฯ ได้ให้ควำม
ร่วมมอือย่ำงเตม็ทีเ่พื่อเป็นส่วนหนึ่งในกำรช่วยลดกำรแพร่ระบำด และค ำนึงถงึควำมปลอดภยัของลูกคำ้และพนักงำนเป็นสิง่
ส ำคญัอนัดบัแรก จงึด ำเนินกำรปิดให้บรกิำรชัว่ครำวสำขำขนำดใหญ่ 8 สำขำ ได้แก่  สำขำรงัสติ สำขำบำงบวัทอง สำขำ
พระรำม 2 สำขำเพชรเกษม สำขำโครำช สำขำอุดร สำขำขอนเก่น และสำขำเชยีงใหม่ และสำขำขนำดเลก็ (Dohome ToGo) 
6 สำขำ ไดแ้ก่  สำขำแมค็โคร-จรญัสนิทวงศ ์สำขำแมค็โคร-สำทร สำขำบิก๊ซ-ีบำงพล ีสำขำโลตสั-โครำช สำขำพนัธท์พิย์-งำม
วงศ์วำน และ สำขำโลตสั-บำงนำ โดยปิดกำรให้บรกิำรชัว่ครำวแต่วนัที่ 22 มนีำคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นมำ อย่ำงไรก็ตำม 
บรษิทัฯ ยงัสำมำรถใหบ้รกิำรผ่ำนช่องทำงสัง่ซื้อสนิคำ้แบบออนไลน์ (E-Commerce) และช่องทำงกำรสัง่ซื้อสนิคำ้โดยตรงทำง 
โทรศพัทผ์่ำนทมีงำนขำยสนิคำ้และทมีงำนผูแ้ทนขำยไดต้ำมปกติ 

 
ทัง้นี้ ทำงบรษิทัฯ ไดม้กีำรตดิตำมและประเมนิสถำนกำรณ์อย่ำงใกล้ชดิและด ำเนินกำรมำตรกำรต่ำงๆ ทีเ่หมำะสม

เพื่อทีจ่ะลดผลกระทบทีม่ตี่อธุรกจิ เช่น 
1) กำรปรบัเปลี่ยนรูปแบบกำรท ำงำน ในช่วงทีปิ่ดด ำเนินกำรชัว่ครำวบำงสำขำ ลูกคำ้ยงัสำมำรถสัง่ซื้อสนิคำ้ผ่ำน

ช่องทำงกำรสัง่ซื้อโดยตรงทำงโทรศพัทผ์่ำนทมีงำนขำยสนิคำ้และทมีงำนผูแ้ทนขำย และบรกิำรจดัส่งใหลู้กคำ้
ถงึบำ้น โดยบรษิทัฯ เพิม่ทมีงำนขำยผ่ำนช่องทำงดงักล่ำวมำกขึน้เพื่อใหเ้พยีงพอต่อกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้
ลูกคำ้ 

2) กำรรกัษำขดีควำมสำมำรถในกำรท ำก ำไรและสถำนะทำงกำรเงนิ บรษิัทฯ ควบคุมค่ำใช้จ่ำยโดยกำรปรบัลด
งบประมำณค่ำใชจ้่ำยทีส่ำมำรถปรบัลดได ้เช่น ค่ำเดนิทำง ค่ำจำ้งล่วงเวลำ ค่ำ Commission เป็นตน้ และชะลอ
ค่ำใชจ้่ำยทีไ่ม่เร่งด่วนออกไป รวมถงึบรหิำรจดักำรกระแสเงนิสดอย่ำงใกล้ชดิ เพื่อรกัษำสภำพคล่องในระหว่ำง
ทีปิ่ดสำขำชัว่ครำวบำงส่วน โดยบรษิทัฯ มคีวำมสำมำรถในกำรช ำระหนี้สนิและภำระผกูพนัเมื่อถงึก ำหนดตำม
สญัญำกูทุ้กประกำร 

3) กำรพิจำรณำเครดิตให้กับลูกค้ำอย่ำงรัดกุมมำกขึ้น และกำรติดตำมหนี้อย่ำงใกล้ชิด เพื่อป้องกันกำรเกิด
ค่ำใชจ้่ำยหนี้สญูทีจ่ะเกดิขึน้ในอนำคต 

4) กำรดแูลพนักงำน บรษิทัฯไดม้ปีระกำศมำตรกำรส ำคญัทีป่ระกำศใชท้ัง้บุคลำกรและผูม้ำตดิต่อ ดงันี้ 
- พนักงำนทีต่อ้งใหบ้รกิำรลูกคำ้ใหส้วมใส่หน้ำกำกอนำมยัตลอดเวลำทีป่ฏบิตังิำน 



 

- จดักำรตรวจวดัอุณหภูมริ่ำงกำยก่อนเข้ำอำคำรแบบ 100% โดยหำกพบว่ำพนักงำนและผู้มำติดต่อ มี
อุณหภูมริ่ำงกำยสงูเกนิกว่ำ 37.5 องศำเซลเซยีส จะไม่อนุญำตใหเ้ขำ้พืน้ทีโ่ดยเดด็ขำด 

- งดกำรเดนิทำงไปต่ำงประเทศโดยเดด็ขำด ทัง้ในส่วนกำรปฏบิตัภิำรกจิของบรษิทัและกำรเดนิทำงส่วนตวั 
- งดกำรประชุมทำงธุรกิจกับบุคคลภำยนอก ให้ใช้กำรประชุมทำงโทรศพัท์หรือออนไลน์ (Conference 

Call) แทน 
- อนุมตัิปรบัเวลำเขำ้ปฏิบตัิงำนของพนักงำนตำมควำมเหมำะสม เพื่อลดอตัรำเสี่ยงจำกกำรเดนิทำงใน

ช่วงเวลำเร่งด่วนทีม่คีวำมแออดัสงู 
- มอบกรมธรรมป์ระกนัชวีติ COVID-19 ใหก้บัพนักงำนทุกคน โดยมอบควำมคุม้ครองชวีติ 50,000 บำท 

5) กำรเตรยีมกำรดำ้นสำธำรณสุข บรษิทัฯ มมีำตรกำรป้องกนักำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ในทุกสำขำ ดงันี้  
- ตัง้จุดคดักรอง ตรวจวดัอุณหภูมริ่ำงกำยลูกคำ้บรเิวณประตูทำงเขำ้ 
- เพิม่จุดบรกิำรแอลกอฮอล์เจลลำ้งมอื 
- ตรวจวดัอุณหภูมริ่ำงกำยพนักงำนทุกคนก่อนเริม่ปฏบิตังิำนในแต่ละวนั 
- ขอควำมร่วมมอืลูกคำ้และพนักงำนทุกคนสวมหน้ำกำกอนำมยั 
- ท ำควำมสะอำดอุปกรณ์ทีส่มัผสับ่อยดว้ยน ้ำยำฆำ่เชือ้โรค 
- ท ำควำมสะอำดพืน้ทีด่ว้ยน ้ำยำฆำ่เชือ้ทุกชัว่โมง 
- เพิม่ควำมถีใ่นกำรท ำควำมสะอำดหอ้งน ้ำ ตรวจสอบกระดำษช ำระและสบู่ลำ้งมอืใหเ้พยีงพอ 
- ตดิตัง้ป้ำยแนะน ำกำรปฏบิตัตินเองเมื่อมไีข ้
- เตรยีมควำมพรอ้มน ำส่งผูป่้วยไปยงัโรงพยำบำลเมื่อมกีำรรอ้งขอ 

 
ทัง้นี้ หลงัจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด COVID-19 ในประเทศไทยดขีึน้อย่ำงต่อเนื่อง และภำครฐัมนีโยบำยผ่อน

คลำยมำตรกำรกำรควบคุม บรษิัทฯ ได้กลบัมำเปิดให้บรกิำรในช่วงเวลำ 08.00น. ถึง 17.00น. ส ำหรบัสำขำขนำดใหญ่ 4 
สำขำ ไดแ้ก่ สำขำพระรำม 2 สำขำเพชรเกษม สำขำโครำช และสำขำอุดร ตัง้แต่วนัที ่3 พฤษภำคม พ.ศ. 2563 เพื่อรองรบั
ควำมตอ้งกำรจบัจ่ำยใชส้อยของลูกคำ้ โดยมมีำตรกำรดำ้นสำธำรณสุขอย่ำงเขม้งวด 

 
จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดและมำตรกำรของภำครฐัดงักล่ำว ท ำใหใ้นไตรมำส 1 ปี 2563 บรษิทัฯ มรีำยไดร้วม

เท่ำกบั 4,621.79 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 7.2 จำกปี 2562 โดยก ำไรสุทธเิท่ำกบั 177.30 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 28.1 จำกปี 

2562 ทัง้นี้ กำรลดลงของก ำไรสุทธมิสีำเหตุหลกัมำจำกทีบ่รษิทัฯ มกีำรกลบัรำยกำรจำกกำรเปลี่ยนนโยบำยบญัชเีรื่องกำรตัง้

ส ำรองสนิคำ้เคลื่อนไหวชำ้ในปี 2562 ซึง่กำรกลบัรำยกำรดงักล่ำวคดิเป็นมลูค่ำ 73.3 ลำ้นบำท  

ส ำหรบักำรขยำยสำขำในไตรมำส 1 ปี 2563 บรษิทัฯ เปิดสำขำ Dohome To Go เพิม่ 1 สำขำคอื เทสโกโ้ลตสัสำขำ

บำงนำ ท ำใหปั้จจุบนัมสีำขำขนำดใหญ่ทีเ่ปิดบรกิำรทัง้สิน้ 10 สำขำ และสำขำ Dohome To Go 6 สำขำ 

 
 
 



 

สรปุงบก าไรขาดทุนส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2563 และวนัท่ี 31 มีนาคม 2562 
 

งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

31 มีนาคม 2563 

งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

31 มีนาคม 2562 เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ  

รำยไดจ้ำกกำรขำย 4,543.28 98.3 4,909.47 98.6 -366.19 -7.5 

รำยไดค้่ำบรกิำร 35.06 0.8 40.25 0.8 -5.19 -12.9 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและค่ำบรกิำร 4,578.33 99.1 4,949.72 99.4 -371.38 -7.5 

รำยไดอ้ื่น 43.46 0.9 30.52 0.6 12.93 42.4 

รวมรายได้ 4,621.79 100.0 4,980.24 100.0 -358.45 -7.2 

ตน้ทุนขำย 3,871.55 83.8 4,139.24 83.1 -267.70 -6.5 

ก าไรขัน้ต้น(1) 706.79 15.4 810.47 16.4 -103.69 -12.8 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำร 464.12 10.0 453.42 9.1 10.69 2.4 

ค่ำใชจ้่ำยอื่น 0.10 0.0 3.05 0.1 -2.95 -96.6 

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 286.02 6.2 384.52 7.7 -98.50 -25.6 

ตน้ทุนทำงกำรเงนิ 64.43 1.4 76.47 1.5 -12.04 -15.7 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 221.59 4.8 308.05 6.2 -86.46 -28.1 

ภำษเีงนิได ้ 44.29 1.0 61.37 1.2 -17.08 -27.8 

ก าไรสุทธิส าหรบังวด 177.30 3.8 246.68 5.0 -69.38 -28.1 

หมำยเหตุ:  (1) อตัรำก ำไรขัน้ตน้ไม่รวมรำยไดอ้ื่นในกำรค ำนวณ 

 
ผลประกอบการในไตรมาส 1 ปี 2563 
 บริษัทฯ มีก ำไรสุทธิส ำหรบัไตรมำส 1 ปี 2563 เท่ำกับ 177.30 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นอตัรำก ำไรสุทธริ้อยละ 3.8 
ลดลงรอ้ยละ 28.1 เมื่อเทยีบกบัก ำไรสุทธไิตรมำส 1 ปี 2562 ซึ่งเท่ำกบั 246.68 ล้ำนบำท หรอืคดิเป็นอตัรำก ำไรสุทธิรอ้ยละ 
5.0 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกปัจจยัดงัต่อไปนี้ 

1. รายได้รวม เท่ำกับ 4,621.79 ล้ำนบำท ลดลง 358.45 ล้ำนบำท หรือ ร้อยละ 7.2 จำกไตรมำส 1 ปี 2562 โดยมี
รำยละเอยีดดงันี้ 
▪ รายได้จากการขายและค่าบริการ เท่ำกบั 4,578.33 ล้ำนบำท ลดลง 371.38 ล้ำนบำท หรอื รอ้ยละ 7.5 ของ

ไตรมำส 1 ปี 2562 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรสัโคโรน่ำ 2019 (COVID-
19) และภำครฐัมมีำตรกำรกำรป้องกนักำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรสั โดยมคี ำสัง่ปิดสถำนประกอบกำรชัว่ครำว 
ทำงบรษิทัฯ จงึด ำเนินกำรปิดสำขำขนำดใหญ่ 8 สำขำ และ สำขำขนำดเลก็ 6 สำขำ เป็นกำรชัว่ครำวตัง้แต่วนัที ่
22 มนีำคม พ.ศ. 2563 ส่งผลท ำใหร้ำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ ณ จุดขำย (POS) ลดลงอย่ำงมนีัยส ำคญั ภำยใน
ระยะเวลำ 10 วนัที่บรษิัทฯ ด ำเนินกำรปิดสำขำ ประกอบกบักำรหดตวัของสภำวะเศรษฐกิจภำยในประเทศ
โดยเฉพำะในพืน้ทีต่่ำงจงัหวดั อย่ำงไรกต็ำม สำขำใหม่ยงัคงมรีำยไดจ้ำกกำรขำยสนิค้ำทีป่รบัตวัสูงขึน้ แมจ้ะ
ไดร้บัผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรสั  



 

▪ รายได้อ่ืน เท่ำกบั 43.46 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 12.93 ลำ้นบำท หรอื รอ้ยละ 42.4 จำกปี 2562 โดยมสีำเหตุหลกัมำ
จำกรำยไดเ้งนิสนับสนุนจำกเจำ้ของสนิคำ้ทีเ่พิม่ขึน้  
 

2. ก าไรขัน้ต้น เท่ำกบั 706.79 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ตน้รอ้ยละ 15.4 ลดลงเมื่อเทยีบกบัอตัรำก ำไรขัน้ตน้
จำกปี 2562 ที่ร้อยละ 12.8 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกบรษิัทฯ มกีำรเปลี่ยนนโยบำยบญัชเีรื่องกำรตัง้ส ำรองสินค้ำ
เคลื่อนไหวชำ้ ในไตรมำส 1 ปี 2562 ท ำใหบ้รษิทัฯ มตี้นทุนขำยลดลงจำกกำรกลบัรำยกำรดงักล่ำวจ ำนวนประมำณ 
73.3 ล้ำนบำท ทัง้นี้ หำกพจิำรณำอตัรำก ำไรขัน้ตน้ในกรณีทีไ่ม่ไดร้บัผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนนโยบำยบญัชใีนกำร
ตัง้ส ำรองสนิคำ้เคลื่อนไหวชำ้ พบว่ำ อตัรำก ำไรขัน้ต้นในไตรมำส 1 ปี 2562 จะเท่ำกบัรอ้ยละ 14.9 ซึ่งต ่ำกว่ำอตัรำ
ก ำไรขัน้ต้นไตรมำส 1 ปี 2563 ที ่15.4% ทัง้นี้กำรเพิม่ขึน้ของอตัรำก ำไรขัน้ต้นในไตรมำส 1 ปี 2563 นัน้เป็นผลมำ
จำกสดัส่วนรำยได้ของสนิค้ำ House Brand ที่มกีำรเติบโตอย่ำงมนีัยส ำคญัจำกร้อยละ 14.5 เป็นร้อยละ 17.3 เมื่อ
เทยีบกบัช่วงเวลำเดยีวกนัของปีก่อนซึ่งเป็นไปตำมแผนกลยุทธ์ของบรษิัทในกำรเพิม่สดัส่วนรำยได้สนิค้ำ House 
Brand เป็น 20.0% ของรำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำรภำยในปี 2565 
 

3. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เท่ำกบั 464.12 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 10.69 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 2.4 จำกไตรมำส 1 
ปี 2562 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกกำรเพิม่ขึน้ของค่ำใชจ้่ำยเกี่ยวกบัพนักงำนฝ่ำยบรหิำร โดยสอดคล้องกบักำรปรบั
โครงสรำ้งผงับรหิำรของบรษิทัฯ  

 
4. ต้นทุนทางการเงิน เท่ำกบั 64.43 ล้ำนบำท ลดลง 12.04 ล้ำนบำท หรอืร้อยละ 15.7 จำกไตรมำส 1 ปี 2562 ซึ่ง

เปลีย่นแปลงสอดคลอ้งกบัจ ำนวนเงนิกูย้มืกบัสถำบนักำรเงนิทีล่ดลงและอตัรำดอกเบีย้ทีล่ดลง 
 

5. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ เท่ำกับ 44.29 ล้ำนบำท ลดลง 17.08 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 27.8 จำกไตรมำส 1 ปี 2562 
เน่ืองจำกผลก ำไรก่อนภำษเีงนิไดข้องกลุ่มบรษิทัฯ ทีล่ดลง 

 

 

ขอแสดงควำมนับถอื 
 
 

-ชยานนท ์หอพตัราภรณ์- 
(นำยชยำนนท ์หอพตัรำภรณ์) 

  ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัชแีละกำรเงนิ 
บรษิทั ดโูฮม จ ำกดั (มหำชน) 

 


