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เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ  

 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

  

ภาพรวมผลประกอบการในไตรมาส 2 ปี 2563 

 

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างหนักทัว่โลก รวมถงึการแพร่ระบาดใน

ประเทศไทย ซึง่เริม่เกดิขึน้มาตัง้แต่ช่วงไตรมาสที ่1 ปี 2563 ทาํใหภ้าครฐัตอ้งออกมาตรการต่างๆ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาด

ของ COVID-19 และมีคําสัง่ให้สถานประกอบการปิดดําเนินการชัว่คราว ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมือกับนโยบาย

ดงักล่าวเป็นอย่างด ีโดยเริม่ตัง้แตว่นัที ่22 มนีาคม จนถงึ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

- ตัง้แต่ 22 มนีาคม พ.ศ. 2563 บรษิทัฯ ปิดดาํเนินการใหบ้รกิารส่วนคา้ปลกีของสาขาขนาดใหญ ่8 สาขา ไดแ้ก่  สาขา

รงัสติ สาขาบางบวัทอง สาขาพระราม 2 สาขาเพชรเกษม สาขาโคราช สาขาอุดร สาขาขอนแก่น และสาขาเชยีงใหม่ 

และปิดสาขาขนาดเลก็ (Dohome ToGo) 6 สาขา ไดแ้ก่  สาขาแมค็โคร-จรญัสนิทวงศ ์สาขาแมค็โคร-สาทร สาขาบิก๊

ซี-บางพลี สาขาโลตัส-โคราช สาขาพันธ์ทิพย์-งามวงศ์วาน และ สาขาโลตัส-บางนา โดยบริษัทฯ ยังสามารถ

ใหบ้รกิารผ่านช่องทางสัง่ซื้อสนิคา้แบบออนไลน์ (E-Commerce) และช่องทางการสัง่ซื้อสนิคา้โดยตรงทางโทรศพัท์

ผ่านทมีงานขายสนิคา้และทมีงานผูแ้ทนขายไดต้ามปกต ิ

 

- ตัง้แต่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศดีขึ้น ภาครฐัมีการผ่อนคลาย

มาตรการ Lockdown ในบางพืน้ที ่ทําใหบ้รษิทัฯ ไดก้ลบัมาเปิดใหบ้รกิารตามปกตสิําหรบัสาขาขนาดใหญ่เพิม่อกี 4 

สาขา ไดแ้ก่ สาขาพระราม 2 สาขาเพชรเกษม สาขาโคราช และสาขาอุดรธานี  

 

- ตัง้แต่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา ทุกสาขากลบัมาเปิดใหบ้รกิารตามปกต ิทัง้สาขาขนาดใหญ่ 10 สาขา 

และสาขา Dohome ToGo 6 สาขา 

 

           จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ดงักล่าว ทางบรษิทัฯไดใ้หค้วามสาํคญัและตดิตามสถานการณ์อย่าง

ใกลช้ดิเพื่อเฝ้าระวงัและออกมาตรการต่าง ๆ ทีเ่หมาะสม เพื่อลดผลกระทบทีอ่าจมตี่อธุรกจิ เช่น 

 

1. การส่งเสริมและผลกัดนัการให้บริการลูกค้าผ่านช่องทางการสัง่ซื้อสินค้าโดยตรงผ่านทีมงานขายสินค้าและ

ทมีงานผูแ้ทนขายจากเดมิซึ่งเคยมชี่องทางการซื้อขายดงักล่าวอยู่แล้วใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ รวมถงึช่องทาง



 

สัง่ซื้อสนิคา้แบบออนไลน์ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้และบรรเทาผลกระทบของยอดขายทีอ่าจลดลง

อนัเกดิจากการปิดสาขาชัว่คราวเพราะความไม่สะดวกในการเลอืกซื้อสนิคา้ในสถานทีจ่ดัจาํหน่าย 

2. การปรบัรูปแบบการทํางานใหส้อดคล้องกบัสถานการณ์ เช่น จดัสรรพนักงานเพิม่ในส่วนของทมีงานขายสนิคา้

ผ่านทางโทรศพัท์เพื่อรองรบัคําสัง่ซื้อของลูกคา้ ส่งเสรมิการชําระค่าสนิคา้ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ อนุญาตให้

พนักงานบางหน่วยงานสามารถทาํงานทีบ่า้น เป็นตน้ 

3. การพจิารณาการให้เครดติกบัลูกค้าอย่างรดักุมและเพิม่ประสทิธภิาพในการติดตามหน้ี เพื่อป้องกนัหน้ีสูญที่

อาจจะเกดิขึน้ในอนาคต 

4. การดแูลทางดา้นสาธารณสุขอย่างเคร่งครดั ตามนโยบายภาครฐั โดยครอบคลุมถงึพนักงาน ลูกคา้ และคู่คา้ เชน่ 

การตรวจวดัอุณหภูมิก่อนเขา้สํานักงานหรือสาขา การรณรงค์ให้มีการใช้เจลล้างมือบ่อยๆ การใช้หน้ากาก

อนามยัระหว่างอยู่ในสถานประกอบการ การเวน้ระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ในทุกจุดของการใหบ้รกิาร การทาํ

ความสะอาด ฆา่เชือ้โรค ในจุดเสีย่งและอุปกรณ์ทีผ่่านการสมัผสั อย่างน้อยทุกๆ 1 ชัว่โมง เป็นตน้ 

 

สาํหรบัผลดาํเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2563 บรษิทัฯ มรีายไดร้วมเท่ากบั 4,640.32 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.1 จาก

ไตรมาส 2 ปี 2562 ถงึแมจ้ะมสีถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) และมาตรการของภาครฐัที่

ทาํใหม้กีารปิดการใหบ้รกิารส่วนคา้ปลกีของสาขาขนาดใหญ่ 8 สาขา จากจาํนวนสาขาขนาดใหญ่ทัง้หมด 10 สาขา และ สาขา

ขนาดเลก็ (Dohome ToGo) ทุกสาขา ในช่วงเวลาตามทีก่ล่าวขา้งตน้ ทัง้น้ีถงึแมบ้รษิทัฯ จะไดร้บัผลกระทบอย่างหนักจากการ

ปิดใหบ้รกิารสาขาในส่วนคา้ปลกีไปจาํนวนมาก แต่ทางบรษิทัฯ ไดผ้ลกัดนัยอดขายผ่านช่องทางการสัง่ซื้อสนิคา้โดยตรงผ่าน

ทมีงานขายสนิคา้และทมีงานผูแ้ทนขาย รวมถงึช่องทางสัง่ซื้อสนิคา้แบบออนไลน์ และมรีายไดท้ีเ่พิม่ขึน้จากสาขาทีเ่ปิดใหมท่ี่

เปิดดําเนินการเมื่อครึง่ปีหลงัของปี 2562 ไดแ้ก่ สาขาเพชรเกษม และ Dohome ToGo ในขณะทีกํ่าไรสุทธสิําหรบัไตรมาส 2 

ปี 2563 เท่ากบั 146.39 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 23.9 จากไตรมาส 2 ปี 2562 ทัง้น้ีการลดลงของกําไรสุทธมิสีาเหตุหลกัมาจาก

ทีบ่รษิทัฯ ปิดพืน้ทีข่ายในส่วนคา้ปลกีชัว่คราวจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรสั COVID-19 ส่งผลใหร้ายไดจ้ากช่องทางการ

ขายส่วนคา้ปลกี ซึ่งเป็นช่องทางการขายทีม่สีดัส่วนการขายของสนิคา้อตัรากําไรขัน้ต้นสูง ลดลงอย่างมนัียสําคญัในช่วงที่มี

การปิดสาขาตามมาตรการภาครฐั และเป็นเหตุใหใ้นเดอืนเมษายนที่มกีารปิดใหบ้รกิารในส่วนค้าปลกีเตม็เดอืน บรษิัทฯ มี

ขาดทุนสุทธ ิอย่างไรกต็าม หลงัจากทีม่กีารเปิดใหบ้รกิารสาขาตามปกต ิอตัรากําไรขัน้ตน้และกําไรสุทธกิก็ลบัมาอยู่ในเกณฑ์

ปกต ิ

สาํหรบัการขยายสาขาในไตรมาส 2 ปี 2563 บรษิทัฯ เปิดสาขา Dohome ToGo เพิม่ 2 สาขาคอื สาขาคอสโม่วอล์ค 

และ สาขาตลาดชชัวาล ทาํใหปั้จจุบนัมสีาขาขนาดใหญ่ทีเ่ปิดบรกิารทัง้สิน้ 10 สาขา และสาขา Dohome ToGo 8 สาขา  

  



 

สรปุงบกาํไรขาดทุนสาํหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 และวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 

 
งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 มิถนุายน 2563 

งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 มิถนุายน 2562 เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ  

รายไดจ้ากการขาย 4,571.62 98.5 4,442.83 98.5 128.79 2.9 

รายไดค้่าบรกิาร 44.47 1.0 33.78 0.7 10.69 31.6 

รายไดจ้ากการขายและค่าบรกิาร 4,616.09 99.5 4,476.61 99.2 139.48 3.1 

รายไดอ้ื่น 24.22 0.5 34.00 0.8 -9.77 -28.7 

รวมรายได้ 4,640.32 100.0 4,510.60 100.0 129.71 2.9 

ตน้ทุนขาย 3,926.69 84.6 3,736.52 82.8 190.16 5.1 

กาํไรขัน้ต้น(1) 689.40 14.9 740.08 16.5 -50.68 -6.8 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบรหิาร 474.47 10.2 455.46 10.1 19.00 4.2 

ค่าใชจ่้ายอื่น 0.04 0.0 0.00 0.0 0.04 N/A 

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 239.12 5.2 318.62 7.1 -79.50 -25.0 

ตน้ทุนทางการเงนิ 57.31 1.2 75.93 1.7 -18.62 -24.5 

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 181.81 3.9 242.69 5.4 -60.88 -25.1 

ภาษเีงนิได ้ 35.42 0.8 50.20 1.1 -14.78 -29.4 

กาํไรสุทธิสาํหรบังวด 146.39 3.2 192.49 4.3 -46.10 -23.9 

หมายเหตุ:  (1) อตัรากําไรขัน้ตน้ไม่รวมรายไดอ้ื่นในการคาํนวณ 

 

 

ผลประกอบการในไตรมาส 2 ปี 2563 

 บรษิทัฯ มรีายได้รวมสําหรบัไตรมาส 2 ปี 2563 เท่ากบั 4,640.32 ล้านบาท เพิม่ขึ้นร้อยละ 2.9 จากไตรมาส 2 ปี 

2562 และมกํีาไรสุทธสิาํหรบัไตรมาส 2 ปี 2563 เท่ากบั 146.39 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัรากําไรสุทธริอ้ยละ 3.2 ลดลงรอ้ยละ 

23.9 เมื่อเทยีบกบักําไรสุทธไิตรมาส 2 ปี 2562 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากปัจจยัดงัต่อไปน้ี 

1. รายได้รวม เท่ากบั 4,640.32 ล้านบาท เพิม่ขึ้น 129.71 ล้านบาท หรอื ร้อยละ 2.9 จากไตรมาส 2 ปี 2562 โดยมี

รายละเอยีดดงัน้ี 

 

 รายได้จากการขายและค่าบริการ เท่ากบั 4,616.09 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 139.48 ลา้นบาท หรอื รอ้ยละ 3.1 ของ

ไตรมาส 2 ปี 2562 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากรายได้ทีเ่พิม่ขึน้จากสาขาใหม่ ได้แก่ สาขาเพชรเกษม และสาขา 

Dohome ToGo และรายได้จากสาขาเดมิที่เพิม่ขึ้นเลก็น้อย ถึงแม้ว่าจะมสีถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ

ไวรสั COVID-19 ทําให้ภาครฐัมมีาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรสั โดยมีคําสัง่ให้ปิดสถาน

ประกอบการชัว่คราว โดยทางบรษิทัฯไดด้ําเนินการปิดสาขาขนาดใหญ่ 8 สาขา และ สาขา Dohome ToGo 6 

สาขา เป็นการชัว่คราวตัง้แต่วนัที ่22 มนีาคม ซึง่บรษิทัฯสามารถกลบัมาเปิดใหบ้รกิารสาขาขนาดใหญ่เพิม่ได ้4 

สาขาในวนัที ่3 พฤษภาคม และทุกสาขาในวนัที่ 17 พฤษภาคม เป็นต้นมา จากผลกระทบดงักล่าวส่งผลให้



 

รายไดจ้ากช่องทางการขายในส่วนคา้ปลกีลดลงอย่างมนัียสาํคญั แต่รายไดจ้ากช่องทางการสัง่ซื้อสนิคา้โดยตรง

ผ่านทมีพนักงานขายและช่องทางออนไลน์เพิม่ขึน้สูงกว่ารายไดท้ีล่ดลงจากช่องทางการขายส่วนคา้ปลกี ทําให้

รายไดจ้ากสาขาเดมิเพิม่ขึน้เลก็น้อยทีร่อ้ยละ 0.4 

 

 รายได้อ่ืน เท่ากับ 24.22 ล้านบาท ลดลง 9.77 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 28.7 จากไตรมาส 2 ปี 2562 โดยมี

สาเหตุหลกัมาจากการลดลงของรายไดด้อกเบี้ยจากลูกหน้ีผดินัดชําระ ซึ่งสอดคล้องกบัการตดิตามและการรบั

ชาํระหน้ีจากลูกหน้ีทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 

 

2. กาํไรขัน้ต้น เท่ากบั 689.40 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัรากําไรขัน้ตน้รอ้ยละ 14.9 ลดลงเมื่อเทยีบกบัอตัรากําไรขัน้ตน้

จากไตรมาส 2 ปี 2562 ทีร่อ้ยละ 6.8 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการปิดพืน้ทีข่ายในส่วนคา้ปลกีชัว่คราวจากการแพร่

ระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 ส่งผลใหร้ายไดจ้ากช่องทางการขายส่วนคา้ปลกี ซึง่เป็นช่องทางการขายทีม่สีดัส่วน

การขายของสนิคา้อตัรากําไรขัน้ตน้สูง ลดลงอย่างมนัียสําคญัในช่วงทีม่กีารปิดสาขาตามมาตรการภาครฐั อย่างไรก็

ตาม หลงัจากทีม่กีารเปิดใหบ้รกิารสาขาตามปกต ิอตัรากําไรขัน้ตน้กก็ลบัมาอยู่ในเกณฑป์กต ิ

 

3. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เท่ากบั 474.47 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 19 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 4.2 จากไตรมาส 2 ปี 

2562 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึ้นของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกบัพนักงานฝ่ายบรหิาร โดยสอดคล้องกบัการปรบั

โครงสร้างผงับรหิารของบรษิัทฯ การเพิม่ขึ้นของค่าเสื่อมราคาจากการเปิดสาขาเพชรเกษม และสาขา Dohome 

ToGo รวมถงึการเพิม่ขึน้ของค่าขนส่งสนิคา้ใหก้บัลูกคา้ ซึ่งสอดคล้องกบัรายไดท้ีเ่พิม่มากขึน้จากช่องทางการสัง่ซื้อ

สนิคา้โดยตรงผ่านทมีพนักงานขายทีส่่งสนิคา้ใหแ้ก่ลูกคา้ อย่างไรกต็าม ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูลดลง ซึง่สอดคลอ้งกบั

การตดิตามและการรบัชาํระหน้ีจากลูกหน้ีทีม่ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ รวมถงึค่าสาธารณูปโภคและค่าวสัดุสิน้เปลอืงที่

ลดลง ซึง่สอดคลอ้งกบัการปิดบรกิารสาขาและการควบคุมค่าใชจ้่ายทีเ่คร่งครดัและรดักุมขึน้ 

 

4. ต้นทุนทางการเงิน เท่ากบั 57.31 ล้านบาท ลดลง 18.62 ล้านบาท หรอืร้อยละ 24.5 จากไตรมาส 2 ปี 2562 ซึ่ง

เปลีย่นแปลงสอดคลอ้งกบัจาํนวนเงนิกูย้มืกบัสถาบนัการเงนิทีล่ดลงและอตัราดอกเบีย้ทีล่ดลง 

 

5. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ เท่ากับ 35.42 ล้านบาท ลดลง 14.78 ล้านบาท หรือร้อยละ 29.4 จากไตรมาส 2 ปี 2562

เน่ืองจากผลกําไรก่อนภาษเีงนิไดข้องกลุ่มบรษิทัฯ ทีล่ดลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สรปุงบกาํไรขาดทุนสาํหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 และวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 

 
งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 มิถนุายน 2563 

งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 มิถนุายน 2562 เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ  

รายไดจ้ากการขาย 9,114.90 98.4 9,352.30 98.6 -237.40 -2.5 

รายไดค้่าบรกิาร 79.53 0.9 74.03 0.8 5.50 7.4 

รายไดจ้ากการขายและค่าบรกิาร 9,194.43 99.3 9,426.33 99.4 -231.90 -2.5 

รายไดอ้ื่น 67.68 0.7 61.47 0.6 6.21 10.1 

รวมรายได้ 9,262.10 100.0 9,487.79 100.0 -225.69 -2.4 

ตน้ทุนขาย 7,798.24 84.2 7,875.77 83.0 -77.53 -1.0 

กาํไรขัน้ต้น(1) 1,396.19 15.2 1,550.56 16.5 -154.37 -10.0 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบรหิาร 938.58 10.1 908.89 9.6 29.70 3.3 

ค่าใชจ่้ายอื่น 0.14 0.0 0.00 0.0 0.14 N/A 

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 525.14 5.7 703.14 7.4 -178.00 -25.3 

ตน้ทุนทางการเงนิ 121.73 1.3 152.40 1.6 -30.66 -20.1 

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 403.41 4.4 550.74 5.8 -147.34 -26.8 

ภาษเีงนิได ้ 79.71 0.9 111.57 1.2 -31.86 -28.6 

กาํไรสุทธิสาํหรบังวด 323.69 3.5 439.18 4.6 -115.48 -26.3 

หมายเหตุ:  (1) อตัรากําไรขัน้ตน้ไม่รวมรายไดอ้ืน่ในการคาํนวณ 

 

ผลประกอบการสาํหรบัหกเดือนของปี 2563 

 บรษิัทฯ มกํีาไรสุทธสิําหรบัหกเดอืนของปี 2563 เท่ากบั 323.69 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัรากําไรสุทธริ้อยละ 3.5 

ลดลงรอ้ยละ 26.3 เมื่อเทยีบกบักําไรหกเดอืนของปี 2562 ซึ่งเท่ากบั 439.18 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัรากําไรสุทธริอ้ยละ 4.6 

โดยมสีาเหตุหลกัมาจากปัจจยัดงัต่อไปน้ี 

1. รายได้รวม เท่ากบั 9,262.10 ล้านบาท ลดลง 225.69 ล้านบาท หรอื ร้อยละ 2.4 จากหกเดอืนของปี 2562 โดยมี

รายละเอยีดดงัน้ี 

 

 รายได้จากการขายและค่าบริการ เท่ากบั 9,194.43 ล้านบาท ลดลง 231.90 ล้านบาท หรอื รอ้ยละ 2.5 จาก

หกเดอืนของปี 2562 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการลดลงของรายได้จากการขายและบรกิารในไตรมาสที่ 1 ที่ 

371.38 ล้านบาท อนัเน่ืองมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสั COVID-19 และภาครฐัมมีาตรการ

การป้องกนัการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสั COVID-19 โดยมคีาํสัง่ปิดสถานประกอบการชัว่คราว ทางบรษิทัฯ จงึ

ดาํเนินการปิดสาขาขนาดใหญ่ 8 สาขา และ สาขาขนาดเลก็ (Dohome ToGo) 6 สาขา เป็นการชัว่คราวตัง้แต่

วนัที่ 22 มีนาคม ประกอบกับการหดตวัของสภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ต่างจงัหวดั 

อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ ส่งเสรมิและผลกัดนัการใหบ้รกิารลูกคา้ผ่านช่องทางการสัง่ซื้อสนิคา้โดยตรงผ่านทมีงาน

ขายสนิคา้และทมีงานผูแ้ทนขายใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ รวมถงึการเพิม่ยอดขายผ่านช่องทางสัง่ซื้อสนิคา้แบบ



 

ออนไลน์ อกีทัง้บรษิทัฯ สามารถกลบัมาเปิดใหบ้รกิารสาขาขนาดใหญ่เพิม่ได ้4 สาขาในวนัที ่3 พฤษภาคม และ

ทุกสาขาในวนัที ่17 พฤษภาคม เป็นต้นมา ทําใหใ้นไตรมาสที ่2 รายไดจ้ากการขายและบรกิารเพิม่ขึน้ 139.48 

ล้านบาท แต่การเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการขายและบรกิารในไตรมาส 2 ยงัตํ่ากว่าการลดลงของรายไดใ้นไตร

มาสที ่1 ส่งผลใหร้ายไดจ้ากการขายและบรกิารสาํหรบังวดหกเดอืนลดลงเมื่อเทยีบกบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อน  

 

 รายได้อ่ืน เท่ากบั 67.68 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 6.21 ล้านบาท หรอื รอ้ยละ 10.1 จากหกเดอืนของปี 2562 โดยมี

สาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึ้นของเงินสนับสนุนจากเจ้าของสนิค้า และกําไรจากอตัราแลกเปลี่ยน ในขณะที่

รายได้ดอกเบี้ยจากลูกหน้ีผิดนัดชําระลดลง ซึ่งสอดคล้องกับการติดตามและการรบัชําระหน้ีจากลูกหน้ีที่มี

ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

 

 

2. กาํไรขัน้ต้น เท่ากบั 1,396.19 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัรากําไรขัน้ต้นร้อยละ 15.2 ลดลงเมื่อเทยีบกบัอตัรากําไร

ขัน้ต้นงวดหกเดอืนของปี 2562 ทีร่อ้ยละ 16.5 โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก 1) บรษิทัฯ มกีารเปลี่ยนนโยบายบญัชเีรื่อง

การตัง้สํารองสนิคา้เคลื่อนไหวชา้ ในไตรมาสแรกของปี 2562 ทําใหบ้รษิทัฯ มตี้นทุนขายลดลงจากการกลบัรายการ

ดงักล่าวจํานวนประมาณ 73.3 ล้านบาท ทัง้น้ี หากพจิารณาอตัรากําไรขัน้ต้นในกรณีทีไ่ม่ได้รบัผลกระทบจากการ

เปลี่ยนนโยบายบญัชใีนการตัง้สํารองสนิคา้เคลื่อนไหวชา้ พบว่า อตัรากําไรขัน้ต้นของหกเดอืนปี 2562 จะเท่ากบั

รอ้ยละ 15.7 และ 2) การปิดพืน้ทีข่ายในส่วนคา้ปลกีชัว่คราวจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรสั COVID-19 ส่งผลให้

รายได้จากช่องทางการขายส่วนค้าปลกี ซึ่งเป็นช่องทางการขายทีม่สีดัส่วนการขายของสนิคา้อตัรากําไรขัน้ต้นสงู 

ลดลงอย่างมนัียสาํคญัในช่วงทีม่กีารปิดสาขาตามมาตรการภาครฐั อย่างไรกต็าม หลงัจากทีม่กีารเปิดใหบ้รกิารสาขา

ตามปกต ิอตัรากําไรขัน้ตน้กก็ลบัมาอยู่ในเกณฑป์กต ิ

 

 

3. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เท่ากบั 938.58 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 29.70 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 3.3 จากหกเดอืน

ของปี 2562 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของค่าใชจ้่ายเกี่ยวกบัพนักงานฝ่ายบรหิาร โดยสอดคล้องกบัการ

ปรบัโครงสร้างผงัการบรหิารงานของบรษิทัฯ การเพิม่ขึน้ของค่าเสื่อมราคาจากการเปิดสาขาเพชรเกษมและสาขา 

Dohome ToGo การเพิม่ขึ้นของค่าขนส่งสนิค้าให้กบัลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกบัรายได้ที่เพิม่มากขึ้นจากช่องทางการ

สัง่ซื้อสนิคา้โดยตรงผ่านทมีพนักงานขาย อย่างไรกต็าม ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญูลดลง ซึง่สอดคลอ้งกบัการตดิตามและ

การรบัชาํระหน้ีจากลูกหน้ีทีม่ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้  

 

 

4. ต้นทุนทางการเงิน เท่ากบั 121.73 ลา้นบาท ลดลง 30.66 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 20.1 จากหกเดอืนของปี 2562 ซึง่

เปลีย่นแปลงสอดคลอ้งกบัจาํนวนเงนิกูย้มืกบัสถาบนัการเงนิทีล่ดลงและอตัราดอกเบีย้ทีล่ดลง 

 

 

 

 



 

5. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ เท่ากบั 79.71 ล้านบาท ลดลง 31.86 ล้านบาท หรอืร้อยละ 28.6 จากหกเดอืนของปี 2562  

เน่ืองจากผลกําไรก่อนภาษเีงนิไดข้องกลุ่มบรษิทัฯ ทีล่ดลง 

 

 

 

ขอแสดงความนับถอื 
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