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ภาพรวมผลประกอบการในไตรมาส 2 ปี 2564 

ในช่วงปลำยปี 2563 ตัง้แต่กลำงเดอืนธนัวำคม 2563 ไดเ้กดิกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ระลอกใหม่ ภำครฐัจงึมี
ค ำสัง่ใหปิ้ดกำรใหบ้รกิำรในส่วนคำ้ปลกีส ำหรบัสำขำทีต่ัง้สถำนประกอบกำรอยู่ในจงัหวดัสมุทรสำครและจงัหวดัระยอง ไดแ้ก่ 
สำขำพระรำม 2 และสำขำเพชรเกษมทีปิ่ดบรกิำรในส่วนของคำ้ปลกีชัว่ครำวตัง้แต่วนัที ่19 ธนัวำคม 2563 และกลบัมำเปิด
ด ำเนินกำรตำมปกติในวนัที ่1 กุมภำพนัธ ์2564 ตำมประกำศของจงัหวดัสมุทรสำคร และสำขำมำบตำพุดทีปิ่ดบรกิำรในส่วน
ของคำ้ปลกีชัว่ครำวตัง้แตว่นัที ่28 ธนัวำคม 2563 และกลบัมำเปิดด ำเนินกำรตำมปกตใินวนัที ่27 มกรำคม 2564 ตำมประกำศ
ของจงัหวดัระยอง 

 
ในช่วงกลำงเดอืนกรกฎำคม 2564 กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ทวคีวำมรุนแรงมำกขึน้อย่ำงต่อเนื่องโดยเฉพำะ

อย่ำงยิง่ในพืน้ทีก่รุงเทพมหำนคร ปรมิณฑล และในอกีหลำยจงัหวดัใกล้เคยีง ภำครฐัจงึไดป้ระกำศยกระดบัควำมเขม้ขน้ของ
มำตรกำรและกำรบงัคบัใชจ้ำกขอ้ก ำหนดทีเ่คยประกำศไวก้่อนหน้ำนี้ โดยมคี ำสัง่ใหปิ้ดกำรใหบ้รกิำรชัว่ครำวของสำขำขนำด
ใหญ่ 2 สำขำ ไดแ้ก่ สำขำเพชรเกษมและสำขำพระรำม 2 เริม่ตัง้แต่วนัที ่22 กรกฎำคม 2564 และสำขำ Dohome ToGo ทีต่ัง้
อยู่ในหำ้งสรรพสนิค้ำ 7 สำขำ ไดแ้ก่ สำขำแมค็โครจรญัสนิทวงศ์ สำขำแมค็โครสำทร สำขำโลตสับำงนำ สำขำบิก๊ซบีำงพล ี
สำขำคอสโม่วอล์ค และสำขำพนัธ์ทพิย์งำมวงศ์วำน ตัง้แต่วนัที่ 21 กรกฎำคม 2564 และสำขำโลตัสโครำช ตัง้แต่วนัที่ 2 
สงิหำคม 2564 ตำมประกำศล่ำสุดจำกทำงรำชกำร ในขณะทีส่ำขำขนำดใหญ่อื่นๆ ทีอ่ยู่ในเขตพืน้ทีค่วบคุมสูงสุดและเขม้งวด 
ยงัสำมำรถเปิดขำยไดโ้ดยมขีอ้จ ำกดัในกำรขำยสนิคำ้บำงแผนกในพืน้ทีค่ำ้ปลกี อย่ำงไรกต็ำม ในช่วงระยะเวลำดงักล่ำวกลุ่ม
บรษิทัยงัสำมำรถใหบ้รกิำรสัง่ซื้อสนิคำ้แบบออนไลน์ (E-Commerce) และช่องทำงกำรสัง่ซื้อสนิคำ้โดยตรงทำงโทรศพัท์ผ่ำน
ทีมงำนขำยสินค้ำและทมีงำนผู้แทนขำยได้ตำมปกติ ทัง้นี้ ยกเว้นสำขำเพชรเกษมและสำขำพระรำม 2 ที่ไม่สำมำรถเปิด
ใหบ้รกิำรไดทุ้กช่องทำง 

 
ปัจจบุนั กลุ่มบรษิทัฯ ยงัคงมมีำตรกำรเขม้งวดทำงดำ้นสำธำรณสุข เพื่อควบคมุกำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรสัโคโรน่ำ 

2019 (COVID-19) อย่ำงต่อเนื่องตำมนโยบำยของภำครฐั เช่น กำรตรวจวดัอุณหภมูกิ่อนเขำ้ส ำนักงำนหรอืสำขำ กำรรณรงค์
ใหล้ำ้งมอืหรอืใชเ้จลลำ้งมอืบ่อยๆ กำรใชห้น้ำกำกอนำมยัระหว่ำงอยู่ในสถำนประกอบกำร กำรเวน้ระยะห่ำงอย่ำงน้อย 1 เมตร
ในทุกจุดของกำรใหบ้รกิำร กำรท ำควำมสะอำด ฆำ่เชือ้โรค ในจดุเสีย่งและอุปกรณ์ทีผ่่ำนกำรสมัผสั อย่ำงน้อยทุกๆ 1 ชัว่โมง 
เป็นตน้  

 
ส ำหรบัผลด ำเนินงำนในไตรมำส 2 ปี 2564 กลุ่มบรษิัทฯ มรีำยได้รวมเท่ำกบั 6,397.41 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้นร้อยละ 

38.3 จำกไตรมำส 2 ปี 2563 โดยมรีำยไดเ้พิม่ขึน้ทัง้จำกกำรเพิม่ขึน้ของรำยไดส้ำขำเดมิและรำยไดส้ำขำใหม่ทีเ่ปิดด ำเนินกำร 



 

และมกี ำไรสุทธสิ ำหรบัไตรมำส 2 ปี 2564 เท่ำกบั 601.31 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 310.8 จำกไตรมำส 2 ปี 2563 ทัง้นี้กำร

เพิม่ขึน้ของก ำไรสุทธมิสีำเหตุหลกัมำจำกยอดขำยทีเ่พิม่สงูขึน้และอตัรำก ำไรขัน้ตน้ทีส่งูขึน้ 

ส ำหรบักำรขยำยสำขำในไตรมำส 2 ปี 2564 บรษิทัฯ เปิดสำขำขนำดใหญ่ เพิม่ 1 สำขำ ไดแ้ก่ สำขำบ่อวนิ ท ำใหม้ี

สำขำขนำดใหญ่ทีเ่ปิดบรกิำรทัง้สิน้ 14 สำขำ และสำขำ Dohome ToGo 12 สำขำ 

สรปุงบก าไรขาดทุนส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 และวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 
 

งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 มิถนุายน 2564 

งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 มิถนุายน 2563 เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ  

รำยไดจ้ำกกำรขำย 6,313.70 98.7 4,559.48 98.5 1,754.22 38.5 

รำยไดค้่ำบรกิำร 52.14 0.8 44.47 1.0 7.67 17.2 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและค่ำบรกิำร 6,365.84 99.5 4,603.95 99.5 1,761.89 38.3 

รำยไดอ้ื่น 31.57 0.5 24.98 0.5 6.59 26.4 

รวมรายได้ 6,397.41 100.0 4,628.93 100.0 1,768.48 38.2 

ตน้ทุนขำย 4,921.03 76.9 3,926.69 84.8 994.34 25.3 

ก าไรขัน้ต้น(1) 1,444.81 22.7 677.26 14.7 767.55 113.3 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำร 674.03 10.5 462.33 10.0 211.70 45.8 

ค่ำใชจ้่ำยอื่น - - 0.04 0.001 -0.04 -100.0 

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 802.36 12.5 239.88 5.2 562.48 234.5 

รำยไดท้ำงกำรเงนิ 3.60 0.1 -0.76 0.0 4.36 -573.2 

ตน้ทุนทำงกำรเงนิ 65.77 1.0 57.31 1.2 8.46 14.8 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 740.18 11.6 181.81 3.9 558.37 307.1 

ภำษเีงนิได ้ 138.88 2.2 35.42 0.8 103.46 292.1 

ก าไรสุทธิส าหรบังวด 601.31 9.4 146.39 3.2 454.92 310.8 

หมำยเหตุ:  (1) อตัรำก ำไรขัน้ตน้ไม่รวมรำยไดอ้ื่นในกำรค ำนวณ 

ผลประกอบการส าหรบัไตรมาส 2 ปี 2564 

 กลุ่มบรษิทัฯ มรีำยไดร้วมในไตรมำส 2 ปี 2564 เท่ำกบั 6,397.41 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 38.2 จำกไตรมำส 2 ปี  
2563 และ มกี ำไรสุทธสิ ำหรบัปี เท่ำกบั 601.31 ล้ำนบำท หรอืคดิเป็นอตัรำก ำไรสุทธริอ้ยละ 9.4 เพิม่ขึ้นร้อยละ 310.8 เมื่อ
เทยีบกบัก ำไรของไตรมำส 2 ปี 2563 ซึง่เท่ำกบั 146.39 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นอตัรำก ำไรสุทธริอ้ยละ 3.2 โดยมสีำเหตุหลกัมำ
จำกปัจจยัดงัต่อไปนี้ 

1. รายได้รวม เท่ำกบั 6,397.41 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้น 1,768.48 ล้ำนบำท หรอื ร้อยละ 38.2 จำกไตรมำส 2 ปี 2563 โดยมี
รำยละเอยีดดงันี้ 

 

▪ รายได้จากการขายและค่าบริการ เท่ำกบั 6,365.84 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้ 1,761.89 ล้ำนบำท หรอื รอ้ยละ 38.3 
จำกไตรมำส 2 ปี 2563 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำก 



 

– กำรเพิม่ขึน้ของรำยไดจ้ำกสำขำเดมิรอ้ยละ 23.6  
– รำยได้จำกสำขำใหม่ที่ยงัเปิดไม่เต็มปี ได้แก่ สำขำสุรนิทร์และสำขำมำบตำพุด และสำขำ Dohome 

ToGo 6 สำขำ  
– รำยไดจ้ำกสำขำใหม่ทีเ่ปิดในปี 2564 ไดแ้ก่ สำขำแหลมฉบงั สำขำบ่อวนิ และสำขำ Dohome ToGo 1 

สำขำ  
▪ รายได้อ่ืน เท่ำกบั 31.57 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้น 6.59 ล้ำนบำท หรอื ร้อยละ 26.4 จำกไตรมำส 2 ปี 2563 โดยมี

สำเหตุหลกัมำจำกกำรเพิม่ขึน้ของเงนิสนับสนุนจำกเจำ้ของสนิคำ้ผูจ้ดัจ ำหน่ำย 
 

2. ก าไรขัน้ต้น เท่ำกบั 1,444.81 ล้ำนบำท หรอืคดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ต้นร้อยละ 22.7 เพิม่ขึ้นเมื่อเทยีบกบัอตัรำก ำไร

ขัน้ต้นของไตรมำส 2 ปี 2563 ทีร่อ้ยละ 14.7 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำก กำรเพิม่ขึน้ของอตัรำก ำไรขัน้ต้นของทุกกลุ่ม

สนิค้ำ อีกทัง้กำรบรหิำรจดักำรต้นทุนขำยที่มปีระสทิธภิำพมำกขึ้น ประกอบกบัรำยได้จำกกำรบรหิำรศูนย์กระจำย

สนิคำ้ (Distribution Center) ทีสู่งกว่ำค่ำใชจ้่ำยจงึท ำใหต้้นทุนสนิค้ำลดลง รวมถงึอตัรำก ำไรขัน้ต้นของสนิคำ้ภำยใต้

ตรำสนิคำ้ของกลุ่มบรษิทัฯ House Brand ทีเ่พิม่ขึน้ 

 

3. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เท่ำกบั 674.03 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้น 211.70 ล้ำนบำท หรอืร้อยละ 45.8 จำกไตร
มำส 2 ปี 2563 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกกำรเพิม่ขึ้นของค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกกำรเปิดสำขำใหม่ เช่น ค่ำใช้จ่ำย
พนักงำน ค่ำเสื่อมรำคำทรพัย์สนิ ค่ำสำธำรณูปโภค เป็นต้น และกำรเพิม่ขึ้นของค่ำคอมมชิชัน่และค่ำขนส่งสนิคำ้
ให้กบัลูกค้ำ ซึ่งสอดคล้องกบัรำยได้ที่เพิม่มำกขึ้น รวมถึงกำรเพิม่ขึ้นของค่ำใช้จ่ำยพนักงำนฝ่ำยบรหิำรที่เพิม่ขึ้น
เนื่องจำกกำรรบัพนักงำนในส่วนของส ำนักงำนใหญ่เพื่อรองรบักำรเตบิโตของกลุ่มบรษิทัฯ ทัง้นี้ อตัรำส่วนค่ำใชจ้่ำย
ต่อรำยไดร้วมยงัอยู่ในระดบัเดยีวกนักบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อนทีร่อ้ยละ 10.5 

 
4. ต้นทุนทางการเงิน เท่ำกบั 65.77 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้น 8.46 ล้ำนบำท หรอืร้อยละ 14.8 จำกไตรมำส 2 ปี 2563 ซึ่ง

เปลีย่นแปลงสอดคลอ้งกบัยอดภำระเงนิกูท้ีเ่พิม่ขึน้ 
 

5. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ เท่ำกบั 138.88 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 103.46 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 292.1 จำกไตรมำส 2 ปี 2563 
ซึง่สอดคลอ้งกบัก ำไรก่อนภำษเีงนิไดข้องกลุ่มบรษิทัฯ ทีเ่พิม่ขึน้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สรปุงบก าไรขาดทุนส าหรบังวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 และวนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 
 

งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 มิถนุายน 2564 

งวดหกเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

30 มิถนุายน 2563 เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ  

รำยไดจ้ำกกำรขำย 12,376.29 98.8 9,093.67 98.5 3,282.62 36.1 

รำยไดค้่ำบรกิำร 99.49 0.8 79.53 0.9 19.97 25.1 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและค่ำบรกิำร 12,475.79 99.6 9,173.20 99.3 3,302.59 36.0 

รำยไดอ้ื่น 53.66 0.4 63.16 0.7 -9.50 -15.0 

รวมรายได้ 12,529.45 100.0 9,236.36 100.0 3,293.09 35.7 

ตน้ทุนขำย 9,707.07 77.5 7,798.24 84.4 1,908.84 24.5 

ก าไรขัน้ต้น(1) 2,768.71 22.2 1,374.96 15.0 1,393.75 101.4 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำร 1,279.93 10.2 917.36 9.9 362.57 39.5 

ค่ำใชจ้่ำยอื่น 0.22 0.002 0.15 0.002 0.08 51.7 

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 1,542.23 12.3 520.62 5.6 1,021.60 196.2 

รำยไดท้ำงกำรเงนิ 10.85 0.1 4.52 0.0 6.34 140.3 

ตน้ทุนทำงกำรเงนิ 129.28 1.0 121.73 1.3 7.55 6.2 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 1,423.80 11.4 403.41 4.4 1,020.39 252.9 

ภำษเีงนิได ้ 279.34 2.2 79.71 0.9 199.62 250.4 

ก าไรสุทธิส าหรบังวด 1,144.46 9.1 323.69 3.5 820.77 253.6 

หมำยเหตุ:  (1) อตัรำก ำไรขัน้ตน้ไม่รวมรำยไดอ้ื่นในกำรค ำนวณ 

ผลประกอบการส าหรบัหกเดือนของปี 2564 

 กลุ่มบรษิทัฯ มรีำยไดร้วมหกเดอืนของปี 2564 เท่ำกบั 12,529.45 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 35.7 จำกหกเดอืนของปี  
2563 และ มกี ำไรสุทธสิ ำหรบัปี เท่ำกบั 1,144.46 ล้ำนบำท หรอืคดิเป็นอตัรำก ำไรสุทธริอ้ยละ 9.1 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 253.6 เมื่อ
เทยีบกบัก ำไรหกเดอืนของปี 2563 ซึ่งเท่ำกบั 323.69 ล้ำนบำท หรอืคดิเป็นอตัรำก ำไรสุทธริอ้ยละ 3.5 โดยมสีำเหตุหลกัมำ
จำกปัจจยัดงัต่อไปนี้ 

1. รายได้รวม เท่ำกบั 12,529.45 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้ 3,293.09 ล้ำนบำท หรอื รอ้ยละ 35.7 จำกหกเดอืนของปี 2563 โดยมี
รำยละเอยีดดงันี้ 

 

▪ รายได้จากการขายและค่าบริการ เท่ำกบั 12,475.79 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 3,302.59 ลำ้นบำท หรอื รอ้ยละ 36.0 
จำกหกเดอืนของปี 2563 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำก 

– กำรเพิม่ขึน้ของรำยไดจ้ำกสำขำเดมิรอ้ยละ 23.1  
– รำยได้จำกสำขำใหม่ที่ยงัเปิดไม่เต็มปี ได้แก่ สำขำสุรนิทร์และสำขำมำบตำพุด และสำขำ Dohome 

ToGo 6 สำขำ  
– รำยไดจ้ำกสำขำใหม่ทีเ่ปิดในปี 2564 ไดแ้ก่ สำขำแหลมฉบงั สำขำบ่อวนิ และสำขำ Dohome ToGo 1 

สำขำ  



 

▪ รายได้อ่ืน เท่ำกบั 53.66 ล้ำนบำท ลดลง 9.50 ล้ำนบำท หรอื ร้อยละ 15.0 จำกหกเดอืนของปี 2563 โดยมี
สำเหตุหลกัมำจำกกำรลดลงของก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่นและเงนิชดเชยค่ำเสยีหำยจำกกำรเคลมประกนัภยั 
 

2. ก าไรขัน้ต้น เท่ำกบั 2,768.71 ล้ำนบำท หรอืคดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ต้นร้อยละ 22.2 เพิม่ขึ้นเมื่อเทยีบกบัอตัรำก ำไร

ขัน้ตน้หกเดอืนของปี 2563 ทีร่อ้ยละ 15.0 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำก กำรเพิม่ขึน้ของอตัรำก ำไรขัน้ตน้ของทุกกลุ่มสนิคำ้ 

อีกทัง้กำรบรหิำรจดักำรต้นทุนขำยที่มปีระสทิธภิำพมำกขึ้น ประกอบกบัรำยได้จำกกำรบรหิำรศูนย์กระจำยสินค้ำ 

(Distribution Center) ที่สูงกว่ำค่ำใช้จ่ำยจึงท ำให้ต้นทุนสินค้ำลดลง รวมถึงอตัรำก ำไรขัน้ต้นของสินค้ำภำยใต้ตรำ

สนิคำ้ของกลุ่มบรษิทัฯ House Brand ทีเ่พิม่ขึน้ 

 

3. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เท่ำกบั 1,279.93 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้ 362.57 ล้ำนบำท หรอืรอ้ยละ 39.5 จำกหก
เดอืนของปี 2563 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกกำรเพิม่ขึน้ของค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จำกกำรเปิดสำขำใหม่ เช่น ค่ำใชจ้่ำย
พนักงำน ค่ำเสื่อมรำคำทรพัย์สนิ ค่ำสำธำรณูปโภค เป็นต้น และกำรเพิม่ขึ้นของค่ำคอมมชิชัน่และค่ำขนส่งสนิคำ้
ให้กบัลูกค้ำ ซึ่งสอดคล้องกบัรำยได้ที่เพิม่มำกขึ้น รวมถึงกำรเพิม่ขึ้นของค่ำใช้จ่ำยพนักงำนฝ่ำยบรหิำรที่เพิม่ขึ้น
เนื่องจำกกำรรบัพนักงำนในส่วนของส ำนักงำนใหญ่เพื่อรองรบักำรเตบิโตของกลุ่มบรษิทัฯ ทัง้นี้ อตัรำส่วนค่ำใชจ้่ำย
ต่อรำยไดร้วมยงัอยู่ในระดบัเดยีวกนักบัช่วงเดยีวกนัของปีก่อนทีร่อ้ยละ 10.2 

 
4. ต้นทุนทางการเงิน เท่ำกบั 129.28 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้ 7.55 ล้ำนบำท หรอืรอ้ยละ 6.2 จำกหกเดอืนของปี 2563 ซึ่ง

เปลีย่นแปลงสอดคลอ้งกบัยอดภำระเงนิกูท้ีเ่พิม่ขึน้ 
 

5. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ เท่ำกบั 279.34 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้น 199.62 ล้ำนบำท หรอืร้อยละ 250.4 จำกหกเดอืนของปี 
2563 ซึง่สอดคลอ้งกบัก ำไรก่อนภำษเีงนิไดข้องกลุ่มบรษิทัฯ ทีเ่พิม่ขึน้  

 
 

ขอแสดงควำมนับถอื 
 
 

-ชยานนท ์หอพตัราภรณ์- 
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