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เรื่อง  ค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจดักำร  
 ผลกำรด ำเนินงำนส ำหรบังวดสำมเดอืนสิน้สุดวนัที ่31 มนีำคม 2565 
 
เรยีน  กรรมกำรและผูจ้ดักำร  
 ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 

ภาพรวมผลประกอบการในไตรมาส 1 ปี 2565 

ในไตรมำส 1 ปี 2565 กลุ่มบรษิัทฯ ยงัคงสำมำรถสร้ำงผลกำรด ำเนินงำนเชงิรุกได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพตำมที่ได้

วำงแผนไว้ ทัง้กำรเปิดสำขำขนำดใหญ่เพิม่ 1 สำขำ ได้แก่ สำขำหำดใหญ่ และสำขำ Dohome ToGo เพิม่ 1 สำขำ ได้แก่ 

สำขำตลำดบำงศรเีมอืง รวมถึงกำรผลกัดนัยอดขำยจำกทัง้สำขำเดมิและสำขำใหม่ ท ำให้รำยได้เพิม่ขึ้นอย่ำงก้ำวกระโดด 

ถงึแมว้่ำสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของไวรสัโคโรนำ 2019 (COVID-19) ทวคีวำมรุนแรงมำกยิง่ขึน้ในไตรมำส 1 ปี 2565 โดย

กลุ่มบรษิทัฯ ยงัคงพฒันำช่องทำงกำรขำยทัง้ในส่วนกำรขำยสนิคำ้แบบออนไลน์ (E-Commerce) และพฒันำช่องทำงกำรสัง่ซือ้

สินค้ำโดยตรงทำงโทรศพัท์ผ่ำนทีมงำนขำยสินค้ำและทีมงำนผู้แทนขำย ให้มีประสิทธิภำพมำกยิง่ขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อ

ผลกัดนัรำยไดข้องกลุ่มบรษิทัฯ ใหส้ำมำรถเตบิโตไดเ้ป็นอย่ำงด ี 

ส ำหรบัผลด ำเนินงำนไตรมำส 1 ปี 2565 กลุ่มบรษิทัฯ มรีำยไดร้วมเท่ำกบั 8,359.90 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 36.3 

จำกไตรมำส 1 ปี 2564 โดยมรีำยไดเ้พิม่ขึน้ทัง้จำกกำรเพิม่ขึน้ของรำยไดส้ำขำเดมิทีม่กีำรเตบิโตอย่ำงกำ้วกระโดดและรำยได้

จำกสำขำใหม่ทีเ่ปิดในไตรมำส 1 ปี 2565 และมกี ำไรสุทธสิ ำหรบัไตรมำส 1 ปี 2565 เท่ำกบั 459.53 ล้ำนบำท ลดลงรอ้ยละ 

15.4 จำกไตรมำส 1 ปี 2564 ทัง้นี้กำรลดลงของก ำไรสุทธมิสีำเหตุหลกัมำจำกอตัรำก ำไรขัน้ต้นทีล่ดลงและค่ำใชจ้่ำยในกำร

ขำยและบรหิำรทีเ่พิม่สงูขึน้ 

ส ำหรบักำรขยำยสำขำในไตรมำส 1 ปี 2565 กลุ่มบรษิทัฯ เปิดสำขำขนำดใหญ่ เพิม่ 1 สำขำ ไดแ้ก่ สำขำหำดใหญ่ 

ท ำให้มสีำขำขนำดใหญ่ที่เปิดบรกิำรทัง้สิ้น 17 สำขำ และเปิดสำขำ Dohome ToGo เพิม่ 1 สำขำ ได้แก่ สำขำตลำดบำงศรี

เมอืง และมกีำรปิดสำขำ Dohome ToGo 2 สำขำ ท ำใหม้สีำขำขนำด Dohome ToGo ทีเ่ปิดบรกิำรทัง้สิน้ 9 สำขำ  

  



 

สรปุงบก าไรขาดทุนส าหรบังวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 31 มีนาคม 2565 และวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 
 

งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

31 มีนาคม 2565 

งวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

31 มีนาคม 2564 เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ  

รำยไดจ้ำกกำรขำย 8,244.79 98.6 6,062.59 98.9 2,182.20 36.0 

รำยไดค้่ำบรกิำร 73.06 0.9 47.35 0.8 25.71 54.3 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและค่ำบรกิำร 8,317.85 99.5 6,109.95 99.6 2,207.90 36.1 

รำยไดอ้ื่น 42.06 0.5 22.09 0.4 19.97 90.4 

รวมรายได้ 8,359.90 100.0 6,132.03 100.0 2,227.87 36.3 

ตน้ทุนขำย 6,852.90 82.0 4,786.04 78.0 2,066.86 43.2 

ก าไรขัน้ต้น(1) 1,464.95 17.6 1,323.90 21.7 141.05 10.7 

ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำร 874.33 10.5 605.90 9.9 268.43 44.3 

ค่ำใชจ้่ำยอื่น 0.39 0.005 0.22 0.004 0.17 75.5 

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 632.29 7.6 739.87 12.1 -107.59 -14.5 

รำยไดท้ำงกำรเงนิ 3.97 0.05 7.26 0.1 -3.29 -45.3 

ตน้ทุนทำงกำรเงนิ 67.39 0.8 63.51 1.0 3.87 6.1 

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 568.87 6.8 683.61 11.1 -114.75 -16.8 

ภำษเีงนิได ้ 109.34 1.3 140.46 2.3 -31.13 -22.2 

ก าไรสุทธิส าหรบังวด 459.53 5.5 543.15 8.9 -83.62 -15.4 

หมำยเหตุ:  (1) อตัรำก ำไรขัน้ตน้ไม่รวมรำยไดอ้ื่นในกำรค ำนวณ 

ผลประกอบการส าหรบัไตรมาส 1 ปี 2565 

 กลุ่มบรษิทัฯ มรีำยไดร้วมในไตรมำส 1 ปี 2565 เท่ำกบั 8,359.90 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 36.3 จำกไตรมำส 1 ปี  
2564 และ มกี ำไรสุทธ ิเท่ำกบั 459.53 ล้ำนบำท หรอืคดิเป็นอตัรำก ำไรสุทธริอ้ยละ 5.5 ลดลงรอ้ยละ 15.4 เมื่อเทยีบกบัก ำไร
ของไตรมำส 1 ปี 2564 ซึ่งเท่ำกบั 543.15 ล้ำนบำท หรอืคดิเป็นอตัรำก ำไรสุทธริ้อยละ 8.9 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกปัจจยั
ดงัต่อไปนี้ 

1. รายได้รวม เท่ำกบั 8,359.90 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้น 2,227.87 ล้ำนบำท หรอื ร้อยละ 36.3 จำกไตรมำส 1 ปี 2564 โดยมี
รำยละเอยีดดงันี้ 

▪ รายได้จากการขายและค่าบริการ เท่ำกบั 8,317.85 ล้ำนบำท เพิม่ขึน้ 2,207.90 ล้ำนบำท หรอื รอ้ยละ 
36.1 จำกไตรมำส 1 ปี 2564 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกกำรเพิม่ขึน้ของรำยไดจ้ำกสำขำเดมิรอ้ยละ 25.1 และ
กำรเพิม่ขึน้ของรำยไดจ้ำกสำขำใหม่   

▪ รายได้อ่ืน เท่ำกบั 42.06 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 19.97 ลำ้นบำท หรอื รอ้ยละ 90.4 จำกไตรมำส 1 ปี 2564 โดย
มสีำเหตุหลกัมำจำกกำรกำรเพิม่ขึน้ของเงนิสนับสนุนจำกเจำ้ของสนิคำ้ผูจ้ดัจ ำหน่ำยและกำรเพิม่ขึน้ของ
รำยไดค้่ำเช่ำพืน้ที ่    



 

2. ก าไรขัน้ต้น เท่ำกบั 1,464.95 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นอตัรำก ำไรขัน้ตน้รอ้ยละ 17.6 ลดลงเมื่อเทยีบกบัอตัรำก ำไรขัน้ต้น
ของไตรมำส 1 ปี 2564 ทีร่อ้ยละ 21.7 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกกำรเปลีย่นแปลงส่วนผสมของกลุ่มสนิคำ้และกำรลดลง
ของอตัรำก ำไรขัน้ตน้ของกลุ่มก่อสรำ้ง  

3. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เท่ำกับ 874.33 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น 268.43 ล้ำนบำท หรือร้อยละ 44.3 จำก      
ไตรมำส 1 ปี 2564 โดยมสีำเหตุหลกัมำจำกกำรเพิม่ขึน้ของค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จำกกำรเปิดสำขำใหม่ เช่น ค่ำใชจ้่ำย
พนักงำน ค่ำเสื่อมรำคำทรพัย์สนิ ค่ำสำธำรณูปโภค เป็นต้น และกำรเพิม่ขึ้นของค่ำคอมมชิชัน่และค่ำจดัส่งสนิคำ้
ให้กบัลูกค้ำ ซึ่งสอดคล้องกบัรำยได้ที่เพิม่มำกขึ้น รวมถึงกำรเพิม่ขึ้นของค่ำใช้จ่ำยพนักงำนฝ่ำยบรหิำรที่เพิม่ขึ้น
เน่ืองจำกกำรรบัพนักงำนในส่วนของส ำนักงำนใหญ่เพื่อรองรบักำรเตบิโตของกลุ่มบรษิทัฯ  

4. ต้นทุนทางการเงิน เท่ำกบั 67.39 ล้ำนบำท เพิม่ขึ้น 3.87 ล้ำนบำท หรอืร้อยละ 6.1 จำกไตรมำส 1 ปี 2564 ซึ่ง
เปลีย่นแปลงสอดคลอ้งกบัยอดภำระเงนิกูท้ีเ่พิม่ขึน้ 

5. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ เท่ำกบั 459.53 ลำ้นบำท ลดลง 83.62 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 15.4 จำกไตรมำส 1 ปี 2564 ซึง่
สอดคลอ้งกบัก ำไรก่อนภำษเีงนิไดข้องกลุ่มบรษิทัฯ ทีล่ดลง  

 

ขอแสดงควำมนับถอื 
 

 
-ชยานนท ์หอพตัราภรณ์- 

(นำยชยำนนท ์หอพตัรำภรณ์) 
  ผูช้่วยกรรมกำรผูจ้ดักำรฝ่ำยบญัชแีละกำรเงนิ 

บรษิทั ดโูฮม จ ำกดั (มหำชน) 
 


