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 ผลการดาํเนินงานปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 

 

เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ  

 ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ภาพรวมผลประกอบการในปี 2563 

ถึงแม้ว่ า ในปี  2563 ได้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทัง้ ในประเทศไทย                  

และต่างประเทศซึ่งส่งผลกระทบในวงกวา้งต่อสภาวะเศรษฐกจิ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดภาครฐัได้ออกมาตรการควบคุม

ต่างๆ โดยกลุ่มบรษิัทฯ ได้ให้ความร่วมมอือย่างเตม็ทีเ่พื่อเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโคโรน่า 

2019 (COVID-19) จงึดาํเนินการปิดใหบ้รกิารชัว่คราวในส่วนคา้ปลกี อย่างไรกต็ามถงึแมจ้ะไดร้บัผลกระทบอยา่งหนักจากการ

ปิดสาขาเป็นจํานวนมากเมื่อเทยีบกบัจํานวนสาขาทัง้หมดทีก่ลุ่มบรษิทัฯ เปิดดาํเนินการ ทัง้น้ีเพื่อลดผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้

ต่อธุรกจิ กลุ่มบรษิทัฯ จงึบรหิารจดัการโดยการเพิม่ทมีงานสําหรบัการขายสนิคา้ผา่นช่องทางการสัง่ซื้อโดยตรงทางโทรศพัท์

และทมีงานผูแ้ทนขาย เพื่อให้มทีมีงานเพยีงพอสําหรบัการอํานวยความสะดวกต่อลูกคา้ รวมถึงการผลกัดนัยอดขายสนิคา้

ผ่านช่องทางสัง่ซื้อสนิคา้แบบออนไลน์ (E-Commerce) จงึทาํใหร้ายไดข้องสาขาเดมิในปี 2563 กลบัมาเตบิโตได ้โดยมรีายได้

รวมเพิม่ขึ้นร้อยละ 5.3 จากปี 2562 หรอืเท่ากบั 18,928.38 ล้านบาท ทัง้น้ีรายไดร้วมที่เพิม่ขึ้นส่วนหน่ึงมาจากสาขาที่เปิด

ดาํเนินการเตม็ปี ในปี 2563 ไดแ้ก่ สาขาเพชรเกษมและสาขาขนาดเลก็ (Dohome ToGo) และสาขาทีเ่ปิดดาํเนินการใหม่ในปี 

2563 ได้แก่ สาขาสุรนิทร์และสาขามาบตาพุด โดยสามารถสรุปผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019 

(COVID-19) ทีส่่งผลต่อผลการดาํเนินงานของกลุ่มบรษิทัฯ สาํหรบัปีบญัช ีสิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 ไดด้งัน้ี 

 

ตัง้แต่วนัที ่22 มนีาคม พ.ศ. 2563 สาขาขนาดใหญ่ 8 สาขา และสาขาขนาดเลก็ (Dohome ToGo) 6 สาขาของกลุ่ม

บริษัทฯ ต้องปิดให้บริการชัว่คราวตามประกาศพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อควบคุม

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) และประกาศของแต่ละจงัหวดัทีส่ถานประกอบการสาขา

ตัง้อยู่ ทาํใหก้ลุ่มบรษิทัฯ ไม่สามารถดาํเนินธุรกจิไดต้ามปกต ิทัง้น้ีหลงัจากสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ในประเทศ

ไทยดขีึน้และภาครฐัมนีโยบายผ่อนคลายมาตรการควบคุม กลุ่มบรษิทัฯ สามารถเปิดใหบ้รกิารตามปกตใินส่วนของสาขาขนาด

ใหญ่ 4 สาขา ได้แก่ สาขาพระราม 2, สาขาเพชรเกษม, สาขาโคราช และสาขาอุดรธานี ได้ตัง้แต่วนัที ่3 พฤษภาคม พ.ศ. 

2563 และเปิดให้บริการตามปกติครบทุกสาขาทัง้สาขาขนาดใหญ่และสาขาขนาดเล็ก (Dohome ToGo) ได้ตัง้แต่วนัที่ 17 

พฤษภาคม พ.ศ. 2563 โดยกลุ่มบรษิทัฯ จดัใหม้มีาตรการดา้นสาธารณสุขอย่างเขม้งวดภายในสาขา 

 

ต่อมาในช่วงปลายปี ตัง้แต่กลางเดอืนธนัวาคม 2563 ไดเ้กดิการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) 

ระลอกใหม่ ภาครฐัจงึมคีําสัง่ใหปิ้ดการใหบ้รกิารในส่วนคา้ปลกีสําหรบัสาขาทีต่ัง้สถานประกอบการในจงัหวดัสมุทรสาครและ

จงัหวดัระยอง ได้แก่ สาขาพระราม 2 และสาขาเพชรเกษม ที่ปิดบรกิารชัว่คราวอีกครัง้ ตัง้แต่วนัที ่19 ธนัวาคม 2563 และ

กลบัมาเปิดดําเนินการตามปกตใินวนัที ่1 กุมภาพนัธ ์2564 ตามประกาศของจงัหวดัสมุทรสาคร และสาขามาบตาพุด ทีปิ่ด

บรกิารชัว่คราวตัง้แต่วนัที ่28 ธนัวาคม 2563 และกลบัมาเปิดดาํเนินการตามปกตใินวนัที ่27 มกราคม 2564 ตามประกาศของ

จงัหวดัระยอง 



 

 

ปัจจุบนั กลุ่มบรษิทัฯ ยงัคงมมีาตรการเขม้งวดทางดา้นสาธารณสุข เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรน่า 

2019 (COVID-19) อย่างต่อเน่ืองตามนโยบายของภาครฐั เช่น การตรวจวดัอุณหภูมก่ิอนเขา้สาํนักงานหรอืสาขา การรณรงค์

ใหล้า้งมอืหรอืใชเ้จลลา้งมอืบ่อยๆ การใชห้น้ากากอนามยัระหว่างอยู่ในสถานประกอบการ การเวน้ระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร

ในทุกจุดของการใหบ้รกิาร การทําความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค ในจุดเสีย่งและอุปกรณ์ทีผ่่านการสมัผสั อย่างน้อยทุกๆ 1 ชัว่โมง 

เป็นตน้ 

 

สําหรบัผลดําเนินงานในปี 2563 กลุ่มบรษิทัฯ มรีายได้รวมเท่ากบั 18,928.38 ล้านบาท เพิม่ขึ้นร้อยละ 5.3 จากปี 

2562 โดยมรีายไดเ้พิม่ขึน้ทัง้จากการเพิม่ขึน้ของรายไดส้าขาเดมิและรายไดส้าขาใหม่ทีเ่ปิดดําเนินการ และมกํีาไรสุทธสิาํหรบั

ปี 2563 เท่ากบั 726.68 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.2 จากปี 2562 ทัง้น้ีการเพิม่ขึน้ของกําไรสุทธมิสีาเหตุหลกัมาจากยอดขาย

ทีเ่พิม่สงูขึน้ การลดลงของค่าใชจ้่ายอื่น และการลดลงของตน้ทุนทางการเงนิ 

สาํหรบัการขยายสาขาในปี 2563 กลุ่มบรษิทัฯ เปิดสาขาขนาดใหญ ่เพิม่ 2 สาขา ไดแ้ก่ สาขาสุรนิทร ์และ สาขามาบ

ตาพุด ซึ่งเปิดในไตรมาส 3 ปี 2563 ทําให้ปัจจุบนัมสีาขาขนาดใหญ่ที่เปิดบริการทัง้สิ้น 12 สาขา และเปิดสาขา Dohome 

ToGo เพิม่ 6 สาขา ได้แก่ สาขาเทสโก้โลตสับางนา สาขาคอสโม่-วอล์ก สาขาตลาดชชัวาล สาขาตลาดไทยสมบูรณ์ สาขา

ตลาดรวยทรพัย ์และสาขาตลาดไทยรุ่งทพิย ์ทาํใหปั้จจุบนัมสีาขาขนาด Dohome ToGo ทีเ่ปิดบรกิารทัง้สิน้ 11 สาขา 

สรปุงบกาํไรขาดทุนสาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

 
สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2563 

สาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2562 เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ  

รายไดจ้ากการขาย 18,617.76 98.4 17,730.35 93.7 887.41 5.0 

รายไดค้่าบรกิาร 159.62 0.8 138.35 0.7 21.27 15.4 

รายไดจ้ากการขายและค่าบรกิาร 18,777.38 99.2 17,868.70 94.4 908.68 5.1 

รายไดอ้ื่น 147.44 0.8 103.12 0.5 44.32 43.0 

รวมรายได้ 18,924.82 100.0 17,971.82 95.0 953.00 5.3 

ตน้ทุนขาย 15,737.30 83.2 14,910.74 78.8 826.56 5.5 

กาํไรขัน้ต้น(1) 3,040.08 16.2 2,957.96 16.6 82.12 2.8 

ค่าใชจ่้ายในการขายและบรหิาร 2,037.80 10.8 1,879.08 9.9 158.71 8.4 

ค่าใชจ่้ายอื่น 0.66 0.0 26.32 0.1 -25.66 -97.5 

กาํไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 1,149.06 6.1 1,155.67 6.1 -6.61 -0.6 

ตน้ทุนทางการเงนิ 245.13 1.3 298.04 1.6 -52.90 -17.8 

กาํไรก่อนภาษีเงินได้ 903.93 4.8 857.63 4.5 46.29 5.4 

ภาษเีงนิได ้ 177.25 0.9 132.12 0.7 45.12 34.2 

กาํไรสุทธิสาํหรบังวด 726.68 3.8 725.51 3.8 1.17 0.2 

หมายเหตุ:  (1) อตัรากําไรขัน้ตน้ไม่รวมรายไดอ้ืน่ในการคาํนวณ 



 

ผลประกอบการสาํหรบัปี 2563 

 กลุ่มบรษิทัฯ มรีายไดร้วมของปี 2563 เท่ากบั 18,928.38 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 5.3 จากปี 2562 และ มกํีาไรสุทธิ

สําหรบัปี เท่ากบั 726.68 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัรากําไรสุทธริอ้ยละ 3.8 เพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.2 เมื่อเทยีบกบักําไรของปี 2562 

ซึง่เท่ากบั 725.51 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัรากําไรสุทธริอ้ยละ 3.8 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากปัจจยัดงัต่อไปน้ี 

1. รายได้รวม เท่ากบั 18,928.38 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 956.56 ลา้นบาท หรอื รอ้ยละ 5.3 จากปี 2562 โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 
 

 รายได้จากการขายและค่าบริการ เท่ากบั 18,777.38 ล้านบาท เพิม่ขึ้น 908.68 ล้านบาท หรอื ร้อยละ 5.1 

จากปี 2562 โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก 

– การเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากสาขาเดมิรอ้ยละ 0.2  

– การเพิม่ของรายไดจ้ากสาขาทีเ่ปิดในปี 2562 และดาํเนินการเตม็ปี ในปี 2563 ไดแ้ก่ สาขาเพชรเกษม

และ Dohome ToGo 5 สาขา และ 

– รายได้จากสาขาใหม่ที่เปิดในปี 2563 ได้แก่ สาขาสุรินทร์และสาขามาบตาพุด และสาขา Dohome 

ToGo 6 สาขา  

 รายได้อ่ืน เท่ากบั 147.44 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 44.32 ล้านบาท หรอื รอ้ยละ 43.0 จากปี 2562 โดยมสีาเหตุหลกั

มาจากการเพิ่มขึ้นของเงินสนับสนุนจากเจ้าของสินค้าผู้จดัจําหน่าย รายได้เงินค่าสินไหมทดแทนจากการ

ประกนัภยักรณีเกดิอุทกภยัทีส่าขาอุบลราชธานี ในปี 2562 และกําไรจากอตัราแลกเปลีย่นทีเ่พิม่สงูขึน้ 

 

2. กาํไรขัน้ต้น เท่ากบั 3,040.08 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นอตัรากําไรขัน้ตน้รอ้ยละ 16.2 ลดลงเมื่อเทยีบกบัอตัรากําไรขัน้ตน้

ของปี 2562 ที่ร้อยละ 16.6 โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก 1) กลุ่มบรษิัทฯ มกีารเปลี่ยนนโยบายบญัชเีรื่องการตัง้สํารอง

สนิค้าเคลื่อนไหวชา้ ในไตรมาสแรกของปี 2562 ทําให้กลุ่มบรษิทัฯ มตี้นทุนขายลดลงจากการกลบัรายการดงักล่าว

จํานวนประมาณ 73.3 ล้านบาท ทัง้น้ี หากพิจารณาอัตรากําไรขัน้ต้นในกรณีที่ไม่รวมผลกระทบจากการเปลี่ยน

นโยบายบญัชใีนการตัง้สาํรองสนิคา้เคลื่อนไหวชา้ พบว่า อตัรากําไรขัน้ตน้ปี 2562 จะเท่ากบัรอ้ยละ 16.1 และ 2) การ

ปิดพืน้ทีข่ายในส่วนคา้ปลกีชัว่คราวจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโคโรน่า 2019 (COVID-19) ส่งผลใหร้ายได้จาก

ช่องทางการขายส่วนคา้ปลกี ซึ่งเป็นช่องทางการขายทีม่สีดัส่วนการขายของสนิคา้อตัรากําไรขัน้ต้นสูง ลดลงอย่างมี

นัยสําคญัในช่วงที่มกีารปิดสาขาตามมาตรการภาครฐั อย่างไรก็ตาม หลงัจากทีม่กีารเปิดให้บรกิารสาขาตามปกติ 

อตัรากําไรขัน้ต้นกก็ลบัมาอยู่ในเกณฑ์ปกต ิอกีทัง้การบรหิารจดัการต้นทุนขายทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้ ประกอบกบั

รายไดจ้ากการบรหิารศูนยก์ระจายสนิคา้ (Distribution Center) ทีส่งูกว่าค่าใชจ้่ายจงึทาํใหต้น้ทุนสนิคา้ลดลง 

 

3. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เท่ากบั 2,037.80 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 82.12 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 2.8 จากปี 2562 

โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากการเปิดสาขาใหม ่เช่น ค่าใชจ้่ายพนักงานฝ่ายขาย ค่า

เสื่อมราคาทรพัย์สนิ ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น และการเพิม่ขึน้ของค่าใชจ้่ายพนักงานฝ่ายบรหิาร โดยสอดคลอ้งกบั

การปรบัโครงสร้างผงัการบรหิารงานของกลุ่มบรษิทัฯ การเพิม่ขึน้ของค่าขนส่งสนิค้าใหก้บัลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกบั

รายไดท้ีเ่พิม่มากขึน้จากช่องทางการสัง่ซื้อสนิคา้โดยตรงผ่านทมีพนักงานขาย อย่างไรกต็าม ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสญู

ลดลง ซึง่สอดคลอ้งกบัการตดิตามและการรบัชาํระหน้ีจากลูกหน้ีทีม่ปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ ค่าภาษทีีด่นิและสิง่ปลูก

สร้างลดลง โดยสอดคล้องกบัมาตรการผ่อนปรนจากภาครฐั รวมถึงค่าวสัดุสิ้นเปลอืงที่ลดลงซึ่งสอดคล้องกบัการ

ควบคุมค่าใชจ้่ายอย่างเคร่งครดัและรดักุมมากยิง่ขึน้ 



 

 

4. ต้นทุนทางการเงิน เท่ากบั 245.13 ลา้นบาท ลดลง 52.90 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 17.8 จากปี 2562 ซึง่เปลีย่นแปลง

สอดคลอ้งกบัอตัราดอกเบีย้ทีล่ดลง 

 

5. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ เท่ากบั 177.25 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 45.12 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 34.2 จากปี 2562 ซึง่สอดคลอ้ง

กบักําไรก่อนภาษเีงนิไดข้องกลุ่มบรษิทัฯ ทีเ่พิม่ขึน้  

 

ขอแสดงความนับถอื 

 

 

-ชยานนท ์หอพตัราภรณ์- 

(นายชยานนท ์หอพตัราภรณ์) 

  ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายบญัชแีละการเงนิ 

บรษิทั ดโูฮม จาํกดั (มหาชน) 
 


