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*มลูคำ่อำจแตกตำ่งกันทีท่ศนยิม 1 ต ำแหน่งเนือ่งจำกกำรปัดเศษ 

 

สรปุสำระส ำคญั 
 

1/ คำ่ใชจ้ำ่ยครัง้เดยีวส ำหรับงวด 9M/2562 เกดิจำกกำรปรับเพิม่ผลประโยชนเ์มือ่เกษียณอำยขุองพนักงำน (สทุธหิลงัภำษี) ในไตรมำส 1/2562 
2/ ผลกระทบจำกกำรถอืปฏบิตัติำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบับที ่16 เรือ่งสญัญำเชำ่ (TFRS 16) ตัง้แตว่ันที ่1 มกรำคม 2563 ซึง่สง่ผลใหม้กีำร

บนัทกึคำ่เสือ่มรำคำและดอกเบีย้จำ่ยเพิม่ขึน้ (สทุธหิลงัภำษี) 
 

 

สรปุผลกำรด ำเนนิงำน 
 

ไตรมำส 
3/2562 

ไตรมำส 
2/2563 

ไตรมำส 
3/2563 

เปลีย่นแปลง 
 

9M/2562 9M/2563 เปลีย่น 
แปลง 

(หน่วย: ลำ้นบำท)       %YoY %QoQ 
  

%YoY 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 2,275.0 1,746.3 1,857.4 -18.4% +6.4% 6,828.6 5,680.0 -16.8% 

รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำร 146.4 83.5 117.3 -19.9% +40.6% 413.2 335.6 -18.8% 

รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน 2,421.5 1,829.8 1,974.7 -18.4% +7.9% 7,241.8 6,015.6 -16.9% 

ก ำไรขัน้ตน้ 1,094.4 767.1 978.6 -10.6% +27.6% 3,214.7 2,761.0 -14.1% 

EBITDA 393.8 300.3 466.2 +18.4% +55.3% 1,147.5 1,207.1 +5.2% 

ก ำไรสทุธ ิ 165.6 14.5 145.6 -12.1% +904.0% 455.4 278.2 -38.9% 

อตัรำก ำไรขัน้ตน้ (%) 45.2% 41.9% 49.6% +4.4% +7.6% 44.4% 45.9% +1.5% 

อตัรำ EBITDA (%) 16.1% 16.2% 23.4% +7.3% +7.2% 15.7% 19.9% +4.2% 

อตัรำก ำไรสทุธ ิ(%) 6.8% 0.8% 7.3% +0.6% +6.5% 6.2% 4.6% -1.6% 

คำ่ใชจ้ำ่ยครัง้เดยีว 1/ 0.0 0.0 0.0 - - 21.0 0.0 -100.0% 

ผลกระทบจำก TFRS 16 2/ 0.0 (6.3) (6.3) - +0.7% 0.0 (18.9) - 

ก ำไรสทุธไิมร่วมคำ่ใชจ้ำ่ย
คร ัง้เดยีวและ TFRS 16 165.6 20.8 151.9 -8.3% +631.6% 476.4 297.1 -37.6% 

 

ไตรมำส 3/2563   

 ในไตรมำส 3/2563 บรษัิท อนิเด็กซ ์ลฟิวิง่มอลล ์จ ำกัด (มหำชน) (“บรษิทัฯ” หรอื “ILM”) มกี ำไรสุทธ ิ145.6 ลำ้น
บำท ลดลง 12.1% YoY แตเ่พิม่ขึน้ 904.0% QoQ  

 แมร้ำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำนลดลง 18.4% YoY แต่ผลประกอบกำรไตรมำส 3/2563 ฟ้ืนตัวโดดเด่น ซึง่เป็นผลมำจำก
ควำมสำมำรถของบรษัิทฯ ในกำรเพิม่อัตรำก ำไรขัน้ตน้ กำรลดตน้ทุนกำรผลติ กำรเพิม่ประสทิธภิำพกำรผลติ กำรลด

ตน้ทนุกำรด ำเนนิงำนในทกุสว่นอยำ่งตอ่เนือ่ง รวมถงึกำรท ำโปรแกรมสง่เสรมิกำรขำยทีม่ปีระสทิธภิำพมำกขึน้ 

 ในไตรมำส 3/2563 บรษัิทฯ มอีัตรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำรขำย 49.9% และอัตรำก ำไรสทุธ ิ7.3% ซึง่เป็นระดับสงูสดุของ
กำรด ำเนนิธรุกจิทีผ่ำ่นมำ 

 ยอดขำยออนไลนย์ังคงเตบิโตต่อเนื่อง 65.5% YoY แตล่ดลง 43.0% QoQ เนือ่งจำกสำขำทัง้หมดเปิดท ำกำรปกตเิต็ม
ไตรมำส หลังกำรคลำยล็อกดำวน์ของหน่วยงำนภำครัฐ เทียบกับไตรมำส 2 ที่สำขำเปิดใหบ้รกิำร 45 วัน และปิด

ใหบ้รกิำร 46 วนั ท ำใหม้คี ำสัง่ซือ้บำงสว่นยำ้ยกลับไปทำงชอ่งทำงรำ้นคำ้ปลกี 

 ยอดขำย OEM ยังคงเตบิโตกำ้วกระโดดอยำ่งตอ่เนือ่ง 117.5% YoY  

 บรษัิทฯ สำมำรถบรหิำรสภำพคล่องไดเ้ป็นอย่ำงดี โดยในไตรมำส 3/2563 บรษัิทฯ ไดช้ ำระหนี้เงนิกูร้ะยะยำวไป 679  
ลำ้นบำท ซึง่ทัง้จ ำนวนเป็นกำรช ำระหนี้กอ่นก ำหนดช ำระปกต ิเนื่องจำกบรษัิทฯ ไดร้ับอนุมัตใิหเ้ลือ่นกำรช ำระหนี้ระยะ
ยำวจำกสถำบนักำรเงนิ      

 บรษัิทฯ จ่ำยเงนิปันผล 232.3 ลำ้นบำท ส ำหรับรอบผลประกอบกำรปี 2562 รวมถงึประกำศจ่ำยเงนิปันผลระหวำ่งกำล 
75.8 ลำ้นบำท ส ำหรับงวดกำรด ำเนนิงำน 1 มกรำคม ถงึ 30 มถินุำยน 2563  

 กำรถือปฏบิัตติำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบับที่ 16 เรื่อง สัญญำเช่ำ (TFRS 16) ตัง้แต่วันที่ 1 มกรำคม 
2563 สง่ผลใหก้ ำไรสทุธใินไตรมำส 3/2563 ลดลง 6.3 ลำ้นบำท จำกกำรบนัทกึคำ่เสือ่มรำคำและดอกเบีย้จำ่ยเพิม่ขึน้ 

 บรษัิทฯ ยังมสีทิธปิระโยชนท์ำงภำษีทีย่ังไมไ่ดเ้ริม่ใชจ้ำกกำรลงทนุในเครือ่งจักรใหมอ่กีประมำณ 70.0 ลำ้นบำท 

 

9M/2563   

 ก ำไรสทุธขิองบรษัิทฯ ส ำหรับ 9M/2563 เท่ำกับ 278.2 ลำ้นบำท ลดลง 38.9% YoY โดยมสีำเหตุหลักมำจำก
กำรลดลงของรำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน 16.9% YoY เนื่องจำกกำรปิดสำขำชั่วครำวตัง้แต่วันที่ 22 มนีำคม ถงึวันที ่16 

พฤษภำคม 2563 รวมถงึผูบ้รโิภคมคีวำมระมดัระวังในกำรใชจ้ำ่ย จำกควำมกังวลตอ่สภำวะเศรษฐกจิและสถำนกำรณก์ำร
แพรร่ะบำดของ COVID-19  

 แมร้ำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำนลดลง แต่อัตรำก ำไรขัน้ตน้เพิม่ขึน้ ในขณะทีค่่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำรลดลง ซึง่เป็น
ผลมำจำกกำรลดตน้ทุนกำรผลติ กำรเพิ่มประสทิธิภำพกำรผลติ และกำรลดตน้ทุนกำรด ำเนินงำนในทุกส่วนอย่ำง

ตอ่เนือ่ง 

 รำยไดจ้ำกกำรขำยผำ่นชอ่งทำงออนไลนเ์ตบิโตโดดเดน่ 175.8% YoY และยอดขำย OEM เตบิโต 106.8% YoY  

 บรษัิทฯ สำมำรถบรหิำรสภำพคล่องไดด้ ีและมกีำรช ำระหนี้เงนิกูร้ะยะยำวอย่ำงตอ่เนื่อง โดยนับจำกตน้ปี 2563 บรษัิทฯ 

ช ำระหนีเ้งนิกูร้ะยะยำวไป 1,367 ลำ้นบำท โดยเป็นกำรช ำระหนีเ้งนิกูร้ะยะยำวมำกกวำ่ก ำหนดช ำระปกต ิ998 ลำ้นบำท  

 กำรถอืปฏบิัตติำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ TFRS 16 ส่งผลใหก้ ำไรสุทธสิ ำหรับ 9M/2563 ลดลง 18.9 ลำ้น
บำท จำกกำรบนัทกึคำ่เสือ่มรำคำและดอกเบีย้จำ่ยทีเ่พิม่ขึน้ 
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เหตกุำรณ์ส ำคญัในไตรมำส 3/2563 
 

 

 

 
นวตักรรมทีน่อนส ำเร็จรูปบรรจกุลอ่งพรอ้มนอน Bed in Box 

บรษัิทฯ ไดค้ดิคน้นวัตกรรมทีน่อนส ำเร็จรูปบรรจุกลอ่งพรอ้มนอน “Bed in 

Box” เนน้คุณสมบัตพิเิศษและเทคโนโลยีทีช่ว่ยกระจำยควำมเย็น ระบำย

อำกำศ และปรับอุณหภูมริ่ำงกำย นอกจำกนี้ Bed in Box ยังมีควำมโดด
เด่นดว้ยดีไซน์บรรจุในกล่อง ช่วยใหข้นยำ้ยสะดวก ตอบรับไลฟ์สไตล์

ผูบ้รโิภคยคุ New Normal ในปัจจบุนั 
 

 เปิดตวัแบรนดเ์ฟอรน์เิจอรใ์หม ่Furinbox  

บรษัิทฯ ไดเ้ปิดตัว “Furinbox” (Fur-in-Box) แบรนดเ์ฟอรน์เิจอรใ์นกลอ่ง
แนวคิดใหม่ที่ไดรั้บกำรออกแบบและสรำ้งสรรค์มำเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์

สไตล์ของผูใ้ชง้ำน ทัง้ในดำ้นของดีไซน์และฟังก์ชัน ในรำคำย่อมเยำ 
ประกอบเองไดง้่ำยๆ สะดวก และรวดเร็ว ตอบรับยุค New Normal เพื่อ

ขยำยฐำนยอดขำยออนไลนไ์ปยังกลุม่ลกูคำ้ Mass Market มำกขึน้  

 

 

 

 

  

กำรขยำยควำมรว่มมอืกบัพนัธมติร 

 ILM x NocNoc.com 

บริษัทฯ ขยำยควำมร่วมมือกับ NocNoc.com ผูน้ ำแพลตฟอร์ม

ตลำดออนไลน์ หมวดวัสดุก่อสรำ้งและสนิคำ้ตกแต่งบำ้น เพื่อ
เสรมิศักยภำพของบรษัิทฯ บนแพลตฟอรม์ตลำดออนไลนใ์นกลุม่

สนิคำ้ Home Living รวมถึงสนับสนุนกำรเติบโตของยอดขำย

ออนไลนข์องบรษัิทฯ ใหย้ิง่แข็งแกร่งมำกขึน้ 

 Younique x SCG 

บริษัท ไดข้ยำยควำมร่วมมือกับ SCG ผู น้ ำดำ้น Innovative 

House โด ย เปิ ด โช ว์รู ม  "Younique Customized Furniture 
นวตักรรมเฟอรน์เิจอรส์ัง่ตัดตำมใจคณุ” อย่ำงเป็นทำงกำรภำยใน

อำคำร เอสซจี ีเอ็กซพเีรยีนซ ์สรำ้งโอกำสในกำรขยำยฐำนลกูคำ้

ของ Younique  

 Younique x Boonthavorn 

บริษัทฯ ขยำยควำมร่วมมือกับ บริษัท บุญถำวรเซรำมิค จ ำกัด 

ผูน้ ำธุรกจิศูนยร์วมสนิคำ้วัสดุตกแต่ง กระเบือ้ง สขุภัณฑ ์หอ้งน ้ำ 
ห ้อ งค รัว  แล ะของแต่ งบ ำ้น  โดย เปิ ด โชว์รูม  "Younique 

Customized Furniture นวัตกรรมเฟอร์นิเจอร์สั่งตัดตำมใจคุณ” 

ทีบุ่ญถำวร สำขำเกษตรนวมนิทร์ สรำ้งโอกำสในกำรขยำยฐำน
ลกูคำ้ของ Younique ใหก้วำ้งขึน้  

 Younique x Landy Home 

บรษัิทฯ ขยำยควำมร่วมมอืกับ บรษัิท แลนดี ้โฮม (ประเทศไทย) 
จ ำกัด ศูนย์รับสรำ้งบำ้นอันดับ 1 ของประเทศไทย เพื่อสรำ้ง

โอกำสในกำรเขำ้ถงึลกูคำ้ทีอ่ยูห่วำ่งกำรสรำ้งบำ้นใหมไ่ดโ้ดยตรง   

  

กำรจำ่ยเงนิปนัผล 
 

บรษัิทฯ ประกำศจ่ำยปันผลระหวำ่งกำล 0.15 บำท ตอ่หุน้ ส ำหรับงวดกำร

ด ำเนินงำน 1 มกรำคม ถงึ 30 มถิุนำยน 2563 และไดจ้่ำยเงนิปันผลไป
แลว้เมือ่วนัที ่8 ตลุำคม 2563 



ค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจัดกำร (MD&A) ไตรมำส 3 สิน้สดุวันที ่30 กันยำยน 2563 
 

 

4 | P a g e  

 

ภำพรวมผลกำรด ำเนนิงำน 
 

 

1/ เป็นขอ้มูลหลังจัดประเภทรำยกำรใหม่ (Reclassification) โดยตน้ทุนกำรใหเ้ช่ำและบรกิำรก่อน Reclassification ในไตรมำส 3/2562 คือ 84.0 ลำ้นบำท และ 

9M/2562 คอื 246.6 ลำ้นบำท (ขอ้มลูหลัง Reclassification ลดลงจำกกอ่น Reclassification 5.9 ลำ้นบำท และ 17.5 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ) 
2/ เป็นขอ้มูลหลังจัดประเภทรำยกำรใหม่ (Reclassification) โดยค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรกอ่น Reclassification ในไตรมำส 3/2562 คอื 307.7 ลำ้นบำท และ 9M/2562 

คอื 902.4 ลำ้นบำท (ขอ้มลูหลัง Reclassification เพิม่ขึน้จำกกอ่น Reclassification 5.9 ลำ้นบำท และ 17.5 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ) 

 
โครงสรำ้งรำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน 

บรษัิทฯ ประกอบธุรกจิคำ้ปลกีเฟอรน์เิจอรแ์ละสนิคำ้ตกแตง่ โดยรำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำนของบรษัิทฯ สำมำรถแบง่
ตำมธรุกจิได ้4 ประเภท ดงันี ้  

 
 
  

ภำพรวมผลกำรด ำเนนิงำน 
 

ไตรมำส  
3/2562 

ไตรมำส  
2/2563 

ไตรมำส  
3/2563 

เปลีย่นแปลง 
 

9M/2562 9M/2563 เปลีย่น 
แปลง 

(หน่วย: ลำ้นบำท)       %YoY %QoQ   %YoY 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 2,275.0 1,746.3 1,857.4 -18.4% +6.4% 6,828.6 5,680.0 -16.8% 

รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำร 146.4 83.5 117.3 -19.9% +40.6% 413.2 335.6 -18.8% 

รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน 2,421.5 1,829.8 1,974.7 -18.4% +7.9% 7,241.8 6,015.6 -16.9% 

ตน้ทนุขำย 1,249.0 1,001.3 929.7 -25.6% -7.1% 3,797.9 3,053.5 -19.6% 

ตน้ทนุกำรใหเ้ชำ่และบรกิำร 1/ 78.1 61.4 66.4 -15.0% +8.2% 229.1 201.1 -12.2% 

ตน้ทนุขำยและบรกิำร 1,327.1 1,062.7 996.1 -24.9% -6.3% 4,027.1 3,254.6 -19.2% 

ก ำไรข ัน้ตน้ 1,094.4 767.1 978.6 -10.6% +27.6% 3,214.7 2,761.0 -14.1% 

รำยไดอ้ืน่ 27.5 22.9 15.0 -45.2% -34.2% 79.2 53.8 -32.1% 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและจัดจ ำหน่ำย 603.7 463.7 490.6 -18.7% +5.8% 1,778.9 1,491.0 -16.2% 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร 2/ 
313.6 243.3 264.9 -15.5% +8.9% 919.9 779.2 -15.3% 

ตน้ทนุทำงกำรเงนิ 50.5 77.3 66.8 +32.2% -13.6% 138.5 228.7 +65.2% 

คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ (กลบัรำยกำร) - - - - - - - - 

ก ำไรกอ่นภำษีเงนิได ้ 154.0 5.7 171.3 +11.3% +2918.1% 456.7 315.8 -30.9% 

คำ่ใชจ้ำ่ยภำษีเงนิได ้(รำยได)้ (11.6) (8.8) 25.8 +321.6% +392.0% 1.6 37.5 +2317% 

ก ำไรส่วนที่เป็นของส่วนไดเ้สียที่ไม่มี
อ ำนำจควบคมุ (ขำดทนุ) 

0.0 0.0 0.0 +0.0% - (0.3) 0.0 +100.7% 

ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธ ิ 165.6 14.5 145.6 -12.1% +904.0% 455.4 278.2 -38.9% 

รำ้นคำ้ปลกี 

 

งำนโครงกำร 
 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและใหบ้รกิำรอืน่ ๆ 

 
 รำยไดจ้ำกกำรขำยอื่นๆ เช่น รำยไดจ้ำกกำรขำย

ผ่ำนรำ้นคำ้แฟรนไชส ์รำ้นคำ้ตัวแทนจ ำหน่ำย และ
ออนไลน ์

 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรอื่น ๆ เช่น รำยไดก้ำรส่ง

สนิคำ้ บริกำรตดิตัง้ และรำยไดจ้ำกบริกำร Home 
Service เชน่ บรกิำรขนยำ้ย บรกิำรท ำควำมสะอำด

บำ้น บรกิำรท ำควำมสะอำดทีน่อน บรกิำรก่อสรำ้ง
และตกแตง่ภำยใน เป็นตน้ 

 

รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำนรอบ 9M/2563 
เทำ่กบั 6,015.6  ลำ้นบำท 

 

 > 98% เป็นรำยไดจ้ำกกำรขำยผ่ำน Index Living 
Mall,  Index Furniture Center และ WINNER  

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรพืน้ทีเ่ชำ่ 

 

รา้นคา้ปลกี
75.3%

งาน
โครงการ
9.5%

รายไดจ้ากการ
ใหบ้รกิารพืน้ที่

เชา่
5.0%

รายไดจ้ากการ
ขายและ

ใหบ้รกิารอืน่ ๆ
10.2%

 > 90% มำจำกกำรขำยงำนโครงกำรในประเทศ
ไทย 

   

 รำยไดค้ำ่เชำ่ คำ่บรกิำร คำ่บรกิำรสว่นกลำง และค่ำ

สำธำรณูปโภค  

*มลูคำ่อำจแตกตำ่งกันทีท่ศนยิม 1 ต ำแหน่งเนือ่งจำกกำรปัดเศษ 
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ผลกำรด ำเนนิงำน 
 

รำยได ้
 

ไตรมำส 
3/2562 

ไตรมำส 
2/2563 

ไตรมำส 
3/2563 

เปลีย่นแปลง 
 

9M/2562 9M/2563 เปลีย่น 
แปลง 

(หน่วย: ลำ้นบำท)       %YoY %QoQ   %YoY 

A. รำยไดจ้ำกกำรขำย           

รำยไดจ้ำกกำรขำยภำยในประเทศ           

1. หนำ้รำ้นคำ้ปลกีของบรษัิทฯ 1,852.5 1,276.9 1,579.2 -14.8% +23.7% 5,582.6 4,530.3 -18.8% 

2. งำนโครงกำร 281.1 197.5 94.6 -66.3% -52.1% 849.2 554.1 -34.8% 

3. ตวัแทนจ ำหน่ำย 27.6 23.3 24.5 -11.4% +5.1% 97.8 71.1 -27.2% 

4. ออนไลน ์ 70.3 204.1 116.3 +65.5% -43.0% 144.7 399.1 +175.8% 

รวมรำยไดจ้ำกกำรขำยภำยในประเทศ 2,231.5 1,701.9 1,814.6 -18.7% +6.6% 6,674.3 5,554.7 -16.8% 

รำยไดจ้ำกกำรขำยตำ่งประเทศ 43.5 44.4 42.8 -1.7% -3.6% 154.2 125.2 -18.8% 

รวมรำยไดจ้ำกกำรขำย 2,275.0 1,746.3 1,857.4 -18.4% +6.4% 6,828.6 5,680.0 -16.8% 

B. รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำร 146.4 83.5 117.3 -19.9% +40.6% 413.2 335.6 -18.8% 

รวมรำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน 2,421.5 1,829.8 1,974.7 -18.4% +7.9% 7,241.8 6,015.6 -16.9% 

รำยไดอ้ืน่ 27.5 22.9 15.0 -45.2% -34.2% 79.2 53.8 -32.1% 

รวมรำยได ้ 2,448.9 1,852.6 1,989.8 -18.7% +7.4% 7,321.0 6,069.4 -17.1% 

 
1. รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน   

หน่วย: ลำ้นบำท, % 

 

 
 

ไตรมำส 3/2563 vs ไตรมำส 3/2562 (YoY)    

 ในไตรมำส 3/2563 บรษัิทฯ มีรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำน 1,974.7 ลำ้นบำท ลดลง 446.7 ลำ้นบำท หรือ 

18.4% YoY โดยมเีหตผุลดงัตอ่ไปนี ้

 รำยไดจ้ำกกำรขำย ลดลง 417.6 ลำ้นบำท หรอื 18.4% YoY เนื่องจำกผูบ้รโิภคมคีวำมระมัดระวัง
ในกำรใชจ้่ำย จำกควำมกังวลต่อสภำวะเศรษฐกจิและสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 
อย่ำงไรก็ตำม ยอดขำยออนไลน์ยังเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง 65.5% YoY  รวมถึงยอดขำย OEM ที่

เตบิโต 117.5% YoY เนื่องจำกมโีอกำสจำกสงครำมกำรคำ้ (Trade War) ระหวำ่งสหรัฐอเมรกิำและ

จนี สง่ผลใหบ้รษัิทฯ ไดรั้บค ำสัง่ซือ้จำกผูน้ ำเขำ้และผูค้ำ้ปลกีจำกสหรัฐอเมรกิำเพิม่ขึน้   

 รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำและบรกิำร ลดลง 29.1 ลำ้นบำท หรอื 19.9% YoY เนื่องจำกกำรใหส้ว่นลด
กับผูเ้ชำ่เพื่อลดภำระและบรรเทำผลกระทบของผูเ้ชำ่ทีไ่ดรั้บผลกระทบจำกยอดขำยทีย่ังไม่กลับมำ

เท่ำกับก่อนสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 หลังสำขำทั ้งหมดกลับมำเปิดใหบ้ริกำร

ตำมปกตติัง้แตว่นัที ่17 พฤษภำคม 2563   

2,275.0 1,746.3 1,857.4

6,828.6
5,680.0

146.4
83.5 117.3

413.2

335.6

2,421.5
1,829.8 1,974.7

7,241.8

6,015.6

Q3/2562 Q2/2563 Q3/2563 9M/2562 9M/2563

-16.9% YoY 

+7.9% QoQ 

-18.4% YoY 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ 

รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และ
บรกิำร 

*มลูคำ่อำจแตกตำ่งกันทีท่ศนยิม 1 ต ำแหน่งเนือ่งจำกกำรปัดเศษ 
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*มลูคำ่อำจแตกตำ่งกันทีท่ศนยิม 1 ต ำแหน่งเนือ่งจำกกำรปัดเศษ 

 

ไตรมำส 3/2563 vs ไตรมำส 2/2563 (QoQ)     

 ในไตรมำส 3/2563 บรษัิทฯ มรีำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำน 1,974.7 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 145.0 ลำ้นบำท หรือ 

7.9% QoQ โดยมเีหตผุลดงัตอ่ไปนี ้

 รำยไดจ้ำกกำรขำย เพิม่ขึน้ 111.1 ลำ้นบำท หรอื 6.4% QoQ ฟ้ืนตวัจำกไตรมำส 2/2563 หลังกำร
คลำยล็อกดำวน์ของหน่วยงำนภำครัฐ ส่งผลใหก้จิกรรมทำงเศรษฐกจิเริ่มยอยกลับมำด ำเนินกำร

ไดม้ำกขึน้ โดยสำขำกลับมำเปิดใหบ้รกิำรตำมปกตเิต็มไตรมำส เทยีบกับในไตรมำส 2/2563 ทีส่ำขำ
เปิดใหบ้รกิำร 45 วนั และปิดใหบ้รกิำร 46 วนั 

 รำยได้จำกกำรให้เช่ำและบรกิำร เพิ่มขึ้น 33.9 ลำ้นบำท หรือ 40.6% QoQ เนื่องจำกสำขำ
กลับมำเปิดใหบ้รกิำรตำมปกตเิต็มไตรมำส เทยีบกับในไตรมำส 2/2563 ทีส่ำขำเปิดใหบ้รกิำร 45 วัน 

และปิดใหบ้รกิำร 46 วนั บรษัิทฯ จงึมกีำรใหส้ว่นลดคำ่เชำ่กบัผูเ้ชำ่ลดลง  

9M/2563 vs 9M/2562 (YoY)     

 ในช่วง 9M/2563 บรษัิทฯ มีรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำน 6,015.6 ลำ้นบำท ลดลง 1,226.2 ลำ้นบำท หรือ 

16.9% YoY โดยมเีหตผุลดงัตอ่ไปนี ้

 รำยไดจ้ำกกำรขำย ลดลง 1,148.6 ลำ้นบำท หรือ 16.8% YoY เนื่องจำกยอดขำยรำ้นคำ้ปลีก
ลดลงจำกกำรปิดสำขำชัว่ครำวตัง้แตว่นัที ่22 มนีำคม ถงึวันที ่16 พฤษภำคม 2563 รวมถงึผูบ้รโิภคมี

ควำมระมัดระวงัในกำรใชจ้่ำย จำกควำมกังวลตอ่สภำวะเศรษฐกจิและสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ 
COVID-19 อย่ำงไรก็ตำม ยอดขำยออนไลน์สำมำรถเติบโตกำ้วกระโดด  175.8% YoY รวมถึง

ยอดขำยงำนโครงกำรที่อยู่อำศัยในประเทศที่เติบโต 16.7% YoY และยอดขำย OEM เติบโต 
106.8% YoY 

 รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำและบรกิำร ลดลง 77.6 ลำ้นบำท หรอื 18.8% YoY เนื่องจำกกำรปิดสำขำ

ชั่วครำว ตัง้แต่วันที่ 22 มีนำคม ถงึวันที่ 16 พฤษภำคม 2563 รวมถงึกำรใหส้่วนลดกับผูเ้ช่ำเพื่อ
บรรเทำผลกระทบจำกยอดขำยทีย่ังไม่กลับมำเทำ่กับกอ่นสถำนกำรณ์ COVID-19 

2. ตน้ทนุขำยและบรกิำร   
หน่วย: ลำ้นบำท, % 

 

 

1/ เป็นขอ้มูลหลังจัดประเภทรำยกำรใหม่ (Reclassification) โดยตน้ทุนกำรใหเ้ชำ่และบรกิำรในไตรมำส 3/2562 ก่อน Reclassification คอื 84.0 ลำ้นบำท (ขอ้มูล

หลัง Reclassification ลดลงจำกกอ่น Reclassification 5.9 ลำ้นบำท) 
2/ เป็นขอ้มูลหลังจัดประเภทรำยกำรใหม่ (Reclassification) โดยตน้ทุนกำรใหเ้ชำ่และบรกิำรในชว่ง 9M/2562 กอ่น Reclassification คอื 246.6 ลำ้นบำท (ขอ้มลูหลัง 

Reclassification ลดลงจำกกอ่น Reclassification 17.5 ลำ้นบำท) 
 
ไตรมำส 3/2563 vs ไตรมำส 3/2562 (YoY)    

 ในไตรมำส 3/2563 บรษัิทฯ มีตน้ทุนขำยและบรกิำร 996.1 ลำ้นบำท ลดลง 331.0 ลำ้นบำท หรือ 24.9% 
YoY โดยมเีหตผุลหลกัดงัตอ่ไปนี ้

 ตน้ทุนขำยสนิคำ้ ลดลง 319.2 ลำ้นบำท หรอื 25.6% YoY ตำมรำยไดจ้ำกกำรขำยทีล่ดลง รวมถงึกำร

ลดลงของตน้ทุนสนิคำ้และตน้ทุนกำรผลติ ตลอดจนประสทิธภิำพกำรผลติเพิม่ขึน้ ซึง่เป็นผลจำกกำร
ปรับโครงสรำ้งองคก์รและกำรปรับปรุงประสทิธิภำพกำรท ำงำนอย่ำงต่อเนื่อง ไดแ้ก่ กำรลดจ ำนวน

แรงงำน ใช ้Robot แทนคน และใช ้Common Part เพิ่มขึน้ เช่น กำรควบรวมควำมหนำไม ้Particle 
Board กำรลดควำมหลำกหลำยของวสัดุปิดผวิ และใช ้Fitting ทีเ่ป็นมำตรฐำน เชน่ บำนพับ รำงลิน้ชัก 

รำงสไลด ์สกรู น็อต เป็นตน้ 

 ตน้ทุนกำรใหเ้ช่ำและบรกิำร ลดลง 11.7 ลำ้นบำท หรอื 15.0% YoY ตำมรำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และ
บรกิำรทีล่ดลงจำกกำรปิดสำขำชัว่ครำว รวมถงึกำรถอืปฏบิตัติำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ TFRS 

16 ตัง้แตว่นัที ่1 มกรำคม 2563 ซึง่สง่ผลใหต้น้ทนุกำรใหเ้ชำ่และบรกิำรในไตรมำส 3/2563 ลดลง 3.8 
ลำ้นบำท 

1,249.0 1,001.3 929.7

3,797.9
3,053.5

78.11/

61.4 66.4

229.12/

201.1

1,327.1
1,062.7 996.1

4,027.1

3,254.6

Q3/2562 Q2/2563 Q3/2563 9M/2562 9M/2563

-19.2% YoY 

-6.3% QoQ 

-24.9% YoY 

ตน้ทนุขำยสนิคำ้ 

ตน้ทนุกำรใหเ้ชำ่และบรกิำร 
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ไตรมำส 3/2563 vs ไตรมำส 2/2563 (QoQ)     

 ในไตรมำส 3/2563 บรษัิทฯ มตีน้ทุนขำยและบรกิำร 996.1 ลำ้นบำท ลดลง 66.6 ลำ้นบำท หรอื 6.3% QoQ 

โดยมเีหตผุลหลกัดงัตอ่ไปนี ้

 ตน้ทุนขำยสนิคำ้ ลดลง 71.6 ลำ้นบำท หรอื 7.1% QoQ แมร้ำยไดจ้ำกกำรขำยเพิม่ขึน้ เนื่องจำกกำร
ลดลงของตน้ทนุสนิคำ้และตน้ทนุกำรผลติ รวมถงึประสทิธภิำพกำรผลติเพิม่ขึน้ 

 ตน้ทุนกำรใหเ้ช่ำและบรกิำร เพิม่ขึน้ 5.0 ลำ้นบำท หรอื 8.2% QoQ ตำมกำรเพิม่ขึน้ของรำยไดจ้ำก
กำรใหเ้ชำ่และบรกิำร หลงัจำกสำขำทัง้หมดกลบัมำเปิดใหบ้รกิำรไดต้ำมปกตเิต็มไตรมำส 

9M/2563 vs 9M/2562 (YoY)    

 ในชว่ง 9M/2563 บรษัิทฯ มตีน้ทนุขำยและบรกิำร 3,254.6 ลำ้นบำท ลดลง 772.5 ลำ้นบำท หรอื 19.2% YoY 

โดยมเีหตผุลหลกัดงัตอ่ไปนี ้

 ตน้ทุนขำยสนิคำ้ ลดลง 744.4 ลำ้นบำท หรือ 19.6% YoY ตำมกำรลดลงของรำยไดจ้ำกกำรขำย

สนิคำ้ รวมถงึกำรลดลงของตน้ทนุสนิคำ้และตน้ทนุกำรผลติ ตลอดจนประสทิธภิำพกำรผลติเพิม่ขึน้ 

 ตน้ทุนกำรใหเ้ช่ำและบรกิำร ลดลง 28.1 ลำ้นบำท หรอื 12.2% YoY ตำมรำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และ
บรกิำรที่ลดลงเนื่องจำกกำรปิดสำขำชั่วครำว ตัง้แต่วันที่ 22 มีนำคม ถึงวันที่ 16 พฤษภำคม 2563 

ส่งผลใหค้่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ ลดลง เช่น ค่ำใชจ้่ำยพนักงำน และค่ำใชจ้่ำยสำธำรณูปโภค รวมถงึกำรถือ
ปฏบิัตติำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ TFRS 16 ตัง้แตว่ันที ่1 มกรำคม 2563 ซึง่สง่ผลใหต้น้ทุน

กำรใหเ้ชำ่และบรกิำรในชว่ง 9M/2563 ลดลง 11.5 ลำ้นบำท 
 

 
3. ก ำไรข ัน้ตน้และอตัรำก ำไรข ัน้ตน้   

หน่วย: ลำ้นบำท, % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/ เป็นขอ้มูลหลังจัดประเภทรำยกำรใหม ่(Reclassification) โดยก ำไรขัน้ตน้จำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำรในไตรมำส 3/2562 กอ่น Reclassification คอื 62.4 ลำ้นบำท (ขอ้มูล

หลัง Reclassification เพิม่ขึน้จำกกอ่น Reclassification 5.9 ลำ้นบำท) 
2/ เป็นขอ้มูลหลังจัดประเภทรำยกำรใหม่ (Reclassification) โดยก ำไรขัน้ตน้จำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำรในไตรมำส 9M/2562 ก่อน Reclassification คือ 166.6 ลำ้นบำท 

(ขอ้มลูหลัง Reclassification เพิม่ขึน้จำกกอ่น Reclassification 17.5 ลำ้นบำท) 
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อตัรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำรขำย 

ก ำไรขัน้ตน้จำกกำรขำย 

ก ำไรขัน้ตน้จำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำร 

อัตรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำรใหเ้ชำ่และ

บรกิำร 

-14.1% YoY 

+27.6% QoQ 
-10.6% YoY 

*มลูคำ่อำจแตกตำ่งกันทีท่ศนยิม 1 ต ำแหน่งเนือ่งจำกกำรปัดเศษ 
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ไตรมำส 3/2563 vs ไตรมำส 3/2562 (YoY)    

 ในไตรมำส 3/2563 บรษัิทฯ มีก ำไรขัน้ตน้ 978.6 ลำ้นบำท ลดลง 115.8 ลำ้นบำท หรือ 10.6% YoY 

โดยมเีหตผุลหลกัดงัตอ่ไปนี ้

 ก ำไรข ัน้ตน้จำกกำรขำย ลดลง 98.4 ลำ้นบำท หรอื 9.6% YoY ซึง่เป็นไปในทศิทำงเดยีวกัน
กับกำรลดลงของรำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ อย่ำงไรก็ตำม บรษัิทฯ สำมำรถท ำอัตรำก ำไรขัน้ตน้

จำกกำรขำยไดใ้นระดับสูงสุดของกำรด ำเนินธุรกจิที่ผ่ำนมำ โดยอยู่ที่ 49.9% ซึง่เป็นผลจำก
ตน้ทุนสนิคำ้และตน้ทุนกำรผลติทีล่ดลง ประสทิธภิำพกำรผลติเพิม่สงูขึน้ กำรปรับ Product Mix 

ใหส้ำมำรถขำยกลุ่มสนิคำ้ที่มีอัตรำก ำไรขัน้ตน้สูงในสัดส่วนที่เพิ่มขึน้ รวมถึงกำรท ำโปรแกรม
สง่เสรมิกำรขำยทีม่ปีระสทิธภิำพมำกขึน้  

 ก ำไรข ัน้ตน้จำกกำรใหเ้ช่ำและบรกิำร ลดลง 17.4 ลำ้นบำท หรอื 25.5% YoY ซึง่เป็นไปใน

ทศิทำงเดยีวกันกับกำรลดลงของรำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำร จำกกำรใหส้ว่นลดคำ่เชำ่กับผู ้
เชำ่เพือ่ลดภำระและบรรเทำผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 

ไตรมำส 3/2563 vs ไตรมำส 2/2563 (QoQ)     

 ในไตรมำส 3/2563 บรษัิทฯ มีก ำไรขัน้ตน้ 978.6 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 211.5 ลำ้นบำท หรอื 27.6% QoQ 

โดยมเีหตผุลหลกัดงัตอ่ไปนี ้

 ก ำไรข ัน้ตน้จำกกำรขำย เพิ่มขึน้ 182.7 ลำ้นบำท หรือ 24.5% QoQ ซึ่งเป็นไปในทศิทำง
เดยีวกันกับกำรเพิม่ขึน้ของรำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ หลังกำรคลำยล็อกดำวนข์องหน่วยงำนภำครัฐ

หน่วยงำน ทัง้นี้ บรษัิทฯ สำมำรถท ำอัตรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำรขำยไดใ้นระดับสงูสดุของกำรด ำเนนิ
ธุรกจิทีผ่่ำนมำ ซึง่เป็นผลจำกตน้ทุนสนิคำ้และตน้ทนุกำรผลติทีล่ดลง ประสทิธภิำพกำรผลติเพิม่

สูงขึ้น กำรปรับ Product Mix ใหส้ำมำรถขำยกลุ่มสนิคำ้ที่มีอัตรำก ำไรขัน้ตน้สูงในสัดส่วนที่

เพิม่ขึน้ รวมถงึกำรท ำโปรแกรมสง่เสรมิกำรขำยทีม่ปีระสทิธภิำพมำกขึน้ 

 ก ำไรข ัน้ตน้จำกกำรใหเ้ช่ำและบรกิำร เพิม่ขึน้ 28.8 ลำ้นบำท หรอื 130.6% QoQ ซึง่เป็นไป

ในทศิทำงเดยีวกันกับกำรเพิม่ขึน้ของรำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำร หลังจำกสำขำกลับมำเปิด
ใหบ้รกิำรตำมปกตเิต็มไตรมำส โดยบรษัิทฯ ยังมกีำรใหส้ว่นลดกับผูเ้ชำ่เพื่อลดภำระและบรรเทำ

ผลกระทบของผูเ้ชำ่จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 แตส่ว่นลดลดลงเมือ่เทยีบกับ
ไตรมำส 2/2563  

9M/2563 vs 9M/2562 (YoY)    

 ในช่วง 9M/2563 บรษัิทฯ มีก ำไรขัน้ตน้ 2,761.0 ลำ้นบำท ลดลง 453.8 ลำ้นบำท หรือ 14.1% YoY 

โดยมเีหตผุลหลกัดงัตอ่ไปนี ้

 ก ำไรข ัน้ต้นจำกกำรขำย ลดลง 404.2 ลำ้นบำท หรือ 13.3% YoY ซึ่งเป็นไปในทิศทำง

เดยีวกนักับกำรลดลงของรำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้จำกกำรปิดสำขำชัว่ครำวชัว่ครำว อยำ่งไรก็ตำม 

อัตรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำรขำยเพิ่มขึ้น YoY แมย้อดขำยลดลงมำก เนื่องจำกตน้ทุนสนิคำ้และ
ตน้ทุนกำรผลติลดลง ประสทิธภิำพกำรผลติเพิ่มขึน้ กำรปรับ Product Mix ทีด่ขี ึน้ สำมำรถขำย

กลุ่มสนิคำ้ทีม่อีัตรำก ำไรขัน้ตน้สงูไดส้ัดสว่นเพิ่มขึน้ รวมถงึกำรท ำโปรแกรมสง่เสรมิกำรขำยทีม่ี
ประสทิธภิำพมำกขึน้ 

 ก ำไรข ัน้ตน้จำกกำรใหเ้ช่ำและบรกิำร ลดลง 49.5 ลำ้นบำท หรอื 26.9% YoY ตำมกำรลดลง
ของรำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำร จำกกำรใหส้่วนลดค่ำเช่ำกับผูเ้ชำ่ เนื่องจำกกำรปิดสำขำ

ชัว่ครำวตัง้แตว่ันที ่22 มนีำคม ถงึวันที ่16 พฤษภำคม 2563 รวมถงึกำรยังคงใหส้ว่นลดกับผูเ้ชำ่

เพื่อลดภำระและบรรเทำผลกระทบของผูเ้ชำ่จำกยอดขำยทีย่ังไม่กลับมำเท่ำกับกอ่นสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 หลังสำขำกลับมำเปิดใหบ้ริกำรตำมปกติตั ้งแต่วันที่  17 

พฤษภำคม 2563 

 

 
 
 
  

*มลูคำ่อำจแตกตำ่งกันทีท่ศนยิม 1 ต ำแหน่งเนือ่งจำกกำรปัดเศษ 

 



ค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจัดกำร (MD&A) ไตรมำส 3 สิน้สดุวันที ่30 กันยำยน 2563 
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4. คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและจดัจ ำหนำ่ย* 

หน่วย: ลำ้นบำท, % 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
*คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและจัดจ ำหน่ำยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้ในรำ้นคำ้ปลกีและพืน้ทีเ่ชำ่ของบรษัิทฯ เชน่ ค่ำใชจ้่ำยพนักงำน คำ่เสือ่มรำคำ คำ่สำธำรณูปโภค และคำ่เชำ่ 
ฯลฯ 
 

ไตรมำส 3/2563 vs ไตรมำส 3/2562 (YoY)    

 ในไตรมำส 3/2563 บรษัิทฯ มคีำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยและจัดจ ำหน่ำย 490.6 ลำ้นบำท ลดลง 113.1 ลำ้นบำท 

หรอื 18.7% YoY ซึง่เป็นไปในทศิทำงเดยีวกันกับกำรลดลงของรำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน อกีทัง้บรษัิทฯ ยัง
มกีำรบรหิำรจัดกำรคำ่ใชจ้ำ่ยทีด่ขี ึน้ เชน่ คำ่ใชจ้่ำยพนักงำน คำ่ใชจ้ำ่ยสำธำรณูปโภค และคำ่สง่เสรมิกำรขำย 

รวมถงึกำรถอืปฏบิัตติำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ TFRS 16 ตัง้แตว่ันที ่1 มกรำคม 2563 ซึง่สง่ผล
ใหค้ำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและจัดจ ำหน่ำยในไตรมำส 3/2563 ลดลง 26.7 ลำ้นบำท 

 อตัรำคำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยและจัดจ ำหน่ำยตอ่รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำนปรับตัวลดลงเล็กนอ้ย YoY เนื่องจำก
กำรบรหิำรคำ่ใชจ้ำ่ยทีด่ขี ึน้ 

ไตรมำส 3/2563 vs ไตรมำส 2/2563 (QoQ)     

 ในไตรมำส 3/2563 บรษัิทฯ มคีำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยและจัดจ ำหน่ำย 490.6 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 27.0 ลำ้นบำท 

หรอื 5.8% QoQ ตำมกำรเพิม่ขึน้ของรำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน จำกกำรกลับมำเปิดใหบ้รกิำรของทุกสำขำ
เต็มไตรมำส เทียบกับในไตรมำส 2/2563 ที่สำขำเปิดใหบ้ริกำร 45 วัน และปิดใหบ้ริกำร 46 วัน โดย

คำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่พิม่ขึน้ ไดแ้ก ่คำ่ใชจ้ำ่ยพนักงำน และคำ่ใชจ้ำ่ยสำธำรณูปโภค เป็นตน้ 

 อัตรำคำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยและจัดจ ำหน่ำยต่อรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนปรับตัวลดลง QoQ เนื่องจำกรำยได ้
จำกกำรด ำเนนิเพิม่ขึน้และกำรบรหิำรคำ่ใชจ้่ำยทีด่ขี ึน้ 

 

9M/2563 vs 9M/2562 (YoY)    

 ในชว่ง 9M/2563 บรษัิทฯ มคีำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยและจัดจ ำหน่ำย 1,491.0 ลำ้นบำท ลดลง 287.9 ลำ้นบำท 
หรือ 16.2% YoY โดยมสีำเหตุหลักมำจำกยอดขำยทีล่ดลงและค่ำใชจ้่ำยต่ำง ๆ ทีล่ดลงจำกกำรปิดสำขำ

ชัว่ครำว ตัง้แตว่นัที ่22 มนีำคม ถงึวนัที ่16 พฤษภำคม 2563 และกำรบรหิำรคำ่ใชจ้ำ่ยทีด่ขี ึน้ เชน่ คำ่ใชจ้ำ่ย

พนักงำน ค่ำใชจ้่ำยสำธำรณูปโภค และค่ำสง่เสรมิกำรขำย เป็นตน้ รวมถงึกำรถอืปฏบิัตติำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงนิ TFRS 16 ตัง้แตว่ันที ่1 มกรำคม 2563 ซึง่สง่ผลใหค้ำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยและจัดจ ำหน่ำย

ในชว่ง 9M/2563 ลดลง 80.0 ลำ้นบำท  

 อตัรำคำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยและจัดจ ำหน่ำยตอ่รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำนปรับตัวเพิม่ขึน้เล็กนอ้ย YoY จำกกำร

ลดลงของรำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน แมม้กีำรบรหิำรคำ่ใชจ้ำ่ยทีด่ขี ึน้  

 
 

 
 

 
 

603.7
463.7 490.6

1,778.9

1,491.0

Q3/2562 Q2/2563 Q3/2563 9M/2562 9M/2563

*มลูคำ่อำจแตกตำ่งกันทีท่ศนยิม 1 ต ำแหน่งเนือ่งจำกกำรปัดเศษ 

 

รอ้ยละตอ่รำยไดจ้ำกกำร
ด ำเนนิงำน 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและ
จัดจ ำหน่ำย 

24.9%
25.3%

24.8%
24.6%

24.8%

-16.2% YoY 

+5.8% QoQ 
-18.7% YoY 
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5. คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร* 

หน่วย: ลำ้นบำท, % 

 

 

 

 

 
 

*คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในสว่นงำนสนับสนุน เชน่ คำ่ใชจ้ำ่ยพนักงำน คำ่จัดสง่สนิคำ้ และคำ่เสือ่มรำคำ เป็นตน้ 

 
1/ เป็นขอ้มูลหลังจัดประเภทรำยกำรใหม่ (Reclassification) โดยค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรในไตรมำส 3/2562 ก่อน Reclassification คอื 307.7 ลำ้นบำท (ขอ้มูลหลัง

Reclassification เพิม่ขึน้จำกกอ่น Reclassification 5.9 ลำ้นบำท) 
2/ เป็นขอ้มลูหลังจัดประเภทรำยกำรใหม ่(Reclassification) โดยคำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำรในไตรมำส 9M/2562 ก่อน Reclassification คอื 902.4 ลำ้นบำท (ขอ้มลูหลัง

Reclassification เพิม่ขึน้จำกกอ่น Reclassification 17.5 ลำ้นบำท) 
 

ไตรมำส 3/2563 vs ไตรมำส 3/2562 (YoY)    

 ในไตรมำส 3/2563 บรษัิทฯ มคี่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 264.9 ลำ้นบำท ลดลง 48.7 ลำ้นบำท หรือ 15.5% 

YoY เนื่องจำกกำรบรหิำรค่ำใชจ้่ำยทีด่ขี ึน้ เชน่ ค่ำใชจ้่ำยพนักงำน ค่ำใชจ้่ำยสำธำรณูปโภค และค่ำใชจ้่ำย
อืน่ๆ รวมถงึกำรถอืปฏบิัตติำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ TFRS 16 ตัง้แต่วันที ่1 มกรำคม 2563 ซึง่

สง่ผลใหค้ำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรในไตรมำส 3/2563 ลดลง 5.5 ลำ้นบำท 

 อัตรำค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรต่อรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนปรับตัวเพิ่มขึ้น YoY เนื่องจำกรำยไดจ้ำกกำร
ด ำเนนิงำนปรับตวัลดลง แมม้กีำรบรหิำรคำ่ใชจ้ำ่ยทีด่ขี ึน้ 

ไตรมำส 3/2563 vs ไตรมำส 2/2563 (QoQ)     

 ในไตรมำส 3/2563 บรษัิทฯ มคี่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 264.9 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 21.6 ลำ้นบำท หรือ 8.9% 

QoQ เนื่องจำกไม่มชีว่งหยดุกำรท ำงำนชัว่ครำวและลดคำ่ใชจ้่ำยพนักงำนเหมอืนในไตรมำส 2/2563 รวมถงึ
คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดสง่สนิคำ้ทีเ่พิม่ขึน้ตำมยอดขำยทีเ่พิม่ขึน้ 

 อัตรำค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรต่อรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนปรับตัวเพิ่มขึน้เล็กนอ้ย QoQ เนื่องจำกไม่มีชว่ง
หยดุกำรท ำงำนชัว่ครำวและลดคำ่ใชจ้ำ่ยพนักงำนเหมอืนในไตรมำส 2/2563 

 

9M/2563 vs 9M/2562 (YoY)    

 ในชว่ง 9M/2563 บรษัิทฯ มคี่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 779.2 ลำ้นบำท ลดลง 140.7 ลำ้นบำท หรือ 15.3% 

YoY เนื่องจำกกำรบริหำรค่ำใชจ้่ำยที่ดีข ึ้น เช่น ค่ำใชจ้่ำยพนักงำน ค่ำใชจ้่ำยในกำรจัดส่งสนิคำ้ และ
คำ่ใชจ้่ำยสำธำรณูปโภค รวมถงึกำรถอืปฏบิัตติำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ TFRS 16 ตัง้แตว่ันที ่1 

มกรำคม 2563 ซึง่สง่ผลใหค้ำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรในชว่ง 9M/2563 ลดลง 16.4 ลำ้นบำท 

 อัตรำคำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำรตอ่รำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนปรับตัวเพิม่ขึน้เล็กนอ้ย YoY เนื่องจำกรำยไดจ้ำก

กำรด ำเนนิงำนปรับตวัลดลง แมม้กีำรบรหิำรคำ่ใชจ้ำ่ยทีด่ขี ึน้  
 

 

 
 

 
 

313.6 1/
243.3 264.9

919.9 2/

779.2

Q3/2562 Q2/2563 Q3/2563 9M/2562 9M/2563

รอ้ยละตอ่รำยไดจ้ำกกำร
ด ำเนนิงำน 

-15.3% YoY 

+8.9% QoQ 

-15.5% YoY 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร 

13.0%
13.3% 13.4%

12.7%
13.0%

*มลูคำ่อำจแตกตำ่งกันทีท่ศนยิม 1 ต ำแหน่งเนือ่งจำกกำรปัดเศษ 
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6. ตน้ทนุทำงกำรเงนิ 

หน่วย: ลำ้นบำท, % 

 

 

 

  

50.5

77.3
66.8

138.5

228.7

Q3/2562 Q2/2563 Q3/2563 9M/2562 9M/2563

ไตรมำส 3/2563 vs ไตรมำส 3/2562 (YoY)    

 ในไตรมำส 3/2563 บรษัิทฯ มีตน้ทุนทำงกำรเงนิ 66.8 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 16.3 ลำ้นบำท หรือ 32.2% 

YoY โดยมเีหตผุลหลักมำจำกกำรถอืปฏบิัตติำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ TFRS 16 ตัง้แตว่ันที ่1 
มกรำคม 2563 ซึง่สง่ผลใหด้อกเบีย้จ่ำยเพิม่สงูขึน้ 43.9 ลำ้นบำท ทัง้นี้ ถำ้ไม่มผีลกระทบจำก TFRS 16 

ตน้ทุนทำงกำรเงนิใน ในไตรมำส 3/2563 จะเท่ำกับ 22.9 ลำ้นบำท ลดลง 27.6 ลำ้นบำท หรือ 54.7% 
YoY เนือ่งจำกมกีำรช ำระเงนิกูส้ถำบนักำรเงนิอย่ำงตอ่เนือ่ง 

ทัง้นี้ ภำระหนี้สนิทีม่ีภำระดอกเบีย้ ณ สิน้ไตรมำส 3/2563 เท่ำกับ 6,023.6 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 1,047.8 
ลำ้นบำท หรอื 21.1% จำก 4,975.8 ลำ้นบำท ณ สิน้ไตรมำส 3/2562 โดยหลักเป็นผลจำกกำรถอืปฏบิัติ

ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ TFRS 16 ซึง่สง่ผลใหห้นี้สนิตำมสัญญำเชำ่ ณ วันที ่1 มกรำคม 

2563 เพิม่ขึน้ 2,738.3 ลำ้นบำท  

เงนิกูจ้ำกสถำบันกำรเงนิ ณ สิน้ไตรมำส 3/2563 เท่ำกับ 3,294.6 ลำ้นบำท ลดลง 1,656.8 ลำ้นบำท 

หรอื 33.5% จำก 4,951.4 ลำ้นบำท ณ สิน้ไตรมำส 3/2562 

ไตรมำส 3/2563 vs ไตรมำส 2/2563 (QoQ)     

 ในไตรมำส 3/2563 บรษัิทฯ มตีน้ทนุทำงกำรเงนิ 66.8 ลำ้นบำท ลดลง 10.5 ลำ้นบำท หรอื 13.6% QoQ 

ทัง้นี้ ถำ้ไม่มีผลกระทบจำก TFRS 16 ตน้ทุนทำงกำรเงนิในไตรมำส 3/2563 จะลดลง 10.6 ลำ้นบำท 
หรอื 31.6% QoQ เนือ่งจำกมกีำรช ำระเงนิกูส้ถำบนักำรเงนิอยำ่งตอ่เนือ่ง 

ทัง้นี้ ภำระหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้ ณ สิน้ไตรมำส 3/2563 เท่ำกับ 6,023.6 ลำ้นบำท ลดลง 476.1 ลำ้น

บำท หรอื 7.3% จำก 6,499.7 ลำ้นบำท ณ สิน้ไตรมำส 2/2563  

เงนิกูจ้ำกสถำบันกำรเงนิ ณ สิน้ไตรมำส 3/2563 เท่ำกับ 3,294.6 ลำ้นบำท ลดลง 465.9 ลำ้นบำท หรือ 

12.4% จำก 3,760.5 ลำ้นบำท ณ สิน้ไตรมำส 2/2563 

9M/2563 vs 9M/2562 (YoY)    

 ในชว่ง 9M/2563 บรษัิทฯ มตีน้ทนุทำงกำรเงนิ 228.7 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 90.3 ลำ้นบำท หรอื 65.2% YoY 
โดยมีเหตุผลหลักมำจำกกำรถือปฏิบัตติำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ  TFRS 16 ตัง้แต่วันที่ 1 

มกรำคม 2563 ซึง่สง่ผลใหด้อกเบีย้จ่ำยเพิม่สงูขึน้ 131.6 ลำ้นบำท ทัง้นี้ ถำ้ไม่มผีลกระทบจำก TFRS 16 

ตน้ทุนทำงกำรเงนิในรอบ 9M/2563 จะเท่ำกับ 97.1 ลำ้นบำท ลดลง 41.3 ลำ้นบำท หรือ 29.9% YoY 
เนื่องจำกมกีำรช ำระเงนิกูส้ถำบันกำรเงนิอย่ำงต่อเนื่อง ท ำใหภ้ำระหนี้สนิทีม่ดีอกเบีย้ลดลง รวมถงึอัตรำ

ดอกเบีย้เงนิกูท้ีล่ดลง 

 

 

+65.2% YoY 

-13.6% QoQ 

+32.2% YoY 

*มลูคำ่อำจแตกตำ่งกันทีท่ศนยิม 1 ต ำแหน่งเนือ่งจำกกำรปัดเศษ 
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7. คำ่ใชจ้ำ่ย (รำยได)้ ภำษเีงนิได ้

หน่วย: ลำ้นบำท, % 

 
 

 

 

ไตรมำส 3/2563 vs ไตรมำส 3/2562 (YoY)    

 ในไตรมำส 3/2563 บรษัิทฯ มคีำ่ใชจ้่ำยภำษีเงนิได ้25.8 ลำ้นบำท เทยีบกับรำยไดภ้ำษีเงนิได ้11.6 ลำ้น

บำท ในไตรมำส 3/2562 เนื่องจำกบรษัิทฯ ไดรั้บสทิธปิระโยชน์ทำงภำษีจำก BOI 25.5 ลำ้นบำท ในไตร

มำส 3/2562 

ไตรมำส 3/2563 vs ไตรมำส 2/2563 (QoQ)     

 ในไตรมำส 3/2563 บรษัิทฯ มคี่ำใชจ้่ำยภำษีเงนิได ้25.8 ลำ้นบำท เทยีบกับรำยไดภ้ำษีเงนิได ้8.8 ลำ้น

บำท ในไตรมำส 2/2563 เนื่องจำกงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรในไตรมำส 2/2563 มีผลขำดทุน (หลังหัก

รำยไดเ้งนิปันผล) ซึง่สำเหตหุลกัมำจำกกำรปิดสำขำชัว่ครำวยำวนำนถงึ 46 วนั จำก 91 วนั  

 

9M/2563 vs ไตรมำส 9M/2562 (YoY)    

 ในชว่ง 9M/2563 บรษัิทฯ มคีำ่ใชจ้่ำยภำษีเงนิได ้37.5 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 36.0 ลำ้นบำท หรอื 2,316.6% 

YoY เนื่องจำกบริษัทฯ ไดรั้บสทิธิประโยชน์ทำงภำษีจำก BOI 60.3 ลำ้นบำท ส ำหรับรอบด ำเนินงำน 
9M/2562 

 

 

 
  

(11.6) (8.8)

25.8

1.6

37.5

Q3/2562 Q2/2563 Q3/2563 9M/2562 9M/2563

*มลูคำ่อำจแตกตำ่งกันทีท่ศนยิม 1 ต ำแหน่งเนือ่งจำกกำรปัดเศษ 

 

+2,316.6% YoY 
+392.0% QoQ 

+321.6% YoY 
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*มลูคำ่อำจแตกตำ่งกันทีท่ศนยิม 1 ต ำแหน่งเนือ่งจำกกำรปัดเศษ 

 

8. ก ำไรสุทธแิละอตัรำก ำไรสุทธ ิ

หน่วย: ลำ้นบำท, % 

 

 

 

 

 

ไตรมำส 3/2563 vs ไตรมำส 3/2562 (YoY)    

 ในไตรมำส 3/2563 บรษัิทฯ มกี ำไรสุทธ ิ145.6 ลำ้นบำท ลดลง 20.0 ลำ้นบำท หรือ 12.1% YoY โดยมี

สำเหตหุลกัดงัตอ่ไปนี ้

 กำรลดลงของรำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน เนื่องจำกผูบ้รโิภคมคีวำมระมัดระวังในกำรใชจ้่ำย จำกควำม
กงัวลตอ่สภำวะเศรษฐกจิและสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19    

 กำรถอืปฏบิัตติำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ TFRS 16 ตัง้แตว่ันที ่1 มกรำคม 2563 ซึง่สง่ผล
ใหก้ ำไรสทุธลิดลง 6.3 ลำ้นบำท จำกกำรบนัทกึคำ่เสือ่มรำคำและดอกเบีย้จ่ำยทีเ่พิม่ขึน้ 

 บรษัิทฯ ยังไมไ่ดเ้ริม่ใชส้ทิธปิระโยชนท์ำงภำษีจำกกำรลงทนุในเครือ่งจักรใหมอ่กีประมำณ 70.0 ลำ้น

บำท ส ำหรับรอบระยะเวลำ 3 ปี หลังจำกกำรเริม่ใช ้ในขณะทีไ่ดรั้บสทิธปิระโยชน์ทำงภำษีในไตรมำส 
3/2562 จ ำนวน 25.5 ลำ้นบำท   

ไตรมำส 3/2563 vs ไตรมำส 2/2563 (QoQ)     

 ในไตรมำส 3/2563 บรษัิทฯ มกี ำไรสทุธ ิ145.6 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 131.1 ลำ้นบำท หรอื 904.0% QoQ โดย

มสีำเหตหุลกัดงัตอ่ไปนี ้

 กำรเพิม่ขึน้ของรำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำนเพิม่ขึน้ QoQ เนื่องจำกสำขำกลับมำเปิดใหบ้รกิำรตำมปกติ
เต็มไตรมำส หลังกำรคลำยล็อกดำวน์ของหน่วยงำนภำครัฐ เทยีบกับในไตรมำส 2/2563 ทีส่ำขำเปิด

ใหบ้รกิำร 45 วนั และปิดใหบ้รกิำร 46 วนั 

 อตัรำก ำไรขัน้ตน้ทีเ่พิม่สงูขึน้ โดยเป็นระดับสงูสดุของกำรด ำเนนิธรุกจิทีผ่่ำนมำ ซึง่เป็นผลจำกตน้ทุน

สนิคำ้และตน้ทนุกำรผลติทีล่ดลง ประสทิธภิำพกำรผลติเพิม่สงูขึน้ กำรปรับ Product Mix ใหส้ำมำรถ

ขำยกลุม่สนิคำ้ทีม่อีัตรำก ำไรขัน้ตน้สงูในสดัสว่นทีเ่พิม่ขึน้ รวมถงึกำรท ำโปรแกรมสง่เสรมิกำรขำยทีม่ี
ประสทิธภิำพมำกขึน้  

 กำรลดลงของตน้ทนุทำงกำรเงนิเนือ่งจำกมกีำรช ำระเงนิกูส้ถำบนักำรเงนิอยำ่งตอ่เนือ่ง 

9M/2563 vs 9M/2562 (YoY) 

 ในชว่ง 9M/2563 บรษัิทฯ มกี ำไรสทุธ ิ278.2 ลำ้นบำท ลดลง 177.2 ลำ้นบำท หรอื 38.9% YoY โดยมี
สำเหตหุลกัดงัตอ่ไปนี ้

 รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิกำรทีล่ดลงเนื่องจำกกำรปิดสำขำชัว่ครำว ตัง้แตว่ันที ่22 มนีำคม ถงึวนัที ่16 

พฤษภำคม 2563 รวมถึงผูบ้ริโภคมีควำมระมัดระวังในกำรใชจ้่ำย จำกควำมกังวลต่อสภำวะ
เศรษฐกจิและสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 

 กำรถือปฏบิัตติำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ TFRS 16 ตัง้แต่วันที่ 1 มกรำคม 2563 ซึง่
สง่ผลใหก้ ำไรสทุธลิดลง 18.9 ลำ้นบำท จำกกำรบนัทกึคำ่เสือ่มรำคำและดอกเบีย้จำ่ยทีเ่พิม่ขึน้ 

 บรษัิทฯ ยังไม่ไดเ้ริม่ใชส้ทิธปิระโยชน์ทำงภำษีจำกกำรลงทุนในเครือ่งจักรใหม่อกีประมำณ 70.0 
ลำ้นบำท ส ำหรับรอบระยะเวลำ 3 ปี หลังจำกกำรเริม่ใช ้ในขณะที่ไดรั้บสทิธปิระโยชน์ทำงภำษี

ในชว่ง 9M/2562 จ ำนวน 60.3 ลำ้นบำท   

165.6

14.5

145.6

455.4

278.2

Q3/2562 Q2/2563 Q3/2563 9M/2562 9M/2563

ก ำไรสทุธ ิ

อตัรำก ำไรสทุธ ิ
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4.6%

+904.0% QoQ 
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-38.9% YoY 
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*มลูคำ่อำจแตกตำ่งกันทีท่ศนยิม 1 ต ำแหน่งเนือ่งจำกกำรปัดเศษ 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
 

 

 
 หน่วย: ลำ้นบำท 
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หน่วย: ลำ้นบำท 
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สนิทรพัย ์    

 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 บรษัิทฯ มีสนิทรัพยร์วม 13,200.6 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 999.2 ลำ้นบำท หรือ 

8.2% จำก 12,201.4 ลำ้นบำท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 โดยมีเหตุผลหลักจำกกำรถือปฏิบัติตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ TFRS 16 ตัง้แต่วันที ่1 มกรำคม 2563 ซึง่ส่งผลใหส้นิทรัพย์เพิ่มขึน้ 

2,436.4 ลำ้นบำท โดยเป็นกำรเพิ่มขึน้ของสนิทรัพยส์ทิธกิำรใช ้3,514.3 ลำ้นบำท และอสังหำรมิทรัพย์
เพื่อกำรลงทุนเพิม่ขึน้ 400.7 ลำ้นบำท ในขณะทีส่ทิธกิำรเชำ่ลดลง 1,451.3 ลำ้นบำท และทีด่นิ อำคำร 

และอปุกรณ์ลดลง 27.3 ลำ้นบำท  

 ทัง้นี้ ณ วันที ่30 กันยำยน 2563 บรษัิทฯ มสีนิคำ้คงเหลอื 1,951.7 ลำ้นบำท ลดลง 305.6 ลำ้นบำท หรอื 
13.5% จำก 2,257.3 ลำ้นบำท ณ วันที ่31 ธันวำคม 2562 เนื่องจำกกำรจัดกำรห่วงโซอ่ปุทำนทีด่ขี ึน้ของ

บรษัิทฯ แมเ้พิม่ขึน้จำก 1,773.4 ลำ้นบำท ณ วันที ่30 มถิุนำยน 2563 เนื่องจำกกำรเพิม่ขึน้ของสต็อคสนิ
คำ้ส ำหรับลกูคำ้โครงกำรทีร่อกำรสง่มอบ และสต็อคสนิคำ้เพือ่รองรับกำรขำยของสำขำทีเ่พิม่ขึน้ หลังกำร

คลำยล็อกดำวนข์องหน่วยงำนภำครัฐ 

หนีส้นิ    

 ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563 บริษัทฯ มีหนี้สนิรวม 8,264.0 ลำ้นบำท เพิ่มขึ้น 1,022.6 ลำ้นบำท หรือ 
14.1% จำก 7,241.4 ลำ้นบำท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 โดยมีเหตุผลหลักจำกกำรถือปฏิบัติตำม

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ TFRS 16 ตัง้แต่วันที่ 1 มกรำคม 2563 ซึ่งส่งผลใหห้นี้สนิเพิ่มขึ้น 

2,436.4 ลำ้นบำท โดยเป็นกำรเพิม่ของหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ 2,738.3 ลำ้นบำท และกำรลดลงของเจำ้หนี้
อืน่ 301.9 ลำ้นบำท อย่ำงไรก็ตำม เงนิกูจ้ำกสถำบันกำรเงนิ ณ สิน้ไตรมำส 3/2563 เทำ่กับ 3,294.6 ลำ้น

บำท ลดลง 1,370.1 ลำ้นบำท หรอื 29.4% จำก 4,664.7 ลำ้นบำท ณ สิน้ไตรมำส 4/2562  

สว่นของผูถ้อืหุน้    

 ณ วันที ่30 กันยำยน 2563 บรษัิทฯ มีส่วนของผูถ้ือหุน้ของบรษัิทใหญ่รวม 4,935.4 ลำ้นบำท ลดลง 
23.4 ลำ้นบำท หรอื 0.5% จำก 4,958.7 ลำ้นบำท ณ 31 ธันวำคม 2562 เนื่องจำกมกีำรจ่ำยเงนิปันผล

ใหก้ับผูถ้อืหุน้ หุน้ละ 0.46 บำท ส ำหรับรอบผลประกอบกำรปี 2562 คดิเป็นจ ำนวนเงนิรวม 232.3 ลำ้น
บำท และประกำศจ่ำยปันผลระหวำ่งกำลหุน้ละ 0.15 บำท ส ำหรับรอบผลประกอบกำรครึง่ปี 2563 คดิ

เป็นจ ำนวนเงนิรวม 75.8 ลำ้นบำท  
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แนวโนม้ในอนำคต 
 

 

 

 

 

“ชอ้ปดมีคีนื” มำตรกำรกำรกระตุน้เศรษฐกจิของรฐั 

บรษัิทฯ คำดว่ำ มำตรกำร “ชอ้ปดมีีคนื” ซึง่เป็นมำตรกำรกระตุน้

เศรษฐกจิของรัฐบำลจะช่วยกระตุน้ยอดขำยและผลประกอบกำร

ของบริษัทฯ ในช่วงไตรมำสสุดทำ้ยของปีได ้โดยประชำชน
สำมำรถน ำใบก ำกับภำษีมำหักลดหยอ่นภำษีส ำหรับรำยไดปี้ 2563 

ส ำหรับค่ำกำรซือ้สนิคำ้และบรกิำรทีร่ะหว่ำงวันที่ 23 ตุลำคม ถงึ 
31 ธันวำคม2563 ในจ ำนวนเงนิทีไ่มเ่กนิ 30,000 บำท   

 

 

 

 

กำรรกัษำอตัรำก ำไรข ัน้ตน้ในระดบัสงูของบรษิทัฯ 
บรษัิทฯ มคีวำมสำมำรถในกำรเพิม่อตัรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำรขำยมำ

อยำ่งตอ่เนือ่ง และมุง่มั่นทีจ่ะรักษำอตัรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำรขำยให ้

อยู่ในระดับสูงต่อไปในอนำคต หลังจำกที่ไดท้ ำสถิตสิูงสุด (All 
Time High) ไดใ้นไตรมำส 3/2563 ที่ 49.9% เนื่องจำกบรษัิทฯ 

ไดด้ ำเนินกำรลดค่ำใชจ้่ำยและเพิ่มประสทิธิภำพในกำรผลิตมำ
อย่ำงต่อเนื่อง รวมถงึควำมพยำยำมในกำรปรับเพิ่มรำคำขำยและ

อัตรำก ำไรขัน้ตน้ส ำหรับสนิคำ้ออกใหม่ กำรเพิ่มสัดส่วนกำรขำย
ของสนิคำ้ที่มีอัตรำก ำไรขัน้ตน้สูงเพิ่มขึน้ และกำรท ำโปรแกรม

สง่เสรมิกำรขำยทีม่ปีระสทิธภิำพมำกขึน้ 

 

 

 

 

 

กำรลดคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิงำนอยำ่งตอ่เนือ่ง 
บริษั ท ฯ  ได ด้ ำ เนิ น ก ำรป รับป รุงก ระบวนกำรท ำงำน ให ้มี
ประสทิธภิำพสงูขึน้อย่ำงต่อเนื่อง ในขณะทีจ่ ำนวนพนักงำนลดลง 

สง่ผลใหส้ำมำรถลดคำ่ใชจ้่ำยในกำรด ำเนนิงำนไดอ้ย่ำงมนัียส ำคัญ 
โดยในรอบระยะเวลำ 9M/2563 บรษัิทฯ สำมำรถลดค่ำใชใ้นกำร

ขำยและบรหิำรไดส้งูถึง 428.5 ลำ้นบำท หรือ 15.9% เมือ่เทยีบ

กับช่วงเวลำเดียวกันของปีก่อน โดยบริษัทฯ มีนโนบำยในกำร
ควบคุมค่ำใชจ้่ำยใหม้ีประสทิธภิำพอย่ำงต่อเนื่อง ซึง่จะเป็นกำร

เพิ่มศักยภำพในกำรท ำก ำไรไดด้ยีิง่ขึน้ในอนำคต โดยเฉพำะเมื่อ
สภำวะเศรษฐกจิกลับมำอยู่ในระดับก่อนเกดิสถำนกำรณ์กำรแพร่

ระบำดของ COVID-19 

 

 

 

 

 

 

กำรปรบัลดสนิคำ้คงเหลอืโดยไมเ่สยีโอกำสในกำรขำย 

บรษัิทฯ มนีโยบำยในกำรลดสนิคำ้คงเหลอือย่ำงตอ่เนื่องนับตัง้แต่
ปี 2562 เป็นตน้มำ ทัง้นี้ บรษัิทฯ ไดม้กีำรวำงแผนและด ำเนินกำร

อย่ำงรอบคอบ เพื่อไม่ใหส้นิคำ้ขำดแคลนหรือสูญเสยีโอกำสใน

กำรขำย โดยสนิคำ้คงเหลอืลดลงจำก 2,378.9 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 
2561 มำอยู่ที่ 2,257.3 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2562 และ 1,951.7 

ลำ้นบำท ณ สิน้ไตรมำส 3/2563 ซึง่ลดลง 305.6 ลำ้นบำท หรือ 
13.5% จำก ณ สิน้ปี 2562 เนื่องจำกกำรจัดกำรหว่งโซอ่ปุทำนทีด่ ี

ข ึน้ของบรษัิทฯ  

ทัง้นี้ สนิคำ้คงเหลอื ณ สิน้ไตรมำส 3/2563 ปรับตัวเพิม่ขึน้จำก ณ 

สิน้ไตรมำส 2/2563 เนื่องจำกกำรเพิม่ขึน้ของสต็อคสนิคำ้ส ำหรับ

ลกูคำ้โครงกำรทีร่อกำรสง่มอบ และสต็อคสนิคำ้เพือ่รองรับกำรขำย
ของสำขำทีเ่พิม่ขึน้ หลังกำรคลำยล็อกดำวน์ของหน่วยงำนภำครัฐ 

อย่ำงไรก็ตำม บริษัทฯ ยังมีนโยบำยในกำรลดปริมำณสินคำ้
คงเหลอืต่อไปในอนำคต เพื่อลดตน้ทุนกำรเก็บรักษำ ตน้ทุนกำร

ด ำเนนิงำน รวมถงึชว่ยเพิม่สภำพคลอ่งของธรุกจิใหด้ยีิง่ข ึน้  

 
  

 


