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*มลูคำ่อำจแตกตำ่งกันทีท่ศนยิม 1 ต ำแหน่งเนื่องจำกกำรปัดเศษ 
 

สรปุสำระส ำคญั 
 

1/ คำ่ใชจ้ำ่ยครัง้เดยีวส ำหรับงวด 2562 เกดิจำกกำรปรับเพิม่ผลประโยชนเ์มือ่เกษียณอำยขุองพนักงำน (สทุธหิลงัภำษี) ในไตรมำส 1/2562 
2/ ผลกระทบจำกกำรถอืปฏบิัตติำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบับที ่16 เรือ่งสัญญำเชำ่ (TFRS 16) ตัง้แตว่ันที ่1 มกรำคม 2563 ซึง่สง่ผลใหม้กีำร

บนัทกึคำ่เสือ่มรำคำและดอกเบีย้จำ่ยเพิม่ขึน้ (สทุธหิลงัภำษี) 
 

 

สรปุผลกำรด ำเนนิงำน 
 

ไตรมำส 
4/2562 

ไตรมำส 
3/2563 

ไตรมำส 
4/2563 

เปลีย่นแปลง 
 

2562 2563 เปลีย่น 
แปลง 

(หน่วย: ลำ้นบำท)       %YoY %QoQ 
  

%YoY 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 2,407.6 1,857.4 1,977.1 -17.9% +6.4% 9,236.1 7,657.1 -17.1% 

รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำร 148.6 117.3 126.8 -14.7% +8.1% 561.9 462.4 -17.7% 

รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน 2,556.2 1,974.7 2,103.9 -17.7% +6.5% 9,798.0 8,119.5 -17.1% 

ก ำไรขัน้ตน้ 1,070.6 978.6 952.0 -11.1% -2.7% 4,285.3 3,712.9 -13.4% 

EBITDA 419.3 466.2 444.8 +6.1% -4.6% 1,566.8 1,651.9 +5.4% 

ก ำไรสทุธ ิ 140.7 145.6 143.0 +1.7% -1.8% 596.1 421.2 -29.3% 

อตัรำก ำไรขัน้ตน้ (%) 41.9% 49.6% 45.2% +3.4% -4.3% 43.7% 45.7% +2.0% 

อตัรำ EBITDA (%) 16.2% 23.4% 20.9% +4.7% -2.5% 15.8% 20.2% +4.3% 

อตัรำก ำไรสทุธ ิ(%) 5.4% 7.3% 6.7% +1.3% -0.6% 6.0% 5.1% -0.9% 

คำ่ใชจ้ำ่ยครัง้เดยีว 1/ 0.0 0.0 0.0 - - (21.0) 0.0 +100.0% 

ผลกระทบจำก TFRS 16 2/ 0.0 (6.3) (6.4) - -1.1% 0.0 (25.2) - 
ก ำไรสทุธไิมร่วมคำ่ใชจ้ำ่ย
คร ัง้เดยีวและ TFRS 16 

140.7 151.9 149.4 +6.2% -1.7% 617.1 446.5 -27.6% 

 

ไตรมำส 4/2563   
 ในไตรมำส 4/2563 บรษัิท อนิเด็กซ ์ลฟิวิง่มอลล ์จ ำกัด (มหำชน) (“บรษิทัฯ” หรอื “ILM”) มกี ำไรสทุธ ิ143.0 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 

1.7% YoY แมร้ำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำนลดลง โดยเป็นผลมำจำกควำมสำมำรถของบรษัิทฯ ในกำรเพิม่อัตรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำร
ขำย รวมถงึลดตน้ทนุกำรด ำเนนิงำนในทกุสว่นอยำ่งตอ่เนือ่ง 

 รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำนลดลง 17.7% YoY เนื่องจำกผลกระทบของกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ระลอกใหม่ในหลำยพืน้ที ่
ส่งผลใหห้น่วยงำนภำครัฐประกำศมำตรกำรคุมเขม้เพือ่สกัดกัน้กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 หลำยจังหวัด แต่รำยไดเ้ตบิโต 
QoQ ซึง่เป็นผลมำจำกกำรเพิม่ขึน้ของรำยไดจ้ำกงำนโครงกำรอยู่อำศัยในประเทศ ยอดขำยออนไลน์ ยอดขำย OEM ยอดขำย 
Younique Customized Furniture รวมถงึกำรเปิดสำขำแฟรนไชสแ์หง่ใหมใ่นประเทศเวยีดนำม   

 ยอดขำยออนไลน์ยังคงเตบิโตโดดเดน่ 109.0% YoY และ 28.8% QoQ โดยบรษัิทฯ มคีวำมมุง่มั่นในกำรสรำ้งกำรเตบิโตของกำร
ขำยผำ่นชอ่งทำงออนไลนอ์ยำ่งตอ่เนือ่ง ทัง้จำกกำรเพิม่ชอ่งทำงกำรจ ำหน่ำยใหม่ๆ  บนมำรเ์ก็ตเพลส รวมถงึกำรใหบ้รกิำรทีร่วดเร็ว 
สรำ้งควำมพงึพอใจใหแ้กล่กูคำ้ และกำรเลอืกสรรสนิคำ้ทีต่รงกับควำมตอ้งกำรของผูบ้รโิภค เป็นตน้ 

 ยอดขำย OEM ยังคงเตบิโตกำ้วกระโดดอยำ่งตอ่เนือ่ง 139.4% YoY และ 171.6% QoQ จำกอำนสิงสข์องสงครำมกำรคำ้ระหว่ำง
สหรัฐอเมรกิำและจนี สง่ผลใหบ้รษัิทฯ ไดรั้บค ำสั่งซือ้จำกผูน้ ำเขำ้และผูค้ำ้ปลกีจำกสหรัฐอเมรกิำเพิม่ขึน้   

 ยอดขำยโครงกำรทีอ่ยูอ่ำศัยภำยในประเทศเตบิโต 4.7% YoY และ 162.7% QoQ เนือ่งจำกมกีำรสง่มอบงำนใหล้กูคำ้เพิม่ขึน้ 
 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรเชำ่พืน้ทีก่ลับมำอยู่ในระดับปกตเิท่ำกับชว่งกอ่นเกดิสถำนกำรณ์ COVID-19 แลว้ แต่รำยไดค้่ำบรกิำรอืน่ 

(Other Service Income) ยังคงลดลง เนือ่งจำกบรษัิทฯ เรยีกเก็บภำษีทีด่นิและสิง่ปลกูสรำ้งจำกผูเ้ชำ่เพือ่น ำสง่หน่วยงำนภำครัฐ
ลดลง หลังรัฐบำลประกำศลดกำรเก็บภำษีทีด่นิและสิง่ปลกูสรำ้ง 90% ส ำหรับปี 2563  

 อัตรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำรขำยปรับตัวเพิม่ขึน้ 4.0% YoY มำอยู่ที ่45.4% เนื่องจำกกำรลดตน้ทุนกำรผลติ กำรเพิม่ประสทิธภิำพ
กำรผลติ รวมถงึกำรท ำโปรแกรมส่งเสรมิกำรขำยทีม่ปีระสทิธภิำพมำกขึน้ แต่ปรับตัวลดลง QoQ เนื่องจำกสัดส่วนกำรขำยงำน
โครงกำรทีอ่ยูอ่ำศัยภำยในประเทศ และงำน OEM ทีม่อีัตรำก ำไรขัน้ตน้ต ่ำมสีัดสว่นเพิม่ขึน้ 

 บรษัิทฯ สำมำรถบรหิำรสภำพคลอ่งไดเ้ป็นอย่ำงด ีโดยในไตรมำส 4/2563 บรษัิทฯ ไดช้ ำระหนีเ้งนิกูร้ะยะยำวไป 135.2 ลำ้นบำท 
ซึง่เป็นกำรช ำระหนีก้อ่นก ำหนดช ำระปกต ิ70.6 ลำ้นบำท เนือ่งจำกบรษัิทฯ ไดรั้บอนุมัตใิหเ้ลือ่นกำรช ำระหนีร้ะยะยำวบำงส่วนจำก
สถำบันกำรเงนิ 

 กำรถอืปฏบัิตติำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบับที ่16 เรือ่ง สัญญำเชำ่ (TFRS 16) ตัง้แตวั่นที ่1 มกรำคม 2563 สง่ผลให ้
ก ำไรสทุธใินไตรมำส 4/2563 ลดลง 6.4 ลำ้นบำท จำกกำรบันทกึคำ่เสือ่มรำคำและดอกเบีย้จ่ำยเพิม่ขึน้ 

 ทัง้นี ้บรษัิทฯ ยังมสีทิธปิระโยชนท์ำงภำษีทียั่งไมไ่ดเ้ริม่ใชจ้ำกกำรลงทนุในเครือ่งจักรใหมอ่กีประมำณ 64.3 ลำ้นบำท 

 

2563   
 ก ำไรสุทธขิองบรษัิทฯ ส ำหรับ 2563 เท่ำกับ 421.2 ลำ้นบำท ลดลง 29.3% YoY โดยมสีำเหตุหลักมำจำกกำรลดลงของรำยได ้

จำกกำรด ำเนนิงำน 17.1% YoY เนือ่งจำกกำรปิดสำขำสว่นใหญท่ั่วประเทศ ระหวำ่งวันที ่22 มนีำคม ถงึวันที ่16 พฤษภำคม 2563 
จำกกำรกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ระลอกแรก ในชว่งปลำยไตรมำส 1/2563 และกำรปิดบำงสำขำชั่วครำวจำกแพร่ระบำด

ของ COVID-19 ระลอกใหม่ในชว่งปลำยไตรมำส 4/2563 ตลอดจนผูบ้รโิภคมคีวำมระมัดระวังในกำรใชจ้่ำย จำกควำมกังวลต่อ
สภำวะเศรษฐกจิและสถำนกำรณ์กำรแพรร่ะบำดของ COVID-19  

 แมร้ำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำนลดลง แตอ่ัตรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำรขำยเพิม่ขึน้ 2.4% YoY มำอยูท่ี ่46.0% ในขณะทีค่ำ่ใชจ้่ำยในกำร
ขำยและบรหิำรลดลง ซึง่เป็นผลมำจำกกำรลดตน้ทนุกำรผลติ กำรเพิม่ประสทิธภิำพกำรผลติ และกำรลดตน้ทุนกำรด ำเนนิงำนใน
ทกุสว่นอยำ่งตอ่เนือ่ง 

 รำยไดจ้ำกกำรขำยผำ่นชอ่งทำงออนไลนเ์ตบิโตโดดเดน่ 153.7% YoY และยอดขำย OEM เตบิโต 121.4% YoY รวมถงึยอดขำย
โครงกำรทีอ่ยูอ่ำศัยภำยในประเทศเตบิโตได ้12.4% YoY 

 บรษัิทฯ สำมำรถบรหิำรสภำพคล่องไดด้ ีและมกีำรช ำระหนี้เงนิกูร้ะยะยำวอย่ำงต่อเนื่อง โดยนับจำกตน้ปี 2563 บรษัิทฯ ช ำระหนี้
เงนิกูร้ะยะยำวไป 1,502.3 ลำ้นบำท โดยเป็นกำรช ำระหนีก้อ่นก ำหนดช ำระปกต ิ1,156.3 ลำ้นบำท  

 กำรถอืปฏบัิตติำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ TFRS 16 ส่งผลใหก้ ำไรสุทธสิ ำหรับรอบกำรด ำเนนิงำนปี 2563 ลดลง 25.2 
ลำ้นบำท จำกกำรบันทกึคำ่เสือ่มรำคำและดอกเบีย้ จ่ำยทีเ่พิม่ขึน้ 
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เหตกุำรณ์ส ำคญัในไตรมำส 4/2563 
 

 

 

 

 

 
 

เปิดร้ำนแฟรนไชส์ Index Living Mall สำขำที่ 3 ในประเทศ
เวยีดนำม 

หลังจำกกำรเปิดรำ้นแฟรนไชส ์Index Living Mall ในประเทศเวยีดนำม 

จ ำนวน 2 แห่ง ตั ้งแต่ปี 2562 ไดรั้บกำรตอบรับเป็นอย่ำงดี และ

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ในประเทศเวยีดนำมมีกำร

คลี่คลำยในทศิทำงที่ดีข ึน้ บริษัทฯ จึงไดต้ัดสนิใจเปิดรำ้นแฟรนไชส ์

Index Living Mall สำขำที่ 3 ในประเทศเวียดนำม ในเดือนธันวำคม 

2563 ทีผ่่ำนมำ รวมถงึมแีผนทีจ่ะเปิดสำขำเพิม่เตมิในประเทศเวยีดนำม

และประเทศอืน่เพิม่ในอนำคต เมือ่สถำนกำรณ์  COVID-19 คลีค่ลำยมำก

ขึน้ 

ทัง้นี้ ณ สิน้ปี 2563 บรษัิทฯ มรีำ้นแฟรนไชสใ์นต่ำงประเทศรวมทัง้หมด 

21 สำขำใน 8 ประเทศ    

 

 

ตดิต ัง้แผงพลงังำนแสงอำทติยเ์พิม่เตมิอกี 4 สำขำ 

หลังกำรตดิตัง้แผงพลังงำนแสงอำทติยบ์นหลังคำโรงงำน และทีส่ำขำ

ของ Index Living Mall จ ำนวน 4 สำขำ ในปี 2561 และอกี 6 สำขำ ใน

ปี 2562 ซึ่งช่วยลดค่ำใชจ้่ำยพลังงงำนไฟฟ้ำของธุรกิจไดอ้ย่ำงมี

นัยส ำคัญแลว้นัน้ ในปี 2563 ทีผ่่ำนมำ บรษัิทฯ ไดด้ ำเนนิกำรตดิตัง้แผง

พลงังำนแสงอำทติยเ์พิม่เตมิทีส่ำขำของ Index Living Mall อกี 4 สำขำ 

ซึง่จะชว่ยลดคำ่ใชจ้ำ่ยดำ้นพลงังำนไดเ้พิม่เตมิอยำ่งตอ่เนื่อง 

ทัง้นี้ บริษัทฯ มีแผนที่จะตดิตัง้แผงพลังงำนแสงอำทติย์ที่สำขำของ 

Index Living Mall เพิม่เตมิอกีในปี 2564 เพือ่ชว่ยลดค่ำพลังงำนไฟฟ้ำ

ส ำหรับกำรด ำเนนิงำนของบรษัิทฯ ในอนำคตไดอ้ยำ่งย่ังยนื  

 

 

 
 

 

ปิด BoConcept สำขำ Index Living Mall พทัยำ 

หลังสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ในประเทศไทย ตัง้แต่

ชว่งปลำยไตรมำส 1/2563 สง่ผลใหย้อดขำยของรำ้น BoConcept สำขำ 

Index Living Mall พัทยำ ไดรั้บผลกระทบค่อนขำ้งหนัก เนื่องจำกเป็น

หนึ่งในพื้นที่ที่มีรำยไดห้ลักจำกกำรท่องเที่ยว โดยเฉพำะจำก

นักทอ่งเทีย่วชำวตำ่งชำต ิจงึไดรั้บผลกระทบทำงเศรษฐกจิคอ่นขำ้งมำก 

และก ำลังซื้อยังไม่ฟ้ืนกลับเป็นปกต ิบริษัทฯ จึงตัดสนิใจที่จะยุติกำร

ด ำเนินงำนของรำ้น BoConcept สำขำดังกล่ำว เพื่อเป็นกำรลดภำระ

คำ่ใชจ้ำ่ยและกำรบรหิำรงำนอยำ่งเหมำะสม   

ทัง้นี้ ณ สิน้ปี 2563 บริษัทฯ ยังมีรำ้น BoConcept จ ำนวน 1 สำขำ ณ 

หำ้งสรรพสนิคำ้สยำมพำรำกอน 

 

ยกเลกิกำรผลติและจ ำหนำ่ยทีน่อน Serta 

 
หลังจำกสิ้นสุดสัญญำกำรเป็น Franchisee ใหก้ับ Serta เมื่อเดือน

ธันวำคม 2563 ที่ผำนมำ บริษัทฯ ไดต้ัดสินใจยกเลิกกำรผลิตและ
จ ำหน่ำยทีน่อน Serta โดยบรษัิทฯ ไดเ้ปลีย่นนโยบำยมำเนน้กำรจ ำหน่ำย

ทีน่อนใหก้บัพันธมติร ทีจ่ะสำมำรถสรำ้งยอดขำยและก ำไรในกลุม่สนิคำ้ที่

นอนเพิม่มำกขึน้ได ้
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ภำพรวมผลกำรด ำเนนิงำน 
 

 

1/ เป็นขอ้มลูหลังจัดประเภทรำยกำรใหม่ (Reclassification) โดยตน้ทนุกำรใหเ้ชำ่และบรกิำรกอ่น Reclassification ในไตรมำส 4/2562 คอื 81.1 ลำ้นบำท และปี 2562 

คอื 327.7 ลำ้นบำท (ขอ้มลูหลัง Reclassification ลดลงจำกกอ่น Reclassification 5.8 ลำ้นบำท และ 23.3 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ) 
2/ เป็นขอ้มลูหลังจัดประเภทรำยกำรใหม่ (Reclassification) โดยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรกอ่น Reclassification ในไตรมำส 4/2562 คอื 293.4 ลำ้นบำท และปี 2562 คอื 

1,195.8 ลำ้นบำท (ขอ้มลูหลัง Reclassification เพิม่ขึน้จำกกอ่น Reclassification 5.8 ลำ้นบำท และ 23.3 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ) 

 
โครงสรำ้งรำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน 

บรษัิทฯ ประกอบธรุกจิคำ้ปลกีเฟอรน์เิจอรแ์ละสนิคำ้ตกแตง่ โดยรำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำนของบรษัิทฯ สำมำรถแบง่
ตำมธรุกจิได ้4 ประเภท ดงันี ้  

 

 
  

รา้นคา้ปลกี
73.6%

งานโครงการ
10.6%

ออนไลน์
6.8%

รายไดจ้ากการ
ใหบ้รกิารพืน้ทีเ่ช่ า

5.2%

รายไดจ้ากการขาย
และใหบ้รกิารอืน่ๆ

3.8%

ภำพรวมผลกำรด ำเนนิงำน 
 

ไตรมำส  
4/2562 

ไตรมำส  
3/2563 

ไตรมำส  
4/2563 

เปลีย่นแปลง 
 

2562 2563 เปลีย่น 
แปลง 

(หน่วย: ลำ้นบำท)       %YoY %QoQ   %YoY 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 2,407.6 1,857.4 1,977.1 -17.9% +6.4% 9,236.1 7,657.1 -17.1% 

รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำร 148.6 117.3 126.8 -14.7% +8.1% 561.9 462.4 -17.7% 

รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน 2,556.2 1,974.7 2,103.9 -17.7% +6.5% 9,798.0 8,119.5 -17.1% 

ตน้ทนุขำย 1,410.3 929.7 1,078.6 -23.5% +16.0% 5,208.2 4,132.2 -20.7% 

ตน้ทนุกำรใหเ้ชำ่และบรกิำร 1/ 75.3 66.4 73.4 -2.6% +10.5% 304.5 274.4 -9.9% 

ตน้ทนุขำยและบรกิำร 1,485.6 996.1 1,152.0 -22.5% +15.6% 5,512.7 4,406.6 -20.1% 

ก ำไรข ัน้ตน้ 1,070.6 978.6 952.0 -11.1% -2.7% 4,285.3 3,712.9 -13.4% 

รำยไดอ้ืน่ 25.5 15.0 24.4 -4.3% +62.3% 104.7 78.2 -25.3% 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและจัดจ ำหน่ำย 568.3 490.6 489.5 -13.9% -0.2% 2,347.2 1,980.5 -15.6% 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร 2/ 
299.2 264.9 253.4 -15.3% -4.3% 1,219.1 1,032.6 -15.3% 

ตน้ทนุทำงกำรเงนิ 45.5 66.8 67.1 +47.4% +0.5% 184.0 295.9 +60.8% 

คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ (กลบัรำยกำร) 0.0 - 0.0 - - 0.0 0.0 - 

ก ำไรกอ่นภำษีเงนิได ้ 183.0 171.3 166.3 -9.1% -2.9% 639.7 482.1 -24.6% 

คำ่ใชจ้ำ่ยภำษีเงนิได ้(รำยได)้ 42.4 25.8 23.3 -44.9% -9.4% 43.9 60.9 +38.5% 

ก ำไรส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มี
อ ำนำจควบคมุ (ขำดทนุ) 

0.0 0.0 (0.0) - - (0.3) 0.002 +100.6% 

ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธ ิ 140.7 145.6 143.0 +1.7% -1.8% 596.1 421.2 -29.3% 

 รำยไดจ้ำกกำรขำยอืน่ๆ เช่น รำยไดจ้ำกกำรขำยผ่ำน

รำ้นคำ้แฟรนไชส ์และรำ้นคำ้ตวัแทนจ ำหน่ำย  

 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรอืน่ ๆ เชน่ รำยไดก้ำรสง่สนิคำ้ 
บรกิำรตดิตัง้ และรำยไดจ้ำกบรกิำร Home Service เชน่ 

บริกำรขนยำ้ย บริกำรท ำควำมสะอำดบำ้น บริกำรท ำ
ควำมสะอำดทีน่อน บรกิำรก่อสรำ้งและตกแต่งภำยใน 

เป็นตน้ 

 

รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำนปี 2563 เทำ่กบั 
8,119.5 ลำ้นบำท 

 

 รำยไดค้่ำเช่ำ ค่ำบริกำร ค่ำบริกำรส่วนกลำง และค่ำ
สำธำรณูปโภค  

*มลูคำ่อำจแตกตำ่งกันทีท่ศนยิม 1 ต ำแหน่งเนือ่งจำกกำรปัดเศษ 

 

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

 > 90% มำจำกกำรขำยงำนโครงกำรในประเทศไทย 

ออนไลน ์

 > 60% มำจำกยอดขำยผ่ำนแพลทฟอรม์ออนไลน์ของ

บรษัิทฯ 

รำ้นคำ้ปลกี 

 

งำนโครงกำร 

 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรพืน้ทีเ่ชำ่ 

 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและใหบ้รกิำรอืน่ ๆ 
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ผลกำรด ำเนนิงำน 
 

รำยได ้
 

ไตรมำส 
4/2562 

ไตรมำส 
3/2563 

ไตรมำส 
4/2563 

เปลีย่นแปลง 
 

2562 2563 เปลีย่น 
แปลง 

(หน่วย: ลำ้นบำท)       %YoY %QoQ   %YoY 

A. รำยไดจ้ำกกำรขำย           

รำยไดจ้ำกกำรขำยภำยในประเทศ           

1. หนำ้รำ้นคำ้ปลกีของบรษัิทฯ 1,890.0 1,579.2 1,445.7 -23.5% -8.5% 7,472.7 5,976.0 -20.0% 

2. งำนโครงกำร 340.1 94.6 284.9 -16.2% +201.0% 1,189.3 839.0 -29.5% 

3. ตวัแทนจ ำหน่ำย 25.8 24.5 12.3 -52.5% -50.0% 123.6 83.4 -32.5% 

4. ออนไลน ์ 71.7 116.3 149.8 +109.0% +28.8% 216.4 548.9 +153.7% 

รวมรำยไดจ้ำกกำรขำยภำยในประเทศ 2,327.6 1,814.6 1,892.6 -18.7% +4.3% 9,001.9 7,447.3 -17.3% 

รำยไดจ้ำกกำรขำยตำ่งประเทศ 80.0 42.8 84.5 +5.6% +97.4% 234.2 209.7 -10.5% 

รวมรำยไดจ้ำกกำรขำย 2,407.6 1,857.4 1,977.1 -17.9% +6.4% 9,236.1 7,657.1 -17.1% 

B. รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำร 148.6 117.3 126.8 -14.7% +8.1% 561.9 462.4 -17.7% 

รวมรำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน 2,556.2 1,974.7 2,103.9 -17.7% +6.5% 9,798.0 8,119.5 -17.1% 

รำยไดอ้ืน่ 25.5 15.0 24.4 -4.3% +62.3% 104.7 78.2 -25.3% 

รวมรำยได ้ 2,581.7 1,989.8 2,128.3 -17.6% +7.0% 9,902.7 8,197.7 -17.2% 

 
1. รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน   

หน่วย: ลำ้นบำท, % 

 

  
 

 ไตรมำส 4/2563 vs ไตรมำส 4/2562 (YoY)    

 ในไตรมำส 4/2563 บริษัทฯ มีรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำน 2,103.9 ลำ้นบำท ลดลง 452.3 ลำ้นบำท หรือ 

17.7% YoY โดยมเีหตผุลดงัตอ่ไปนี ้

 รำยไดจ้ำกกำรขำย ลดลง 430.5 ลำ้นบำท หรอื 17.9% YoY เนื่องจำกผูบ้รโิภคมคีวำมระมัดระวัง
ในกำรใชจ้่ำย จำกควำมกังวลต่อสภำวะเศรษฐกจิและสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 

อย่ำงไรก็ตำม ยอดขำยออนไลน์ยังเตบิโตอย่ำงต่อเนื่อง 109.0% YoY ยอดขำย OEM เตบิโตโดด

เด่น 139.4% YoY จำกอำนิสงสข์องสงครำมกำรคำ้ (Trade War) ระหว่ำงสหรัฐอเมริกำและจีน 
สง่ผลใหบ้รษัิทฯ ไดรั้บค ำสัง่ซือ้จำกผูน้ ำเขำ้และผูค้ำ้ปลกีจำกสหรัฐอเมรกิำเพิม่ขึน้ รวมถงึยอดขำย

งำนโครงกำรทีอ่ยู่อำศัยภำยในประเทศทีเ่ตบิโต 4.7% YoY และยอดขำย Younique Customized 
Furniture ทีเ่ตบิโตไดเ้ล็กนอ้ย 2.0% YoY 

 รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำและบรกิำร ลดลง 21.8 ลำ้นบำท หรือ 14.7% YoY โดยมสีำเหตุหลักจำก
รำยไดค้ำ่บรกิำรอืน่ทีล่ดลง เนื่องจำกบรษัิทฯ เรยีกเก็บภำษีทีด่นิและสิง่ปลกูสรำ้งจำกผูเ้ชำ่เพือ่น ำสง่

หน่วยงำนภำครัฐลดลง หลังรัฐบำลประกำศลดกำรเก็บภำษีทีด่นิและสิง่ปลูกสรำ้ง 90% ในปี 2563 
ทัง้นี ้เฉพำะในสว่นของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรเชำ่พืน้ทีใ่นไตรมำส 4/2563 ถอืวำ่กลบัมำอยู่ในระดับ

ปกตเิทำ่กบัชว่งกอ่นเกดิสถำนกำรณ์ COVID-19 แลว้ 

2,407.6
1,857.4 1,977.1

148.6
117.3 126.8

2,556.2
1,974.7 2,103.9
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รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ 

รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และ
บรกิำร 

*มลูคำ่อำจแตกตำ่งกันทีท่ศนยิม 1 ต ำแหน่งเนือ่งจำกกำรปัดเศษ 

 

-17.1% YoY 

+6.5% QoQ 

-17.7% YoY 
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*มลูคำ่อำจแตกตำ่งกันทีท่ศนยิม 1 ต ำแหน่งเนือ่งจำกกำรปัดเศษ 

 

ไตรมำส 4/2563 vs ไตรมำส 3/2563 (QoQ)     

 ในไตรมำส 4/2563 บรษัิทฯ มรีำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำน 2,103.9 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 129.2 ลำ้นบำท หรือ 

6.5% QoQ โดยมเีหตผุลดงัตอ่ไปนี ้

 รำยไดจ้ำกกำรขำย เพิม่ขึน้ 119.7 ลำ้นบำท หรอื 6.4% QoQ ฟ้ืนตัวจำกไตรมำส 3/2563 ซึง่เป็น
ผลมำจำกกำรเพิม่ขึน้ของรำยไดจ้ำกงำนโครงกำรทีอ่ยู่อำศัยภำยในประเทศ ยอดขำยผ่ำนชอ่งทำง

ออนไลน ์รวมถงึกำรเตบิโตของยอดขำย OEM และยอดขำย Younique Customized Furniture และ
กำรเปิดสำขำแฟรนไชสแ์หง่ใหมใ่นประเทศเวยีดนำม 

 รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำร เพิม่ขึน้ 9.5 ลำ้นบำท หรอื 8.1% QoQ เนือ่งจำกรำยไดจ้ำกกำร
ใหบ้รกิำรเชำ่พืน้ทีใ่นไตรมำส 4/2563 ถอืวำ่กลับมำอยู่ในระดับปกตเิทำ่กับชว่งกอ่นเกดิสถำนกำรณ์ 

COVID-19 แลว้ 

2563 vs 2562 (YoY)     

 ในปี 2563 บรษัิทฯ มรีำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน 8,119.5 ลำ้นบำท ลดลง 1,678.5 ลำ้นบำท หรอื 17.1% 
YoY โดยมเีหตผุลดงัตอ่ไปนี ้

 รำยไดจ้ำกกำรขำย ลดลง 1,579.1 ลำ้นบำท หรอื 17.1% YoY เนือ่งจำกกำรปิดสำขำสว่นใหญ่ทั่ว
ประเทศ ระหวำ่งวนัที ่22 มนีำคม ถงึวนัที ่16 พฤษภำคม 2563 จำกกำรกำรแพร่ระบำดของ COVID-

19 ระลอกแรก ในช่วงปลำยไตรมำส 1/2563 และกำรปิดบำงสำขำชั่วครำวจำกแพร่ระบำดของ 

COVID-19 ระลอกใหม่ในชว่งปลำยไตรมำส 4/2563 รวมถงึผูบ้รโิภคมคีวำมระมัดระวังในกำรใชจ้ำ่ย 
จำกควำมกังวลต่อสภำวะเศรษฐกจิและสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 อย่ำงไรก็ตำม 

ยอดขำยออนไลน์สำมำรถเตบิโตกำ้วกระโดด 153.7% YoY รวมถงึยอดขำยงำนโครงกำรทีอ่ยู่อำศยั
ภำยในประเทศทีเ่ตบิโต 12.4% YoY และยอดขำย OEM เตบิโต 121.4% YoY  

 รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำและบรกิำร ลดลง 99.4 ลำ้นบำท หรือ 17.7% YoY เนื่องจำกกำรกำรปิด
สำขำของ The Walk, Little Walk และ Index Mall ตัง้แตว่ันที ่22 มนีำคม ถงึวันที ่16 พฤษภำคม 

2563 กำรใหส้่วนลดกับผูเ้ช่ำเพื่อบรรเทำผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ COVID-19 รวมถึงรำยได ้

ค่ำบริกำรอื่นที่ลดลง เนื่องจำกบริษัทฯ เรียกเก็บภำษีที่ดนิและสิง่ปลูกสรำ้งจำกผูเ้ช่ำเพื่อน ำส่ง
หน่วยงำนภำครัฐลดลง หลังรัฐบำลประกำศลดกำรเก็บภำษีทีด่นิและสิง่ปลูกสรำ้ง 90% ในปี 2563 

อย่ำงไรก็ตำม เฉพำะในสว่นของรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรเชำ่พืน้ทีใ่นไตรมำส 4/2563 ถอืวำ่กลับมำ
อยูใ่นระดบัปกตเิทำ่กบัชว่งกอ่นเกดิสถำนกำรณ์ COVID-19 แลว้ 

 

2. ตน้ทนุขำยและบรกิำร   
หน่วย: ลำ้นบำท, % 

  

 
1/ เป็นขอ้มูลหลังจัดประเภทรำยกำรใหม่ (Reclassification) โดยตน้ทุนกำรใหเ้ชำ่และบรกิำรในไตรมำส 4/2562 ก่อน Reclassification คอื 81.1 ลำ้นบำท 

(ขอ้มลูหลัง Reclassification ลดลงจำกกอ่น Reclassification 5.8 ลำ้นบำท) 
2/ เป็นขอ้มลูหลังจัดประเภทรำยกำรใหม ่(Reclassification) โดยตน้ทนุกำรใหเ้ชำ่และบรกิำรในปี 2562 กอ่น Reclassification คอื 327.7 ลำ้นบำท (ขอ้มลูหลัง 

Reclassification ลดลงจำกกอ่น Reclassification 23.3 ลำ้นบำท) 
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*มลูคำ่อำจแตกตำ่งกันทีท่ศนยิม 1 ต ำแหน่งเนือ่งจำกกำรปัดเศษ 

 

*มลูคำ่อำจแตกตำ่งกันทีท่ศนยิม 1 ต ำแหน่งเนือ่งจำกกำรปัดเศษ 

 

 
ไตรมำส 4/2563 vs ไตรมำส 4/2562 (YoY)    

 ในไตรมำส 4/2563 บรษัิทฯ มตีน้ทุนขำยและบรกิำร 1,152.0 ลำ้นบำท ลดลง 333.6 ลำ้นบำท หรือ 22.5% 

YoY โดยมเีหตผุลหลกัดงัตอ่ไปนี ้

 ตน้ทนุขำยสนิคำ้ ลดลง 331.7 ลำ้นบำท หรอื 23.5% YoY ตำมรำยไดจ้ำกกำรขำยทีล่ดลง รวมถงึกำร

ลดลงของตน้ทนุสนิคำ้และตน้ทนุกำรผลติ ตลอดจนประสทิธภิำพกำรผลติเพิม่ขึน้ ซึง่เป็นผลจำกกำรปรับ
โครงสรำ้งองคก์รและกำรปรับปรุงประสทิธภิำพกำรท ำงำนอย่ำงตอ่เนือ่ง ไดแ้ก ่กำรลดจ ำนวนแรงงำน ใช ้

Robot แทนคน และใช ้Common Part เพิม่ขึน้ เชน่ กำรควบรวมควำมหนำไม ้Particle Board กำรลด
ควำมหลำกหลำยของวัสดุปิดผวิ และใช ้Fitting ทีเ่ป็นมำตรฐำน เชน่ บำนพับ รำงลิน้ชกั รำงสไลด ์สกรู 

น็อต เป็นตน้ 

 ตน้ทุนกำรใหเ้ช่ำและบรกิำร ลดลง 2.0 ลำ้นบำท หรือ 2.6% YoY เนืองจำกกำรถือปฏิบัติตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ TFRS 16 ตัง้แตว่ันที ่1 มกรำคม 2563 ซึง่สง่ผลใหต้น้ทนุกำรใหเ้ช่ำ

และบรกิำรในไตรมำส 4/2563 ลดลง 3.8 ลำ้นบำท ทัง้นี ้หำกไมร่วมผลกระทบจำก TFRS 16 ตน้ทนุกำร
ใหเ้ชำ่และบรกิำรจะเพิม่ขึน้ เนื่องจำกในไตรมำส 4/2562 มรีำยกำรปรับปรุงค่ำใชจ้่ำยภำษีทีด่นิและสิง่

ปลกูสรำ้งลดลง 5.9 ลำ้นบำท    

ไตรมำส 4/2563 vs ไตรมำส 3/2563 (QoQ)     

 ในไตรมำส 4/2563 บรษัิทฯ มตีน้ทนุขำยและบรกิำร 1,152.0 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 155.8 ลำ้นบำท หรอื 15.6% 

QoQ โดยมเีหตผุลหลกัดงัตอ่ไปนี ้

 ตน้ทนุขำยสนิคำ้ เพิม่ขึน้ 148.9 ลำ้นบำท หรอื 16.0% QoQ ตำมรำยไดจ้ำกกำรขำยทีเ่พิม่ขึน้   

 ตน้ทนุกำรใหเ้ชำ่และบรกิำร เพิม่ขึน้ 6.9 ลำ้นบำท หรอื 10.5% QoQ ตำมกำรเพิม่ขึน้ของรำยไดจ้ำก

กำรใหเ้ชำ่และบรกิำรทีเ่พิม่ขึน้ รวมถงึในไตรมำส 3/2563 มกีำรบนัทกึรำยกำรสว่นลดคำ่ใชจ้ำ่ยภำษีทีด่นิ
และสิง่ปลกูสรำ้งยอ้นหลังส ำหรับชว่ง 9 เดอืนแรกของปี 2563 หลังจำกรัฐบำลประกำศลดกำรเก็บภำษี

ทีด่นิและสิง่ปลกูสรำ้ง 90% ส ำหรับปี 2563 

 

2563 vs 2562 (YoY)    

 ในปี 2563 บรษัิทฯ มตีน้ทนุขำยและบรกิำร 4,406.6 ลำ้นบำท ลดลง 1,106.1 ลำ้นบำท หรอื 20.1% YoY โดย

มเีหตผุลหลกัดงัตอ่ไปนี ้

 ตน้ทุนขำยสนิคำ้ ลดลง 1,076.0 ลำ้นบำท หรือ 20.7% YoY ตำมกำรลดลงของรำยไดจ้ำกกำรขำย
สนิคำ้ รวมถงึกำรลดลงของตน้ทนุสนิคำ้และตน้ทนุกำรผลติ ตลอดจนประสทิธภิำพกำรผลติเพิม่ขึน้ 

 ตน้ทุนกำรใหเ้ช่ำและบรกิำร ลดลง 30.0 ลำ้นบำท หรือ 9.9% YoY ตำมรำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และ
บริกำรทีล่ดลงเนื่องจำกกำรปิดสำขำของ The Walk, Little Walk และ Index Mall ระหว่ำงวันที ่22 

มีนำคม ถงึวันที ่16 พฤษภำคม 2563 ส่งผลใหค้่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ ลดลง เช่น ค่ำใชจ้่ำยพนักงำน และ

คำ่ใชจ้ำ่ยสำธำรณูปโภค รวมถงึกำรถอืปฏบิตัติำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ TFRS 16 ตัง้แตว่นัที ่
1 มกรำคม 2563 ซึง่สง่ผลใหต้น้ทนุกำรใหเ้ชำ่และบรกิำรในปี 2563 ลดลง 15.4 ลำ้นบำท นอกจำกนี้ 
ยังมคีำ่ใชจ้่ำยภำษีทีด่นิและสิง่ปลกูสรำ้งทีล่ดลง เนือ่งจำกรัฐบำลประกำศลดภำษีทีด่นิและสิง่ปลกูสรำ้ง 
90% ส ำหรับปี 2563    
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*มลูคำ่อำจแตกตำ่งกันทีท่ศนยิม 1 ต ำแหน่งเนือ่งจำกกำรปัดเศษ 

 

3. ก ำไรข ัน้ตน้และอตัรำก ำไรข ัน้ตน้   
หน่วย: ลำ้นบำท, % 

  

 
 

 
1/ เป็นขอ้มลูหลังจัดประเภทรำยกำรใหม่ (Reclassification) โดยก ำไรขัน้ตน้จำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำรในไตรมำส 4/2562 กอ่น Reclassification คอื 67.5 ลำ้น

บำท (ขอ้มลูหลัง Reclassification เพิม่ขึน้จำกกอ่น Reclassification 5.8 ลำ้นบำท) 
2/ เป็นขอ้มูลหลังจัดประเภทรำยกำรใหม่ (Reclassification) โดยก ำไรขัน้ตน้จำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำรในไตรมำส 2562 ก่อน Reclassification คอื 234.1 ลำ้น

บำท (ขอ้มลูหลัง Reclassification เพิม่ขึน้จำกกอ่น Reclassification 23.3 ลำ้นบำท) 

 

 

ไตรมำส 4/2563 vs ไตรมำส 4/2562 (YoY)    

 ในไตรมำส 4/2563 บรษัิทฯ มกี ำไรขัน้ตน้ 952.0 ลำ้นบำท ลดลง 118.6 ลำ้นบำท หรือ 11.1% YoY 

โดยมเีหตผุลหลกัดงัตอ่ไปนี ้

 ก ำไรข ัน้ตน้จำกกำรขำย ลดลง 98.8 ลำ้นบำท หรอื 9.9% YoY ซึง่เป็นไปในทศิทำงเดยีวกัน
กับกำรลดลงของรำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ อย่ำงไรก็ตำม อัตรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำรขำยปรับตัว

เพิม่ขึน้ YoY ซึง่เป็นผลจำกตน้ทุนสนิคำ้และตน้ทุนกำรผลติทีล่ดลง ประสทิธภิำพกำรผลติเพิ่ม
สงูขึน้ กำรปรับ Product Mix ใหส้ำมำรถขำยกลุม่สนิคำ้ทีม่อีตัรำก ำไรขัน้ตน้สงูในสดัสว่นทีเ่พิม่ขึน้ 

รวมถงึกำรท ำโปรแกรมสง่เสรมิกำรขำยทีม่ปีระสทิธภิำพมำกขึน้  

 ก ำไรข ัน้ตน้จำกกำรใหเ้ช่ำและบรกิำร ลดลง 19.8 ลำ้นบำท หรอื 27.1% YoY โดยมสีำเหตุ

หลกัมำจำกรำยไดค้ำ่บรกิำรอืน่ทีล่ดลง เนือ่งจำกบรษัิทฯ เรยีกเก็บภำษีทีด่นิและสิง่ปลกูสรำ้งจำก

ผูเ้ชำ่เพือ่น ำสง่หน่วยงำนภำครัฐลดลง หลังรัฐบำลประกำศลดกำรเก็บภำษีทีด่นิและสิง่ปลกูสรำ้ง 
90% ในปี 2563   
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2562 2563

ก ำไรขัน้ตน้จำกกำรขำย 

ก ำไรขัน้ตน้จำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำร 

อัตรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำรใหเ้ชำ่และ

บรกิำร 

อตัรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำรขำย 

-13.4% YoY 

-2.7% QoQ 

-11.1% YoY 
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ไตรมำส 4/2563 vs ไตรมำส 3/2563 (QoQ)     

 ในไตรมำส 4/2563 บรษัิทฯ มกี ำไรขัน้ตน้ 952.0 ลำ้นบำท ลดลง 26.6 ลำ้นบำท หรอื 2.7% QoQ โดย

มเีหตผุลหลกัดงัตอ่ไปนี ้

 ก ำไรข ัน้ตน้จำกกำรขำย ลดลง 29.2 ลำ้นบำท หรือ 3.1% QoQ เนื่องจำกอัตรำก ำไรขัน้ตน้
จำกกำรขำยปรับตัวลดลง QoQ ซึง่เป็นผลมำจำกสัดส่วนกำรขำยงำนโครงกำรที่อยู่อำศ ยใน

ประเทศ และงำน OEM ทีม่อีตัรำก ำไรขัน้ตน้ต ำ่มสีดัสว่นเพิม่ขึน้คอ่นขำ้งมำก 

 ก ำไรข ัน้ตน้จำกกำรใหเ้ช่ำและบรกิำร เพิม่ขึน้ 2.6 ลำ้นบำท หรือ 5.1% QoQ ซึง่เป็นไปใน

ทศิทำงเดยีวกันกับกำรเพิม่ขึน้ของรำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำร โดยรำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำร
เช่ำพื้นที่ในไตรมำส 4/2563 ถือว่ำกลับมำอยู่ในระดับปกติเท่ำกับช่วงก่อนเกดิสถำนกำรณ์ 

COVID-19 แลว้ แตอ่ัตรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำรลดลง QoQ เนื่องจำกในไตรมำส 

3/2563 มกีำรบันทกึรำยกำรสว่นลดค่ำใชจ้่ำยภำษีทีด่นิและสิง่ปลูกสรำ้งยอ้นหลังส ำหรับชว่ง 9 
เดือนแรกของปี 2563 หลังจำกรัฐบำลประกำศลดกำรเก็บภำษีที่ดนิและสิง่ปลูกสรำ้ง 90% 

ส ำหรับปี 2563 

2563 vs 2562 (YoY)    

 ในปี 2563 บริษัทฯ มีก ำไรขั ้นตน้ 3,712.9 ลำ้นบำท ลดลง 572.4 ลำ้นบำท หรือ 13.4% YoY 

โดยมเีหตผุลหลกัดงัตอ่ไปนี ้

 ก ำไรข ัน้ตน้จำกกำรขำย ลดลง 503.3 ลำ้นบำท หรือ 12.5% YoY ซึ่งเป็นไปในทิศทำง

เดยีวกันกับกำรลดลงของรำยได ้เนื่องจำกกำรปิดสำขำส่วนใหญ่ทั่วประเทศ ระหว่ำงวันที ่22 
มนีำคม ถงึวนัที ่16 พฤษภำคม 2563 จำกกำรกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ระลอกแรก ในชว่ง

ปลำยไตรมำส 1/2563 และกำรปิดบำงสำขำชัว่ครำวจำกแพร่ระบำดของ COVID-19 ระลอกใหม่

ในช่วงปลำยไตรมำส 4/2563 อย่ำงไรก็ตำม อัตรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำรขำยเพิ่มขึน้ YoY แม ้
ยอดขำยลดลงมำก เนือ่งจำกตน้ทนุสนิคำ้และตน้ทนุกำรผลติลดลง ประสทิธภิำพกำรผลติเพิม่ขึน้ 

กำรปรับ Product Mix ทีด่ขี ึน้ สำมำรถขำยกลุ่มสนิคำ้ทีม่ีอัตรำก ำไรขัน้ตน้สงูไดส้ัดส่วนเพิ่มขึน้ 
รวมถงึกำรท ำโปรแกรมสง่เสรมิกำรขำยทีม่ปีระสทิธภิำพมำกขึน้ 

 ก ำไรข ัน้ตน้จำกกำรใหเ้ช่ำและบรกิำร ลดลง 69.4 ลำ้นบำท หรอื 27.0% YoY ตำมกำรลดลง

ของรำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำและบริกำร เนื่องจำกกำรปิดสำขำของ The Walk, Little Walk และ 
Index Mall ระหวำ่งวันที ่22 มนีำคม ถงึวันที ่16 พฤษภำคม 2563 รวมถงึกำรใหส้ว่นลดกับผูเ้ชำ่

เพือ่ลดภำระและบรรเทำผลกระทบจำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 อย่ำงไรก็ตำม 
รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรเชำ่พื้นทีใ่นไตรมำส 4/2563 ถอืว่ำกลับมำอยู่ในระดับปกตเิท่ำกับช่วง

กอ่นเกดิสถำนกำรณ์ COVID-19 แลว้ 

 

 
 
 
  

*มลูคำ่อำจแตกตำ่งกันทีท่ศนยิม 1 ต ำแหน่งเนือ่งจำกกำรปัดเศษ 
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4. คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและจดัจ ำหนำ่ย* 
หน่วย: ลำ้นบำท, % 

 

 

 

  
*คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและจัดจ ำหน่ำยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้ในรำ้นคำ้ปลกีและพืน้ทีเ่ชำ่ของบรษัิทฯ เชน่ ค่ำใชจ้่ำยพนักงำน คำ่เสือ่มรำคำ คำ่สำธำรณูปโภค และคำ่เชำ่ 
ฯลฯ 
 

ไตรมำส 4/2563 vs ไตรมำส 4/2562 (YoY)    

 ในไตรมำส 4/2563 บรษัิทฯ มคีำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยและจัดจ ำหน่ำย 489.5 ลำ้นบำท ลดลง 78.8 ลำ้นบำท 

หรอื 13.9% YoY ซึง่เป็นไปในทศิทำงเดยีวกนักบักำรลดลงของรำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน และควำมสำมำรถ
ของบรษัิทฯ ในกำรบรหิำรจัดกำรค่ำใชจ้่ำยไดด้ขี ึน้ เชน่ ค่ำใชจ้่ำยพนักงำน ค่ำใชจ้่ำยสำธำรณูปโภค ค่ำ

สง่เสรมิกำรขำย รวมถงึกำรถอืปฏบิัตติำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ TFRS 16 ตัง้แตว่ันที ่1 มกรำคม 

2563 ซึง่สง่ผลใหค้ำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและจัดจ ำหน่ำยในไตรมำส 4/2563 ลดลง 26.7 ลำ้นบำท 

 อัตรำคำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยและจัดจ ำหน่ำยตอ่รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำนปรับตัวเพิม่ขึน้ YoY เนื่องจำกรำยได ้

จำกกำรด ำเนนิลดลง แมบ้รษัิทฯ มกีำรบรหิำรคำ่ใชจ้ำ่ยทีด่ขี ึน้ 

ไตรมำส 4/2563 vs ไตรมำส 3/2563 (QoQ)     

 ในไตรมำส 4/2563 บรษัิทฯ มคีำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและจัดจ ำหน่ำย 489.5 ลำ้นบำท ลดลงเล็กนอ้ย 1.1 ลำ้น
บำท หรอื 0.2% QoQ ในขณะทีร่ำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำนปรับตวัเพิม่ขึน้ อนัเป็นผลมำจำกควำมสำมำรถของ

บรษัิทฯ ในกำรบรหิำรจัดกำรคำ่ใชจ้ำ่ยไดด้ขี ึน้ เชน่ คำ่ใชจ้ำ่ยพนักงำน และคำ่ใชจ้ำ่ยสำธำรณูปโภค เป็นตน้ 

 อัตรำคำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยและจัดจ ำหน่ำยต่อรำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำนปรับตัวลดลง QoQ เนื่องจำกรำยได ้

จำกกำรด ำเนนิเพิม่ขึน้และกำรบรหิำรคำ่ใชจ้่ำยทีด่ขี ึน้ 
 

2563 vs 2562 (YoY)    

 ในปี 2563 บรษัิทฯ มคีำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยและจัดจ ำหน่ำย 1,980.5 ลำ้นบำท ลดลง 366.6 ลำ้นบำท หรือ 
15.6% YoY โดยมสีำเหตุหลักมำจำกยอดขำยทีล่ดลงและค่ำใชจ้่ำยต่ำง ๆ ทีล่ดลงจำกกำรปิดสำขำส่วน

ใหญท่ัว่ประเทศ ระหวำ่งวนัที ่22 มนีำคม ถงึวนัที ่16 พฤษภำคม 2563 และกำรบรหิำรคำ่ใชจ้่ำยทีด่ขี ึน้ เชน่ 
ค่ำใชจ้่ำยพนักงำน ค่ำใชจ้่ำยสำธำรณูปโภค และค่ำส่งเสริมกำรขำย เป็นตน้ รวมถึงกำรถือปฏิบัตติำม

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ TFRS 16 ตัง้แตว่ันที ่1 มกรำคม 2563 ซึง่สง่ผลใหค้่ำใชจ้่ำยในกำรขำย

และจัดจ ำหน่ำยในปี 2563 ลดลง 106.7 ลำ้นบำท  

 อัตรำค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและจัดจ ำหน่ำยต่อรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนปรับตัวเพิม่ขึน้ YoY จำกกำรลดลง

ของรำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน แมม้กีำรบรหิำรคำ่ใชจ้ำ่ยทีด่ขี ึน้  
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*มลูคำ่อำจแตกตำ่งกันทีท่ศนยิม 1 ต ำแหน่งเนือ่งจำกกำรปัดเศษ 

 

รอ้ยละตอ่รำยไดจ้ำกกำร
ด ำเนนิงำน 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและ
จัดจ ำหน่ำย 

-15.6% YoY 

-0.2% QoQ 

-13.9% YoY 



ค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจัดกำร (MD&A) ส ำหรับปีสิน้สดุวันที ่31 ธันวำคม 2563 
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5. คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร* 

หน่วย: ลำ้นบำท, % 

 
 

*คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในสว่นงำนสนับสนุน เชน่ คำ่ใชจ้ำ่ยพนักงำน คำ่จัดสง่สนิคำ้ และคำ่เสือ่มรำคำ เป็นตน้ 

 
1/ เป็นขอ้มูลหลังจัดประเภทรำยกำรใหม่ (Reclassification) โดยค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรในไตรมำส 4/2562 ก่อน Reclassification คอื 293.4 ลำ้นบำท (ขอ้มูลหลัง

Reclassification เพิม่ขึน้จำกกอ่น Reclassification 5.8 ลำ้นบำท) 
2/ เป็นขอ้มูลหลังจัดประเภทรำยกำรใหม่ (Reclassification) โดยค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรในไตรมำส 2562 ก่อน Reclassification คอื 1,195.8 ลำ้นบำท (ขอ้มูลหลัง

Reclassification เพิม่ขึน้จำกกอ่น Reclassification 23.3 ลำ้นบำท) 
 

ไตรมำส 4/2563 vs ไตรมำส 4/2562 (YoY)    

 ในไตรมำส 4/2563 บรษัิทฯ มคี่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 253.4 ลำ้นบำท ลดลง 45.8 ลำ้นบำท หรือ 15.3% 

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

สง่ผลใหค้ำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรในไตรมำส 4/2563 ลดลง 5.5 ลำ้นบำท 

 อัตรำค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรต่อรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนปรับตัวเพิ่มขึน้ YoY เนื่องจำกรำยไดจ้ำกกำร

ด ำเนนิงำนปรับตวัลดลง แมม้กีำรบรหิำรคำ่ใชจ้ำ่ยทีด่ขี ึน้  

ไตรมำส 4/2563 vs ไตรมำส 3/2563 (QoQ)     

 ในไตรมำส 4/2563 บรษัิทฯ มคี่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 253.4 ลำ้นบำท ลดลง 11.5 ลำ้นบำท หรือ 4.3% 
QoQ แมร้ำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำนเพิม่ขึน้ เนื่องจำกกำรบรหิำรคำ่ใชจ้่ำยทีด่ขี ึน้ เชน่ คำ่ใชจ้่ำยพนักงำน คำ่

จัดสง่สนิคำ้ คำ่ใชจ้ำ่ยสำธำรณูปโภค และคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ 

 อตัรำคำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำรตอ่รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำนปรับตัวลดลง QoQ เนือ่งจำกกำรบรหิำรคำ่ใชจ้่ำยที่
ดขี ึน้ 

 

2563 vs 2562 (YoY)    

 ในปี 2563 บรษัิทฯ มคีำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 1,032.6 ลำ้นบำท ลดลง 186.5 ลำ้นบำท หรอื 15.3% YoY 
เนื่องจำกกำรบรหิำรค่ำใชจ้่ำยทีด่ขี ึน้ เชน่ ค่ำใชจ้่ำยพนักงำน ค่ำใชจ้่ำยสำธำรณูปโภค และค่ำใชจ้่ำยอืน่ๆ 

รวมถงึกำรถอืปฏบิัตติำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ TFRS 16 ตัง้แตว่ันที ่1 มกรำคม 2563 ซึง่สง่ผล
ใหค้ำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรในปี 2563 ลดลง 21.9 ลำ้นบำท 

 อัตรำค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรต่อรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนปรับตัวเพิ่มขึน้ YoY เนื่องจำกรำยไดจ้ำกกำร

ด ำเนนิงำนปรับตวัลดลง แมม้กีำรบรหิำรคำ่ใชจ้ำ่ยทีด่ขี ึน้  
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รอ้ยละตอ่รำยไดจ้ำกกำร

ด ำเนนิงำน 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร 

*มลูคำ่อำจแตกตำ่งกันทีท่ศนยิม 1 ต ำแหน่งเนือ่งจำกกำรปัดเศษ 

 

-15.3% YoY 

-4.3% QoQ 

-15.3% YoY 
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6. ตน้ทนุทำงกำรเงนิ 

หน่วย: ลำ้นบำท, % 
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ไตรมำส 4/2563 vs ไตรมำส 4/2562 (YoY)    

 ในไตรมำส 4/2563 บรษัิทฯ มตีน้ทุนทำงกำรเงนิ 67.1 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 21.6 ลำ้นบำท หรือ 47.4% 

YoY โดยมเีหตผุลหลักมำจำกกำรถอืปฏบิัตติำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ TFRS 16 ตัง้แตว่ันที ่1 
มกรำคม 2563 ซึง่สง่ผลใหด้อกเบีย้จำ่ยเพิม่สงูขึน้ 44.0 ลำ้นบำท ทัง้นี ้หำกไมม่ผีลกระทบจำก TFRS 16 

ตน้ทนุทำงกำรเงนิใน ในไตรมำส 4/2563 จะเทำ่กับ 23.2 ลำ้นบำท ลดลง 22.4 ลำ้นบำท หรอื 49.1% 
YoY เนือ่งจำกมกีำรช ำระคนืเงนิกูส้ถำบนักำรเงนิอย่ำงตอ่เนื่อง ทัง้นี ้ในไตรมำส 4/2563 บรษัิทฯ ไดช้ ำระ

หนี้เงนิกูร้ะยะยำวรวม 135.2 ลำ้นบำท โดยเป็นกำรช ำระหนี้คนืก่อนก ำหนด 70.6 ลำ้นบำท ซึง่มปัีจจัย

สนับสนุนจำกกำรบรหิำรสภำพคลอ่งทีด่ ีรวมถงึมกีำรเลือ่นกำรลงทนุขนำดใหญ่บำงสว่นออกไป นอกจำกนี้ 
บรษัิทฯ ไดล้ดสนิคำ้คงเหลอืไดอ้ย่ำงมนัียส ำคัญ ซึง่สง่ใหผ้ลสำมำรถลดตน้ทนุกำรเก็บรักษำและตน้ทุน

กำรจัดกำร และเพิม่สภำพคลอ่งของธรุกจิไดด้ยีิง่ข ึน้ 

ทัง้นี้ ภำระหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้ ณ สิน้ไตรมำส 4/2563 เท่ำกับ 5,879.2 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 1,193.3 

ลำ้นบำท หรอื 25.5% จำก 4,685.9 ลำ้นบำท ณ สิน้ไตรมำส 4/2562 โดยหลักเป็นผลจำกกำรถอืปฏบิัติ

ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ TFRS 16 ซึง่สง่ผลใหห้นี้สนิตำมสัญญำเช่ำ ณ วันที ่1 มกรำคม 
2563 เพิม่ขึน้ 2,738.3 ลำ้นบำท  

เงนิกูจ้ำกสถำบนักำรเงนิ ณ สิน้ไตรมำส 4/2563 เทำ่กบั 3,133.4 ลำ้นบำท ลดลง 1,531.3 ลำ้นบำท หรอื 
32.8% จำก 4,664.7 ลำ้นบำท ณ สิน้ไตรมำส 4/2562 

ไตรมำส 4/2563 vs ไตรมำส 3/2563 (QoQ)     

 ในไตรมำส 4/2563 บรษัิทฯ มตีน้ทนุทำงกำรเงนิ 67.1 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 0.3 ลำ้นบำท หรอื 0.5% QoQ 
ทัง้นี ้เนือ่งจำกมกีำรใชว้งเงนิกูร้ะยะสัน้เพิม่มำกขึน้ในระหวำ่งไตรมำส  

ทัง้นี้ ภำระหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้ ณ สิน้ไตรมำส 4/2563 เทำ่กับ 5,879.2 ลำ้นบำท ลดลง 144.4 ลำ้น
บำท หรอื 2.4% จำก 6,023.6 ลำ้นบำท ณ สิน้ไตรมำส 3/2563  

เงนิกูจ้ำกสถำบันกำรเงนิ ณ สิน้ไตรมำส 4/2563 เทำ่กับ 3,133.4 ลำ้นบำท ลดลง 161.2 ลำ้นบำท หรอื 

4.9% จำก 3,294.6 ลำ้นบำท ณ สิน้ไตรมำส 3/2563 

2563 vs 2562 (YoY)    

 ในปี 2563 บรษัิทฯ มตีน้ทนุทำงกำรเงนิ 295.9 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 111.9 ลำ้นบำท หรอื 60.8% YoY โดย

มเีหตผุลหลักมำจำกกำรถอืปฏบิัตติำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ TFRS 16 ตัง้แตว่ันที ่1 มกรำคม 
2563 ซึง่สง่ผลใหด้อกเบีย้จ่ำยเพิม่สงูขึน้ 175.5 ลำ้นบำท ทัง้นี้ ถำ้ไม่มผีลกระทบจำก TFRS 16 ตน้ทุน

ทำงกำรเงนิในรอบปี 2563 จะเทำ่กับ 120.4 ลำ้นบำท ลดลง 63.7 ลำ้นบำท หรอื 34.6% YoY เนื่องจำก
มกีำรช ำระเงนิกูส้ถำบันกำรเงนิอย่ำงต่อเนื่อง รวมถงึอัตรำดอกเบีย้เงนิกูร้ะหว่ำงปีมกีำรปรับตัวลดลงตำม

ดอกเบีย้นโยบำยของธนำคำรกลำงแห่งประเทศไทย ทัง้นี้ ในปี 2563 บรษัิทฯ ไดช้ ำระหนี้เงนิกูร้ะยะยำว

รวม 1,502.3 ลำ้นบำท โดยเป็นกำรช ำระหนีค้นืกอ่นก ำหนด 1,156.3 ลำ้นบำท 
 

+60.8% YoY 

+0.5% QoQ 

+47.4% YoY 

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

หน่วย: ลำ้นบำท, % 

 
 

 

ไตรมำส 4/2563 vs ไตรมำส 4/2562 (YoY)    

 ในไตรมำส 4/2563 บรษัิทฯ มคี่ำใชจ้่ำยภำษีเงนิได ้23.3 ลำ้นบำท ลดลง 19.0 ลำ้นบำท หรือ 44.9% 
YoY เนือ่งจำกมรีำยกำรปรับปรุงคำ่ใชจ้่ำยภำษีเงนิไดเ้พิม่ขึน้ในไตรมำส 4/2562 

ไตรมำส 4/2563 vs ไตรมำส 3/2563 (QoQ)     

 ในไตรมำส 4/2563 บรษัิทฯ มคีำ่ใชจ้่ำยภำษีเงนิได ้23.3 ลำ้นบำท ลดลง 2.4 ลำ้นบำท หรอื 9.4% QoQ 
เนือ่งจำกก ำไรกอ่นภำษีเงนิไดล้ดลง 

 

2563 vs ไตรมำส 2562 (YoY)    

 ในปี 2563 บรษัิทฯ มคีำ่ใชจ้่ำยภำษีเงนิได ้60.9 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 16.9 ลำ้นบำท หรอื 38.5% YoY แมม้ี
ก ำไรก่อนภำษีเงนิไดล้ดลง เนื่องจำกในปี 2562 บริษัทฯ ไดรั้บสทิธปิระโยชน์ทำงภำษีจำกส ำนักงำน

คณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทนุ (BOI) 70.0 ลำ้นบำท จำกกำรลงทนุตดิตัง้แผงพลงังำนแสงอำทติย ์
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*มลูคำ่อำจแตกตำ่งกันทีท่ศนยิม 1 ต ำแหน่งเนือ่งจำกกำรปัดเศษ 

 

+38.5% YoY 

-9.4% QoQ 

-44.9% YoY 
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*มลูคำ่อำจแตกตำ่งกันทีท่ศนยิม 1 ต ำแหน่งเนือ่งจำกกำรปัดเศษ 

 

8. ก ำไรสุทธแิละอตัรำก ำไรสุทธ ิ

หน่วย: ลำ้นบำท, % 

 

ไตรมำส 4/2563 vs ไตรมำส 4/2562 (YoY)    

 ในไตรมำส 4/2563 บรษัิทฯ มกี ำไรสทุธ ิ143.0 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 2.3 ลำ้นบำท หรอื 1.7% YoY แมร้ำยไดจ้ำก

กำรด ำเนนิงำนลดลง เนื่องจำกผูบ้รโิภคมคีวำมระมัดระวังในกำรใชจ้่ำยจำกควำมกังวลต่อสภำวะเศรษฐกจิและ

สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 โดยมเีหตผุลหลกัดงัตอ่ไปนี ้

 อตัรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำรขำยปรับตวัเพิม่ขึน้ YoY เนือ่งจำกกำรลดตน้ทนุกำรผลติ กำรเพิม่ประสทิธภิำพกำร

ผลติ รวมถงึกำรท ำโปรแกรมสง่เสรมิกำรขำยทีม่ปีระสทิธภิำพมำกขึน้  

 กำรบรหิำรจัดกำรคำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำรทีด่ขี ึน้ เชน่ คำ่ใชจ้่ำยพนักงำน คำ่ใชจ้่ำยสำธำรณูปโภค 

และคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ   

 ทัง้นี้ บรษัิทฯ ไดรั้บสทิธปิระโยชน์ทำงภำษีในไตรมำส 4/2562 จ ำนวน 9.7 ลำ้นบำท ในขณะทีก่ำรถือ

ปฏบิัตติำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ TFRS 16 ตัง้แต่วันที ่1 มกรำคม 2563 สง่ผลใหก้ ำไรสุทธิ

ลดลง 6.4 ลำ้นบำท จำกกำรบันทกึค่ำเสือ่มรำคำและดอกเบีย้จ่ำยทีเ่พิม่ขึน้ ซึง่หำกไม่รวมทัง้ 2 รำยกำร
ดงักลำ่ว ก ำไรสทุธใินไตรมำส 4/2563 จะเตบิโตเพิม่ขึน้จำกไตรมำส 4/2562 อยำ่งมนัียส ำคญั 

ไตรมำส 4/2563 vs ไตรมำส 3/2563 (QoQ)     

 ในไตรมำส 4/2563 บรษัิทฯ มกี ำไรสทุธ ิ143.0 ลำ้นบำท ลดลง 2.6 ลำ้นบำท หรอื 1.8% QoQ โดยมเีหตผุล

หลกัดงัตอ่ไปนี ้

 อัตรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำรขำยปรับตัวลดลง QoQ เนื่องจำกสัดส่วนกำรขำยงำนโครงกำรที่อยู่อำศัย

ภำยในประเทศ และงำน OEM ทีม่อีตัรำก ำไรขัน้ตน้ต ำ่มสีดัสว่นเพิม่ขึน้คอ่นขำ้งมำก 

 อย่ำงไรก็ตำม กำรบรหิำรจัดกำรคำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำรทีด่ขี ึน้ เชน่ คำ่ใชจ้่ำยพนักงำน คำ่ใชจ้่ำย
สำธำรณูปโภค และคำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ๆ   

2563 vs 2562 (YoY) 

 ในปี 2563 บรษัิทฯ มกี ำไรสทุธ ิ421.2 ลำ้นบำท ลดลง 174.9 ลำ้นบำท หรือ 29.3% YoY โดยมเีหตุผลหลัก
ดงัตอ่ไปนี ้

 รำยไดจ้ำกกำรด ำเนินกำรที่ลดลงเนื่องจำกกำรปิดสำขำสว่นใหญ่ทั่วประเทศ ระหว่ำงวันที ่22 มนีำคม ถงึ
วันที ่16 พฤษภำคม 2563 และกำรปิดสำขำบำงส่วนจำกกำรระบำดระลอกใหม่ของ COVID-19 ในช่วง

ปลำยปี รวมถงึผูบ้รโิภคมคีวำมระมัดระวงัในกำรใชจ้ำ่ยจำกควำมกงัวลตอ่สภำวะเศรษฐกจิ  

 กำรถอืปฏบิัตติำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ TFRS 16 สง่ผลใหก้ ำไรสทุธสิ ำหรับรอบกำรด ำเนนิงำน

ปี 2563 ลดลง 25.2 ลำ้นบำท จำกกำรบนัทกึคำ่เสือ่มรำคำและดอกเบีย้จ่ำยทีเ่พิม่ขึน้ 

 บรษัิทฯ ไดรั้บสทิธปิระโยชนท์ำงภำษีในปี 2562 จ ำนวน 70.0 ลำ้นบำท  
 บรษัิทฯ ยังไม่ไดเ้ริม่ใชส้ทิธปิระโยชน์ทำงภำษีจำกกำรลงทนุในเครือ่งจักรใหม่อกีประมำณ 64.3 ลำ้นบำท 

ส ำหรับรอบระยะเวลำ 3 ปี หลงัจำกกำรเริม่ใช ้   
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อตัรำก ำไรสทุธ ิ

-29.3% YoY 

-1.8% QoQ 

+1.7% YoY 
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*มลูคำ่อำจแตกตำ่งกันทีท่ศนยิม 1 ต ำแหน่งเนือ่งจำกกำรปัดเศษ 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ 
 

 

 
 หน่วย: ลำ้นบำท 
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หน่วย: ลำ้นบำท 
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สนิทรพัย ์    

 ณ วันที ่31 ธันวำคม 2563 บริษัทฯ มีสนิทรัพยร์วม 12,951.0 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 749.6 ลำ้นบำท หรือ 
6.1% จำก 12,201.4 ลำ้นบำท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562 โดยมีเหตุผลหลักจำกกำรถือปฏิบัติตำม

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ TFRS 16 ตัง้แต่วันที ่1 มกรำคม 2563 ซึง่สง่ผลใหส้นิทรัพยเ์พิ่มขึน้ 
2,436.4 ลำ้นบำท โดยเป็นกำรเพิม่ขึน้ของสนิทรัพยส์ทิธกิำรใช ้3,514.3 ลำ้นบำท และอสังหำรมิทรัพย์

เพื่อกำรลงทุนเพิม่ขึน้ 400.7 ลำ้นบำท ในขณะทีส่ทิธกิำรเชำ่ลดลง 1,451.3 ลำ้นบำท และทีด่นิ อำคำร 

และอปุกรณ์ลดลง 27.3 ลำ้นบำท  

 ทัง้นี ้ณ วันที ่31 ธันวำคม 2563 บรษัิทฯ มสีนิคำ้คงเหลอื 1,757.0 ลำ้นบำท ลดลง 500.4 ลำ้นบำท หรอื 

22.2% จำก 2,257.3 ลำ้นบำท ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562 เนือ่งจำกกำรจัดกำรห่วงโซอ่ปุทำนทีด่ขี ึน้ของ
บรษัิทฯ   

หนีส้นิ    

 ณ วันที ่31 ธันวำคม 2563 บรษัิทฯ มหีนี้สนิรวม 7,871.4 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 630.0 ลำ้นบำท หรอื 8.7% 

จำก 7,241.4 ลำ้นบำท ณ วันที ่31 ธันวำคม 2562 โดยมเีหตผุลหลักจำกกำรถอืปฏบิัตติำมมำตรฐำนกำร
รำยงำนทำงกำรเงนิ TFRS 16 ตัง้แตว่ันที ่1 มกรำคม 2563 ซึง่สง่ผลใหห้นี้สนิเพิม่ขึน้ 2,436.4 ลำ้นบำท 

โดยเป็นกำรเพิม่ของหนี้สนิตำมสัญญำเชำ่ 2,738.3 ลำ้นบำท และกำรลดลงของเจำ้หนี้อืน่ 301.9 ลำ้น

บำท อย่ำงไรก็ตำม เงนิกูจ้ำกสถำบันกำรเงนิ ณ สิน้ไตรมำส 4/2563 เท่ำกับ 3,133.4 ลำ้นบำท ลดลง 
1,531.3 ลำ้นบำท หรอื 32.8% จำก 4,664.7 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2562  

สว่นของผูถ้อืหุน้    

 ณ วันที ่31 ธันวำคม 2563 บรษัิทฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทใหญ่รวม 5,078.3 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 

119.6 ลำ้นบำท หรอื 2.4% จำก 4,958.7 ลำ้นบำท ณ วันที ่31 ธันวำคม 2562 โดยมเีหตผุลหลักจำก
ผลก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำนของบรษัิทฯ ในปี 2563 จ ำนวน 421.2 ลำ้นบำท และกำรจำ่ยเงนิปันผลใหก้ับ

ผูถ้อืหุน้ หุน้ละ 0.46 บำท ส ำหรับรอบผลประกอบกำรปี 2562 คดิเป็นจ ำนวนเงนิรวม 232.3 ลำ้นบำท 
และจ่ำยปันผลระหวำ่งกำลหุน้ละ 0.15 บำท ส ำหรับรอบผลประกอบกำรครึง่ปี 2563 คดิเป็นจ ำนวนเงนิ

รวม 75.8 ลำ้นบำท  
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สนิทรัพยอ์ืน่ 

ลกูหนีก้ำรคำ้ 

สนิทรัพยส์ทิธกิำรใช ้
(2562: สทิธกิำรเชำ่)   

สนิคำ้คงเหลอื 

ลกูหนีอ้ืน่ 

อสงัหำรมิทรัพยเ์พือ่
กำรลงทนุ 

เจำ้หนี้กำรคำ้ 

เงนิเบกิเกนิบัญชแีละเงนิกูย้มื
ระยะสัน้จำกสถำบันกำรเงนิ 

เงนิกูย้มืระยะยำวจำก
สถำบันกำรเงนิ 

สว่นของผูถ้อืหุน้ของ
บรษัิทใหญ ่

หนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 

7% 

ทีด่นิ อำคำร 
และอปุกรณ ์

สนิทรพัย ์

2% 

3% 

+6.1%  

31 ธันวำคม 2562 31 ธันวำคม 2563 

เงนิกูย้มืระยะยำวทีถ่งึก ำหนด
ช ำระภำยในหนึง่ปี 

อืน่ๆ 

31 ธันวำคม 2563 
 

31 ธันวำคม 2562 
 

+6.1%  

หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ 
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แนวโนม้ในอนำคต 

ในสถำนกำรณ์ปัจจุบันทีภ่ำวะเศรษฐกจิภำยในประเทศยังคงชะลอตัว บรษัิทฯ จงึยังคงใชค้วำมระมัดระวังในกำรลงทนุ

ส ำหรับขยำยธุรกจิใหอ้ยู่ในระดับทีเ่หมำะสม เพื่อควำมมั่นใจว่ำ บรษัิทฯ จะสำมำรถสรำ้งกำรเจรญิเตบิโตของธุรกจิได ้

อย่ำงมั่นคง โดยในปี 2564 บรษัิทฯ วำงแผนกำรสรำ้งกำรเตบิโตของยอดขำยผ่ำนควำมร่วมมอืกับพันธมติรทำงธุรกจิใน
หลำกหลำยรูปแบบ รวมถึงมุ่งมั่นที่จะรักษำอัตรำก ำไรขัน้ตน้ใหอ้ยู่ในระดับสูง ควบคุมค่ำใชจ้่ำยในทุกดำ้นอย่ำงมี

ประสทิธภิำพ และบรหิำรจัดกำรปรมิำณสนิคำ้คงเหลอืใหอ้ยูใ่นระดับต ำ่อย่ำงเหมำะสม ซึง่จะชว่ยหนุนใหบ้รษัิทฯ สำมำรถ
สรำ้งผลกำรด ำเนนิงำนใหก้ลบัไปอยูใ่นระดบัใกลเ้คยีงกบัปี 2562 ซึง่เป็นชว่งกอ่นเกดิสถำนกำรณ์ COVID-19 ไดด้งันี ้

 

 

 

 

 

 

 

กำรขยำยโชวร์ูมของ Younique Customized Furniture ผำ่น

ควำมรว่มมอืกบัพนัธมติร 

บริษัทฯ มีแผนกำรขยำยโชว์รูม Younique Customized Furniture 

เพิม่เตมิในปี 2564 ผ่ำนควำมร่วมมอืกับพันธมติรหลำยรำย เชน่ SCG 
บุญถำวร และแลนดีโ้ฮม รวมถงึกำรท ำงำนร่วมกับผูรั้บเหมำ เพื่อเพิม่

โอกำสในกำรเขำ้ถงึลูกคำ้ทีอ่ยู่ระหว่ำงกำรสรำ้ง ต่อเตมิ หรือตกแต่ง

บำ้นไดเ้พิม่มำกขึน้  

 

 

 
  

กำรรกัษำอตัรำก ำไรข ัน้ตน้จำกกำรขำยในระดบัสงู 

บริษัทฯ มีควำมสำมำรถในกำรเพิ่มอัตรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำรขำยมำ
อย่ำงตอ่เนื่อง และมุ่งมั่นทีจ่ะรักษำอัตรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำรขำยใหอ้ยู่

ในระดับสูงต่อไปในอนำคต หลังจำกทีอ่ัตรำก ำไรขัน้ตน้ ปรับตัวเพิ่ม
ขึน้มำอยู่ที ่46.0% ในปี 2563 จำก 43.6% ในปี 2562 และ 44.2% 

ในปี 2561 เนื่องจำกบริษัทฯ ไดด้ ำเนินกำรลดค่ำใชจ้่ำยและเพิ่ม
ประสทิธภิำพในกำรผลติมำอย่ำงต่อเนื่อง รวมถงึควำมพยำยำมในกำร

ปรับเพิม่รำคำขำยและอัตรำก ำไรขัน้ตน้ส ำหรับสนิคำ้ออกใหม่ กำรเพิม่

สัดสว่นกำรขำยของสนิคำ้ทีม่ีอัตรำก ำไรขัน้ตน้สูงเพิม่ขึน้ และกำรท ำ
โปรแกรมสง่เสรมิกำรขำยทีม่ปีระสทิธภิำพมำกขึน้ 

 

 

 

กำรลดคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำเนนิงำนอยำ่งตอ่เนือ่ง 
บริษัทฯ ไดด้ ำเนินกำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนใหม้ีประสทิธิภำพ

สงูขึน้อย่ำงต่อเนื่อง ในขณะทีจ่ ำนวนพนักงำนลดลง สง่ผลใหส้ำมำรถ

ลดค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนินงำนไดอ้ย่ำงมีนัยส ำคัญ โดยในปี 2563 
บริษัทฯ สำมำรถลดค่ำใชใ้นกำรขำยและบรหิำรไดสู้งถงึ 553.1 ลำ้น

บำท หรอื 15.5% เมือ่เทยีบกับปี 2562 โดยบรษัิทฯ มนีโนบำยในกำร
ควบคุมค่ำใชจ้่ำยใหม้ีประสทิธภิำพอย่ำงต่อเนื่อง ซึง่จะเป็นกำรเพิ่ม

ศักยภำพในกำรท ำก ำไรไดด้ยีิง่ขึน้ในอนำคต โดยเฉพำะเมื่อสภำวะ

เศรษฐกจิกลับมำอยู่ในระดับก่อนเกดิสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ 
COVID-19 

 

 

 

 

 

 

กำรปรบัลดสนิคำ้คงเหลอืเพือ่ลดคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจดักำรและหำ
รำยไดเ้พิม่ 

บรษัิทฯ ไดด้ ำเนนิกำรลดสนิคำ้คงเหลอือย่ำงตอ่เนื่อง โดย ณ ปัจจุบัน 
บรษัิทฯ สำมำรถลดพื้นที่กำรใชโ้กดังเก็บสนิคำ้แห่งหนึ่งไดส้่วนหนึ่ง 

จำกโกดังเก็บสนิคำ้ ณ ศูนยก์ระจำยสนิคำ้ จ ำนวน 3 แห่ง และไดน้ ำ

พื้นทีว่่ำงของโกดังสนิคำ้ดังกล่ำวไปใหพั้นธมติรเช่ำด ำเนินงำน โดย
สญัญำเชำ่มผีลตัง้แตป่ระมำณชว่งไตรมำส 1/2564  

ทัง้นี้ บรษัิทฯ ไดม้กีำรวำงแผนและด ำเนนิกำรอย่ำงรอบคอบ เพือ่ไมใ่ห ้
สนิคำ้ขำดแคลนหรอืสญูเสยีโอกำสในกำรขำย ทัง้นี ้สนิคำ้คงเหลอืของ

บริษัทฯ ปรับตัวลดลงอย่ำงต่อเนื่องจำก 2,378.9 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 

2561 มำอยู่ที ่2,257.3 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2562 และ 1,757.0 ลำ้น
บำท สิน้ปี 2563 โดย บริษัทฯ ยังมีนโยบำยในกำรลดและควบคุม

ปรมิำณสนิคำ้คงเหลอืใหอ้ยู่ในระดับต ำ่อย่ำงเหมำะสมตอ่ไปในอนำคต 
เพือ่ลดตน้ทนุกำรเก็บรักษำ ตน้ทนุกำรด ำเนนิงำน รวมถงึชว่ยเพิม่สภำพ

คลอ่งของธรุกจิใหด้ยีิง่ข ึน้  
 


