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*มลูคำ่อำจแตกตำ่งกันทีท่ศนยิม 1 ต ำแหน่ง เนือ่งจำกกำรปัดเศษ 

 

สรปุสำระส ำคญั 
 

 

 

สรปุผลกำรด ำเนนิงำน 
 

ไตรมำส 
2/2563 

 

ไตรมำส 
1/2564 

 

ไตรมำส 
2/2564 

 

เปลีย่นแปลง 
+/- 

 

6M/2563 
 
 

6M/2564 
 
 

เปลีย่น 
แปลง 
+/- 

(หน่วย: ลำ้นบำท)       %YoY  %QoQ   
 %YoY 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 1,746.3 2,005.1 1,910.7 +9.4% -4.7% 3,822.5 3,915.7 +2.4% 

รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำร 83.5 128.4 123.2 +47.6% -4.1% 218.3 251.6 +15.2% 

รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน 1,829.8 2,133.5 2,033.8 +11.2% -4.7% 4,040.8 4,167.3 +3.1% 

ก ำไรขัน้ตน้ 767.1 930.9 895.0 +16.7% -3.9% 1,782.4 1,825.9 +2.4% 

EBITDA 300.3 457.3 402.8 +34.1% -11.9% 740.8 860.1 +16.1% 

ก ำไรสุทธ ิ 14.5 145.4 101.0 +596.7% -30.5% 132.7 246.4 +85.7% 

อตัรำก ำไรขัน้ตน้ (%) 41.9% 43.6% 44.0% +2.1% +0.4% 44.1% 43.8% -0.3% 

อตัรำ EBITDA (%) 16.2% 21.3% 19.7% +3.5% -1.6% 18.2% 20.5% +2.3% 

อตัรำก ำไรสทุธ ิ(%) 0.8% 6.8% 4.9% +4.1% -1.8% 3.3% 5.9% +2.6% 

 

ไตรมำส 2/2564   

 ในไตรมำส 2/2564 บรษัิท อนิเด็กซ ์ลฟิวิง่มอลล ์จ ำกัด (มหำชน) (“บรษิทัฯ” หรือ “ILM”) มกี ำไรสุทธ ิ101.0 ลำ้นบำท 
เพิม่ขึน้ 596.7% YoY โดยมเีหตผุลหลักดังนี ้

 รำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนเพิม่ขึน้ ทัง้รำยไดจ้ำกกำรขำยและรำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำและบรกิำร เนื่องจำกในช่วงเวลำ

เดยีวกันของปีกอ่นมมีำตรกำรล็อกดำวนป์ระเทศ เพือ่สกัดกัน้กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ระลอกแรก ทัง้นี้ ยอดขำย
ทีเ่ตบิโตไดอ้ย่ำงต่อเนื่อง ไดแ้ก่ ยอดขำยสำขำ เตบิโต 15.8% YoY ยอดขำยออนไลน์เตบิโต 16.5% YoY ยอดขำย 

OEM ต่ำงประเทศ เตบิโต 89.8% YoY ยอดขำยแฟรนไชสต์่ำงประเทศ เตบิโต 17.1% YoY และยอดขำย Younique 
Customized Furniture เตบิโต 68.4% YoY 

 อตัรำก ำไรขัน้ตน้ดขีึน้ ทัง้อตัรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำรขำยและอตัรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำร  

 อัตรำส่วนค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบริหำรต่อรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนลดลง จำกรำยไดท้ี่เพิ่มขึน้และกำรบริหำร

คำ่ใชจ้ำ่ยทีด่ขี ึน้ 

 บรษัิทฯ ไดใ้ชส้ทิธปิระโยชนท์ำงภำษีจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน (BOI) จำกกำรลงทุนในเครือ่งจักร

ใหม ่จ ำนวน 4.2 ลำ้นบำท 

 ก ำไรสทุธขิองบรษัิทฯ ในไตรมำส 2/2564 ลดลง 30.5% QoQ โดยมเีหตผุลหลักดังนี ้

 รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำนลดลง ทัง้รำยไดจ้ำกกำรขำยและรำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำและบรกิำร เนื่องจำกควำมกังวลต่อ

สภำวะเศรษฐกจิและสถำนกำรณก์ำรแพรร่ะบำดของ COVID-19 ระลอก 3 ตัง้แตเ่ดอืนเมษำยน 2564 ทีผ่ำ่นมำ อยำ่งไร
ก็ตำม ยังมบีำงช่องทำงกำรจ ำหน่ำยทีย่ังสำมำรถเตบิโตได ้QoQ ไดแ้ก่ ช่องทำงออนไลน์ เตบิโต 53.3% QoQ และ

ตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศ เตบิโต 15.2% QoQ  

 อัตรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำรใหเ้ช่ำและบริกำรลดลง QoQ เนื่องจำกกำรใหส้่วนลดค่ำเช่ำกับผูเ้ช่ำพื้นที่เพื่อบรรเทำ

ผลกระทบจำกมำตรกำรควบคุมพืน้ทีค่วบคุมสงูสดุและเขม้งวดของหน่วยงำนภำครัฐ อยำ่งไรก็ตำม อตัรำก ำไรขัน้ตน้จำก

กำรขำยเพิม่ขึน้ QoQ จำกกำรเพิม่รำคำขำยเพือ่ชดเชยกำรเพิม่ขึน้ของรำคำตน้ทุน Particle Board รวมถงึกำรมสีัดสว่น
กำรขำยสำขำซึง่มอีตัรำก ำไรขัน้ตน้สงูเพิม่ขึน้   

 ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำรเพิม่ขึน้ เช่น ค่ำใชจ้่ำยส่งเสรมิกำรขำยและค่ำจัดส่งสนิคำ้ โดยเฉพำะจำกกำรขำย

ออนไลน ์อยำ่งไรก็ตำม กำรบรหิำรคำ่ใชจ้ำ่ยยังมปีระสทิธภิำพดอีย่ำงตอ่เนื่อง 

 บรษัิทฯ ไดใ้ชส้ทิธปิระโยชนท์ำงภำษีฯ จ ำนวน 4.2 ลำ้นบำท ลดลงจำก 6.2 ลำ้นบำท ในไตรมำส 1/2564 

 ยอดขำยออนไลนท์ ำสถติสิงูสดุใหมร่ำยไตรมำส โดยอยูท่ี ่237.8 ลำ้นบำท เตบิโต 16.5% YoY และ 53.3% QoQ 

 คุณะกรรมกำรบรษัิทอนุมัตกิำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลในอัตรำหุน้ละ 0.15 บำท คดิเป็นจ ำนวนเงนิรวม 75.8 ลำ้นบำท 

ส ำหรับงวดกำรด ำเนนิงำน 1 มกรำคม ถงึ 30 มถินุำยน 2564 

 

6M/2564   

 ในรอบ 6M/2564 บรษัิทฯ มกี ำไรสทุธ ิ246.4 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 85.7% YoY โดยมเีหตผุลหลักดังนี ้

 รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำนเพิม่ขึน้ ทัง้รำยไดจ้ำกกำรขำยและรำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำร  

 อตัรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำรเพิม่ขึน้ 

 อัตรำส่วนค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบริหำรต่อรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนลดลง จำกรำยไดท้ี่เพิ่มขึน้และกำรบริหำร

คำ่ใชจ้ำ่ยทีด่ขี ึน้ เชน่ คำ่ใชจ้ำ่ยพนักงำน คำ่ใชจ้ำ่ยสำธำรณูปโภค และคำ่สง่เสรมิกำรขำย เป็นตน้   

 บรษัิทฯ ไดใ้ชส้ทิธปิระโยชนท์ำงภำษีฯ จ ำนวน 10.4 ลำ้นบำท จำกสทิธปิระโยชนท์ำงภำษีฯ ทีจ่ะไดร้ับจำกกำรลงทนุใน

เครือ่งจักรใหมท่ัง้หมด 64.3 ลำ้นบำท 

 บรษัิทฯ ยังคงสำมำรถบรหิำรจัดกำรสภำพคลอ่งไดเ้ป็นอย่ำงด ีและมกีำรช ำระเงนิกูอ้ยำ่งตอ่เนือ่ง โดยเงนิกูจ้ำกสถำบนักำรเงนิ 
ณ สิน้ไตรมำส 2/2564 เทำ่กบั 2,575.3 ลำ้นบำท ลดลง 558.1 ลำ้นบำท หรอื 17.8% จำก 3,133.4 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2563 
โดยเป็นกำรช ำระหนีเ้งนิกูร้ะยะยำวกอ่นก ำหนดช ำระปกต ิ484.7 ลำ้นบำท 
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เหตกุำรณ์ส ำคญัในไตรมำส 2/2564 

 
กำรเตบิโตของยอดขำยจำกสำขำเดมิ (SSSG) พลกิเป็นบวก  

กำรเตบิโตของยอดขำยจำกสำขำเดมิ (Same Store Sales Growth: SSSG) 

สำมำรถพลกิกลับมำเตบิโตได ้ โดยอยูท่ี ่ 15.9% YoY ในไตรมำส 2/2564 และ 
2.5% YoY ส ำหรับรอบ 6M/2564 แมม้กีำรแพรร่ะบำดของ COVID-19 ระลอก 3 

ตัง้แตเ่ดอืนเมษำยน 2564 เป็นตน้มำ 

  

 

 
ยอดขำยออนไลนท์ ำสถติสิงูสดุใหมร่ำยไตรมำส    

หลังจำกยอดขำยออนไลนเ์คยท ำสถติสิงูสดุรำยไดรมำสไวท้ี ่204.1 ลำ้นบำท ใน

ไตรมำส 2/2563 บรษัิทฯ สำมำรถสรำ้งสถติสิูงสุดใหม่ในไตรมำส 2/2564 ที่ 
237.8 ลำ้นบำท เตบิโต 16.5% YoY และ 53.3% QoQ โดยมเีหตุผลสนับสนุน

ตำ่งๆ เชน่ กำรเพิม่ควำมหลำกหลำยของสนิคำ้ กำรเลอืกสรรสนิคำ้ทีต่รงกบัควำม
ตอ้งกำรของผูบ้รโิภค กำรท ำกำรตลำดทำงโซเชยีลมเีดยีทีก่ ำลังไดร้ับควำมสนใจ

ของผูบ้รโิภคเพิม่ขึน้ กำรใชเ้ทคโนโลยเีพือ่ใหก้ำรใชง้ำนของลกูคำ้สะดวกมำกขึน้ 

รวมถงึกำรใหบ้รกิำรที่รวดเร็วและครอบคลุมเพื่อตอบสนองควำมพงึพอใจใหแ้ก่
ลกูคำ้ ทัง้จำกแพลทฟอรม์ของบรษัิทฯ และ Marketplace ของพันธมติร  

 

 
ย อดข ำย  Younique Customized Furniture เ ต ิบ โ ต โ ดด เ ด่ น ใ น

ตำ่งจงัหวดั 

หลังจำก Younique Customized Furniture ไดท้ยอยขยำย Showroom จน

ครอบคลุมสำขำเกอืบทัง้หมดของอนิเด็กซ ์ลฟิวิง่มอลล ์ส่งผลใหย้อดขำยของ 

Younique Customized Furniture ในต่ำงจังหวัดเตบิโตอย่ำงกำ้วกระโดด โดย
กำรแข่งขันในพื้นที่ต่ำงจังหวัดค่อนขำ้งต ่ำ และมีโอกำสเติบโตไดอ้ีกมำกใน

อนำคต 

ทัง้นี้ ยอดขำยรวมของ Younique Customized Furniture ในไตรมำส 2/2564 

เท่ำกับ 95.8 ลำ้นบำท เตบิโต 68.4% YoY แต่ลดลง 8.6% QoQ เนื่องจำกกำร
แพร่ระบำดของ COVID-19 ระลอก 3 ตัง้แต่เดือนเมษำยน 2564 ท ำใหก้ำรนัด

หมำยตดิตัง้เฟอรน์เิจอรข์องลกูคำ้ตอ้งมกีำรเลือ่นระยะเวลำออกไป อยำ่งไรก็ตำม 
ยอดขำย Younique Customized Furniture ในพื้นที่ต่ำงจังหวัดสำมำรถเตบิโต

ไดอ้ย่ำงต่อเนื่อง โดยเติบโต 160.2% YoY ในปี 2563 (ภำพรวมยอดขำย 

Younique Customized Furniture หดตัว 10.3% YoY) เตบิโต 146.2% YoY ใน
ไตรมำส 1/2564 (ภำพรวม เตบิโต 20.4% YoY) และเตบิโต 158.1% YoY ใน

ไตรมำส 2/2564 (ภำพรวม เตบิโต 68.4% YoY) 

 

 

 

 

 

 

กำรช ำระหนีเ้งนิกูจ้ำกสถำบนักำรเงนิอยำ่งตอ่เนือ่ง เพือ่ชว่ยลดตน้ทุนทำง

กำรเงนิ 

บรษัิทฯ ไดด้ ำเนนิกำรช ำระหนี้เงนิกูจ้ำกสถำบันกำรเงนิอย่ำงต่อเนื่อง โดยภำระ

หนีเ้งนิกู ้ณ สิน้ไตรมำส 2/2564 อยูท่ี ่2,575.3 ลำ้นบำท ลดลง 558.1 ลำ้นบำท 

หรือ 17.8% จำก 3,133.4 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2563 และลดลง 73.8 ลำ้นบำท 

หรอื 2.8% จำก 2,649.2 ลำ้นบำท ณ สิน้ไตรมำส 1/2564 โดยเป็นกำรช ำระหนี้

เงนิกูร้ะยะยำวกอ่นก ำหนดช ำระปกต ิจ ำนวน 200.0 ลำ้นบำท ในไตรมำส 2/2564 

และ 484.7 ลำ้นบำท ในรอบ 6M/2564 ซึง่ชว่ยลดตน้ทุนทำงกำรเงนิในไตรมำส 

2/2564 (เฉพำะส่วนของเงินกูส้ถำบันกำรเงิน) จ ำนวน 14.7 ลำ้นบำท หรือ 

44.3% YoY เหลอื 18.5 ลำ้นบำท จำก 33.2 ลำ้นบำท ในไตรมำส 2/2563 
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ภำพรวมผลกำรด ำเนนิงำน 
 

ภำพรวมผลกำรด ำเนนิงำน 
 

ไตรมำส 
2/2563 

 

ไตรมำส 
1/2564 

 

ไตรมำส 
2/2564 

 

เปลีย่นแปลง 
+/- 

 

6M/2563 
 
 

6M/2564 
 
 

เปลีย่น 
แปลง 
+/- 

(หน่วย: ลำ้นบำท)       %YoY  %QoQ    %YoY  

รำยไดจ้ำกกำรขำย 1,746.3 2,005.1 1,910.7 +9.4% -4.7% 3,822.5 3,915.7 +2.4% 

รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำร 83.5 128.4 123.2 +47.6% -4.1% 218.3 251.6 +15.2% 

รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน 1,829.8 2,133.5 2,033.8 +11.2% -4.7% 4,040.8 4,167.3 +3.1% 

ตน้ทนุขำย 1,001.3 1,135.1 1,066.5 +6.5% -6.0% 2,123.8 2,201.5 +3.7% 

ตน้ทนุกำรใหเ้ชำ่และบรกิำร  61.4 67.5 72.4 +18.0% +7.2% 134.7 139.9 +3.9% 

ตน้ทุนขำยและบรกิำร 1,062.7 1,202.6 1,138.9 +7.2% -5.3% 2,258.5 2,341.5 +3.7% 

ก ำไรข ัน้ตน้ 767.1 930.9 895.0 +16.7% -3.9% 1,782.4 1,825.9 +2.4% 

รำยไดอ้ืน่ 22.9 13.2 14.6 -36.1% +10.9% 38.7 27.8 -28.2% 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและจัดจ ำหน่ำย 463.7 472.7 484.2 +4.4% +2.4% 1,000.4 956.9 -4.4% 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร  243.3 232.5 242.7 -0.3% +4.4% 514.3 475.2 -7.6% 

ตน้ทนุทำงกำรเงนิ 77.3 64.8 65.5 -15.2% +1.1% 162.0 130.3 -19.5% 

ก ำไรกอ่นภำษีเงนิได ้ 5.7 174.2 117.2 +1964% -32.7% 144.4 291.3 +101.7% 

คำ่ใชจ้ำ่ยภำษีเงนิได ้(รำยได)้ (8.8) 28.8 16.1 +282.9% -44.0% 11.7 44.9 +282.5% 

ก ำไร (ขำดทุน) สุทธ ิ 14.5 145.4 101.0 +596.7% -30.5% 132.7 246.4 +85.7% 

 

โครงสรำ้งรำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน 

บรษัิทฯ ประกอบธุรกจิคำ้ปลกีเฟอรน์เิจอรแ์ละสนิคำ้ตกแต่ง โดยรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนของบรษัิทฯ สำมำรถแบ่ง

ตำมธรุกจิได ้5 ประเภท ดงันี ้  
  

 

  
  

รา้นคา้ปลกี
71.7%

งานโครงการ
8.3%

ออนไลน์
9.4%

รายไดจ้ากการ
ใหบ้รกิารพืน้ทีเ่ช่ า

5.6%

รายไดจ้ากการ
ขายและ

ใหบ้รกิารอืน่ๆ
4.9%

*มลูคำ่อำจแตกตำ่งกันทีท่ศนยิม 1 ต ำแหน่งเนือ่งจำกกำรปัดเศษ 

 

รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำนไตรมำส 6M/2564 
เทำ่กบั 4,167.3  ลำ้นบำท 

 

 รำยไดจ้ำกกำรขำยอืน่ๆ เช่น รำยไดจ้ำกกำรขำยผ่ำน
รำ้นคำ้แฟรนไชส ์และรำ้นคำ้ตวัแทนจ ำหน่ำย  

 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรอืน่ ๆ เชน่ รำยไดก้ำรสง่สนิคำ้ 

บรกิำรตดิตัง้ และรำยไดจ้ำกบรกิำร Home Service เชน่ 
บริกำรขนยำ้ย บริกำรท ำควำมสะอำดบำ้น บริกำรท ำ

ควำมสะอำดทีน่อน บรกิำรก่อสรำ้งและตกแต่งภำยใน 
เป็นตน้ 

 รำยไดค้่ำเช่ำ ค่ำบริกำร ค่ำบริกำรส่วนกลำง และค่ำ

สำธำรณูปโภค  

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

 > 90% มำจำกกำรขำยงำนโครงกำรในประเทศไทย 

ออนไลน ์

 รำยไดม้ำจำกยอดขำยผ่ำนแพลทฟอร์มออนไลน์ของ
บรษัิทฯ และมำรเ์ก็ตเพลสตำ่งๆ ของพันธมติร 

งำนโครงกำร 
 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรพืน้ทีเ่ชำ่ 

 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและใหบ้รกิำรอืน่ ๆ 

 

รำ้นคำ้ปลกี 
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ผลกำรด ำเนนิงำน 
 

รำยได ้
 

ไตรมำส 
2/2563 

 

ไตรมำส 
1/2564 

 

ไตรมำส 
2/2564 

 

เปลีย่นแปลง 
+/- 

 

6M/2563 
 
 

6M/2564 
 
 

เปลีย่น 
แปลง 
+/- 

(หน่วย: ลำ้นบำท)       %YoY  %QoQ   %YoY  

A. รำยไดจ้ำกกำรขำย           

รำยไดจ้ำกกำรขำยภำยในประเทศ           

1. หนำ้รำ้นคำ้ปลกีของบรษัิทฯ 1,276.9 1,509.8 1,478.5 +15.8% -2.1% 2,951.1 2,988.3 +1.3% 

2. งำนโครงกำร 197.5 230.7 104.3 -47.2% -54.8% 459.5 335.1 -27.1% 

3. ตวัแทนจ ำหน่ำย 23.3 18.7 21.5 -7.8% +15.2% 46.6 40.1 -14.0% 

4. ออนไลน ์ 204.1 155.1 237.8 +16.5% +53.3% 282.8 392.8 +38.9% 

รวมรำยไดจ้ำกกำรขำยภำยในประเทศ 1,701.9 1,914.2 1,842.1 +8.2% -3.8% 3,740.1 3,756.3 +0.4% 

รำยไดจ้ำกกำรขำยตำ่งประเทศ 44.4 90.8 68.6 +54.4% -24.5% 82.4 159.4 +93.4% 

รวมรำยไดจ้ำกกำรขำย 1,746.3 2,005.1 1,910.7 +9.4% -4.7% 3,822.5 3,915.7 +2.4% 

B. รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำร 83.5 128.4 123.2 +47.6% -4.1% 218.3 251.6 +15.2% 

รวมรำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน 1,829.8 2,133.5 2,033.8 +11.2% -4.7% 4,040.8 4,167.3 +3.1% 

รำยไดอ้ืน่ 22.9 13.2 14.6 -36.1% +10.9% 38.7 27.8 -28.2% 

รวมรำยได ้ 1,852.6 2,146.7 2,048.5 +10.6% -4.6% 4,079.6 4,195.1 +2.8% 

 
1. รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน   

หน่วย: ลำ้นบำท, % 

  
  

 

ไตรมำส 2/2564 vs ไตรมำส 2/2563 (YoY)    

 ในไตรมำส 2/2564 บริษัทฯ มีรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำน 2,033.8 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 204.1 ลำ้นบำท หรือ 

11.2% YoY โดยมรีำยละเอยีดดงันี ้ 

 รำยไดจ้ำกกำรขำย 1,910.7 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 164.4 ลำ้นบำท หรอื 9.4% YoY โดยมสีำเหตหุลักมำ

จำกมำตรกำรล็อกดำวน์ประเทศในชว่งเวลำเดยีวกันของปีกอ่น เพือ่สกัดกัน้กำรแพร่ระบำดของ COVID-
19 ระลอกแรก ส่งผลใหย้อดขำยสำขำในไตรมำส 2/2563 ลดลงอย่ำงมีนัยส ำคัญ ทัง้นี้ ยอดขำยที่

เตบิโตไดอ้ย่ำงต่อเนื่อง ไดแ้ก่ ยอดขำยสำขำ เตบิโต 15.8% YoY ยอดขำยออนไลน์เตบิโต 16.5% 
YoY ยอดขำย OEM ตำ่งประเทศ เตบิโต 89.8% YoY ยอดขำยแฟรนไชสต์ำ่งประเทศ เตบิโต 17.1% 

YoY และยอดขำย Younique Customized Furniture เตบิโต 68.4% YoY 

 รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำและบรกิำร 123.2 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 39.7 ลำ้นบำท หรือ 47.6% YoY โดยมี
สำเหตุหลักมำจำกจำกมำตรกำรล็อกดำวน์ประเทศในช่วงเวลำเดยีวกันของปีก่อน บริษัทฯ จงึไดใ้ห ้

สว่นลดคำ่เชำ่กับผูเ้ชำ่พืน้ทีเ่พือ่บรรเทำผลกระทบจำกรำยไดท้ีล่ดลงของผูเ้ชำ่ สง่ผลใหร้ำยไดค้ำ่เชำ่ใน
ไตรมำส 2/2563 ลดลงอย่ำงมนัียส ำคัญ ทัง้นี้ ในไตรมำส 2/2564 บรษัิทฯ ไดม้ีกำรใหส้ว่นลดกับผูเ้ชำ่

บำงสว่นทีไ่ดรั้บผลกระทบจำกมำตรกำรควบคมุพืน้ทีค่วบคมุสงูสดุและเขม้งวดของหน่วยงำนภำครัฐเพื่อ

สกดักัน้กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ระลอก 3 อกีครัง้ แตส่ว่นลดไมม่ำกเทำ่กับในไตรมำส 2/2563  

1,746.3 2,005.1 1,910.7

83.5
128.4 123.2

1,829.8
2,133.5 2,033.8

0.0
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3,000.0
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ไตรมาส 
2/2563

ไตรมาส 
1/2564

ไตรมาส 
2/2564

3,822.5 3,915.7

218.3 251.6

4,040.8 4,167.3

0.0

500.0

1,000.0

1,500.0

2,000.0

2,500.0

3,000.0

3,500.0

4,000.0

4,500.0

5,000.0

6M/2563 6M/2564

รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ 

รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และ
บรกิำร 

*มลูคำ่อำจแตกตำ่งกันทีท่ศนยิม 1 ต ำแหน่ง เนือ่งจำกกำรปัดเศษ 

 

-4.7% QoQ 

+11.2% YoY +3.1% YoY 
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*มลูคำ่อำจแตกตำ่งกันทีท่ศนยิม 1 ต ำแหน่ง เนือ่งจำกกำรปัดเศษ 

 

ไตรมำส 2/2564 vs ไตรมำส 1/2564 (QoQ)     

 ในไตรมำส 2/2564 บรษัิทฯ มรีำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน 2,033.8 ลำ้นบำท ลดลง 99.7 ลำ้นบำท หรอื 4.7% 
QoQ โดยมรีำยละเอยีดดงันี ้

 รำยไดจ้ำกกำรขำย 1,910.7 ลำ้นบำท ลดลง 94.4 ลำ้นบำท หรอื 4.7% QoQ เนื่องจำกสถำนกำรณ์

กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ระลอก 3 ตัง้แตเ่ดอืนเมษำยน 2564 ทีผ่่ำนมำ ซึง่ถอืวำ่รุนแรงทีสุ่ดนับ
จำกมกีำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ในประเทศไทย สง่ผลใหผู้บ้รโิภคมคีวำมกังวลและระมัดระวังเรือ่ง

กำรใชจ้่ำยเพิ่มขึน้ อย่ำงไรก็ตำม ยังมียอดขำยบำงช่องทำงจ ำหน่ำยที่ยังสำมำรถเตบิโตได ้ไดแ้ก่ 
ชอ่งทำงออนไลน ์เตบิโต 53.3% QoQ และรำ้นคำ้ตวัแทนจ ำหน่ำยในประเทศ เตบิโต 15.2% QoQ  

 รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำและบรกิำร 123.2 ลำ้นบำท ลดลง 5.3 ลำ้นบำท หรือ 4.1% QoQ เนื่องจำก

กำรใหส้ว่นลดค่ำเชำ่กับผูเ้ชำ่พืน้ที ่เพื่อบรรเทำผลกระทบจำกมำตรกำรควบคุมพืน้ทีค่วบคุมสงูสดุและ
เขม้งวดหลงัของหน่วยงำนภำครัฐ เพือ่สกดักัน้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ระลอก 3 

 

6M/2564 vs 6M/2563 (YoY)  

 ในชว่ง 6M/2564 บรษัิทฯ มรีำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน 4,167.3 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 126.5 ลำ้นบำท หรอื 3.1% 
YoY โดยมรีำยละเอยีดดงันี ้

 รำยไดจ้ำกกำรขำย 3,915.7 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 93.2 ลำ้นบำท หรอื 2.4% YoY โดยมสีำเหตหุลักมำ
จำกมำตรกำรล็อกดำวน์ประเทศในช่วงเวลำเดียวกันของปีก่อน ส่งผลใหย้อดขำยสำขำในช่วงเวลำ

ดังกล่ำวลดลงอย่ำงมีนัยส ำคัญ แมจ้ะมีกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ระลอก 2 ตัง้แต่ปลำยเดือน
ธันวำคม และ ระลอก 3 ตัง้แต่เดือนเมษำยน 2564 ทีผ่ำนมำ ทัง้นี้ ยอดขำยที่มีกำรเติบโต ไดแ้ก่ 

ยอดขำยสำขำ เตบิโต 1.3% YoY ยอดขำยออนไลน์ เตบิโต 38.9% YoY ยอดขำย OEM ตำ่งประเทศ 
เติบโต 168.2% YoY ยอดขำยแฟรนไชส์ต่ำงประเทศ เติบโต 17.9% YoY ยอดขำยโครงกำร

ตำ่งประเทศ เตบิโต 7.8% YoY และยอดขำย Younique Customized Furniture เตบิโต 39.4% YoY 

 รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำและบรกิำร 251.6 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 33.3 ลำ้นบำท หรือ 15.2% YoY โดยมี
สำเหตุหลักมำจำกกำรใหส้่วนลดกับผูเ้ช่ำเพื่อบรรเทำผลกระทบจำกมำตรกำรล็อกดำวน์ประเทศใน

ชว่งเวลำเดยีวกันของปีก่อน ทัง้นี้ ในไตรมำส 2/2564 บรษัิทฯ ไดม้กีำรใหส้ว่นลดกับผูเ้ชำ่บำงส่วนที่
ไดรั้บผลกระทบจำกมำตรกำรควบคุมพื้นทีค่วบคุมสงูสดุและเขม้งวด เพื่อสกัดกัน้สถำนกำรณ์กำรแพร่

ระบำดของ COVID-19 ระลอก 3 อกีครัง้ แตไ่มม่ำกเทำ่กบัชว่งเวลำเดยีวกนัของปีกอ่น 
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*มลูคำ่อำจแตกตำ่งกันทีท่ศนยิม 1 ต ำแหน่ง เนือ่งจำกกำรปัดเศษ 

 

2. ตน้ทนุขำยและบรกิำร   
หน่วย: ลำ้นบำท, % 

 

 
 

 

 

ไตรมำส 2/2564 vs ไตรมำส 2/2563 (YoY)    

 ในไตรมำส 2/2564 บรษัิทฯ มตีน้ทุนขำยและบรกิำร 1,138.9 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 76.2 ลำ้นบำท หรือ 7.2% 
YoY โดยมรีำยละเอยีดดงันี ้

 ตน้ทุนขำยสนิคำ้ 1,066.5 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 65.1 ลำ้นบำท หรือ 6.5% YoY ซึง่เป็นไปในทศิทำง
เดยีวกับยอดขำยทีเ่พิม่ขึน้ รวมถงึกำรเพิม่ขึน้ของรำคำตน้ทนุ Particle Board ซึง่เป็นวัตถุดบิหลักของ

กำรผลติเฟอรน์เิจอร ์ 

 ตน้ทุนกำรใหเ้ช่ำและบรกิำร 72.4 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 11.0 ลำ้นบำท หรอื 18.0% YoY ซึง่เป็นไปใน

ทศิทำงเดยีวกบัรำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำรทีเ่พิม่ขึน้  

ไตรมำส 2/2564 vs ไตรมำส 1/2564 (QoQ)     

 ในไตรมำส 2/2564 บริษัทฯ มีตน้ทุนขำยและบริกำร 1,138.9 ลำ้นบำท ลดลง 63.7 ลำ้นบำท หรือ 5.3% 
QoQ โดยมรีำยละเอยีดดงันี ้

 ตน้ทุนขำยสนิคำ้ 1,066.5 ลำ้นบำท ลดลง 68.6 ลำ้นบำท หรือ 6.0% QoQ ซึง่เป็นไปในทศิทำง

เดยีวกบัยอดขำยทีล่ดลง  

 ตน้ทุนกำรใหเ้ช่ำและบรกิำร 72.4 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 4.9 ลำ้นบำท หรือ 7.2% QoQ เนื่องจำกมี
รำยกำรตดัจำ่ยคำ่เสือ่มรำคำอสงัหำรมิทรัพยเ์พือ่กำรลงทนุเพิม่ขึน้   

6M/2564 vs 6M/2563 (YoY)     

 ในชว่ง 6M/2564 บรษัิทฯ มตีน้ทนุขำยและบรกิำร 2,341.5 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 83.0 ลำ้นบำท หรอื 3.7% YoY 
โดยมรีำยละเอยีดดงันี ้

 ตน้ทุนขำยสนิคำ้ 2,201.5 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 77.7 ลำ้นบำท หรือ 3.7% YoY เซึง่เป็นไปในทศิทำง
เดยีวกับยอดขำยทีเ่พิม่ขึน้ รวมถงึกำรเพิม่ขึน้ของรำคำตน้ทนุ Particle Board ซึง่เป็นวัตถุดบิหลักของ

กำรผลติเฟอรน์เิจอร ์

 ตน้ทุนกำรใหเ้ช่ำและบรกิำร 139.9 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 5.3 ลำ้นบำท หรือ 3.9% YoY ซึง่เป็นไปใน

ทศิทำงเดยีวกบัรำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำรทีเ่พิม่ขึน้    
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ตน้ทนุขำยสนิคำ้ 

ตน้ทนุกำรใหเ้ชำ่และบรกิำร 

-5.3% QoQ 

+7.2% YoY +3.7% YoY 



ค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจัดกำร (MD&A) ส ำหรับไตรมำส 2 สิน้สดุวันที ่30 มถินุำยน 2564 
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*มลูคำ่อำจแตกตำ่งกันทีท่ศนยิม 1 ต ำแหน่ง เนือ่งจำกกำรปัดเศษ 

 

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

   
 

 

ไตรมำส 2/2564 vs ไตรมำส 2/2563 (YoY)    

 ในไตรมำส 2/2564 บรษัิทฯ มกี ำไรขัน้ตน้ 895.0 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 127.9 ลำ้นบำท หรอื 16.7% YoY โดย
มรีำยละเอยีดดงันี้ 

 ก ำไรข ัน้ตน้จำกกำรขำย 844.2 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 99.2 ลำ้นบำท หรอื 13.3% YoY ซึง่เป็นไปใน

ทศิทำงเดียวกันกับกำรเพิ่มขึน้ของยอดขำย กำรมีสัดส่วนกำรขำยสนิคำ้ที่มีอัตรำก ำไรขัน้ตน้สูง
เพิม่ขึน้ เชน่ ยอดขำยสำขำ และ ยอดขำย Younique Customized Furniture เป็นตน้ รวมถงึกำรปรับ

เพิ่มรำคำขำยเพื่อชดเชยกำรเพิม่ขึน้ของรำคำตน้ทุน Particle Board ซึง่เป็นวัตถุดบิหลักของกำร

ผลติเฟอรน์เิจอร ์ 

 ก ำไรข ัน้ตน้จำกกำรใหเ้ช่ำและบรกิำร 50.8 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 28.7 ลำ้นบำท หรอื 130.0% YoY 

ซึง่เป็นไปในทศิทำงเดยีวกันกับรำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำรทีเ่พิม่ขึน้ เนื่องจำกกำรใหส้ว่นลดคำ่
เชำ่กบัผูเ้ชำ่ในไตรมำส 2/2564 นอ้ยกวำ่ในชว่งเวลำเดยีวกนัของปีกอ่น      

ไตรมำส 2/2564 vs ไตรมำส 1/2564 (QoQ)     

 ในไตรมำส 2/2564 บรษัิทฯ มกี ำไรขัน้ตน้ 895.0 ลำ้นบำท ลดลง 35.9 ลำ้นบำท ลดลง 3.9% QoQ โดยมี
รำยละเอยีดดงันี ้

 ก ำไรข ัน้ตน้จำกกำรขำย 844.2 ลำ้นบำท ลดลง 25.8 ลำ้นบำท หรือ 3.0% QoQ ซึง่เป็นไปใน
ทศิทำงเดยีวกับยอดขำยทีล่ดลง อย่ำงไรก็ตำม อัตรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำรขำยเพิม่ขึน้เล็กนอ้ย QoQ 

เนือ่งจำกบรษัิทฯ ไดป้รับเพิม่รำคำขำยเพือ่ชดเชยกำรเพิม่ขึน้ของรำคำตน้ทนุ Particle Board ซึง่เป็น
วัตถุดบิหลักของกำรผลติเฟอร์นิเจอร์ รวมถงึกำรมีสัดส่วนกำรขำยสำขำซึง่มีอัตรำก ำไรขัน้ตน้สูง

เพิม่ขึน้   

 ก ำไรข ัน้ตน้จำกกำรใหเ้ช่ำและบรกิำร 50.8 ลำ้นบำท ลดลง 10.1 ลำ้นบำท หรือ 16.6% QoQ 
ซึง่เป็นไปในทศิทำงเดยีวกันกับกำรลดลงของรำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำและบริกำร เนื่องจำกกำรให ้

ส่วนลดค่ำเช่ำกับผูเ้ช่ำพื้นที ่ เพื่อบรรเทำผลกระทบจำกมำตรกำรควบคุมพื้นที่ควบคุมสูงสุดและ
เขม้งวดหลงัของหน่วยงำนภำครัฐ เพือ่สกดักัน้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ระลอก 3 
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ค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจัดกำร (MD&A) ส ำหรับไตรมำส 2 สิน้สดุวันที ่30 มถินุำยน 2564 
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*มลูคำ่อำจแตกตำ่งกันทีท่ศนยิม 1 ต ำแหน่ง เนือ่งจำกกำรปัดเศษ 

 

6M/2564 vs 6M/2563 (YoY)    

 ในรอบ 6M/2564 บรษัิทฯ มกี ำไรขัน้ตน้ 1,825.9 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 43.5 ลำ้นบำท หรอื 2.4% YoY โดยมี
รำยละเอยีดดงันี ้

 ก ำไรข ัน้ตน้จำกกำรขำย 1,714.2 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 15.5 ลำ้นบำท หรอื 0.9% YoY ซึง่เป็นไปใน

ทิศทำงเดียวกันกับกำรเพิ่มขึ้นของยอดขำย ทัง้นี้ อัตรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำรขำยปรับตัวลดลง 
เนื่องจำกกำรเพิม่ขึน้ของรำคำตน้ทุน Particle Board ซึง่เป็นวัตถุดบิหลักของกำรผลติเฟอร์นิเจอร์ 

รวมถงึกำรมสีดัสว่นกำรขำยสนิคำ้ทีม่อีัตรำก ำไรขัน้ตน้ต ่ำเพิม่ขึน้ ไดแ้ก ่ยอดขำย OEM ตำ่งประเทศ 
และกำรขำยสนิคำ้ Clearance ในช่วงไตรมำส 1/2564 เพื่อระบำยสนิคำ้ที่มีกำรเคลื่อนไหวต ่ำ 

อย่ำงไรก็ตำม บรษัิทฯ ไดม้กีำรปรับรำคำขำยเพิม่ขึน้ตัง้แต่เดอืนเมษำยน 2564 ทีผ่่ำนมำ เพื่อชว่ย

ชดเชยกำรเพิม่ขึน้ของรำคำตน้ทนุ Particle Board  

 ก ำไรข ัน้ตน้จำกกำรใหเ้ช่ำและบรกิำร 111.7 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 28.0 ลำ้นบำท หรอื 33.5% YoY 

โดยมสีำเหตหุลกัมำจำกรำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำรทีเ่พิม่ขึน้ เนือ่งจำกกำรใหส้ว่นลดคำ่เชำ่กับผู ้
เชำ่ในไตรมำส 2/2564 ลดลงกวำ่ในชว่งเวลำเดยีวกนัของปีกอ่น      

  



ค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจัดกำร (MD&A) ส ำหรับไตรมำส 2 สิน้สดุวันที ่30 มถินุำยน 2564 
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4. คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและจดัจ ำหนำ่ย* 
หน่วย: ลำ้นบำท, % 

 

*คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและจัดจ ำหน่ำยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้ในรำ้นคำ้ปลกีและพืน้ทีเ่ชำ่ของบรษัิทฯ เชน่ ค่ำใชจ้่ำยพนักงำน คำ่เสือ่มรำคำ คำ่สำธำรณูปโภค และคำ่เชำ่ 
ฯลฯ 
 

ไตรมำส 2/2564 vs ไตรมำส 2/2563 (YoY)    

 ในไตรมำส 2/2564 บรษัิทฯ มคีำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและจัดจ ำหน่ำย 484.2 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 20.6 ลำ้นบำท 
หรอื 4.4% YoY เนือ่งจำกรำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำนทีเ่พิม่ขึน้ รวมถงึในชว่งเวลำเดยีวกนัของปีกอ่นมกีำรปิด

สำขำสว่นใหญ่ตำมมำตรกำรล็อกดำวน์เพื่อสกัดกัน้กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ระลอกแรก ซึง่สง่ผลให ้
คำ่ใชจ้ำ่ยนอ้ยกวำ่ปกต ิ 

 อัตรำค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและจัดจ ำหน่ำยต่อรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนงำนปรับตัวลดลง YoY เนื่องจำก
รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำนทีเ่พิม่ขึน้ รวมถงึมกีำรบรหิำรคำ่ใชจ้ำ่ยดขีึน้ 

ไตรมำส 2/2564 vs ไตรมำส 1/2564 (QoQ)     

 ในไตรมำส 2/2564 บรษัิทฯ มคีำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและจัดจ ำหน่ำย 484.2 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 11.6 ลำ้นบำท 
หรอื 2.4% QoQ โดยมสีำเหตหุลกัจำกคำ่ใชจ้ำ่ยสง่เสรมิกำรขำยทีเ่พิม่ขึน้ โดยเฉพำะจำกกำรขำยออนไลน ์ 

 อตัรำคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและจัดจ ำหน่ำยตอ่รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำนเพิม่ขึน้ QoQ เนือ่งจำกรำยไดจ้ำกกำร
ด ำเนนิงำนลดลง อยำ่งไรก็ตำม กำรบรหิำรคำ่ใชจ้ำ่ยยังมปีระสทิธภิำพดอียำ่งตอ่เนือ่ง 

6M/2564 vs ไตรมำส 6M/2563 (YoY)    

 ในรอบ 6M/2564 บรษัิทฯ มคี่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและจัดจ ำหน่ำย 956.9 ลำ้นบำท ลดลง 43.5 ลำ้นบำท 
หรอื 4.4% YoY แมร้ำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำนเพิม่ขึน้ โดยมเีหตผุลหลกัมำจำกควำมสำมำรถของบรษัิทฯ ใน

กำรบรหิำรจัดกำรค่ำใชจ้่ำยไดด้ขี ึน้ในเกอืบทุกสว่นงำน เชน่ ค่ำใชจ้่ำยพนักงำน ค่ำใชจ้่ำยสำธำรณูปโภค 
และคำ่สง่เสรมิกำรขำย เป็นตน้ 

 อัตรำคำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยและจัดจ ำหน่ำยตอ่รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำนงำนปรับตัวลดลง YoY เนื่องจำกกำร
บรหิำรคำ่ใชจ้ำ่ยดขีึน้ และรำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำนทีเ่พิม่ขึน้   
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คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและ
จัดจ ำหน่ำย 

*มลูคำ่อำจแตกตำ่งกันทีท่ศนยิม 1 ต ำแหน่ง เนือ่งจำกกำรปัดเศษ 

 

+2.4% QoQ 

+4.4% YoY -4.4% YoY 



ค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจัดกำร (MD&A) ส ำหรับไตรมำส 2 สิน้สดุวันที ่30 มถินุำยน 2564 
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5. คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร* 

หน่วย: ลำ้นบำท, % 

   

*คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในสว่นงำนสนับสนุน เชน่ คำ่ใชจ้ำ่ยพนักงำน คำ่จัดสง่สนิคำ้ และคำ่เสือ่มรำคำ เป็นตน้ 
 

ไตรมำส 2/2564 vs ไตรมำส 2/2563 (YoY)    

 ในไตรมำส 2/2564 บรษัิทฯ มคีำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร 242.7 ลำ้นบำท ลดลง 0.6 ลำ้นบำท หรอื 0.3% YoY 
โดยมเีหตผุลหลักมำจำกกำรบรหิำรคำ่ใชจ้่ำยดขีึน้ แมค้ำ่ใชจ้่ำยในกำรจัดสง่สนิคำ้เพิม่สงูขึน้ ตำมยอดขำยที่

เพิม่ขึน้   

 อัตรำค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรต่อรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนปรับตัวลดลง YoY เนื่องจำกรำยไดจ้ำกกำร

ด ำเนนิงำนทีเ่พิม่ขึน้ รวมถงึมกีำรบรหิำรคำ่ใชจ้ำ่ยดขีึน้ 

ไตรมำส 2/2564 vs ไตรมำส 1/2564 (QoQ)     

 ในไตรมำส 2/2564 บรษัิทฯ มคีำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 242.7 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 10.2 ลำ้นบำท หรอื 4.4% 
QoQ โดยมสีำเหตหุลกัจำกคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดสง่สนิคำ้ทีเ่พิม่สงูขึน้ จำกยอดขำยออนไลน์ทีเ่พิม่ขึน้  

 อัตรำค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรต่อรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนปรับตัวเพิ่มขึน้ QoQ เนื่องจำกรำยไดจ้ำกกำร
ด ำเนนิงำนลดลง อยำ่งไรก็ตำม กำรบรหิำรคำ่ใชจ้ำ่ยยังมปีระสทิธภิำพดอียำ่งตอ่เนือ่ง 

6M/2564 vs 6M/2563 (YoY)    

 ในรอบ 6M/2564 บรษัิทฯ มคีำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร 475.2 ลำ้นบำท ลดลง 39.1 ลำ้นบำท หรอื 7.6% YoY 
เนือ่งจำกกำรบรหิำรคำ่ใชจ้ำ่ยทีด่ขี ึน้ เชน่ คำ่ใชจ้ำ่ยพนักงำน เป็นตน้ 

 อัตรำคำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำรตอ่รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำนปรับตัวลดลง YoY เนื่องจำกกำรบรหิำรคำ่ใชจ้่ำยดี

ขึน้ และรำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำนทีเ่พิม่ขึน้   
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คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร 

*มลูคำ่อำจแตกตำ่งกันทีท่ศนยิม 1 ต ำแหน่ง เนือ่งจำกกำรปัดเศษ 

 

-7.6% YoY 

+4.4% QoQ 

-0.3% YoY 
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6. ตน้ทนุทำงกำรเงนิ 

หน่วย: ลำ้นบำท, % 

 

ไตรมำส 2/2564 vs ไตรมำส 2/2563 (YoY)    

 ในไตรมำส 2/2564 บรษัิทฯ มตีน้ทนุทำงกำรเงนิ 65.5 ลำ้นบำท ลดลง 11.7 ลำ้นบำท หรอื 15.2% YoY 

โดยมรีำยละเอยีดดงันี ้

 ตน้ทุนทำงกำรเงนิในสว่นของเงนิกูส้ถำบันกำรเงนิ 18.5 ลำ้นบำท ลดลง 14.7 ลำ้นบำท หรือ 

44.3% YoY จำก 33.2 ลำ้นบำท ในไตรมำส 2/2563 โดยมีเหตุผลหลักมำจำกกำรช ำระคืน

เงนิกูส้ถำบนักำรเงนิอยำ่งตอ่เนือ่ง 

 ตน้ทนุทำงกำรเงนิในสว่นของสนิทรัพยส์ทิธกิำรใช ้47.0 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 3.0 ลำ้นบำท หรอื 

6.7% YoY จำก 44.0 ลำ้นบำท ในไตรมำส 2/2563 เนือ่งจำกสนิทรัพยส์ทิธกิำรใชท้ีเ่พิม่ขึน้ 

ทัง้นี้ ณ สิน้ไตรมำส 2/2564 บรษัิทฯ มหีนี้เงนิกูส้ถำบันกำรเงนิรวม 2,575.3 ลำ้นบำท ลดลง 1,185.2 
ลำ้นบำท หรอื 31.5% จำก 3,760.5 ลำ้นบำท ณ สิน้ไตรมำส 2/2563 ซึง่มปัีจจัยสนับสนุนจำกกำรบรหิำร

สภำพคลอ่งทีด่ ีรวมถงึมกีำรเลือ่นกำรลงทนุขนำดใหญบ่ำงสว่นออกไป  

ภำระหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้ ณ สิน้ไตรมำส 2/2564 เทำ่กับ 5,369.9 ลำ้นบำท ลดลง 1,129.8 ลำ้นบำท 

หรอื 17.4% จำก 6,499.7 ลำ้นบำท ณ สิน้ไตรมำส 2/2563 

ไตรมำส 2/2564 vs ไตรมำส 1/2564 (QoQ)     

 ในไตรมำส 2/2564 บรษัิทฯ มตีน้ทนุทำงกำรเงนิ 65.5 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 0.7 ลำ้นบำท หรอื 1.1% QoQ 
โดยมรีำยละเอยีดดงันี ้

 ตน้ทุนทำงกำรเงนิในส่วนของเงนิกูส้ถำบันกำรเงนิ 18.5 ลำ้นบำท ลดลง 2.6 ลำ้นบำท หรือ 

12.3% QoQ จำก 21.1 ลำ้นบำท ในไตรมำส 1/2564 โดยมีเหตุผลหลักมำจำกกำรช ำระคืน

เงนิกูส้ถำบนักำรเงนิอยำ่งตอ่เนือ่ง 

 ตน้ทนุทำงกำรเงนิในสว่นของสนิทรัพยส์ทิธกิำรใช ้47.0 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 3.3 ลำ้นบำท หรอื 

7.6% QoQ จำก 43.7 ลำ้นบำท ในไตรมำส 1/2564 เนือ่งจำกสนิทรัพยส์ทิธกิำรใชท้ีเ่พิม่ขึน้ 

ทัง้นี้ ณ สิน้ไตรมำส 2/2564 บรษัิทฯ มหีนี้เงนิกูส้ถำบันกำรเงนิรวม 2,575.3 ลำ้นบำท ลดลง 73.8 ลำ้น
บำท หรอื 2.8% จำก 2,649.2 ลำ้นบำท ณ สิน้ไตรมำส 1/2564 ทัง้นี้ บรษัิทฯ ไดช้ ำระคนืหนี้เงนิกูร้ะยะ

ยำวกอ่นก ำหนด 200.0 ลำ้นบำท   

ภำระหนีส้นิทีม่ภีำระดอกเบีย้ ณ สิน้ไตรมำส 2/2564 เทำ่กบั 5,369.9 ลำ้นบำท ลดลง 18.9 ลำ้นบำท หรอื 

0.4% จำก 5,388.8 ลำ้นบำท ณ สิน้ไตรมำส 1/2564 
 

6M/2564 vs 6M/2563 (YoY)    

 ในรอบ 6M /2564 บรษัิทฯ มตีน้ทนุทำงกำรเงนิ 130.3 ลำ้นบำท ลดลง 31.7 ลำ้นบำท หรอื 19.5% YoY 

โดยมรีำยละเอยีดดงันี ้ 

 ตน้ทุนทำงกำรเงนิในสว่นของเงนิกูส้ถำบันกำรเงนิ 39.6 ลำ้นบำท ลดลง 34.2 ลำ้นบำท หรือ 

46.3% YoY จำก 73.8 ลำ้นบำท บำท ในชว่งเวลำเดยีวกนัของปีกอ่น โดยมเีหตผุลหลกัมำจำก

กำรช ำระคนืเงนิกูส้ถำบนักำรเงนิอยำ่งตอ่เนือ่ง 

 ตน้ทนุทำงกำรเงนิในสว่นของสนิทรัพยส์ทิธกิำรใช ้90.7 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 2.5 ลำ้นบำท หรอื 

2.9% YoY จำก 88.1 ลำ้นบำท ในชว่งเวลำเดยีวกนัของปีกอ่น เนือ่งจำกสนิทรัพยส์ทิธกิำรใชท้ี่

เพิม่ขึน้ 
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*มลูคำ่อำจแตกตำ่งกันทีท่ศนยิม 1 ต ำแหน่ง เนือ่งจำกกำรปัดเศษ 
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7. คำ่ใชจ้ำ่ย (รำยได)้ ภำษเีงนิได ้

หน่วย: ลำ้นบำท, % 

 
 

 

ไตรมำส 2/2564 vs ไตรมำส 2/2563 (YoY)    

 ในไตรมำส 2/2564 บรษัิทฯ มคีำ่ใชจ้ำ่ยภำษีเงนิได ้16.1 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 25.0 ลำ้นบำท จำกรำยไดภ้ำษี
เงนิได ้8.8 ลำ้นบำท ในไตรมำส 2/2563 YoY เนื่องจำกบรษัิทฯ มกี ำไรกอ่นภำษีเงนิไดเ้พิม่ขึน้ รวมถงึงบ
กำรเงนิเฉพำะกจิกำรในไตรมำส 2/2563 มผีลขำดทุน (หลังหักรำยไดเ้งนิปันผล) จำกกำรปิดสำขำสว่น

ใหญต่ำมมำตรกำรล็อกดำวนใ์นชว่งเวลำเดยีวกนัของปีกอ่น   

ทัง้นี้  ในไตรมำส 2/2564 บรษัิทฯ ไดใ้ชส้ทิธปิระโยชน์ทำงภำษีจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำร

ลงทนุ (BOI) จำกกำรลงทนุในเครือ่งจักรใหม่ จ ำนวน 4.2 ลำ้นบำท 

ไตรมำส 2/2564 vs ไตรมำส 1/2564 (QoQ)     

 ในไตรมำส 2/2564 บรษัิทฯ มคี่ำใชจ้่ำยภำษีเงนิได ้16.1 ลำ้นบำท ลดลง 12.7 ลำ้นบำท หรือ 44.0% 
QoQ เนือ่งจำกก ำไรกอ่นภำษีเงนิไดล้ดลง รวมถงึกำรใชส้ทิธปิระโยชนท์ำงภำษีฯ ลดลง จำก 6.2 ลำ้นบำท 
ในไตรมำส 1/2564 เหลอื 4.2 ลำ้นบำท ในไตรมำส 2/2564 

 

6M/2564 vs 6M/2563 (YoY)    

 ในรอบ 6M/2564 บรษัิทฯ มคี่ำใชจ้่ำยภำษีเงนิได ้44.9 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 33.2 ลำ้นบำท หรือ 282.5% 
YoY เนือ่งจำกก ำไรกอ่นภำษีเงนิไดเ้พิม่ขึน้   

ทัง้นี ้ ในรอบ 6M/2564 บรษัิทฯ ไดใ้ชส้ทิธปิระโยชน์ทำงภำษีฯ จ ำนวน 10.4 ลำ้นบำท จำกสทิธปิระโยชน์

ทำงภำษีทีจ่ะไดรั้บจำกกำรลงทนุในเครือ่งจักรใหมท่ัง้หมด 64.3 ลำ้นบำท 
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*มลูคำ่อำจแตกตำ่งกันทีท่ศนยิม 1 ต ำแหน่ง เนือ่งจำกกำรปัดเศษ 

 

-44.0% QoQ 

+282.9% YoY +282.5% YoY 
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8. ก ำไรสุทธแิละอตัรำก ำไรสุทธ ิ

หน่วย: ลำ้นบำท, % 

 

ไตรมำส 2/2564 vs ไตรมำส 2/2563 (YoY)    

 ในไตรมำส 2/2564 บริษัทฯ มีก ำไรสุทธ ิ101.0 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 86.5 ลำ้นบำท หรือ 596.7% YoY โดยมี
เหตผุลหลกัดงัตอ่ไปนี ้

 รำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนเพิม่ขึน้ ทัง้รำยไดจ้ำกกำรขำยและรำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำและบริกำร เนื่องจำก

ในชว่งเวลำเดยีวกันของปีก่อนมมีำตรกำรล็อกดำวน์ประเทศ เพื่อสกัดกัน้กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 
ระลอกแรก สง่ผลใหร้ำยไดใ้นไตรมำส 2/2563 ลดลงอยำ่งมนัียส ำคญั   

 อตัรำก ำไรขัน้ตน้เพิม่ขึน้ ทัง้อตัรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำรขำยและอัตรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำร  

 อตัรำสว่นคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรจัดกำรคำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำรดขีึน้   

 บรษัิทฯ ไดใ้ชส้ทิธปิระโยชน์ทำงภำษีจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทนุ (BOI) จำกกำรลงทนุ

ในเครือ่งจักรใหม ่จ ำนวน 4.2 ลำ้นบำท  

ไตรมำส 2/2564 vs ไตรมำส 1/2564 (QoQ)     

 ในไตรมำส 2/2564 บรษัิทฯ มกี ำไรสทุธ ิ101.0 ลำ้นบำท ลดลง 44.3 ลำ้นบำท หรอื 30.5% QoQ โดยมเีหตผุล
หลกัดงัตอ่ไปนี ้

 รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำนลดลง ทัง้รำยไดจ้ำกกำรขำยและรำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำร เนือ่งจำกควำม

กังวลต่อสภำวะเศรษฐกจิและสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ระลอก 3 ตัง้แต่เดอืนเมษำยน 
2564 ทีผ่ำ่นมำ  

 อัตรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำรลดลง เนื่องจำกกำรใหส้ว่นลดค่ำเชำ่กับผูเ้ชำ่พืน้ทีเ่พื่อบรรเทำ

ผลกระทบจำกมำตรกำรควบคุมพื้นทีค่วบคุมสงูสุดและเขม้งวดหลังของหน่วยงำนภำครัฐ อย่ำงไรก็ตำม
อัตรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำรขำยดขีึน้ QoQ เนื่องจำกบรษัิทฯ ไดป้รับเพิม่รำคำขำยเพือ่ชดเชยกำรเพิม่ขึน้ของ

รำคำตน้ทนุ Particle Board รวมถงึกำรมสีดัสว่นกำรขำยสำขำซึง่มอีัตรำก ำไรขัน้ตน้สงูเพิม่ขึน้   

 คำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำรจัดกำรคำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำรเพิม่ขึน้ เชน่ คำ่ใชจ้่ำยสง่เสรมิกำรขำยและ

ค่ำใชจ้่ำยในกำรขนส่ง โดยเฉพำะจำกช่องทำงออนไลน์ อย่ำงไรก็ตำม กำรบริหำรค่ำใชจ้่ำยยังมี

ประสทิธภิำพดอียำ่งตอ่เนือ่ง 

 บรษัิทฯ ไดใ้ชส้ทิธปิระโยชนท์ำงภำษีฯ 4.2 ลำ้นบำท ลดลงจำก 6.2 ลำ้นบำท ในไตรมำส 1/2564 

6M/2564 vs 6M/2563 (YoY)    

 ในรอบ 6M/2564 บรษัิทฯ มกี ำไรสทุธ ิ246.4 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 113.7 ลำ้นบำท หรอื 85.7% YoY โดยมเีหตผุล
หลกัดงัตอ่ไปนี ้

 รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำนเพิม่ขึน้ ทัง้รำยไดจ้ำกกำรขำยและรำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำร  

 อตัรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำรเพิม่ขึน้ 

 กำรบรหิำรจัดกำรคำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำรทีด่ขี ึน้ เชน่ คำ่ใชจ้่ำยพนักงำน คำ่ใชจ้่ำยสำธำรณูปโภค 
และคำ่สง่เสรมิกำรขำย เป็นตน้   

 บรษัิทฯ ไดใ้ชส้ทิธปิระโยชนท์ำงภำษีฯ จ ำนวน 10.4 ลำ้นบำท จำกสทิธปิระโยชนท์ำงภำษีฯ ทีจ่ะไดรั้บจำก

กำรลงทนุในเครือ่งจักรใหมท่ัง้หมด 64.3 ลำ้นบำท 
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อตัรำก ำไรสทุธ ิ

-30.5% QoQ 

+596.7% 

 

+85.7% YoY 

*มลูคำ่อำจแตกตำ่งกันทีท่ศนยิม 1 ต ำแหน่ง เนือ่งจำกกำรปัดเศษ 
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*มลูคำ่อำจแตกตำ่งกันทีท่ศนยิม 1 ต ำแหน่ง เนือ่งจำกกำรปัดเศษ 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ 

  

  หน่วย: ลำ้นบำท หน่วย: ลำ้นบำท 
  

 
 

  

 

สนิทรพัย ์    

 ณ วนัที ่30 มถินุำยน 2564 บรษัิทฯ มสีนิทรัพยร์วม 12,710.1 ลำ้นบำท ลดลง 241.0 ลำ้นบำท หรอื 1.9% จำก 
12,951.0 ลำ้นบำท ณ วันที ่31 ธันวำคม 2563 โดยมเีหตผุลหลักจำกกำรลดลงของทีด่นิ อำคำร และอปุกรณ์ 

282.9 ลำ้นบำท หรอื 5.2% จำก 5,410.0 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2563 จำกกำรตดัคำ่เสือ่มรำคำ  

ทัง้นี้ สนิคำ้คงเหลอื ณ สิน้ไตรมำส 2/2564 เทำ่กับ 1,741.5 ลำ้นบำท ลดลง 15.5 ลำ้นบำท หรอื 0.9% จำก 

1,757.0 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2563 แต่เพิม่ขึน้ 91.0 ลำ้นบำท หรือ 5.5% จำก ณ สิน้ไตรมำส 1/2564 โดยมี

สำเหตุหลักจำกมกีำรเก็บสต็อก Particle Board ซึง่เป็นวัตถุดบิหลักของกำรผลติเพิม่ขึน้ เนื่องจำกมแีนวโนม้
รำคำเพิม่สงูขึน้ รวมถงึมสีนิคำ้ทีอ่ยูร่ะหวำ่งขนสง่เพิม่ขึน้ 

หนีส้นิ    

 ณ วันที ่30 มถิุนำยน 2564 บรษัิทฯ มหีนี้สนิรวม 7,520.4 ลำ้นบำท ลดลง 351.0 ลำ้นบำท หรือ 4.5% จำก 

7,871.4 ลำ้นบำท ณ วันที ่31 ธันวำคม 2563 โดยมเีหตุผลหลักจำกกำรลดลงของเงนิกูจ้ำกสถำบันกำรเงนิ
จ ำนวน 558.1 ลำ้นบำท หรอื 17.8% จำก 3,133.4 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2563 เหลอื 2,575.3 ลำ้นบำท ณ สิน้

ไตรมำส 2/2564 หลังจำกบริษัทฯ มีกำรช ำระหนี้เงนิกูย้ืมจำกสถำบันกำรเงนิอย่ำงต่อเนื่อง จำกกำรบริหำร
จัดกำรสภำพคลอ่งทีด่ ีโดยเป็นกำรช ำระหนีเ้งนิกูร้ะยะยำวกอ่นก ำหนดช ำระปกต ิ484.7 ลำ้นบำท 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

 ณ วันที ่30 มถิุนำยน 2564 บรษัิทฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทใหญ่รวม 5,188.4 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 110.0 

ลำ้นบำท หรอื 2.2% จำก 5,078.3 ลำ้นบำท ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2563 โดยมเีหตผุลหลกัจำกผลก ำไรจำกกำร
ด ำเนนิงำนของบรษัิทฯ ในรอบ 6 เดอืน ปี 2564 จ ำนวน 246.4 ลำ้นบำท และกำรจ่ำยเงนิปันผลใหก้ับผูถ้ือหุน้ 

ส ำหรับรอบผลประกอบกำรปี 2563 จ ำนวน 136.3 ลำ้นบำท ซึง่เป็นส่วนทีเ่หลอืหลังจำกกำรจ่ำยเงนิปันผล
ระหวำ่งกำลไปแลว้ 75.8 ลำ้นบำท  
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เจำ้หนี้กำรคำ้ 
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แนวโนม้ในอนำคต 

หลังเหตกุำรณก์ำรแพรร่ะบำดของ COVID-19 ในประเทศไทย ตัง้แตร่ะลอกแรกในเดอืนมนีำคม 2563 มำถงึระลอก 2 เมือ่เดอืน

ธันวำคม 2563 และล่ำสดุ ระลอก 3 เมือ่เดอืนเมษำยน 2564 ทีผ่่ำนมำ จ ำนวนผูต้ดิเชือ้ไดท้วคีูณเพิม่ขึน้มำก สง่ผลใหภ้ำครัฐ

ไดอ้อกมำตรกำรล็อกดำวนอ์กีครัง้ เพือ่สกัดกัน้กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 โดยครอบคลุมพืน้ที่ควบคุมสงูสดุและเขม้งวด 
ซึง่คำดวำ่จะสง่ผลกระทบยอดขำยสำขำของบรษัิทฯ ในพืน้ทีด่ังกล่ำวในไตรมำส 3/2564 แต่ควำมรุนแรงของผลกระทบอยู่ใน

ระดับทีน่อ้ยกวำ่กำรล็อกดำวนใ์นปี 2563 เนือ่งจำกยังมบีำงสำขำทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่นพืน้ทีล็่อกดำวน ์ในขณะทีส่ำขำทีอ่ยู่ในพืน้ทีล็่อก
ดำวนส์ว่นหนึง่ยังเปิดใหบ้รกิำรไดบ้ำงสว่น ส ำหรับกำรจ ำหน่ำยสนิคำ้ทีม่คีวำมจ ำเป็นตอ่ชวีติประจ ำวนั อปุกรณเ์ครือ่งมอืชำ่งและ

อุปกรณ์ซ่อมแซมบำ้น นอกจำกนี้ ในส่วนของสำขำในพื้นที่ล็อกดำวน์ที่ปิดใหบ้ริกำร ก็ยังสำมำรถใหบ้รกิำรลูกคำ้ไดผ้่ำน
ช่องทำงผูช้่วยส่วนตัว (Personal Assistant) ของแต่ละสำขำ ทัง้นี้ บรษัิทฯ ไดม้ีกำรประเมนิและเตรียมควำมพรอ้มส ำหรับ

สถำนกำรณ์เลวรำ้ยที่อำจเกดิขึน้อย่ำงระมัดระวัง โดยบรษัิทฯ ไดพ้ัฒนำช่องทำงกำรจ ำหน่ำยอืน่ๆ ที่มศีักยภำพและสำมำรถ
เตบิโตไดอ้ย่ำงต่อเนื่อง เช่น ช่องทำงออนไลน์ และช่องทำง OEM ต่ำงประเทศ รวมถงึกำรขยำยชอ่งทำงกำรจ ำหน่ำยไปยัง 

OEM ในประเทศ และแผนกำรเปิดรำ้นแฟรนไชสใ์นตำ่งประเทศเพิม่ขึน้ในชว่งครึง่หลังของปี ในขณะทีย่ังสำมำรถบรหิำรจัดกำร

สภำพคลอ่งไดเ้ป็นอยำ่งด ีโดยมรีำยละเอยีดดังนี ้

 ยอดขำยออนไลนม์แีนวโนม้ท ำ New High ตอ่เนือ่ง 

หลังจำกยอดขำยออนไลนส์ำมำรถสรำ้งสถติสิงูสดุใหมใ่นไตรมำส 2/2564 
ที่ 237.8 ลำ้นบำท เติบโต 16.5% YoY และ 53.3% QoQ บริษัทฯ มี
ควำมมั่นใจว่ำจะสำมำรถสรำ้งสถติสิูงสุดใหม่ในอนำคตไดอ้ย่ำงต่อเนื่อง 

ทั ้งจำกกำรเติบโตจำกแพลทฟอร์มกำรจ ำหน่ำยของบริษัทฯ และ 

Marketplace ของพันธมติร รวมถงึกำรท ำกำรตลำดอย่ำงมปีระสทิธภิำพ 
และกำรเพิม่รำยกำรสนิคำ้ที่มีแนวโนม้กำรเตบิโตดี ในขณะที่บรษัิทฯ มี

ควำมพรอ้มในดำ้นทรัพยำกรและเทคโนโลยีสนับสนุนเพื่อรองรับกำร
เตบิโตไดอ้ยำ่งตอ่เนือ่ง 

 
 กำรขยำยชอ่งทำงกำรจ ำหนำ่ยใหมไ่ปยงั OEM ในประเทศ 

บรษัิทฯ ไดศ้กึษำและมองเห็นโอกำสในกำรขำยไปยังผูป้ระกอบกำรใน
ประเทศที่มคีวำมตอ้งกำรสนิคำ้ OEM ในกลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไปจ ำหน่ำยใน
พื้นที่ขำยของตัวเอง เช่น รำ้นคำ้ปลีกอุปกรณ์ซอ่มแซมปรับปรุงบำ้น เป็น

ตน้ 

  
 

 

แผนกำรเปิดรำ้นแฟรนไชสต์ำ่งประเทศ  

ณ สิน้ไตรมำส 2/2564 บรษัิทฯ มรีำ้นแฟรนไชสต์่ำงประเทศทัง้หมด 14 

แห่ง ใน 7 ประเทศ ไดแ้ก่ เนปำล ปำกีสถำน มัลดีฟส์ เมียนมำร์ ลำว 

กัมพูชำ และเวียดนำม โดยบริษัทฯ มีแผนกำรเปิดรำ้นแฟรนไชส์ใน

ตำ่งประเทศเพิม่เตมิอกีในครึง่หลังของปีนีแ้ละในปีถดัไป    

 

 

 

 

กำรช ำระหนีเ้งนิกูจ้ำกสถำบนักำรเงนิอยำ่งตอ่เนือ่ง 

บรษัิทฯ ไดช้ ำระหนี้เงนิกูจ้ำกสถำบันกำรเงนิอย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลใหภ้ำระ
หนี้เงนิกูล้ดลงอย่ำงมีนัยส ำคัญ จำก 5,073.9 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2561 

เหลอื 4,664.7 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2562 เหลอื 3,133.4 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 

2563 เหลือ 2,649.2 ลำ้นบำท ณ สิน้ไตรมำส 1/2564 และล่ำสุด เหลอื 
2,575.3  ลำ้นบำท ณ สิน้ไตรมำส 2/2564 โดยภำระหนีเ้งนิกูล้ดลง 558.1 

ลำ้นบำท หรือ 17.8% จำก ณ สิน้ปี 2563 ซึง่รวมกำรช ำระหนี้เงนิกูร้ะยะ
ยำวกอ่นก ำหนดช ำระปกต ิ484.7 ลำ้นบำท 

ทัง้นี้ บรษัิทฯ ยังมคีวำมสำมำรถในกำรบรหิำรสภำพคล่องไดเ้ป็นอย่ำงดี 
สำมำรถจ่ำยเงนิปันผลใหก้ับผูถ้อืหุน้ไดอ้ย่ำงต่อเนื่องนับจำกกำรเขำ้เป็น

บริษัทฯ จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 26 
กรกฏำคม 2562 เป็นตน้มำ โดยล่ำสุด คุณะกรรมกำรบริษัทอนุมัติกำร

จ่ำยเงนิปันผลระหวำ่งกำลในอัตรำหุน้ละ 0.15 บำท คดิเป็นจ ำนวนเงนิรวม 

75.8 ลำ้นบำท ส ำหรับงวดกำรด ำเนินงำน 1 มกรำคม ถงึ 30 มถิุนำยน 
2564 

 


