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สรปุสำระส ำคญั 
 

 

 

สรุปผลกำรด ำเนนิงำน 
  

ไตรมำส 
2/2564 

  

ไตรมำส 
1/2565 

  

ไตรมำส 
2/2565 

  

เปลีย่นแปลง 
+/- 

  

6M/2564 6M/2565 เปลีย่น 
แปลง 
+/- 

(หน่วย: ลำ้นบำท)       %YoY  %QoQ   %YoY 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 1,910.7 1,969.0 1,990.3 +4.2% +1.1% 3,915.7 3,959.3 +1.1% 

รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำร 123.2 152.5 153.8 +24.9% +0.9% 251.6 306.3 +21.8% 

รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน 2,033.8 2,121.5 2,144.1 +5.4% +1.1% 4,167.3 4,265.6 +2.4% 

ก ำไรขัน้ตน้ 895.0 980.6 991.9 +10.8% +1.1% 1,825.9 1,972.4 +8.0% 

คำ่ใชจ่้ำยในกำรขำยและบรหิำร 726.9 763.4 772.6 +6.3% +1.2% 1,432.1 1,536.0 +7.3% 

EBITDA 405.0 450.8 451.8 +11.5% +0.2% 864.6 902.6 +4.4% 

ก ำไรสุทธ ิ 101.0 160.6 162.3 +60.7% +1.0% 246.4 323.0 +31.1% 

อัตรำก ำไรขัน้ตน้ (%) 44.0% 46.2% 46.3% +2.3% +0.04% 43.8% 46.2% +2.4% 

อัตรำสว่นคำ่ใชจ่้ำยในกำรขำย
และบรหิำร (%) 

35.7% 36.0% 36.0% +0.3% +0.05% 34.4% 36.0% +1.6% 

อัตรำ EBITDA (%) 19.8% 21.0% 20.8% +1.1% -0.1% 20.6% 20.9% +0.3% 

อัตรำก ำไรสทุธ ิ(%) 4.9% 7.5% 7.5% +2.5% +0.01% 5.9% 7.5% +1.6% 

 

ไตรมำส 2/2565   

▪ ในไตรมำส 2/2565 บรษัิท อนิเด็กซ ์ลฟิวิง่มอลล ์จ ำกัด (มหำชน) (“บรษิทัฯ” หรอื “ILM”) มกี ำไรสุทธ ิ162.3 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 60.7% 
YoY และ 1.0% QoQ ท ำสถติสิงูสดุในรอบ 11 ไตรมำส นับตัง้แตไ่ตรมำส 3/2562 โดยมสีำระส ำคัญ ดังน้ี 
▪ รำยไดจ้ำกกำรขำยเพิม่ขึน้ 4.2% YoY และ 1.1% QoQ แมบ้รษัิทฯ ยุตธิุรกจิกำรจ ำหน่ำยสนิคำ้เครือ่งใชไ้ฟฟ้ำภำยใตแ้บรนด ์Power 

One ไปแลว้ตัง้แต่ตน้ปี 2565 ที่ผ่ำนมำ และไดเ้ปลี่ยนพื้นที่จ ำหน่ำย Power One เป็นพื้นที่เช่ำใหกั้บ บริษัท คอมเซเว่น จ ำกัด 
(มหำชน) (COM7) เพื่อจ ำหน่ำยเครื่องใชไ้ฟฟ้ำแทน โดยยอดขำยสำขำเตบิโต 3.4% YoY ยอดขำยโครงกำรในประเทศ เตบิโต 
60.4% YoY และ 41.6% QoQ และยอดขำยแฟรนไชสต์ำ่งประเทศ เตบิโต 28.3% YoY 

▪ ทัง้น้ี ถำ้ไม่รวมยอดขำยสนิคำ้เครื่องใชไ้ฟฟ้ำที่บริษัทฯ ยุตกิำรจ ำหน่ำยไปแลว้นั้น ยอดขำยของบริษัทฯ จะเตบิโต 12.8% YoY 
ยอดขำยสำขำจะเตบิโต 12.6% YoY และยอดขำยออนไลน์จะเตบิโต 7.2% YoY   

▪ รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำและบรกิำรท ำสถติสิูงสุดใหม่อีกครัง้ หลังจำกท ำสถติสิูงสุดเป็นประวัตกิำรณ์ในไตรมำส 1/2565 โดยเตบิโต 
24.9% YoY และ 0.9% QoQ เน่ืองจำกบรษัิทฯ มผีูเ้ชำ่พืน้ทีห่ลำกหลำยและเพิม่ขึน้ รวมถงึกำรทยอยรับรูร้ำยไดจ้ำกผูเ้ชำ่พืน้ทีใ่หม่
เพิม่ขึน้ตัง้แตช่ว่งตน้ปี 2565  

▪ อัตรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำรขำยเพิม่ขึน้ 1.7% YoY และ 0.1% QoQ เน่ืองจำกกำรขำยสนิคำ้ทีม่อัีตรำก ำไรขัน้ตน้สูงมีสัดส่วนกำรขำย
เพิม่ขึน้ กำรปรับรำคำขำยสนิคำ้เพิม่ขึน้ตำมตน้ทนุทีเ่พิม่สงูขึน้ รวมถงึกำรยตุธิรุกจิกำรจ ำหน่ำยครือ่งใชไ้ฟฟ้ำ  

▪ อัตรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำรเพิม่ขึน้ 9.6% YoY เน่ืองจำกบรษัิทฯ มผีูเ้ชำ่พืน้ทีห่ลำกหลำยและเพิม่ขึน้ และมกีำรบรหิำร
ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรอย่ำงมปีระสทิธภิำพ แตล่ดลงเล็กนอ้ย 0.3% QoQ เน่ืองจำกคำ่สำธำรณูปโภคทีส่งูขึน้จำกกำรปรับเพิม่ขึน้ของค่ำ 
Ft (คำ่ไฟฟ้ำผันแปร) 

▪ ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบรหิำรเพิม่ขึน้ 6.3% YoY และ 1.2% QoQ โดยมีสำเหตุหลักจำกกำรปรับเพิม่เงนิเดอืนและผลประโยชน์
พนักงำน YoY ค่ำใชจ่้ำยในกำรส่งเสรมิกำรขำยเพิม่ขึน้ YoY และ QoQ ค่ำจัดส่งสนิคำ้ทีสู่งขึน้จำกยอดขำยและรำคำน ้ำมันทีเ่พิม่ขึน้ 
YoY และ QoQ  และคำ่สำธำรณูปโภคทีส่งูขนึ YoY และ QoQ จำกกำรปรับเพิม่ขึน้ของคำ่ Ft  

▪ ตน้ทนุทำงกำรเงนิลดลง 19.2% YoY และ 1.6% QoQ เน่ืองจำกกำรช ำระคนืเงนิกูร้ะยะยำวกอ่นก ำหนดอยำ่งตอ่เน่ือง   
▪ ในไตรมำส 2/2565 บรษัิทฯ ใชส้ทิธปิระโยชน์ทำงภำษีจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสรมิกำรลงทุน (BOI) 5.7 ลำ้นบำท จำกกำร

ลงทนุในเครือ่งจักรใหม ่เพิม่ขึน้จำก 4.2 ลำ้นบำท ในไตรมำส 2/2564 แตไ่มเ่ปลีย่นแปลงจำกไตรมำส 1/2565  
▪ คณุะกรรมกำรบรษัิทอนุมัตกิำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลในอัตรำหุน้ละ 0.20 บำท คดิเป็นจ ำนวนเงนิรวม 101.0 ลำ้นบำท ส ำหรับงวด

กำรด ำเนนิงำน 1 มกรำคม ถงึ 30 มถินุำยน 2565 เพิม่ขึน้จำกหุน้ละ 0.15 บำท ในชว่งเวลำเดยีวกันของปีกอ่น 

 

6M/2565   

▪ ในรอบ 6M/2565 บรษัิทฯ มกี ำไรสทุธ ิ323.0 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 31.1% YoY โดยมสีำระส ำคัญ ดังน้ี 

▪ รำยไดจ้ำกกำรขำยเพิม่ขึน้ 1.1% YoY แมบ้รษัิทฯ ยตุธิรุกจิกำรจ ำหน่ำยสนิคำ้เครือ่งใชไ้ฟฟ้ำภำยใตแ้บรนด ์Power One ไปแลว้ตัง้แต่
ตน้ปี 2565 ทีผ่่ำนมำ โดยยอดขำยสำขำเตบิโต 2.7% YoY ยอดขำยออนไลน์เตบิโต 14.2% YoY ยอดขำยตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศ 
เตบิโต 11.3% YoY และยอดขำยแฟรนไชสต์ำ่งประเทศ เตบิโต 11.4% YoY 

▪ ทัง้น้ี ถำ้ไมร่วมยอดขำยสนิคำ้เครือ่งใชไ้ฟฟ้ำทีบ่รษัิทฯ ยตุกิำรจ ำหน่ำยไปแลว้นัน้ ยอดขำยของบรษัิทฯ จะเตบิโต 8.6% YoY ยอดขำย
สำขำจะเตบิโต 11.5% YoY และยอดขำยออนไลน์จะเตบิโต 29.1% YoY   

▪ รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำรเตบิโต 21.8% YoY เน่ืองจำกบรษัิทฯ มผีูเ้ชำ่พืน้ทีห่ลำกหลำยและเพิม่ขึน้ตัง้แตช่ว่งตน้ปี 2565  
▪ อัตรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำรขำยเพิม่ขึน้ 2.1% YoY เน่ืองจำกกำรขำยสนิคำ้ทีม่อัีตรำก ำไรขัน้ตน้สงูมสัีดสว่นกำรขำยเพิม่ขึน้ กำรปรับรำคำ

ขำยสนิคำ้เพิม่ขึน้ตำมตน้ทนุทีเ่พิม่สงูขึน้ รวมถงึกำรยตุธิรุกจิกำรจ ำหน่ำยครือ่งใชไ้ฟฟ้ำ 
▪ อัตรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำรเพิม่ขึน้ 6.6% YoY เน่ืองจำกบรษัิทฯ มผีูเ้ชำ่พืน้ทีห่ลำกหลำยและเพิม่ขึน้ และมกีำรบรหิำร

ตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรอยำ่งมปีระสทิธภิำพ  
▪ คำ่ใชจ่้ำยในกำรขำยและบรหิำรเพิม่ขึน้ 7.3% YoY โดยมสีำเหตหุลักจำกกำรปรับเพิม่เงนิเดอืนและผลประโยชน์พนักงำน คำ่ใชจ่้ำยใน

กำรสง่เสรมิกำรขำย คำ่จัดสง่สนิคำ้ทีส่งูขึน้จำกยอดขำยและรำคำน ้ำมันทีเ่พิม่ขึน้ และคำ่สำธำรณูปโภคทีส่งูขึน้จำกกำรปรับเพิม่ขึน้ของ
คำ่ Ft  

▪ ตน้ทุนทำงกำรเงนิลดลง 18.0% YoY เน่ืองจำกกำรช ำระคนืเงนิกูร้ะยะยำวก่อนก ำหนดอย่ำงต่อเน่ือง โดยบรษัิทฯ มภีำระหน้ีเงนิกู ้ณ 
สิน้ไตรมำส 2/2565 เทำ่กับ 1,730.2 ลำ้นบำท ลดลง 245.8 ลำ้นบำท หรอื 12.4% จำก 1,975.9 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2564 ซึง่รวมกำร
ช ำระคนืเงนิกูร้ะยะยำวกอ่นก ำหนด 373.0 ลำ้นบำท     

▪ บรษัิทฯ ใชส้ทิธปิระโยชน์ทำงภำษีฯ 11.4 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำก 10.4 ลำ้นบำท ในชว่งเวลำเดยีวกันของปีกอ่น ทัง้น้ี บรษัิทฯ ใชส้ทิธิ
ประโยชน์ทำงภำษีฯ สะสมตัง้แต่ตน้ปี 2564 จนถงึสิน้ไตรมำส 2/2565 รวม 29.5 ลำ้นบำท จำกสทิธปิระโยชน์ทำงภำษีฯ ที่ไดรั้บ
ทัง้หมด 64.3 ลำ้นบำท จำกกำรลงทนุในเครือ่งจักร ซึง่ตอ้งใชภ้ำยในสิน้ปี 2566 

 

  *มูลคำ่อำจแตกตำ่งกันทีท่ศนยิม 1 ต ำแหน่ง เน่ืองจำกกำรปัดเศษ 
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*มูลคำ่อำจแตกตำ่งกันทีท่ศนยิม 1 ต ำแหน่ง เน่ืองจำกกำรปัดเศษ 

 

เหตกุำรณ์ส ำคญัในไตรมำส 2/2565 
 
 

 
 

ก ำไรสุทธทิ ำสถติสูิงสุดในรอบ 11 ไตรมำส 

หลังจำกมำตรกำรคลำยล็อกดำวน์ครัง้ลำ่สดุเมือ่วันที ่1 กันยำยน 2564 ผลประกอบกำร
ของบริษัทฯ สำมำรถเตบิโตไดอ้ย่ำงโดดเด่นและต่อเนื่อง ตัง้แต่ไตรมำส 4/2564 
ต่อเนื่องมำถึงไตรมำส 1/2565 และไตรมำส 2/2565 โดยก ำไรสุทธิในไตรมำส 
2/2565 ท ำสถติสิงูสดุในรอบ 11 ไตรมำส นับตัง้แต่ไตรมำส 3/2562 (ก่อนมกีำรแพร่
ระบำดของ COVID-19)  

    

 
รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำรท ำสถติสูิงสุดใหม ่ 

รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำและบริกำรในไตรมำส 2/2565 ท ำสถิติสูงสุดใหม่อีกครั ้ง 
หลังจำกท ำสถติสิงูสดุเป็นประวัตกิำรณ์ในไตรมำส 1/2565 ทีผ่่ำนมำ เนื่องจำกบรษัิทฯ 
มีผูเ้ช่ำพื้นที่หลำกหลำยและเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงกำรบริหำรตน้ทุนกำร
ใหบ้รกิำรอย่ำงมีประสทิธภิำพ ทัง้นี้ บรษัิทฯ ทยอยรับรูร้ำยไดจ้ำกผูเ้ช่ำใหม่เพิ่มขึน้
ตัง้แตช่ว่งตน้ปี 2565 ทีผ่่ำนมำ  

 
ปรบัปรุง BoConcept สำขำสยำมพำรำกอน 

บริษัทฯ ไดด้ ำเนินกำรปรับปรุง BoConcept สำขำสยำมพำรำกอน และกลับมำเปิด
ใหบ้รกิำรใหมเ่มือ่ปลำยเดอืนพฤษภำคม 2565 ทีผ่่ำนมำ โดย BoConcept เป็นแบรนด์
เฟอรน์เิจอรส์ัญชำตเิดนมำรก์ทีบ่รษัิทฯ ด ำเนนิกำรน ำเขำ้มำในรูปแบบแฟรนไชส ์เพือ่
ขยำยฐำนลกูคำ้ระดับบน ทัง้นี้ บรษัิทฯ มแีผนขยำยสำขำ BoConcept ในจังหวัดภูเก็ต 
ช่วงประมำณปลำยปี 2565 รวมถงึมีแผนกำรขยำยสำขำในพื้นที่ย่ำนศูนยก์ลำงธุรกจิ
เพิม่เตมิในอนำคต   

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรช ำระคนืเงนิกูร้ะยะยำวกอ่นก ำหนดจำกสถำบนักำรเงนิอยำ่งตอ่เนือ่ง เพือ่
ชว่ยลดตน้ทนุทำงกำรเงนิ 

บรษัิทฯ ไดด้ ำเนนิกำรช ำระคนืเงนิกูย้มืระยะยำวสถำบันกำรเงนิอย่ำงตอ่เนื่อง สง่ผลให ้
ภำระหนี้เงนิกูล้ดลงรวม 245.8 ลำ้นบำท จำก 1,975.9 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2564 เหลอื 
1,730.2 ลำ้นบำท ณ สิน้ไตรมำส 2/2565 ซึง่รวมกำรช ำระคืนเงินกูร้ะยะยำวก่อน
ก ำหนด 373.0 ลำ้นบำท ชว่ยลดตน้ทุนทำงกำรเงนิในไตรมำส 2/2565 (เฉพำะสว่น
ของเงินกูย้ืมจำกสถำบันกำรเงิน) เหลือ 8.4 ลำ้นบำท ลดลง 10.2 ลำ้นบำท หรือ 
54.8% YoY จำก 18.5 ลำ้นบำท ในไตรมำส 2/2564 และลดลง 0.9 ลำ้นบำท หรอื 
9.9% QoQ จำก 9.3 ลำ้นบำท ในไตรมำส 1/2565   
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ภำพรวมผลกำรด ำเนนิงำน 
 

ภำพรวมผลกำรด ำเนนิงำน 
  

ไตรมำส 
2/2564 

  

ไตรมำส 
1/2565 

  

ไตรมำส 
2/2565 

  

เปลีย่นแปลง 
+/- 

  

6M/2564 6M/2565 เปลีย่น 
แปลง 
+/- 

(หน่วย: ลำ้นบำท)       %YoY %QoQ   %YoY 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 1,910.7 1,969.0 1,990.3 +4.2% +1.1% 3,915.7 3,959.3 +1.1% 

รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำร 123.2 152.5 153.8 +24.9% +0.9% 251.6 306.3 +21.8% 

รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน 2,033.8 2,121.5 2,144.1 +5.4% +1.1% 4,167.3 4,265.6 +2.4% 

ตน้ทนุขำย 1,066.5 1,066.4 1,076.6 +1.0% +1.0% 2,201.5 2,143.0 -2.7% 

ตน้ทนุกำรใหเ้ชำ่และบรกิำร  72.4 74.5 75.7 +4.5% +1.6% 139.9 150.2 +7.3% 

ตน้ทนุขำยและบรกิำร 1,138.9 1,140.9 1,152.3 +1.2% +1.0% 2,341.5 2,293.2 -2.1% 

ก ำไรข ัน้ตน้ 895.0 980.6 991.9 +10.8% +1.1% 1,825.9 1,972.4 +8.0% 

รำยไดอ้ืน่ 14.6 27.9 25.5 +74.4% -8.6% 27.8 53.4 +91.9% 

คำ่ใชจ่้ำยในกำรขำยและจัดจ ำหน่ำย 484.2 512.1 521.4 +7.7% +1.8% 956.9 1,033.5 +8.0% 

คำ่ใชจ่้ำยในกำรบรหิำร  242.7 251.3 251.2 +3.5% -0.05% 475.2 502.6 +5.8% 

ตน้ทนุทำงกำรเงนิ 65.5 53.8 53.0 -19.2% -1.6% 130.3 106.8 -18.0% 

ก ำไรกอ่นภำษีเงนิได ้ 117.2 191.2 191.8 +63.7% +0.3% 291.3 383.0 +31.5% 

คำ่ใชจ่้ำยภำษีเงนิได ้ 16.1 30.6 29.5 +82.7% -3.5% 44.9 60.0 +33.6% 

ก ำไรสุทธ ิ 101.0 160.6 162.3 +60.7% +1.0% 246.4 323.0 +31.1% 

 
 

โครงสรำ้งรำยได ้
  

ไตรมำส 
2/2564 

  

ไตรมำส 
1/2565 

  

ไตรมำส 
2/2565 

  

เปลีย่นแปลง 
+/- 

  

6M/2564 6M/2565 เปลีย่น 
แปลง 
+/- 

(หน่วย: ลำ้นบำท)       %YoY %QoQ   %YoY 

A. รำยไดจ้ำกกำรขำย           

รำยไดจ้ำกกำรขำยภำยในประเทศ         

1. หนำ้รำ้นคำ้ปลกีของบรษัิทฯ 1,478.5 1,538.8 1,528.8 +3.4% -0.7% 2,988.3 3,067.6 +2.7% 

2. งำนโครงกำร 104.3 118.2 167.4 +60.4% +41.6% 335.1 285.7 -14.8% 

3. ตัวแทนจ ำหน่ำย 21.5 24.2 20.4 -4.8% -15.7% 40.1 44.7 +11.3% 

4. ออนไลน ์ 237.8 225.5 223.1 -6.2% -1.1% 392.8 448.5 +14.2% 

รวมรำยไดจ้ำกกำรขำย
ภำยในประเทศ 

1,842.1 1,906.8 1,939.7 +5.3% +1.7% 3,756.3 3,846.5 +2.4% 

รำยไดจ้ำกกำรขำยตำ่งประเทศ 68.6 62.2 50.6 -26.2% -18.7% 159.4 112.8 -29.2% 

รวมรำยไดจ้ำกกำรขำย 1,910.7 1,969.0 1,990.3 +4.2% +1.1% 3,915.7 3,959.3 +1.1% 

B. รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำร 123.2 152.5 153.8 +24.9% +0.9% 251.6 306.3 +21.8% 

รวมรำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน 2,033.8 2,121.5 2,144.1 +5.4% +1.1% 4,167.3 4,265.6 +2.4% 

รำยไดอ้ืน่ 14.6 27.9 25.5 +74.4% -8.6% 27.8 53.4 +91.9% 

รวมรำยได ้ 2,048.5 2,149.3 2,169.6 +5.9% +0.9% 4,195.1 4,319.0 +3.0% 

 
1. รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน   

หน่วย: ลำ้นบำท, % 
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รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ 

รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำร 

*มูลคำ่อำจแตกตำ่งกันทีท่ศนยิม 1 ต ำแหน่ง เน่ืองจำกกำรปัดเศษ 

 

+1.1% QoQ 

+5.4% YoY +2.4% YoY 
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*มูลคำ่อำจแตกตำ่งกันทีท่ศนยิม 1 ต ำแหน่ง เน่ืองจำกกำรปัดเศษ 

 

ไตรมำส 2/2565 vs ไตรมำส 2/2564 (YoY)    

▪ ในไตรมำส 2/2565 บรษัิทฯ มีรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำน 2,144.1 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 110.3 ลำ้นบำท หรือ 

5.4% YoY โดยมรีำยละเอยีดดังนี้  

▪ รำยไดจ้ำกกำรขำย 1,990.3 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 79.6 ลำ้นบำท หรอื 4.2% YoY แมว้ำ่บรษัิทฯ ยตุธิรุกจิ
กำรจ ำหน่ำยสนิคำ้เครือ่งใชไ้ฟฟ้ำภำยใตแ้บรนด ์Power One ไปแลว้ตัง้แต่ตน้ปี 2565 ทีผ่ำ่นมำ และได ้

เปลี่ยนพื้นที่กำรจ ำหน่ำยของ Power One ไปเป็นพื้นที่เช่ำใหกั้บ COM7 โดยยอดขำยสำขำเตบิโต 
3.4% YoY ยอดขำยโครงกำรในประเทศเตบิโต 60.4% และยอดขำยแฟรนไชสต์่ำงประเทศ เตบิโต 

28.3% YoY 

ทัง้นี้ ถำ้ไม่รวมยอดขำยสนิคำ้เครื่องใชไ้ฟฟ้ำทีบ่รษัิทฯ ยุตกิำรจ ำหน่ำยไปแลว้นัน้ ยอดขำยในไตรมำส 
2/2565 ของบริษัทฯ จะเติบโต 12.8% YoY ยอดขำยสำขำจะเติบโต 12.6% YoY และยอดขำย

ออนไลนจ์ะเตบิโต 7.2% YoY   

▪ รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำและบรกิำร 153.8 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 30.7 ลำ้นบำท หรือ 24.9% YoY โดย

รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำรในไตรมำส 2/2565 ท ำสถติสิงูสดุใหม่  เนื่องจำกบรษัิทฯ มผีูเ้ชำ่พืน้ที่

หลำกหลำยและเพิม่ขึน้  

ไตรมำส 2/2565 vs ไตรมำส 1/2565 (QoQ)     

▪ ในไตรมำส 2/2565 บรษัิทฯ มรีำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน 2,144.1 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 22.7 ลำ้นบำท หรอื 1.1% 

QoQ โดยมรีำยละเอยีดดังนี้ 

▪ รำยไดจ้ำกกำรขำย 1,990.3 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 21.3 ลำ้นบำท หรอื 1.1% QoQ โดยยอดขำยโครงกำร

ในประเทศเตบิโต 41.6% QoQ และยอดขำย OEM ตำ่งประเทศ เตบิโต 16.3% QoQ  

▪ รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำร 153.8 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 1.3 ลำ้นบำท หรอื 0.9% QoQ โดยรำยได ้

จำกกำรใหเ้ช่ำและบรกิำรในไตรมำส 2/2565 ท ำสถติสิูงสุดใหม่อีกครัง้ หลังจำกท ำสถติสิูงสุดเป็น
ประวัตกิำรณ์ในไตรมำส 1/2565 ทีผ่ำ่นมำ เนื่องจำกบรษัิทฯ ทยอยรับรูร้ำยไดเ้พิม่ขึน้จำกผูเ้ชำ่พืน้ที่รำย

ใหมตั่ง้แตช่ว่งตน้ปี 2565 

6M/2565 vs 6M/2564 (YoY)  

▪ ในรอบ 6M/2565 บรษัิทฯ มีรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำน 4,265.6 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 98.3 ลำ้นบำท หรือ 2.4% 

YoY โดยมรีำยละเอยีดดังนี้ 

▪ รำยไดจ้ำกกำรขำย 3,959.3 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 43.5 ลำ้นบำท หรอื 1.1% YoY แมบ้รษัิทฯ ยุตธิุรกจิ
กำรจ ำหน่ำยสนิคำ้เครือ่งใชไ้ฟฟ้ำภำยใตแ้บรนด ์Power One ไปแลว้ตัง้แตต่น้ปี 2565 ทีผ่ำ่นมำ และได ้

เปลี่ยนพื้นที่กำรจ ำหน่ำยของ Power One ไปเป็นพื้นที่เช่ำใหกั้บ COM7 โดยยอดขำยสำขำเตบิโต 
2.7% YoY ยอดขำยออนไลน์เตบิโต 14.2% YoY ยอดขำยตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศเตบิโต 11.3% 

YoY และยอดขำยแฟรนไชสต์่ำงประเทศ เตบิโต 11.4% YoY 

ทัง้นี้ ถำ้ไม่รวมยอดขำยสนิคำ้เครื่องใชไ้ฟฟ้ำที่บรษัิทฯ ยุตกิำรจ ำหน่ำยไปแลว้นั้น ยอดขำยในรอบ 
6M/2565 ของบริษัทฯ จะเติบโต 8.6% YoY ยอดขำยสำขำจะเติบโต 11.5% YoY และยอดขำย

ออนไลนจ์ะเตบิโต 29.1% YoY   

▪ รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำร 306.3 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 54.7 ลำ้นบำท หรอื 21.8% YoY เนื่องจำก

บรษัิทฯ มผีูเ้ชำ่พืน้ทีห่ลำกหลำยและเพิม่ขึน้  
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*มูลคำ่อำจแตกตำ่งกันทีท่ศนยิม 1 ต ำแหน่ง เน่ืองจำกกำรปัดเศษ 

 

2. ตน้ทนุขำยและบรกิำร   
หน่วย: ลำ้นบำท, % 

   
 

  
ไตรมำส 2/2565 vs ไตรมำส 2/2564 (YoY)    

▪ ในไตรมำส 2/2565 บรษัิทฯ มีตน้ทุนขำยและบรกิำร 1,152.3 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 13.4 ลำ้นบำท หรือ 1.2% 

YoY โดยมรีำยละเอยีดดังนี้ 

▪ ตน้ทุนขำยสนิคำ้ 1,076.6 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 10.2 ลำ้นบำท หรือ 1.0% YoY ซึง่เป็นไปในทศิทำง
เดยีวกับยอดขำยทีเ่พิม่ขึน้  

▪ ตน้ทุนกำรใหเ้ช่ำและบรกิำร 75.7 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 3.3 ลำ้นบำท หรือ 4.5% YoY ซึง่เป็นไปใน
ทศิทำงเดยีวกับรำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำรทีเ่พิม่ขึน้          

ไตรมำส 2/2565 vs ไตรมำส 1/2565 (QoQ)     

▪ ในไตรมำส 2/2565 บรษัิทฯ มีตน้ทุนขำยและบรกิำร 1,152.3 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 11.4 ลำ้นบำท หรือ 1.0% 

QoQ โดยมรีำยละเอยีดดังนี้ 

▪ ตน้ทุนขำยสนิคำ้ 1,076.6 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 10.2 ลำ้นบำท หรือ 1.0% QoQ ซึง่เป็นไปในทศิทำง

เดยีวกับยอดขำยทีเ่พิม่ขึน้ 

▪ ตน้ทุนกำรใหเ้ช่ำและบรกิำร 75.7 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 1.2 ลำ้นบำท หรือ 1.6% QoQ ซึง่เป็นไปใน

ทศิทำงเดยีวกับรำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำรทีเ่พิม่ขึน้   

 

6M/2565 vs 6M/2564 (YoY)     

▪ ในรอบ 6M/2565 บรษัิทฯ มตีน้ทุนขำยและบรกิำร 2,293.2 ลำ้นบำท ลดลง 48.3 ลำ้นบำท หรอื 2.1% YoY 

โดยมรีำยละเอยีดดังนี้ 

▪ ตน้ทนุขำยสนิคำ้ 2,143.0 ลำ้นบำท ลดลง 58.5 ลำ้นบำท หรอื 2.7% YoY ในขณะทีย่อดขำยเพิม่ขึน้
และรำคำตน้ทุน Particle Board ซึง่เป็นวัตถุดบิหลักของกำรผลติเฟอร์นิเจอร์ปรับตัวเพิม่ขึน้ โดยมี

เหตุผลหลักจำกสนิคำ้ทีม่ีอัตรำก ำไรขัน้ตน้ต ่ำมีสัดส่วนกำรขำยลดลง รวมถงึกำรยุตธิุรกจิกำรจ ำหน่ำย
สนิคำ้เครือ่งใชไ้ฟฟ้ำภำยใตแ้บรนด ์Power One ไปตัง้แตต่น้ปี 2565 ทีผ่ำ่นมำ  

▪ ตน้ทุนกำรใหเ้ช่ำและบรกิำร 150.2 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 10.2 ลำ้นบำท หรอื 7.3% YoY ซึง่เป็นไปใน

ทศิทำงเดยีวกับรำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำรทีเ่พิม่ขึน้    
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ค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจัดกำร (MD&A) ส ำหรับไตรมำส 2 สิน้สดุวันที ่30 มถินุำยน 2565 
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*มูลคำ่อำจแตกตำ่งกันทีท่ศนยิม 1 ต ำแหน่ง เน่ืองจำกกำรปัดเศษ 

 
*มูลคำ่อำจแตกตำ่งกันทีท่ศนยิม 1 ต ำแหน่ง เน่ืองจำกกำรปัดเศษ 

 

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

   
 

ไตรมำส 2/2565 vs ไตรมำส 2/2564 (YoY)    

▪ ในไตรมำส 2/2565 บรษัิทฯ มกี ำไรขัน้ตน้ 991.9 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 96.9 ลำ้นบำท หรอื 10.8% YoY โดยมรีำยละเอยีด
ดังนี้ 

▪ ก ำไรข ัน้ตน้จำกกำรขำย 913.7 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 69.5 ลำ้นบำท หรือ 8.2% YoY ซึง่เป็นไปในทิศทำง
เดยีวกับยอดขำยทีเ่พิม่ขึน้ รวมถงึอัตรำก ำไรขัน้ตน้ที่เพิม่ขึน้จำกกำรขำยสนิคำ้ทีม่อีัตรำก ำไรขัน้ตน้สงูมสีัดส่วน
กำรขำยเพิม่ขึน้ กำรปรับรำคำขำยสนิคำ้ตำมตน้ทนุทีส่งูขึน้ และกำรยตุธิรุกจิกำรจ ำหน่ำยเครือ่งใชไ้ฟฟ้ำ  

▪ ก ำไรข ัน้ตน้จำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำร 78.2 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 27.4 ลำ้นบำท หรอื 54.0% YoY ซึง่เป็นไปใน
ทศิทำงเดยีวกับรำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำรทีเ่พิม่ขึน้ เนื่องจำกบรษัิทฯ มผูีเ้ชำ่พืน้ทีห่ลำกหลำยและเพิม่ขึน้ 
และมกีำรบรหิำรตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรอยำ่งมปีระสทิธภิำพ  

ไตรมำส 2/2565 vs ไตรมำส 1/2565 (QoQ)     

▪ ในไตรมำส 2/2565 บรษัิทฯ มกี ำไรขัน้ตน้ 991.9 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 11.3 ลำ้นบำท หรอื 1.1% QoQ โดยมรีำยละเอยีด
ดังนี้ 

▪ ก ำไรข ัน้ตน้จำกกำรขำย 913.7 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 11.1 ลำ้นบำท หรอื 1.2% QoQ เป็นไปในทศิทำงเดียวกับ
ยอดขำยทีเ่พิม่ขึน้ รวมถงึอัตรำก ำไรขัน้ตน้ทีเ่พิม่ขึน้จำกกำรขำยสนิคำ้ทีม่อีัตรำก ำไรขัน้ตน้สงูมสีัดสว่นกำรขำย
เพิม่ขึน้ และกำรปรับรำคำขำยสนิคำ้ตำมตน้ทนุทีเ่พิม่สงูขึน้ 

▪ ก ำไรข ัน้ตน้จำกกำรใหเ้ช่ำและบรกิำร 78.2 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้เล็กนอ้ย 0.2 ลำ้นบำท หรือ 0.2% QoQ ซึง่
เป็นไปในทศิทำงเดยีวกับรำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำรทีเ่พิม่ขึน้ เนื่องจำกบรษัิทฯ ทยอยรับรูร้ำยไดเ้พิม่ขึน้
จำกผูเ้ช่ำพื้นที่รำยใหม่ตัง้แต่ช่วงตน้ปี 2565 อย่ำงไรก็ตำม อัตรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำรใหเ้ช่ำและบรกิำรลดลง
เล็กนอ้ย 0.3% QoQ เนื่องจำกคำ่สำธำรณูปโภคทีส่งูขึน้จำกกำรปรับเพิม่ขึน้ของคำ่ Ft (คำ่ไฟฟ้ำผันแปร) 

6M/2565 vs 6M/2564 (YoY)    

▪ ในรอบ 6M/2565 บรษัิทฯ มีก ำไรขัน้ตน้ 1,972.4 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 146.6 ลำ้นบำท หรือ 8.0% YoY โดยมีรำยละเอยีด
ดังนี้ 

▪ ก ำไรข ัน้ตน้จำกกำรขำย 1,816.3 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 102.0 ลำ้นบำท หรือ 6.0% YoY ซึง่เป็นไปในทศิทำง
เดยีวกันกับกำรเพิม่ขึน้ของยอดขำย รวมถงึกำรเพิม่ขึน้ของอัตรำก ำไรขัน้ตน้จำกจำกกำรขำยสนิคำ้ทีม่ีอัตรำก ำไร
ขัน้ตน้สูงมีสัดส่วนกำรขำยเพิม่ขึน้ กำรปรับรำคำขำยสนิคำ้ตำมตน้ทุนที่เพิม่สูงขึน้ และกำรยุตธิุรกจิกำรจ ำหน่ำย
เครือ่งใชไ้ฟฟ้ำ  

▪ ก ำไรข ัน้ตน้จำกกำรใหเ้ช่ำและบรกิำร 156.2 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 44.5 ลำ้นบำท หรอื 39.9% YoY ซึง่เป็นไปใน
ทศิทำงเดียวกับรำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำรทีเ่พิม่ขึน้ เนื่องจำกบรษัิทฯ มีผูเ้ช่ำพื้นที่หลำกหลำยและเพิม่ขึน้ 
และมกีำรบรหิำรตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรอยำ่งมปีระสทิธภิำพ       
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ก ำไรขัน้ตน้จำกกำรขำย 

ก ำไรขัน้ตน้จำกกำรใหเ้ชำ่และ

บรกิำร 

อัตรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำรใหเ้ชำ่

และบรกิำร 

อัตรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำรขำย 

+1.1% QoQ 

+10.8% YoY +8.0% YoY 



ค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจัดกำร (MD&A) ส ำหรับไตรมำส 2 สิน้สดุวันที ่30 มถินุำยน 2565 
 

8 | P a g e   

 

 

4. คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและจดัจ ำหน่ำย** 
หน่วย: ลำ้นบำท, % 

  

**ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและจัดจ ำหน่ำยเป็นค่ำใชจ่้ำยทีเ่กดิขึน้ในรำ้นคำ้ปลกีและพื้นทีเ่ชำ่ของบรษัิทฯ เชน่ ค่ำใชจ่้ำยพนักงำน ค่ำเสือ่มรำคำ ค่ำ
สำธำรณูปโภค คำ่สง่เสรมิกำรขำย และคำ่เชำ่ ฯลฯ 

ไตรมำส 2/2565 vs ไตรมำส 2/2564 (YoY)    

▪ ในไตรมำส 2/2565 บรษัิทฯ มคีำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยและจัดจ ำหน่ำย 521.4 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 37.2 ลำ้นบำท หรอื 7.7% 
YoY ซึง่เป็นไปในทศิทำงเดียวกับรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนที่เพิ่มขึ้น โดยค่ำใชจ้่ำยที่เพิ่มขึน้มำจำกกำรปรับเพิ่ม
เงนิเดอืนและผลประโยชน์พนักงำน คำ่ใชจ้่ำยในกำรสง่เสรมิกำรขำย คำ่จัดสง่สนิคำ้ทีส่งูขึน้จำกยอดขำยและรำคำน ้ำมัน
ทีเ่พิม่ขึน้ และคำ่สำธำรณูปโภคทีส่งูขึน้จำกกำรปรับเพิม่ขึน้ของคำ่ Ft (คำ่ไฟฟ้ำผันแปร)     

▪ อัตรำคำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยและจัดจ ำหน่ำยตอ่รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำนเพิม่ขึน้ YoY เนื่องจำกคำ่ใชจ้่ำยเพิม่ขึน้ อยำ่งไรก็
ตำม บรษัิทฯ ยังคงมกีำรบรหิำรคำ่ใชจ้่ำยมปีระสทิธภิำพ    

ไตรมำส 2/2565 vs ไตรมำส 1/2565 (QoQ)     

▪ ในไตรมำส 2/2565 บรษัิทฯ มคี่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและจัดจ ำหน่ำย 521.4 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 9.3 ลำ้นบำท หรอื 1.8% 
QoQ ซึง่เป็นไปในทศิทำงเดียวกับรำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำนทีเ่พิม่ขึน้ โดยค่ำใชจ้่ำยที่เพิม่ขึน้มำจำกค่ำจัดสง่สนิคำ้ที่
สงูขึน้จำกยอดขำยและรำคำน ้ำมันทีเ่พิม่ขึน้ ค่ำใชจ้่ำยในกำรสง่เสรมิกำรขำย และค่ำสำธำรณูปโภคทีส่งูขึน้จำกกำรปรับ
เพิม่ขึน้ของคำ่ Ft 

▪ อัตรำคำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยและจัดจ ำหน่ำยตอ่รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำนเพิม่ขึน้ QoQ เนื่องจำกคำ่ใชจ้่ำยเพิม่ขึน้ อยำ่งไร
ก็ตำม บรษัิทฯ ยังคงมกีำรบรหิำรคำ่ใชจ้่ำยมปีระสทิธภิำพ    

6M/2565 vs ไตรมำส 6M/2564 (YoY)    

▪ ในรอบ 6M/2565 บรษัิทฯ มีค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและจัดจ ำหน่ำย 1,033.5 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 76.6 ลำ้นบำท หรือ 8.0% 
YoY ซึง่เป็นไปในทศิทำงเดยีวกับรำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำนทีเ่พิม่ขึน้ โดยค่ำใชจ้่ำยทีเ่พิม่ขึน้มำจำกกำรปรับเพิม่เงนิเดือน
และผลประโยชน์พนักงำน ค่ำใชจ้่ำยในกำรสง่เสรมิกำรขำย ค่ำจัดสง่สนิคำ้ทีสู่งขึน้จำกยอดขำยและรำคำน ้ำมันที่เพิ่มขึน้ 
และคำ่สำธำรณูปโภคทีส่งูขึน้จำกกำรปรับเพิม่ขึน้ของคำ่ Ft  

▪ อัตรำคำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยและจัดจ ำหน่ำยตอ่รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำนงำนปรบัตัวเพิม่ขึน้ YoY เนื่องจำกคำ่ใชจ้่ำยทีเ่พิม่ขึน้ 
อยำ่งไรก็ตำม บรษัิทฯ ยังคงมกีำรบรหิำรคำ่ใชจ้่ำยมปีระสทิธภิำพ         

484.2
512.1 521.4

23.8% 24.1% 24.3%

-20.0%

-15.0%

-10.0%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

200.0202.0204.0206.0208.0210.0212.0214.0216.0218.0220.0222.0224.0226.0228.0230.0232.0234.0236.0238.0240.0242.0244.0246.0248.0250.0252.0254.0256.0258.0260.0262.0264.0266.0268.0270.0272.0274.0276.0278.0280.0282.0284.0286.0288.0290.0292.0294.0296.0298.0300.0302.0304.0306.0308.0310.0312.0314.0316.0318.0320.0322.0324.0326.0328.0330.0332.0334.0336.0338.0340.0342.0344.0346.0348.0350.0352.0354.0356.0358.0360.0362.0364.0366.0368.0370.0372.0374.0376.0378.0380.0382.0384.0386.0388.0390.0392.0394.0396.0398.0400.0402.0404.0406.0408.0410.0412.0414.0416.0418.0420.0422.0424.0426.0428.0430.0432.0434.0436.0438.0440.0442.0444.0446.0448.0450.0452.0454.0456.0458.0460.0462.0464.0466.0468.0470.0472.0474.0476.0478.0480.0482.0484.0486.0488.0490.0492.0494.0496.0498.0500.0502.0504.0506.0508.0510.0512.0514.0516.0518.0520.0522.0524.0526.0528.0530.0532.0534.0536.0538.0540.0542.0544.0546.0548.0550.0552.0554.0556.0558.0560.0562.0564.0566.0568.0570.0572.0574.0576.0578.0580.0582.0584.0586.0588.0590.0592.0594.0596.0598.0600.0602.0604.0606.0608.0610.0612.0614.0616.0618.0620.0622.0624.0626.0628.0630.0632.0634.0636.0638.0640.0642.0644.0646.0648.0650.0652.0654.0656.0658.0660.0662.0664.0666.0668.0670.0672.0674.0676.0678.0680.0682.0684.0686.0688.0690.0692.0694.0696.0698.0700.0702.0704.0706.0708.0710.0712.0714.0716.0718.0720.0722.0724.0726.0728.0730.0732.0734.0736.0738.0740.0742.0744.0746.0748.0750.0752.0754.0756.0758.0760.0762.0764.0766.0768.0770.0772.0774.0776.0778.0780.0782.0784.0786.0788.0790.0792.0794.0796.0798.0800.0802.0804.0806.0808.0810.0812.0814.0816.0818.0820.0822.0824.0826.0828.0830.0832.0834.0836.0838.0840.0842.0844.0846.0848.0850.0852.0854.0856.0858.0860.0862.0864.0866.0868.0870.0872.0874.0876.0878.0880.0882.0884.0886.0888.0890.0892.0894.0896.0898.0900.0902.0904.0906.0908.0910.0912.0914.0916.0918.0920.0922.0924.0926.0928.0930.0932.0934.0936.0938.0940.0942.0944.0946.0948.0950.0952.0954.0956.0958.0960.0962.0964.0966.0968.0970.0972.0974.0976.0978.0980.0982.0984.0986.0988.0990.0992.0994.0996.0998.01,000.01,002.01,004.01,006.01,008.01,010.01,012.01,014.01,016.01,018.01,020.01,022.01,024.01,026.01,028.01,030.01,032.01,034.01,036.01,038.01,040.01,042.01,044.01,046.01,048.01,050.01,052.01,054.01,056.01,058.01,060.01,062.01,064.01,066.01,068.01,070.01,072.01,074.01,076.01,078.01,080.01,082.01,084.01,086.01,088.01,090.01,092.01,094.01,096.01,098.01,100.01,102.01,104.01,106.01,108.01,110.01,112.01,114.01,116.01,118.01,120.01,122.01,124.01,126.01,128.01,130.01,132.01,134.01,136.01,138.01,140.01,142.01,144.01,146.01,148.01,150.01,152.01,154.01,156.01,158.01,160.01,162.01,164.01,166.01,168.01,170.01,172.01,174.01,176.01,178.01,180.01,182.01,184.01,186.01,188.01,190.01,192.01,194.01,196.01,198.01,200.0

ไตรมาส 
2/2564

ไตรมาส 
1/2565

ไตรมาส 
2/2565

956.9
1,033.5

23.0%
24.2%

-20.0%

-15.0%

-10.0%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

200.0203.2206.4209.6212.8216.0219.2222.4225.6228.8232.0235.2238.4241.6244.8248.0251.2254.4257.6260.8264.0267.2270.4273.6276.8280.0283.2286.4289.6292.8296.0299.2302.4305.6308.8312.0315.2318.4321.6324.8328.0331.2334.4337.6340.8344.0347.2350.4353.6356.8360.0363.2366.4369.6372.8376.0379.2382.4385.6388.8392.0395.2398.4401.6404.8408.0411.2414.4417.6420.8424.0427.2430.4433.6436.8440.0443.2446.4449.6452.8456.0459.2462.4465.6468.8472.0475.2478.4481.6484.8488.0491.2494.4497.6500.8504.0507.2510.4513.6516.8520.0523.2526.4529.6532.8536.0539.2542.4545.6548.8552.0555.2558.4561.6564.8568.0571.2574.4577.6580.8584.0587.2590.4593.6596.8600.0603.2606.4609.6612.8616.0619.2622.4625.6628.8632.0635.2638.4641.6644.8648.0651.2654.4657.6660.8664.0667.2670.4673.6676.8680.0683.2686.4689.6692.8696.0699.2702.4705.6708.8712.0715.2718.4721.6724.8728.0731.2734.4737.6740.8744.0747.2750.4753.6756.8760.0763.2766.4769.6772.8776.0779.2782.4785.6788.8792.0795.2798.4801.6804.8808.0811.2814.4817.6820.8824.0827.2830.4833.6836.8840.0843.2846.4849.6852.8856.0859.2862.4865.6868.8872.0875.2878.4881.6884.8888.0891.2894.4897.6900.8904.0907.2910.4913.6916.8920.0923.2926.4929.6932.8936.0939.2942.4945.6948.8952.0955.2958.4961.6964.8968.0971.2974.4977.6980.8984.0987.2990.4993.6996.81,000.01,003.21,006.41,009.61,012.81,016.01,019.21,022.41,025.61,028.81,032.01,035.21,038.41,041.61,044.81,048.01,051.21,054.41,057.61,060.81,064.01,067.21,070.41,073.61,076.81,080.01,083.21,086.41,089.61,092.81,096.01,099.21,102.41,105.61,108.81,112.01,115.21,118.41,121.61,124.81,128.01,131.21,134.41,137.61,140.81,144.01,147.21,150.41,153.61,156.81,160.01,163.21,166.41,169.61,172.81,176.01,179.21,182.41,185.61,188.81,192.01,195.21,198.41,201.61,204.81,208.01,211.21,214.41,217.61,220.81,224.01,227.21,230.41,233.61,236.81,240.01,243.21,246.41,249.61,252.81,256.01,259.21,262.41,265.61,268.81,272.01,275.21,278.41,281.61,284.81,288.01,291.21,294.41,297.61,300.81,304.01,307.21,310.41,313.61,316.81,320.01,323.21,326.41,329.61,332.81,336.01,339.21,342.41,345.61,348.81,352.01,355.21,358.41,361.61,364.81,368.01,371.21,374.41,377.61,380.81,384.01,387.21,390.41,393.61,396.81,400.01,403.21,406.41,409.61,412.81,416.01,419.21,422.41,425.61,428.81,432.01,435.21,438.41,441.61,444.81,448.01,451.21,454.41,457.61,460.81,464.01,467.21,470.41,473.61,476.81,480.01,483.21,486.41,489.61,492.81,496.01,499.21,502.41,505.61,508.81,512.01,515.21,518.41,521.61,524.81,528.01,531.21,534.41,537.61,540.81,544.01,547.21,550.41,553.61,556.81,560.01,563.21,566.41,569.61,572.81,576.01,579.21,582.41,585.61,588.81,592.01,595.21,598.41,601.61,604.81,608.01,611.21,614.41,617.61,620.81,624.01,627.21,630.41,633.61,636.81,640.01,643.21,646.41,649.61,652.81,656.01,659.21,662.41,665.61,668.81,672.01,675.21,678.41,681.61,684.81,688.01,691.21,694.41,697.61,700.81,704.01,707.21,710.41,713.61,716.81,720.01,723.21,726.41,729.61,732.81,736.01,739.21,742.41,745.61,748.81,752.01,755.21,758.41,761.61,764.81,768.01,771.21,774.41,777.61,780.81,784.01,787.21,790.41,793.61,796.81,800.0

6M/2564 6M/2565

รอ้ยละตอ่รำยไดจ้ำกกำร
ด ำเนนิงำน 

คำ่ใชจ่้ำยในกำรขำยและ
จัดจ ำหน่ำย 

+1.8% QoQ 

+7.7% YoY 

*มูลคำ่อำจแตกตำ่งกันทีท่ศนยิม 1 ต ำแหน่ง เน่ืองจำกกำรปัดเศษ 

 

+8.0% YoY 



ค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจัดกำร (MD&A) ส ำหรับไตรมำส 2 สิน้สดุวันที ่30 มถินุำยน 2565 
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5. คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร** 

หน่วย: ลำ้นบำท, % 

   
**คำ่ใชจ่้ำยในกำรบรหิำร เป็นคำ่ใชจ่้ำยในสว่นงำนสนับสนุน เชน่ คำ่ใชจ่้ำยพนักงำน คำ่จัดสง่สนิคำ้ และคำ่เสือ่มรำคำ เป็นตน้ 
 

ไตรมำส 2/2565 vs ไตรมำส 2/2564 (YoY)    

▪ ในไตรมำส 2/2565 บรษัิทฯ มคีำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 251.2 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 8.5 ลำ้นบำท หรอื 3.5% YoY เนื่องจำก
กำรปรับเพิม่เงนิเดือนและผลประโยชน์พนักงำน ค่ำจัดส่งสนิคำ้ที่สูงขึน้จำกยอดขำยและรำคำน ้ำมันที่เพิม่ขึน้ และค่ำ
สำธำรณูปโภคทีส่งูขึน้ของจำกกำรปรับเพิม่ขึน้ของคำ่ Ft     

▪ อัตรำคำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำรตอ่รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำนลดลง YoY เนื่องจำกรำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำนเพิม่ขึน้ และกำร
บรหิำรคำ่ใชจ้่ำยมปีระสทิธภิำพ    

ไตรมำส 2/2565 vs ไตรมำส 1/2565 (QoQ)     

▪ ในไตรมำส 2/2565 บรษัิทฯ มคี่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 251.2 ลำ้นบำท ลดลงเล็กนอ้ย 0.1 ลำ้นบำท หรอื 0.05% QoQ 
แมว้ำ่คำ่จัดสง่สนิคำ้สงูขึน้จำกยอดขำยและรำคำน ้ำมันทีเ่พิม่ขึน้  

▪ อัตรำค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรต่อรำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำนปรับตัวลดลง QoQ เนื่องจำกรำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำนเพิม่ขึน้ 
และกำรบรหิำรคำ่ใชจ้่ำยมปีระสทิธภิำพ    

6M/2565 vs 6M/2564 (YoY)    

▪ ในรอบ 6M/2565 บรษัิทฯ มคี่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 502.6 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 27.4 ลำ้นบำท หรอื 5.8% YoY เนื่องจำก
กำรปรับเพิม่เงนิเดือนและผลประโยชน์พนักงำน ค่ำจัดส่งสนิคำ้ที่สูงขึน้จำกยอดขำยและรำคำน ้ำมันที่เพิม่ขึน้ และค่ำ
สำธำรณูปโภคทีส่งูขึน้ของจำกกำรปรับเพิม่ขึน้ของคำ่ Ft     

▪ อัตรำคำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำรตอ่รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำนปรับตัวเพิม่ขึน้ YoY เนื่องจำกคำ่ใชจ้่ำยทีเ่พิม่ขึน้ อยำ่งไรก็ตำม 
บรษัิทฯ ยังคงมกีำรบรหิำรคำ่ใชจ้่ำยมปีระสทิธภิำพ 
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*มูลคำ่อำจแตกตำ่งกันทีท่ศนยิม 1 ต ำแหน่ง เน่ืองจำกกำรปัดเศษ 

 

รอ้ยละตอ่รำยไดจ้ำกกำร

ด ำเนนิงำน 

คำ่ใชจ่้ำยในกำรบรหิำร 

*มูลคำ่อำจแตกตำ่งกันทีท่ศนยิม 1 ต ำแหน่ง เน่ืองจำกกำรปัดเศษ 

 

-0.05% QoQ 

+3.5% YoY +5.8% YoY 



ค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจัดกำร (MD&A) ส ำหรับไตรมำส 2 สิน้สดุวันที ่30 มถินุำยน 2565 
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6. ตน้ทนุทำงกำรเงนิ 

หน่วย: ลำ้นบำท, % 

  

 

ไตรมำส 2/2565 vs ไตรมำส 2/2564 (YoY)    

▪ ในไตรมำส 2/2565 บริษัทฯ มีตน้ทุนทำงกำรเงิน 53.0 ลำ้นบำท ลดลง 12.6 ลำ้นบำท หรือ 19.2% YoY โดยมี
รำยละเอยีดดังนี้ 

▪ ตน้ทนุทำงกำรเงนิในสว่นของเงนิกูย้มืจำกสถำบันกำรเงนิ 8.4 ลำ้นบำท ลดลง 10.2 ลำ้นบำท หรอื 54.8% 
YoY โดยมเีหตผุลหลักมำจำกกำรช ำระคนืเงนิกูร้ะยะยำวกอ่นก ำหนดอยำ่งตอ่เนื่อง 

▪ ตน้ทุนทำงกำรเงนิในสว่นของหนี้สนิตำมสัญญำเชำ่ 44.6 ลำ้นบำท ลดลง 2.4 ลำ้นบำท หรอื 5.1% YoY 
เนื่องจำกมกีำรตัดจ ำหน่ำยดอกเบีย้จ่ำยจำกหนี้สนิตำมสัญญำเชำ่ลดลง   

ทัง้นี้ ณ สิน้ไตรมำส 2/2565 บรษัิทฯ มหีนี้เงนิกูย้มืจำกสถำบันกำรเงนิรวม 1,730.2 ลำ้นบำท ลดลง 845.2 ลำ้นบำท 
หรอื 32.8% จำก 2,575.3 ลำ้นบำท ณ สิน้ไตรมำส 2/2564 เนื่องจำกกำรช ำระคืนเงนิกูร้ะยะยำวก่อนก ำหนดอย่ำง
ตอ่เนื่อง 

ภำระหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้ ณ สิน้ไตรมำส 2/2565 เท่ำกับ 4,513.0 ลำ้นบำท ลดลง 856.9 ลำ้นบำท หรอื 16.0% 
จำก 5,369.9 ลำ้นบำท ณ สิน้ไตรมำส 2/2564 

ไตรมำส 2/2565 vs ไตรมำส 1/2565 (QoQ)     

▪ ในไตรมำส 2/2565 บริษัทฯ มีตน้ทุนทำงกำรเงิน 53.0 ลำ้นบำท ลดลง 0.9 ลำ้นบำท หรือ 1.6% QoQ โดยมี
รำยละเอยีดดังนี้ 

▪ ตน้ทุนทำงกำรเงนิในสว่นของเงนิกูย้มืจำกสถำบันกำรเงนิ 8.4 ลำ้นบำท ลดลง 0.9 ลำ้นบำท หรอื 9.9% 
QoQ โดยมเีหตผุลหลักมำจำกกำรช ำระคนืเงนิกูร้ะยะยำวกอ่นก ำหนดอยำ่งตอ่เนื่อง 

▪ ตน้ทุนทำงกำรเงนิในสว่นของหนี้สนิตำมสัญญำเชำ่ 44.6 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้เล็กนอ้ย 0.04 ลำ้นบำท หรอื 
0.1% QoQ เนื่องจำกมกีำรตัดจ ำหน่ำยดอกเบีย้จ่ำยจำกหนี้สนิตำมสัญญำเชำ่เพิม่ขึน้ 

ทัง้นี้ ณ สิน้ไตรมำส 2/2565 บรษัิทฯ มหีนี้เงนิกูย้มืจำกสถำบันกำรเงนิรวม 1,730.2 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 29.3 ลำ้นบำท 
หรือ 1.7% จำก 1,700.8 ลำ้นบำท ณ สิน้ไตรมำส 1/2565 เนื่องจำกมีเงนิกูร้ะยะสัน้เพิม่ขึน้ จำกควำมตอ้งกำรใช ้

เงนิทุนหมุนเวยีน อย่ำงไรก็ตำม บรษัิทฯ ไดม้กีำรช ำระคนืเงนิกูร้ะยะยำวอย่ำงต่อเนื่อง โดยเป็นกำรช ำระคนืหนี้เงนิกู ้
ระยะยำวกอ่นก ำหนดในไตรมำส 2/2565 จ ำนวน 73.0 ลำ้นบำท   

ภำระหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้ ณ สิน้ไตรมำส 2/2565 เท่ำกับ 4,513.0 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 31.5 ลำ้นบำท หรือ 0.7% 
จำก 4,481.5 ลำ้นบำท ณ สิน้ไตรมำส 1/2565 

6M/2565 vs 6M/2564 (YoY)    

▪ ในรอบ 6M /2565 บริษัทฯ มีตน้ทุนทำงกำรเงนิ 106.8 ลำ้นบำท ลดลง 23.5 ลำ้นบำท หรือ 18.0% YoY โดยมี
รำยละเอยีดดังนี้  

▪ ตน้ทุนทำงกำรเงินในส่วนของเงินกูย้ืมจำกสถำบันกำรเงนิ 17.7 ลำ้นบำท ลดลง 22.0 ลำ้นบำท หรือ 

55.4% YoY เนื่องจำกกำรช ำระคนืเงนิกูร้ะยะยำวก่อนก ำหนดอย่ำงต่อเนื่อง โดยบรษัิทฯ ไดม้กีำรช ำระคนื
หนี้กูร้ะยะยำวกอ่นก ำหนดในรอบระยะเวลำ 6M/2565 จ ำนวน 373.0 ลำ้นบำท   

▪ ตน้ทุนทำงกำรเงนิในสว่นของหนี้สนิตำมสัญญำเชำ่ 89.1 ลำ้นบำท ลดลง 1.5 ลำ้นบำท หรอื 1.7% YoY 
เนื่องจำกมกีำรตัดจ ำหน่ำยดอกเบีย้จ่ำยจำกหนี้สนิตำมสัญญำเชำ่ลดลง 
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*มูลคำ่อำจแตกตำ่งกันทีท่ศนยิม 1 ต ำแหน่ง เน่ืองจำกกำรปัดเศษ 

 

ตน้ทนุทำงกำรเงนิสว่นของ
เงนิกูย้มืจำกสถำบันกำรเงนิ 
 

ตน้ทนุทำงกำรเงนิสว่นของ
หน้ีสนิตำมสญัญำเชำ่ 

-18.0% YoY 



ค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจัดกำร (MD&A) ส ำหรับไตรมำส 2 สิน้สดุวันที ่30 มถินุำยน 2565 
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7. คำ่ใชจ้ำ่ยภำษเีงนิได ้

หน่วย: ลำ้นบำท, % 

  
 

 

ไตรมำส 2/2565 vs ไตรมำส 2/2564 (YoY)    

▪ ในไตรมำส 2/2565 บรษัิทฯ มคีำ่ใชจ้่ำยภำษีเงนิได ้29.5 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 13.3 ลำ้นบำท หรอื 82.7% YoY เนื่องจำก
บรษัิทฯ มกี ำไรกอ่นภำษีเงนิไดเ้พิม่ขึน้    

ทัง้นี้  ในไตรมำส 2/2565 บรษัิทฯ ไดใ้ชส้ทิธปิระโยชน์ทำงภำษีจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทนุ (BOI) 
จำกกำรลงทนุในเครือ่งจักรใหม ่จ ำนวน 5.7 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำก 4.2 ลำ้นบำท ในไตรมำส 2/2564  

 

ไตรมำส 2/2565 vs ไตรมำส 1/2565 (QoQ)     

▪ ในไตรมำส 2/2565 บรษัิทฯ มคีำ่ใชจ้่ำยภำษีเงนิได ้29.5 ลำ้นบำท ลดลง 1.1 ลำ้นบำท หรอื 3.5% QoQ   

ทัง้นี้ บริษัทฯ ใชส้ทิธปิระโยชน์ทำงภำษีฯ ในไตรมำส 2/2565 จ ำนวน 5.7 ลำ้นบำท ไม่เปลี่ยนปลงจำกไตรมำส 
1/2565  

6M/2565 vs 6M/2564 (YoY)    

▪ ในรอบ 6M/2565 บรษัิทฯ มคี่ำใชจ้่ำยภำษีเงนิได ้60.0 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 15.1 ลำ้นบำท หรอื 33.6% YoY เนื่องจำก
ก ำไรกอ่นภำษีเงนิไดเ้พิม่ขึน้  

บรษัิทฯ ใชส้ทิธปิระโยชน์ทำงภำษีฯ ในรอบ 6M/2565 รวม 11.4 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำก 10.4 ลำ้นบำท ในชว่งเวลำ
เดยีวกันของปีกอ่น 

ทัง้นี้  บรษัิทฯ ใชส้ทิธปิระโยชน์ทำงภำษีฯ สะสมตัง้แตต่น้ปี 2564 จนถงึสิน้ไตรมำส 2/2565 รวม 29.5 ลำ้นบำท จำก
สทิธปิระโยชน์ทำงภำษีฯ ทัง้หมด 64.3 ลำ้นบำท ทีไ่ดร้ับจำกกำรลงทนุในเครือ่งจักรใหม่ ซึง่ตอ้งใชภ้ำยในสิน้ปี 2566  
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-3.5% QoQ 

+82.7% YoY +33.6% YoY 
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8. ก ำไรสุทธแิละอตัรำก ำไรสุทธ ิ

หน่วย: ลำ้นบำท, % 

   

ไตรมำส 2/2565 vs ไตรมำส 2/2564 (YoY)    

▪ ในไตรมำส 2/2565 บรษัิทฯ มีก ำไรสุทธ ิ162.3 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 61.3 ลำ้นบำท หรือ 60.7% YoY โดยมีเหตุผลหลัก
ดังตอ่ไปนี้ 

▪ รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำนเพิม่ขึน้ ทัง้รำยไดจ้ำกกำรขำยและรำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำร โดยรำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่
และบรกิำรท ำสถติสิงูสดุใหม ่

▪ อัตรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำรขำยเพิม่ขึน้ เนื่องจำกกำรขำยสนิคำ้ทีม่อีัตรำก ำไรขัน้ตน้สงูมสีัดสว่นกำรขำยเพิม่ขึน้ กำรปรับ
รำคำขำยสนิคำ้เพิม่ขึน้ตำมตน้ทนุทีเ่พิม่สงูขึน้ รวมถงึกำรยตุธิรุกจิกำรจ ำหน่ำยครือ่งใชไ้ฟฟ้ำ 

▪ อัตรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำรใหเ้ช่ำและบรกิำรเพิม่ขึน้ เนื่องจำกบรษัิทฯ มีผูเ้ช่ำพื้นทีห่ลำกหลำยและเพิม่ขึน้ และมีกำร
บรหิำรตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรอยำ่งมปีระสทิธภิำพ  

▪ ตน้ทนุทำงกำรเงนิลดลง เนื่องจำกกำรช ำระคนืเงนิกูร้ะยะยำวกอ่นก ำหนดอยำ่งตอ่เนื่อง   
▪ ทัง้นี้ บรษัิทฯ ไดใ้ชส้ทิธปิระโยชน์ทำงภำษีฯ จ ำนวน 5.7 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำก 4.2 ลำ้นบำท ในไตรมำส 2/2564 

ไตรมำส 2/2565 vs ไตรมำส 1/2565 (QoQ)     

▪ ในไตรมำส 2/2565 บริษัทฯ มีก ำไรสุทธ  ิ162.3 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 1.7 ลำ้นบำท หรือ 1.0% QoQ โดยมีเหตุผลหลัก
ดังตอ่ไปนี้ 

▪ รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำนเพิม่ขึน้ ทัง้รำยไดจ้ำกกำรขำยและรำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำร   

▪ อัตรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำรขำยเพิม่ขึน้ เนื่องจำกกำรขำยสนิคำ้ทีม่อีัตรำก ำไรขัน้ตน้สงูมสีัดสว่นกำรขำยเพิม่ขึน้ และกำร
ปรับรำคำขำยสนิคำ้เพิม่ขึน้ตำมตน้ทนุทีเ่พิม่สงูขึน้ 

▪ ตน้ทนุทำงกำรเงนิลดลง เนื่องจำกกำรช ำระคนืเงนิกูร้ะยะยำวกอ่นก ำหนดอยำ่งตอ่เนื่อง  
▪ ทัง้นี้ บรษัิทฯ ใชส้ทิธปิระโยชน์ทำงภำษีฯ 5.7 ลำ้นบำท ไมเ่ปลีย่นแปลงจำกไตรมำส 1/2565 

6M/2565 vs 6M/2564 (YoY)    

▪ ในรอบ 6M/2565 บริษัทฯ มีก ำไรสุทธิ 323.0 ลำ้นบำท เพิ่มขึ้น 76.6 ลำ้นบำท หรือ 31.1% YoY โดยมีเหตุผลหลัก
ดังตอ่ไปนี้ 

▪ รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำนเพิม่ขึน้ ทัง้รำยไดจ้ำกกำรขำยและรำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำร  

▪ อัตรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำรขำยเพิม่ขึน้ เนื่องจำกกำรขำยสนิคำ้ทีม่อีัตรำก ำไรขัน้ตน้สงูมสีัดสว่นกำรขำยเพิม่ขึน้ กำรปรับ
รำคำขำยสนิคำ้เพิม่ขึน้ตำมตน้ทนุทีเ่พิม่สงูขึน้ รวมถงึกำรยตุธิรุกจิกำรจ ำหน่ำยครือ่งใชไ้ฟฟ้ำ 

▪ อัตรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำรเพิม่ขึน้ เนื่องจำกบรษัิทฯ มีผูเ้ช่ำพื้นที่หลำกหลำยและเพิม่ขึน้ และมีกำร
บรหิำรตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรอยำ่งมปีระสทิธภิำพ  

▪ ตน้ทนุทำงกำรเงนิลดลง เนื่องจำกกำรช ำระคนืเงนิกูร้ะยะยำวกอ่นก ำหนดอยำ่งตอ่เนื่อง 
▪ สทิธปิระโยชน์ทำงภำษีฯ จ ำนวน 11.4 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำก 10.4 ลำ้นบำท ในชว่งเวลำเดยีวกันของปีกอ่น   

▪ ทัง้นี้ บรษัิทฯ ใชส้ทิธปิระโยชน์ทำงภำษีฯ สะสมตัง้แต่ตน้ปี 2564 จนถงึสิน้ไตรมำส 2/2565 รวม 29.5 ลำ้นบำท จำก
สทิธปิระโยชน์ทำงภำษีฯ จ ำนวน 64.3 ลำ้นบำท ทีไ่ดร้ับจำกกำรลงทนุในเครือ่งจักร ซึง่ตอ้งใชภ้ำยในสิน้ปี 2566 
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ก ำไรสทุธ ิ

อัตรำก ำไรสทุธ ิ

+31.1% YoY 

+1.0% QoQ 

+60.7% YoY 

*มูลคำ่อำจแตกตำ่งกันทีท่ศนยิม 1 ต ำแหน่ง เน่ืองจำกกำรปัดเศษ 
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*มูลคำ่อำจแตกตำ่งกันทีท่ศนยิม 1 ต ำแหน่ง เน่ืองจำกกำรปัดเศษ 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ 

  

  หน่วย: ลำ้นบำท, % หน่วย: ลำ้นบำท, % 
  

  

  

  

สนิทรพัย ์    

▪ ณ วันที่ 30 มถิุนำยน 2565 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวม 12,227.8 ลำ้นบำท ลดลง 128.2 ลำ้นบำท หรือ 1.0% จำก 

12,356.0 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2564 โดยมีรำยละเอยีดส ำคัญ ดังน้ี 1) กำรลดลงของสนิทรัพยส์ทิธกิำรใช ้341.2 ลำ้น
บำทหรอื 10.6% จำก 3,209.4 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2564 และ 2) กำรลดลงของทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ 171.2 ลำ้น

บำท หรอื 3.5% จำก 4,912.3 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2564  

ทัง้น้ี สนิคำ้คงเหลอืเพิม่ขึน้ 270.2 ลำ้นบำท หรอื 16.3% จำก 1,657.8 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2564 เน่ืองจำกบรษัิทฯ มี

กำรส่ังซื้อสนิคำ้และวัตถุดิบมำกขึ้น เพื่อบริหำรจัดกำรตน้ทุนที่มีแนวโนม้เพิ่มสูงขึ้นอย่ำงต่อเน่ือง อย่ำงไรก็ตำม 
สถำนกำรณ์กำรปรับเพิ่มขึ้นของตน้ทุนรำคำสินคำ้และวัตถุดิบ ณ ปัจจุบัน มีแนวโนม้ทรงตัวแลว้ นอกจำกน้ี 

อสังหำรมิทรัพยเ์พือ่กำรลงทนุเพิม่ขึน้ 224.7 ลำ้นบำท หรอื 14.5% จำก 1,551.3 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2564 

หนีส้นิ    

▪ ณ วันที ่30 มถิุนำยน 2565 บรษัิทฯ มหีน้ีสนิรวม 6,794.9 ลำ้นบำท ลดลง 250.0 ลำ้นบำท หรอื 3.5% จำก 7,044.9

ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2564 โดยมีเหตุผลหลักจำกกำรลดลงของเงนิกูจ้ำกสถำบันกำรเงนิ 245.8 ลำ้นบำท หรือ 12.4% 

จำก 1,975.9 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2564 เหลอื 1,730.2 ลำ้นบำท ณ สิน้ไตรมำส 2/2565 หลังจำกบรษัิทฯ มกีำรช ำระคนื
เงนิกูจ้ำกสถำบันกำรเงนิอยำ่งตอ่เน่ือง โดยเป็นกำรช ำระคนืเงนิกูร้ะยะยำวกอ่นก ำหนด 373.0 ลำ้นบำท รวมถงึกำรลดลง

ของเจำ้หน้ีกำรคำ้ 64.7 ลำ้นบำท หรอื 8.6% จำก 755.2 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2564   

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

▪ ณ วันที ่30 มถินุำยน 2565 บรษัิทฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทใหญ่รวม 5,432.9 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 123.0 ลำ้นบำท 

หรอื 2.3% จำก 5,309.8 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2564 จำกผลก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำนของบรษัิทฯ รอบ 6M/2565 จ ำนวน 

323.0 ลำ้นบำท หักกำรจ่ำยเงนิปันผลใหกั้บผูถ้อืหุน้ ส ำหรับรอบผลประกอบกำรปี 2564 จ ำนวน 202.0 ลำ้นบำท 
ซึง่เป็นสว่นทีเ่หลอืหลังจำกกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลไปแลว้ 75.8 ลำ้นบำท 
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สนิทรพัย ์ หนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 

สนิทรัพยอ์ืน่ 4% 

อสังหำรมิทรัพยเ์พือ่

กำรลงทุน 
13% 

สนิทรัพยส์ทิธกิำรใช ้ 26% 

13% สนิคำ้คงเหลอื 

40% 
ทีด่นิ อำคำร 

และอปุกรณ์ 

ลูกหนี้กำรคำ้ 2% 2% 

39% 

16% 

23% 

15% 

2% 
3% 

31 ธนัวำคม 2564 30 มถินุำยน 2565  

6% 

43% 

7% 

23% 

6% 

3% 

12% 

12,228 12,356 

-1.0%  

31 ธนัวำคม 2564 

12,228 12,356 

-1.0%  

เงนิกูย้มืระยะยำวจำก

สถำบันกำรเงนิ 

เจำ้หนี้กำรคำ้ 

สว่นของผูถ้อืหุน้ของ
บรษัิทใหญ่ 

เงนิกูย้มืระยะยำวทีถ่งึก ำหนด

ช ำระภำยในหนึง่ปี 

เงนิเบกิเกนิบัญชแีละเงนิกูย้มื
ระยะสัน้จำกสถำบันกำรเงนิ 

อืน่ๆ 

หนี้สนิตำมสัญญำเชำ่ 

6% 

44% 

3% 

23% 

 9% 

2% 

13% 

30 มถินุำยน 2565  



ค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจัดกำร (MD&A) ส ำหรับไตรมำส 2 สิน้สดุวันที ่30 มถินุำยน 2565 
 

14 | P a g e   

 

 

แนวโนม้ในอนำคต 

แมว้่ำเศรษฐกจิไทยยังมีปัจจัยเสีย่งจำกควำมกังวลเรื่องกำรชะลอตัวของเศรษฐกจิโลก สถำนกำรณ์ควำมขัดแยง้ระหว่ำงรัสเซยีกับ
ยเูครนทียั่งคงยดืเยือ้ อัตรำเงนิเฟ้อทีอ่ยู่ในระดับสงูจำกตน้ทนุพลังงำนและรำคำอำหำรทีป่รับตัวสงูขึน้ ซึง่สง่ผลใหต้น้ทุนสนิคำ้และค่ำ
ครองชีพเพิ่มขึน้ อย่ำงไรก็ตำม เศรษฐกจิไทยในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 มีแนวโนม้ปรับตัวดีขึน้ ทัง้จำกกำรบริโภคภำคเอกชน
ขยำยตัวดขีึน้ กำรลงทุนภำคเอกชนปรับเพิม่ขึน้ โดยเฉพำะสถำนกำรณ์กำรท่องเทีย่วที่มแีนวโนม้ฟ้ืนตัวอย่ำงมนัียส ำคัญ บรษัิทฯ จงึ
ประเมนิทศิทำงกำรด ำเนนิงำนวำ่จะสำมำรถเตบิโตไดอ้ย่ำงตอ่เนื่อง โดยมปัีจจัยสนับสนุนจำกกำรเตบิโตทัง้จำกรำยไดจ้ำกกำรขำยและ
รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และค่ำบรกิำร กำรรักษำระดับอัตรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำรปรับรำคำขำยใหส้อดคลอ้งกับกำรเพิม่ขึน้ของตน้ทุน กำร
วำงแผนกำรส่งเสรมิกำรขำยทีต่รงกับควำมตอ้งกำรของลูกคำ้ กำรบรหิำรจัดกำรตน้ทุนกำรด ำเนินงำนอย่ำงมปีระสทิธภิำพ แผนกำร
ขยำยสำขำ Index Living Mall สำขำลำดกระบัง ในช่วงปลำยปี 2565 และ Little Walk กรุงเทพกรีฑำ ประมำณช่วงกลำงปี 2566 
แผนกำรเปิดสำขำแฟรนไชส ์Index Living Mall ในต่ำงประเทศเพิม่เตมิ รวมถงึกำรพัฒนำช่องทำงธุรกจิใหม่ๆ และกำรร่วมมือกับ
พันธมติรทำงธรุกจิ ซึง่จะเป็นปัจจัยผลักดันชว่ยใหบ้รษัิทฯ สำมำรถเตบิโตไดอ้ยำ่งมั่นคง  

 

  
ลูกคำ้รำยใหมส่ ำหรบัชอ่งทำงกำรจ ำหนำ่ย Modern-Trade OEM 

หลังจำกทีบ่รษัิทฯ ไดด้ ำเนินกำรพัฒนำสนิคำ้เฉพำะส ำหรับชอ่งทำงกำรจ ำหน่ำย

ใหม่ คือ Modern-Trade OEM และไดร้ับค ำสั่งซื้อจำกลูกคำ้รำยแรกในไตรมำส 
4/2564 ทีผ่่ำนมำแลว้นัน้ ลำ่สดุ บรษัิทฯ ประสบควำมส ำเร็จในกำรเจรจำและไดร้ับ
ค ำสั่ งซื้อจำกลูกคำ้ Modern-Trade OEM รำยใหม่เพิ่มเติมแลว้ โดยจะเริ่ม
ด ำเนินกำรส่งมอบสนิคำ้ในไตรมำส 3/2565 นี้ ทัง้นี้ แมย้อดขำยจำกช่องทำง 
Modern-Trade OEM จะยังไม่สงูอย่ำงมีนัยส ำคัญ แต่บรษัิทฯ ประเมนิว่ำจะไดร้ับ
ค ำสั่งซื้อซ ้ำอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงโอกำสที่จะไดลู้กคำ้ใหม่เพิ่มเติม ซึง่จะช่วย
ผลักดันกำรเตบิโตของยอดขำยของบรษัิทฯ เพิม่ขึน้  

 
แผนกำรเปิดร้ำนแฟรนไชส์ Index Living Mall สำขำที่ 4 ในประเทศ
เวยีดนำม 

หลังจำกกำรเปิดรำ้นแฟรนไชส ์Index Living Mall ในประเทศเวียดนำม 2 สำขำ
แรก ในปี 2562 และสำขำที ่3 ในปี 2563 ลำ่สดุ บรษัิทฯ มแีผนเปิดรำ้นแฟรนไชส ์
Index Living Mall สำขำที ่4 ในประเทศเวยีดนำม ในชว่งไตรมำส 4/2565 นี้ เพือ่
ผลักดันยอดขำยตำ่งประเทศใหเ้ตบิโตตอ่ไปในอนำคต 

ทัง้นี้ ณ สิน้ไตรมำส 2/2565 บรษัิทฯ มรีำ้นแฟรนไชสใ์นต่ำงประเทศรวมทัง้หมด 

16 สำขำใน 8 ประเทศ    

 
แผนกำรเปิด Little Walk สำขำกรุงเทพกรฑีำ ประมำณกลำงปี 2566 

นอกเหนือจำกแผนกำรเปิด Index Living Mall สำขำลำดกระบัง ประมำณช่วง
ปลำยปี 2565 นี้ ซ ึง่จะเป็นลักษณะ Mixed-use คือมีทัง้ส่วนของพื้นที่ขำยสนิคำ้
และพืน้ทีเ่ชำ่ บรษัิทฯ ยังมแีผนกำรเปิด Little Walk สำขำกรุงเทพกรฑีำประมำณ
ชว่งกลำงปี 2566 ซึง่เป็นคอมมูนติีม้อลลข์นำดเล็ก โดยแผนกำรเปิดสำขำใหม่ทัง้
สองแห่งนี้ จะช่วยผลักดันทัง้รำยไดจ้ำกกำรขำย และรำยไดค้่ำเช่ำและบรกิำรให ้
เตบิโตและมคีวำมมั่นคงเพิม่ขึน้ตอ่ไป   

 
แผนกำรขยำยเพิม่พืน้ทีเ่ชำ่  

นอกจำกพื้นที่ใหเ้ช่ำที่บริษัทฯ จะไดเ้พิ่มเติมจำก Index Living Mall สำขำ
ลำดกระบัง ที่บรษัิทฯ มีแผนจะเปิดใหบ้รกิำรในช่วงปลำยปี 2565 ซึง่มีพื้นที่เช่ำ
ประมำณ 3,000 ตำรำงเมตร และ Little Walk สำขำกรุงเทพกรีฑำ ที่จะเปิด
ใหบ้ริกำรประมำณช่วงกลำงปี 2566 ซึง่มีพื้นที่เช่ำประมำณ 4,000 ตำรำงเมตร
บรษัิทฯ ยังมแีผนปรับเพิม่พืน้ทีเ่ชำ่ในสำขำตำ่งๆ ของ Index Living Mall เพือ่ชว่ย
เพิม่รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำร รวมถงึชว่ยดงึดดูลูกคำ้ใหม้ำใชบ้รกิำรมำกขึน้ 
และสรำ้งโอกำสในกำรขำยเพิม่ขึน้ 

 


