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สรปุสำระส ำคญั 
 

 

 

สรุปผลกำรด ำเนนิงำน 
  

ไตรมำส 
1/2564 

  

ไตรมำส 
4/2564 

  

ไตรมำส 
1/2565 

  

เปลีย่นแปลง 
+/- 

  

(หน่วย: ลำ้นบำท)       %YoY  %QoQ 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 2,005.1 2,188.1 1,969.0 -1.8% -10.0% 

รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำร 128.4 131.4 152.5 +18.7% +16.1% 

รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน 2,133.5 2,319.6 2,121.5 -0.6% -8.5% 

ก ำไรขัน้ตน้ 930.9 964.8 980.6 +5.3% +1.6% 

คำ่ใชจ่้ำยในกำรขำยและบรหิำร 705.1 776.7 763.4 +8.3% -1.7% 

EBITDA 459.6 450.1 450.8 -1.9% +0.1% 

ก ำไรสุทธ ิ 145.4 150.9 160.6 +10.5% +6.4% 

อัตรำก ำไรขัน้ตน้ (%) 43.6% 41.6% 46.2% +2.6% +4.6% 

อัตรำสว่นคำ่ใชจ่้ำยในกำรขำยและบรหิำร (%) 33.1% 33.5% 36.0% +2.9% +2.5% 

อัตรำ EBITDA (%) 21.4% 19.0% 21.0% -0.4% +2.0% 

อัตรำก ำไรสทุธ ิ(%) 6.8% 6.4% 7.5% +0.7% +1.1% 

 

ไตรมำส 1/2565   

▪ ในไตรมำส 1/2565 บรษัิท อนิเด็กซ ์ลฟิวิง่มอลล ์จ ำกัด (มหำชน) (“บรษิทัฯ” หรอื “ILM”) มกี ำไรสทุธ ิ160.6 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 
10.5% YoY และ 6.4% QoQ ท ำสถติสิงูสดุในรอบ 10 ไตรมำส นับตัง้แตไ่ตรมำส 3/2562 โดยมสีำระส ำคัญ ดังนี้ 

▪ รำยไดจ้ำกกำรขำยลดลง 1.8% YoY และ 10.0% QoQ โดยมสีำเหตหุลักมำจำกกำรยตุธิรุกจิกำรจ ำหน่ำยสนิคำ้เครือ่งใชไ้ฟฟ้ำ
ภำยใตแ้บรนด ์Power One หลังจำกบรษัิทฯ ไดเ้ปลีย่นพืน้ทีก่ำรจ ำหน่ำยของ Power One ไปเป็นพืน้ทีเ่ชำ่ใหก้ับ บรษัิท คอม
เซเวน่ จ ำกัด (มหำชน) (COM7) รวมถงึกำรลดลงของยอดขำยโครงกำรในประเทศ และยอดขำย OEM ตำ่งประเทศทีช่ะลอตัว
ลง อย่ำงไรก็ตำม บรษัิทฯ คำดว่ำ ทัง้สองช่องทำงจะสำมำรถเตบิโตไดใ้นช่วงเวลำที่เหลือของปี 2565 ทัง้นี้ มีหลำยช่อง
ทำงกำรจ ำหน่ำยที่เตบิโตได ้ไดแ้ก่ ยอดขำยออนไลน์ที่ยังคงเตบิโตไดอ้ย่ำงแข็งแกร่ง 45.4% YoY รวมถงึยอดขำยสำขำ
เตบิโต 1.9% YoY ยอดขำยตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศ เตบิโต 30.0% YoY และยอดขำยแฟรนไชส์ต่ำงประเทศ เตบิโต 
3.5% YoY  

▪ ทัง้นี้ ถำ้ไม่รวมยอดขำยสนิคำ้เครือ่งใชไ้ฟฟ้ำทีบ่รษัิทฯ ยุตกิำรจ ำหน่ำยไปแลว้นัน้ ยอดขำยของบรษัิทฯ จะเตบิโต 4.7% YoY 
และลดลง 7.9% QoQ ในขณะทีย่อดขำยสำขำจะเตบิโต 11.1% YoY และลดลง 4.3% QoQ 

▪ รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำรเพิม่ขึน้ 18.7% YoY และ 16.1% QoQ เนื่องจำกบรษัิทฯ มผูีเ้ชำ่พืน้ทีห่ลำกหลำยและเพิม่ขึน้
อยำ่งตอ่เนื่อง โดยบรษัิทฯ เริม่รับรูร้ำยไดค้่ำเชำ่จำก COM7 ตัง้แตเ่ดอืนมกรำคม 2565 รวมถงึพืน้ทีเ่ชำ่คลังสนิคำ้เฟส 2 ตัง้แต่
เดอืนกมุภำพันธ ์2565 ทีผ่่ำนมำ      

▪ อัตรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำรขำยเพิม่ขึน้ YoY และ QoQ หลังจำกบรษัิทฯ ยุตธิุรกจิกำรจ ำหน่ำยครื่องใชไ้ฟฟ้ำ รวมถงึสนิคำ้ทีม่ี
อัตรำก ำไรขัน้ตน้สงูมสีัดสว่นกำรขำยเพิม่ขึน้ 

▪ อัตรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำรเพิม่ขึน้ โดยท ำสถติสิงูสดุนับจำกไตรมำส 4/2560 เนื่องจำกบรษัิทฯ มผูีเ้ชำ่พืน้ที่
หลำกหลำยและเพิม่ขึน้ และมกีำรบรหิำรตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรอยำ่งมปีระสทิธภิำพอยำ่งตอ่เนื่อง    

▪ ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบริหำรเพิม่ขึน้ 8.3% YoY โดยมีสำเหตุหลักจำกกำรปรับเพิม่เงนิเดือนและผลประโยชน์พนักงำน 
ค่ำใชจ้่ำยในกำรสง่เสรมิกำรขำยทีเ่พิม่ขึน้จำกชอ่งทำงออนไลน์และกำรเปิดตัวสนิคำ้ใหม ่และค่ำจัดสง่สนิคำ้ทีส่งูขึน้จำกรำคำ
น ้ำมันทีเ่พิม่ขึน้ แตล่ดลง 1.7% QoQ ซงึเป็นไปในทศิทำงเดยีวกับรำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำนทีล่ดลง  

▪ ตน้ทนุทำงกำรเงนิลดลง 16.9% YoY และ 8.0% QoQ เนื่องจำกกำรช ำระคนืเงนิกูร้ะยะยำวกอ่นก ำหนดอยำ่งตอ่เนื่อง   

▪ ในไตรมำส 1/2565 บรษัิทฯ ใชส้ทิธปิระโยชน์ทำงภำษีจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทนุ (BOI) จำกกำรลงทนุใน
เครือ่งจักรใหม ่5.7 ลำ้นบำท ลดลงจำก 6.2 ลำ้นบำท ในไตรมำส 1/2564 แตเ่พิม่ขึน้จำก 4.2 ลำ้นบำท ในไตรมำส 4/2564  

▪ ทัง้นี้ บริษัทฯ ใชส้ทิธปิระโยชน์ทำงภำษีฯ สะสมตัง้แต่ตน้ปี 2564 จนถงึไตรมำส 1/2565 รวม 23.8 ลำ้นบำท จำกสทิธิ
ประโยชน์ทำงภำษีฯ ทีไ่ดร้ับทัง้หมด 64.3 ลำ้นบำท ภำยในสิน้ปี 2566 

▪ บรษัิทฯ ไดด้ ำเนินกำรช ำระคืนเงนิกูย้ืมระยะยำวสถำบันกำรเงนิอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีภำระหนี้เงนิกู ้ณ สิน้ไตรมำส 1/2565 เท่ำกับ 
1,700.8 ลำ้นบำท ลดลง 275.1 ลำ้นบำท หรอื 13.9% จำก 1,975.9 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2564 ซึง่รวมกำรช ำระคนืเงนิกูร้ะยะยำวก่อน
ก ำหนด 300.0 ลำ้นบำท     

 

  

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

 

เหตกุำรณ์ส ำคญัในไตรมำส 1/2565 
 
 

 
 

ก ำไรสุทธทิ ำสถติสูิงสุดในรอบ 10 ไตรมำส 

หลังหน่วยงำนภำครัฐไดอ้อกมำตรกำรคลำยล็อกดำวน์และมำตรกำรควบคุมต่ำงๆ 
ตัง้แตวั่นท ี1 กันยำยน 2564 ผลประกอบกำรของบรษัิทฯ ฟ้ืนตัวอยำ่งตอ่เนื่อง ตัง้แต่
ไตรมำส 4/2564 จนถงึไตรมำส 1/2565 โดยก ำไรสทุธใินไตรมำส 1/2565 ท ำสถติิ
สูงสุดในรอบ 10 ไตรมำส นับตัง้แต่ไตรมำส 3/2562 (ก่อนมีกำรแพร่ระบำดของ 
COVID-19)  

 
รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำรท ำสถติสูิงสุดเป็นประวตักิำรณ์  

รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำและบรกิำรในไตรมำส 1/2565 เท่ำกับ 152.5 ลำ้นบำท ท ำ
สถติสิงูสดุรำยไตรมำส และมอีัตรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำรใหเ้ช่ำและบรกิำรเพิม่สู่ระดับ 
51.2% ท ำสถิติสูงสุดนับจำกไตรมำส 4/2560 เนื่องจำกบริษัทฯ มีผูเ้ช่ำพื้นที่
หลำกหลำยและเพิม่ขึน้อย่ำงต่อเนื่อง รวมถงึกำรบรหิำรตน้ทุนกำรใหบ้รกิำรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ โดยบริษัทฯ เริ่มรับรูร้ำยไดค้่ำเช่ำจำก บริษัท คอมเซเว่น จ ำกัด 
(มหำชน) (COM7) ตัง้แต่เดือนมกรำคม 2565 รวมถงึพื้นที่เช่ำคลังสินคำ้เฟส 2 
ตัง้แตเ่ดอืนกมุภำพันธ ์2565 ทีผ่่ำนมำ  

 
เปิดตวัหมอน DREAMIA รองรบัควำมตอ้งกำรตลำดสนิคำ้เพือ่สุขภำพ 

บรษัิทฯ ชกูลยทุธ ์Collaboration Marketing ผนกึก ำลังพันธมติรทำงธรุกจิกับ วูด้ดี้-
วฒุธิร มลินิทจนิดำ เปิดตัว ‘DREAMIA’ หมอนไฮบรดิ 7 นวัตกรรม จำกสหรัฐอเมรกิำ 
รองรับควำมตอ้งกำรตลำดสนิคำ้เพือ่สขุภำพ ซึง่จะชว่ยผลักดันยอดขำยกลุ่มสนิคำ้ที่
นอนและเครือ่งนอนของบรษัิทฯ ใหเ้ตบิโตไดอ้ยำ่งตอ่เนื่อง   

 

 

 

 

 

 

กำรช ำระคนืเงนิกูร้ะยะยำวกอ่นก ำหนดจำกสถำบนักำรเงนิอยำ่งตอ่เนือ่ง เพือ่
ชว่ยลดตน้ทนุทำงกำรเงนิ 

บรษัิทฯ ไดด้ ำเนนิกำรช ำระคนืเงนิกูย้มืระยะยำวสถำบันกำรเงนิอย่ำงต่อเนื่อง สง่ผล
ใหภ้ำระหนี้เงนิกูล้ดลง 275.1 ลำ้นบำท จำก 1,975.9 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2564 เหลอื  
1,700.8 ลำ้นบำท ณ สิน้ไตรมำส 1/2565 ซึง่รวมกำรช ำระคืนเงนิกูร้ะยะยำวก่อน
ก ำหนด 300.0 ลำ้นบำท ชว่ยลดตน้ทุนทำงกำรเงนิในไตรมำส 1/2565 (เฉพำะสว่น
ของเงนิกูย้มืจำกสถำบันกำรเงนิ) คงเหลอื 9.3 ลำ้นบำท โดยลดลง 11.8 ลำ้นบำท 
หรอื 56.0% YoY จำก 21.1 ลำ้นบำท ในไตรมำส 1/2564 และลดลง 4.6 ลำ้นบำท 
หรอื 33.2% QoQ จำก 13.9 ลำ้นบำท ในไตรมำส 4/2564   
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ภำพรวมผลกำรด ำเนนิงำน 
 

ภำพรวมผลกำรด ำเนนิงำน 
  

ไตรมำส 
1/2564 

  

ไตรมำส 
4/2564 

  

ไตรมำส 
1/2565 

  

เปลีย่นแปลง 
+/- 

  

(หน่วย: ลำ้นบำท)       %YoY  %QoQ 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 2,005.1 2,188.1 1,969.0 -1.8% -10.0% 

รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำร 128.4 131.4 152.5 +18.7% +16.1% 

รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน 2,133.5 2,319.6 2,121.5 -0.6% -8.5% 

ตน้ทนุขำย 1,135.1 1,288.4 1,066.4 -6.1% -17.2% 

ตน้ทนุกำรใหเ้ชำ่และบรกิำร  67.5 66.3 74.5 +10.3% +12.3% 

ตน้ทนุขำยและบรกิำร 1,202.6 1,354.8 1,140.9 -5.1% -15.8% 

ก ำไรข ัน้ตน้ 930.9 964.8 980.6 +5.3% +1.6% 

รำยไดอ้ืน่ 13.2 49.8 27.9 +111.4% -44.1% 

คำ่ใชจ่้ำยในกำรขำยและจัดจ ำหน่ำย 472.7 523.1 512.1 +8.3% -2.1% 

คำ่ใชจ่้ำยในกำรบรหิำร  
232.5 253.6 251.3 +8.1% -0.9% 

ตน้ทนุทำงกำรเงนิ 64.8 58.5 53.8 -16.9% -8.0% 

ก ำไรกอ่นภำษีเงนิได ้ 174.2 179.4 191.2 +9.8% +6.6% 

คำ่ใชจ่้ำยภำษีเงนิได ้ 28.8 28.4 30.6 +6.1% +7.5% 

ก ำไรสุทธ ิ 145.4 150.9 160.6 +10.5% +6.4% 

 
 

โครงสรำ้งรำยได ้
  

ไตรมำส 
1/2564 

  

ไตรมำส 
4/2564 

  

ไตรมำส 
1/2565 

  

เปลีย่นแปลง 
+/- 

  

(หน่วย: ลำ้นบำท)       %YoY  %QoQ 

A. รำยไดจ้ำกกำรขำย        

รำยไดจ้ำกกำรขำยภำยในประเทศ        

1. หนำ้รำ้นคำ้ปลกีของบรษัิทฯ 1,509.8 1,659.1 1,538.8 +1.9% -7.3% 

2. งำนโครงกำร 230.7 169.2 118.2 -48.8% -30.1% 

3. ตัวแทนจ ำหน่ำย 18.7 21.1 24.2 +30.0% +14.8% 

4. ออนไลน ์ 155.1 283.6 225.5 +45.4% -20.5% 

รวมรำยไดจ้ำกกำรขำยภำยในประเทศ 1,914.2 2,133.0 1,906.8 -0.4% -10.6% 

รำยไดจ้ำกกำรขำยตำ่งประเทศ 90.8 55.1 62.2 -31.5% +12.8% 

รวมรำยไดจ้ำกกำรขำย 2,005.1 2,188.1 1,969.0 -1.8% -10.0% 

B. รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำร 128.4 131.4 152.5 +18.7% +16.1% 

รวมรำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน 2,133.5 2,319.6 2,121.5 -0.6% -8.5% 

รำยไดอ้ืน่ 13.2 49.8 27.9 +111.4% -44.1% 

รวมรำยได ้ 2,146.7 2,369.4 2,149.3 +0.1% -9.3% 

 
1. รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน   

หน่วย: ลำ้นบำท, % 

  
  

2,005.1 2,188.1 1,969.0

128.4 131.4 152.5

2,133.5 2,319.6 2,121.5

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

ไตรมาส 
1/2564

ไตรมาส 
4/2564

ไตรมาส 
1/2565

รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ 

รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำร 

*มูลคำ่อำจแตกตำ่งกันทีท่ศนยิม 1 ต ำแหน่ง เน่ืองจำกกำรปัดเศษ 

 

-8.5% QoQ 

-0.6% YoY 
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ไตรมำส 1/2565 vs ไตรมำส 1/2564 (YoY)    

▪ ในไตรมำส 1/2565 บรษัิทฯ มรีำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน 2,121.5 ลำ้นบำท ลดลง 12.0 ลำ้นบำท หรอื 0.6% 

YoY โดยมรีำยละเอยีดดังนี้  

▪ รำยไดจ้ำกกำรขำย 1,969.0 ลำ้นบำท ลดลง 36.1 ลำ้นบำท หรือ 1.8% YoY โดยมีสำเหตุหลักมำ

จำกกำรยุตธิุรกจิกำรจ ำหน่ำยสนิคำ้เครือ่งใชไ้ฟฟ้ำภำยใตแ้บรนด ์Power One โดยไดเ้ปลีย่นพื้นที่กำร
จ ำหน่ำยของ Power One ไปเป็นพื้นที่เช่ำใหกั้บ COM7 รวมถึงกำรลดลงของยอดขำยโครงกำรใน

ประเทศ และยอดขำย OEM ตำ่งประเทศทีช่ะลอตัวลง อยำ่งไรก็ตำม ทัง้ยอดขำยโครงกำรและยอดขำย 

OEM ต่ำงประเทศ จะสำมำรถเติบโตไดใ้นช่วงเวลำที่เหลือของปี 2565 ทัง้นี้ มีหลำยช่องทำงกำร
จ ำหน่ำยที่เตบิโตได ้ไดแ้ก่ ยอดขำยสำขำ เตบิโต 1.9% YoY ยอดขำยออนไลน์ เตบิโต 45.4% YoY 

ยอดขำยตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศ เตบิโต 30.0% YoY และยอดขำยแฟรนไชสต์่ำงประเทศ เตบิโต 
3.5% YoY 

ทัง้นี้ ถำ้ไม่รวมยอดขำยสนิคำ้เครือ่งใชไ้ฟฟ้ำทีบ่รษัิทฯ ยุตกิำรจ ำหน่ำยไปแลว้นัน้ ยอดขำยของบรษัิทฯ 
จะเตบิโต 4.7% YoY และยอดขำยสำขำจะเตบิโต 11.1% YoY   

▪ รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำและบรกิำร 152.5 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 24.1 ลำ้นบำท หรือ 18.7% YoY โดย

รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำรในไตรมำส 1/2565 ท ำสถติสิงูสดุเป็นประวัตกิำรณ์ เนื่องจำกบรษัิทฯ มี
ผูเ้ชำ่พืน้ทีห่ลำกหลำยและเพิม่ขึน้อย่ำงตอ่เนื่อง        

ไตรมำส 1/2565 vs ไตรมำส 4/2564 (QoQ)     

▪ ในไตรมำส 1/2565 บรษัิทฯ มรีำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน 2,121.5 ลำ้นบำท ลดลง 198.1 ลำ้นบำท หรอื 8.5% 

QoQ โดยมรีำยละเอยีดดังนี้ 

▪ รำยไดจ้ำกกำรขำย 1,969.0 ลำ้นบำท ลดลง 219.2 ลำ้นบำท หรอื 10.0% QoQ โดยมสีำเหตหุลักมำ

จำกในไตรมำส 4 เป็นชว่งเทศกำลขำยปลำยปี (Festive Season) รวมถงึกำรยุตธิุรกจิกำรจ ำหน่ำยครื่อง
ใชไ้ฟฟ้ำ ส่งผลใหย้อดขำยสำขำปรับตัวลดลง อย่ำงไรก็ตำม มีหลำยช่องทำงกำรจ ำหน่ำยที่ปรับตัว

เพิม่ขึน้ QoQ ไดแ้ก่ ยอดขำยตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศ เตบิโต 14.8% QoQ ยอดขำยแฟรนไชส์

ต่ำงประเทศ เตบิโต 9.4% QoQ และยอดขำย OEM ต่ำงประเทศ เตบิโต 3.9% QoQ ทัง้นี้ ยอดขำย 
Younique Customized Furniture สำมำรถเตบิโต 3.8% QoQ 

ทัง้นี้ ถำ้ไม่รวมยอดขำยสนิคำ้เครือ่งใชไ้ฟฟ้ำทีบ่รษัิทฯ ยุตกิำรจ ำหน่ำยไปแลว้นัน้ ยอดขำยของบรษัิทฯ 
จะลดลง 7.9% QoQ และยอดขำยสำขำจะลดลง 4.3% QoQ   

▪ รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำและบรกิำร 152.5 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 21.1 ลำ้นบำท หรือ 16.1% QoQ โดย

รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำรในไตรมำส 1/2565 ท ำสถติสิงูสดุเป็นประวัตกิำรณ์ เนื่องจำกบรษัิทฯ มี
ผูเ้ชำ่พืน้ทีห่ลำกหลำยและเพิม่ขึน้อย่ำงตอ่เนื่อง        
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2. ตน้ทนุขำยและบรกิำร   
หน่วย: ลำ้นบำท, % 

   
 

  
ไตรมำส 1/2565 vs ไตรมำส 1/2564 (YoY)    

▪ ในไตรมำส 1/2565 บรษัิทฯ มตีน้ทนุขำยและบรกิำร 1,140.9 ลำ้นบำท ลดลง 61.7 ลำ้นบำท หรอื 5.1% YoY 

โดยมรีำยละเอยีดดังนี้ 

▪ ตน้ทุนขำยสนิคำ้ 1,066.4 ลำ้นบำท ลดลง 68.7 ลำ้นบำท หรือ 6.1% YoY ซึง่เป็นไปในทศิทำง
เดยีวกับยอดขำยทีล่ดลง   

▪ ตน้ทุนกำรใหเ้ช่ำและบรกิำร 74.5 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 7.0 ลำ้นบำท หรือ 10.3% YoY ซึง่เป็นไปใน
ทศิทำงเดยีวกับรำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำรทีเ่พิม่ขึน้          

ไตรมำส 1/2565 vs ไตรมำส 4/2564 (QoQ)     

▪ ในไตรมำส 1/2565 บรษัิทฯ มตีน้ทุนขำยและบรกิำร 1,140.9 ลำ้นบำท ลดลง 213.9 ลำ้นบำท หรอื 15.8% 

QoQ โดยมรีำยละเอยีดดังนี้ 

▪ ตน้ทุนขำยสนิคำ้ 1,066.4 ลำ้นบำท ลดลง 222.0 ลำ้นบำท หรอื 17.2% QoQ ซึง่เป็นไปในทศิทำง

เดยีวกับยอดขำยทีล่ดลง   

▪ ตน้ทุนกำรใหเ้ช่ำและบรกิำร 74.5 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 8.1 ลำ้นบำท หรอื 12.3% QoQ ซึง่เป็นไปใน

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

   
 

ไตรมำส 1/2565 vs ไตรมำส 1/2564 (YoY)    

▪ ในไตรมำส 1/2565 บรษัิทฯ มกี ำไรขัน้ตน้ 980.6 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 49.7 ลำ้นบำท หรอื 5.3% YoY โดยมี

รำยละเอยีดดังนี้ 

▪ ก ำไรข ัน้ตน้จำกกำรขำย 902.6 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 32.6 ลำ้นบำท หรือ 3.7% YoY แมย้อดขำย

ลดลง เนื่องจำกอัตรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำรขำยเพิม่ขึน้ หลังบรษัิทฯ ยุตธิุรกจิกำรจ ำหน่ำยครื่องใช ้

ไฟฟ้ำ รวมถงึสนิคำ้ทีม่อัีตรำก ำไรขัน้ตน้สงูมสีดัสว่นกำรขำยเพิม่ขึน้  

▪ ก ำไรข ัน้ตน้จำกกำรใหเ้ช่ำและบรกิำร 78.0 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 17.1 ลำ้นบำท หรอื 28.1% YoY 

ซึง่เป็นไปในทศิทำงเดยีวกับรำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำรทีเ่พิม่ขึน้ เนื่องจำกบรษัิทฯ มผีูเ้ชำ่พืน้ที่
หลำกหลำยและเพิม่ขึน้ และมกีำรบรหิำรตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรอยำ่งมปีระสทิธภิำพอย่ำงต่อเนื่อง 

ไตรมำส 1/2565 vs ไตรมำส 4/2564 (QoQ)     

▪ ในไตรมำส 1/2565 บรษัิทฯ มกี ำไรขัน้ตน้ 980.6 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 15.8 ลำ้นบำท หรอื 1.6% QoQ โดยมี

รำยละเอยีดดังนี้ 

▪ ก ำไรข ัน้ตน้จำกกำรขำย 902.6 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 2.9 ลำ้นบำท หรือ 0.3% QoQ แมย้อดขำย
ลดลง เนื่องจำกอัตรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำรขำยเพิม่ขึน้ หลังบรษัิทฯ ยุตธิุรกจิกำรจ ำหน่ำยครื่องใช ้

ไฟฟ้ำ รวมถงึสนิคำ้ทีม่อัีตรำก ำไรขัน้ตน้สงูมสีัดสว่นกำรขำยเพิม่ขึน้ นอกจำกนี้ ในไตรมำส 4/2564 ที่
ผ่ำนมำ บรษัิทฯ ไดตั้ง้ค่ำเผือ่กำรลดลงของมูลค่ำสนิคำ้กลุ่มเครือ่งใชไ้ฟฟ้ำเต็มจ ำนวน เพือ่เตรยีมสง่

มอบพื้นที่เช่ำใหกั้บ COM7 รวมถงึกำรท ำโปรโมชั่นกำรขำยในช่วงเทศกำลขำยปลำยปี และกำร 
Clearance สนิคำ้จำกกำรปิดสำขำ Index Furniture Center สำขำแฟชั่นไอสแ์ลนด ์เนื่องจำกครบ

สญัญำเชำ่ 

▪ ก ำไรข ัน้ตน้จำกกำรใหเ้ช่ำและบรกิำร 78.0 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 13.0 ลำ้นบำท หรอื 19.9% QoQ 
ซึง่เป็นไปในทศิทำงเดยีวกับรำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำรทีเ่พิม่ขึน้ เนื่องจำกบรษัิทฯ มผีูเ้ชำ่พืน้ที่

หลำกหลำยและเพิม่ขึน้ และมกีำรบรหิำรตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรอยำ่งมปีระสทิธภิำพอย่ำงต่อเนื่อง 
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ไตรมาส 
1/2564

ไตรมาส 
4/2564

ไตรมาส 
1/2565

ก ำไรขัน้ตน้จำกกำรขำย 

ก ำไรขัน้ตน้จำกกำรใหเ้ชำ่และ

บรกิำร 

อัตรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำรใหเ้ชำ่

และบรกิำร 

อัตรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำรขำย 

+1.6% QoQ 

+5.3% YoY 
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4. คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและจดัจ ำหน่ำย** 
หน่วย: ลำ้นบำท, % 

  

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

ไตรมำส 1/2565 vs ไตรมำส 1/2564 (YoY)    

▪ ในไตรมำส 1/2565 บรษัิทฯ มคีำ่ใชจ่้ำยในกำรขำยและจัดจ ำหน่ำย 512.1 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 39.4 ลำ้นบำท 
หรือ 8.3% YoY แมร้ำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนลดลง เนื่องจำกกำรปรับเพิ่มเงินเดือนและผลประโยชน์

พนักงำน รวมถงึค่ำใชจ่้ำยในกำรส่งเสรมิกำรขำยที่เพิม่ขึน้จำกช่องทำงออนไลน์และกำรเปิดตัวสนิคำ้ใหม่ 
และกำรเพิม่ขึน้ของคำ่สำธำรณูปโภค   

▪ อัตรำคำ่ใชจ่้ำยในกำรขำยและจัดจ ำหน่ำยต่อรำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำนงำนเพิม่ขึน้ YoY เนื่องจำกรำยไดจ้ำก

กำรด ำเนนิงำนลดลง ในขณะทีม่คีำ่ใชจ่้ำยเพิม่ขึน้ อยำ่งไรก็ตำม บรษัิทฯ ยังคงมกีำรบรหิำรคำ่ใชจ่้ำยอย่ำงมี

ประสทิธภิำพ  

ไตรมำส 1/2565 vs ไตรมำส 4/2564 (QoQ)     

▪ ในไตรมำส 1/2565 บรษัิทฯ มคี่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและจัดจ ำหน่ำย 512.1 ลำ้นบำท ลดลง 11.0 ลำ้นบำท 
หรอื 2.1% QoQ ซึง่เป็นไปในทศิทำงเดยีวกับรำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำนทีล่ดลง แมม้กีำรปรับเพิม่เงนิเดอืน

และผลประโยชนพ์นักงำน และคำ่สำธำรณูปโภคเพิม่ขึน้ 

▪ อัตรำคำ่ใชจ่้ำยในกำรขำยและจัดจ ำหน่ำยต่อรำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำนเพิม่ขึน้ QoQ เนื่องจำกรำยไดจ้ำกกำร

ด ำเนนิงำนลดลง อยำ่งไรก็ตำม บรษัิทฯ ยังคงมกีำรบรหิำรคำ่ใชจ่้ำยอยำ่งมปีระสทิธภิำพ 

  

472.7
523.1 512.1

22.2% 22.6%
24.1%
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-5.0%

0.0%
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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 
1/2564

ไตรมาส 
4/2564

ไตรมาส 
1/2565

รอ้ยละตอ่รำยไดจ้ำกกำร
ด ำเนนิงำน 

คำ่ใชจ่้ำยในกำรขำยและ
จัดจ ำหน่ำย 

-2.1% QoQ 

+8.3% YoY 

*มูลคำ่อำจแตกตำ่งกันทีท่ศนยิม 1 ต ำแหน่ง เน่ืองจำกกำรปัดเศษ 
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5. คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร** 

หน่วย: ลำ้นบำท, % 

   

**คำ่ใชจ่้ำยในกำรบรหิำร เป็นคำ่ใชจ่้ำยในสว่นงำนสนับสนุน เชน่ คำ่ใชจ่้ำยพนักงำน คำ่จัดสง่สนิคำ้ และคำ่เสือ่มรำคำ เป็นตน้ 
 

ไตรมำส 1/2565 vs ไตรมำส 1/2564 (YoY)    

▪ ในไตรมำส 1/2565 บรษัิทฯ มคี่ำใชจ่้ำยในกำรบรหิำร 251.3 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 18.8 ลำ้นบำท หรอื 8.1% 

YoY เนื่องจำกกำรปรับเพิม่เงนิเดอืนและผลประโยชนพ์นักงำน รวมถงึคำ่จัดสง่สนิคำ้ทีส่งูขึน้จำกรำคำน ้ำมันที่

เพิม่ขึน้ และกำรเพิม่ขึน้ของคำ่สำธำรณูปโภค  

▪ อัตรำค่ำใชจ่้ำยในกำรบรหิำรต่อรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนเพิม่ขึน้ YoY เนื่องจำกรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำน
ลดลง ในขณะทีม่คีำ่ใชจ่้ำยเพิม่ขึน้ อยำ่งไรก็ตำม บรษัิทฯ ยังคงมกีำรบรหิำรคำ่ใชจ่้ำยอยำ่งมปีระสทิธภิำพ 

ไตรมำส 1/2565 vs ไตรมำส 4/2564 (QoQ)     

▪ ในไตรมำส 1/2565 บรษัิทฯ มคีำ่ใชจ่้ำยในกำรบรหิำร 251.3 ลำ้นบำท ลดลง 2.3 ลำ้นบำท หรอื 0.9% QoQ 

เนื่องจำกค่ำจัดสง่สนิคำ้ลดลง ซึง่เป็นไปในทศิทำงเดยีวกับยอดขำยทีล่ดลง แมม้กีำรปรับเพิม่เงนิเดอืนและ
ผลประโยชนพ์นักงำน รวมถงึกำรเพิม่ขึน้ของคำ่สำธำรณูปโภค 

▪ อัตรำค่ำใชจ่้ำยในกำรบรหิำรต่อรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนปรับตัวเพิ่มขึน้ QoQ เนื่องจำกรำยไดจ้ำกกำร

ด ำเนนิงำนลดลง อยำ่งไรก็ตำม บรษัิทฯ ยังคงมกีำรบรหิำรคำ่ใชจ่้ำยอยำ่งมปีระสทิธภิำพ 
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ไตรมาส 
1/2564

ไตรมาส 
4/2564

ไตรมาส 
1/2565

*มูลคำ่อำจแตกตำ่งกันทีท่ศนยิม 1 ต ำแหน่ง เน่ืองจำกกำรปัดเศษ 

 

รอ้ยละตอ่รำยไดจ้ำกกำร
ด ำเนนิงำน 

คำ่ใชจ่้ำยในกำรบรหิำร 

*มูลคำ่อำจแตกตำ่งกันทีท่ศนยิม 1 ต ำแหน่ง เน่ืองจำกกำรปัดเศษ 

 

-0.9% QoQ 

+8.1% YoY 
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6. ตน้ทนุทำงกำรเงนิ 

หน่วย: ลำ้นบำท, % 

 

 

 

ไตรมำส 1/2565 vs ไตรมำส 1/2564 (YoY)    

▪ ในไตรมำส 1/2565 บรษัิทฯ มตีน้ทนุทำงกำรเงนิ 53.8 ลำ้นบำท ลดลง 11.0 ลำ้นบำท หรอื 16.9% YoY โดยมี
รำยละเอยีดดังนี้ 

▪ ตน้ทุนทำงกำรเงนิในสว่นของเงนิกูย้มืจำกสถำบันกำรเงนิ 9.3 ลำ้นบำท ลดลง 11.8 ลำ้นบำท หรอื 

56.0% YoY โดยมเีหตผุลหลักมำจำกกำรช ำระคนืเงนิกูร้ะยะยำวกอ่นก ำหนดอยำ่งตอ่เน่ือง 

▪ ตน้ทนุทำงกำรเงนิในสว่นของหน้ีสนิตำมสัญญำเชำ่ 44.5 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 0.9 ลำ้นบำท หรอื 2.0% 

YoY เน่ืองจำกมกีำรตัดจ ำหน่ำยดอกเบีย้จ่ำยจำกหน้ีสนิตำมสัญญำเชำ่เพิม่ขึน้   

ทัง้นี้ ณ สิน้ไตรมำส 1/2565 บรษัิทฯ มหีน้ีเงนิกูย้มืจำกสถำบันกำรเงนิรวม 1,700.8 ลำ้นบำท ลดลง 948.3 ลำ้น

บำท หรือ 35.8% จำก 2,649.2 ลำ้นบำท ณ สิน้ไตรมำส 1/2564 เน่ืองจำกกำรช ำระคนืเงินกูร้ะยะยำวก่อน
ก ำหนดอยำ่งตอ่เน่ือง 

ภำระหน้ีสนิที่มีภำระดอกเบีย้ ณ สิน้ไตรมำส 1/2565 เท่ำกับ 4,481.5 ลำ้นบำท ลดลง 907.3 ลำ้นบำท หรือ 

16.8% จำก 5,388.8 ลำ้นบำท ณ สิน้ไตรมำส 1/2564 

ไตรมำส 1/2565 vs ไตรมำส 4/2564 (QoQ)     

▪ ในไตรมำส 1/2565 บรษัิทฯ มตีน้ทุนทำงกำรเงนิ 53.8 ลำ้นบำท ลดลง 4.7 ลำ้นบำท หรอื 8.0% QoQ โดยมี

รำยละเอยีดดังนี้ 

▪ ตน้ทุนทำงกำรเงนิในส่วนของเงนิกูย้ืมจำกสถำบันกำรเงนิ 9.3 ลำ้นบำท ลดลง 4.6 ลำ้นบำท หรอื 

33.2% QoQ โดยมเีหตผุลหลักมำจำกกำรช ำระคนืเงนิกูร้ะยะยำวกอ่นก ำหนดอย่ำงตอ่เน่ือง 

▪ ตน้ทุนทำงกำรเงนิในส่วนของหน้ีสนิตำมสัญญำเช่ำ 44.5 ลำ้นบำท ลดลงเล็กนอ้ย 0.1 ลำ้นบำท 
หรอื 0.2% QoQ เน่ืองจำกมกีำรตัดจ ำหน่ำยดอกเบีย้จ่ำยจำกหน้ีสนิตำมสัญญำเชำ่ลดลง  

ทัง้นี้ ณ สิน้ไตรมำส 1/2565 บรษัิทฯ มหีน้ีเงนิกูย้มืจำกสถำบันกำรเงนิรวม 1,700.8 ลำ้นบำท ลดลง 275.1 ลำ้น
บำท หรอื 13.9% จำก 1,975.9 ลำ้นบำท ณ สิน้ไตรมำส 4/2564 เน่ืองจำกบรษัิทฯ ไดม้กีำรช ำระคนืหน้ีเงนิกู ้

ระยะยำวอย่ำงต่อเน่ือง โดยเป็นกำรช ำระคนืหน้ีเงนิกูร้ะยะยำวก่อนก ำหนดในไตรมำส 1/2565 จ ำนวน 300.0 
ลำ้นบำท   

ภำระหน้ีสนิที่มีภำระดอกเบีย้ ณ สิน้ไตรมำส 1/2565 เท่ำกับ 4,481.5 ลำ้นบำท ลดลง 293.5 ลำ้นบำท หรือ 

6.1% จำก 4,775.0 ลำ้นบำท ณ สิน้ไตรมำส 4/2564 
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*มูลคำ่อำจแตกตำ่งกันทีท่ศนยิม 1 ต ำแหน่ง เน่ืองจำกกำรปัดเศษ 

 

ตน้ทนุทำงกำรเงนิสว่นของ
เงนิกูย้มืจำกสถำบันกำรเงนิ 
 

ตน้ทนุทำงกำรเงนิสว่นของ
หน้ีสนิตำมสญัญำเชำ่ 
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7. คำ่ใชจ้ำ่ยภำษเีงนิได ้

หน่วย: ลำ้นบำท, % 

  
 

 

ไตรมำส 1/2565 vs ไตรมำส 1/2564 (YoY)    

▪ ในไตรมำส 1/2565 บรษัิทฯ มคีำ่ใชจ่้ำยภำษีเงนิได ้30.6 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 1.8 ลำ้นบำท หรอื 6.1% YoY 

เนื่องจำกบรษัิทฯ มกี ำไรกอ่นภำษีเงนิไดเ้พิม่ขึน้    

ทัง้นี้  ในไตรมำส 1/2565 บรษัิทฯ ไดใ้ชส้ทิธปิระโยชน์ทำงภำษีจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำร
ลงทุน (BOI) จำกกำรลงทุนในเครื่องจักรใหม่ จ ำนวน 5.7 ลำ้นบำท ลดลงจำก 6.2 ลำ้นบำท ในไตรมำส 

1/2564  

บรษัิทฯ ใชส้ทิธปิระโยชน์ทำงภำษีฯ สะสมตัง้แต่ตน้ปี 2564 รวม 23.8 ลำ้นบำท จำกสทิธปิระโยชน์ทำง

ภำษีฯ ทีไ่ดร้ับจำกกำรลงทนุในเครือ่งจักรใหมทั่ง้หมด 64.3 ลำ้นบำท ภำยในสิน้ปี 2566 

ไตรมำส 1/2565 vs ไตรมำส 4/2564 (QoQ)     

▪ ในไตรมำส 1/2565 บรษัิทฯ มคีำ่ใชจ่้ำยภำษีเงนิได ้30.6 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 2.1 ลำ้นบำท หรอื 7.5% QoQ 
เนื่องจำกบรษัิทฯ มกี ำไรกอ่นภำษีเงนิไดเ้พิม่ขึน้    

ทัง้นี้ บรษัิทฯ ใชส้ทิธปิระโยชน์ทำงภำษีฯ ในไตรมำส 1/2565 จ ำนวน 5.7 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำก 4.2 ลำ้น

บำท ในไตรมำส 4/2564  
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*มูลคำ่อำจแตกตำ่งกันทีท่ศนยิม 1 ต ำแหน่ง เน่ืองจำกกำรปัดเศษ 

 

+7.5% QoQ 

+6.1% YoY 
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8. ก ำไรสุทธแิละอตัรำก ำไรสุทธ ิ

หน่วย: ลำ้นบำท, % 

  

ไตรมำส 1/2565 vs ไตรมำส 1/2564 (YoY)    

▪ ในไตรมำส 1/2565 บรษัิทฯ มกี ำไรสทุธ ิ160.6 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 15.3 ลำ้นบำท หรอื 10.5% YoY โดยมเีหตผุลหลัก

ดังตอ่ไปนี้ 
▪ กำรเพิม่ขึน้ของรำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำร โดยท ำสถติสิงูสดุเป็นประวัตกิำรณ์  

▪ กำรเพิม่ขึน้ของอัตรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำรขำย หลังจำกบรษัิทฯ ยุตธิุรกจิกำรจ ำหน่ำยครือ่งใชไ้ฟฟ้ำ รวมถงึสนิคำ้
ทีม่อัีตรำก ำไรขัน้ตน้สงูมสัีดสว่นกำรขำยเพิม่ขึน้ 

▪ กำรเพิม่ขึน้ของอัตรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำร โดยท ำสถติสิงูสดุนับจำกไตรมำส 4/2560 เน่ืองจำก

บริษัทฯ มีผูเ้ช่ำพื้นที่หลำกหลำยและเพิม่ขึน้ และมีกำรบริหำรตน้ทุนกำรใหบ้รกิำรอย่ำงมีประสทิธภิำพอย่ำง
ตอ่เน่ือง 

▪ ตน้ทุนทำงกำรเงนิในสว่นของเงนิกูย้มืจำกสถำบันกำรเงนิลดลง เน่ืองจำกกำรช ำระคนืเงนิกูร้ะยะยำวก่อนก ำหนด
อยำ่งตอ่เน่ือง   

▪ ทัง้นี้ บรษัิทฯ ไดใ้ชส้ทิธปิระโยชนท์ำงภำษีฯ จ ำนวน 5.7 ลำ้นบำท ลดลงจำก 6.2 ลำ้นบำท ในไตรมำส 1/2564 

ไตรมำส 1/2565 vs ไตรมำส 4/2564 (QoQ)     

▪ ในไตรมำส 1/2565 บรษัิทฯ มกี ำไรสทุธ ิ160.6 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 9.7 ลำ้นบำท หรอื 6.4% QoQ โดยมเีหตุผลหลัก

ดังตอ่ไปนี้ 

▪ รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำรเพิม่ขึน้ โดยท ำสถติสิงูสดุเป็นประวัตกิำรณ์  
▪ กำรเพิม่ขึน้ของอัตรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำรขำย หลังจำกบรษัิทฯ ยุตธิุรกจิกำรจ ำหน่ำยครือ่งใชไ้ฟฟ้ำ รวมถงึสนิคำ้

ทีม่อัีตรำก ำไรขัน้ตน้สงูมสัีดสว่นกำรขำยเพิม่ขึน้ 
▪ กำรเพิม่ขึน้ของอัตรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำร โดยท ำสถติสิงูสดุนับจำกไตรมำส 4/2560  เน่ืองจำก

บริษัทฯ มีผูเ้ช่ำพื้นที่หลำกหลำยและเพิม่ขึน้ และมีกำรบริหำรตน้ทุนกำรใหบ้รกิำรอย่ำงมีประสทิธภิำพอย่ำง
ตอ่เน่ือง 

▪ ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำรลดลง ซึง่เป็นไปในทศิทำงเดยีวกับรำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำนทีล่ดลง รวมถงึกำร
บรหิำรคำ่ใชจ้่ำยอยำ่งมปีระสทิธภิำพ  

▪ ตน้ทุนทำงกำรเงนิในสว่นของเงนิกูย้มืจำกสถำบันกำรเงนิลดลง เน่ืองจำกกำรช ำระคนืเงนิกูร้ะยะยำวก่อนก ำหนด

อยำ่งตอ่เน่ือง  

▪ ทัง้นี้ บรษัิทฯ ใชส้ทิธปิระโยชนท์ำงภำษีฯ 5.7 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำก 4.2 ลำ้นบำท ในไตรมำส 4/2564 
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+6.4% QoQ 

+10.5% YoY 
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*มูลคำ่อำจแตกตำ่งกันทีท่ศนยิม 1 ต ำแหน่ง เน่ืองจำกกำรปัดเศษ 
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  หน่วย: ลำ้นบำท, % หน่วย: ลำ้นบำท, % 
  

  

  

  

สนิทรพัย ์    

▪ ณ วันที่ 31 มีนำคม 2565 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวม 12,404.1 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 48.1 ลำ้นบำท หรือ 0.4% จำก 

12,356.0 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2564 โดยมีรำยละเอยีดส ำคัญ ดังน้ี 1) กำรเพิม่ขึน้ของสนิคำ้คงเหลอื 244.6 ลำ้นบำท 
หรอื 14.8% จำก 1,657.8 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2564 เน่ืองจำกบรษัิทฯ มกีำรส่ังซือ้สนิคำ้และวัตถดุบิมำกขึน้ เพือ่บรหิำร

จัดกำรตน้ทุนที่มีแนวโนม้เพิม่สูงขึน้อย่ำงรวดเร็ว 2) กำรเพิม่ขึน้ของอสังหำรมิทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 254.5 ลำ้นบำท 
หรอื 16.4% จำก 1,551.3 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2564 3) กำรลดลงของทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ 108.0 ลำ้นบำท หรอื 

2.2% จำก 4,912.3 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2564 และ 4) กำรลดลงของสนิทรัพยส์ทิธกิำรใช ้321.1 ลำ้นบำทหรอื 10.0% 
จำก 3,209.4 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2564 

หนีส้นิ    

▪ ณ วันที ่31 มนีำคม 2565 บรษัิทฯ มหีน้ีสนิรวม 6,932.3 ลำ้นบำท ลดลง 112.6 ลำ้นบำท หรอื 1.6% จำก 7,044.9
ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2564 โดยมีเหตุผลหลักจำกกำรลดลงของเงนิกูจ้ำกสถำบันกำรเงนิ 275.1 ลำ้นบำท หรือ 13.9% 

จำก 1,975.9 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2564 เหลอื 1,700.8 ลำ้นบำท ณ สิน้ไตรมำส 1/2565 หลังจำกบรษัิทฯ มกีำรช ำระคนื
เงนิกูจ้ำกสถำบันกำรเงนิอยำ่งตอ่เน่ือง โดยเป็นกำรช ำระคนืเงนิกูร้ะยะยำวกอ่นก ำหนด 300.0 ลำ้นบำท   

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

▪ ณ วันที ่31 มนีำคม 2565 บรษัิทฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทใหญ่รวม 5,470.5 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 160.6 ลำ้นบำท 
หรือ 3.0% จำก 5,309.8 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2564 จำกผลก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนของบรษัิทฯ ในไตรมำส 1/2565 

จ ำนวน 160.6 ลำ้นบำท  

 
  

ลูกหนี้อืน่ 2% 

สนิทรพัย ์ หนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 

สนิทรัพยอ์ืน่ 4% 

อสังหำรมิทรัพยเ์พือ่

กำรลงทุน 
13% 

สนิทรัพยส์ทิธกิำรใช ้ 26% 

13% สนิคำ้คงเหลอื 

40% 
ทีด่นิ อำคำร 

และอปุกรณ์ 

ลูกหนี้กำรคำ้ 2% 2% 

39% 

15% 

23% 

15% 

3% 
4% 

31 ธนัวำคม 2564 31 มนีำคม 2565  31 มนีำคม 2565  

6% 

43% 

7% 

23% 

6% 

3% 

12% 

12,404 12,356 

+0.4%  

31 ธนัวำคม 2564 

12,404 12,356 

+0.4%  

เงนิกูย้มืระยะยำวจำก
สถำบันกำรเงนิ 

เจำ้หนี้กำรคำ้ 

สว่นของผูถ้อืหุน้ของ
บรษัิทใหญ่ 

เงนิกูย้มืระยะยำวทีถ่งึก ำหนด

ช ำระภำยในหนึง่ปี 

เงนิเบกิเกนิบัญชแีละเงนิกูย้มื
ระยะสัน้จำกสถำบันกำรเงนิ 

อืน่ๆ 

หนี้สนิตำมสัญญำเชำ่ 

7% 

44% 

4% 

22% 

 7% 

3% 

13% 



ค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจัดกำร (MD&A) ส ำหรับไตรมำส 1 สิน้สดุวันที ่31 มนีำคม 2565 
 

 

14 | P a g e   

 

 

แนวโนม้ในอนำคต 

นับจำกมีกำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ตัง้แต่ช่วงตน้ปี 2563 ซึง่ไดส้่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ มำเป็นระยะๆ 
โดยฉพำะในช่วงทีห่น่วยงำนภำครัฐใชม้ำตรกำรล็อกดำวน์ อย่ำงไรก็ตำม หลังจำกมำตรกำรคลำยล็อกดำวน์ครัง้ล่ำสุดเมื่อวันที่ 1 
กันยำยน 2564 ผลประกอบกำรของบรษัิทฯ ไดฟ้ื้นตัวอย่ำงต่อเนื่อง โดยก ำไรสทุธใินไตรมำส 4/2564 และไตรมำส 1/2565 กลับมำ
อยู่ในระดับเทียบเท่ำกับช่วงก่อนเกดิสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด COVID-19 ในปี 2562 แลว้ แมร้ำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้จะยังไม่
กลับไปเทำ่ปี 2562 เนื่องจำกบรษัิทฯ ไดย้ตุธิรุกจิกำรจ ำหน่ำยสนิคำ้เครือ่งใชไ้ฟฟ้ำภำยใตแ้บรนด ์Power One โดยไดเ้ปลีย่นพืน้ทีก่ำร
จ ำหน่ำยของ Power One ไปเป็นพื้นที่เช่ำใหก้ับ บรษัิท คอมเซเว่น จ ำกัด (มหำชน) (COM7) โดยก ำไรสุทธใินไตรมำส 1/2565 
สูงสุดในรอบ 10 ไตรมำส นับจำกไตรมำส 3/2562 ทัง้นี้ ในปี 2565 บรษัิทฯ ตัง้เป้ำหมำยกำรเตบิโตของรำยไดจ้ำกกำรขำยในทุก
ชอ่งทำงกำรจ ำหน่ำยหลัก รวมถงึกำรเตบิโตท ำสถติสิงูสดุเป็นประวัตกิำรณ์ของรำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำรในไตรมำส 1/2565 ที่
ผ่ำนมำ ในขณะทีก่ำรบรหิำรตน้ทุนและค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ ยังคงมปีระสทิธภิำพอย่ำงต่อเนื่อง บรษัิทฯ จงึมคีวำมมั่นใจว่ำผลประกอบกำร 
ในปี 2565 จะเป็นไปตำมเป้ำหมำยทีต่ัง้ไว ้

 

 
กำรเตบิโตของยอดขำยจำกทกุชอ่งทำงกำรจ ำหนำ่ยหลกั  

แมว้่ำเศรษฐกจิในประเทศและธุรกจิของบรษัิทฯ ยังมีควำมเสีย่งจำกกำรแพร่

ระบำดของ COVID-19 และตน้ทุนสินคำ้ที่สูงขึ้นจำกภำวะเงินเฟ้อที่ก ำลัง
เกดิขึน้ทั่วโลก รวมถงึสถำนกำรณ์ระหว่ำงยูเครนกับรัสเซยีที่ส่งผลกระทบต่อ
รำคำพลังงำนและสนิคำ้โภคภัณฑ ์อยำ่งไรก็ตำม ส ำหรับประเทศไทยซึง่คำดว่ำ
ไม่น่ำจะมกีำรล็อกดำวน์อกี กจิกรรมทำงเศรษฐกจิทีจ่ะมมีำกขึน้ กำรท่องเทีย่ว
ทีม่แีนวโนม้จะฟ้ืนตัวอย่ำงต่อเนื่องจำกกำรเปิดประเทศอย่ำงเต็มรูปแบบตัง้แต่
วันที ่1 พฤษภำคม 2565 รวมถงึกำรสง่ออกทียั่งคงมแีนวโนม้เตบิโตไดด้ ีและ
มำตรกำรกระตุน้เศรษฐกจิตำ่งๆ ของรัฐบำล บรษัิทฯ จงึมคีวำมมั่นใจวำ่ยอดขำย
ของบรษัิทฯ ในปี 2565 จะเตบิโตไดใ้นทกุชอ่งทำงกำรจ ำหน่ำยหลัก โดยแมว้ำ่
ยอดขำยโครงกำรในประเทศ และยอดขำย OEM ต่ำงประเทศ ในไตรมำส 
1/2565 จะยังปรับตัวลดลง แตท่ัง้สองชอ่งทำงจะสำมำรถเตบิโตไดใ้นชว่งเวลำ
ทีเ่หลอืของปี   

  
กำรเตบิโตของรำยไดแ้ละอตัรำก ำไรข ัน้ตน้ของรำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำ
และบรกิำร  

หลังจำกรำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำรในไตรมำส 1/2565 ท ำสถติสิงูสดุเป็น
ประวัตกิำรณ์ รวมถงึมอีัตรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำรท ำสถติสิงูสุด
นับจำกไตรมำส 4/2560 รำยไดแ้ละอัตรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำร
ในชว่งเวลำทีเ่หลอืของปี 2565 ยังมทีศิทำงกำรเตบิโตอยำ่งตอ่เนื่อง เนื่องจำก
บรษัิทฯ จะทยอยรับรูร้ำยไดจ้ำกผูเ้ช่ำพื้นทีร่ำยใหม่ไดเ้พิม่มำกขึน้ และมีกำร
บรหิำรตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรอยำ่งมปีระสทิธภิำพ    

 

 กำรเตรยีมควำมพรอ้มเพือ่รองรบักำรเพิม่ขึน้ของตน้ทนุรำคำพลงังำน  

บรษัิทฯ มีกำรเตรียมควำมพรอ้มส ำหรับกำรปรับตัวเพิม่ขึน้ของรำคำพลังงำน 
โดยไดว้ำงแผนเปลี่ยนแปลงระบบกำรเตมิน ้ำมัน จำกเดมิทีใ่ช ้Fleet Card มำ
เป็น Fuel Bunker ซึง่จะท ำใหบ้รษัิทฯ ไดร้ับ Rebate เพิม่มำกขึน้ และจะชว่ย
ชดเชยตน้ทนุคำ่ขนสง่จำกรำคำน ้ำมันทีม่แีนวโนม้เพิม่ขึน้ได ้ 

นอกจำกนี้ บรษัิทฯ ไดเ้ริม่ตดิตัง้ Solar Rooftop ทีโ่รงงำนและสำขำของ Index 
Living Mall ตัง้แตปี่ 2561 และไดด้ ำเนนิกำรมำอยำ่งตอ่เนื่อง ซึง่ชว่ยลดตน้ทนุ

ค่ำไฟฟ้ำไดอ้ย่ำงมีนัยส ำคัญ โดยในปี 2565 บริษัทฯ วำงแผนตดิตัง้ Solar 
Rooftop เพิม่อกี 6 สำขำ รวมเป็น 24 สำขำ  

 


