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สรุปผลกำรด ำเนนิงำน 
  

ไตรมำส 
3/2564 

  

ไตรมำส 
2/2565 

  

ไตรมำส 
3/2565 

  

เปลีย่นแปลง 
+/- 

  

9M/2564 9M/2565 เปลีย่น 
แปลง 
+/- 

 

(หน่วย: ลำ้นบำท)       %YoY  %QoQ   %YoY  

รำยไดจ้ำกกำรขำย 1,734.1 1,990.3 2,017.3 +16.3% +1.4% 5,649.8 5,976.6 +5.8%  

รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำร 96.1 153.8 170.5 +77.4% +10.8% 347.7 476.9 +37.1%  

รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน 1,830.3 2,144.1 2,187.8 +19.5% +2.0% 5,997.6 6,453.4 +7.6%  

ก ำไรขัน้ตน้ 802.5 991.9 980.7 +22.2% -1.1% 2,628.3 2,953.2 +12.4%  

คำ่ใชจ่้ำยในกำรขำยและบรหิำร 705.5 772.6 777.6 +10.2% +0.7% 2,137.6 2,313.7 +8.2%  

EBITDA 332.9 451.8 443.9 +33.3% -1.8% 1,197.5 1,346.5 +12.4%  

ก ำไรสุทธ ิ 55.9 162.3 152.6 +173.2% -6.0% 302.2 475.5 +57.3%  

อัตรำก ำไรขัน้ตน้ (%) 43.8% 46.3% 44.8% +1.0% -1.4% 43.8% 45.8% +1.9%  

อัตรำสว่นคำ่ใชจ่้ำยในกำรขำย
และบรหิำร (%) 

38.5% 36.0% 35.5% -3.0% -0.5% 35.6% 35.9% +0.2%  

อัตรำ EBITDA (%) 18.0% 20.8% 20.0% +2.0% -0.8% 19.8% 20.6% +0.8%  

อัตรำก ำไรสทุธ ิ(%) 3.0% 7.5% 6.9% +3.9% -0.6% 5.0% 7.3% +2.3%  

 

ไตรมำส 3/2565   
▪ ในไตรมำส 3/2565 บรษัิท อนิเด็กซ ์ลฟิวิง่มอลล ์จ ำกัด (มหำชน) (“บรษิทัฯ” หรอื “ILM”) มกี ำไรสทุธ ิ152.6 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 173.2% YoY แต่

ลดลง 6.0% QoQ โดยมสีำระส ำคัญ ดังนี้ 
▪ รำยไดจ้ำกกำรขำยเพิม่ขึน้ 16.3% YoY เนื่องจำกในปีก่อนหนำ้มีมำตรกำรล็อกดำวน์ ระหว่ำงวันที ่12 กรฎำคม ถงึ 31 สงิหำคม 2564 แม ้

บรษัิทฯ ยตุธิรุกจิกำรจ ำหน่ำยสนิคำ้เครือ่งใชไ้ฟฟ้ำภำยใตแ้บรนด ์Power One ไปแลว้ตัง้แตต่น้ปี 2565 ทีผ่่ำนมำ และไดเ้ปลีย่นพืน้ทีจ่ ำหน่ำย 
Power One เป็นพื้นที่เช่ำใหก้ับ บรษัิท คอมเซเว่น จ ำกัด (มหำชน) (COM7) เพื่อจ ำหน่ำยเครื่องใชไ้ฟฟ้ำแทน โดยยอดขำยสำขำเตบิโต 
21.4% YoY ยอดขำยโครงกำรในประเทศเตบิโต 112.4% YoY ยอดขำยตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศเตบิโต 27.7% YoY และยอดขำย
ต่ำงประเทศเตบิโต 10.0% YoY ทัง้นี้ ถำ้ไม่รวมยอดขำยสนิคำ้เครื่องใชไ้ฟฟ้ำทีบ่รษัิทฯ ยุตกิำรจ ำหน่ำยไปแลว้นัน้ ยอดขำยรวมของบรษัิทฯ 
จะเตบิโต 21.5% YoY ยอดขำยสำขำจะเตบิโต 27.9% YoY แตย่อดขำยออนไลน์จะลดลง 24.4% YoY เนื่องจำกกำรล็อกดำวน์ในปีกอ่นหนำ้ 
ท ำใหย้อดขำยออนไลน์ในไตรมำส 3/2564 เตบิโตสงูมำก 

▪ รำยไดจ้ำกกำรขำยเพิ่มขึน้ 1.4% QoQ โดยยอดขำยโครงกำรในประเทศเตบิโต 8.7% QoQ ยอดขำยตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศเติบโต 
14.4% QoQ ยอดขำยออนไลน์เตบิโต 5.2% QoQ และยอดขำยต่ำงประเทศเตบิโต 50.7% QoQ อย่ำงไรก็ตำม ยอดขำยสำขำลดลง 1.8% 
QoQ จำกสถำนกำรณ์ฝนตกหนักและน ้ำทว่มในหลำยพืน้ที ่

▪ รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำรท ำสถติสิงูสดุใหม่ตดิตอ่กันเป็นไตรมำสที ่3 โดยเตบิโต 77.4% YoY และ 10.8% QoQ เนื่องจำกบรษัิทฯ มผูี ้
เชำ่พืน้ทีห่ลำกหลำยและเพิม่ขึน้ รวมถงึกำรทยอยรับรูร้ำยไดจ้ำกผูเ้ชำ่พืน้ทีใ่หมเ่พิม่ขึน้ตัง้แตช่ว่งตน้ปี 2565 และไมม่กีำรใหส้ว่นลดคำ่เชำ่กับผู ้
เชำ่พืน้ทีใ่นชว่งเวลำทีม่กีำรล็อกดำวน์เหมอืนในปีกอ่นหนำ้ 

▪ อัตรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำรขำยลดลง 0.1% YoY และ 1.8% QoQ เน่ืองจำกสนิคำ้ทีม่อีัตรำก ำไรขัน้ตน้ต ่ำมสีัดสว่นกำรขำยเพิม่ขึน้ รวมถงึคำ่เงนิ
บำททีอ่อ่นคำ่ลงคอ่นขำ้งมำกเมือ่เทยีบกับเงนิสกลุดอลลำรส์หรัฐ สง่ผลใหต้น้ทนุสนิคำ้น ำเขำ้สงูขึน้ โดยยอดขำยโครงกำรในประเทศ ยอดขำย
ตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศ และยอดขำยตำ่งประเทศซึง่มอีัตรำก ำไรขัน้ตน้ต ่ำมสีัดสว่นกำรขำยเพิม่ขึน้ YoY และ QoQ ในขณะทีย่อดขำยสำขำ
ซึง่มอีัตรำก ำไรขัน้ตน้สงูมสีัดสว่นกำรขำยลดลง QoQ จำกสถำนกำรณ์ฝนตกหนักและน ้ำทว่มในหลำยพืน้ที ่ 

▪ อัตรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำรเพิม่ขึน้ 16.8% YoY และ 2.3% QoQ เน่ืองจำกบรษัิทฯ มผูีเ้ชำ่พืน้ทีห่ลำกหลำยและเพิม่ขึน้ และมี
กำรบรหิำรตน้ทนุกำรใหบ้รกิำรอยำ่งมปีระสทิธภิำพ รวมถงึไมม่กีำรใหส้ว่นลดคำ่เชำ่กับผูเ้ชำ่พืน้ทีใ่นชว่งล็อกดำวน์เหมอืนในปีกอ่นหนำ้ 

▪ ค่ำใชจ่้ำยในกำรขำยและบรหิำรเพิม่ขึน้ 10.2% YoY และ 0.7% QoQ โดยมสีำเหตุหลักจำก 1) ค่ำใชจ่้ำยเงนิเดอืนและผลประโยชน์พนักงำน
เพิม่ขึน้ YoY และ QoQ 2) คำ่จัดสง่สนิคำ้ทีส่งูขึน้จำกยอดขำยและรำคำน ้ำมันทีเ่พิม่ขึน้ YoY และ 3) คำ่สำธำรณูปโภคทีส่งูขึน้ YoY และ QoQ 
จำกกำรปรับเพิม่ขึน้ของคำ่ Ft อยำ่งไรก็ตำม อัตรำคำ่ใชจ่้ำยในกำรขำยและบรหิำรตอ่รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำนลดลง YoY และ QoQ  

▪ ตน้ทนุทำงกำรเงนิลดลง 8.3% YoY และ 0.3% QoQ แมอ้ัตรำดอกเบีย้เพิม่ขึน้ เนื่องจำกกำรช ำระคนืเงนิกูร้ะยะยำวกอ่นก ำหนดอยำ่งตอ่เนื่อง  
▪ ในไตรมำส 3/2565 บรษัิทฯ ใชส้ทิธปิระโยชน์ทำงภำษีจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทุน (BOI) 5.3 ลำ้นบำท จำกกำรลงทนุใน

เครือ่งจักรใหม ่เพิม่ขึน้จำก 3.5 ลำ้นบำท ในไตรมำส 3/2564 แตล่ดลงจำก 5.7 ลำ้นบำท ในไตรมำส 2/2565 

v 

9M/2565   
▪ ในรอบ 9M/2565 บรษัิทฯ มกี ำไรสทุธ ิ475.5 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 57.3% YoY โดยมสีำระส ำคัญ ดังน้ี 

▪ รำยไดจ้ำกกำรขำยเพิม่ขึน้ 5.8% YoY เนื่องจำกในปีกอ่นหนำ้มมีำตรกำรล็อกดำวน์ ระหวำ่งวันที ่12 กรฎำคม ถงึ 31 สงิหำคม 2564 แมบ้รษัิท
ฯ ยุตธิุรกจิกำรจ ำหน่ำยสนิคำ้เครื่องใชไ้ฟฟ้ำภำยใตแ้บรนด ์Power One ไปแลว้ตัง้แต่ตน้ปี 2565 ทีผ่่ำนมำ โดยยอดขำยสำขำเตบิโต 8.1% 
YoY ยอดขำยโครงกำรในประเทศเตบิโต 11.1% YoY ยอดขำยตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศเติบโต 16.5% YoY และยอดขำยแฟรนไชส์

ตำ่งประเทศเตบิโต 13.3% YoY 

▪ ทัง้น้ี ถำ้ไม่รวมยอดขำยสนิคำ้เครือ่งใชไ้ฟฟ้ำทีบ่รษัิทฯ ยุตกิำรจ ำหน่ำยไปแลว้นัน้ ยอดขำยรวมของบรษัิทฯ จะเตบิโต 12.6% YoY ยอดขำย
สำขำจะเตบิโต 16.4% YoY และยอดขำยออนไลน์จะเตบิโต 3.8% YoY 

▪ รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำรเตบิโต 37.1% YoY เน่ืองจำกบรษัิทฯ มผูีเ้ชำ่พื้นทีห่ลำกหลำยและเพิม่ขึน้ตัง้แต่ชว่งตน้ปี 2565 รวมถงึไม่มี
กำรใหส้ว่นลดคำ่เชำ่กับผูเ้ชำ่พืน้ทีใ่นชว่งเวลำทีม่กีำรล็อกดำวน์เหมอืนในปีกอ่นหนำ้ 

▪ อัตรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำรขำยเพิม่ขึน้ 1.4% YoY เน่ืองจำกสนิคำ้ที่มีอัตรำก ำไรขัน้ตน้สูงมีสัดส่วนกำรขำยเพิม่ขึน้ กำรปรับรำคำขำยสนิคำ้
เพิม่ขึน้ตำมตน้ทนุทีเ่พิม่สงูขึน้ รวมถงึกำรยตุธิรุกจิกำรจ ำหน่ำยครือ่งใชไ้ฟฟ้ำ 

▪ อัตรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำรเพิม่ขึน้ 9.6% YoY เน่ืองจำกบรษัิทฯ มผูีเ้ชำ่พื้นทีห่ลำกหลำยและเพิม่ขึน้ และมกีำรบรหิำรตน้ทนุ
กำรใหบ้รกิำรอยำ่งมปีระสทิธภิำพ รวมถงึไมม่กีำรใหส้ว่นลดคำ่เชำ่กับผูเ้ชำ่พืน้ทีใ่นชว่งเวลำทีม่กีำรล็อกดำวน์เหมอืนในปีกอ่นหนำ้ 

▪ คำ่ใชจ่้ำยในกำรขำยและบรหิำรเพิม่ขึน้ 8.2% YoY โดยมสีำเหตหุลักจำก 1) คำ่ใชจ่้ำยเงนิเดอืนและผลประโยชน์พนักงำนเพิม่ขึน้ 2) คำ่ใชจ่้ำย
ในกำรส่งเสรมิกำรขำยเพิม่ขึน้ 3) ค่ำจัดส่งสนิคำ้ทีสู่งขึน้จำกยอดขำยและรำคำน ้ำมันทีเ่พิม่ขึน้ และ 4) ค่ำสำธำรณูปโภคทีส่งูขนึจำกกำรปรับ
เพิม่ขึน้ของคำ่ Ft  

▪ ตน้ทุนทำงกำรเงนิลดลง 15.1% YoY แมอ้ัตรำดอกเบีย้เพิม่ขึน้ เน่ืองจำกกำรช ำระคนืเงนิกูร้ะยะยำวก่อนก ำหนดอย่ำงต่อเนื่อง โดยบรษัิทฯ มี
ภำระหน้ีเงนิกู ้ณ สิน้ไตรมำส 3/2565 เท่ำกับ 1,546.6 ลำ้นบำท ลดลง 429.4 ลำ้นบำท หรือ 21.7% จำก 1,975.9 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2564 
ซึง่รวมกำรช ำระคนืเงนิกูร้ะยะยำวกอ่นก ำหนด 513.0 ลำ้นบำท     

▪ บรษัิทฯ ใชส้ทิธปิระโยชน์ทำงภำษีฯ 16.7 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำก 13.9 ลำ้นบำท ในชว่งเวลำเดยีวกันของปีกอ่น ทัง้น้ี บรษัิทฯ ใชส้ทิธปิระโยชน์
ทำงภำษีฯ สะสมตัง้แตต่น้ปี 2564 จนถงึสิน้ไตรมำส 3/2565 รวม 34.8 ลำ้นบำท จำกสทิธปิระโยชน์ทำงภำษีฯ ทีไ่ดร้ับทัง้หมด 64.3 ลำ้นบำท 
จำกกำรลงทนุในเครือ่งจักร ซึง่ตอ้งใชภ้ำยในสิน้ปี 2566 

 

*มูลคำ่อำจแตกตำ่งกันทีท่ศนยิม 1 ต ำแหน่ง เน่ืองจำกกำรปัดเศษ 
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เหตกุำรณ์ส ำคญัในไตรมำส 3/2565 

 
 

 รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำรท ำสถติสูิงสุดใหมต่ดิตอ่กนั 3 ไตรมำส 

รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำและบริกำรในไตรมำสท ำสถิตสิูงสุดใหม่ติดต่อกัน 3 ไตรมำส 
เนื่องจำกบรษัิทฯ มีผูเ้ช่ำพื้นที่หลำกหลำยและเพิม่ขึน้ โดยทยอยรับรูร้ำยไดจ้ำกผูเ้ช่ำ
ใหม่ตัง้แต่ชว่งตน้ปี 2565 รวมถงึไม่มกีำรใหส้ว่นลดค่ำเช่ำกับผูเ้ชำ่พืน้ทีใ่นช่วงเวลำที่มี
กำรล็อกดำวน์เหมอืนในปีกอ่นหนำ้ 

 ปรบัโฉม Index Living Mall สำขำเกษตร-นวมนิทร ์

บรษัิทฯ ไดด้ ำเนินกำรปรับโฉม Index Living Mall สำขำเกษตร-นวมนิทร์ ครัง้ใหญ่ใน
รอบ 9 ปี ปักธงโมเดลใหม่ Lifestyle Mall ภำยใตบ้รบิทใหม่ ‘The New Experience At 
Kaset-Nawamin’ เพือ่สรำ้งอำณำจักรสนิคำ้เรือ่งบำ้น มุ่งสูก่ำรเป็นศูนยก์ลำงแห่งสนิคำ้
และบรกิำรเรือ่งบำ้นแบบครบวงจรทีด่ทีีส่ดุในโซนตะวันออกของกรุงเทพมหำนคร     

 เปิดตวัแคมเปญ ‘Index One House Beyond’ 

บริษัทฯ เปิดตัวแคมเปญ ‘Index One House Beyond’ ใชส้ัญลักษณ์ตัว ‘P’ ที่มำจำก 
‘Personalized’ โดยลูกคำ้สำมำรถเลือกดไีซน์ ส ีขนำด วัสดุ และฟังกช์ั่นกำรใชง้ำนได ้
เองจำกสนิคำ้ทีม่ีสัญลักษณ์ดังกล่ำว ตอบโจทยค์รบทุกควำมตอ้งกำรของบำ้นทัง้หลัง
ส ำหรับสมำชกิทกุคนในบำ้น ชว่ยเสรมิควำมแข็งแกร่งใหก้ับแบรนดส์นิคำ้และเพิม่โอกำส
ในกำรขำยสนิคำ้มำกขึน้ 

 เปิดรำ้นคำ้แฟรนไชส ์Index Living Mall ประเทศเวยีดนำม  

จำกควำมส ำเร็จของรำ้นคำ้แฟรนไชส ์Index Living Mall ในประเทศเวยีดนำม 3 สำขำ
แรก ในช่วง 3 ปีที่ผ่ำนมำ แมต้อ้งผ่ำนช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 
ล่ำสุด บริษัทฯ ไดเ้ปิดรำ้นคำ้แฟรนไชส์ Index Living Mall สำขำที่ 4 ในประเทศ
เวยีดนำม ในเดอืนตลุำคม 2565 ทีผ่่ำนมำ รวมถงึมแีผนทีจ่ะเปิดรำ้นคำ้แฟรนไชส ์Index 
Living Mall ในประเทศเวยีดนำมและอนิโดนีเซยีเพิม่อกีหลำยสำขำในปี 2566 เพือ่เป็น
กำรขยำยผลส ำเร็จในตำ่งประเทศอยำ่งตอ่เนื่องในอนำคต  

 

 ปิด Index Furniture Center สำขำเดอะมอลล ์บำงแค 

เนื่องจำกสัญญำเช่ำพื้นที่ของ Index Furniture Center สำขำเดอะมอลล์ บำงแค ได ้
หมดลง บรษัิทฯ จงึไดด้ ำเนนิกำรคนืพืน้ทีเ่ชำ่ดังกล่ำวใหก้ับเจำ้ของพืน้ที ่อย่ำงไรก็ตำม 
โดยบรษัิทฯ จะพจิำรณำกำรลงทนุในสำขำอืน่ทดแทนในอนำคต     

ทัง้นี้ ณ สิน้เดอืนตลุำคม 2565 บรษัิทฯ มรีำ้นคำ้จ ำหน่ำยเฟอรน์เิจอรแ์ละสนิคำ้ตกแตง่
ทั ้งหมด 58 สำขำ โดยอยู่ในประเทศไทย 41 สำขำ และต่ำงประเทศ 17 สำขำ 
ประกอบดว้ย 1) รำ้น Index Living Mall จ ำนวน 31 สำขำ 2) รำ้น Index Furniture 
Center จ ำนวน 2 สำขำ 3) รำ้น OK Furniture จ ำนวน 1 สำขำ 4) รำ้น Trend Design 
จ ำนวน 6 สำขำ 5) รำ้น BoConcept จ ำนวน 1 สำขำ และ 7) รำ้นแฟรนไชส์ Index 
Living Mall ในตำ่งประเทศ จ ำนวน 17 สำขำ ใน 8 ประเทศ 

 

 

 

 

 

 

กำรช ำระคนืเงนิกูร้ะยะยำวก่อนก ำหนดจำกสถำบนักำรเงนิอย่ำงต่อเนือ่ง เพือ่
ชว่ยลดตน้ทนุทำงกำรเงนิ 

บรษัิทฯ ไดด้ ำเนินกำรช ำระคนืเงนิกูย้ืมระยะยำวสถำบันกำรเงนิอย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลให ้
ภำระหนี้เงนิกูล้ดลงรวม 429.4 ลำ้นบำท จำก 1,975.9 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2564 เหลือ  
1,546.6 ลำ้นบำท ณ สิน้ไตรมำส 3/2565 ซึง่เป็นกำรช ำระคนืเงนิกูร้ะยะยำวกอ่นก ำหนด 
513.0 ลำ้นบำท ชว่ยลดตน้ทุนทำงกำรเงนิในไตรมำส 3/2565 (เฉพำะสว่นของเงนิกูย้มื
จำกสถำบันกำรเงนิ) เหลือ 8.1 ลำ้นบำท ลดลง 9.0 ลำ้นบำท หรือ 52.5% YoY จำก 
17.1 ลำ้นบำท ในไตรมำส 3/2564 และลดลง 0.3 ลำ้นบำท หรอื 3.3% QoQ จำก 8.4 
ลำ้นบำท ในไตรมำส 2/2565  

   

*มูลคำ่อำจแตกตำ่งกันทีท่ศนยิม 1 ต ำแหน่ง เน่ืองจำกกำรปัดเศษ 
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ภำพรวมผลกำรด ำเนนิงำน 
 

ภำพรวมผลกำรด ำเนนิงำน 
  

ไตรมำส 
3/2564 

  

ไตรมำส 
2/2565 

  

ไตรมำส 
3/2565 

  

เปลีย่นแปลง 
+/- 

  

9M/2564 9M/2565 เปลีย่น 
แปลง 
+/- 

(หน่วย: ลำ้นบำท)       %YoY %QoQ   %YoY 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 1,734.1 1,990.3 2,017.3 +16.3% +1.4% 5,649.8 5,976.6 +5.8% 

รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำร 96.1 153.8 170.5 +77.4% +10.8% 347.7 476.9 +37.1% 

รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน 1,830.3 2,144.1 2,187.8 +19.5% +2.0% 5,997.6 6,453.4 +7.6% 

ตน้ทนุขำย 966.6 1,076.6 1,127.2 +16.6% +4.7% 3,168.1 3,270.2 +3.2% 

ตน้ทนุกำรใหเ้ชำ่และบรกิำร  61.2 75.7 79.9 +30.6% +5.6% 201.2 230.1 +14.4% 

ตน้ทนุขำยและบรกิำร 1,027.8 1,152.3 1,207.1 +17.5% +4.8% 3,369.2 3,500.3 +3.9% 

ก ำไรข ัน้ตน้ 802.5 991.9 980.7 +22.2% -1.1% 2,628.3 2,953.2 +12.4% 

รำยไดอ้ืน่ 19.3 25.5 32.0 +65.5% +25.6% 47.2 85.4 +81.1% 

คำ่ใชจ่้ำยในกำรขำยและจัดจ ำหน่ำย 471.2 521.4 524.2 +11.3% +0.5% 1,428.0 1,557.7 +9.1% 

คำ่ใชจ่้ำยในกำรบรหิำร  234.3 251.2 253.4 +8.2% +0.9% 709.5 756.0 +6.6% 

ตน้ทนุทำงกำรเงนิ 57.6 53.0 52.8 -8.3% -0.3% 187.9 159.6 -15.1% 

ก ำไรกอ่นภำษีเงนิได ้ 58.7 191.8 182.3 +210.4% -5.0% 350.0 565.2 +61.5% 

คำ่ใชจ่้ำยภำษีเงนิได ้ 2.9 29.5 29.7 +934.6% +0.6% 47.8 89.7 +87.6% 

ก ำไรสุทธ ิ 55.9 162.3 152.6 +173.2% -6.0% 302.2 475.5 +57.3% 

 
 

โครงสรำ้งรำยได ้
  

ไตรมำส 
3/2564 

  

ไตรมำส 
2/2565 

  

ไตรมำส 
3/2565 

  

เปลีย่นแปลง 
+/- 

  

9M/2564 9M/2565 เปลีย่น 
แปลง 
+/- 

(หน่วย: ลำ้นบำท)       %YoY %QoQ   %YoY 

A. รำยไดจ้ำกกำรขำย           

รำยไดจ้ำกกำรขำยภำยในประเทศ         

1. หนำ้รำ้นคำ้ปลกีของบรษัิทฯ 1,236.5 1,528.8 1,501.1 +21.4% -1.8% 4,224.8 4,568.7 +8.1% 

2. งำนโครงกำร 85.7 167.4 182.0 +112.4% +8.7% 420.8 467.7 +11.1% 

3. ตัวแทนจ ำหน่ำย 18.3 20.4 23.4 +27.7% +14.4% 58.5 68.1 +16.5% 

4. ออนไลน ์ 324.3 223.1 234.6 -27.7% +5.2% 717.1 683.1 -4.7% 

รวมรำยไดจ้ำกกำรขำย
ภำยในประเทศ 

1,664.8 1,939.7 1,941.1 +16.6% +0.1% 5,421.2 5,787.6 +6.8% 

รำยไดจ้ำกกำรขำยตำ่งประเทศ 69.3 50.6 76.2 +10.0% +50.7% 228.7 189.0 -17.3% 

รวมรำยไดจ้ำกกำรขำย 1,734.1 1,990.3 2,017.3 +16.3% +1.4% 5,649.8 5,976.6 +5.8% 

B. รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำร 96.1 153.8 170.5 +77.4% +10.8% 347.7 476.9 +37.1% 

รวมรำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน 1,830.3 2,144.1 2,187.8 +19.5% +2.0% 5,997.6 6,453.4 +7.6% 

รำยไดอ้ืน่ 19.3 25.5 32.0 +65.5% +25.6% 47.2 85.4 +81.1% 

รวมรำยได ้ 1,849.6 2,169.6 2,219.8 +20.0% +2.3% 6,044.7 6,538.8 +8.2% 

 
1. รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน   

หน่วย: ลำ้นบำท, % 

   
  

1,734.1 1,990.3 2,017.3

96.1
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3,000.0

4,000.0

5,000.0
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9M/2564 9M/2565

รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ 

รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำร 

*มูลคำ่อำจแตกตำ่งกันทีท่ศนยิม 1 ต ำแหน่ง เน่ืองจำกกำรปัดเศษ 

 

+2.0% QoQ 

+19.5% YoY +7.6% YoY 
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*มูลคำ่อำจแตกตำ่งกันทีท่ศนยิม 1 ต ำแหน่ง เน่ืองจำกกำรปัดเศษ 

 

ไตรมำส 3/2565 vs ไตรมำส 3/2564 (YoY)    

▪ ในไตรมำส 3/2565 บรษัิทฯ มีรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำน 2,187.8 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 357.6 ลำ้นบำท หรือ 

19.5% YoY โดยมรีำยละเอยีดดังนี้  

▪ รำยไดจ้ำกกำรขำย 2,017.3 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 283.2 ลำ้นบำท หรอื 16.3% YoY เนื่องจำกในปีกอ่น
หนำ้มีมำตรกำรล็อกดำวน์ ระหว่ำงวันที่ 12 กรฎำคม ถงึ 31 สงิหำคม 2564 แมบ้รษัิทฯ ยุตธิุรกจิกำร

จ ำหน่ำยสนิคำ้เครื่องใชไ้ฟฟ้ำภำยใตแ้บรนด์ Power One ไปแลว้ตัง้แต่ตน้ปี 2565 ที่ผ่ำนมำ และได ้
เปลีย่นพืน้ทีจ่ ำหน่ำย Power One เป็นพืน้ทีเ่ชำ่ใหกั้บ บรษัิท คอมเซเวน่ จ ำกัด (มหำชน) (COM7) เพือ่

จ ำหน่ำยเครือ่งใชไ้ฟฟ้ำแทน โดยยอดขำยสำขำเตบิโต 21.4% YoY ยอดขำยโครงกำรในประเทศเตบิโต 
112.4% YoY ยอดขำยตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศเตบิโต 27.7% YoY และยอดขำยตำ่งประเทศเตบิโต 

10.0% YoY   

ทัง้นี้ ถำ้ไม่รวมยอดขำยสนิคำ้เครื่องใชไ้ฟฟ้ำที่บรษัิทฯ ยุตกิำรจ ำหน่ำยไปแลว้นัน้ ยอดขำยรวมในไตร
มำส 3/2565 ของบรษัิทฯ จะเตบิโต 21.5% YoY ยอดขำยสำขำจะเตบิโต 27.9% YoY แต่ยอดขำย

ออนไลนจ์ะลดลง 24.4% YoY เนื่องจำกกำรล็อกดำวนใ์นปีกอ่นหนำ้ ท ำใหย้อดขำยออนไลนใ์นไตรมำส 
3/2564 เตบิโตสงูมำก  

▪ รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำและบรกิำร 170.5 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 74.4 ลำ้นบำท หรือ 77.4% YoY โดย

รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำและบรกิำรในไตรมำส 3/2565 ท ำสถติสิงูสุดใหม่ตดิต่อกัน 3 ไตรมำส เนื่องจำก
บรษัิทฯ ทยอยรับรูร้ำยไดจ้ำกผูเ้ชำ่ใหม่เพิม่ขึน้ตัง้แต่ชว่งตน้ปี 2565 รวมถงึไม่มกีำรใหส้ว่นลดค่ำเชำ่กับ

ผูเ้ชำ่พืน้ทีใ่นชว่งเวลำทีม่กีำรล็อกดำวนเ์หมอืนในปีกอ่นหนำ้ 

ไตรมำส 3/2565 vs ไตรมำส 2/2565 (QoQ)     

▪ ในไตรมำส 3/2565 บรษัิทฯ มรีำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน 2,187.8 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 43.7 ลำ้นบำท หรอื 2.0% 
QoQ โดยมรีำยละเอยีดดังนี้ 

▪ รำยไดจ้ำกกำรขำย 2,017.3 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 27.0 ลำ้นบำท หรอื 1.4% QoQ โดยยอดขำยโครงกำร

ในประเทศเติบโต 8.7% QoQ ยอดขำยตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศเติบโต 14.4% QoQ ยอดขำย
ออนไลน์เตบิโต 5.2% QoQ และยอดขำยต่ำงประเทศเตบิโต 50.7% QoQ อย่ำงไรก็ตำม ยอดขำย

สำขำลดลง 1.8% QoQ จำกสถำนกำรณ์ฝนตกหนักและน ้ำท่วมในหลำยพืน้ที ่

▪ รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำและบรกิำร 170.5 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 16.7 ลำ้นบำท หรือ 10.8% QoQ โดย

รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำและบรกิำรในไตรมำส 3/2565 ท ำสถติสิงูสุดใหม่ตดิต่อกัน 3 ไตรมำส เนื่องจำก
บรษัิทฯ ทยอยรับรูร้ำยไดจ้ำกผูเ้ชำ่ใหมเ่พิม่ขึน้ตัง้แตช่ว่งตน้ปี 2565  

9M/2565 vs 9M/2564 (YoY)  

▪ ในรอบ 9M/2565 บรษัิทฯ มรีำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน 6,453.4 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 455.8 ลำ้นบำท หรอื 7.6% 

YoY โดยมรีำยละเอยีดดังนี้ 

▪ รำยไดจ้ำกกำรขำย 5,976.6 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 326.7 ลำ้นบำท หรอื 5.8% YoY เนื่องจำกปีกอ่นหนำ้

มมีำตรกำรล็อกดำวน ์ระหวำ่งวันที ่12 กรฎำคม ถงึ 31 สงิหำคม 2564 แมบ้รษัิทฯ ยตุธิรุกจิกำรจ ำหน่ำย
สนิคำ้เครือ่งใชไ้ฟฟ้ำภำยใตแ้บรนด ์Power One ไปแลว้ตัง้แต่ตน้ปี 2565 ทีผ่่ำนมำ และไดเ้ปลีย่นพืน้ที่

กำรจ ำหน่ำยของ Power One ไปเป็นพื้นที่เช่ำใหกั้บ COM7 โดยยอดขำยสำขำเติบโต 8.1% YoY 

ยอดขำยโครงกำรในประเทศเตบิโต 11.1% YoY ยอดขำยตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศเตบิโต 16.5% 
YoY และยอดขำยแฟรนไชสต์่ำงประเทศเตบิโต 13.3% YoY 

ทัง้นี้ ถำ้ไม่รวมยอดขำยสนิคำ้เครื่องใชไ้ฟฟ้ำที่บรษัิทฯ ยุตกิำรจ ำหน่ำยไปแลว้นั้น ยอดขำยรวมของ
บรษัิทฯ ในรอบ 9M/2565 จะเตบิโต 12.6% YoY ยอดขำยสำขำจะเตบิโต 16.4% YoY และยอดขำย

ออนไลนจ์ะเตบิโต 3.8% YoY   

▪ รำยไดจ้ำกกำรให้เช่ำและบรกิำร 476.9 ลำ้นบำท เพิ่มขึ้น 129.1 ลำ้นบำท หรือ 37.1% YoY 
เนื่องจำกบรษัิทฯ มผีูเ้ชำ่พืน้ทีห่ลำกหลำยและเพิม่ขึน้ รวมถงึไม่มกีำรใหส้ว่นลดค่ำเชำ่กับผูเ้ชำ่พืน้ที่ใน

ชว่งเวลำทีม่กีำรล็อกดำวนเ์หมอืนในปีกอ่นหนำ้ 
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2. ตน้ทนุขำยและบรกิำร   
หน่วย: ลำ้นบำท, % 

   
 

  
ไตรมำส 3/2565 vs ไตรมำส 3/2564 (YoY)    

▪ ในไตรมำส 3/2565 บรษัิทฯ มตีน้ทนุขำยและบรกิำร 1,207.1 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 179.4 ลำ้นบำท หรอื 17.5% 

YoY โดยมรีำยละเอยีดดังนี้ 

▪ ตน้ทุนขำยสนิคำ้ 1,127.2 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 160.6 ลำ้นบำท หรอื 16.6% YoY ซึง่เป็นไปในทศิทำง

เดยีวกับยอดขำยทีเ่พิม่ขึน้  

▪ ตน้ทุนกำรใหเ้ช่ำและบรกิำร 79.9 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 18.7 ลำ้นบำท หรอื 30.6% YoY ซึง่เป็นไปใน
ทศิทำงเดยีวกับรำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำรทีเ่พิม่ขึน้          

ไตรมำส 3/2565 vs ไตรมำส 2/2565 (QoQ)     

▪ ในไตรมำส 3/2565 บรษัิทฯ มีตน้ทุนขำยและบรกิำร 1,207.1 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 54.8 ลำ้นบำท หรือ 4.8% 
QoQ โดยมรีำยละเอยีดดังนี้ 

▪ ตน้ทุนขำยสนิคำ้ 1,127.2 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 50.6 ลำ้นบำท หรือ 4.7% QoQ ซึง่เป็นไปในทศิทำง

เดยีวกับยอดขำยทีเ่พิม่ขึน้ 

▪ ตน้ทุนกำรใหเ้ช่ำและบรกิำร 79.9 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 4.3 ลำ้นบำท หรือ 5.6% QoQ ซึง่เป็นไปใน

ทศิทำงเดยีวกับรำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำรทีเ่พิม่ขึน้   

 

9M/2565 vs 9M/2564 (YoY)     

▪ ในรอบ 9M/2565 บรษัิทฯ มีตน้ทุนขำยและบรกิำร 3,500.3 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 131.0 ลำ้นบำท หรือ 3.9% 

YoY โดยมรีำยละเอยีดดังนี้ 

▪ ตน้ทุนขำยสนิคำ้ 3,270.2 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 102.1 ลำ้นบำท หรือ 3.2% YoY ซึง่เป็นไปในทศิทำง

เดียวกับยอดขำยที่เพิ่มขึ้น รวมถึงรำคำตน้ทุน Particle Board ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของกำรผลิต
เฟอรน์เิจอรป์รับตัวเพิม่ขึน้  

▪ ตน้ทนุกำรใหเ้ชำ่และบรกิำร 230.1 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 28.9 ลำ้นบำท หรอื 14.4% YoY ซึง่เป็นไปใน

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

   
ไตรมำส 3/2565 vs ไตรมำส 3/2564 (YoY)    

▪ ในไตรมำส 3/2565 บรษัิทฯ มกี ำไรขัน้ตน้ 980.7 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 178.2 ลำ้นบำท หรอื 22.2% YoY โดยมรีำยละเอยีด
ดังนี้ 
▪ ก ำไรข ัน้ตน้จำกกำรขำย 890.1 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 122.6 ลำ้นบำท หรือ 16.0% YoY ซึง่เป็นไปในทศิทำง

เดยีวกับยอดขำยที่เพิม่ขึน้  อย่ำงไรก็ตำม อัตรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำรขำยลดลงเล็กนอ้ย YoY เนื่องจำกยอดขำย
โครงกำรในประเทศ ยอดขำยตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศ และยอดขำยต่ำงประเทศ ซึง่มอีัตรำก ำไรขัน้ตน้ต ่ำมี
สัดส่วนกำรขำยเพิ่มขึน้ รวมถงึตน้ทุนสนิคำ้น ำเขำ้ที่สูงขึน้จำกกำรอ่อนค่ำของเงนิบำทเมื่อเทียบกับเงนิสกุล
ดอลลำรส์หรัฐ  

▪ ก ำไรข ัน้ตน้จำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำร 90.6 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 55.7 ลำ้นบำท หรอื 159.4% YoY ซึง่เป็นไป
ในทศิทำงเดยีวกับรำยไดแ้ละอัตรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำรทีเ่พิม่ขึน้ เนื่องจำกบรษัิทฯ มผูีเ้ชำ่พืน้ที่
หลำกหลำยและเพิม่ขึน้ และมกีำรบรหิำรตน้ทุนกำรใหบ้รกิำรอย่ำงมปีระสทิธภิำพ รวมถงึไม่มกีำรใหส้ว่นลดค่ำ
เชำ่กับผูเ้ชำ่พืน้ทีใ่นชว่งเวลำทีม่กีำรล็อกดำวน์เหมอืนในปีกอ่นหนำ้  

ไตรมำส 3/2565 vs ไตรมำส 2/2565 (QoQ)     

▪ ในไตรมำส 3/2565 บรษัิทฯ มกี ำไรขัน้ตน้ 980.7 ลำ้นบำท ลดลง 11.1 ลำ้นบำท หรอื 1.1% QoQ โดยมรีำยละเอยีด
ดังนี้ 
▪ ก ำไรข ัน้ตน้จำกกำรขำย 890.1 ลำ้นบำท ลดลง 23.6 ลำ้นบำท หรอื 2.6% QoQ แมย้อดขำยเพิม่ขึน้ โดยมี

เหตุผลจำกอัตรำก ำไรขัน้ตน้ลดลง เนื่องจำกยอดขำยโครงกำรในประเทศ ยอดขำยตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศ 
และยอดขำยต่ำงประเทศ ซึง่มอีัตรำก ำไรขัน้ตน้ต ่ำมสีัดส่วนกำรขำยเพิม่ขึน้ ในขณะทีย่อดขำยสำขำซึง่มีอัตรำ
ก ำไรขัน้ตน้สงูมสีัดสว่นกำรขำยลดลง จำกสถำนกำรณ์ฝนตกหนักและน ้ำท่วมในหลำยพืน้ที่ รวมถงึตน้ทุนสนิคำ้
น ำเขำ้ทีส่งูขึน้จำกกำรออ่นคำ่ของเงนิบำทเมือ่เทยีบกับเงนิสกลุดอลลำรส์หรัฐ  

▪ ก ำไรข ัน้ตน้จำกกำรใหเ้ช่ำและบรกิำร 90.6 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 12.4 ลำ้นบำท หรอื 15.9% QoQ ซึง่เป็นไป
ในทศิทำงเดยีวกับรำยไดแ้ละอัตรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำรใหเ้ช่ำและบรกิำรทีเ่พิม่ขึน้ เนื่องจำกบรษัิทฯ ทยอยรับรู ้
รำยไดเ้พิ่มขึ้นจำกผูเ้ช่ำพื้นที่รำยใหม่ตัง้แต่ช่วงตน้ปี 2565 และมีกำรบริหำรตน้ทุนกำรใหบ้ริกำรอย่ำงมี
ประสทิธภิำพ 

9M/2565 vs 9M/2564 (YoY)    

▪ ในรอบ 9M/2565 บรษัิทฯ มกี ำไรขัน้ตน้ 2,953.2 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 324.8 ลำ้นบำท หรอื 12.4% YoY โดยมรีำยละเอยีด

ดังนี้ 
▪ ก ำไรข ัน้ตน้จำกกำรขำย 2,706.4 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 224.6 ลำ้นบำท หรือ 9.1% YoY ซึง่เป็นไปในทศิทำง

เดยีวกันกับกำรเพิม่ขึน้ของยอดขำย รวมถงึกำรเพิม่ขึน้ของอัตรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำรขำย เนื่องจำกสนิคำ้ทีม่อีัตรำ
ก ำไรขัน้ตน้สงูมสีัดสว่นกำรขำยเพิม่ขึน้ กำรปรับรำคำขำยสนิคำ้ตำมตน้ทนุทีเ่พิม่สงูขึน้ และกำรยตุธิรุกจิกำรจ ำหน่ำย
เครือ่งใชไ้ฟฟ้ำตัง้แตต่น้ปี 2565 ทีผ่่ำนมำ  

▪ ก ำไรข ัน้ตน้จำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำร 246.8 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 100.2 ลำ้นบำท หรอื 68.4% YoY ซึง่เป็นไปใน
ทศิทำงเดียวกับรำยไดแ้ละอัตรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำรใหเ้ช่ำและบริกำรที่เพิ่มขึน้ เนื่องจำกบริษัทฯ มีผูเ้ช่ำพื้นที่
หลำกหลำยและเพิม่ขึน้ และมกีำรบรหิำรตน้ทุนกำรใหบ้รกิำรอย่ำงมปีระสทิธภิำพ รวมถงึไม่มกีำรใหส้ว่นลดค่ำเชำ่
กับผูเ้ชำ่พืน้ทีใ่นชว่งเวลำทีม่กีำรล็อกดำวนเ์หมอืนในปีกอ่นหนำ้       
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ก ำไรขัน้ตน้จำกกำรขำย 

ก ำไรขัน้ตน้จำกกำรใหเ้ชำ่และ

บรกิำร 

อัตรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำรใหเ้ชำ่

และบรกิำร 

อัตรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำรขำย 
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4. คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและจดัจ ำหน่ำย** 
หน่วย: ลำ้นบำท, % 

  

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

ไตรมำส 3/2565 vs ไตรมำส 3/2564 (YoY)    

▪ ในไตรมำส 3/2565 บรษัิทฯ มคีำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยและจัดจ ำหน่ำย 524.2 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 53.0 ลำ้นบำท หรอื 11.3% 
YoY ซึง่เป็นไปในทศิทำงเดียวกับรำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำนที่เพิม่ขึน้ โดยค่ำใชจ้่ำยทีสู่งขึน้มำจำกค่ำใชจ้่ำยเงนิเดือน
และผลประโยชน์พนักงำนเพิม่ขึน้ ค่ำจัดสง่สนิคำ้ทีส่งูขึน้จำกยอดขำยและรำคำน ้ำมันทีเ่พิม่ขึน้ และค่ำสำธำรณูปโภคที่
สงูขึน้จำกกำรปรับเพิม่ขึน้ของคำ่ Ft (คำ่ไฟฟ้ำผันแปร)     

▪ อัตรำค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและจัดจ ำหน่ำยต่อรำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำนลดลง YoY แมค้่ำใชจ้่ำยเพิม่ขึน้ เนื่องจำกรำยได ้
จำกกำรด ำเนนิงำนเพิม่ขึน้ และกำรบรหิำรคำ่ใชจ้่ำยมปีระสทิธภิำพ    

ไตรมำส 3/2565 vs ไตรมำส 2/2565 (QoQ)     

▪ ในไตรมำส 3/2565 บรษัิทฯ มคี่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและจัดจ ำหน่ำย 524.2 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 2.8 ลำ้นบำท หรอื 0.5% 
QoQ ซึง่เป็นไปในทศิทำงเดยีวกับรำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำนทีเ่พิม่ขึน้ โดยค่ำใชจ้่ำยทีส่งูขึน้มำจำกค่ำใชจ้่ำยเงนิเดือน
และผลประโยชน์พนักงำนเพิม่ขึน้ และคำ่สำธำรณูปโภคทีส่งูขึน้จำกกำรปรับเพิม่ขึน้ของคำ่ Ft 

▪ อัตรำคำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยและจัดจ ำหน่ำยตอ่รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำนลดลง QoQ แมค้ำ่ใชจ้่ำยเพิม่ขึน้ เนื่องจำกรำยได ้
จำกกำรด ำเนนิงำนเพิม่ขึน้ และกำรบรหิำรคำ่ใชจ้่ำยมปีระสทิธภิำพ    

9M/2565 vs ไตรมำส 9M/2564 (YoY)    

▪ ในรอบ 9M/2565 บรษัิทฯ มคี่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและจัดจ ำหน่ำย 1,557.7 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 129.6 ลำ้นบำท หรอื 9.1% 
YoY ซึง่เป็นไปในทศิทำงเดยีวกับรำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำนทีเ่พิม่ขึน้ โดยค่ำใชจ้่ำยทีส่งูขึน้มำจำกค่ำใชจ้่ำยเงนิเดอืนและ
ผลประโยชน์พนักงำนเพิม่ขึน้ คำ่ใชจ้่ำยในกำรสง่เสรมิกำรขำย คำ่จัดสง่สนิคำ้ทีส่งูขึน้จำกยอดขำยและรำคำน ้ำมันทีเ่พิม่ขึน้ 
และคำ่สำธำรณูปโภคทีส่งูขึน้จำกกำรปรับเพิม่ขึน้ของคำ่ Ft  

▪ อัตรำคำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยและจัดจ ำหน่ำยตอ่รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำนงำนปรับตัวเพิม่ขึน้ YoY เนื่องจำกคำ่ใชจ้่ำยทีเ่พิม่ขึน้ 
อยำ่งไรก็ตำม บรษัิทฯ ยังคงมกีำรบรหิำรคำ่ใชจ้่ำยมปีระสทิธภิำพ         
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200.0205.6211.2216.8222.4228.0233.6239.2244.8250.4256.0261.6267.2272.8278.4284.0289.6295.2300.8306.4312.0317.6323.2328.8334.4340.0345.6351.2356.8362.4368.0373.6379.2384.8390.4396.0401.6407.2412.8418.4424.0429.6435.2440.8446.4452.0457.6463.2468.8474.4480.0485.6491.2496.8502.4508.0513.6519.2524.8530.4536.0541.6547.2552.8558.4564.0569.6575.2580.8586.4592.0597.6603.2608.8614.4620.0625.6631.2636.8642.4648.0653.6659.2664.8670.4676.0681.6687.2692.8698.4704.0709.6715.2720.8726.4732.0737.6743.2748.8754.4760.0765.6771.2776.8782.4788.0793.6799.2804.8810.4816.0821.6827.2832.8838.4844.0849.6855.2860.8866.4872.0877.6883.2888.8894.4900.0905.6911.2916.8922.4928.0933.6939.2944.8950.4956.0961.6967.2972.8978.4984.0989.6995.21,000.81,006.41,012.01,017.61,023.21,028.81,034.41,040.01,045.61,051.21,056.81,062.41,068.01,073.61,079.21,084.81,090.41,096.01,101.61,107.21,112.81,118.41,124.01,129.61,135.21,140.81,146.41,152.01,157.61,163.21,168.81,174.41,180.01,185.61,191.21,196.81,202.41,208.01,213.61,219.21,224.81,230.41,236.01,241.61,247.21,252.81,258.41,264.01,269.61,275.21,280.81,286.41,292.01,297.61,303.21,308.81,314.41,320.01,325.61,331.21,336.81,342.41,348.01,353.61,359.21,364.81,370.41,376.01,381.61,387.21,392.81,398.41,404.01,409.61,415.21,420.81,426.41,432.01,437.61,443.21,448.81,454.41,460.01,465.61,471.21,476.81,482.41,488.01,493.61,499.21,504.81,510.41,516.01,521.61,527.21,532.81,538.41,544.01,549.61,555.21,560.81,566.41,572.01,577.61,583.21,588.81,594.41,600.01,605.61,611.21,616.81,622.41,628.01,633.61,639.21,644.81,650.41,656.01,661.61,667.21,672.81,678.41,684.01,689.61,695.21,700.81,706.41,712.01,717.61,723.21,728.81,734.41,740.01,745.61,751.21,756.81,762.41,768.01,773.61,779.21,784.81,790.41,796.01,801.61,807.21,812.81,818.41,824.01,829.61,835.21,840.81,846.41,852.01,857.61,863.21,868.81,874.41,880.01,885.61,891.21,896.81,902.41,908.01,913.61,919.21,924.81,930.41,936.01,941.61,947.21,952.81,958.41,964.01,969.61,975.21,980.81,986.41,992.01,997.62,003.22,008.82,014.42,020.02,025.62,031.22,036.82,042.42,048.02,053.62,059.22,064.82,070.42,076.02,081.62,087.22,092.82,098.42,104.02,109.62,115.22,120.82,126.42,132.02,137.62,143.22,148.82,154.42,160.02,165.62,171.22,176.82,182.42,188.02,193.62,199.22,204.82,210.42,216.02,221.62,227.22,232.82,238.42,244.02,249.62,255.22,260.82,266.42,272.02,277.62,283.22,288.82,294.42,300.02,305.62,311.22,316.82,322.42,328.02,333.62,339.22,344.82,350.42,356.02,361.62,367.22,372.82,378.42,384.02,389.62,395.22,400.82,406.42,412.02,417.62,423.22,428.82,434.42,440.02,445.62,451.22,456.82,462.42,468.02,473.62,479.22,484.82,490.42,496.02,501.62,507.22,512.82,518.42,524.02,529.62,535.22,540.82,546.42,552.02,557.62,563.22,568.82,574.42,580.02,585.62,591.22,596.82,602.42,608.02,613.62,619.22,624.82,630.42,636.02,641.62,647.22,652.82,658.42,664.02,669.62,675.22,680.82,686.42,692.02,697.62,703.22,708.82,714.42,720.02,725.62,731.22,736.82,742.42,748.02,753.62,759.22,764.82,770.42,776.02,781.62,787.22,792.82,798.42,804.02,809.62,815.22,820.82,826.42,832.02,837.62,843.22,848.82,854.42,860.02,865.62,871.22,876.82,882.42,888.02,893.62,899.22,904.82,910.42,916.02,921.62,927.22,932.82,938.42,944.02,949.62,955.22,960.82,966.42,972.02,977.62,983.22,988.82,994.43,000.0

9M/2564 9M/2565

รอ้ยละตอ่รำยไดจ้ำกกำร
ด ำเนนิงำน 

คำ่ใชจ่้ำยในกำรขำยและ
จัดจ ำหน่ำย 

+0.5% QoQ 

+11.3% YoY 

*มูลคำ่อำจแตกตำ่งกันทีท่ศนยิม 1 ต ำแหน่ง เน่ืองจำกกำรปัดเศษ 

 

+9.1% YoY 



ค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจัดกำร (MD&A) ส ำหรับไตรมำส 3 สิน้สดุวันที ่30 กันยำยน 2565 
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5. คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร** 

หน่วย: ลำ้นบำท, % 

   
**คำ่ใชจ่้ำยในกำรบรหิำร เป็นคำ่ใชจ่้ำยในสว่นงำนสนับสนุน เชน่ คำ่ใชจ่้ำยพนักงำน คำ่จัดสง่สนิคำ้ และคำ่เสือ่มรำคำ เป็นตน้ 
 

ไตรมำส 3/2565 vs ไตรมำส 3/2564 (YoY)    

▪ ในไตรมำส 3/2565 บรษัิทฯ มคีำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 253.4 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 19.1 ลำ้นบำท หรอื 8.2% YoY เนื่องจำก
คำ่ใชจ้่ำยเงนิเดอืนและผลประโยชน์พนักงำนเพิม่ขึน้ คำ่จัดสง่สนิคำ้ทีส่งูขึน้จำกยอดขำยและรำคำน ้ำมันทีเ่พิม่ขึน้ และค่ำ
สำธำรณูปโภคทีส่งูขึน้ของจำกกำรปรับเพิม่ขึน้ของคำ่ Ft     

▪ อัตรำค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรต่อรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนลดลง YoY แมค้่ำใชจ้่ำยเพิ่มขึน้ เนื่องจำกรำยไดจ้ำกกำร
ด ำเนนิงำนเพิม่ขึน้ และกำรบรหิำรคำ่ใชจ้่ำยมปีระสทิธภิำพ    

ไตรมำส 3/2565 vs ไตรมำส 2/2565 (QoQ)     

▪ ในไตรมำส 3/2565 บรษัิทฯ มคีำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 253.4 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 2.2 ลำ้นบำท หรอื 0.9% QoQ เนื่องจำก
กำรเพิม่ขึน้ของคำ่ใชจ้่ำยเงนิเดอืนและผลประโยชน์พนักงำน 

▪ อัตรำค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรต่อรำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำนปรับตัวลดลง QoQ แมค้่ำใชจ้่ำยเพิม่ขึน้ เนื่องจำกรำยไดจ้ำก
กำรด ำเนนิงำนเพิม่ขึน้ และกำรบรหิำรคำ่ใชจ้่ำยมปีระสทิธภิำพ    

9M/2565 vs 9M/2564 (YoY)    

▪ ในรอบ 9M/2565 บรษัิทฯ มคี่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 756.0 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 46.5 ลำ้นบำท หรอื 6.6% YoY เนื่องจำก
คำ่ใชจ้่ำยเงนิเดอืนและผลประโยชน์พนักงำนเพิม่ขึน้ คำ่จัดสง่สนิคำ้ทีส่งูขึน้จำกยอดขำยและรำคำน ้ำมันทีเ่พิม่ขึน้ และค่ำ
สำธำรณูปโภคทีส่งูขึน้ของจำกกำรปรับเพิม่ขึน้ของคำ่ Ft     

▪ อัตรำคำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำรตอ่รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำนปรับตัวลดลง YoY แมค้ำ่ใชจ้่ำยเพิม่ขึน้ เนื่องจำกรำยไดจ้ำกกำร
ด ำเนนิงำนเพิม่ขึน้ และกำรบรหิำรคำ่ใชจ้่ำยมปีระสทิธภิำพ    
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9M/2564 9M/2565

*มูลคำ่อำจแตกตำ่งกันทีท่ศนยิม 1 ต ำแหน่ง เน่ืองจำกกำรปัดเศษ 

 

รอ้ยละตอ่รำยไดจ้ำกกำร

ด ำเนนิงำน 

คำ่ใชจ่้ำยในกำรบรหิำร 

*มูลคำ่อำจแตกตำ่งกันทีท่ศนยิม 1 ต ำแหน่ง เน่ืองจำกกำรปัดเศษ 

 

+0.9% QoQ 

+8.2% YoY +6.6% YoY 



ค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจัดกำร (MD&A) ส ำหรับไตรมำส 3 สิน้สดุวันที ่30 กันยำยน 2565 
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6. ตน้ทนุทำงกำรเงนิ 

หน่วย: ลำ้นบำท, % 

  

 

ไตรมำส 3/2565 vs ไตรมำส 3/2564 (YoY)    

▪ ในไตรมำส 3/2565 บริษัทฯ มีตน้ทุนทำงกำรเงิน 52.8 ลำ้นบำท ลดลง 4.8 ลำ้นบำท หรือ 8.3% YoY โดยมี
รำยละเอยีดดังนี้ 

▪ ตน้ทุนทำงกำรเงนิในสว่นของเงนิกูย้มืจำกสถำบันกำรเงนิ 8.1 ลำ้นบำท ลดลง 9.0 ลำ้นบำท หรอื 52.5% YoY 
แมอ้ัตรำดอกเบีย้เพิม่ขึน้ โดยมเีหตผุลหลักมำจำกกำรช ำระคนืเงนิกูร้ะยะยำวกอ่นก ำหนดอยำ่งตอ่เนื่อง  

▪ ตน้ทุนทำงกำรเงนิในส่วนของหนี้สนิตำมสัญญำเช่ำ 44.7 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 4.2 ลำ้นบำท หรือ 10.3% YoY 
เนื่องจำกมกีำรตัดจ ำหน่ำยดอกเบีย้จ่ำยจำกหนี้สนิตำมสัญญำเชำ่เพิม่ขึน้   

ทัง้นี้ ณ สิน้ไตรมำส 3/2565 บรษัิทฯ มีหนี้เงนิกูย้ืมจำกสถำบันกำรเงนิรวม 1,546.6 ลำ้นบำท ลดลง 1,152.5 ลำ้น
บำท หรือ 42.7% จำก 2,699.0 ลำ้นบำท ณ สิน้ไตรมำส 3/2564 เนื่องจำกกำรช ำระคืนเงนิกูร้ะยะยำวก่อนก ำหนด
อยำ่งตอ่เนื่อง 

ภำระหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้ ณ สิน้ไตรมำส 3/2565 เทำ่กับ 4,319.0 ลำ้นบำท ลดลง 1,170.3 ลำ้นบำท หรอื 21.3% 
จำก 5,489.3 ลำ้นบำท ณ สิน้ไตรมำส 3/2564 

ไตรมำส 3/2565 vs ไตรมำส 2/2565 (QoQ)     

▪ ในไตรมำส 3/2565 บรษัิทฯ มตีน้ทนุทำงกำรเงนิ 52.8 ลำ้นบำท ลดลงเล็กนอ้ย 0.1 ลำ้นบำท หรอื 0.3% QoQ โดยมี
รำยละเอยีดดังนี้ 

▪ ตน้ทุนทำงกำรเงนิในสว่นของเงนิกูย้มืจำกสถำบันกำรเงนิ 8.1 ลำ้นบำท ลดลง 0.3 ลำ้นบำท หรอื 3.3% QoQ 
แมอ้ัตรำดอกเบีย้เพิม่ขึน้ โดยมเีหตผุลหลักมำจำกกำรช ำระคนืเงนิกูร้ะยะยำวกอ่นก ำหนดอยำ่งตอ่เนื่อง  

▪ ตน้ทุนทำงกำรเงนิในสว่นของหนี้สนิตำมสัญญำเช่ำ 44.7 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้เล็กนอ้ย 0.1 ลำ้นบำท หรอื 0.3% 
QoQ เนื่องจำกมกีำรตัดจ ำหน่ำยดอกเบีย้จ่ำยจำกหนี้สนิตำมสัญญำเชำ่เพิม่ขึน้ 

ทัง้นี้ ณ สิน้ไตรมำส 3/2565 บรษัิทฯ มหีนี้เงนิกูย้มืจำกสถำบันกำรเงนิรวม 1,546.6 ลำ้นบำท ลดลง 183.6 ลำ้นบำท 
หรอื 10.6% จำก 1,730.2 ลำ้นบำท ณ สิน้ไตรมำส 2/2565 เนื่องจำกบรษัิทฯ ไดม้กีำรช ำระคนืเงนิกูร้ะยะยำวอย่ำง
ตอ่เนื่อง โดยเป็นกำรช ำระคนืหนี้เงนิกูร้ะยะยำวกอ่นก ำหนดในไตรมำส 3/2565 จ ำนวน 140.0 ลำ้นบำท   

ภำระหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบี้ย ณ สิน้ไตรมำส 3/2565 เท่ำกับ 4,319.0 ลำ้นบำท ลดลง 194.0 ลำ้นบำท หรือ 4.3% 
จำก 4,513.0 ลำ้นบำท ณ สิน้ไตรมำส 2/2565 

9M/2565 vs 9M/2564 (YoY)    

▪ ในรอบ 9M/2565 บริษัทฯ มีตน้ทุนทำงกำรเงิน 159.6 ลำ้นบำท ลดลง 28.3 ลำ้นบำท หรือ 15.1% YoY โดยมี
รำยละเอยีดดังนี้  

▪ ตน้ทุนทำงกำรเงนิในสว่นของเงนิกูย้ืมจำกสถำบันกำรเงนิ 25.8 ลำ้นบำท ลดลง 30.9 ลำ้นบำท หรือ 54.6% 
YoY แมอ้ัตรำดอกเบีย้เพิม่ขึน้ เนื่องจำกบรษัิทฯ ไดม้กีำรช ำระคนืเงนิกูร้ะยะยำวอย่ำงต่อเนื่อง โดยเป็นกำรช ำระ
คนืหนี้เงนิกูร้ะยะยำวกอ่นก ำหนดในรอบระยะเวลำ 9M/2565 จ ำนวน 513.0 ลำ้นบำท   

▪ ตน้ทุนทำงกำรเงนิในส่วนของหนี้สนิตำมสัญญำเช่ำ 133.9 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 2.7 ลำ้นบำท หรือ 2.0% YoY 
เนื่องจำกมกีำรตัดจ ำหน่ำยดอกเบีย้จ่ำยจำกหนี้สนิตำมสัญญำเชำ่เพิม่ขึน้ 
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*มูลคำ่อำจแตกตำ่งกันทีท่ศนยิม 1 ต ำแหน่ง เน่ืองจำกกำรปัดเศษ 

 

ตน้ทนุทำงกำรเงนิสว่นของ
เงนิกูย้มืจำกสถำบันกำรเงนิ 
 

ตน้ทนุทำงกำรเงนิสว่นของ
หน้ีสนิตำมสญัญำเชำ่ 

-15.1% YoY 
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7. คำ่ใชจ้ำ่ยภำษเีงนิได ้

หน่วย: ลำ้นบำท, % 

  
 

 

ไตรมำส 3/2565 vs ไตรมำส 3/2564 (YoY)    

▪ ในไตรมำส 3/2565 บริษัทฯ มีค่ำใชจ้่ำยภำษีเงินได  ้29.7 ลำ้นบำท เพิ่มขึ้น 26.8 ลำ้นบำท หรือ 934.6% YoY 
เนื่องจำกบรษัิทฯ มกี ำไรกอ่นภำษีเงนิไดเ้พิม่ขึน้    

ทัง้นี้  ในไตรมำส 3/2565 บรษัิทฯ ไดใ้ชส้ทิธปิระโยชน์ทำงภำษีจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรสง่เสรมิกำรลงทนุ (BOI) 
จำกกำรลงทนุในเครือ่งจักรใหม ่จ ำนวน 5.3 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำก 3.5 ลำ้นบำท ในไตรมำส 3/2564  

 

ไตรมำส 3/2565 vs ไตรมำส 2/2565 (QoQ)     

▪ ในไตรมำส 3/2565 บรษัิทฯ มคีำ่ใชจ้่ำยภำษีเงนิได ้29.7 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้เล็กนอ้ย 0.2 ลำ้นบำท หรอื 0.6% QoQ   

ทัง้นี้ บรษัิทฯ ใชส้ทิธปิระโยชน์ทำงภำษีฯ ในไตรมำส 3/2565 จ ำนวน 5.3 ลำ้นบำท ลดลงจำก 5.7 ลำ้นบำท ในไตร
มำส 2/2565  

9M/2565 vs 9M/2564 (YoY)    

▪ ในรอบ 9M/2565 บรษัิทฯ มคี่ำใชจ้่ำยภำษีเงนิได ้89.7 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 41.9 ลำ้นบำท หรอื 87.6% YoY เนื่องจำก
ก ำไรกอ่นภำษีเงนิไดเ้พิม่ขึน้  

บรษัิทฯ ใชส้ทิธปิระโยชน์ทำงภำษีฯ ในรอบ 9M/2565 รวม 16.7 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำก 13.9 ลำ้นบำท ในช่วงเวลำ
เดยีวกันของปีกอ่น 

ทัง้นี้  บรษัิทฯ ใชส้ทิธปิระโยชน์ทำงภำษีฯ สะสมตัง้แตต่น้ปี 2564 จนถงึสิน้ไตรมำส 3/2565 รวม 34.8 ลำ้นบำท จำก
สทิธปิระโยชน์ทำงภำษีฯ ทัง้หมด 64.3 ลำ้นบำท ทีไ่ดร้ับจำกกำรลงทนุในเครือ่งจักรใหม ่ซึง่ตอ้งใชภ้ำยในสิน้ปี 2566  
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*มูลคำ่อำจแตกตำ่งกันทีท่ศนยิม 1 ต ำแหน่ง เน่ืองจำกกำรปัดเศษ 

 

+0.6% QoQ 

+934.6% YoY +87.6% YoY 
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8. ก ำไรสุทธแิละอตัรำก ำไรสุทธ ิ

หน่วย: ลำ้นบำท, % 

   

ไตรมำส 3/2565 vs ไตรมำส 3/2564 (YoY)    

▪ ในไตรมำส 3/2565 บรษัิทฯ มีก ำไรสุทธ  ิ152.6 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 96.7 ลำ้นบำท หรือ 173.2% YoY โดยมีเหตุผลหลัก
ดังตอ่ไปนี้ 

▪ รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำนเพิม่ขึน้ ทัง้รำยไดจ้ำกกำรขำยและรำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำร โดยเฉพำะรำยไดจ้ำกกำร
ใหเ้ชำ่และบรกิำรซึง่ท ำสถติสิงูสดุใหมต่ดิตอ่กัน 3 ไตรมำส 

▪ อัตรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำรใหเ้ช่ำและบรกิำรเพิม่ขึน้ เนื่องจำกบรษัิทฯ มีผูเ้ช่ำพื้นทีห่ลำกหลำยและเพิม่ขึน้ และมีกำร
บรหิำรตน้ทุนกำรใหบ้รกิำรอย่ำงมปีระสทิธภิำพ รวมถงึไม่มกีำรใหส้ว่นลดค่ำเชำ่กับผูเ้ชำ่พืน้ทีใ่นชว่งเวลำทีม่กีำรล็อก
ดำวน์เหมอืนในปีกอ่นหนำ้ 

▪ อัตรำค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำรต่อรำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำนปรับตัวลดลง แมค้่ำใชจ้่ำยเพิม่ขึน้ เนื่องจำกรำยได ้
จำกกำรด ำเนนิงำนเพิม่ขึน้และกำรบรหิำรคำ่ใชจ้่ำยมปีระสทิธภิำพ    

▪ ตน้ทนุทำงกำรเงนิลดลง แมอ้ัตรำดอกเบีย้เพิม่ขึน้ เนื่องจำกกำรช ำระคนืเงนิกูร้ะยะยำวกอ่นก ำหนดอยำ่งตอ่เนื่อง  
▪ บรษัิทฯ ใชส้ทิธปิระโยชน์ทำงภำษีฯ 5.3 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำก 3.5 ลำ้นบำท ในไตรมำส 3/2564 

ไตรมำส 3/2565 vs ไตรมำส 2/2565 (QoQ)     

▪ ในไตรมำส 3/2565 บรษัิทฯ มกี ำไรสทุธ ิ152.6 ลำ้นบำท ลดลง 9.7 ลำ้นบำท หรอื 6.0% QoQ โดยมเีหตผุลหลักดังตอ่ไปนี้ 

▪ อัตรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำรขำยลดลง เนื่องจำกยอดขำยโครงกำรในประเทศ ยอดขำยตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศ และ
ยอดขำยต่ำงประเทศ ซึง่มอีัตรำก ำไรขัน้ตน้ต ่ำมสีัดสว่นกำรขำยเพิม่ขึน้ ในขณะทีย่อดขำยสำขำซึง่มอีัตรำก ำไรขัน้ตน้
สูงมีสัดส่วนกำรขำยลดลง จำกสถำนกำรณ์ฝนตกหนักและน ้ำท่วมในหลำยพื้นที่ รวมถงึค่ำเงนิบำทที่อ่อนค่ำลงเมื่อ
เทยีบกับเงนิสกลุดอลลำรส์หรัฐ ซึง่สง่ผลใหต้น้ทนุสนิคำ้น ำเขำ้สงูขึน้ 

▪ ค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำรเพิม่ขึน้ ซึง่เป็นไปในทศิทำงเดยีวกันกับรำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำนทีเ่พิม่ขึน้ อย่ำงไรก็
ตำม อัตรำค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำรต่อรำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำนปรับตัวลดลง เนื่องจำกกำรบรหิำรค่ำใชจ้่ำยทีม่ี
ประสทิธภิำพ 

▪ ตน้ทนุทำงกำรเงนิลดลง แมอ้ัตรำดอกเบีย้เพิม่ขึน้ เนื่องจำกกำรช ำระคนืเงนิกูร้ะยะยำวกอ่นก ำหนดอยำ่งตอ่เนื่อง  
▪ บรษัิทฯ ใชส้ทิธปิระโยชน์ทำงภำษีฯ 5.3 ลำ้นบำท ลดลงจำก 5.7 ลำ้นบำท ในไตรมำส 2/2565 

9M/2565 vs 9M/2564 (YoY)    

▪ ในรอบ 9M/2565 บริษัทฯ มีก ำไรสุทธิ 475.5 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 173.3 ลำ้นบำท หรือ 57.3% YoY โดยมีเหตุผลหลัก
ดังตอ่ไปนี้ 

▪ รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำนเพิม่ขึน้ ทัง้รำยไดจ้ำกกำรขำยและรำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำร  

▪ อัตรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำรขำยเพิม่ขึน้ เนื่องจำกสนิคำ้ทีม่อีัตรำก ำไรขัน้ตน้สงูมสีัดสว่นกำรขำยเพิม่ขึน้ กำรปรับรำคำขำย

สนิคำ้เพิม่ขึน้ตำมตน้ทนุทีเ่พิม่สงูขึน้ รวมถงึกำรยตุธิรุกจิกำรจ ำหน่ำยครือ่งใชไ้ฟฟ้ำตัง้แตต่น้ปี 2565    

▪ อัตรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำรเพิม่ขึน้ เนื่องจำกบรษัิทฯ มีผูเ้ช่ำพื้นที่หลำกหลำยและเพิม่ขึน้ และมีกำร
บรหิำรตน้ทุนกำรใหบ้รกิำรอย่ำงมปีระสทิธภิำพ รวมถงึไม่มกีำรใหส้ว่นลดค่ำเชำ่กับผูเ้ชำ่พืน้ทีใ่นชว่งเวลำทีม่กีำรล็อก
ดำวน์เหมอืนในปีกอ่นหนำ้ 

▪ ตน้ทนุทำงกำรเงนิลดลง แมอ้ัตรำดอกเบีย้เพิม่ขึน้ เนื่องจำกกำรช ำระคนืเงนิกูร้ะยะยำวกอ่นก ำหนดอยำ่งตอ่เนื่อง   
▪ สทิธปิระโยชน์ทำงภำษีฯ จ ำนวน 16.7 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำก 13.9 ลำ้นบำท ในชว่งเวลำเดยีวกันของปีกอ่น   

▪ ทัง้นี้ บรษัิทฯ ใชส้ทิธปิระโยชน์ทำงภำษีฯ สะสมตัง้แต่ตน้ปี 2564 จนถงึสิน้ไตรมำส 3/2565 รวม 34.8 ลำ้นบำท จำก
สทิธปิระโยชน์ทำงภำษีฯ จ ำนวน 64.3 ลำ้นบำท ทีไ่ดร้ับจำกกำรลงทนุในเครือ่งจักร ซึง่ตอ้งใชภ้ำยในสิน้ปี 2566 
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0.01.22.43.64.86.07.28.49.610.812.013.214.415.616.818.019.220.421.622.824.025.226.427.628.830.031.232.433.634.836.037.238.439.640.842.043.244.445.646.848.049.250.451.652.854.055.256.457.658.860.061.262.463.664.866.067.268.469.670.872.073.274.475.676.878.079.280.481.682.884.085.286.487.688.890.091.292.493.694.896.097.298.499.6100.8102.0103.2104.4105.6106.8108.0109.2110.4111.6112.8114.0115.2116.4117.6118.8120.0121.2122.4123.6124.8126.0127.2128.4129.6130.8132.0133.2134.4135.6136.8138.0139.2140.4141.6142.8144.0145.2146.4147.6148.8150.0151.2152.4153.6154.8156.0157.2158.4159.6160.8162.0163.2164.4165.6166.8168.0169.2170.4171.6172.8174.0175.2176.4177.6178.8180.0181.2182.4183.6184.8186.0187.2188.4189.6190.8192.0193.2194.4195.6196.8198.0199.2200.4201.6202.8204.0205.2206.4207.6208.8210.0211.2212.4213.6214.8216.0217.2218.4219.6220.8222.0223.2224.4225.6226.8228.0229.2230.4231.6232.8234.0235.2236.4237.6238.8240.0241.2242.4243.6244.8246.0247.2248.4249.6250.8252.0253.2254.4255.6256.8258.0259.2260.4261.6262.8264.0265.2266.4267.6268.8270.0271.2272.4273.6274.8276.0277.2278.4279.6280.8282.0283.2284.4285.6286.8288.0289.2290.4291.6292.8294.0295.2296.4297.6298.8300.0301.2302.4303.6304.8306.0307.2308.4309.6310.8312.0313.2314.4315.6316.8318.0319.2320.4321.6322.8324.0325.2326.4327.6328.8330.0331.2332.4333.6334.8336.0337.2338.4339.6340.8342.0343.2344.4345.6346.8348.0349.2350.4351.6352.8354.0355.2356.4357.6358.8360.0361.2362.4363.6364.8366.0367.2368.4369.6370.8372.0373.2374.4375.6376.8378.0379.2380.4381.6382.8384.0385.2386.4387.6388.8390.0391.2392.4393.6394.8396.0397.2398.4399.6400.8402.0403.2404.4405.6406.8408.0409.2410.4411.6412.8414.0415.2416.4417.6418.8420.0421.2422.4423.6424.8426.0427.2428.4429.6430.8432.0433.2434.4435.6436.8438.0439.2440.4441.6442.8444.0445.2446.4447.6448.8450.0451.2452.4453.6454.8456.0457.2458.4459.6460.8462.0463.2464.4465.6466.8468.0469.2470.4471.6472.8474.0475.2476.4477.6478.8480.0481.2482.4483.6484.8486.0487.2488.4489.6490.8492.0493.2494.4495.6496.8498.0499.2500.4501.6502.8504.0505.2506.4507.6508.8510.0511.2512.4513.6514.8516.0517.2518.4519.6520.8522.0523.2524.4525.6526.8528.0529.2530.4531.6532.8534.0535.2536.4537.6538.8540.0541.2542.4543.6544.8546.0547.2548.4549.6550.8552.0553.2554.4555.6556.8558.0559.2560.4561.6562.8564.0565.2566.4567.6568.8570.0571.2572.4573.6574.8576.0577.2578.4579.6580.8582.0583.2584.4585.6586.8588.0589.2590.4591.6592.8594.0595.2596.4597.6598.8600.0

ไตรมาส 
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ไตรมาส 
3/2565
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-20.0%
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0.0%
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10.0%

0.01.83.65.47.29.010.812.614.416.218.019.821.623.425.227.028.830.632.434.236.037.839.641.443.245.046.848.650.452.254.055.857.659.461.263.064.866.668.470.272.073.875.677.479.281.082.884.686.488.290.091.893.695.497.299.0100.8102.6104.4106.2108.0109.8111.6113.4115.2117.0118.8120.6122.4124.2126.0127.8129.6131.4133.2135.0136.8138.6140.4142.2144.0145.8147.6149.4151.2153.0154.8156.6158.4160.2162.0163.8165.6167.4169.2171.0172.8174.6176.4178.2180.0181.8183.6185.4187.2189.0190.8192.6194.4196.2198.0199.8201.6203.4205.2207.0208.8210.6212.4214.2216.0217.8219.6221.4223.2225.0226.8228.6230.4232.2234.0235.8237.6239.4241.2243.0244.8246.6248.4250.2252.0253.8255.6257.4259.2261.0262.8264.6266.4268.2270.0271.8273.6275.4277.2279.0280.8282.6284.4286.2288.0289.8291.6293.4295.2297.0298.8300.6302.4304.2306.0307.8309.6311.4313.2315.0316.8318.6320.4322.2324.0325.8327.6329.4331.2333.0334.8336.6338.4340.2342.0343.8345.6347.4349.2351.0352.8354.6356.4358.2360.0361.8363.6365.4367.2369.0370.8372.6374.4376.2378.0379.8381.6383.4385.2387.0388.8390.6392.4394.2396.0397.8399.6401.4403.2405.0406.8408.6410.4412.2414.0415.8417.6419.4421.2423.0424.8426.6428.4430.2432.0433.8435.6437.4439.2441.0442.8444.6446.4448.2450.0451.8453.6455.4457.2459.0460.8462.6464.4466.2468.0469.8471.6473.4475.2477.0478.8480.6482.4484.2486.0487.8489.6491.4493.2495.0496.8498.6500.4502.2504.0505.8507.6509.4511.2513.0514.8516.6518.4520.2522.0523.8525.6527.4529.2531.0532.8534.6536.4538.2540.0541.8543.6545.4547.2549.0550.8552.6554.4556.2558.0559.8561.6563.4565.2567.0568.8570.6572.4574.2576.0577.8579.6581.4583.2585.0586.8588.6590.4592.2594.0595.8597.6599.4601.2603.0604.8606.6608.4610.2612.0613.8615.6617.4619.2621.0622.8624.6626.4628.2630.0631.8633.6635.4637.2639.0640.8642.6644.4646.2648.0649.8651.6653.4655.2657.0658.8660.6662.4664.2666.0667.8669.6671.4673.2675.0676.8678.6680.4682.2684.0685.8687.6689.4691.2693.0694.8696.6698.4700.2702.0703.8705.6707.4709.2711.0712.8714.6716.4718.2720.0721.8723.6725.4727.2729.0730.8732.6734.4736.2738.0739.8741.6743.4745.2747.0748.8750.6752.4754.2756.0757.8759.6761.4763.2765.0766.8768.6770.4772.2774.0775.8777.6779.4781.2783.0784.8786.6788.4790.2792.0793.8795.6797.4799.2801.0802.8804.6806.4808.2810.0811.8813.6815.4817.2819.0820.8822.6824.4826.2828.0829.8831.6833.4835.2837.0838.8840.6842.4844.2846.0847.8849.6851.4853.2855.0856.8858.6860.4862.2864.0865.8867.6869.4871.2873.0874.8876.6878.4880.2882.0883.8885.6887.4889.2891.0892.8894.6896.4898.2900.0

9M/2564 9M/2565

*มูลคำ่อำจแตกตำ่งกันทีท่ศนยิม 1 ต ำแหน่ง เน่ืองจำกกำรปัดเศษ 

ก ำไรสทุธ ิ

อัตรำก ำไรสทุธ ิ

+57.3% YoY 

-6.0% QoQ 

+173.2% YoY 
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*มูลคำ่อำจแตกตำ่งกันทีท่ศนยิม 1 ต ำแหน่ง เน่ืองจำกกำรปัดเศษ 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ 

  

  หน่วย: ลำ้นบำท, % หน่วย: ลำ้นบำท, % 
  

  

  

  

สนิทรพัย ์    

▪ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2565 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวม 12,121.7 ลำ้นบำท ลดลง 234.3 ลำ้นบำท หรือ 1.9% จำก 
12,356.0 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2564 โดยมีรำยละเอยีดส ำคัญ ดังน้ี 1) กำรลดลงของสนิทรัพยส์ทิธกิำรใช ้346.7 ลำ้น

บำท หรอื 10.8% จำก 3,209.4 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2564 และ 2) กำรลดลงของทีด่นิ อำคำร และอุปกรณ์ 176.6 ลำ้น

บำท หรอื 3.6% จำก 4,912.3 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2564  

ทัง้น้ี สนิคำ้คงเหลอืเพิม่ขึน้ 176.9 ลำ้นบำท หรอื 10.7% จำก 1,657.8 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2564 จำกกำรเตรยีมกำรเปิด

สำขำใหมใ่นไตรมำส 4/2565 อยำ่งไรก็ตำม สนิคำ้คงเหลอืลดลงจำก ณ สิน้ไตรมำส 2/2565 เน่ืองจำกกำรสง่มอบงำน
โครงกำรเพิม่ขึน้ นอกจำกน้ี อสังหำรมิทรัพยเ์พื่อกำรลงทุนเพิม่ขึน้ 209.6 ลำ้นบำท หรือ 13.5% จำก 1,551.3 ลำ้น

บำท ณ สิน้ปี 2564 

หนีส้นิ    

▪ ณ วันที ่30 กันยำยน 2565 บรษัิทฯ มหีน้ีสนิรวม 6,637.2 ลำ้นบำท ลดลง 407.7 ลำ้นบำท หรอื 5.8% จำก 7,044.9

ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2564 โดยมีเหตุผลหลักจำกกำรลดลงของเงนิกูจ้ำกสถำบันกำรเงนิ 429.4 ลำ้นบำท หรือ 21.7% 

จำก 1,975.9 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2564 เหลอื 1,546.6 ลำ้นบำท ณ สิน้ไตรมำส 3/2565 หลังจำกบรษัิทฯ มกีำรช ำระคนื
เงนิกูจ้ำกสถำบันกำรเงนิอยำ่งตอ่เน่ือง โดยเป็นกำรช ำระคนืเงนิกูร้ะยะยำวกอ่นก ำหนด 513.0 ลำ้นบำท รวมถงึกำรลดลง

ของเจำ้หน้ีกำรคำ้ 117.3 ลำ้นบำท หรอื 15.5% จำก 755.2 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2564   

สว่นของผูถ้อืหุน้ 

▪ ณ วันที ่30 กันยำยน 2565 บรษัิทฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทใหญร่วม 5,484.5 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 174.6 ลำ้นบำท 

หรอื 3.3% จำก 5,309.8 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2564 โดยมเีหตุผลหลักจำกผลก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำนของบรษัิทฯ รอบ 
9M/2565 จ ำนวน 475.5 ลำ้นบำท หักกำรจ่ำยเงนิปันผลใหกั้บผูถ้อืหุน้ ส ำหรับรอบผลประกอบกำรปี 2564 จ ำนวน 

202.0 ลำ้นบำท ซึง่เป็นสว่นทีเ่หลอืหลังจำกกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำลไปแลว้ 75.8 ลำ้นบำท และกำรจ่ำยเงนิ

ปันผลใหกั้บผูถ้อืหุน้ ส ำหรับรอบผลประกอบกำร 6M/2565 จ ำนวน 101.0 ลำ้นบำท 
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ลูกหนี้อืน่ 2% 

สนิทรพัย ์ หนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 

สนิทรัพยอ์ืน่ 4% 

อสังหำรมิทรัพยเ์พือ่

กำรลงทุน 
13% 

26% สนิทรัพยส์ทิธกิำรใช ้

13% สนิคำ้คงเหลอื 

40% 
ทีด่นิ อำคำร 

และอปุกรณ์ 

ลูกหนี้กำรคำ้ 2% 2% 

39% 

15% 

24% 

15% 

2% 
3% 

31 ธนัวำคม 2564 30 กันยำยน 2565  

6% 

43% 

7% 

23% 

6% 

3% 

12% 

12,122 12,356 

-1.9%  

31 ธนัวำคม 2564 

12,122 12,356 

-1.9%  

เงนิกูย้มืระยะยำวจำก

สถำบันกำรเงนิ 

เจำ้หนี้กำรคำ้ 

สว่นของผูถ้อืหุน้ของ
บรษัิทใหญ่ 

เงนิกูย้มืระยะยำวทีถ่งึก ำหนด

ช ำระภำยในหนึง่ปี 

เงนิเบกิเกนิบัญชแีละเงนิกูย้มื
ระยะสัน้จำกสถำบันกำรเงนิ 

อืน่ๆ 

หนี้สนิตำมสัญญำเชำ่ 

5% 

45% 

2% 

23% 

 9% 

2% 

14% 

30 กันยำยน 2565  



ค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจัดกำร (MD&A) ส ำหรับไตรมำส 3 สิน้สดุวันที ่30 กันยำยน 2565 
 

14 | P a g e   

 

 

แนวโนม้ในอนำคต 

แมว้ำ่มแีรงกดดันจำกกำรชะลอตัวของเศรษฐกจิโลก แตเ่ศรษฐกจิไทยในชว่งครึง่ปีหลังทยอยปรับตัวดขีึน้ตำมกจิกรรมทำงเศรษฐกจิที่
ฟ้ืนตัว โดยควำมเชือ่มั่นผูบ้รโิภคปรับตัวเพิม่ขึน้จำกควำมเชือ่มั่นต่อเศรษฐกจิโดยรวมและรำยไดใ้นอนำคต รวมถงึกำรท่องเที่ยวที่มี
แนวโนม้ปรับตัวดีขึน้อย่ำงต่อเนื่องจำกจ ำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงชำตทิี่ปรับเพิ่มขึน้กว่ำคำด โดยเฉพำะหลังจำกมีประกำศยกเลกิ 
COVID-19 ออกจำกโรคตดิต่ออันตรำย ปรับเป็นโรคตดิต่อที่ตอ้งเฝ้ำระวัง ตัง้แต่ วันที่ 1 ตุลำคม 2565 ในขณะที่บริษัทฯ ไดเ้ปิด
รำ้นคำ้แฟรนไชส ์Index Living Mall สำขำที่ 4 ในประเทศเวียดนำม ในเดือนตุลำคม 2565 ที่ผ่ำนมำ และมแีผนกำรเปิดใหบ้รกิำร 
Index Living Mall สำขำลำดกระบัง ภำยในสิน้ปี 2565 ซึง่จะช่วยผลักดันยอดขำยของบริษัทฯ ในไตรมำส 4/2565 ซึง่เป็นช่วง
เทศกำล ใหส้ำมำรถเตบิโตไดด้ ีรวมถงึแผนขยำยสำขำอืน่ๆ เพิม่เตมิทัง้ในประเทศและตำ่งประเทศในอนำคต ทีจ่ะชว่ยเสรมิกำรเตบิโต
ของธุรกจิไดอ้ย่ำงต่อเนื่อง ทัง้นี้ บรษัิทฯ ตระหนักถงึตน้ทุนต่ำงๆ ที่มีแนวโนม้ปรับตัวเพิม่ขึน้ และไดม้ีกำรออกมำตรกำรต่ำงๆ เพื่อ
เตรยีมควำมพรอ้มมำโดยตลอด เพือ่ลดผลกระทบจำกตน้ทุนทีจ่ะเพิม่ขึน้ในอนำคต และรักษำกำรเตบิโตของผลประกอบกำรไดอ้ยำ่ง
ย่ังยนื  

 กำรปรบักลยทุธก์ำรขำยใหเ้ขำ้กบัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค 

บริษัทฯ มีกำรศกึษำและวเิครำะห์พฤตกิรรมกำรซือ้สนิคำ้ของลูกคำ้และไดด้ ำเนินกำร
ปรับเปลี่ยนกลยุทธก์ำรจ ำหน่ำยสนิคำ้ใหส้อดคลอ้งกับพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคมำอย่ำง
ต่อเนื่อง ซึง่สง่ผลใหย้อดขำยของบรษัิทฯ เตบิโตเพิม่ขึน้ เชน่ ลูกคำ้สำมำรถมกิซแ์อนด์
แมทซ ์โดยเลอืกสนิคำ้ชิน้ใดชิน้หนึง่จำกเซ็ตทีจ่ัดไวไ้ด ้หรอืกรณสีนิคำ้บำงประเภททีเ่ป็น
ทีน่ยิม แต่มรีำคำค่อนขำ้งสูง บรษัิทฯ ก็ไดด้ ำเนนิกำรพัฒนำสนิคำ้หรอืจัดหำแหล่งผลติ
จนมตีน้ทุนทีเ่หมำะสม หรอืกำรจัดยำ้ยโซนสนิคำ้ที่ลูกคำ้มีโอกำสทีจ่ะซือ้ต่อเนื่องมำไว ้
ใกลก้ัน เป็นตน้ 

 ผลกระทบจำกกำรปรบัเพิม่ขึน้ของคำ่จำ้งข ัน้ต ำ่ 

หลังกำรประกำศปรับค่ำจำ้งขัน้ต ่ำ ซึง่มผีลตัง้แตวั่นที ่1 ตลุำคม 2565 สง่ผลกระทบเพยีง
เล็กนอ้ยต่อบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะมีค่ำใชจ้่ำยโดยรวมเพิ่มขึน้ประมำณ 0.1% ทัง้นี้ 
บรษัิทฯ ไดม้ีกำรพัฒนำและประกอบหุ่นยนต ์(Robot) เพื่อใชใ้นกระบวนกำรผลติอย่ำง
ต่อเนื่อง ซึง่ชว่ยทดแทนแรงงำนคน ในขณะทีเ่พิม่ประสทิธภิำพและควำมแม่นย ำในกำร
ท ำงำน รวมถงึกำรทยอยเปลี่ยนมำใชเ้ครื่องจักรทีเ่ป็นระบบอัตโนมัต ิ(Automated) ซึง่
ช่วยเพิม่ประสทิธภิำพกำรผลติ ในขณะที่ตน้ทุนลดลง จะส่งผลใหค้วำมสำมำรถในกำร
แขง่ขันของบรษัิทฯ เพิม่ขึน้ในระยะยำว    

 ผลกระทบจำกกำรปรบัเพิม่ขึน้ของรำคำน ำ้มนัเชือ้เพลงิ 

บรษัิทฯ ใชน้ ้ำมันดีเซลในกำรขนส่งสนิคำ้โดยรวมประมำณปีละ 1.3-1.5 ลำ้นลติร ซึง่
ตน้ทุนรำคำน ้ำมันดีเซลในปี 2565 ปรับตัวเพิม่ขึน้จำกปี 2564 ค่อนขำ้งมำก อย่ำงไรก็
ตำม บรษัิทฯ ไดเ้ปลี่ยนจำกกำรใช ้Fleet Card มำสรำ้งคลังน ้ำมัน (Fuel Bunker) ของ
ตัวเอง ตัง้แต่เดือนกรกฎำคม 2565 ที่ผ่ำนมำ ซึง่ท ำใหบ้ริษัทฯ ไดร้ับ Rebate จำก
ผูป้ระกอบกำรธรุกจิน ้ำมันเชือ้เพลงิมำกขึน้ สง่ผลใหส้ำมำรถลดตน้ทุนน ้ำมันดเีซลต่อลติร
ไดอ้ยำ่งมนัียส ำคัญ 

 ผลกระทบจำกกำรปรบัเพิม่ขึน้ของคำ่ Ft 

บรษัิทฯ ตระหนักถงึตน้ทุนค่ำไฟฟ้ำที่จะเพิม่ขึน้หลังมกีำรประกำศปรับเพิม่ค่ำ Ft อย่ำง
ตอ่เนื่องนับจำกตน้ปี 2565 โดยปัจจุบัน บรษัิทฯ มกีำรใชพ้ลังงำนไฟฟ้ำประมำณปีละ 44 
ลำ้นหน่วย ทัง้นี้ บรษัิทฯ ไดท้ยอยด ำเนนิกำรตดิตัง้ Solar Rooftop มำตัง้แต่ปี 2560 ทัง้
ที่โรงงำนและสำขำของ Index Living Mall เพื่อลดตน้ทุนค่ำพลังงำนไฟฟ้ำ อีกทัง้ยัง
ชว่ยลดผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้ม โดย ณ สิน้ปี 2564 บรษัิทฯ ไดต้ดิตัง้ Solar Rooftop ที่
สำขำของ Index Living Mall แลว้จ ำนวน 18 สำขำ และอยู่ระหว่ำงกำรตดิตัง้เพิม่อกี 6 
สำขำภำยในสิน้ปี 2565 รวมเป็น 24 สำขำ จำกทัง้หมด 32 สำขำ (รวมสำขำลำดกระบัง
ซึง่ก ำลังจะเปิดใหบ้ริกำรในไตรมำส 4/2565) รวมถึงแผนกำรติดตัง้ Solar Rooftop 
เพิ่มเตมิอีกในอนำคตและมำตรกำรประหยัดพลังงำนต่ำงๆ ของบริษัทฯ ซึง่จะช่วยลด
ผลกระทบจำกตน้ทนุคำ่พลังงำนไฟฟ้ำไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพ 

 ผลกระทบจำกเงนิบำทออ่นคำ่เมือ่เทยีบกบัเงนิสกุลดอลลำรส์หรฐั   

บรษัิทฯ รับรูถ้งึตน้ทุนทีม่ีแนวโนม้เพิม่ขึน้จำกเงนิบำท (THB) ที่อ่อนค่ำลงเมือ่เทยีบกับ
เงนิสกุลดอลลำรส์หรัฐ (USD) ซึง่กำรตัง้รำคำสนิคำ้ทีน่ ำเขำ้มำใหม่จะค ำนวณจำกอัตรำ
แลกเปลีย่นใหม่ สว่นสนิคำ้เดมิจะมกีำรปรับกำรท ำโปรโมชั่นใหส้อดคลอ้งกับตน้ทุนจำก
อัตรำแลกเปลี่ยนใหม่ เพื่อใหก้ำรท ำโปรโมชั่นเป็นไปอย่ำงมีประสทิธภิำพและสำมำรถ

รักษำระดับอัตรำก ำไรไวอ้ยำ่งเหมำะสม 

 ผลกระทบจำกกำรปรบัเพิม่ขึน้ของอตัรำดอกเบีย้ 

บรษัิทฯ มกีำรช ำระเงนิกูร้ะยะยำวลว่งหนำ้อยำ่งตอ่เนื่อง สง่ผลใหภ้ำระหนี้เงนิกู ้ณ สิน้ไตร
มำส 3/2565 ลดลงเหลือเพียง 1,546.6 ลำ้นบำท โดยถำ้คดิอัตรำดอกเบี้ยเพิม่ขึน้ทุก 
0.25% จำกยอดภำระหนี้เงนิกูด้ังกลำ่ว ตน้ทนุทำงกำรเงนิของบรษัิทฯ จะเพิม่ขึน้คอ่นขำ้ง
จ ำกัด นอกจำกนี้ ดอกเบี้ยจ่ำยของบรษัิทฯ ในอนำคตจะมแีนวโนม้ลดลงอย่ำงต่อเนื่อง 
จำกกำรช ำระหนี้เงนิกูอ้ย่ำงสม ่ำเสมอ กำรใชเ้งนิลงทุนอย่ำงเหมำะสมกับกำรเตบิโตของ
บรษัิทฯ รวมถงึกำรบรหิำรสภำพคลอ่งอยำ่งมปีระสทิธภิำพ 

 


