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ที่ ACC 2019/004 

                                                                                                    วนัท่ี  13 สงิหาคม 2562 

เร่ือง  ค าอธิบายและวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการส าหรับผลการด าเนินงาน 

ส าหรับงวด 3 เดือน และ 6 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 

เรียน  กรรมการและผู้จดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการส าหรับ

ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ จากงบการเงินรวมส าหรับงวด 3 เดือน และ 6 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 ดงันี ้

วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน ส าหรับงบการเงนิรวมงวด 3 เดือน สิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 

ตารางตอ่ไปนีแ้สดงโครงสร้างรายได้รวมของกลุม่บริษัทฯ ตามงบการเงินรวม ตามประเภทธุรกิจส าหรับงวด 3

เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562  มีรายละเอยีด ดงัตอ่ไปนี ้

 

งบการเงนิรวม 
ส าหรับ 3 เดือนสิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 

เพิ่มขึน้ 
(ลดลง) 

% เพิ่มขึน้ 
(ลดลง) 

2561 2562 
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขาย 2,266.6 93.7 2,253.8 92.9 (12.7) (0.6) 

รายได้จากการให้เชา่และบริการ 121.7 5.0 140.6 5.8 18.9 15.5 

รวมรายได้จากการขายและการ
ให้เช่าและบริการ 

2,388.2 98.7 2,394.4 98.7 6.3 0.3 

รายได้อื่น/1 30.8 1.3 31.8 1.3 1.0 3.3 

รวมรายได้ 2,419.0 100.0 2,426.2 100.0 7.2 0.3 
หมายเหต:ุ  /1 รายได้อ่ืน ประกอบด้วย รายได้จากเงินปันผล ดอกเบีย้รับ ก าไรอตัราแลกเปล่ียน และรายได้อ่ืน 
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รายได้จากการขาย 

ตารางต่อไปนีแ้สดงโครงสร้างรายได้จากการขายของบริษัทฯ จ าแนกตามช่องทางการจดัจ าหน่ายส าหรับงวด 3
เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 มีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้

 

งบการเงนิรวม 
ส าหรับ 3 เดือนสิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 

เพิ่มขึน้ 
(ลดลง) 

% เพิ่มขึน้ 
(ลดลง) 

2561 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขาย       

1. ภายในประเทศ       

1.1. หน้าร้านค้าปลกีของบริษัทฯ 1,872.4 82.6 1,852.9 82.2 (19.5) (1.0) 

1.2. งานโครงการ 236.5 10.4 253.2 11.2 16.7 7.1 

1.3. ตวัแทนจ าหนา่ย 35.7 1.6 35.1 1.6 (0.6) (1.7) 

1.4. ออนไลน์ 16.5 0.7 43.0 1.9 26.5 160.2 

รวมรายได้จากการขาย
ภายในประเทศ 

2,161.1 95.3 2,184.2 96.9 23.1 1.1% 

2. ตา่งประเทศ       

2.1. แฟรนไชส์และตวัแทน
จ าหนา่ย/1 

24.3 1.1 27.9 1.2 
3.6 14.7 

2.2. รับจ้างผลติ (OEM) 12.2 0.5 8.2 0.4 (4.0) (33.0) 

2.3. ILM Malaysia 58.6 2.6 - 0.0 (58.6) (100.0) 

2.4. งานโครงการตา่งประเทศ 10.4 0.5 33.6 1.5 23.2 223.5 

รวมรายได้จากการขายต่างประเทศ 105.5 4.7 69.6 3.1 (35.9) (34.0) 

รวมรายได้จากการขาย 2,266.6 100.0 2,253.8 100.0 (12.7) (0.6) 

หมายเหต:ุ  /1 รายได้จากธุรกิจแฟรนใชส์ และตวัแทนจ าหน่ายคือ รายได้จากการขายสินค้าจากบริษัทฯ ให้กับผู้ รับแฟรนไชส์ (Franchisees) และตวัแทน
จ าหน่ายในต่างประเทศ  อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการปรับโครงสร้างธุรกิจแฟรนไชส์ จากในอดีตผู้ได้รับสทิธิในการท าแฟรนไชส์คือ Index 
Living Mall Consulting DMCC (“ILMC”)  ซึ่งเป็นบริษัทภายนอกกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีครอบครัวปัทมสตัยาสนธิเป็นผู้ มีอ านาจควบคมุสงูสดุ 
อย่างไรก็ตาม วนัท่ี 1 มิถนุายน 2561 บริษัทฯ ได้ยกเลกิสญัญาแฟรนไชส์หลกั (Master Franchise Agreement) กบั ILMC และบริษัทฯ ได้ให้
สทิธิดงักลา่วแก่บริษัท อินเดก็ซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ อินเตอร์ จ ากดั (Index Living Mall Inter Company Limited) (“ILM Inter”) ท าให้บริษัทฯ จะเร่ิม
รับรู้รายได้จากคา่รอยลัตีจ้ากผู้ รับแฟรนไชส์ (Franchisees)ในรายได้จากการให้เช่าและบริการ ตัง้แตว่นัท่ี 1 มิถนุายน 2561 เป็นต้นไป  
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 รายได้จากการขายผา่นหน้าร้านค้าปลีกของบริษัทฯ เป็นรายได้จากการขายหลกัของบริษัทฯ หรือคิดเป็นสดัสว่น
ร้อยละ 82.2 ของรายได้จากการขายรวมส าหรับงวด 3 เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2562 ทัง้นี ้รายได้จากการขายผา่น
หน้าร้านขายปลีกดงักล่าวมากกว่าร้อยละ 95.0 มาจากการขายผ่านร้าน Index Living Mall และร้าน Index Furniture 
Center ซึ่ง ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ ได้เปิดด าเนินการร้าน Index Living Mall และ Index Furniture Center 
จ านวน 36 สาขา ทัว่ประเทศไทย  

ส าหรับงวด 3 เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2561 และ 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวมเท่ากบั 2,266.6 
ล้านบาท และ 2,253.8 ล้านบาท ตามล าดบั ซึ่งลดลงจ านวน 12.7 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.6 โดยหลกัเป็นผลมา
จากรายได้จากการขายต่างประเทศลดลงจากการปิดด าเนินการของ ILM Malaysia อย่างไรก็ดี การลดลงดงักลา่วถกูหกั
กลบบางสว่นจากการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการขายผา่นงานโครงการในประเทศ และการขายผา่นออนไลน์ 

รายได้จากการให้เช่าและบริการ 

รายได้จากการให้เช่าและบริการ ประกอบด้วย รายได้จากการให้เช่าและบริการพืน้ท่ีเชา่ รายได้คา่บริการหลงัการ
ขาย และรายได้ค่าบริการจากธุรกิจที่เก่ียวข้องกับธุรกิจแฟรนไชส์ ซึ่งรายได้จากการให้เช่าและบริการพืน้ที่เช่าคิดเป็น
สดัสว่นประมาณร้อยละ 85.8 ของรายได้จากการให้เช่าและบริการรวมในงวด 3 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 

ส าหรับงวด 3 เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้เช่าและบริการรวม
เท่ากบั 121.7 ล้านบาท และ 140.6 ล้านบาท ตามล าดบั ซึ่งเพิ่มขึน้จ านวน 18.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15.5 โดย
หลกัเป็นผลมาจากการเปิดด าเนินการ Little Walk พทัยา และ Index Mall บางนา ในช่วงปลายปี 2561 รวมทัง้ Index Mall 
ชยัพฤกษ์ ในช่วงต้นปี 2562 รวมถึง การเพิ่มขึน้ของผู้ เช่าพืน้ท่ีใน Little Walk บางนา และ Index Mall พระราม 2  

ต้นทนุขาย และก าไรขัน้ต้นจากการขาย 

ส าหรับงวด 3 เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 2562 บริษัทฯ มีต้นทุนขายเท่ากับ 1,263.8 ล้านบาท 
และ 1,257.3 ล้านบาท ตามล าดบั ซึ่งลดลงจ านวน 6.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.5 และก าไรขัน้ต้นจากการขาย
ลดลง 6.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.6 จากงวด 3 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 และอตัราก าไรขัน้ต้นจากการ
ขายอยูใ่นระดบัเดิมที่ร้อยละ 44.2 

มลูค่าและอตัราก าไรขัน้ต้นในงวด 3 เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2562 อยู่ในระดบัใกล้เคียงกบังวด 3 เดือน
สิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน  2561 โดยหลกัเป็นผลมาจากรายได้จากการขายที่ลดลงเล็กน้อยและค่าเสื่อมราคาจากการเปิด
ใช้เคร่ืองจักรใหม่ในการผลิต ในขณะที่มีรายได้จากการขายสินค้า Younique ที่มีอตัราก าไรขัน้ต้นเฉลี่ยที่สงูกว่าสินค้า
เฟอร์นิเจอร์แบรนด์อื่น ๆ 
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ต้นทนุการให้เช่าและบริการ และก าไรขัน้ต้นจากการให้เช่าและบริการ 

ส าหรับงวด 3 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 และ 2562 บริษัทฯ มีต้นทนุการให้เช่าและบริการเทา่กบั 69.1 
ล้านบาท และ 85.1 ล้านบาท ตามล าดบั ซึ่งเพิ่มขึน้จ านวน 16.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.2 และก าไรขัน้ต้นจาก
การให้เช่าและบริการเพิ่มขึน้ 2.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.5 จากงวด 3 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 แตอ่ตัรา
ก าไรขัน้ต้นจากการให้เช่าและบริการ ลดลงจากร้อยละ 43.2 ส าหรับงวด 3 เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2561 เป็นร้อย
ละ 39.4 ส าหรับงวด 3 เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2562 การลดลงของอตัราก าไรขัน้ต้นดงักลา่ว  โดยหลกัเป็นผลมา
จากการรับรู้ค่าใช้จ่ายจากการเปิดด าเนินการพืน้ที่ให้เช่าแห่งใหม่ เต็มที่ในทันที ได้แก่ Index Mall บางนา Little Walk 
พัทยา และ Index Mall ชัยพฤกษ์ ในช่วงปลายปี 2561 ถึงไตรมาส 1 ปี 2562 ในขณะที่รายได้จากพืน้ที่เช่าที่เปิดใหม่
ดงักลา่วจะทยอยเพิ่มขึน้ 

ต้นทนุในการจดัจ าหนา่ย 

ส าหรับงวด 3 เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2561 และ 2562 บริษัทฯ มีต้นทนุในการจดัจ าหน่ายเท่ากบั 529.3 
ล้านบาท และ 587.2 ล้านบาท ตามล าดบั ซึ่งเพิ่มขึน้จ านวน 57.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.9 หรือคิดเป็นสดัสว่น
ตอ่รายได้จากการขายและรายได้จากการให้เช่าและบริการเทา่กบัร้อยละ 22.2 และร้อยละ 24.5 ตามล าดบั ซึง่การเพิ่มขึน้
ของต้นทนุในการจดัจ าหนา่ยโดยหลกัเป็นผลมาจาก (1) คา่เช่าพืน้ท่ีขายและบริการของสาขาที่เปิดใหม ่(2) คา่สง่เสริมการ
ขายจากการโฆษณาทางโทรทศัน์และสือ่ออนไลน์ และ (3) คา่ใช้จ่ายพนกังานของ Index Living Mall สาขาบางกรวย-ไทร
น้อยและชยัพฤกษ์ อย่างไรก็ดี การเพิ่มขึน้ดงักลา่วถกูหกักลบบางสว่นจากการค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องของ ILM Malaysia ที่
ปิดด าเนินการในปี 2561 

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 

ส าหรับงวด 3 เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 2562 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากบั 339.4 
ล้านบาท และ 284.8 ล้านบาท ตามล าดบั ซึง่ลดลงจ านวน 54.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.1 หรือคิดเป็นสดัสว่นต่อ
รายได้จากการขายและรายได้จากการให้เช่าและบริการเทา่กบัร้อยละ 14.2 และร้อยละ 11.9 ตามล าดบั ซึ่งการลดลงของ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารโดยหลกัเป็นผลมาจากการลดลงของคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องของ ILM Malaysia ที่ปิดด าเนินการในปี 
2561 ซึง่บางสว่นถกูหกักลบจาก (1) การเพิ่มขึน้ของคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบับคุลากรและการปรับขึน้เงินเดือนพนกังานประจ าปี 
และ (2) การปรับเพิ่มขึน้ของคา่ขนสง่ตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคม 2561 

ต้นทนุทางการเงิน 

ส าหรับงวด 3 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 และ 2562 บริษัทฯ มีต้นทนุทางการเงินเทา่กบั 42.7 ล้านบาท 
และ 48.1 ล้านบาท ตามล าดบั ซึง่เพิ่มขึน้จ านวน 5.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.8 โดยหลกัเป็นผลมาจากบริษัทฯ มี
การกู้ยืมเงินระยะสัน้ (Bridging Loan) เพิ่มขึน้ เพื่อน ามาจ่ายเงินปันผลเมื่อวนัท่ี 3 เมษายน 2562   
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 คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 

ส าหรับงวด 3 เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2561 และ 2562 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เท่ากบั 35.3 ล้าน
บาท และ 5.7 ล้านบาท ตามล าดบั ซึ่งลดลงจ านวน 29.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 83.9 โดยหลกัเป็นผลมาจากการ
เร่ิมใช้สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนของ บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จ ากัด (“IDF”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ
บริษัทฯ ตัง้แตต้่นปี 2562 

ก าไรสทุธิ และอตัราก าไรสทุธิ 

ส าหรับงวด 3 เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 2562 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิเท่ากับ 31.0 ล้านบาท และ 

158.0 ล้านบาท ตามล าดบั ซึ่งเพิ่มขึน้จ านวน 127.0 ล้านบาท และอตัราก าไรสทุธิเพิ่มขึน้จากร้อยละ 1.3 ส าหรับงวด 3 

เดือนของปี 2561 เป็นร้อยละ 6.5  ส าหรับงวด 3 เดือนของปี 2562 

การเพิม่ขึน้ของมลูคา่และอตัราก าไรสทุธิในงวด 3 เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2562 เมื่อเทียบกบังวด 3 เดือน

สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 โดยหลกัเป็นผลมาจากการลดลงของคา่ใช้จ่ายภาษีจากสทิธิประโยชน์จากการสง่เสริมการ

ลงทนุตัง้แตต้่นปี 2562 และการบนัทกึขาดทนุจากแผนการปิดกิจการของ ILM Malaysia จ านวน 125.9 ล้านบาท (สทุธิหลงั

ภาษี เฉพาะสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่) ในงวด 3 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 ซึง่บางสว่นถกูหกักลบจากการเพิ่มขึน้

ของต้นทนุในการจดัจ าหนา่ย และต้นทนุทางการเงิน 

วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน ส าหรับงบการเงนิรวมงวด 6 เดือน สิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 

ตารางตอ่ไปนีแ้สดงโครงสร้างรายได้รวมของกลุม่บริษัทฯ ตามงบการเงินรวม ตามประเภทธุรกิจส าหรับงวด 6

เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562  มีรายละเอยีด ดงัตอ่ไปนี ้

 

งบการเงนิรวม 
ส าหรับ 6 เดือนสิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 

เพิ่มขึน้ 
(ลดลง) 

% เพิ่มขึน้ 
(ลดลง) 

2561 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขาย 4,593.0 93.9 4,553.5 93.5 (39.5) (0.9) 

รายได้จากการให้เชา่และบริการ 236.8 4.8 266.8 5.5 30.0 12.7 

รวมรายได้จากการขายและ
การให้เช่าและบริการ 

4,829.8 98.7 4,820.4 98.9 (9.4) (0.2) 

รายได้อื่น/1 59.7 1.3 51.7 1.1 (8.0) (13.4) 

รวมรายได้ 4,889.5 100.0 4,872.1 100.0 (17.4) (0.4) 
หมายเหต:ุ  /1 รายได้อ่ืน ประกอบด้วย รายได้จากเงินปันผล ดอกเบีย้รับ ก าไรอตัราแลกเปล่ียน และรายได้อ่ืน 
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รายได้จากการขาย 

ตารางต่อไปนีแ้สดงโครงสร้างรายได้จากการขายของบริษัทฯ จ าแนกตามช่องทางการจดัจ าหน่ายส าหรับงวด 6
เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 มีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้

 

งบการเงนิรวม 
ส าหรับ 6 เดือนสิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 

เพิ่มขึน้ 
(ลดลง) 

% เพิ่มขึน้ 
(ลดลง) 

2561 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้จากการขาย       
1. ภายในประเทศ       

1.1. หน้าร้านค้าปลกีของบริษัทฯ 3,739.5 81.4 3,730.2 81.9 (9.3) (0.2) 

1.2. งานโครงการ 483.1 10.5 568.1 12.5 85.0 17.6 

1.3. ตวัแทนจ าหนา่ย 70.2 1.5 70.1 1.5 (0.1) (0.1) 

1.4. ออนไลน์ 30.2 0.7 74.4 1.6 44.3 146.6 

รวมรายได้จากการขาย
ภายในประเทศ 

4,323.0 94.1 4,442.8 97.5 119.9 2.8 

2. ตา่งประเทศ       

2.1. แฟรนไชส์และตวัแทน
จ าหนา่ย/1 

58.5 1.3 47.8 1.1 
(10.7) (18.2) 

2.2. รับจ้างผลติ (OEM) 25.5 0.6 20.9 0.5 (4.6) (17.9) 

2.3. ILM Malaysia 99.6 2.1 - 0.0 (99.6) (100.0) 

2.4. งานโครงการตา่งประเทศ 86.4 1.9 42.0 0.9 (44.4) (51.4) 

รวมรายได้จากการขายต่างประเทศ 270.0 5.9 110.7 2.5 (159.3) (59.0) 

รวมรายได้จากการขาย 4,593.0 100.0 4,553.5 100.0 (39.5) (0.9) 
หมายเหต:ุ  /1 รายได้จากธุรกิจแฟรนใชส์ และตวัแทนจ าหน่ายคือ รายได้จากการขายสินค้าจากบริษัทฯ ให้กับผู้ รับแฟรนไชส์ (Franchisees) และตวัแทน

จ าหน่ายในต่างประเทศ  อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการปรับโครงสร้างธุรกิจแฟรนไชส์ จากในอดีตผู้ได้รับสทิธิในการท าแฟรนไชส์คือ Index 
Living Mall Consulting DMCC (“ILMC”)  ซึ่งเป็นบริษัทภายนอกกลุ่มบริษัทฯ ซึ่งมีครอบครัวปัทมสตัยาสนธิเป็นผู้ มีอ านาจควบคมุสงูสดุ 
อย่างไรก็ตาม วนัท่ี 1 มิถนุายน 2561 บริษัทฯ ได้ยกเลกิสญัญาแฟรนไชส์หลกั (Master Franchise Agreement) กบั ILMC และบริษัทฯ ได้ให้
สทิธิดงักลา่วแก่บริษัท อินเดก็ซ์ ลฟิวิ่งมอลล์ อินเตอร์ จ ากดั (Index Living Mall Inter Company Limited) (“ILM Inter”) ท าให้บริษัทฯ จะเร่ิม
รับรู้รายได้จากคา่รอยลัตีจ้ากผู้ รับแฟรนไชส์ (Franchisees)ในรายได้จากการให้เช่าและบริการ ตัง้แตว่นัท่ี 1 มิถนุายน 2561 เป็นต้นไป  
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ส าหรับงวด 6 เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2561 และ 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายรวมเท่ากบั 4,593.0 
ล้านบาท และ 4,553.5 ล้านบาท ตามล าดบั ซึ่งลดลงจ านวน 39.5 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.9 โดยหลกัเป็นผลมา
จากรายได้จากการขายต่างประเทศลดลงจากการปิดด าเนินการของ ILM Malaysia และรายได้จากจากงานโครงการ
ต่างประเทศ อย่างไรก็ดี การลดลงดงักลา่วถกูหกักลบบางสว่นจากการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการขายผ่านงานโครงการใน
ประเทศ และการขายผา่นออนไลน์ 

รายได้จากการให้เช่าและบริการ 

รายได้จากการให้เช่าและบริการ ประกอบด้วย รายได้จากการให้เช่าและบริการพืน้ท่ีเชา่ รายได้คา่บริการหลงัการ
ขาย และรายได้ค่าบริการจากธุรกิจที่เก่ียวข้องกับธุรกิจแฟรนไชส์ ซึ่งรายได้จากการให้เช่าและบริการพืน้ที่เช่าคิดเป็น
สดัสว่นประมาณร้อยละ 87.4 ของรายได้จากการให้เช่าและบริการรวมในงวด 6 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 

ส าหรับงวด 6 เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 2562 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้เช่าและบริการรวม
เท่ากบั 236.8 ล้านบาท และ 266.8 ล้านบาท ตามล าดบั ซึ่งเพิ่มขึน้จ านวน 30.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.7 โดย
หลกัเป็นผลมาจากการเปิดด าเนินการ Little Walk พทัยา และ Index Mall บางนา ในช่วงปลายปี 2561 รวมทัง้ Index Mall 
ชยัพฤกษ์ ในช่วงต้นปี 2562 รวมถึง การเพิ่มขึน้ของผู้ เช่าพืน้ท่ีใน Little Walk บางนา และ Index Mall พระราม 2 

ต้นทนุขาย และก าไรขัน้ต้นจากการขาย 

ส าหรับงวด 6 เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 2562 บริษัทฯ มีต้นทุนขายเท่ากับ 2,575.4 ล้านบาท 
และ 2,549.0 ล้านบาท ตามล าดบั ซึ่งลดลงจ านวน 26.4 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.0 และก าไรขัน้ต้นจากการขาย
ลดลง 13.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.6 จากงวด 6 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2561 และอตัราก าไรขัน้ต้นจาก
การขายเพิ่มขึน้เลก็น้อยจากร้อยละ 43.9 ส าหรับงวด 6 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 เป็นร้อยละ 44.0 ส าหรับงวด 
6 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 

มลูค่าและอตัราก าไรขัน้ต้นในงวด 6 เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2562 อยู่ในระดบัใกล้เคียงกบังวด 6 เดือน
สิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน  2561 โดยหลกัเป็นผลมาจากรายได้จากการขายที่ลดลงเล็กน้อยและค่าเสื่อมราคาจากการเปิด
ใช้เคร่ืองจักรใหม่ในการผลิต ในขณะที่มีรายได้จากการขายสินค้า Younique ที่มีอตัราก าไรขัน้ต้นเฉลี่ยที่สงูกว่าสินค้า
เฟอร์นิเจอร์แบรนด์อื่น ๆ 

ต้นทนุการให้เช่าและบริการ และก าไรขัน้ต้นจากการให้เช่าและบริการ 

ส าหรับงวด 6 เดือนสิน้สุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 2562 บริษัทฯ มีต้นทุนการให้เช่าและบริการเท่ากับ 
133.4 ล้านบาท และ 162.6 ล้านบาท ตามล าดบั ซึ่งเพิ่มขึน้จ านวน 29.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21.9 และก าไร
ขัน้ต้นจากการให้เช่าและบริการเพิ่มขึน้ 0.8 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 0.8 จากงวด 6 เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนายน 
2561 แต่อตัราก าไรขัน้ต้นจากการให้เช่าและบริการลดลงจากร้อยละ 43.7 ส าหรับงวด 6 เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 
2561 เป็นร้อยละ 39.1 ส าหรับงวด 6 เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนายน 2562 การลดลงของอตัราก าไรขัน้ต้นดงักล่าว  โดย
หลกัเป็นผลมาจากการรับรู้ค่าใช้จ่ายจากการเปิดด าเนินการพืน้ที่ให้เช่าแห่งใหม่ เต็มที่ในทนัที ได้แก่ Index Mall บางนา 
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Little Walk พทัยา และ Index Mall ชยัพฤกษ์ ในช่วงปลายปี 2561 ถึงไตรมาส 1 ปี 2562 ในขณะที่รายได้จากพืน้ที่เช่าที่
เปิดใหมด่งักลา่วจะทยอยเพิ่มขึน้ 

ต้นทนุในการจดัจ าหนา่ย 

ส าหรับงวด 6 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 และ 2562 บริษัทฯ มีต้นทนุในการจดัจ าหนา่ยเทา่กบั 1,109.1 
ล้านบาท และ 1,175.1 ล้านบาท ตามล าดบั ซึ่งเพิ่มขึน้จ านวน 66.0 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.0 หรือคิดเป็นสดัสว่น
ตอ่รายได้จากการขายและรายได้จากการให้เช่าและบริการเทา่กบัร้อยละ 23.0 และร้อยละ 24.4 ตามล าดบั ซึง่การเพิ่มขึน้
ของต้นทนุในการจดัจ าหนา่ยโดยหลกัเป็นผลมาจาก (1) คา่เช่าพืน้ท่ีขายและบริการของสาขาที่เปิดใหม ่(2) คา่สง่เสริมการ
ขายจากการโฆษณาทางโทรทศัน์และสือ่ออนไลน์ และ (3) คา่ใช้จ่ายพนกังานของ Index Living Mall สาขาบางกรวย-ไทร
น้อยและชยัพฤกษ์ อย่างไรก็ดี การเพิ่มขึน้ดงักลา่วถกูหกักลบบางสว่นจากการค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องของ ILM Malaysia ที่
ปิดด าเนินการในปี 2561 

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 

ส าหรับงวด 6 เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถุนายน 2561 และ 2562 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากบั 605.9 
ล้านบาท และ 594.7 ล้านบาท ตามล าดบั ซึ่งลดลงจ านวน 11.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.8 หรือคิดเป็นสดัสว่นตอ่
รายได้จากการขายและรายได้จากการให้เช่าและบริการเทา่กบัร้อยละ 12.5 และร้อยละ 12.3 ตามล าดบั ซึ่งการลดลงของ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารโดยหลกัเป็นผลมาจากการลดลงของคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้องของ ILM Malaysia ที่ปิดด าเนินการในปี 
2561 ซึง่บางสว่นถกูหกักลบจากการเพิ่มขึน้ของ (1) คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบับคุลากรการเพิ่มขึน้ของคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบับคุลากร 
และการปรับขึน้เงินเดือนพนกังานประจ าปี (2) คา่ขนสง่จากการปรับเพิ่มขึน้ของคา่ขนสง่ตัง้แตเ่ดอืนพฤษภาคม 2561 และ 
(3) คา่ใช้จ่ายจากการปรับเพิ่มผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนกังาน 26.2 ล้านบาท (สทุธิหลงัภาษี 21.0 ล้านบาท) 

ต้นทนุทางการเงิน 

ส าหรับงวด 6 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 และ 2562 บริษัทฯ มีต้นทนุทางการเงินเทา่กบั 85.6 ล้านบาท 
และ 88.0 ล้านบาท ตามล าดบั ซึ่งเพิ่มขึน้จ านวน 2.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.7 โดยหลกัเป็นผลมาจากบริษัทฯ มี
การกู้ยืมเงินระยะสัน้ (Bridging Loan) เพิ่มขึน้ เพื่อน ามาจ่ายเงินปันผลเมื่อ 3 เมษายน 2562 

 คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 

ส าหรับงวด 6 เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2561 และ 2562 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เท่ากบั 78.1 ล้าน
บาท และ 13.2 ล้านบาท ตามล าดบั ซึ่งลดลงจ านวน 64.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 83.1 โดยหลกัเป็นผลมาจากการ
เร่ิมใช้สทิธิประโยชน์จากการสง่เสริมการลงทนุของ IDF ตัง้แตต้่นปี 2562 
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ก าไรสทุธิ และอตัราก าไรสทุธิ 

ส าหรับงวด 6 เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2561 และ 2562 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิเท่ากบั 202.2 ล้านบาท และ 

289.8 ล้านบาท ตามล าดบั ซึ่งเพิ่มขึน้จ านวน 87.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 43.3 และอตัราก าไรสทุธิเพิ่มขึน้จากร้อย

ละ 4.1 ส าหรับงวด 6 เดือนของปี 2561 เป็นร้อยละ 5.9  ส าหรับงวด 6 เดือนของปี 2562 

การเพิ่มขึน้ของมลูค่าและอตัราก าไรสทุธิในงวด 6 เดือนของปี 2562 เมื่อเทียบกบังวด 6 เดือนของปี 2561 โดย

หลกัเป็นผลมาจากการลดลงของค่าใช้จ่ายภาษีจากสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทนุตัง้แต่ต้นปี 2562 และการ

บนัทึกขาดทุนจากแผนการปิดกิจการของ ILM Malaysia จ านวน 105.4 ล้านบาท (สทุธิหลงัภาษี เฉพาะส่วนที่เป็นของ

บริษัทใหญ่) ในงวด 6 เดือนของปี 2561 ซึ่งบางส่วนถกูหกักลบจากการเพิ่มขึน้ของต้นทุนในการจดัจ าหน่าย ต้นทุนทาง

การเงิน และคา่ใช้จ่ายจากการปรับเพิ่มผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนกังาน 21.0 ล้านบาท (สทุธิหลงัภาษี)  

การวิเคราะห์ฐานะการเงนิ 

สนิทรัพย์ 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวมเทา่กบั 12,091.1 ล้านบาท ซึง่ลดลงจาก 12,282.2 ล้านบาท 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งลดลงคิดเป็นจ านวน 191.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.6 โดยหลกัเป็นผลมาจากการ

ลดลงของ (1) เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด เนื่องจาก บริษัทฯ มีการจ่ายคืนเงินกู้สทุธิ และการลงทนุในที่ดิน อาคาร

และอปุกรณ์ส าหรับการขยายสาขา (2) ลกูหนีก้ารค้า เนื่องจากบริษัทฯ ทยอยได้รับเงินจากการติดตัง้และสง่มอบสนิค้าจาก

งานโครงการ (3) เงินลงทนุเผื่อขาย เนื่องจากน ามาใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียน (4) ที่ดิน อาคารและอปุกรณ์ จากคา่เสือ่มราคา 

อยา่งไรก็ดี การลดลงดงักลา่วถกูหกักลบโดยการลงทนุซือ้เคร่ืองจกัรใหม ่การก่อสร้างร้านค้าเฟอร์นิเจอร์ขนาดเลก็ (COCO 

– Company Owned Company Operated) ราชบรีุ และ Index Living Mall จนัทบรีุ และสนิค้าคงคลงั เพื่อรองรับการเปิด 

Index Living Mall สาขาจนัทบรีุ และ (5) การลดลงของสทิธิการเช่า 

หนีส้นิ 

ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2562 บริษัทฯ มีหนีส้ินรวมเท่ากบั 9,680.9 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้จาก 7,709.8 ล้านบาท ณ 

วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งเพิ่มขึน้คิดเป็นจ านวน 1,971.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.6 โดยหลกัเป็นผลมาจากการ

เพิ่มขึน้ของ (1) เงินกู้ ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน เพื่อจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 3 เมษายน 2562 (2) เจ้าหนีเ้งินปันผล

จ านวน 1,250.0 ล้านบาท อยา่งไรก็ดี บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลดงักลา่วแล้วทัง้จ านวนในวนัท่ี 11 กรกฎาคม 2562 โดยใช้

เงินกู้ยืมระยะยาว  (3) เจ้าหนีก้ารค้าจากการสัง่ซือ้สินค้าใหม่เพิ่มมากขึน้เพื่อรองรับการขายสินค้าของหน้าร้านและเปิด 

Index Living Mall สาขาจนัทบรีุ (4) ประมาณการหนีส้นิไมห่มนุเวียนส าหรับผลประโยชน์พนกังาน เนื่องจากการปรับเพิ่ม

ผลประโยชน์เมื่อเกษียณแก่พนกังานท่ีท างานครบ 20 ปีขึน้ไป ที่จะได้รับคา่ชดเชยจากเดิม 300 วนัเป็น 400 วนั 
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สว่นของผู้ ถือหุ้น 

ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทใหญ่เท่ากับ 2,409.0 ล้านบาท ซึ่งลดลงจาก 

4,570.6 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซึง่ลดลงจ านวน 2,161.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 47.3 โดยหลกัเป็นผล

มาจากการประกาศจ่ายเงินปันผล 

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
               ขอแสดงความนบัถือ 

 
 
 

 
  

 

 
 
 

   (นางกนกวรรณรัตน์ ศรีมณีศิริ) 

รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส  

สายบญัชี-การเงินและบริหาร-พฒันาทรัพยากรมนษุย์ 
   

 
 


