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สรปุผลกำรด ำเนินงำนใน
ไตรมำส 3/2562*

Q3/61 Q2/62 Q3/62
เปลี่ยนแปลง

+/-
9M/61 9M/62

เปลี่ยนแปลง
+/-

(หน่วย: ล้ำนบำท) % YoY % QoQ % YoY

รายไดจ้ากการขาย 2,225.1 2,253.8 2,275.0 +2.2% +0.9% 6,818.1 6,828.6 +0.2%

รายไดจ้ากการใหเ้ชา่และบรกิาร 121.9 140.6 146.4 +20.1% +4.2% 358.7 413.2 +15.2%

รำยได้รวมจำกกำรด ำเนินงำน 2,347.0 2,394.4 2,421.5 +3.2% +1.1% 7,176.8 7,241.8 +0.9%

ก าไรขัน้ตน้ 1,005.1 1,052.0 1,088.5 +8.3% +3.5% 3,126.2 3,197.3 +2.3%

EBITDA 328.2 396.8 393.8 +20.0% -0.7% 930.1 1,147.5 +23.4%

ก ำไรสุทธิ 105.0 158.0 165.6 +57.8% +4.9% 307.1 455.4 +48.3%

อตัรำก ำไรขัน้ต้น (%) 42.8% 43.9% 45.0% 43.6% 44.2%

อตัรำ EBITDA (%) 13.8% 16.4% 16.1% 12.8% 15.7%

อตัรำก ำไรสุทธิ (%) 4.4% 6.5% 6.8% 4.2% 6.2%

Q3/2562

9M/2562

 บรษิทั อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ” หรอื “ILM”) มกี าไรสุทธใินไตรมาส 3/2562 จ านวน 165.6 ล้าน
บาท เติบโตโดดเด่น 57.8% จากไตรมาส 3/2561 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึ้นของทัง้รายได้จากการขายและ
รายได้จากการใหเ้ช่าและบรกิาร การเพิม่ขึน้ของอตัราก าไรขัน้ต้น ทัง้จากอตัราก าไรขัน้ต้นจากการขายสนิคา้ และอตัรา
ก าไรขัน้ต้นจากการให้เช่าและบรกิาร การลดลงของอตัราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและจดัจ าหน่ายต่อรายได้จากการ
ด าเนินงาน รวมถงึสทิธปิระโยชน์ทางภาษจีากส านักงานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุน (BOI)

 รายไดจ้ากการด าเนินงานเตบิโตอยา่งต่อเน่ืองเมื่อเทยีบกบัไตรมาส 3/2561 โดยมเีหตุผลส าคญัมาจากปัจจยัขบัเคลื่อน
การเตบิโตหลกั 4 ปัจจยั ไดแ้ก่ “Younique Customized Furniture 4.0” ซึง่เตบิโต 47.8% โครงการในประเทศ ซึง่
เตบิโต 8.0% ช่องทางออนไลน์เตบิโต 193.8% และรายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบรกิาร ซึง่เตบิโต 20.1% โดยสดัสว่นรายได้
จากปัจจยัขบัเคลื่อนทัง้ 4 สว่นน้ี คดิเป็น 24.8% ของรายไดจ้ากการด าเนินงานของบรษิทัฯ เพิม่ขึน้จาก 20.5% ในไตร
มาส 3/2561

 อตัราก าไรขัน้ต้นจากการขายสนิค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ืองตามแผนการด าเนินงานของบริษัทฯ โดยเป็นผลมาจากการ
เปลีย่นแปลงสว่นผสมของสนิคา้ (Product Mix) ซึง่สามารถขายกลุ่มสนิคา้ทีม่อีตัราก าไรขัน้ตน้สงูไดส้ดัสว่นเพิม่ขึน้

 อตัราก าไรขัน้ตน้จากการใหเ้ช่าและบรกิารเพิม่ขึน้ จากอตัราการเช่าพืน้ทใีหเ้ช่าซึง่เพิม่สงูขึน้
 ในไตรมาส 3/2562 ทีผ่า่นมา บรษิทัฯ ไดเ้ปิดใหบ้รกิารสาขาใหมห่ลายแหง่ ไดแ้ก่ Index Living Mall สาขาจนัทบุรี

(สงิหาคม 2562) WINNER สาขาราชบุรี (สงิหาคม 2562) และ “Younique Customized Furniture 4.0” จ านวน 3

สาขา สง่ผลใหร้ายไดจ้ากการขายสนิคา้เตบิโตขึน้

 บรษิทัฯ มกี าไรสุทธใินช่วง 9M/2562 จ านวน 455.4 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัราการเตบิโต 48.3% จากช่วง 9M/2561

โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของทัง้รายไดจ้ากการขายและรายไดจ้ากการให้เช่าและบรกิาร การเพิม่ขึน้ของอตัรา
ก าไรขัน้ต้นจากการขายสนิค้า การลดลงของอตัราส่วนค่าใช้จ่ายในการบรหิารต่อรายไดจ้ากการด าเนินงาน รวมถึงสทิธิ
ประโยชน์ทางภาษจีาก BOI

 การเติบโตของรายได้จากการด าเนินงานเมื่อเทยีบกบัช่วง 9M/2561 มเีหตุผลส าคญัมาจากปัจจยัขบัเคลื่อนการเติบโต
หลกั 4 ปัจจยั ไดแ้ก่ “Younique Customized Furniture 4.0” ซึ่งเตบิโต 69.6% โครงการในประเทศซึ่งเตบิโต 14.2%

ช่องทางออนไลน์ซึ่งเตบิโต 167.5% และรายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบรกิารซึ่งเตบิโต 15.2% โดยสดัส่วนรายไดจ้ากปัจจยั
ขบัเคลื่อนทัง้ 4 สว่นน้ี คดิเป็น 23.7% ของรายไดจ้ากการด าเนินงาน เพิม่ขึน้จาก 19.6% ในช่วง 9M/2561

 อตัราก าไรขัน้ต้นจากการขายสนิค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ืองตามแผนการด าเนินงานของบริษัทฯ โดยเป็นผลมาจากการ
เปลีย่นแปลงสว่นผสมของสนิคา้ (Product Mix) ซึง่สามารถขายกลุ่มสนิคา้ทีม่อีตัราก าไรขัน้ตน้ขัน้ต้นสงูไดส้ดัสว่นเพิม่ขึน้

 ในช่วง 9M/2562 ทีผ่า่นมา บรษิทัฯ ไดเ้ปิดใหบ้รกิารสาขาใหมห่ลายแหง่ ไดแ้ก่ Index Living Mall สาขาชยัพฤกษ์
(มกราคม 2562) Index Living Mall สาขาจนัทบุรี (สงิหาคม 2562) WINNER สาขาราชบุรี (สงิหาคม 2562) และ
“Younique Customized Furniture 4.0” จ านวน 3 สาขา สง่ผลใหร้ายไดจ้ากการขายสนิคา้เตบิโตขึน้

 นอกจากน้ี ในช่วง 9M/2562 ทีผ่า่นมา บรษิทัฯ ไดเ้ปิดใหบ้รกิารพืน้ทีเ่ช่าเพิม่เตมิอกี 1 แหง่ คอื Index Mall สาขา
ชยัพฤกษ์ (มนีาคม 2562) ซึง่สง่ผลใหร้ายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบรกิารเพิม่ขึน้

*มูลคา่อาจแตกต่างกนัทีท่ศนิยม 1 ต าแหน่งเนือ่งจากการปัดเศษ
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เหตกุำรณ์ส ำคญัในไตรมำส 3 ปี 2562

เปิดตวัร้ำน “WINNER” สำขำแรก

เดินหน้ำขยำย “Younique Customized

Furniture 4.0”

หลงัจากไดร้บัผลตอบรบัเป็นอย่างดจีากโมเดลในการออกแบบเฟอรนิ์เจอรส์ัง่
ตดัทีต่อบโจทย์ลูกคา้ “Younique Customized Furniture 4.0” นับตัง้แต่
เปิดตวัในช่วงปลายปี 2560 บรษิทัฯ ไดข้ยายสาขาของรา้นอย่างต่อเน่ือง โดย
ในไตรมาส 3/2562 บรษิทัฯ เปิดสาขาใหม่เพิม่ 3 สาขา รวมทัง้สิน้เป็น 10 

สาขา โดยแนวคดิน้ีตอบโจทยค์วามต้องการของลูกคา้ดว้ยรูปแบบเฟอร์นิเจอร์
ทีลู่กค้าสามารถเลอืกได้มากกว่า 1 ล้านรูปแบบ รวมไปถงึการบรกิารทีค่รบ
วงจร การท าใบเสนอราคาภายใน 1 นาที หลงัการออกแบบไดร้บัการยนืยนั
รวมถงึบรกิารนักออกแบบเฟอรนิ์เจอรส์่วนตวั

เสริมควำมแขง็แรงของกำรขำยผ่ำนช่องทำงออนไลน์
ด้วย “Index Chat to Shop”

ปัจจุบนั บรษิทัฯ มชี่องทางการขายออนไลน์ผา่นเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ เอง และ
ผา่นแพลตฟอรม์ของ Lazada และ Shopee ซึ่งส่วนใหญ่ช่องทางการสื่อสาร
ระหว่างรา้นคา้และลูกคา้นัน้ท าได้อย่างจ ากดั บรษิทัฯ จงึได้เลง็เหน็และตอบ
โจทย์โดยการเพิม่ช่องทางการพูดคุยระหว่างทมีงานของบรษิัทฯ และลูกค้า
ผ่านแอพพลเิคชัน่ Line@ “Index Chat to Shop” ซึ่งส่งผลใหค้วามส าเรจ็
ของจ านวนยอดค าสัง่ซือ้ออนไลน์เพิม่สงูขึน้

เปิด Index Living Mall สำขำใหม่ จงัหวดัจนัทบรีุ

เมื่อวนัที่ 2 สงิหาคม 2562 บรษิทัฯ ไดเ้ปิดใหบ้รกิาร Index Living Mall

สาขาใหม่ ซึง่เป็นสาขาที่ 31 ทีจ่งัหวดัจนัทบุรี ท าใหปั้จจุบนับรษิทัฯ มรีา้น
Index Living Mall ทัง้หมด 31 สาขา และ Index Furniture Center 6 

สาขา

เมื่อวนัที่ 23 สงิหาคม 2562 บรษิทัฯ ไดเ้ปิดตวัรา้น WINNER ในรูปแบบ
COCO (COCO – Company Owned Company Operated) สาขา
แรกทีจ่งัหวดัราชบุรี ทัง้น้ี ร้านดงักล่าวเป็นรา้นขายเฟอร์นิเจอรข์นาดเล็ก
รปูแบบใหมซ่ึง่ตอ้งการจบักลุ่มเป้าหมายในจงัหวดัและเมอืงรองทัว่ประเทศ
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รา้นคา้ปลกี
76.5%

งานโครงการ
12.0%

รายไดจ้ากการ
ใหบ้รกิารพืน้ทีเ่ช่า

4.8%

รายไดจ้ากการขาย
และใหบ้รกิารอื่น ๆ

6.7%

4

ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัฯ ใน
ไตรมำส 3/2562*

Q3/61 Q2/62 Q3/62
เปลี่ยนแปลง

+/-
9M/61 9M/62

เปลี่ยนแปลง
+/-

(หน่วย: ล้ำนบำท) % YoY % QoQ % YoY

รำยได้

รายไดจ้ากการขาย 2,225.1 2,253.8 2,275.0 +2.2% +0.9% 6,818.1 6,828.6 +0.2%

รายไดจ้ากการใหเ้ชา่และบรกิาร 121.9 140.6 146.4 +20.1% +4.2% 358.7 413.2 +15.2%

รำยได้รวมจำกกำรด ำเนินงำน 2,347.0 2,394.4 2,421.5 +3.2% +1.1% 7,176.8 7,241.8 +0.9%

ต้นทุนขำย

ตน้ทนุขายสนิคา้ 1,271.2 1,257.3 1,249.0 -1.8% -0.7% 3,846.6 3,797.9 -1.3%

ตน้ทนุการใหเ้ชา่และบรกิาร 70.6 85.1 84.0 +18.9% -1.3% 204.0 246.6 +20.9%

รวมต้นทุนขำย 1,341.9 1,342.4 1,333.0 -0.7% -0.7% 4,050.6 4,044.5 -0.2%

ก ำไรขัน้ต้น 1,005.1 1,052.0 1,088.5 +8.3% +3.5% 3,126.2 3,197.3 +2.3%

รายไดอ้ื่น 38.3 31.8 27.5 -28.3% -13.7% 80.9 79.2 -2.2%

ตน้ทนุในการขายและจดัจ าหน่าย 595.9 587.2 603.7 +1.3% +2.8% 1,705.0 1,778.9 +4.3%

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 296.4 284.8 307.7 +3.8% +8.1% 902.2 902.4 +0.0%

ตน้ทนุทางการเงนิ 42.5 48.1 50.5 +18.7% +4.9% 128.2 138.5 +8.0%

คา่ใชจ้่ายอื่นๆ - - - - - 192.4 - -100.0%

ก ำไรก่อนค่ำใช้จำ่ยภำษีเงินได้ 108.7 163.7 154.0 +41.7% -5.9% 279.2 456.7 +63.6%

คา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได้ (รายได)้ 25.0 5.7 (11.6) -146.5% -304.6% 103.1 1.6 -98.5%

ก ำไรสุทธิ 105.0 158.0 165.6 +57.8% +4.9% 307.1 455.4 +48.3%

ผลประกอบกำร

โครงสร้ำงของรำยได้จำกกำรด ำเนินงำน
บรษิทั อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ากดั (มหาชน) ประกอบธุรกจิคา้ปลกีเฟอรนิ์เจอรแ์ละสนิคา้ตกแต่งทีอ่ยูอ่าศยั โดยรายไดจ้ากการ
ด าเนินงานของบรษิทัฯ สามารถแบง่ตามธุรกจิได้ 4 ประเภท ดงัน้ี

ร้ำนค้ำปลีก

งำนโครงกำร

รำยได้จำกกำรให้บริกำรพื้นท่ีเช่ำ

รำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำรอ่ืน ๆ

• > 98% เป็นรายไดจ้ากการขายผา่น Index Living Mall และ Index 

Furniture Center

• > 90% มาจากการขายงานโครงการในประเทศไทย

• รายไดเ้ช่า คา่บรกิาร คา่บรกิารสว่นกลาง และคา่สาธารณูปโภค

• รายไดจ้ากการขายอื่นๆ เช่น รายไดจ้ากการขายผา่นรา้นคา้แฟรน
ไชส์ รา้นคา้ตวัแทนจ าหน่าย และออนไลน์

• รายไดจ้ากการใหบ้รกิารอื่น ๆ เช่น รายไดก้ารสง่สนิคา้และบรกิาร
ตดิตัง้รำยได้จำกกำรด ำเนินงำน

ไตรมำส 3/2562 มูลค่ำ 2,421.5 ล้ำนบำท

*มูลคา่อาจแตกต่างกนัทีท่ศนิยม 1 ต าแหน่งเนือ่งจากการปัดเศษ
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บทสรปุผูบ้รหิาร
ผลประกอบกำร

แนวโน้มในอนาคต

รำยได้* Q3/61 Q2/62 Q3/62
เปลี่ยนแปลง

+/-
9M/61 9M/62

เปลี่ยนแปลง
+/-

(หน่วย: ล้ำนบำท) % YoY % QoQ % YoY

รายไดจ้ากการขาย

1. ธุรกจิในประเทศ

1.1 รา้นคา้ปลกีของบรษิทัฯ 1,812.2 1,852.9 1,852.5 +2.2% -0.0% 5,551.7 5,582.6 +0.6%

1.2 งานโครงการ 260.4 253.2 281.1 +8.0% +11.0% 743.4 849.2 +14.2%

1.3 ตวัแทนจ าหน่าย 30.0 35.1 27.6 -7.9% -21.1% 100.2 97.8 -2.5%

1.4 ออนไลน์ 23.9 43.0 70.3 +193.8% +63.6% 54.1 144.7 +167.5%

รวมรายไดจ้ากการขายภายในประเทศ 2,126.5 2,184.2 2,231.5 +4.9% +2.2% 6,449.4 6,674.3 +3.5%

2. รายไดจ้ากต่างประเทศ 98.6 69.6 43.5 -55.8% -37.5% 368.6 154.2 -58.2%

รำยได้รวมจำกกำรขำย 2,225.1 2,253.8 2,275.0 +2.2% +0.9% 6,818.1 6,828.6 +0.2%

รำยได้รวมจำกกำรให้เช่ำและบริกำร 121.9 140.6 146.4 +20.1% +4.2% 358.7 413.2 +15.2%

รำยได้รวมจำกกำรด ำเนินงำน 2,347.0 2,394.4 2,421.5 +3.2% +1.1% 7,176.8 7,241.8 +0.9%

รำยได้อ่ืนๆ 38.3 31.8 27.5 -28.3% -13.7% 80.9 79.2 -2.2%

รำยได้รวม 2,385.3 2,426.2 2,448.9 +2.7% +0.9% 7,257.7 7,321.0 +0.9%
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1. รำยได้จำกกำรด ำเนินงำน

2,225.1 2,253.8 2,275.0

6,818.1 6,828.6

121.9 140.6 146.4

358.7 413.2

2,347.0 2,394.4 2,421.5

7,176.8 7,241.8

Q3/61 Q2/62 Q3/62 9M/61 9M/62

+0.9% YoY

+1.1% QoQ

+3.2% YoY
รายไดจ้ากการใหเ้ชา่และบรกิาร

รายไดจ้ากการขาย

หน่วย: ลา้นบาท, %

Q3/2562 vs Q3/2561 (YoY)

 ในไตรมาส 3/2562 รายไดร้วมจากการด าเนินงานมมีูลค่า 2,421.5 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 74.5 ล้านบาท หรอื 3.2% จากไตร
มาส 3/2561 โดยมเีหตุผลดงัต่อไปน้ี

 รำยได้จำกกำรขำย เพิม่ขึน้ 50.0 ลา้นบาท หรอื 2.2% จากไตรมาส 3/2561 เน่ืองจากรายไดจ้ากธุรกจิใน
ประเทศทิเ่พิม่ขึน้ 105.0 ลา้นบาท หรอื 4.9% ซึง่เป็นผลมาจากการเปิดตวัของสาขาใหม่ (Index Living Mall

บางกรวย-ไทรน้อย ซึง่เปิดใหบ้รกิารในเดอืนสงิหาคม 2561 Index Living Mall ชยัพฤกษ์ ซึง่เปิดใหบ้รกิารใน
เดอืนมกราคม 2562 รวมถงึ Index Living Mall จนัทบุรี และ WINNER ราชบุรี มกีารเปิดใหบ้รกิารสงิหาคม
2562) การเพิม่ขึน้ของยอดขายผา่นช่องทางออนไลน์ การเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากงานโครงการในประเทศ และการ
เตบิโตของ “Younique Customized Furniture 4.0” แมว้า่รายไดจ้ากต่างประเทศจะลดลง 55.0 ลา้นบาทหรอื
55.8% เน่ืองจากการปิดการด าเนินงานของ ILM Malaysia)

 รำยได้จำกกำรให้เช่ำและบริกำร เพิม่ขึน้ 24.5 ลา้นบาท หรอื 20.1% เน่ืองจากพืน้ทีเ่ช่าทีเ่พิม่ขึน้ (Index

Mall บางนา เปิดใหบ้รกิารในเดอืนกนัยายน 2561 Little Walk Pattaya เปิดใหบ้รกิารในเดอืนพฤศจกิายน
2561 และ Index Mall ชยัพฤกษ์ เปิดใหบ้รกิารในเดอืนมนีาคม 2562)

*มูลคา่อาจแตกต่างกนัทีท่ศนิยม 1 ต าแหน่งเนือ่งจากการปัดเศษ
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Q3/2562 vs Q2/2562 (QoQ)

9M/2562 vs 9M/2561 (YoY)

2. ต้นทนุขำยและบริกำร
หน่วย: ลา้นบาท, %

ตน้ทนุขายสนิคา้

ตน้ทนุการใหเ้ชา่และบรกิาร

1,271.2 1,257.3 1,249.0

3,846.6 3,797.9

70.6 85.1 84.0

204.0 246.6

1,341.9 1,342.4 1,333.0

4,050.6 4,044.5

Q3/61 Q2/62 Q3/62 9M/61 9M/62

-0.2% YoY

-0.7% QoQ

-0.7% YoY

 ในไตรมาส 3/2562 รายไดร้วมจากการด าเนินงานมมีูลค่า 2,421.5 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 27.1 ล้านบาท หรอื 1.1% จากไตร
มาส 2/2562 โดยมเีหตุผลดงัต่อไปน้ี

 รำยได้จำกกำรขำย เพิม่ขึ้น 21.2 ล้านบาท หรอื 0.9% จากไตรมาส 2/2562 เน่ืองจากรายได้จากธุรกิจใน
ประเทศเพิม่ขึน้ 47.3 ล้านบาท หรอื 2.2% ซึ่งเป็นผลมาการเพิม่ขึน้ของยอดขายผ่านช่องทางออนไลน์และการ
เพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากงานโครงการในประเทศ แมว้่ารายไดจ้ากต่างประเทศจะลดลง 26.1 ล้านบาทหรอื 37.5%

เน่ืองจากงานโครงการต่างประเทศทีล่ดลง
 รำยได้จำกกำรให้เช่ำและบริกำร เพิม่ขึน้ 5.8 ลา้นบาท หรอื 4.2% จากไตรมาส 2/2562 เน่ืองจากอตัราการเช่า

พืน้ทีซ่ึง่เพิม่สงูขึน้

 ในช่วง 9M/2562 รายไดร้วมจากการด าเนินงานมมีูลค่า 7,241.8 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 65.0 ล้านบาท หรอื 0.9% จากช่วง
9M/2561 โดยมเีหตุผลดงัต่อไปน้ี

 รำยได้จำกกำรขำย เพิม่ขึน้ 10.5 ล้านบาท หรอื 0.2% จากช่วง 9M/2562 เน่ืองจากรายไดจ้ากธุรกจิในประเทศ
ทีม่ผีลประกอบการดขีึน้ 224.9 ล้านบาท หรอื 3.5% ซึ่งเป็นผลมาจากการเปิดตวัของสาขาใหม่ (Index Living 

Mall บางกรวย-ไทรน้อย เปิดใหบ้รกิารในเดอืนสงิหาคม 2561 Index Living Mall ชยัพฤกษ์ เปิดใหบ้รกิารใน
เดอืนมกราคม 2562 Index Living Mall จนัทบุรี และ WINNER ราชบุรี เปิดใหบ้รกิารในเดอืนสงิหาคม 2562) 

การเพิม่ขึน้ของยอดขายผ่านช่องทางออนไลน์ การเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากงานโครงการในประเทศ และการเตบิโต
ของ “Younique Customized Furniture 4.0” แม้ว่ารายไดจ้ากต่างประเทศจะลดลง 214.4 ล้านบาทหรอื
58.2% ซึง่มสีาเหตุหลกัจากการปิดการด าเนินงานของ ILM Malaysia และการลดลงของงานโครงการต่างประเทศ

 รำยได้จำกกำรให้เช่ำและบริกำร เพิม่ขึน้ 54.5 ล้านบาท หรอื 15.2% จากช่วง 9M/2561 เน่ืองจากพืน้ทีเ่ช่าที่
เพิม่ขึน้ (Index Mall บางนา เปิดใหบ้รกิารในเดอืนกนัยายน 2561 Little Walk พทัยา เปิดใหบ้รกิารในเดอืน
พฤศจกิายน 2561 และ Index Mall ชยัพฤกษ์ เปิดใหบ้รกิารในเดอืนมนีาคม 2562)

 ในไตรมาส 3/2562 ตน้ทุนขายและบรกิารมมีลูคา่ 1,333.0 ลา้นบาท ลดลง 8.9 ลา้นบาท หรอื 0.7% จากไตรมาส 3/2561

โดยมเีหตุผลหลกัดงัต่อไปน้ี
 ต้นทุนขำยสินค้ำ ลดลง 22.2 ล้านบาท หรอื 1.8% จากไตรมาส 3/2561 ในขณะที่รายได้จากการขายสนิค้า

เพิม่ขึ้น เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงส่วนผสมของสนิคา้ (Product Mix) ซึ่งสามารถขายกลุ่มสนิค้าที่มอีตัราก าไร
ขัน้ตน้สงูไดส้ดัสว่นเพิม่ขึน้

 ต้นทุนกำรให้เช่ำและบริกำร เพิม่ขึน้ 13.4 ลา้นบาท หรอื 18.9% จากไตรมาส 3/2561 โดยตน้ทุนทีส่งูขึน้มา
จากคา่ใชจ้่ายของพืน้ทีใ่หเ้ช่าแหง่ใหม่ เช่น คา่เสื่อมราคา คา่สาธารณูปโภค คา่ใชจ้า่ยพนักงาน และคา่เช่าพืน้ที่
เป็นตน้

Q3/2562 vs Q3/2561 (YoY)
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3. ก ำไรขัน้ต้นและอตัรำก ำไรขัน้ต้น
หน่วย: ลา้นบาท, %

อตัราก าไรขัน้ตน้จากการใหเ้ช่า
และบรกิาร

ก าไรขัน้ตน้จากการขาย

อตัราก าไรขัน้ตน้จากการขาย

ก าไรขัน้ตน้จากการใหเ้ช่าและ
บรกิาร

42.1%
39.4%

42.6% 43.1%
40.3%

953.8 996.6 1,026.1 

2,971.4 3,030.7 

51.3 55.4 62.4

154.7 166.6

1,005.1 1,052.0 1,088.5 

3,126.1 3,197.3 

Q3/61 Q2/62 Q3/62 9M/61 9M/62

+2.3% YoY

+3.5% QoQ

+8.3% YoY

42.9%
44.2%

45.1%
43.6%

44.4%

• ในไตรมาส 3/2562 ตน้ทนุจดัจ าหน่ายมมีลูคา่ 1,088.5 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 83.4 ลา้นบาท หรอื 8.3% จากไตรมาส 3/2561

โดยมสีาเหตุดงัน้ี
 ก ำไรขัน้ต้นจำกกำรขำย เพิม่ขึน้ 72.3 ลา้นบาท หรอื 7.6% จากไตรมาส 3/2561 ซึง่เป็นผลมาจากการ

เพิม่ขึน้ของรายไดจ้าการขาย การเปลีย่นแปลงสว่นผสมของสนิคา้ (Product Mix) ซึง่สามารถขายกลุ่มสนิคา้ทีม่ี
อตัราก าไรขัน้ตน้สงูไดส้ดัสว่นเพิม่ขึน้ รวมถงึการเตบิโตของยอดขายสนิคา้เฟอรนิ์เจอร์ โดยเฉพาะยอดขายจาก
“Younique Customized Furniture 4.0”

 ก ำไรขัน้ต้นจำกกำรให้เช่ำและบริกำร เพิม่ขึน้ 11.1 ลา้นบาท หรอื 21.6% จากไตรมาส 3/2561 โดยเป็นผล
มาจากอตัราการเช่าพืน้ทใีหเ้ช่าซึง่เพิม่สงูขึน้ รวมถงึการเพิม่ขึน้ของพืน้ทีใ่หเ้ช่า

Q3/2562 vs Q3/2561 (YoY)

Q3/2562 vs Q2/2562 (QoQ)

9M/2562 vs 9M/2561 (YoY)

 ในไตรมาส 3/2562 ตน้ทุนขายและบรกิารมมีลูคา่ 1,333.0 ลา้นบาท ลดลง 9.4 ลา้นบาท หรอื 0.7% จากไตรมาส
2/2562 โดยมเีหตุผลหลกัดงัต่อไปน้ี

 ในช่วง 9M/2562 ตน้ทุนขายและบรกิารมมีลูคา่รวม 4,044.5 ลา้นบาท ลดลง 6.1 ลา้นบาท หรอื 0.2% จากช่วง
9M/2561 โดยมเีหตุผลหลกัดงัต่อไปน้ี

 ต้นทุนขำยสินค้ำ ลดลง 8.3 ลา้นบาท หรอื 0.7% จากไตรมาส 2/2562 ในขณะทีร่ายไดจ้ากการขายสนิคา้
เพิม่ขึน้ เน่ืองจากการเปลีย่นแปลงสว่นผสมของสนิคา้ (Product Mix) ซึง่สามารถขายกลุ่มสนิคา้ทีม่อีตัราก าไร
ขัน้ตน้สงูไดส้ดัสว่นเพิม่ขึน้

 ต้นทุนกำรให้เช่ำและบริกำร ลดลง 1.1 ลา้นบาท หรอื 1.3% จากไตรมาส 2/2562 เน่ืองจากการบรหิาร
คา่ใชจ้า่ยทีด่ขีึน้

 ต้นทุนขำยสินค้ำ ลดลง 48.7 ลา้นบาท หรอื 1.3% จากช่วง 9M/2561 ในขณะทีร่ายไดจ้ากการขายสนิคา้
เพิม่ขึน้ เน่ืองจากการขายกลุ่มสนิคา้ทีม่กี าไรขัน้ตน้สงูขึน้

 ต้นทุนกำรให้เช่ำและบริกำร เพิม่ขึน้ 42.6 ลา้นบาท หรอื 20.9% จากช่วง 9M/2561 โดยตน้ทุนทีส่งูขึน้มาจาก
คา่ใชจ้า่ยของพืน้ทีใ่หเ้ช่าแห่งใหม่ เช่น ค่าเสื่อมราคา ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายพนักงาน และค่าเช่าพืน้ที่ เป็น
ตน้
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Q3/2562 vs Q2/2562 (QoQ)

9M/2562 vs 9M/2561 (YoY)

 ในไตรมาส 3/2562 ก าไรขัน้ตน้มมีูลคา่ 1,088.5 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 36.5 ลา้นบาท หรอื 3.5% จากไตรมาส 2/2562 โดย
มสีาเหตุดงัน้ี

 ก ำไรขัน้ต้นจำกกำรขำย เพิม่ขึน้ 29.5 ลา้นบาท หรอื 3.0% จากไตรมาส 2/2562 ซึง่เป็นผลมาจากการ
เพิม่ขึน้ของรายไดจ้าการขาย การเปลีย่นแปลงสว่นผสมของสนิคา้ (Product Mix) ซึง่สามารถขายกลุ่มสนิคา้ที่
มอีตัราก าไรขัน้ตน้สงูไดส้ดัสว่นเพิม่ขึน้ รวมถงึการเตบิโตของยอดขายสนิคา้เฟอรนิ์เจอร์ โดยเฉพาะยอดขาย
จาก “Younique Customized Furniture 4.0”

 ก ำไรขัน้ต้นจำกกำรให้เช่ำและบริกำร เพิม่ขึน้ 7.0 ลา้นบาท หรอื 12.6% จากไตรมาส 2/2562 เป็นผลมา
จากอตัราการเช่าพืน้ทีเ่พิม่สงูขึน้

 ในช่วง 9M/2562 ก าไรขัน้ตน้มมีลูคา่รวม 3,197.3 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 71.1 ลา้นบาท หรอื 2.3% จากช่วง 9M/2561 โดย
มสีาเหตุดงัน้ี

 ก ำไรขัน้ต้นจำกกำรขำย เพิม่ขึน้ 59.2 ลา้นบาท หรอื 2.0% จากช่วง 9M/2561 2562 ซึง่เป็นผลมาจากการ
เพิม่ขึน้ของรายไดจ้าการขาย การเปลีย่นแปลงสว่นผสมของสนิคา้ (Product Mix) ซึง่สามารถขายกลุ่มสนิคา้ที่
มอีตัราก าไรขัน้ตน้สงูไดส้ดัสว่นเพิม่ขึน้ รวมถงึการเตบิโตของยอดขายสนิคา้เฟอรนิ์เจอร์ โดยเฉพาะยอดขาย
จาก “Younique Customized Furniture 4.0”

 ก ำไรขัน้ต้นจำกกำรให้เช่ำและบริกำร เพิม่ขึน้ 11.9 ลา้นบาท หรอื 7.7% จากช่วง 9M/2561 เป็นผลมาจาก
อตัราการเช่าพืน้ทีเ่พิม่ขึน้ รวมถงึการเพิม่ขึน้ของพืน้ทีส่ าหรบัใหเ้ช่าแหง่ใหม่

4. ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและจดัจ ำหน่ำย*
หน่วย: ลา้นบาท, %

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย

รอ้ยละต่อรายไดจ้ากการ
ด าเนินงาน

595.9 587.2 603.7 

1,705.0 1,778.9 

 Q3/61  Q2/62  Q3/62  9M/61  9M/62

25.4% 24.5% 24.9% 23.8% 24.6%

+4.3% YoY

+2.8% QoQ

+1.3% YoY

*คา่ใชจ้่ายในการขายและจดัจ าหน่ายเป็นคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ในรา้นคา้ปลกีและพื้นทีเ่ชา่ของบรษิทัฯ เชน่ คา่ใชจ้่ายพนกังาน คา่เสือ่มราคา คา่สาธารณูปโภค
และคา่เชา่ ฯลฯ

Q3/2562 vs Q3/2561 (YoY)

 ในไตรมาส 3/2562 คา่ใชจ้า่ยในการขายและจดัจ าหน่ายมมีลูคา่ 603.7 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 7.8 ลา้นบาท หรอื 1.3% จาก
ไตรมาส 3/2561 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากคา่ใช้จา่ยจากสาขาใหม่ ทัง้จากรา้นคา้ปลกีและพืน้ทีเ่ช่าของบรษิทัฯ รวมถงึการ
เพิม่ขึน้ของคา่ใช้จา่ยในการสง่เสรมิการขาย โดยเฉพาะโฆษณาออนไลน์ อยา่งไรกต็าม อตัราสว่นคา่ใชจ้า่ยต่อรายไดจ้าก
การด าเนินงานลดลง เน่ืองจากรายไดจ้ากการด าเนินงานทีเ่พิม่ขึน้และการบรหิารคา่ใชจ้่ายไดม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้

Q3/2562 vs Q2/2562 (QoQ)

 ในไตรมาส 3/2562 คา่ใชจ้า่ยในการขายและจดัจ าหน่ายมมีลูคา่ 603.7 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 16.5 ลา้นบาท หรอื 2.8% จาก
ไตรมาส 2/2562 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากคา่ใชจ้า่ยจากรา้นคา้ปลกีสาขาใหม่ รวมถงึการเพิม่ขึน้ของคา่ใชจ้า่ยในการ
สง่เสรมิการขาย โดยเฉพาะโฆษณาออนไลน์ อยา่งไรกต็าม อตัราสว่นคา่ใชจ้่ายต่อรายไดจ้ากการด าเนินงานลดลง
เน่ืองจากรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้ และการบรหิารคา่ใชจ้า่ยไดม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้
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5. ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร*

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร

รอ้ยละต่อรายไดจ้ากการ
ด าเนินงาน

9M/2562 vs 9M/2561 (YoY)

296.4 284.8 307.7

902.2 902.4

Q3/61 Q2/62 Q3/62 9M/61 9M/62

12.6% 11.9% 12.7% 12.6% 12.5%

+0.02% YoY

+8.1% QoQ

+3.8% YoY

*คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร เป็นคา่ใชจ้า่ยในสว่นงานสนบัสนุน เชน่ คา่ใชจ้่ายพนกังาน คา่จดัสง่สนิคา้ และคา่เสือ่มราคา เป็นตน้

Q3/2562 vs Q2/2562 (QoQ)

Q3/2562 vs Q3/2561 (YoY)

9M/2562 vs 9M/2561 (YoY)

 ในไตรมาส 3/2562 คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารมมีลูคา่ 307.7 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 11.4 ลา้นบาท หรอื 3.8% จากไตร
มาส 3/2561 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของคา่ใชจ้่ายพนักงาน คา่เสื่อมราคา รวมถงึคา่จดัส่งสนิคา้ซึง่
เพิม่ขึน้ตามจ านวนรอบการขนสง่ตามยอดขายทีเ่พิม่ขึน้

 ในไตรมาส 3/2562 คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารมมีลูคา่ 307.7 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 22.9 ลา้นบาท หรอื 8.1% จากไตร
มาส 2/2562 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของคา่ใชจ้่ายพนักงาน คา่เสื่อมราคา รวมถงึคา่จดัส่งสนิคา้ซึง่
เพิม่ขึน้ตามจ านวนรอบการขนสง่ตามยอดขายทีเ่พิม่ขึน้

 ในช่วง 9M/2562 ค่าใช้จ่ายในการบรหิารมมีูลค่า 902.4 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 0.2 ล้านบาท หรอื 0.02% จาก ช่วง
9M/2561 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่าเสื่อมราคา ค่าจดัส่งสนิคา้ซึ่งเพิม่ขึน้ตาม
จ านวนรอบการขนสง่ตามยอดขายทีเ่พิม่ขึน้ รวมถงึการปรบัเพิม่ขึน้ของอตัราค่าขนส่งตัง้แต่เดือนพฤษภาคม 2561

อย่างไรก็ตาม อตัราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายไดจ้ากการด าเนินงานปรบัตวัลดลง จากรายไดท้ี่เพิม่ขึ้นและการบรหิาร
จดัการต้นทุนที่ดีขึ้นถึงแม้จะมีค่าใช้จ่ายครัง้เดยีวจ านวน 26.2 ล้านบาท จากการปรบัเพิม่ขึ้นของผลประโยชน์
พนักงานเมื่อเกษยีณอายุในช่วงไตรมาส 1/2562

หน่วย: ลา้นบาท, %

 ในช่วง 9M/2562 คา่ใชจ้า่ยในการขายและจดัจ าหน่ายมมีลูคา่ 1,778.9 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 73.8 ลา้นบาท หรอื 4.3%

จาก ช่วง 9M/2561 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากคา่ใชจ้า่ยจากสาขาใหม่ ทัง้จากรา้นคา้ปลกีและพืน้ทีเ่ช่าของบรษิทัฯ รวมถงึ
การเพิม่ขึน้ของคา่ใชจ้า่ยในการสง่เสรมิการขาย โดยเฉพาะโฆษณาออนไลน์
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6. ต้นทนุทำงกำรเงิน
หน่วย: ลา้นบาท, %

42.5 48.1 50.5

128.2
138.5

Q3/61 Q2/62 Q3/62 9M/61 9M/62

+8.0% YoY

+4.9% QoQ

+18.7% YoY

Q3/2562 vs Q2/2562 (QoQ)

9M/2562 vs 9M/2561 (YoY)

 ในไตรมาส 3/2562 ตน้ทุนทางการเงนิมมีลูคา่ 50.5 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 2.4 ลา้นบาท หรอื 4.9% จากไตรมาส
2/2562

Q3/2562 vs Q3/2561 (YoY)

 ในไตรมาส 3/2562 ตน้ทุนทางการเงนิมมีลูคา่ 50.5 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 8.0 ลา้นบาท หรอื 18.7% จากไตรมาส
3/2561

 โดยการเพิม่ขึน้ของตน้ทุนทางการเงนิเกดิจากการกูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิทีส่งูขึน้ระหว่างงวดการด าเนินงาน อยา่งไรก็
ตาม หน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ ณ สิน้ไตรมาส 3/2562 ปรบัตวัลดลงมาอยูท่ี่ 4,975.8 ลา้นบาท จาก 5,691.0 ลา้นบาท ณ
สิน้ไตรมาส 2/2562 และ 4,987.6 ลา้นบาท ณ สิน้ไตรมาส 3/2561 เน่ืองจาก บรษิทัฯ ไดช้ าระคนืหุน้กูแ้ละเงนิกูย้มื
บางสว่นแลว้

 ในช่วง 9M/2562 ตน้ทุนทางการเงนิมมีลูคา่ 138.5 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 10.3 ลา้นบาท หรอื 8.0% จากช่วง 9M/2561

7. ค่ำใช้จ่ำย (รำยได้) ภำษีเงินได้
หน่วย: ลา้นบาท, %

25.0

5.7 (11.6)

103.1

1.6

Q3/61 Q2/62 Q3/62 9M/61 9M/62

-98.5% YoY

-304.6% QoQ

-146.5% YoY

Q3/2562 vs Q3/2561 (YoY)

 ในไตรมาส 3/2562 รายไดภ้าษเีงนิไดม้มีลูคา่ 11.6 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัไตรมาส 3/2561 ซึง่มคีา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้
มลูคา่ 25.0 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากสทิธปิระโยชน์ทางภาษทีีไ่ดร้บัจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิการ
ลงทุนแหง่ประเทศไทยในการสง่เสรมิการลงทุนของบรษิทั อนิเดก็ซ์ อนิเตอรเ์ฟิรน์ จ ากดั (“IDF”) ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ยของ
บรษิทัฯ ตัง้แต่ช่วงตน้ปี 2562
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8. ก ำไรสทุธิและอตัรำก ำไรสทุธิ
หน่วย: ลา้นบาท, %

ก าไรสทุธิ

อตัราก าไรสทุธิ

Q3/2562 vs Q2/2562 (QoQ)

9M/2562 vs 9M/2561 (YoY)

 ในไตรมาส 3/2562 รายไดภ้าษเีงนิไดม้มีลูคา่ 11.6 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัไตรมาส 2/2562 ซึง่มคีา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิได้
5.7 ลา้นบาท จากสทิธปิระโยชน์ทางภาษทีีไ่ดร้บัจากส านักงานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนแหง่ประเทศไทย

 ในช่วง 9M/2562 คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิไดม้มีลูคา่ 1.6 ลา้นบาท ลดลงจากช่วง 9M/2561 จ านวน 101.5 ลา้นบาท หรอื
98.5% จากสทิธปิระโยชน์ทางภาษทีีไ่ดร้บัจากส านักงานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนแหง่ประเทศไทย

4.4%

6.5% 6.8%

4.2%
6.2%

105.0

158.0 165.6

307.1

455.4

Q3/61 Q2/62 Q3/62 9M/61 9M/62

+4.9% QoQ

+57.8% YoY

+48.3% YoY

Q3/2562 vs Q3/2561 (YoY)

 ในไตรมาส 3/2562 ก าไรสุทธมิมีลูคา่ 165.6 ลา้นบาทเพิม่ขึน้ 60.7 ลา้นบาท หรอื 57.8% จากไตรมาส 3/2561 โดยมี
สาเหตุหลกัดงัต่อไปน้ี

 รายได้จากการขายสินค้าที่ เพิ่มขึ้นจากยอดขายของสาขาใหม่ รวมถึงการเติบโตของ “Younique 

Customized Furniture 4.0” ยอดขายออนไลน์ และโครงการในประเทศ
 รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบรกิารทีเ่พิม่ขึน้ จากพืน้ทีเ่ช่าทีเ่พิม่ขึน้ และอตัราการเช่าทีเ่พิม่ขึน้
 การเพิม่ขึน้ของอตัราก าไรขัน้ตน้จากการขาย เน่ืองจากการเปลีย่นแปลงสว่นผสมของสนิคา้ (Product Mix)

โดยสามารถขายกลุ่มสนิคา้ทีม่อีตัราก าไรขัน้ตน้สงูไดส้ดัสว่นเพิม่ขึน้
 การเพิม่ขึน้ของอตัราก าไรขัน้ตน้จากการใหเ้ช่าและบรกิาร เน่ืองจากอตัราการเช่าทีเ่พิม่ขึน้
 การลดลงของอตัราสว่นคา่ใช้จา่ยในการขายและการจดัจ าหน่ายต่อรายไดจ้ากการด าเนินงาน ซึง่เป็นผลมา

จากรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้และการบรหิารคา่ใชจ้า่ยไดม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้
 สทิธปิระโยชน์ทางภาษจีากส านักงานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนแหง่ประเทศไทย
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 ในไตรมาส 3/2562 ก าไรสุทธมิมีลูคา่ 165.6 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 7.7 ล้านบาท หรอื 4.9% จากไตรมาส 2/2562 โดยมี
สาเหตุหลกัดงัต่อไปน้ี

 รายไดจ้ากการขายสนิคา้ทีเ่พิม่ขึน้จากการเตบิโตของ “Younique Customized Furniture 4.0” ยอดขาย
ออนไลน์ และโครงการในประเทศ

 รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบรกิารทีเ่พิม่ขึน้ เน่ืองจากอตัราการเช่าทีเ่พิม่ขึน้
 การเพิ่มขึ้นของอตัราก าไรขัน้ต้นจากการขาย เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงส่วนผสมของสนิค้า (Product 

Mix) โดยสามารถขายกลุ่มสนิคา้ทีม่อีตัราก าไรขัน้ตน้สงูไดส้ดัสว่นเพิม่ขึน้
 การเพิม่ขึน้ของอตัราก าไรจากการใหเ้ช่าและใหบ้รกิาร เน่ืองจากอตัราการเช่าทีเ่พิม่ขึน้
 สทิธปิระโยชน์ทางภาษจีากส านักงานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนแหง่ประเทศไทย

 ในช่วง 9M/2562 ก าไรสุทธมิมีลูคา่ 455.4 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 148.3 ลา้นบาท หรอื 48.3% จากช่วง 9M/2561 โดยมี
สาเหตุหลกัดงัต่อไปน้ี

 รายได้จากการขายสินค้าที่เพิ่มขึ้นจากสาขาใหม่ การเติบโตของ “Younique Customized Furniture 

4.0” ยอดขายออนไลน์ และโครงการในประเทศ
 รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบรกิารทีเ่พิม่ขึน้ จากพืน้ทีเ่ช่าทีเ่พิม่ขึน้ และอตัราการเช่าทีเ่พิม่ขึน้
 การเพิ่มขึ้นของอตัราก าไรขัน้ต้นจากการขาย เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงส่วนผสมของสนิค้า (Product 

Mix) โดยสามารถขายกลุ่มสนิคา้ทีม่อีตัราก าไรขัน้ตน้สงูไดส้ดัสว่นเพิม่ขึน้
 การลดลงของอตัราส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้จากการด าเนินงาน ซึ่งเป็นผลมาจากรายได้ที่

เพิม่ขึน้ การบรหิารคา่ใชจ้า่ยไดม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้
 สทิธปิระโยชน์ทางภาษจีากส านักงานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนแหง่ประเทศไทย
 ในงวด 9M/2561 บรษิทัฯ ไดร้บัรูผ้ลขาดทุนจากการปิดการด าเนินงานของ ILM Malaysia จ านวน 119.3

ลา้นบาท (สุทธหิลงัหกัภาษเีฉพาะสว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่)

9M/2562 vs 9M/2561 (YoY)

Q3/2562 vs Q2/2562 (QoQ)
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งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน

สินทรพัยร์วม หน้ีสินรวมและส่วนของผูถื้อหุ้น

หน่วย: ลา้นบาท, % หน่วย: ลา้นบาท, %

31 ธ.ค. 61

สินทรพัย์

หน้ีสิน

ส่วนของผู้ถือหุ้น

30 ก.ย. 62 31 ธ.ค. 61 30 ก.ย. 62

5,969 5,852

2,379 2,495

1,494 1,435

1,109 1,159

308 419
294 248
729 889

12,282 12,496 

4,571 4,830

2,245

3,776

1,300

999
532

715 860

530
643

1,922
1,855

12,282 12,496

2%
3%

19%

9%

49%

12%

6%

37%

18%

11%

8%

6%

4%

39%

30%

4%

7%

5%

3%

20%

9%

47%

12%

7%

16%
15%

0%

2%

อื่นๆ
ลกูหน้ีการคา้

ลกูหน้ีอื่น
อสงัหารมิทรพัย์เพือ่การลงทุน

สทิธกิารเช่า

สนิคา้คงเหลอื

ทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์

อื่นๆ

เงนิกูย้มืระยะยาวทีถ่งึก าหนด
ช าระภายในหนึ่งปี

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกู้ยมื
ระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ

เจา้หน้ีการคา้

หุน้กูร้ะยะยาวทีถ่งึก าหนด
ช าระภายในหนึ่งปี
เงนิกูร้ะยะยาวจากสถาบนั
การเงนิ

สว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัใหญ่

 ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วมเทา่กบั 12,496 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 214 ล้านบาท หรอื 1.7% จากมูลค่า
12,282 ลา้นบาท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 โดยมเีหตุผลหลกัดงัต่อไปน้ี

 เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดทีเ่พิม่ขึน้จากการเสนอขายหุน้แก่สาธารณะเป็นครัง้แรก (IPO)

 สนิคา้คงเหลอืทีเ่พิม่ขึน้โดยหลกัเป็นสนิคา้ส าหรบัร้าน Index Living Mall แห่งใหม่ในจงัหวดัจนัทบุรี และรา้น
WINNER ในจงัหวดัราชบุรี รวมถงึสนิคา้ทีร่อสง่มอบของลูกคา้โครงการ

 อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนทีเ่พิม่ขึน้จากพืน้ทีใ่หเ้ช่าแหง่ใหม่

 ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 บรษิทัฯ มหีน้ีสนิรวม 7,666 ล้านบาท ลดลง 44 ล้านบาท หรอื 0.6% จาก 7,710 ล้านบาท ณ
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 เน่ืองจากการลดลงของเงนิกู้ยมืเงนิจากสถาบนัการเงนิ ซึ่งเป็นผลมาจากการช าระคืนหุน้กู้ และ
เงนิกูย้มืระยะสัน้บางสว่น

 ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 บรษิัทฯ มสี่วนของผูถ้ือหุน้ของบรษิทัใหญ่รวม 4,830 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 259 ล้านบาท หรอื
5.7% จาก 4,571 ล้านบาท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเพิ่มทุนผ่านการเสนอขายหุ้นแก่
สาธารณะเป็นครัง้แรก (IPO) รวมถงึผลก าไรจากการด าเนินงานในช่วง 9M/2562 
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แนวโน้มในอนำคต

กำรขยำยสำขำร้ำน WINNER

กำรขยำยสำขำร้ำน WINNER

บรษิทัฯ มแีผนในการเพิม่ฐานลูกคา้โดยการขยายสาขารา้น WINNER ซึง่
เป็นรา้นเฟอรนิ์เจอร์ขนาดเลก็เพิม่อกี 2 สาขา ภายในไตรมาส 2/2563

ภายใตรู้ปแบบการบรหิารโดยบรษิทัฯ เอง (COCO - Company Owned

Company Operated) หลงัจากทีบ่รษิทัฯ ไดเ้ปิดใหบ้รกิารรา้น WINNER

สาขาแรกทีจ่งัหวดัราชบุรแีลว้ เมือ่วนัที่ 23 สงิหาคม 2562 ทีผ่่านมา

กำรขยำยสำขำ Younique Customized Furniture 4.0

กำรขยำยสำขำร้ำน Younique Customized Furniture

ณ สิน้ไตรมาส 3/2562 บรษิทัฯ มสีาขา “Younique Customized

Furniture 4.0” ทัง้หมด 10 สาขา และเพือ่เป็นการพฒันานวตักรรมและ
ผลติภณัฑใ์หม่ๆ รวมถงึเพิม่ฐานลกูคา้ บรษิทัฯ มแีผนทีจ่ะขยายสาขาเพิม่
2 - 3 สาขา บรเิวณสาขารา้น Index Living Mall ในแต่ละไตรมาส

กำรขยำยสำขำร้ำน Index Living Mall

กำรขยำยสำขำร้ำน Index Living Mall

บรษิทัฯ มแีผนทีจ่ะขยายสาขา Index Living Mall 1-2 สาขาต่อปี โดยที่
ผ่านมา บรษิทัฯ ประสบความส าเรจ็ในการเปิดสาขาในเมอืงหลกัที่มีก าลงั
ซื้อสงู อยา่งไรกต็าม บรษิทัฯ ยงัคงมแีผนทีจ่ะขยายสาขาไปยงัพื้นทีอ่ื่นๆ ที่
มกี าลงัซื้ออยูใ่นระดบักลางและมศีกัยภาพต่อไป

ในส่วนของการขยายสาขา Index Living Mall ที่ไดว้างแผนไวส้ าหรบัปี
2563 บรษิทัฯ อยูร่ะหวา่งการทบทวนสถานที่ใหม่ ซึ่งอาจแตกต่างไปจากที่
ได้มกีารวางแผนและเปิดเผยขอ้มูลไว้เบื้องต้น เน่ืองจากบรษิทัฯ ต้องการ
เลือกเปิดสาขาจากการพจิารณาระยะเวลาในการคืนทุนที่เหมาะสมที่สุด
ภายใตส้ถานการณ์ปัจจุบนั รวมถงึพจิารณาจากแนวโน้มสถานการณ์ทีอ่าจ
เกดิขึน้ในอนาคต
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กำรปรบัลดขนำดพืน้ท่ีสำขำท่ีมีขนำดใหญ่

กำรปรบัลดขนำดพืน้ท่ีสำขำท่ีมีขนำดใหญ่ (Oversized) 

โดยเปล่ียนเป็นพืน้ท่ีเช่ำแทน
บรษิทัฯ มแีผนในการเพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารสนิทรพัยโ์ดยการปรบัลด
ขนาดพืน้ทีส่าขาทีม่ขีนาดใหญ่เกนิจ าเป็นโดยจะเปลีย่นเป็นพื้นทีเ่ช่าแทน

โดยบรษิทัฯ ได้เล็งเห็นถงึความส าเรจ็ของพื้นที่ส าหรบัครอบครวั สุขภาพ
รา้นอาหาร และการศกึษา ทีเ่ป็นจุดส าคญัทีช่่วยในการดงึดูดและเพิม่จ านวน
ผูใ้ชบ้รกิารทีร่า้น Index Living Mall โดยในอนาคตบรษิทัฯ คาดว่าจะมกีาร
ปรบัปรุงสาขา 1-2 แห่งต่อปี

กำรติดตัง้แผงพลงังำนแสงอำทิตย์

กำรติดตัง้แผงพลงังำนแสงอำทิตย์

บริษัทฯ ได้มีการติดตัง้แผงพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาโรงงานและร้าน
Index Living Mall ทัง้หมด 4 สาขา ในปี 2561 ทีผ่่านมา โดยการตดิตัง้แผง
พลงังานแสงอาทติยจ์ะสามารถช่วยลดค่าพลงังานไฟฟ้าส าหรบัการด าเนินงาน
ของบรษิทัฯ ไดอ้ยา่งยัง่ยนื

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มแีผนที่จะตดิตัง้แผงพลงังานแสงอาทติย์ที่ร้าน Index Living 

Mall อีก 6 แห่งภายในไตรมาส 4/2562 รวมถึงสาขาอื่นๆ เพิม่เติมอีกในปี
ต่อไป


