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แนวโน้มในอนาคต

 บรษิทั อนิเดก็ซ์ ลฟิวิง่มอลล์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ” หรอื “ILM”) มกี าไรสุทธใินไตรมาส 4/2562 จ านวน 140.7 ล้าน
บาท ลดลง 40.3% จากไตรมาส 4/2561 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการลดลงของก าไรขัน้ต้นจากการขาย เน่ืองจากการลดล้าง
สตอ็คสนิคา้เก่าและสนิคา้ตกแต่งตามเทศกาล รวมถงึการขายสนิคา้ทีม่อีตัราก าไรต ่าในปรมิาณมากให้กบัลูกคา้โครงการ ซึ่ง
สง่ผลใหส้นิคา้คงเหลอื ณ สิน้ไตรมาส 4/2562 ปรบัลดลงเป็นอยา่งมาก บรษิทัฯ จงึคาดว่าอตัราก าไรขัน้ต้นจากการขายสนิคา้
จะสามารถกลบัมาอยูใ่นระดบัปกตไิดใ้นไตรมาส 1/2563   

 ในไตรมาส 4/2561 บรษิทัฯ มกีารกลบัรายการทางบญัชขีองค่าใช้จ่ายจากการปิดการด าเนินงานของ ILM Malaysia จ านวน
83.9 ลา้นบาท ซึง่หากไมร่วมคา่ใชจ้า่ยครัง้เดยีวในสว่นน้ี บรษิทัฯ จะมกี าไรสุทธใินไตรมาส 4/2561 เทา่กบั 151.8 ลา้นบาท

 รายไดจ้ากการด าเนินงานยงัสามารถเตบิโตไดอ้ยา่งต่อเน่ือง โดยเตบิโต 3.0% เมื่อเทยีบกบัไตรมาส 4/2561 โดยมปัีจจยั
สนับสนุนจากการเตบิโตของรายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบรกิาร ซึง่เตบิโตสงูถงึ 18.6% ในขณะทีร่ายไดจ้ากการขายสนิคา้เตบิโต
2.2% โดยมปัีจจยัสนับสนุนหลกัจากยอดขายออนไลน์ซึง่เตบิโตอยา่งโดดเดน่ 133.1% และ “Younique Customized

Furniture 4.0” ซึง่เตบิโตอยา่งมนีัยส าคญัถงึ 25.0%

 ถงึแมว้า่ภาพรวมของก าไรขัน้ตน้ปรบัตวัลดลง แต่ก าไรขัน้ต้นจากการใหเ้ช่าและบรกิารเตบิโตสูงถงึ 26.9% เมื่อเทยีบกบัไตร
มาส 4/2561 โดยมปัีจจยัสนับสนุนจากการเพิม่ขึน้ของพืน้ทีเ่ช่าและอตัราการเช่า

 รายไดจ้ากต่างประเทศยงัสามารถเตบิโตไดด้เีน่ืองจากการเปิดสาขาแฟรนไชสแ์ห่งใหม่ทีป่ระเทศเวยีดนาม 2 แห่ง รวมถงึการ
เตบิโตของสนิคา้ OEM และโครงการในต่างประเทศทีเ่พิม่ขึน้

 บรษิทัฯ ด าเนินการเปิดสาขาใหมอ่ยา่งต่อเน่ือง ซึง่ช่วยสนับสนุนใหร้ายไดจ้ากการขายสนิคา้เพิม่ขึน้ โดยในไตรมาส 4/2562 ที่
ผ่านมา บริษัทฯ ได้เปิดสาขาแฟรนไชส์ใหม่ทัง้หมด 2 สาขา ในประเทศเวียดนาม รวมถึงการเปิดสาขา “Younique 

Customized Furniture 4.0” เพิม่อกี 2 แหง่ในสาขาของ Index Living Mall 

สรปุสำระส ำคญั
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Q4/2562 vs Q4/2561

2562 vs 2561

*มูลคา่อาจแตกต่างกนัทีท่ศนิยม 1 ต าแหน่งเนือ่งจากการปัดเศษ

หมายเหตุ: *คา่ใชจ้่ายครัง้เดยีวในปี 2018 มาจากการปิด ILM Malaysia และในปี 2019 มาจากคา่ใชจ้่ายผลประโยชน์เมื่อเกษยีณอายขุองพนกังาน

 บรษิทัฯ มกี าไรสุทธใินปี 2562 จ านวน 596.1 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 9.8% จากปี 2561 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของ
รายไดจ้ากการขายสนิคา้และรายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบรกิาร การเพิม่ขึน้ของก าไรขัน้ต้นจากการใหเ้ช่าและบริการเน่ืองจาก
พื้นที่เช่าที่เพิม่ขึ้นและอตัราการเช่าพื้นที่ รวมถึงค่าใช้จ่ายในการขายและจดัจ าหน่ายที่ลดลงจากการบริหารค่าใช้จ่ายที่มี
ประสทิธภิาพมากขึน้

 รายไดจ้ากการด าเนินงานเตบิโต 1.4% เมื่อเทยีบกบัปี 2561 โดยมปัีจจยัสนับสนุนหลกัจากการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการให้
เช่าและบรกิารซึง่เตบิโตสงูถงึ 16.1% ในขณะทีร่ายไดจ้ากการขายสนิคา้เตบิโตเลก็น้อยที่ 0.7% โดยรายไดจ้ากการสนิคา้มี
ปัจจยัขบัเคลื่อนการเตบิโตหลกั คอื ยอดขายออนไลน์ซึง่เตบิโตโดดเดน่ 155.0% ยอดขาย “Younique Customized

Furniture 4.0” ซึง่เตบิโตอยา่งมนีัยส าคญั 55.1% และงานโครงการภายในประเทศซึง่เตบิโต 9.8%

 ILM ประสบความส าเรจ็ในการเปิดตวัสาขาใหมห่ลายสาขาในช่วงปีทีผ่่านมา ส่งผลใหร้ายได้จากการขายสนิคา้เตบิโตไดอ้ย่าง
ต่อเน่ือง โดยสาขาทีเ่ปิดใหม่ในปี 2562 ได้แก่ Index Living Mall สาขาชยัพฤกษ์ (มกราคม 2562) Index Living Mall

สาขาจนัทบุรี (สงิหาคม 2562) WINNER สาขาราชบุรี (สงิหาคม 2562) “Younique Customized Furniture 4.0” จ านวน
5 สาขา และรา้นแฟรนไชสท์ีป่ระเทศเวยีดนามอกี 2 สาขา

สรปุผลกำรด ำเนินงำน Q4/61 Q3/62 Q4/62
เปลี่ยนแปลง

+/-
2018 2019

เปลี่ยนแปลง
+/-

(หน่วย: ล้ำนบำท) % YoY % QoQ % YoY

รายไดจ้ากการขาย 2,356.1 2,275.0 2,407.6 +2.2% +5.8% 9,174.2 9,236.1 +0.7%

รายไดจ้ากการใหเ้ชา่และบรกิาร 125.3 146.4 148.6 +18.6% +1.5% 484.1 561.9 +16.1%

รำยได้รวมจำกกำรด ำเนินงำน 2,481.4 2,421.5 2,556.2 +3.0% +5.6% 9,658.2 9,798.0 +1.4%

ก าไรขัน้ตน้ 1,137.0 1,088.5 1,064.8 -6.4% -2.2% 4,263.2 4,262.1 -0.03%

EBITDA 430.7 393.8 419.3 -2.7% +6.5% 1,360.8 1,566.8 +15.1%

ก ำไรสุทธิ 235.8 165.6 140.7   -40.3% -15.1% 542.9 596.1 +9.8%

อตัรำก ำไรขัน้ต้น (%) 45.8% 45.0% 41.7% - - 44.1% 43.5% -

อตัรำ EBITDA (%) 17.3% 16.1% 16.2% - - 13.9% 15.8% -

อตัรำก ำไรสุทธิ (%) 9.5% 6.8% 5.4% - - 5.6% 6.0% -

ค่ำใช้จำ่ยครัง้เดียว (กลบัรำยกำร)* (83.9) - - - - 35.4 21.0 -40.7%

ก ำไรสุทธิไมร่วมค่ำใช้จำ่ยครัง้เดียว 151.8 165.6 140.7 -7.4% -15.1% 578.3 617.1 +6.7%



ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะหข์องฝ่ำยจดักำร (MD&A) ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2562

บทสรปุผูบ้ริหำร
ผลประกอบการ

แนวโน้มในอนาคต

เหตกุำรณ์ส ำคญัในปี
2562

เดินหน้ำขยำยสำขำ “Younique Customized

Furniture 4.0”

หลงัจากไดร้บัผลตอบรบัเป็นอย่างดจีากโมเดลในการออกแบบ
เฟอรนิ์เจอรส์ัง่ตดัทีต่อบโจทยล์ูกคา้ “Younique Customized

Furniture 4.0” นับตัง้แต่เปิดตวัในช่วงปลายปี 2560 บรษิทัฯ ได้
ขยายสาขาของ Younique อยา่งต่อเน่ือง โดยในปี 2562 ได้
ขยายเพิม่อกี 5 สาขา รวมทัง้สิน้เป็น 12 สาขา ณ สิน้ปี 2562

เปิดแฟรนไชส์ 2 สำขำแรกในประเทศเวียดนำม

ในเดอืนพฤศจกิายน 2562 ทีผ่า่นมา บรษิทัฯ ไดเ้ปิดใหบ้รกิาร Index

Living Mall ในรปูแบบแฟรนไชสส์าขาแรกในเมอืงโฮจมินิห์ ประเทศ
เวยีดนาม ซึง่นับเป็นสาขาต่างประเทศสาขาที่ 18 ของ ILM และต่อมา
ในเดอืนธนัวาคม 2562 บรษิทัฯ ไดเ้ปิดรา้นแฟรนไชสท์ีเ่วยีดนามเพิม่
อกี 1 สาขา สง่ผลให้ ณ สิน้ปี 2562 บรษิทัฯ มรีา้นแฟรนไชสใ์น
ต่างประเทศรวมทัง้หมด 19 สาขา ใน 8 ประเทศ ทัง้น้ี จากผลตอบรบัที่
ดมีากของรา้นแฟรนไชสใ์นประเทศเวยีดนาม ทัง้ 2 สาขา บรษิทัฯ มี
แผนทีจ่ะเปิดสาขาเพิม่เตมิในประเทศเวยีดนามอกีหลายแหง่ในปี 2563

เปิดตวัร้ำน WINNER สำขำแรก
เมื่อวนัที่ 23 สงิหาคม 2562 บรษิัทฯ ได้เปิดตวัร้าน WINNER 

สาขาแรกที่จงัหวดัราชบุรี ซึ่งเป็นสาขารูปแบบสแตนด์อโลน และ
บรษิทัฯ เป็นเจา้ของและเป็นผูบ้รหิารงานเอง (COCO – Company 

Owned Company Operated) เพื่อขยายกลุ่มเป้าหมายไปยงักลุ่ม
mass market มากขึน้ ทัง้น้ี รา้นดงักล่าวเป็นรา้นขายเฟอรนิ์เจอร์
ขนาดเลก็รูปแบบใหม่ โดยเฉพาะในจงัหวดัและเมอืงรองทัว่ประเทศ
ทีบ่รษิทัฯ ยงัไมม่กีารด าเนินธุรกจิในพืน้ทีด่งักล่าว

เปิด Index Living Mall จงัหวดัจนัทบรีุ

เมื่อวนัที่ 2 สงิหาคม 2562 บรษิทัฯ ไดเ้ปิดใหบ้รกิาร Index

Living Mall สาขาใหมท่ีจ่งัหวดัจนัทบุรี ซึง่เป็นสาขารปูแบบส
แตนดอ์โลนสาขาที่ 31 ในประเทศไทย โดย ณ สิน้ปี 2562 บรษิทัฯ
มรีา้น Index Living Mall สาขารูปแบบสแตนดอ์โลนทัง้หมด 31

สาขา และ Index Furniture Center จ านวน 6 สาขา ในประเทศ
ไทย
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ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะหข์องฝ่ำยจดักำร (MD&A) ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2562

บทสรปุผูบ้รหิาร
ผลประกอบกำร

แนวโน้มในอนาคต

รา้นคา้ปลกี
76.3%

งานโครงการ
12.9%

รายไดจ้ากการ
ใหบ้รกิารพืน้ทีเ่ช่า

4.8%

รายไดจ้ากการขาย
และใหบ้รกิารอื่น ๆ

6.1%
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ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน Q4/61 Q3/62 Q4/62
เปลี่ยนแปลง

+/-
2561 2562

เปลี่ยนแปลง
+/-

(หน่วย: ล้ำนบำท) % YoY % QoQ % YoY

รำยได้

รายไดจ้ากการขาย
2,356.1 2,275.0 2,407.6 +2.2% +5.8% 9,174.2 9,236.1 +0.7%

รายไดจ้ากการใหเ้ชา่และบรกิาร
125.3 146.4 148.6 +18.6% +1.5% 484.1 561.9 +16.1%

รำยได้รวมจำกกำรด ำเนินงำน
2,481.4 2,421.5 2,556.2 +3.0% +5.6% 9,658.2 9,798.0 +1.4%

ต้นทุนขำย

ตน้ทนุขายสนิคา้
1,272.3 1,249.0 1,410.3   +10.8% +12.9% 5,118.9 5,208.2 +1.7%

ตน้ทนุการใหเ้ชา่และบรกิาร
72.1 84.0 81.1 +12.5% -3.4% 276.1 327.7 +18.7%

รวมต้นทุนขำย
1,344.4 1,333.0 1,491.4 +10.9% +11.9% 5,395.0 5,535.9 +2.6%

ก ำไรขัน้ต้น
1,137.0 1,088.5 1,064.8 -6.4% -2.2% 4,263.2 4,262.1 -0.03%

รายไดอ้ื่น 11.6                          27.5                          25.5 +120.5% -7.1% 109.6 104.7 -4.5%

คา่ใชจ้่ายในการขายและจดัจ าหน่าย
695.0 603.7 568.3 -18.2% -5.9% 2,400.0 2,347.2 -2.2%

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร
242.7 307.7 293.4 +20.9% -4.6% 1,145.0 1,195.8 +4.4%

ตน้ทนุทางการเงนิ
41.4 50.5 45.5 +9.9% -9.9% 169.6 184.0 +8.5%

คา่ใชจ้่ายอื่นๆ (กลบัรายการ) (43.0) - - - - 166.5 - -

ก ำไรก่อนค่ำใช้จำ่ยภำษีเงินได้
212.5 154.0 183.0   -13.8% +18.9% 491.7 639.7 +30.1%

คา่ใชจ้่ายภาษเีงนิได้ (รายได)้ (42.4) (11.6)                           42.4 +200.0% +464.5% 60.7 43.9 -27.6%

ก ำไรสุทธิ
235.8 165.6 140.7   -40.3% -15.1% 542.9 596.1 +9.8%

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 และรา้น WINNER  

• > 90% มาจากการขายงานโครงการในประเทศไทย

• รายไดเ้ช่า คา่บรกิาร คา่บรกิารสว่นกลาง และคา่สาธารณูปโภค

• รายไดจ้ากการขายอื่นๆ เช่น รายไดจ้ากการขายผา่นรา้นคา้แฟรน
ไชส์ รา้นคา้ตวัแทนจ าหน่าย และออนไลน์

• รายไดจ้ากการใหบ้รกิารอื่น ๆ เช่น รายไดก้ารสง่สนิคา้และบรกิาร
ตดิตัง้รำยได้จำกกำรด ำเนินงำน

ปี 2562 มูลค่ำ 9,798.0 ล้ำนบำท

*มูลคา่อาจแตกต่างกนัทีท่ศนิยม 1 ต าแหน่งเนือ่งจากการปัดเศษ
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รำยได้ Q4/61 Q3/62 Q4/62
เปลี่ยนแปลง

+/-
2561 2562

เปลี่ยนแปลง
+/-

(หน่วย: ล้ำนบำท) % YoY % QoQ % YoY

รายไดจ้ากการขาย

1. ธุรกจิในประเทศ

1.1 รา้นคา้ปลกีของบรษิทัฯ 1,886.5 1,852.5 1,890.0 +0.2% +2.0% 7,438.1 7,472.7 +0.5%

1.2 งานโครงการ 339.3 281.1 340.1 +0.2% +21.0% 1,082.8 1,189.3 +9.8%

1.3 ตวัแทนจ าหน่าย 32.9 27.6 25.8 -21.5% -6.7% 133.1 123.6 -7.2%

1.4 ออนไลน์ 30.7 70.3 71.7 +133.1% +2.0% 84.8 216.4 +155.0%

รวมรายไดจ้ากการขายภายในประเทศ 2,289.4 2,231.5 2,327.6 +1.7% +4.3% 8,738.9 9,001.9 +3.0%

2. รายไดจ้ากต่างประเทศ 66.7 43.5 80.0 +19.9% +83.7% 435.3 234.2 -46.2%

รำยได้รวมจำกกำรขำย 2,356.1 2,275.0 2,407.6 +2.2% +5.8% 9,174.2 9,236.1 +0.7%

รำยได้รวมจำกกำรให้เช่ำและบริกำร 125.3 146.4 148.6 +18.6% +1.5% 484.1 561.9 +16.1%

รำยได้รวมจำกกำรด ำเนินงำน 2,481.4 2,421.5 2,556.2 +3.0% +5.6% 9,658.2 9,798.0 +1.4%

รำยได้อ่ืนๆ 11.6                          27.5                          25.5 +120.5% -7.1% 109.6 104.7 -4.5%

รำยได้รวม 2,423.9 2,448.9 2,581.7 +3.6% +5.4% 9,767.8 9,902.7 +1.4%

5

1. รำยได้จำกกำรด ำเนินงำน

+1.4% YoY

+5.6% QoQ

+3.0% YoY
รายไดจ้ากการใหเ้ชา่และบรกิาร

รายไดจ้ากการขาย

หน่วย: ลา้นบาท, %

Q4/2562 vs Q4/2561 (YoY)

 ในไตรมาส 4/2562 รายไดร้วมจากการด าเนินงานมมีูลค่า 2,556.2 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 74.8 ล้านบาท หรอื 3.0% จากไตร
มาส 4/2561 โดยมเีหตุผลดงัต่อไปน้ี

 รำยได้จำกกำรขำย เพิม่ขึน้ 51.5 ลา้นบาท หรอื 2.2% จากไตรมาส 4/2561 เน่ืองมาจากการเพิม่ขึน้ของทัง้
รายไดจ้ากธุรกจิในประเทศทิเ่พิม่ขึน้ 38.2 ลา้นบาท หรอื 1.7% และรายไดจ้ากต่างประเทศทีเ่พิม่ขึน้ 13.3 ลา้น
บาท หรอื 19.9% ซึง่รายไดจ้ากธุรกจิในประเทศเป็นผลมาจากการเปิดตวัของสาขาใหม่ (Index Living Mall

ชยัพฤกษ์ เปิดใหบ้รกิารในเดอืนมกราคม 2562 Index Living Mall จนัทบุรี และ WINNER ราชบุรี เปิด
ใหบ้รกิารในเดอืนสงิหาคม 2562) รวมถงึการเพิม่ขึน้ของยอดขายออนไลน์ 40.9 ลา้นบาท หรอื 133.1% ในขณะ
ทีร่ายไดจ้ากต่างประเทศเพิม่ขึน้จากการเปิดรา้นแฟรนไชส์ 2 สาขาแรกในประเทศเวยีดนาม รวมถงึการเตบิโต
ของสนิคา้ OEM และงานโครงการในต่างประเทศ

 รำยได้จำกกำรให้เช่ำและบริกำร เพิม่ขึน้ 23.3 ลา้นบาท หรอื 18.6% เน่ืองจากพืน้ทีเ่ช่าทีเ่พิม่ขึน้ (Little

Walk Pattaya เปิดใหบ้รกิารในเดอืนพฤศจกิายน 2561 และ Index Mall ชยัพฤกษ์ เปิดใหบ้รกิารในเดอืน
มนีาคม 2562) รวมถงึอตัราการเช่าทีส่งูขึน้และรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้จากบรกิาร Home Service เช่น บรกิารขนยา้ย
บรกิารท าความสะอาด บรกิารท าความสะอาดทีน่อน บรกิารก่อสรา้งและตกแต่งภายใน เป็นตน้

*มูลคา่อาจแตกต่างกนัทีท่ศนิยม 1 ต าแหน่งเนือ่งจากการปัดเศษ

2,356.1 2,275.0 2,407.6

9,174.2 9,236.1

125.3 146.4 148.6

484.1 561.9

2,481.4 2,421.4 2,556.2

9,658.2 9,798.0

Q4/61 Q3/62 Q4/62 2561 2562
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Q4/2562 vs Q3/2562 (QoQ)

2562 vs 2561 (YoY)

2. ต้นทนุขำยและบริกำร
หน่วย: ลา้นบาท, %

ตน้ทนุขายสนิคา้

ตน้ทนุการใหเ้ชา่และบรกิาร

 ในไตรมาส 4/2562 รายไดร้วมจากการด าเนินงานมมีลูคา่ 2,556.2 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 134.7 ล้านบาท หรอื 5.6% จากไตร
มาส 3/2562 โดยมเีหตุผลดงัต่อไปน้ี

 รำยได้จำกกำรขำย เพิม่ขึน้ 132.5 ลา้นบาท หรอื 5.8% จากไตรมาส 3/2562 เน่ืองจากรายไดจ้ากธุรกจิใน
ประเทศเพิม่ขึน้ 96.1 ลา้นบาท หรอื 4.3% ซึง่เป็นผลมาการเพิม่ขึน้ของยอดขายช่วงทศกาล การเพิม่ขึน้ของ
รายไดจ้ากงานโครงการในประเทศ และการเตบิโตเลก็น้อยของยอดขายออนไลน์ ในสว่นของรายไดจ้าก
ต่างประเทศนัน้ปรบัตวัเพิม่ขึน้จากการเปิดสาขาแฟรนไชสใ์หมใ่นประเทศเวยีดนาม 2 สาขา รวมถงึการเตบิโตของ
ยอดขายสนิคา้ OEM และงานโครงการต่างประเทศทีเ่พิม่ขึน้

 รำยได้จำกกำรให้เช่ำและบริกำร เพิม่ขึน้ 2.2 ลา้นบาท หรอื 1.5% จากไตรมาส 3/2562 เน่ืองจากอตัราการเช่า
พืน้ทีซ่ึง่เพิม่สงูขึน้

 ในช่วง 2562 รายไดร้วมจากการด าเนินงานมมีูลค่า 9,798.0 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 139.8 ล้านบาท หรอื 1.4% จากปี 2561 

โดยมเีหตุผลดงัต่อไปน้ี
 รำยได้จำกกำรขำย เพิม่ขึน้ 62.0 ล้านบาท หรอื 0.7% จากปี 2562 เน่ืองจากรายไดจ้ากธุรกจิในประเทศที่มผีล

ประกอบการดขีึน้ 263.1 ล้านบาท หรอื 3.0% ซึ่งเป็นผลมาจากการเปิดตวัของสาขาใหม่ (Index Living Mall 

บางกรวย-ไทรน้อย เปิดใหบ้รกิารในเดอืนสงิหาคม 2561 Index Living Mall ชยัพฤกษ์ เปิดใหบ้รกิารในเดอืน
มกราคม 2562 Index Living Mall จนัทบุรี และ WINNER ราชบุรี เปิดใหบ้รกิารในเดอืนสงิหาคม 2562) การ
เตบิโตอย่างโดดเด่นของยอดขายออนไลน์ การเตบิโตอย่างมนีัยส าคญัของ “Younique Customized Furniture

4.0” และการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากงานโครงการในประเทศ แมว้า่รายไดจ้ากต่างประเทศจะลดลง 201.1 ล้านบาท
หรอื 46.2% ซึง่มสีาเหตุหลกัจากการปิดการด าเนินงานของ ILM Malaysia และงานโครงการใหญ่ในเวยีดนามซึ่ง
เสรจ็สิน้ไปตัง้แต่ไตรมาสที่ 1/2561 อยา่งไรกต็าม ยอดขายต่างประเทศในสว่นของการขายสนิคา้ OEM และแฟรน
ไชสต์่างประเทศสามารถตบิโตได้ จากการการเปิดสาขาแฟรนไชสใ์หมท่ีป่ระเทศเวยีดนาม 2 สาขา

 รำยได้จำกกำรให้เช่ำและบริกำร เพิม่ขึ้น 77.8 ล้านบาท หรอื 16.1% จากช่วง 2561 เน่ืองจากพื้นที่เช่าที่
เพิม่ขึน้ (Index Mall บางนา เปิดใหบ้รกิารในเดอืนกนัยายน 2561 Little Walk พทัยา เปิดใหบ้รกิารในเดอืน
พฤศจกิายน 2561 และ Index Mall ชยัพฤกษ์ เปิดใหบ้รกิารในเดอืนมนีาคม 2562) รวมถงึอตัราการเช่าทีสู่งขึน้
และรายไดท้ีเ่พิม่ขึน้จากบรกิาร Home Service เช่น บรกิารขนย้าย บรกิารท าความสะอาด บรกิารท า
ความสะอาดทีน่อน และบรกิารก่อสรา้งและตกแต่งภายใน เป็นตน้

 ในไตรมาส 4/2562 ตน้ทุนขายและบรกิารมมีลูคา่ 1,491.4 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 147.0 ลา้นบาท หรอื 10.9% จากไตรมาส
4/2561 โดยมเีหตุผลหลกัดงัต่อไปน้ี

 ต้นทุนขำยสินค้ำ เพิม่ขึน้ 138.0 ลา้นบาท หรอื 10.8% จากไตรมาส 4/2561 เน่ืองจากรายไดจ้ากการขายสนิคา้
เพิม่ขึน้ การลดลา้งสตอ็คสนิคา้เก่าและสนิคา้ตกแต่งตามเทศกาล รวมถงึการขายสนิคา้ทีม่อีตัราก าไรต ่าในปรมิาณ
มากใหก้บัลูกคา้โครงการ ซึ่งส่งผลใหส้นิคา้คงเหลอื ณ สิน้ไตรมาส 4/2562 ปรบัลดลงเป็นอย่างมาก บรษิทัฯ จงึ
คาดวา่อตัราสว่นตน้ทุนขายสนิคา้ต่อยอดขายสนิคา้จะสามารถกลบัมาอยูใ่นระดบัปกตไิดใ้นไตรมาส 1/2563  

 ต้นทุนกำรให้เช่ำและบริกำร เพิม่ขึน้ 9.0 ลา้นบาท หรอื 12.5% จากไตรมาส 4/2561 โดยต้นทุนทีสู่งขึน้มาจาก
คา่ใชจ้า่ยของพืน้ทีใ่หเ้ช่าแหง่ใหม่ เช่น คา่เสื่อมราคา คา่สาธารณูปโภค คา่ใชจ้า่ยพนักงาน และคา่เช่าพืน้ที่ เป็นตน้

Q4/2562 vs Q4/2561 (YoY)

1,272.3 1,249.0 1,410.3 

5,118.9 5,208.2 

72.1 84.0 81.1 

276.1 327.7 

1,344.4 1,333.0 1,491.4 

5,395.0 5,535.9 

Q4/61 Q3/62 Q4/62 2561 2562

+2.6% YoY

+11.9% QoQ

+10.9% YoY
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3. ก ำไรขัน้ต้นและอตัรำก ำไรขัน้ต้น
หน่วย: ลา้นบาท, %

อตัราก าไรขัน้ตน้จากการใหเ้ช่า
และบรกิาร

ก าไรขัน้ตน้จากการขาย

อตัราก าไรขัน้ตน้จากการขาย

ก าไรขัน้ตน้จากการใหเ้ช่าและ
บรกิาร

• ในไตรมาส 4/2562 ก าไรขัน้ตน้มมีูลคา่ 1,064.8 ลา้นบาท ลดลง 72.3 ลา้นบาท หรอื 6.4% จากไตรมาส 4/2561 โดยมี
สาเหตุดงัน้ี

 ก ำไรขัน้ต้นจำกกำรขำย ลดลง 86.5 ลา้นบาท หรอื 8.0% จากไตรมาส 4/2561 โดยเป็นผลมาจากการลดลา้ง
สตอ็คสนิคา้เก่าและสนิคา้ตกแต่งตามเทศกาล รวมถงึการขายสนิคา้ทีม่อีตัราก าไรต ่าในปรมิาณมากใหก้บัลูกคา้
โครงการ โครงการ ซึ่งสง่ผลใหส้นิคา้คงเหลอื ณ สิน้ไตรมาส 4/2562 ปรบัลดลงเป็นอยา่งมาก บรษิทัฯ จงึคาดวา่
อตัราก าไรขัน้ตน้จากการขายสนิคา้จะสามารถกลบัมาอยูใ่นระดบัปกตไิดใ้นไตรมาส 1/2563

 ก ำไรขัน้ต้นจำกกำรให้เช่ำและบริกำร เพิม่ขึน้ 14.3 ลา้นบาท หรอื 26.9% จากไตรมาส 4/2561 โดยเป็นผล
มาจากการเพิม่ขึน้ของพืน้ทีใ่หเ้ช่าและอตัราการเช่า

Q4/2562 vs Q4/2561 (YoY)

Q4/2562 vs Q3/2562 (QoQ)

2562 vs 2561 (YoY)

 ในไตรมาส 4/2562 ตน้ทุนขายและบรกิารมมีลูคา่ 1,491.4 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 158.4 ลา้นบาท หรอื 11.9% จากไตรมาส
3/2562 โดยมเีหตุผลหลกัดงัต่อไปน้ี

 ในช่วง 2562 ตน้ทุนขายสนิคา้และบรกิารมมีลูคา่รวม 5,535.9 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 140.9 ลา้นบาท หรอื 2.6% จากปี
2561 โดยมเีหตุผลหลกัดงัต่อไปน้ี

 ต้นทุนขำยสินค้ำ เพิม่ขึน้ 161.3 ล้านบาท หรอื 12.9% จากไตรมาส 3/2562 เน่ืองมาจากรายไดจ้ากการขาย
สนิคา้เพิม่ขึน้ การลดล้างสตอ็คสนิคา้เก่าและสนิคา้ตกแต่งตามเทศกาล รวมถงึการขายสนิคา้ทีม่อีตัราก าไรต ่าใน
ปรมิาณมากใหก้บัลูกคา้โครงการ โครงการ ซึง่สง่ผลใหส้นิคา้คงเหลอื ณ สิน้ไตรมาส 4/2562 ปรบัลดลงเป็นอย่าง
มากบริษัทฯ จงึคาดว่าอตัราส่วนต้นทุนขายต่อยอดขายสนิค้าจะสามารถกลบัมาอยู่ในระดบัปกติได้ในไตรมาส
1/2563 

 ต้นทุนกำรให้เช่ำและบริกำร ลดลง 2.9 ลา้นบาท หรอื 3.4% จากไตรมาส 3/2562 เน่ืองจากการบรหิาร
คา่ใชจ้า่ยทีด่ขีึน้

 ต้นทุนขำยสินค้ำ เพิม่ขึน้ 89.3 ล้านบาท หรอื 1.7% จากปี 2561 เน่ืองมาจากรายไดจ้ากการขายสนิค้าเพิม่ขึน้
การลดล้างสต็อคสนิค้าเก่าและสนิค้าตกแต่งตามเทศกาล รวมถึงการขายสนิค้าที่มอีตัราก าไรต ่าในปรมิาณมาก
ใหก้บัลูกคา้โครงการ โครงการ ซึง่ส่งผลใหส้นิคา้คงเหลอื ณ สิน้ไตรมาส 4/2562 ปรบัลดลงเป็นอย่างมาก บรษิทัฯ
จงึคาดวา่อตัราสว่นตน้ทุนขายต่อยอดขายสนิคา้จะสามารถกลบัมาอยูใ่นระดบัปกตไิดใ้นไตรมาส 1/2563

 ต้นทุนกำรให้เช่ำและบริกำร เพิม่ขึน้ 51.6 ลา้นบาท หรอื 18.7% จากปี 2561 โดยตน้ทุนทีส่งูขึน้มาจาก
คา่ใชจ้า่ยของพืน้ทีใ่หเ้ช่าแหง่ใหม่ เช่น คา่เสื่อมราคา คา่สาธารณูปโภค คา่ใชจ้า่ยพนักงาน และคา่เช่าพืน้ที่ เป็นตน้

46.0% 45.1%

41.4%

44.2% 43.6%

42.4% 42.6%

45.4%

43.0% 41.7%

-0.03% YoY

-2.2% QoQ

- 6.4% YoY

1,083.8 1,026.1 997.3

4,055.3 4,027.9

53.2 62.4 67.5

207.9 234.1

1,137.0 1,088.5 1,064.8 

4,263.2 4,262.1 

Q4/61 Q3/62 Q4/62 2561 2562



ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะหข์องฝ่ำยจดักำร (MD&A) ส ำหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวำคม 2562

บทสรปุผูบ้รหิาร
ผลประกอบกำร

แนวโน้มในอนาคต

695.0 603.7 568.3 

2,400.0 2,347.2 

Q4/61 Q3/62 Q4/62 2561 2562

8

Q4/2562 vs Q3/2562 (QoQ)

2562 vs 2561 (YoY)

 ในไตรมาส 4/2562 ก าไรขัน้ตน้มมีูลคา่ 1,064.8 ลา้นบาท ลดลง 23.7 ลา้นบาท หรอื 2.2% จากไตรมาส 3/2562 โดยมี
สาเหตุดงัน้ี

 ก ำไรขัน้ต้นจำกกำรขำย ลดลง 28.8 ล้านบาท หรอื 2.8% จากไตรมาส 3/2562 โดยเป็นผลมาจากการลด
ลา้งสตอ็คสนิคา้เก่าและสนิคา้ตกแต่งตามเทศกาล รวมถงึการขายสนิคา้ทีม่อีตัราก าไรต ่าในปริมาณมากใหก้บั
ลูกคา้โครงการ ซึ่งส่งผลใหส้นิคา้คงเหลอื ณ สิน้ไตรมาส 4/2562 ปรบัลดลงเป็นอย่างมาก บรษิทัฯ จงึคาดว่า
อตัราก าไรขัน้ตน้จากการขายสนิคา้จะสามารถกลบัมาอยูใ่นระดบัปกตไิดใ้นไตรมาส 1/2563  

 ก ำไรขัน้ต้นจำกกำรให้เช่ำและบริกำร เพิม่ขึน้ 5.1 ลา้นบาท หรอื 8.2% จากไตรมาส 3/2562 โดยเป็นผล
มาจากอตัราการเช่าพืน้ทีเ่พิม่สงูขึน้

 ในปี 2562 ก าไรขัน้ตน้มมีลูคา่รวม 4,262.1 ลา้นบาท ลดลง 1.1 ลา้นบาท หรอื 0.03% จากปี 2561 โดยมสีาเหตุดงัน้ี
 ก ำไรขัน้ต้นจำกกำรขำย ลดลง 27.3 ล้านบาท หรอื 0.7% จากปี 2561 โดยเป็นผลมาจากการลดล้างสตอ็

คสนิค้าเก่าและสนิค้าตกแต่งตามเทศกาล รวมถึงการขายสนิค้าที่มอีตัราก าไรต ่าในปรมิาณมากให้กบัลูกค้า
โครงการ ซึ่งส่งผลให้สนิคา้คงเหลอื ณ สิน้ไตรมาส 4/2562 ปรบัลดลงเป็นอย่างมาก บรษิทัฯ จงึคาดว่าอตัรา
ก าไรขัน้ตน้จากการขายสนิคา้จะสามารถกลบัมาอยูใ่นระดบัปกตไิดใ้นไตรมาส 1/2563

 ก ำไรขัน้ต้นจำกกำรให้เช่ำและบริกำร เพิม่ขึน้ 26.2 ลา้นบาท หรอื 12.6% จากปี 2561 เป็นผลมาจากการ
เพิม่ขึน้ของพืน้ทีใ่หเ้ช่าและอตัราการเช่า

4. ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและจดัจ ำหน่ำย*
หน่วย: ลา้นบาท, %

คา่ใชจ้่ายในการขายและจดั
จ าหน่าย

รอ้ยละต่อรายไดจ้ากการ
ด าเนินงาน

*คา่ใชจ้า่ยในการขายและจดัจ าหน่ายเป็นคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ในรา้นคา้ปลกีและพืน้ทีเ่ช่าของบรษิทัฯ เช่น คา่ใชจ้า่ยพนกังาน คา่เสือ่มราคา คา่สาธารณูปโภค คา่เช่า เป็นตน้

Q4/2562 vs Q4/2561 (YoY)

 ในไตรมาส 4/2562 ค่าใช้จ่ายในการขายและจดัจ าหน่ายมมีูลค่า 568.3 ล้านบาท ลดลง 126.7 ล้านบาท หรอื 18.2%

จากไตรมาส 4/2561 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการลดจ านวนพนักงานที่ไม่ใช่พนักงานขายที่สาขาต่างๆ ของ Index

Living Mall รวมถงึการลดลงของค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค และการลดลงของค่าใช้จ่ายในการส่งเสรมิการขาย ถงึแมจ้ะมี
คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิจากสาขาทีเ่พิม่ขึน้ทัง้จากรา้นคา้ปลกีและพืน้ทีเ่ช่า ในขณะทีร่ายไดจ้ากการด าเนินงานเพิม่ขึน้ ส่งผลให้
อตัราค่าใช้จ่ายในการขายและจดัจ าหน่ายต่อรายได้จากการด าเนินงานปรบัตวัลดลงจากการเพิม่ขึ้นของรายได้จากการ
ด าเนินงานและการบรหิารคา่ใชจ้า่ยทีด่ขีึน้

Q4/2562 vs Q3/2562 (QoQ)

 ในไตรมาส 4/2562 คา่ใชจ้า่ยในการขายและจดัจ าหน่ายมมีลูคา่ 568.3 ลา้นบาท ลดลง 35.4 ลา้นบาท หรอื 5.9% จาก
ไตรมาส 3/2562 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการลดลงของคา่ใช้จา่ยสาธารณูปโภค และการลดลงของคา่ใชจ้า่ยในการ
สง่เสรมิการขาย ในขณะทีร่ายไดจ้ากการด าเนินงานเพิม่ขึน้ สง่ผลใหอ้ตัราคา่ใช้จา่ยในการขายและจดัจ าหน่ายต่อรายได้
จากการด าเนินงานปรบัตวัลดลงจากการเพิม่ขึน้ของรายไดจ้ากการด าเนินงานและการบรหิารคา่ใชจ้่ายทีด่ีขึน้

28.0% 24.9% 22.2% 24.8% 24.0%

-2.2% YoY

-5.9% QoQ

-18.2% YoY
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คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร

รอ้ยละต่อรายไดจ้ากการ
ด าเนินงาน

5. ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร*

2562 vs 2561 (YoY)

242.7 307.7 293.4

1,145.0 1,195.8 

Q4/61 Q3/62 Q4/62 2561 2562

9.8% 12.7% 11.5% 11.9% 12.2%

+4.4% YoY

-4.6% QoQ

+20.9% YoY

*คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร เป็นคา่ใชจ้า่ยในสว่นงานสนบัสนุน เชน่ คา่ใชจ้่ายพนกังาน คา่จดัสง่สนิคา้ คา่เสือ่มราคา เป็นตน้

Q4/2562 vs Q3/2562 (QoQ)

Q4/2562 vs Q4/2561 (YoY)

2562 vs 2561 (YoY)

 ในไตรมาส 4/2562 ค่าใช้จ่ายในการบรหิารมมีูลค่า 293.4 ล้านบาท เพิม่ขึน้ 50.7 ล้านบาท หรอื 20.9% จากไตร
มาส 4/2561 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากค่าจดัส่งสินค้าที่เพิม่ขึ้นตามจ านวนรอบการขนส่งตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น
รวมถงึคา่ใชจ้า่ยจากการกลบัรายการทางบญัชจีากการปิดตวัของ ILM Malaysia ในไตรมาส 4/2561

 ในไตรมาส 4/2562 คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารมมีลูคา่ 293.4 ล้านบาท ลดลง 14.3 ล้านบาท หรอื 4.6% จากไตรมาส
3/2562 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการลดลงของค่าใช้จ่ายพนักงาน และการบรหิารค่าใช้จ่ายทีด่ขี ึ้น ถงึแมค้่าจดัส่ง
สนิคา้เพิม่ตามจ านวนรอบการขนสง่ตามยอดขายทีเ่พิม่ขึน้

 ในปี 2562 คา่ใชจ้า่ยในการบรหิารมมีลูคา่ 1,195.8 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 50.9 ลา้นบาท หรอื 4.4% จาก ปี 2561 โดย
มสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ขึน้ของค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่าเสื่อมราคา ค่าจดัส่งสนิคา้ทีเ่พิม่ขึน้ตามจ านวนรอบการ
ขนสง่ตามยอดขายทีเ่พิม่ขึน้ รวมถงึการปรบัเพิม่ขึน้ของอตัราคา่ขนส่งตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม 2561 นอกจากน้ียงัมี
คา่ใชจ้า่ยครัง้เดยีวจ านวน 26.2 ลา้นบาท จากการปรบัเพิม่ขึน้ของผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุในช่วงไตร
มาส 1/2562

หน่วย: ลา้นบาท, %

 ในช่วง 2562 ค่าใช้จ่ายในการขายและจดัจ าหน่ายมมีูลค่า 2,347.2 ล้านบาท ลดลง 52.9 ล้านบาท หรอื 2.2% จากปี
2561 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการลดจ านวนพนักงานทีไ่มใ่ช่พนักงานขายทีส่าขาต่างๆ ของ Index Living Mall รวมถงึ
การลดลงของค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค และการลดลงของค่าใช้จ่ายในการส่งเสรมิการขาย ถงึแม้จะมคี่าใช้จ่ายเพิม่จาก
สาขาทีเ่พิม่ขึน้ทัง้จากรา้นคา้ปลกีและพืน้ทีเ่ช่า ในขณะทีร่ายไดจ้ากการด าเนินงานเพิม่ขึน้ สง่ผลใหอ้ตัราค่าใช้จ่ายในการ
ขายและจดัจ าหน่ายต่อรายได้จากการด าเนินงานปรบัตวัลดลงจากการเพิม่ขึ้นของรายได้จากการด าเนินงานและการ
บรหิารคา่ใชจ้า่ยทีด่ขีึน้
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6. ต้นทนุทำงกำรเงิน
หน่วย: ลา้นบาท, %

41.4 50.5 45.5 

169.6 
184.0 

Q4/61 Q3/62 Q4/62 2561 2562

+8.5% YoY

-9.9% QoQ

+9.9% YoY

Q4/2562 vs Q3/2562 (QoQ)

2562 vs 2561 (YoY)

 ในไตรมาส 4/2562 ตน้ทุนทางการเงนิมมีลูคา่ 45.5 ลา้นบาท ลดลง 5.0 ลา้นบาท หรอื 9.9% จากไตรมาส 3/2562

เน่ืองจากมกีารจา่ยคนืเงนิกูย้มืระหวา่งไตรมาส 4/2562 โดยหน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ ณ สิน้ไตรมาส 4/2562 ปรบัตวั
ลดลงมาอยูท่ี่ 4,685.9 ลา้นบาท จาก 4,975.8 ลา้นบาท ณ สิน้ไตรมาส 3/2562

Q4/2562 vs Q4/2561 (YoY)

 ในไตรมาส 4/2562 ตน้ทุนทางการเงนิมมีลูคา่ 45.5 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 4.1 ลา้นบาท หรอื 9.9% จากไตรมาส 4/2561

โดยการเพิม่ขึ้นของต้นทุนทางการเงนิเกิดจากการกู้ยมืเงนิจากสถาบนัการเงนิที่สูงขึ้นระหว่างงวดการด าเนินงาน
อยา่งไรกต็าม หน้ีสนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ ณ สิน้ไตรมาส 4/2562 ปรบัตวัลดลงมาอยู่ที่ 4,685.9 ล้านบาท จาก 5,102.3

ลา้นบาท ณ สิน้ไตรมาส 4/2561

 ในช่วง 2562 ตน้ทุนทางการเงนิมมีลูคา่ 184.0 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 14.4 ล้านบาท หรอื 8.5% จากช่วง 2561 โดยการ
เพิม่ขึน้ของตน้ทุนทางการเงนิเกดิจากการกูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิทีส่งูขึน้ระหวา่งปี อย่างไรกต็าม หน้ีสนิทีม่ภีาระ
ดอกเบีย้ ณ สิน้ปี 2562 ปรบัตวัลดลงมาอยูท่ี่ 4,685.9 ลา้นบาท จาก 5,102.3 ลา้นบาท ณ สิน้ปี2561

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

(42.4) (11.6)

42.4

60.7

43.9

Q4/61 Q3/62 Q4/62 2561 2562

-27.6% YoY

+464.5% QoQ

+200.0% YoY

Q4/2562 vs Q4/2561 (YoY)

 ในไตรมาส 4/2562 คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิไดม้มีลูคา่ 42.4 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัไตรมาส 4/2561 ทีม่รีายไดภ้าษเีงนิได้
มลูคา่ 42.4 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการบนัทกึรายการภาษเีงนิไดร้อตดับญัชี 70 ลา้นบาท จากการยุตกิาร
ด าเนินงานของ ILM Malaysia ในไตรมาส 4/2561

Q4/2562 vs Q3/2562 (QoQ)

 ในไตรมาส 4/2562 คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิไดม้มีลูคา่ 42.4 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัไตรมาส 3/2562 ทีม่รีายไดภ้าษเีงนิได้
11.6 ลา้นบาท จากมลูคา่ทีล่ดลงของสทิธปิระโยชน์ทางภาษทีีไ่ดร้บัจากส านักงานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทุนแหง่
ประเทศไทยในการสง่เสรมิการลงทุนของบรษิทั อนิเดก็ซ์ อนิเตอรเ์ฟิรน์ จ ากดั (“IDF”) ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ยของบรษิทัฯ
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8. ก ำไรสทุธิและอตัรำก ำไรสทุธิ
หน่วย: ลา้นบาท, %

ก าไรสทุธิ

อตัราก าไรสทุธิ

2562 vs 2561 (YoY)

 ในช่วง 2562 คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิไดม้มีลูคา่ 43.9 ลา้นบาท ลดลงจากช่วง 2561 จ านวน 16.8 ลา้นบาท หรอื 27.6%

เน่ืองจากมสีดัสว่นรายไดท้ีไ่ดร้บัจากการยกเวน้ภาษทีีเ่พิม่ขึน้ รวมถงึมคีา่ใชจ้า่ยหกัลดหยอ่นภาษทีีส่งูขึน้

9.5% 6.8% 5.4% 5.6% 6.0%

235.8
165.6 140.7

542.9
596.1

Q4/61 Q3/62 Q4/62 2561 2562

-15.1% QoQ

-40.3% YoY

+9.8% YoY

Q4/2562 vs Q4/2561 (YoY)

 ในไตรมาส 4/2562 ก าไรสุทธมิมีลูคา่ 140.7 ลา้นบาท ลดลง 95.1 ลา้นบาท หรอื 40.3% จากไตรมาส 4/2561 โดยมี
สาเหตุหลกัดงัต่อไปน้ี

 ก าไรขัน้ต้นจากการขายลดลงจากการลดล้างสต็อคสนิค้าเก่าและสนิค้าตกแต่งตามเทศกาล รวมถงึการขาย
สนิค้าที่มีอตัราก าไรต ่าในปริมาณมากให้กับลูกค้าโครงการ ซึ่งส่งผลให้สนิค้าคงเหลือในไตรมาส 4/2562 

ลดลงเป็นอยา่งมาก บรษิทัฯ จงึคาดว่าอตัราก าไรขัน้ต้นจากการขายสนิคา้จะสามารถกลบัมาอยู่ในระดบัปกติ
ไดใ้นไตรมาส 1/2563 

 การเพิม่ขึน้ของตน้ทุนทางการเงนิเกดิจากการกูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิทีส่งูขึน้ระหวา่งงวดการด าเนินงาน
 ในไตรมาส 4/2561 บรษิทัฯ มกีารกลบัรายการทางบญัชขีองคา่ใชจ้่ายครัง้เดยีว 83.9 ลา้นบาท จากการยุติ

การด าเนินงานของ ILM Malaysia ซึง่รวมภาษเีงนิไดร้อตดับญัชมีลูคา่ 70 ลา้นบาท และการกลบัรายการ
ทางบญัชขีองค่าใชจ้า่ยอื่น ซึง่หากไมร่วมคา่ใชจ้่ายครัง้เดยีวในสว่นน้ี บรษิทัฯ จะมกี าไรสุทธมิลูคา่ 151.8

ลา้นบาท ในไตรมาส 4/2562

 ในไตรมาส 4/2562 ก าไรสุทธมิมีลูคา่ 140.7 ลา้นบาท ลดลง 25.0 ล้านบาท หรอื 15.1% จากไตรมาส 3/2562 โดยมี
สาเหตุหลกัดงัต่อไปน้ี

 ก าไรขัน้ต้นจากการขายลดลงจากการลดล้างสตอ็คสนิคา้เก่าและสนิคา้ตกแต่งตามเทศกาล รวมถงึการขาย
สนิค้าที่มอีตัราก าไรต ่าในปรมิาณมากให้กบัลูกค้าโครงการ ซึ่งส่งผลให้สนิค้าคงเหลือในไตรมาส 4/2562 

ลดลงเป็นอยา่งมาก บรษิทัฯ จงึคาดวา่อตัราก าไรขัน้ตน้จากการขายสนิคา้จะสามารถกลบัมาอยู่ในระดบัปกติ
ไดใ้นไตรมาส 1/2563 

 คา่ใชจ้า่ยภาษเีงนิไดส้งูขึน้ เน่ืองจากการลดลงของมลูคา่สทิธปิระโยชน์ทางภาษีจากส านักงานคณะกรรมการ
สง่เสรมิการลงทุนลดลง

Q4/2562 vs Q3/2562 (QoQ)

 ในช่วง 2562 ก าไรสุทธมิมีลูคา่ 596.1 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 53.2 ลา้นบาท หรอื 9.8% จากช่วง 2561 โดยมสีาเหตุหลกั
ดงัต่อไปน้ี

 รายได้จากการขายมีการเติบโต 0.7% โดยมีปัจจยัขบัเคลื่อนการเติบโตหลักคือ ยอดขายออนไลน์ซึ่ง
เตบิโตโดดเด่น 155.0% ยอดขาย “Younique Customized Furniture 4.0” ซึ่งเตบิโตอย่างมนีัยส าคญั
55.1% และงานโครงการภายในประเทศซึง่เตบิโต 9.8% 

 รายไดแ้ละก าไรขัน้ตน้จากการใหเ้ช่าและบรกิารทีเ่พิม่ขึน้ จากพืน้ทีเ่ช่าทีเ่พิม่ขึน้ และอตัราการเช่าทีเ่พิม่ขึน้
 การลดลงของคา่ใชจ้า่ยในการขายและจดัจ าหน่ายซึง่เป็นผลมาจากการบรหิารคา่ใชจ้่ายทีม่ปีระสทิธภิาพ
 ทัง้น้ี ในปี 2561 มคีา่ใช้จา่ยครัง้เดยีวมลูคา่ 35.4 ลา้นบาท จากการปิดการด าเนินงานของ ILM Malaysia

ซึง่หากไมร่วมคา่ใชจ้า่ยครัง้เดยีวในสว่นน้ี บรษิทัฯ จะมกี าไรสุทธใินปี 2561 มลูคา่ 578.3 ลา้นบาท
 ในปี 2562 มคีา่ใช้จา่ยครัง้เดยีวมูลคา่ 21.0 ลา้นบาท จากการปรบัเพิม่ขึน้ของผลประโยชน์พนักงานเมื่อ

เกษยีณอายุ หากไมร่วมคา่ใชจ้า่ยครัง้เดยีวในสว่นน้ี จะมกี าไรสุทธใินปี 2562 มลูคา่ 617.1 ลา้นบาท

2562 vs 2561 (YoY)
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งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน

สินทรพัยร์วม หน้ีสินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น
หน่วย: ลา้นบาท, % หน่วย: ลา้นบาท, %

31 ธ.ค. 61

สินทรพัย์

หน้ีสิน

ส่วนของผู้ถือหุ้น

31 ธ.ค. 62 31 ธ.ค. 61 31 ธ.ค. 62
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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 31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วมเทา่กบั 12,201 ลา้นบาท ลดลง 81 ลา้นบาท หรอื 0.7% จากมูลค่า
12,282 ลา้นบาท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 โดยมเีหตุผลหลกัดงัต่อไปน้ี

 การลดลงของสนิคา้คงเหลอื ซึง่เป็นไปตามนโยบายการลดสนิคา้คงคลงัของบรษิทัฯ
 การลดลงของทีด่นิ อาคาร และอุปกรณ์ จากการตดัคา่เสื่อมราคา
 การลดลงของสทิธกิารเช่าจากการตดัจ าหน่าย

 อยา่งไรกต็าม การลดลงของสนิทรพัยข์า้งตน้ไดถู้กชดเชยบางสว่นจากการเพิม่ขึน้ของรายการสนิทรพัยต์่อไปน้ี
 เงนิสดและรายการเทยีบเทา่เงนิสดทีเ่พิม่ขึน้จากการเสนอขายหุน้แก่สาธารณะเป็นครัง้แรก (IPO)

 อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุนทีเ่พิม่ขึน้จากพืน้ทีใ่หเ้ช่า

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัฯ มหีน้ีสนิรวม 7,241 ลา้นบาท ลดลง 469 ลา้นบาท หรอื 6.1% จาก 7,710 ล้านบาท
ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 เน่ืองจากการช าระคนืหุน้กู้ และเงนิกูย้มืระยะสัน้บางสว่น

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 บรษิัทฯ มสี่วนของผู้ถือหุ้นของบรษิัทใหญ่รวม 4,959 ล้านบาท เพิม่ขึ้น 388 ล้านบาท
หรอื 8.5% จาก 4,571 ล้านบาท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเพิม่ทุนผ่านการเสนอขาย
หุน้แก่สาธารณะเป็นครัง้แรก (IPO) รวมถงึผลก าไรจากการด าเนินงานในปี 2562 
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กำรขยำยสำขำร้ำน WINNER เพ่ิมอีก 1 สำขำ

กำรขยำยสำขำร้ำน WINNER

หลงัจากทีบ่รษิทัฯ ประสบความส าเรจ็ในการเปิดรา้น WINNER เพือ่
ขยายฐานลกูคา้ใหเ้พิม่ขึน้จากกลยุทธใ์นการเจาะกลุ่ม mass market ซึง่
ไดเ้ปิดใหบ้รกิารเป็นสาขาแรกทีจ่งัหวดัราชบุรเีมือ่เดอืนสงิหาคม 2562 ที่
ผ่านมา บรษิทัฯ มแีผนทีจ่ะเปิดสาขาที่ 2 ต่อไปในครึง่หลงัของปี 2563

กำรขยำยสำขำในต่ำงประเทศ

เดินหน้ำขยำยสำขำในต่ำงประเทศอย่ำงต่อเน่ือง

หลงัจากทีร่า้นแฟรนไชสท์ัง้ 2 สาขาแรก ณ เมอืงโฮจมินิห์ ประเทศ
เวยีดนาม ไดร้บัการตอบรบัเป็นอยา่งดี บรษิทัฯ จงึมแีผนทีจ่ะเดนิหน้า
ขยายสาขาเพิม่เตมิต่อไปในปี 2563 ทัง้ในประเทศเวยีดนามและประเทศ
อืน่ๆ เช่น กมัพชูา และเมยีนมาร์
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กำรขยำยสำขำร้ำน Younique Customized Furniture

กำรขยำยสำขำ Younique Customized Furniture 4.0

ณ สิน้ปี 2562 บรษิทัฯ มสีาขา “Younique Customized Furniture 4.0”

ทัง้หมด 12 สาขา และเพือ่เป็นการพฒันานวตักรรมและผลติภณัฑ์ใหม่ๆ
รวมถงึเพิม่ฐานลกูคา้ บรษิทัฯ มแีผนทีจ่ะขยายสาขาเพิม่ 2 - 3 สาขา ใน
แตล่ะไตรมาสอยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ี บรษิทัฯ ยงัมแีผนทีจ่ะเพิม่ประเภท
วสัดุของผลติภณัฑใ์หห้ลากหลายมากขึน้เพือ่จบักลุ่มลกูคา้ Ultra luxury

และเพิม่ศกัยภาพการปรบัแต่งเพือ่สนองความตอ้งการของลกูคา้
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กำรปรบัปรงุรปูแบบร้ำนค้ำ Index Living Mall ท่ีมีพืน้ท่ีขนำดใหญ่
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ปรบัปรงุรปูแบบร้ำนค้ำเพ่ิอเพ่ิมกำรใช้พืน้ท่ีอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและเพ่ิมรำยได้จำกกำรด ำเนินงำน

ในช่วงทีผ่่านมา บรษิทัฯ ประสบความส าเรจ็ในการปรบัปรุง Index 

Living Mall 2 สาขา ไดแ้ก่ Index Living Mall สาขาบางใหญ่ และ
Index Living Mall สาขาบางนา โดยบรษิทัฯ ไดม้กีารลดพืน้ทีข่าย
และปรบัเป็นพื้นที่ใหเ้ช่าแทน ซึ่งส่งผลให้ทัง้ 2 สาขามรีายไดจ้าก
การด าเนินงานเพิ่มขึ้น โดยรายได้จากการขายสินค้าที่ไม่ลดลง
ในขณะทีม่รีายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบรกิารเพิม่ขึน้ ทัง้น้ี บรษิทัฯ ได้
เลง็เหน็ถงึผลส าเรจ็จากการปรบัรูปแบบสาขาดงักล่าว และมแีผนที่
จะปรบัรูปแบบสาขาของ Index Living Mall ซึ่งมพีืน้ทีข่นาดใหญ่
อกี 1-2 สาขาต่อปี

กำรติดตัง้แผงพลงังำนแสงอำทิตย์

กำรติดตัง้แผงพลงังำนแสงอำทิตย์

บริษัทฯ ได้มีการติดตัง้แผงพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาโรงงาน
รวมถึงการติดตัง้แผงพลงังานแสงอาทิตย์ที่ Index Living Mall

ทัง้หมด 4 สาขา ในปี 2561 และอกี 6 สาขาในปี 2562 ทีผ่่านมา ซึ่ง
ไดช้่วยลดค่าพลงังงานไฟฟ้าของธุรกจิอยา่งมนีัยส าคญั

ทัง้น้ี บรษิทัฯ มแีผนทีจ่ะตดิตัง้แผงพลงังานแสงอาทติยท์ีร่า้น Index

Living Mall เพิม่เตมิอกีหลายแห่งในปี 2563 เพือ่ช่วยลดค่าพลงังาน
ไฟฟ้าส าหรบัการด าเนินงานของบรษิทัฯ ในอนาคตไดอ้ยา่งยัง่ยนื


