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สรปุสำระส ำคญั 
 

1/ คำ่ใชจ้ำ่ยครัง้เดยีวในไตรมำส 1/2562 เกดิจำกกำรปรับเพิม่ผลประโยชนเ์มือ่เกษียณอำยขุองพนักงำน (สทุธหิลงัภำษี) 
2/ ผลกระทบจำกกำรถอืปฏบิัตติำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบับที ่16 เรือ่งสัญญำเชำ่ (TFRS 16) ตัง้แตว่ันที ่1 มกรำคม 2563 ซึง่สง่ผลใหม้ี

กำรบนัทกึคำ่เสือ่มรำคำและดอกเบีย้จำ่ยเพิม่ขึน้ (สทุธหิลงัภำษี) 
 

สรปุผลกำรด ำเนนิงำน 
 

ไตรมำส 
1/2562 

ไตรมำส 
4/2562 

ไตรมำส 
1/2563 

เปลีย่นแปลง 
+/- 

(หน่วย: ลำ้นบำท)       %YoY %QoQ 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 2,299.7 2,407.6 2,076.2 -9.7% -13.8% 

รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำร 126.2 148.6 134.9 +6.8% -9.3% 

รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน 2,426.0 2,556.2 2,211.1 -8.9% -13.5% 

ก ำไรขัน้ตน้ 1,062.1 1,070.6 1,015.3 -4.4% -5.2% 

EBITDA 356.9 419.3 440.6 +23.5% +5.1% 

ก ำไรสทุธ ิ 131.9 140.7 118.2 -10.4% -16.0% 

อตัรำก ำไรขัน้ตน้ (%) 43.8% 41.9% 45.9% +2.1% +4.0% 

อตัรำ EBITDA (%) 14.6% 16.2% 19.8% +5.2% +3.5% 

อตัรำก ำไรสทุธ ิ(%) 5.4% 5.4% 5.3% -0.1% -0.1% 

คำ่ใชจ้ำ่ยครัง้เดยีว 1/ 21.0 - - - - 

ผลกระทบจำก TFRS 16 2/ - - 6.3 - - 

ก ำไรสทุธไิมร่วมคำ่ใชจ้ำ่ยคร ัง้เดยีวและ TFRS 16 152.9 140.7 124.5 -18.6% -11.5% 

 

 

ไตรมำส 1/2563 vs ไตรมำส 1/2562 (YoY) 

 ในไตรมำส 1/2563 บรษัิท อนิเด็กซ ์ลฟิวิง่มอลล ์จ ำกัด (มหำชน) (“บรษัิทฯ” หรอื “ILM”) มกี ำไรสทุธ ิ118.2 
ลำ้นบำท ลดลง 10.4% YoY โดยมสีำเหตหุลักมำจำกรำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ทีล่ดลง 9.7% YoY จำกกำรปิด

สำขำส่วนใหญ่ของ Index Living Mall ตัง้แต่วันที่ 22 มีนำคม 2563 ตำมประกำศค ำสั่งปิดสถำนที่เป็นกำร
ชัว่ครำวตำมจังหวดัตำ่งๆ ในประเทศไทยของหน่วยงำนภำครัฐ เพือ่สกดักัน้กำรแพร่ระบำดของ COVID-19   

 รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำรยังสำมำรถเตบิโตได ้6.8% YoY เนื่องจำกพืน้ทีเ่ชำ่และอัตรำกำรเชำ่ทีเ่พิม่ขึน้

เมือ่เทยีบกับไตรมำส 1/2562 ถงึแมว้ำ่บรษัิทฯ จะปิดพืน้ทีใ่หเ้ชำ่สว่นใหญ่ของทัง้ The Walk และ Little Walk 
ตัง้แตว่นัที ่22 มนีำคม 2563 เชน่เดยีวกับ Index Living Mall แตยั่งมพีืน้ทีใ่หเ้ชำ่บำงสว่นทียั่งใหบ้รกิำรได ้เชน่ 

ซปุเปอรม์ำรเ์ก็ต รำ้นอำหำร (ใหบ้รกิำรสัง่กลบัเทำ่นัน้) และรำ้นขำยยำ เป็นตน้   
 รำยไดจ้ำกกำรกำรขำยผำ่นชอ่งทำงออนไลนเ์ตบิโตอยำ่งแข็งแกร่ง 150.0% YoY  

 อตัรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำรขำยปรับตวัเพิม่ขึน้โดดเดน่ มำอยู่ที ่45.9% จำก 43.8% ในชว่งเวลำเดยีวกนัของปีกอ่น 
เนือ่งจำกกำรเปลีย่นแปลงสว่นผสมของสนิคำ้ (Product Mix) ซึง่สำมำรถขำยกลุม่สนิคำ้ทีม่อีตัรำก ำไรขัน้ตน้สงู

ไดส้ดัสว่นเพิม่ขึน้ 

 กำรถอืปฏบิัตติำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบับที ่16 เรือ่ง สญัญำเชำ่ (TFRS 16) ของบรษัิทฯ ตัง้แต่
วันที ่1 มกรำคม 2563 ซึง่สง่ผลใหก้ ำไรสทุธลิดลง 6.3 ลำ้นบำท เนื่องจำกกำรบันทกึคำ่เสือ่มรำคำและดอกเบีย้

จำ่ยพิม่ขึน้ 
 บรษัิทฯ ยังมสีทิธปิระโยชนท์ำงภำษีทียั่งไม่ไดเ้ริม่ใชจ้ำกกำรลงทนุในเครือ่งจักรใหมอ่กีประมำณ 70 ลำ้นบำท 

 

ไตรมำส 1/2563 vs ไตรมำส 4/2562 (QoQ) 

 ก ำไรสทุธขิองบรษัิทฯ ในไตรมำส 1/2563 ลดลง 16.0% QoQ โดยมสีำเหตหุลักมำจำกกำรลดลงของรำยได ้
จำกกำรด ำเนินงำน เนื่องจำกกำรปิดสำขำชั่วครำวสว่นใหญ่ของทัง้ Index Living Mall, The Walk, และ Little 

Walk โดยรำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ลดลง 13.8% QoQ และรำยไดจ้ำกใหเ้ชำ่และบรกิำรลดลง 9.3% QoQ 
 รำยไดจ้ำกกำรกำรขำยผำ่นชอ่งทำงออนไลนเ์ตบิโตตอ่เนือ่ง 9.8% QoQ  

 อัตรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำรขำยปรับตัวเพิม่ขึน้โดดเดน่ มำอยู่ที ่45.9% จำก 41.4% ในไตรมำสกอ่น เนื่องจำกกำร

เปลีย่นแปลงส่วนผสมของสนิคำ้ (Product Mix) ซึง่สำมำรถขำยกลุ่มสนิคำ้ทีม่ีอัตรำก ำไรขัน้ตน้สูงไดส้ัดส่วน
เพิม่ขึน้ 

 กำรถอืปฏบิตัติำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ TFRS16 สง่ผลใหก้ ำไรสทุธลิดลง 6.3 ลำ้นบำท จำกกำร
บนัทกึคำ่เสือ่มรำคำและดอกเบีย้จำ่ยพิม่ขึน้ 

 

  

*มลูคำ่อำจแตกตำ่งกันทีท่ศนยิม 1 ต ำแหน่งเนือ่งจำกกำรปัดเศษ 
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เหตกุำรณส์ ำคญัในไตรมำส 1/2563 
 

 

 

 

  

  

 

กำรปิดสำขำช ัว่ครำวของ Index Living Mall, The Walk และ 

Little Walk ตำมค ำส ัง่ของหน่วยงำนภำครฐั เพือ่สกดัก ัน้กำร

แพรร่ะบำดของ COVID-19 
 

ตำมประกำศค ำสั่งปิดสถำนทีเ่ป็นกำรชั่วครำวตำมจังหวัดต่ำงๆ ใน

ประเทศไทยของหน่วยงำนภำครัฐ เพื่อสกัดกัน้กำรแพร่ระบำดของ 
COVID-19 สง่ผลใหบ้รษัิทฯ ตอ้งปิดสำขำส่วนใหญ่ของทัง้ Index 

Living Mall, The Walk และ Little Walk ตั ้งแต่วันที่ 22 มีนำคม 
2563  

 

 

 

 

 

ปิด Index Furniture Center สำขำทำ่พระ 
 

เนื่องจำกสัญญำเช่ำพื้นที่ระยะยำวของ Index Furniture Center 

สำขำท่ำพระ ไดห้มดลง ซึง่เมือ่บรษัิทฯ ไดป้ระเมนิควำมคุม้ค่ำของ

เงนิลงทุนอย่ำงรอบคอบแลว้ ไดต้ัดสนิใจทีจ่ะไม่ต่อสัญญำกำรเช่ำ
และยตุกิำรด ำเนนิงำนของสำขำดงักลำ่วตัง้แตเ่ดอืนมกรำคม 2563 ที่

ผ่ำนมำ โดยบริษัทฯ จะพิจำรณำกำรลงทุนในสำขำอื่นทดแทนใน
อนำคต   

ทัง้นี้ ณ สิน้ไตรมำส 1/2563 บรษัิทฯ มรีำ้นจ ำหน่ำยเฟอรน์เิจอรแ์ละ

สนิคำ้ตกแต่งทัง้หมด 63 สำขำ โดยอยู่ในประเทศไทย 44 สำขำ 
และตำ่งประเทศ 19 สำขำ ประกอบดว้ย 1) รำ้น Index Living Mall 

จ ำนวน 31 สำขำ 2) รำ้น Index Furniture Center จ ำนวน 5 สำขำ 
3) รำ้น WINNER จ ำนวน 1 สำขำ 4) รำ้น Trend Design จ ำนวน 4 

สำขำ 5) รำ้น Bo Concept จ ำนวน 2 สำขำ 6) รำ้น MOMENTOUS 
จ ำนวน 1 สำขำ และ 7) ร ำ้นแฟรนไชส์ Index Living Mall ใน

ตำ่งประเทศ จ ำนวน 19 สำขำ ใน 8 ประเทศ 
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ภำพรวมผลกำรด ำเนนิงำน 
 

ภำพรวมผลกำรด ำเนนิงำน 
 

ไตรมำส  
1/2562 

ไตรมำส  
4/2562 

ไตรมำส  
1/2563 

เปลีย่นแปลง 
 

(หน่วย: ลำ้นบำท)       %YoY %QoQ 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 2,299.7 2,407.6 2,076.2 -9.7% -13.8% 

รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำร 126.2 148.6 134.9 +6.8% -9.3% 

รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน 2,426.0 2,556.2 2,211.1 -8.9% -13.5% 

ตน้ทนุขำย 1,291.7 1,410.3 1,122.5 -13.1% -20.4% 

ตน้ทนุกำรใหเ้ชำ่และบรกิำร 1/ 72.1 75.3 73.3 +1.6% -2.7% 

ตน้ทนุขำยและบรกิำร 1,363.9 1,485.6 1,195.8 -12.3% -19.5% 

ก ำไรข ัน้ตน้ 1,062.1 1,070.6 1,015.3 -4.4% -5.2% 

รำยไดอ้ืน่ 19.9 25.5 15.9 -20.2% -37.8% 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและจัดจ ำหน่ำย 587.9 568.3 536.7 -8.7% -5.6% 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร 2/ 
315.2 299.2 271.0 -14.0% -9.4% 

ตน้ทนุทำงกำรเงนิ 39.8 45.5 84.7 +112.7% +86.0% 

คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ (กลบัรำยกำร) 0.0 0.0 0.0 - - 

ก ำไรกอ่นภำษีเงนิได ้ 139.0 183.0 138.7 -0.2% -24.2% 

คำ่ใชจ้ำ่ยภำษีเงนิได ้(รำยได)้ 7.5 42.4 20.6 +174.4% -51.5% 

ก ำไรสว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคมุ (0.3) 0.0 0.0 +100.3% +121.2% 

ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธ ิ 131.9 140.7 118.2 -10.4% -16.0% 
 

1/ เป็นขอ้มูลหลังจัดประเภทรำยกำรใหม่ (Reclassification) โดยตน้ทุนกำรใหเ้ชำ่และบรกิำรก่อน Reclassification ในไตรมำส 1/2562 คอื 77.5 ลำ้นบำท และในไตรมำส 

4/2562 คอื 81.1 ลำ้นบำท (ขอ้มลูหลัง Reclassification ลดลงจำกกอ่น Reclassification 5.3 ลำ้นบำท และ 5.8 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ) 
2/ เป็นขอ้มูลหลังจัดประเภทรำยกำรใหม่ (Reclassification) โดยค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรก่อน Reclassification ในไตรมำส 1/2562 คือ 309.9 ลำ้นบำท และในไตรมำส 

4/2562 คอื 293.4 ลำ้นบำท (ขอ้มลูหลัง Reclassification เพิม่ขึน้จำกกอ่น Reclassification 5.3 ลำ้นบำท และ 5.8 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ) 
 

โครงสรำ้งของรำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน 

บรษัิทฯ ประกอบธุรกจิคำ้ปลกีเฟอรน์เิจอรแ์ละสนิคำ้ตกแตง่ โดยรำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำนของบรษัิทฯ สำมำรถแบง่

ตำมธรุกจิได ้4 ประเภท ดงันี ้  

 
 

  

รา้นคา้ปลกี
75.7%

งาน
โครงการ
12.1%

รายไดจ้ากการ
ใหบ้รกิารพืน้ที่

เชา่
5.6%

รายไดจ้ากการ
ขายและ

ใหบ้รกิารอืน่ ๆ
6.6%

รำ้นคำ้ปลกี 

 
 > 98% เป็นรำยไดจ้ำกกำรขำยผ่ำน Index Living 

Mall และ Index Furniture Center  

งำนโครงกำร 
 

รำยไดจ้ำกกำรใหบ้รกิำรพืน้ทีเ่ชำ่ 

 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและใหบ้รกิำรอืน่ ๆ 

 

 > 90% มำจำกกำรขำยงำนโครงกำรในประเทศ

ไทย 
   

 รำยไดค้ำ่เชำ่ คำ่บรกิำร คำ่บรกิำรสว่นกลำง และคำ่
สำธำรณูปโภค  

 รำยไดจ้ำกกำรขำยอื่นๆ เช่น รำยไดจ้ำกกำรขำย

ผ่ำนรำ้นคำ้แฟรนไชส ์รำ้นคำ้ตัวแทนจ ำหน่ำย และ
ออนไลน ์

 รำยไดจ้ำกกำรใหบ้ริกำรอืน่ ๆ เช่น รำยไดก้ำรส่ง

สนิคำ้ บริกำรตดิตัง้ และรำยไดจ้ำกบริกำร Home 
Service เชน่ บรกิำรขนยำ้ย บรกิำรท ำควำมสะอำด

บำ้น บรกิำรท ำควำมสะอำดทีน่อน บรกิำรก่อสรำ้ง
และตกแตง่ภำยใน เป็นตน้ 

 *มลูคำ่อำจแตกตำ่งกันทีท่ศนยิม 1 ต ำแหน่งเนือ่งจำกกำรปัดเศษ 

 

รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำนไตรมำส 1/2563 
เทำ่กบั 2,211.1 ลำ้นบำท 
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ผลกำรด ำเนนิงำน 
 

รำยได ้
 

ไตรมำส 
1/2562 

ไตรมำส 
4/2562 

ไตรมำส 
1/2563 

เปลีย่นแปลง 
 

(หน่วย: ลำ้นบำท)       %YoY %QoQ 

A. รำยไดจ้ำกกำรขำย        

รำยไดจ้ำกกำรขำยภำยในประเทศ        

1. หนำ้รำ้นคำ้ปลกีของบรษัิทฯ 1,877.2 1,890.0 1,674.2 -10.8% -11.4% 

2. งำนโครงกำร 314.9 340.1 261.9 -16.8% -23.0% 

3. ตวัแทนจ ำหน่ำย 35.1 25.8 23.3 -33.4% -9.5% 

4. ออนไลน ์ 31.5 71.7 78.7 +150.0% +9.8% 

รวมรำยไดจ้ำกกำรขำยภำยในประเทศ 2,258.6 2,327.6 2,038.2 -9.8% -12.4% 

รำยไดจ้ำกกำรขำยตำ่งประเทศ 41.1 80.0 38.0 -7.5% -52.5% 

รวมรำยไดจ้ำกกำรขำย 2,299.7 2,407.6 2,076.2 -9.7% -13.8% 

B. รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำร 126.2 148.6 134.9 +6.8% -9.3% 

รวมรำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน 2,426.0 2,556.2 2,211.1 -8.9% -13.5% 

รำยไดอ้ืน่ 19.9 25.5 15.9 -20.2% -37.8% 

รวมรำยได ้ 2,445.9 2,581.7 2,227.0 -9.0% -13.7% 
 

 
1. รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน   

หน่วย: ลำ้นบำท, % 

 
 

 
 

ไตรมำส 1/2563 vs ไตรมำส 1/2562 (YoY)    

 ในไตรมำส 1/2563 บรษัิทฯ มรีำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำน 2,211.1 ลำ้นบำท ลดลง 214.9 ลำ้นบำท หรือ 
8.9% YoY โดยมเีหตผุลดงัตอ่ไปนี ้

 รำยไดจ้ำกกำรขำย ลดลง 223.5 ลำ้นบำท หรอื 9.7% YoY เนื่องมำจำกกำรลดลงของทัง้รำยได ้
จำกธุรกจิในประเทศที่ลดลง 220.4 ลำ้นบำท หรือ 9.8% และรำยไดจ้ำกต่ำงประเทศที่ลดลง 3.1 

ลำ้นบำท หรอื 7.5% ซึง่รำยไดจ้ำกธุรกจิในประเทศทีล่ดลงเป็นผลมำจำกกำรปิดสำขำชัว่ครำวส่วน

ใหญ่ของ Index Living Mall ตัง้แต่วันที ่22 มีนำคม 2563 ตำมประกำศค ำสั่งปิดสถำนทีเ่ป็นกำร
ชั่วครำวตำมจังหวัดต่ำงๆ ในประเทศไทยของหน่วยงำนภำครัฐ เพื่อสกัดกัน้กำรแพร่ระบำดของ 

COVID-19   
 รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำและบรกิำร เพิม่ขึน้ 8.6 ลำ้นบำท หรือ 6.8% YoY เนื่องจำกพื้นทีเ่ชำ่และ

อัตรำกำรเชำ่ทีเ่พิม่ขึน้เมือ่เทยีบกับไตรมำส 1/2562 แมม้กีำรปิดสำขำส่วนใหญ่ของทัง้ The Walk 
และ Little Walk ตัง้แตว่นัที ่22 มนีำคม 2563 เชน่เดยีวกบั Index Living Mall ตำมมำตรกำรกำรสกัด

กัน้กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 แตยั่งมพีืน้ทีใ่หเ้ชำ่บำงสว่นทียั่งใหบ้รกิำรได ้เชน่ ซปุเปอรม์ำรเ์ก็ต 

รำ้นอำหำร (ใหบ้รกิำรสัง่กลบัเทำ่นัน้) และรำ้นขำยยำ เป็นตน้    
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ไตรมำส 1/2563 vs ไตรมำส 4/2562 (QoQ)     

 ในไตรมำส 1/2563 บรษัิทฯ มรีำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำน 2,211.1 ลำ้นบำท ลดลง 345.1 ลำ้นบำท หรือ 
13.5% QoQ โดยมเีหตผุลดงัตอ่ไปนี ้

 รำยไดจ้ำกกำรขำย ลดลง 331.3 ลำ้นบำท หรือ 13.8% QoQ โดยรำยไดจ้ำกธุรกจิในประเทศ
ลดลง 289.4 ลำ้นบำท หรอื 12.4% และรำยไดจ้ำกตำ่งประเทศลดลง 42.0 ลำ้นบำท หรอื 52.5% 

เนื่องจำกกำรปิดสำขำส่วนใหญ่ของ Index Living Mall ตำมมำตรกำรสกัดกัน้กำรแพร่ระบำดของ 

COVID-19 ของหน่วยงำนภำครัฐ ดงัอธบิำยขำ้งตน้   
 รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำและบรกิำร ลดลง 13.8 ลำ้นบำท หรือ 9.3% QoQ เนื่องจำกกำรปิดสำขำ

สว่นใหญข่องทัง้ The Walk และ Little Walk แมม้พีืน้ทีบ่ำงสว่นสำมำรถเปิดใหบ้รกิำรได ้   
 

 
2. ตน้ทนุขำยและบรกิำร   

หน่วย: ลำ้นบำท, % 

 

 

 

 

 

 

1/ เป็นขอ้มูลหลังจัดประเภทรำยกำรใหม่ (Reclassification) โดยตน้ทุนกำรใหเ้ชำ่และบรกิำรในไตรมำส 1/2562 ก่อน Reclassification คอื 77.5 ลำ้นบำท (ขอ้มูล

หลัง Reclassification ลดลงจำกกอ่น Reclassification 5.3 ลำ้นบำท) 
2/ เป็นขอ้มูลหลังจัดประเภทรำยกำรใหม่ (Reclassification) โดยตน้ทุนกำรใหเ้ชำ่และบรกิำรในไตรมำส 4/2562 ก่อน Reclassification คอื 81.1 ลำ้นบำท (ขอ้มูล

หลัง Reclassification ลดลงจำกกอ่น Reclassification 5.8 ลำ้นบำท) 
 

ไตรมำส 1/2563 vs ไตรมำส 1/2562 (YoY)    

 ในไตรมำส 1/2563 บรษัิทฯ มตีน้ทนุขำยและบรกิำร 1,195.8 ลำ้นบำท ลดลง 168.1 ลำ้นบำท หรอื 12.3% 
YoY โดยมเีหตผุลหลกัดงัตอ่ไปนี ้

 ตน้ทุนขำยสนิคำ้ ลดลง 169.2 ลำ้นบำท หรือ 13.1% YoY ตำมรำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ทีล่ดลง
จำกกำรปิดสำขำสว่นใหญข่อง Index Living Mall ตัง้แตว่นัที ่22 มนีำคม 2563 

 ตน้ทนุกำรใหเ้ชำ่และบรกิำร เพิม่ขึน้เล็กนอ้ย 1.2 ลำ้นบำท หรอื 1.6% YoY ตำมพืน้ทีเ่ชำ่ทีเ่พิม่ขึน้ 

เมือ่เทยีบกับไตรมำส 1/2562 เชน่ ค่ำเสือ่มรำคำ ค่ำใชจ้่ำยพนักงำน และค่ำสำธำรณูปโภค เป็นตน้ 
อย่ำงไรก็ตำม กำรถอืปฏบิัตติำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ TFRS16 ตัง้แต่วันที ่1 มกรำคม 

2563 สง่ผลใหต้น้ทนุกำรใหเ้ชำ่และบรกิำรในไตรมำส 1/2563 ลดลง 3.8 ลำ้นบำท  

 

ไตรมำส 1/2563 vs ไตรมำส 4/2562 (QoQ)     

 ในไตรมำส 1/2563 บรษัิทฯ มตีน้ทนุขำยและบรกิำร 1,195.8 ลำ้นบำท ลดลง 289.8  ลำ้นบำท หรอื 19.5% 

QoQ โดยมเีหตผุลหลกัดงัตอ่ไปนี ้
 ตน้ทุนขำยสนิคำ้ ลดลง 287.8 ลำ้นบำท หรอื 20.4% QoQ ตำมรำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ทีล่ดลง

จำกกำรเนือ่งจำกกำรปิดสำขำสว่นใหญข่อง Index Living Mall ตัง้แตว่นัที ่22 มนีำคม 2563  

 ตน้ทุนกำรใหเ้ช่ำและบรกิำร ลดลง 2.1 ลำ้นบำท หรือ 2.7% QoQ เนื่องจำกผลกระทบจำก
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ TFRS16 ตัง้แตว่นัที ่1 มกรำคม 2563 ซึง่สง่ผลใหต้น้ทนุกำรใหเ้ชำ่

และบรกิำรในไตรมำส 1/2563 ลดลง 3.8 ลำ้นบำท รวมถงึกำรปิดสำขำสว่นใหญ่ของทัง้ The Walk 
และ Little Walk ตั ้งแต่วันที่ 22 มีนำคม 2563  ส่งผลใหค้่ำใชจ้่ำยบำงส่วนลดลง เช่น ค่ำ
สำธำรณูปโภค 
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3. ก ำไรข ัน้ตน้และอตัรำก ำไรข ัน้ตน้   
หน่วย: ลำ้นบำท, % 

 

 

1/ เป็นขอ้มูลหลังจัดประเภทรำยกำรใหม่ (Reclassification) โดยก ำไรขัน้ตน้จำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำรในไตรมำส 1/2562 ก่อน Reclassification คอื 48.8 ลำ้นบำท 

(ขอ้มลูหลัง Reclassification เพิม่ขึน้จำกกอ่น Reclassification 5.3 ลำ้นบำท) 
2/ เป็นขอ้มูลหลังจัดประเภทรำยกำรใหม่ (Reclassification) โดยก ำไรขัน้ตน้จำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำรในไตรมำส 4/2562 ก่อน Reclassification คอื 67.5 ลำ้นบำท 

(ขอ้มลูหลัง Reclassification เพิม่ขึน้จำกกอ่น Reclassification 5.8 ลำ้นบำท) 

 

ไตรมำส 1/2563 vs ไตรมำส 1/2562 (YoY)    

 ในไตรมำส 1/2563 บรษัิทฯ มกี ำไรขัน้ตน้ 1,015.3 ลำ้นบำท ลดลง 46.8 ลำ้นบำท หรอื 4.4% YoY โดยมี

เหตผุลหลกัดงัตอ่ไปนี ้

 ก ำไรข ัน้ตน้จำกกำรขำย ลดลง 54.3 ลำ้นบำท หรือ 5.4% YoY ซึง่เป็นไปในทศิทำงเดยีวกันกับ

กำรลดลงของรำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ อยำ่งไรก็ตำม อตัรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำรขำยปรับเพิม่ขึน้อย่ำง

มีนัยส ำคัญ YoY จำก 43.8% ในไตรมำส 1/2562 เป็น 45.9% ในไตรมำส 1/2563 เนื่องจำกกำร
เปลีย่นแปลงสว่นผสมของสนิคำ้ (Product Mix) ซึง่สำมำรถขำยกลุม่สนิคำ้ทีม่อีตัรำก ำไรขัน้ตน้สงูได ้

สดัสว่นเพิม่ขึน้ 

 ก ำไรข ัน้ตน้จำกกำรใหเ้ช่ำและบรกิำร เพิ่มขึน้ 7.5 ลำ้นบำท หรือ 13.8% YoY ซึง่เป็นไปใน

ทศิทำงเดยีวกนักับกำรเพิม่ขึน้ของรำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำร เนือ่งจำกกำรเพิม่ขึน้ของพืน้ทีเ่ชำ่
และอตัรำกำรเชำ่ 

 

ไตรมำส 1/2563 vs ไตรมำส 4/2562 (QoQ)     

 ในไตรมำส 1/2563 บรษัิทฯ มกี ำไรขัน้ตน้ 1,015.3 ลำ้นบำท ลดลง 55.3 ลำ้นบำท หรอื 5.2% QoQ โดยมี

เหตผุลหลกัดงัตอ่ไปนี ้

 ก ำไรข ัน้ตน้จำกกำรขำย ลดลง 43.6 ลำ้นบำท หรอื 4.4% QoQ ซึง่เป็นไปในทศิทำงเดยีวกันกับ

กำรลดลงของรำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ อยำ่งไรก็ตำม อตัรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำรขำยปรับเพิม่ขึน้อย่ำง

โดดเด่น QoQ จำก 41.4% ในไตรมำส 4/2562 เป็น 45.9% ในไตรมำส 1/2563  เนื่องจำกกำร
เปลีย่นแปลงสว่นผสมของสนิคำ้ (Product Mix) ซึง่สำมำรถขำยกลุม่สนิคำ้ทีม่อีตัรำก ำไรขัน้ตน้สงูได ้

สดัสว่นเพิม่ขึน้   

 ก ำไรข ัน้ตน้จำกกำรใหเ้ช่ำและบรกิำร ลดลง 11.7 ลำ้นบำท หรือ 16.0% QoQ ซึง่เป็นไปใน

ทศิทำงเดยีวกันกับกำรลดลงของรำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำร เนื่องจำกบรษัิทฯ มกีำรใหส้ว่นลด
คำ่เชำ่และบรกิำรบำงสว่นใหแ้กผู่เ้ชำ่ทีต่อ้งปิดกำรด ำเนนิกำรชัว่ครำวตำมค ำสัง่ของหน่วยงำนภำครัฐ 
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ก ำไรขัน้ตน้จำกกำรขำย 

ก ำไรขัน้ตน้จำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำร 
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อตัรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำรขำย 
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4. คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและจดัจ ำหนำ่ย* 

หน่วย: ลำ้นบำท, % 

 

 

 

 

 

 
*คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและจัดจ ำหน่ำยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้ในรำ้นคำ้ปลกีและพืน้ทีเ่ชำ่ของบรษัิทฯ เชน่ ค่ำใชจ้่ำยพนักงำน คำ่เสือ่มรำคำ คำ่สำธำรณูปโภค และคำ่เชำ่ 
ฯลฯ 
 

ไตรมำส 1/2563 vs ไตรมำส 1/2562 (YoY)    

 ในไตรมำส 1/2563 บรษัิทฯ มคีำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยและจัดจ ำหน่ำย 536.7 ลำ้นบำท ลดลง 51.2 ลำ้นบำท 
หรอื 8.7% YoY โดยมสีำเหตหุลักมำจำกยอดขำยทีล่ดลงและคำ่ใชจ้่ำยตำ่งๆ ทีล่ดลงจำกกำรปิดสำขำสว่น

ใหญข่อง Index Living Mall, The Walk, และ Little Walk ตัง้แตว่นัที ่22 มนีำคม 2563 รวมถงึกำรถอืปฏบิัติ
ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ TFRS16 ตัง้แต่วันที ่1 มกรำคม 2563 ซึง่สง่ผลใหค้่ำใชจ้่ำยในกำร

ขำยและจัดจ ำหน่ำยในไตรมำส 1/2563 ลดลง 26.7 ลำ้นบำท 

 อัตรำคำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยและจัดจ ำหน่ำยตอ่รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำนปรับตัวเพิม่ขึน้เล็กนอ้ย YoY จำกกำร
ลดลงของรำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน แมม้กีำรบรหิำรคำ่ใชจ้ำ่ยทีด่ขี ึน้ในหลำยสว่น เชน่ คำ่ใชจ้ำ่ยพนักงำน คำ่

สำธำรณูปโภค และคำ่สง่เสรมิกำรขำย  

ไตรมำส 1/2563 vs ไตรมำส 4/2562 (QoQ)     

 ในไตรมำส 1/2563 บรษัิทฯ มคีำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยและจัดจ ำหน่ำย 536.7 ลำ้นบำท ลดลง 31.5 ลำ้นบำท 

หรอื 5.6% QoQ โดยมสีำเหตหุลักมำจำกยอดขำยทีล่ดลงและคำ่ใชจ้่ำยตำ่งๆ ทีล่ดลงจำกกำรปิดสำขำสว่น
ใหญข่อง Index Living Mall, The Walk, และ Little Walk ตัง้แตว่นัที ่22 มนีำคม 2563 รวมถงึกำรถอืปฏบิัติ

ตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ TFRS16 ตัง้แต่วันที ่1 มกรำคม 2563 ซึง่สง่ผลใหจ้ำกค่ำใชจ้่ำยใน
กำรขำยและจัดจ ำหน่ำยในไตรมำส 1/2563 ลดลง 26.7 ลำ้นบำท 

 อัตรำค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและจัดจ ำหน่ำยต่อรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนปรับตัวเพิม่ขึน้ QoQ จำกกำรลดลง

ของรำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน แมม้กีำรบรหิำรค่ำใชจ้่ำยทีด่ขี ึน้ในหลำยสว่น เชน่ คำ่สำธำรณูปโภค และค่ำ
สง่เสรมิกำรขำย 
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5. คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร* 

หน่วย: ลำ้นบำท, % 

 
*คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในสว่นงำนสนับสนุน เชน่ คำ่ใชจ้ำ่ยพนักงำน คำ่จัดสง่สนิคำ้ และคำ่เสือ่มรำคำ เป็นตน้ 
 
1/ เป็นขอ้มูลหลังจัดประเภทรำยกำรใหม่ (Reclassification) โดยค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรในไตรมำส 1/2562 ก่อน Reclassification คอื 309.9 ลำ้นบำท (ขอ้มูลหลัง

Reclassification เพิม่ขึน้จำกกอ่น Reclassification 5.3 ลำ้นบำท) 
2/ เป็นขอ้มูลหลังจัดประเภทรำยกำรใหม่ (Reclassification) โดยค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรในไตรมำส 4/2562 ก่อน Reclassification คอื 293.4 ลำ้นบำท (ขอ้มูลหลัง

Reclassification เพิม่ขึน้จำกกอ่น Reclassification 5.8 ลำ้นบำท) 

 

ไตรมำส 1/2563 vs ไตรมำส 1/2562 (YoY)    

 ในไตรมำส 1/2563 บรษัิทฯ มคีำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 271.0 ลำ้นบำท ลดลง 44.2 ลำ้นบำท หรอื 14.0% 
YoY โดยมีสำเหตุหลักมำจำกกำรบริหำรค่ำใชจ้่ำยที่ดขี ึน้ โดยเฉพำะในส่วนของค่ำใชจ้่ำยพนักงำนและ

ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรทั่วไป 2563 รวมถงึกำรถือปฏบิัตติำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ TFRS16 
ตัง้แตว่นัที ่1 มกรำคม 2563 ซึง่สง่ผลใหจ้ำกคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรในไตรมำส 1/2563 ลดลง 5.5 ลำ้นบำท 

 อัตรำค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรต่อรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนปรับตัวลดลง YoY แมร้ำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำน

ปรับตวัลดลง เนือ่งจำกกำรบรหิำรคำ่ใชจ้ำ่ยทีด่ขี ึน้   

ไตรมำส 1/2563 vs ไตรมำส 4/2562 (QoQ)     

 ในไตรมำส 1/2563 บรษัิทฯ มคี่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 271.0 ลำ้นบำท ลดลง 28.2 ลำ้นบำท หรือ 9.4% 

QoQ โดยมสีำเหตหุลกัมำจำกกำรบรหิำรคำ่ใชจ้่ำยทีด่ขี ึน้ เชน่ ของคำ่ใชจ้ำ่ยพนักงำนคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร

ทัว่ไป คำ่จัดสง่สนิคำ้ทีล่ดลงตำมจ ำนวนรอบกำรขนสง่ตำมยอดขำยทีล่ดลงจำกกำรลดลงของยอดขำย 2563 
รวมถงึกำรถอืปฏบิตัติำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ TFRS16 ตัง้แตว่นัที ่1 มกรำคม 2563 ซึง่สง่ผลให ้

จำกคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรในไตรมำส 1/2563 ลดลง 5.5 ลำ้นบำท 

 อัตรำค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรต่อรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนปรับตัวเพิ่มขึน้ QoQ เนื่องจำกรำยไดจ้ำกกำร

ด ำเนนิงำนปรับตวัลดลง แมก้ำรบรหิำรคำ่ใชจ้ำ่ยดขีึน้  
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6. ตน้ทนุทำงกำรเงนิ 

หน่วย: ลำ้นบำท, % 

 

 

 

 

 

 

ไตรมำส 1/2563 vs ไตรมำส 1/2562 (YoY)    

 ในไตรมำส 1/2563 บรษัิทฯ มตีน้ทนุทำงกำรเงนิ 84.7 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 44.9 ลำ้นบำท หรอื 112.7% YoY 

โดยมเีหตผุลหลักมำจำกกำรถอืปฏบิตัติำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ TFRS16 ตัง้แตว่นัที ่1 มกรำคม 
2563 ซึง่สง่ผลใหด้อกเบีย้จ่ำยเพิม่สงูขึน้ 43.9 ลำ้นบำท ทัง้นี้ ถำ้ไม่มผีลกระทบจำก TFRS 16 ตน้ทนุทำง

กำรเงนิใน ในไตรมำส 1/2563 จะใกลเ้คยีงกบัในไตรมำส 1/2562 

ทัง้นี้ หนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้ ณ สิน้ไตรมำส 1/2563 เทำ่กับ 7,073.2 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 2,323.7 ลำ้นบำท 
หรอื 48.9% จำก 4,749.6 ลำ้นบำท ณ สิน้ไตรมำส 1/2562 โดยหลักเป็นผลจำกมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง

กำรเงนิ TFRS 16 ซึง่สง่ผลใหห้นีส้นิตำมสญัญำเชำ่กำรเงนิเพิม่ขึน้ 2,738.3 ลำ้นบำท  

อยำ่งไรก็ตำม เงนิกูจ้ำกสถำบนักำรเงนิ ณ สิน้ไตรมำส 1/2563 เทำ่กบั 4,321.0 ลำ้นบำท ลดลง 404.4 ลำ้น

บำท หรอื 8.6% จำก 4,725.3 ลำ้นบำท ณ สิน้ไตรมำส 1/2562 
 

ไตรมำส 1/2563 vs ไตรมำส 4/2562 (QoQ)     

 ในไตรมำส 1/2563 บรษัิทฯ มตีน้ทนุทำงกำรเงนิ 84.7 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 39.2 ลำ้นบำท หรอื 86.0% QoQ 

โดยมเีหตผุลหลักมำจำกกำรถอืปฏบิตัติำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ TFRS16 ตัง้แตว่นัที ่1 มกรำคม 

2563 ซึง่สง่ผลใหด้อกเบีย้จ่ำยเพิม่สงูขึน้ 43.9 ลำ้นบำท ทัง้นี้ ถำ้ไม่มผีลกระทบจำก TFRS 16 ตน้ทนุทำง
กำรเงนิใน ในไตรมำส 1/2563 จะลดลงจำกไตรมำส 4/2562 

ทัง้นี้ หนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้ ณ สิน้ไตรมำส 1/2563 เทำ่กับ 7,073.2 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 2,387.3 ลำ้นบำท 
หรอื 50.9%  จำก 4,685.9 ลำ้นบำท ณ สิน้ไตรมำส 4/2562 โดยหลกัเป็นผลจำกมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง

กำรเงนิ TFRS 16 ซึง่สง่ผลใหห้นีส้นิตำมสญัญำเชำ่กำรเงนิเพิม่ขึน้ 2,738.3 ลำ้นบำท  

อยำ่งไรก็ตำม เงนิกูจ้ำกสถำบนักำรเงนิ ณ สิน้ไตรมำส 1/2563 เทำ่กบั 4,321.0 ลำ้นบำท ลดลง 343.7 ลำ้น
บำท หรอื 7.4% จำก 4,664.7 ลำ้นบำท ณ สิน้ไตรมำส 4/2562 

 

 

 
  

39.8
45.5

84.7

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

Q1/19 Q4/19 Q1/20         Q1/2562         Q4/2562         Q1/2563 
Q1/2563 
Q1/2563 
Q1/2563 
Q1/2563 

+86.0% QoQ 

+112.7% YoY 



ค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจัดกำร (MD&A) ไตรมำส 1 สิน้สดุวันที ่31 มนีำคม 2563 
 

 

11 | P a g e  

 

7. คำ่ใชจ้ำ่ย (รำยได)้ ภำษเีงนิได ้

หน่วย: ลำ้นบำท, % 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

ไตรมำส 1/2563 vs ไตรมำส 1/2562 (YoY)    

 ในไตรมำส 1/2563 บรษัิทฯ มคี่ำใชจ้่ำยภำษีเงนิได ้20.6 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 13.1 ลำ้นบำท หรือ 174.4% 

YoY เนือ่งจำกบรษัิทฯ ไดรั้บสทิธปิระโยชน์ทำงภำษีในไตรมำส 1/2562 จ ำนวน 14.0 ลำ้นบำท ทัง้นี ้บรษัิทฯ 

ยังมสีทิธปิระโยชน์ทำงภำษีทียั่งไม่ไดเ้ริม่ใชจ้ำกกำรลงทนุในเครือ่งจักรใหม่อกีประมำณ 70 ลำ้นบำท ส ำหรับ
รอบระยะเวลำ 3 ปี 

ไตรมำส 1/2563 vs ไตรมำส 4/2562 (QoQ)     

 ในไตรมำส 1/2563 บรษัิทฯ มคีำ่ใชจ้่ำยภำษีเงนิได ้20.6 ลำ้นบำท ลดลง 21.8 ลำ้นบำท หรอื 51.5% QoQ 
โดยมสีำเหตหุลักมำจำกก ำไรกอ่นภำษีเงนิได ้(EBT) ทีล่ดลงในไตรมำส 1/2563 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัไตรมำส

กอ่น รวมถงึบรษัิทฯ ไดรั้บสทิธปิระโยชนท์ำงภำษีในไตรมำส 4/2562 จ ำนวน 9.7 ลำ้นบำท 
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8. ก ำไรสุทธแิละอตัรำก ำไรสุทธ ิ

หน่วย: ลำ้นบำท, % 

 

 

 

ไตรมำส 1/2563 vs ไตรมำส 1/2562 (YoY)    

 ในไตรมำส 1/2563 บรษัิทฯ มกี ำไรสทุธมิ ี118.2 ลำ้นบำท ลดลง 13.7 ลำ้นบำท หรอื 10.4% YoY โดยมี
สำเหตหุลกัดงัตอ่ไปนี ้

 ยอดขำยทีล่ดลงเนือ่งจำกกำรปิดสำขำสว่นใหญข่อง Index Living Mall ตัง้แตว่นัที ่22 มนีำคม 2563 

 กำรถอืปฏบิัตติำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ TFRS16 ตัง้แตว่ันที ่1 มกรำคม 2563 ซึง่สง่ผล

ใหก้ ำไรสทุธลิดลง 6.3 ลำ้นบำท จำกกำรบนัทกึคำ่เสือ่มรำคำและดอกเบีย้จ่ำยทีเ่พิม่ขึน้ 

 ในไตรมำส 1/2563 บรษัิทฯ ยังไม่ไดเ้ริม่ใชส้ทิธปิระโยชน์ทำงภำษีจำกกำรลงทุนในเครื่องจักรใหม่
อกีประมำณ 70 ลำ้นบำท ส ำหรับรอบระยะเวลำ 3 ปี หลงัจำกกำรเริม่ใช ้ในขณะทีไ่ดรั้บสทิธปิระโยชน์

ทำงภำษีในไตรมำส 1/2562 จ ำนวน 14.0 ลำ้นบำท 
 

ไตรมำส 1/2563 vs ไตรมำส 4/2562 (QoQ)     

 ในไตรมำส 1/2563 บรษัิทฯ มกี ำไรสทุธมิ ี118.2 ลำ้นบำท ลดลง 22.5 ลำ้นบำท หรอื 16.0% QoQ โดยมี

สำเหตหุลกัดงัตอ่ไปนี ้

 รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้และรำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำรทีล่ดลงเนื่องจำกกำรปิดสำขำสว่นใหญ่

ของ Index Living Mall, The Walk, และ Little Walk ตัง้แตว่นัที ่22 มนีำคม 2563 

 กำรถอืปฏบิัตติำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ TFRS16 ตัง้แตว่ันที ่1 มกรำคม 2563 ซึง่สง่ผล

ใหก้ ำไรสทุธลิดลง 6.3 ลำ้นบำท จำกกำรบนัทกึคำ่เสือ่มรำคำและดอกเบีย้จ่ำยทีเ่พิม่ขึน้ 

 ในไตรมำส 1/2563 บรษัิทฯ ยังไม่ไดเ้ริม่ใชส้ทิธปิระโยชน์ทำงภำษีจำกกำรลงทุนในเครื่องจักรใหม่ 
ในขณะทีไ่ดรั้บสทิธปิระโยชนท์ำงภำษีในไตรมำส 4/2562 จ ำนวน 9.7 ลำ้นบำท 
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*มลูคำ่อำจแตกตำ่งกันทีท่ศนยิม 1 ต ำแหน่งเนือ่งจำกกำรปัดเศษ 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ 

 

 

 
หน่วย: ลำ้นบำท 
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หน่วย: ลำ้นบำท 
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สนิทรพัย ์    

 ณ วนัที ่31 มนีำคม 2563 บรษัิทฯ มสีนิทรัพยร์วม 14,281.4 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 2,080.0 ลำ้นบำท หรอื 

17.0% จำก 12,201.4 ลำ้นบำท ณ วนัที ่ 31 ธันวำคม 2562 โดยมเีหตผุลหลักจำกกำรถอืปฏบิตัติำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ TFRS 16 ตัง้แตว่นัที ่ 1 มกรำคม 2563 ซึง่สง่ผลใหส้นิทรัพยเ์พิม่ขึน้ 

2,436.4 ลำ้นบำท โดยเป็นกำรเพิม่ขึน้ของสนิทรัพยส์ทิธกิำรใช ้3,514.3 ลำ้นบำท และอสงัหำรมิทรัพย์
เพือ่กำรลงทนุเพิม่ขึน้ 400.7 ลำ้นบำท ในขณะทีส่ทิธกิำรเชำ่ลดลง 1,451.3 ลำ้นบำท และทีด่นิ อำคำร 

และอปุกรณ์ลดลง 27.3 ลำ้นบำท  

 

หนีส้นิ    

 ณ วันที ่31 มีนำคม 2563 บริษัทฯ มีหนี้สนิรวม 9,196.8 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 1,955.4 ลำ้นบำท หรือ 
27.0% จำก 7,241.4 ลำ้นบำท ณ วันที ่31 ธันวำคม 2562 โดยมีเหตุผลหลักจำกกำรถอืปฏบิัตติำม

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ TFRS 16 ตัง้แต่วันที ่1 มกรำคม 2563 ซึง่ส่งผลใหห้นี้สนิเพิ่มขึน้ 
2,436.4 ลำ้นบำท โดยเป็นกำรเพิม่ของหนี้สนิตำมสญัญำเชำ่กำรเงนิ 2,738.3 ลำ้นบำท และกำรลดลง

ของเจำ้หนี้อืน่ 301.9 ลำ้นบำท อย่ำงไรก็ตำม เงนิกูจ้ำกสถำบันกำรเงนิ ณ สิน้ไตรมำส 1/2563 เทำ่กับ 

4,321.0 ลำ้นบำท ลดลง 343.7 ลำ้นบำท หรอื 7.4% จำก 4,664.7 ลำ้นบำท ณ สิน้ไตรมำส 4/2562  
 

 
สว่นของผูถ้อืหุน้    

 ณ วันที ่31 มนีำคม 2563 บรษัิทฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทใหญ่รวม 5,083.3 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 
124.6 ลำ้นบำท หรอื 2.5% จำก 4,958.7 ลำ้นบำท ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562 โดยมสีำเหตหุลกัมำจำก

กำรผลก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำนในชว่งไตรมำส 1/2563 
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สนิคำ้คงเหลอื 

สนิทรพัย ์ หนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 

สนิทรัพยอ์ืน่ 

ลกูหนีอ้ืน่ 

อสงัหำรมิทรัพยเ์พือ่

กำรลงทนุ 

ทีด่นิ อำคำร 

และอปุกรณ ์

อืน่ๆ 
เงนิกูย้มืระยะยำวทีถ่งึ
ก ำหนดช ำระภำยในหนึง่ปี 

เจำ้หนี้กำรคำ้ 

เงนิเบกิเกนิบัญชแีละ

เงนิกูย้มืระยะสัน้จำก
สถำบันกำรเงนิ 

เงนิกูย้มืระยะยำวจำก
สถำบันกำรเงนิ 

สว่นของผูถ้อืหุน้ของ
บรษัิทใหญ ่

31 ธันวำคม 2562 31 มนีำคม 2563 31 ธันวำคม 2562 31 มนีำคม 2563 

หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่
กำรเงนิ 

0 
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แนวโนม้ในอนำคต 

 

 

 

กำรปร ับปรุ ง ร้ำน  Younique Customized Furniture 4.0 
ทดแทนกำรขยำยสำขำเพิม่เตมิ 

ณ สิ้นไตรมำส 1/2563 บริษัทฯ มีร ำ้น Younique Customized 

Furniture ทัง้หมด 12 สำขำ และเพื่อเป็นกำรพัฒนำนวัตกรรมและ
ผลติภัณฑใ์หม่ๆ รวมถงึเพิ่มฐำนลูกคำ้ที่สูงขึน้ บริษัทฯ มีแผนที่จะ

ปรับปรุงสำขำ Younique Customized Furniture ทีม่อียู ่ทดแทนกำร
ขยำยสำขำเพิม่เตมิ เพือ่สำมำรถเพิม่ยอดขำยของแตล่ะสำขำจำกกำร

ใชก้ระแสเงนิสด ณ ปัจจบุนั ใหเ้หมำะสมทีส่ดุ รวมถงึกำรเพิม่ประเภท
วัสดุของผลติภัณฑ์ใหม้ีควำมหลำกหลำยมำกขึน้เพื่อจับกลุ่มลูกคำ้ 

Ultra-luxury และเพิม่ศักยภำพกำรปรับแต่งเพื่อสนองควำมตอ้งกำร

ของลกูคำ้ 

 

 

กำรปรบัปรุงสำขำเพือ่เพิม่พื้นที่ขำยส ำหรบัผลติภณัฑ์ที่ม ี
อตัรำก ำไรสงู ทดแทนกำรขยำยสำขำเพิม่เตมิ 

หลังจำกบริษัทฯ ไดม้ีกำรปรับปรุงสำขำของ Index Living Mall 
จ ำนวน 3 สำขำ เพื่อท ำกำรเพิม่พื้นทีข่ำยส ำหรับสนิคำ้ทีม่รีำคำสูง

และมอีตัรำก ำไรสงูขึน้ รวมถงึกำรเลอืกสรรผลติภัณฑท์ีต่รงกับควำม

ตอ้งกำรของลูกคำ้ไดม้ำกขึ้น โดยผลตอบรับของสำขำที่มีกำร
ปรับปรุงดังกล่ำวทัง้ 3 แห่ง เป็นไปไดด้ว้ยด ีบรษัิทฯ จงึมแีผนทีจ่ะ

ปรับปรุงสำขำอืน่ๆ เพิม่เตมิต่อไป ซึง่จะใชก้ระแสเงนิสดจ ำนวนไม่
มำก แต่สำมำรถเพิ่มยอดขำยของสำขำที่มีกำรปรับปรุงไดอ้ย่ำง

คุม้คำ่ 

 

 

กำรขยำยสำขำในตำ่งประเทศ 

หลังจำกกำรเปิดรำ้นแฟรนไชส ์Index Living Mall ทัง้ 2 สำขำแรก 

ณ เมอืงโฮจมินิห ์ประเทศเวยีดนำม ในชว่งปลำยปี 2562 ทีผ่่ำนมำ 
ไดรั้บกำรตอบรับเป็นอย่ำงด ีบริษัทฯ จงึมีแผนทีจ่ะเดนิหนำ้ขยำย

สำขำในต่ำงประเทศเพิ่มเติมต่อไปในปี 2563 ทั ้งในประเทศ
เวยีดนำมและประเทศอืน่ๆ เชน่ เมยีนมำร ์ 

อย่ำงไรก็ตำม จำกสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดทั่วโลกของ COVID-

19 ตัง้แต่ช่วงตน้ปี 2563 ท ำใหแ้ผนกำรเปิดสำขำเพิ่มเติมของ
รำ้นแฟรนไชสใ์นต่ำงประเทศชะลอออกไปประมำณ 1-2 ไตรมำส 

โดยคำดว่ำจะสำมำรถด ำเนินกำรไดค้รบถว้นในปีนี้ เมือ่สถำนกำรณ์ 
COVID-19 คลีค่ลำยไปในทศิทำงทีด่ขี ึน้ 

 

 

 กำรปรบัลดสนิคำ้คงเหลอืโดยไมเ่สยีโอกำสในกำรขำย 

บรษัิทฯ มนีโยบำยในกำรลดสนิคำ้คงเหลอือย่ำงตอ่เนื่องนับตัง้แต่ปี 

2562 เป็นตน้มำ เพือ่ลดตน้ทนุกำรเก็บรักษำ ตน้ทนุกำรด ำเนินงำน 

รวมถงึชว่ยเพิม่สภำพคลอ่งของธรุกจิ ทัง้นี ้บรษัิทฯ ไดม้กีำรวำงแผน
และด ำเนนิกำรอยำ่งรอบคอบ เพือ่ไมใ่หส้นิคำ้ขำดแคลนหรอืสญูเสยี

โอกำสในกำรขำย  โดยสนิคำ้คงเหลอืลดลงจำก 2,379 ลำ้นบำท ณ 
สิน้ปี 2561 มำอยูท่ี ่2,257 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2562 และลดลงเหลอื 

2,169 ลำ้นบำท ณ สิน้ไตรมำส 1/2563 


