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สรปุสำระส ำคญั 
 

1/ คำ่ใชจ้ำ่ยครัง้เดยีวส ำหรับงวด 6M/2562 เกดิจำกกำรปรับเพิม่ผลประโยชนเ์มือ่เกษียณอำยขุองพนักงำน (สทุธหิลงัภำษี) ในไตรมำส 1/2562 
2/ ผลกระทบจำกกำรถอืปฏบิตัติำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่16 เรือ่งสญัญำเชำ่ (TFRS 16) ตัง้แตว่นัที ่1 มกรำคม 2563 ซึง่สง่ผลใหม้กีำร

บนัทกึคำ่เสือ่มรำคำและดอกเบีย้จำ่ยเพิม่ขึน้ (สทุธหิลงัภำษี) 
 

 

สรปุผลกำรด ำเนนิงำน 
 

ไตรมำส 
2/2562 

ไตรมำส 
1/2563 

ไตรมำส 
2/2563 

เปลีย่นแปลง 
 

6M/2562 6M/2563 เปลีย่น 
แปลง 

(หน่วย: ลำ้นบำท)       %YoY %QoQ 
  

%YoY 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 2,253.8 2,076.2 1,746.3 -22.5% -15.9% 4,553.5 3,822.5 -16.1% 

รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำร 140.6 134.9 83.5 -40.6% -38.1% 266.8 218.3 -18.2% 

รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน 2,394.4 2,211.1 1,829.8 -23.6% -17.2% 4,820.4 4,040.8 -16.2% 

ก ำไรขัน้ตน้ 1,058.2 1,015.3 767.1 -27.5% -24.5% 2,120.4 1,782.4 -15.9% 

EBITDA 396.8 440.6 300.3 -24.3% -31.8% 753.7 740.8 -1.7% 

ก ำไรสทุธ ิ 158.0 118.2 14.5 -90.8% -87.7% 289.8 132.7 -54.2% 

อตัรำก ำไรขัน้ตน้ (%) 44.2% 45.9% 41.9% -2.3% -4.0% 44.0% 44.1% +0.1% 

อตัรำ EBITDA (%) 16.4% 19.8% 16.2% -0.1% -3.6% 15.5% 18.2% +2.7% 

อตัรำก ำไรสทุธ ิ(%) 6.5% 5.3% 0.8% -5.7% -4.5% 5.9% 3.3% -2.7% 

คำ่ใชจ้ำ่ยครัง้เดยีว 1/ 0.0 0.0 0.0 N/A N/A 21.0 0.0 -100.0% 

ผลกระทบจำก TFRS 16 2/ 0.0 6.3 6.3 N/A -0.9% 0.0 12.6 N/A 

ก ำไรสทุธไิมร่วมคำ่ใชจ้ำ่ย
คร ัง้เดยีวและ TFRS 16 158.0 124.5 20.8 -86.9% -83.3% 310.8 145.2 -53.3% 

 

ไตรมำส 2/2563 vs ไตรมำส 2/2562 (YoY) 

 ในไตรมำส 2/2563 บรษัิท อนิเด็กซ ์ลฟิวิง่มอลล ์จ ำกดั (มหำชน) (“บรษิทัฯ” หรอื “ILM”) ยังสำมำรถท ำก ำไรได ้แม ้

ตอ้งปิดสำขำส่วนใหญ่ของ Index Living Mall, The Walk และ Little Walk ตั ้งแต่วันที่ 22 มีนำคม ถึงวันที่ 16 

พฤษภำคม 2563 ตำมมำตรกำรสกัดกัน้กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ของหน่วยงำนภำครัฐ โดยมกี ำไรสุทธใินไตร
มำส 2/2563 ที ่14.5 ลำ้นบำท ลดลง 90.8% YoY โดยมสีำเหตุหลักมำจำกรำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำนทีล่ดลง 23.6% 

YoY  

 ยอดขำยออนไลนย์ังสำมำรถเตบิโตกำ้วกระโดดไดอ้ย่ำงต่อเนื่องถงึ 375.1% YoY ในขณะทีย่อดขำยงำนโครงกำรทีอ่ยู่

อำศัยเตบิโต 69.4% YoY และยอดขำย OEM เตบิโต 249.6% YoY  

 บรษัิทฯ ยังคงสำมำรถรักษำอัตรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำรขำยไดใ้นระดับสูงที่ 42.7% แมล้ดลงจำก 44.2% ในช่วงเวลำ

เดยีวกนัของปีกอ่น เนือ่งจำกไดร้ับผลกระทบจำกยอดขำยทีล่ดลงจำกกำรปิดสำขำ  

 บรษัิทฯ สำมำรถบรหิำรจัดกำรคำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำร (SG&A) ไดด้ขี ึน้ แมว้ำ่อตัรำสว่นค่ำใชจ้ำ่ยตอ่รำยไดจ้ำก

กำรด ำเนนิงำนจะสงูขึน้เนือ่งจำกกำรลดลงของรำยไดจ้ำกกำรปิดสำขำ 

 กำรถอืปฏบิตัติำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ ฉบบัที ่16 เรือ่ง สญัญำเชำ่ (TFRS 16) ตัง้แตว่นัที ่1 มกรำคม 2563 
สง่ผลใหก้ ำไรสทุธใินไตรมำส 2/2563 ลดลง 6.3 ลำ้นบำท จำกกำรบนัทกึคำ่เสือ่มรำคำและดอกเบีย้จำ่ยเพิม่ขึน้ 

 บรษัิทฯ ยังมสีทิธปิระโยชนท์ำงภำษีทีย่ังไมไ่ดเ้ริม่ใชจ้ำกกำรลงทนุในเครือ่งจักรใหมอ่กีประมำณ 70 ลำ้นบำท 

 

ไตรมำส 2/2563 vs ไตรมำส 1/2563 (QoQ) 

 ก ำไรสทุธขิองบรษัิทฯ ในไตรมำส 2/2563 ลดลง 87.7% QoQ โดยมสีำเหตุหลักมำจำกกำรลดลงของรำยไดจ้ำกกำร

ด ำเนนิงำน 17.2% QoQ เนื่องจำกจ ำนวนวันของกำรปิดสำขำที่นำนขึน้เมือ่เทยีบกับไตรมำส 1/2563 โดยในไตรมำส 
2/2563 เปิดท ำกำรทัง้สิน้ 45 วัน และปิดใหบ้รกิำร 46 วัน เทยีบกับในไตรมำส 1/2563 ซึง่เปิดท ำกำร 81 วัน และปิด

ใหบ้รกิำร 10 วนั  

 อย่ำงไรก็ตำม รำยไดจ้ำกกำรขำยผ่ำนช่องทำงออนไลน์เตบิโตต่อเนื่อง 159.3% QoQ และยอดขำย OEM เตบิโต 
109.5% QoQ  

 

6M/2563 vs 6M/2562 (YoY) 

 ก ำไรสทุธขิองบรษัิทฯ ส ำหรับ 6M/2563 เทำ่กบั 132.7 ลำ้นบำท ลดลง 54.2% YoY โดยมสีำเหตหุลักมำจำกกำรลดลง
ของรำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน 16.2% YoY เนือ่งจำกกำรปิดสำขำตัง้แตว่นัที ่22 มนีำคม ถงึวนัที ่16 พฤษภำคม 2563    

 รำยไดจ้ำกกำรขำยผำ่นชอ่งทำงออนไลนเ์ตบิโตโดดเดน่ 279.9% YoY ในขณะทีย่อดขำยงำนโครงกำรทีอ่ยูอ่ำศัยเตบิโต 

33.3% YoY และยอดขำย OEM เตบิโต 101.5% YoY 

 บรษัิทฯ ยังคงสำมำรถรักษำอตัรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำรขำยไดใ้นระดับสงูที ่44.4% ปรับตัวเพิม่ขึน้จำก 44.0%ในชว่งเวลำ

เดยีวกนัของปีกอ่น แมจ้ะไดร้ับผลกระทบจำกยอดขำยทีล่ดลงจำกกำรปิดสำขำ    

 บรษัิทฯ สำมำรถบรหิำรจัดกำรค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยและบรหิำร (SG&A) ไดด้ขี ึน้ แมว้ำ่อัตรำสว่นค่ำใชจ้่ำยต่อรำยไดจ้ำก
กำรด ำเนนิงำนจะสงูขึน้เนือ่งจำกกำรลดลงของรำยไดจ้ำกกำรปิดสำขำ    

 กำรถอืปฏบิตัติำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ TFRS 16 สง่ผลใหก้ ำไรสทุธสิ ำหรับ 6M/2563 ลดลง 12.6 ลำ้นบำท  

*มลูคำ่อำจแตกตำ่งกันทีท่ศนยิม 1 ต ำแหน่งเนือ่งจำกกำรปัดเศษ 
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เหตกุำรณ์ส ำคญัในไตรมำส 2/2563 
 
 

 
  

  

 

 

 

 

 

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 ส่งผลใหบ้ริษัทฯ ตอ้งปิดสำขำส่วนใหญ่ของทัง้ Index 

Living Mall, The Walk และ Little Walk ตัง้แต่วันที ่22 มนีำคม ถงึ
วันที ่16 พฤษภำคม 2563 แต่ยังมพีื้นทีบ่ำงสว่นทีใ่หบ้รกิำรได ้เชน่ 

ซปุเปอรม์ำรเ์ก็ต รำ้นอำหำร (ส ำหรับบรกิำรสัง่กลับเท่ำนัน้) และรำ้น

ขำยยำ เป็นตน้ ทัง้นี ้สำขำทัง้หมดกลบัมำเปิดใหบ้รกิำรตำมปกตแิลว้
ตัง้แตว่นัที ่17 พฤษภำคม 2563 

 

 

เปิดรำ้นแฟรนไชส ์Index Living Mall สำขำที ่5 ในประเทศ
เมยีนมำ 

 

หลังจำกกำรเปิดรำ้นแฟรนไชส ์Index Living Mall ในประเทศเมยีน

มำทัง้ 4 แห่ง ไดรั้บกำรตอบรับเป็นอย่ำงด ีบริษัทฯ จงึไดต้ัดสนิใจ

เปิดรำ้นแฟรนไชส ์Index Living Mall สำขำที ่5 ในประเทศเมยีนมำ 
ในเดอืนมถินุำยน 2563 ทีผ่ำ่นมำ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ปิด Index Furniture Center สำขำสนำมบนิดอนเมอืง 

 

เนื่องจำกรัฐบำลมีมำตรกำรล็อคดำวน์ประเทศเพื่อสกัดกัน้กำรแพร่
ระบำดของ COVID-19 ส่งผลใหก้ำรเดินทำงต่ำงๆ หยุดชะงัก 

โดยเฉพำะกำรเดนิทำงทำงอำกำศ ซึง่คำดวำ่จะใชร้ะยะเวลำนำนใน
กำรฟ้ืนตวักลบัมำเป็นปกต ิประกอบกบัยอดขำยจำก Index Furniture 

Center สำขำสนำมบนิดอนเมืองไม่มนัียส ำคัญต่อยอดขำยรวมของ

บรษัิทฯ บรษัิทฯ จงึตดัสนิใจทีจ่ะยุตกิำรด ำเนนิงำนของสำขำดังกล่ำว 
เพือ่เป็นกำรลดภำระคำ่ใชจ้ำ่ยและกำรบรหิำรงำนอย่ำงเหมำะสม  

ทัง้นี้ ณ สิน้ไตรมำส 2/2563 บรษัิทฯ มรีำ้นจ ำหน่ำยเฟอรน์เิจอร์และ
สนิคำ้ตกแตง่ทัง้หมด 63 สำขำ โดยอยูใ่นประเทศไทย 43 สำขำ และ

ต่ำงประเทศ 20 สำขำ ประกอบดว้ย 1) รำ้น Index Living Mall 

จ ำนวน 31 สำขำ 2) รำ้น Index Furniture Center จ ำนวน 4 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 20 สำขำ ใน 8 ประเทศ 
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ภำพรวมผลกำรด ำเนนิงำน 

 

1/ เป็นขอ้มูลหลังจัดประเภทรำยกำรใหม่ (Reclassification) โดยตน้ทุนกำรใหเ้ช่ำและบริกำรก่อน Reclassification ในไตรมำส 2/2562 คือ 85.1 ลำ้นบำท และ 

6M/2562 คอื 162.6 ลำ้นบำท (ขอ้มลูหลัง Reclassification ลดลงจำกกอ่น Reclassification 6.2 ลำ้นบำท และ 11.6 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ) 
2/ เป็นขอ้มูลหลังจัดประเภทรำยกำรใหม่ (Reclassification) โดยค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรก่อน Reclassification ในไตรมำส 2/2562 คอื 284.8 ลำ้นบำท และ 6M/2562 

คอื 594.7 ลำ้นบำท (ขอ้มลูหลัง Reclassification เพิม่ขึน้จำกกอ่น Reclassification 6.2 ลำ้นบำท และ 11.6 ลำ้นบำท ตำมล ำดับ) 

 

โครงสรำ้งของรำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน 

บรษัิทฯ ประกอบธรุกจิคำ้ปลกีเฟอรน์เิจอรแ์ละสนิคำ้ตกแตง่ โดยรำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำนของบรษัิทฯ สำมำรถแบง่

ตำมธรุกจิได ้4 ประเภท ดงันี ้  

 
 
  

ภำพรวมผลกำรด ำเนนิงำน 
 

ไตรมำส  
2/2562 

ไตรมำส  
1/2563 

ไตรมำส  
2/2563 

เปลีย่นแปลง 
 

6M/2562 6M/2563 เปลีย่น 
แปลง 

(หน่วย: ลำ้นบำท)       %YoY %QoQ   %YoY 

รำยไดจ้ำกกำรขำย 2,253.8 2,076.2 1,746.3 -22.5% -15.9% 4,553.5 3,822.5 -16.1% 

รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำร 140.6 134.9 83.5 -40.6% -38.1% 266.8 218.3 -18.2% 

รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน 2,394.4 2,211.1 1,829.8 -23.6% -17.2% 4,820.4 4,040.8 -16.2% 

ตน้ทนุขำย 1,257.3 1,122.5 1,001.3 -20.4% -10.8% 2,549.0 2,123.8 -16.7% 

ตน้ทนุกำรใหเ้ชำ่และบรกิำร 1/ 78.9 73.3 61.4 -22.2% -16.2% 151.0 134.7 -10.8% 

ตน้ทนุขำยและบรกิำร 1,336.2 1,195.8 1,062.7 -20.5% -11.1% 2,700.0 2,258.5 -16.4% 

ก ำไรข ัน้ตน้ 1,058.2 1,015.3 767.1 -27.5% -24.5% 2,120.4 1,782.4 -15.9% 

รำยไดอ้ืน่ 31.8 15.9 22.9 -28.1% +44.1% 51.7 38.7 -25.1% 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและจัดจ ำหน่ำย 587.2 536.7 463.7 -21.0% -13.6% 1,175.1 1,000.4 -14.9% 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร 2/ 291.0 271.0 243.3 -16.4% -10.2% 606.3 514.3 -15.2% 

ตน้ทนุทำงกำรเงนิ 48.1 84.7 77.3 +60.5% -8.8% 88.0 162.0 +84.1% 

คำ่ใชจ้ำ่ยอืน่ (กลบัรำยกำร) 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - 

ก ำไรกอ่นภำษีเงนิได ้ 163.7 138.7 5.7 -96.5% -95.9% 302.7 144.4 -52.3% 

คำ่ใชจ้ำ่ยภำษีเงนิได ้(รำยได)้ 5.7 20.6 (8.8) -255.3% -142.9% 13.2 11.7 -10.9% 

ก ำไรสว่นทีเ่ป็นของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่ี
อ ำนำจควบคมุ (ขำดทนุ) 

0.02 0.0 0.0 -100.0% -100.0% (0.3) 0.0 +100.3% 

ก ำไร (ขำดทนุ) สทุธ ิ 158.0 118.2 14.5 -90.8% -87.7% 289.8 132.7 -54.2% 

รำ้นคำ้ปลกี 

 
 > 98% เป็นรำยไดจ้ำกกำรขำยผ่ำน Index Living 

Mall,  Index Furniture Center และ WINNER  

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 ำเนนิงำนรอบ 6M/2563 
เทำ่กบั 4,040.8  ลำ้นบำท 

 

รา้นคา้ปลกี
73.0%

งาน
โครงการ
11.7%

รายไดจ้ากการ
ใหบ้รกิารพืน้ที่

เชา่
4.9%

รายไดจ้ากการ
ขายและ

ใหบ้รกิารอืน่ ๆ
10.4%
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ผลกำรด ำเนนิงำน 
 

รำยได ้
 

ไตรมำส 
2/2562 

ไตรมำส 
1/2563 

ไตรมำส 
2/2563 

เปลีย่นแปลง 
 

6M/2562 6M/2563 เปลีย่น 
แปลง 

(หน่วย: ลำ้นบำท)       %YoY %QoQ   %YoY 

A. รำยไดจ้ำกกำรขำย        
   

รำยไดจ้ำกกำรขำยภำยในประเทศ           

1. หนำ้รำ้นคำ้ปลกีของบรษัิทฯ 1,852.9 1,674.2 1,276.9 -31.1% -23.7% 3,730.2 2,951.1 -20.9% 

2. งำนโครงกำร 253.2 261.9 197.5 -22.0% -24.6% 568.1 459.5 -19.1% 

3. ตวัแทนจ ำหน่ำย 35.1 23.3 23.3 -33.5% -0.2% 70.1 46.6 -33.5% 

4. ออนไลน ์ 43.0 78.7 204.1 +375.1% +159.3% 74.4 282.8 +279.9% 

รวมรำยไดจ้ำกกำรขำยภำยในประเทศ 2,184.2 2,038.2 1,701.9 -22.1% -16.5% 4,442.8 3,740.1 -15.8% 

รำยไดจ้ำกกำรขำยตำ่งประเทศ 69.6 38.0 44.4 -36.2% +16.9% 110.7 82.4 -25.6% 

รวมรำยไดจ้ำกกำรขำย 2,253.8 2,076.2 1,746.3 -22.5% -15.9% 4,553.5 3,822.5 -16.1% 

B. รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำร 140.6 134.9 83.5 -40.6% -38.1% 266.8 218.3 -18.2% 

รวมรำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน 2,394.4 2,211.1 1,829.8 -23.6% -17.2% 4,820.4 4,040.8 -16.2% 

รำยไดอ้ืน่ 31.8 15.9 22.9 -28.1% +44.1% 51.7 38.7 -25.1% 

รวมรำยได ้ 2,426.2 2,227.0 1,852.6 -23.6% -16.8% 4,872.1 4,079.6 -16.3% 
 

 
1. รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน   

หน่วย: ลำ้นบำท, % 

 

 
 

ไตรมำส 2/2563 vs ไตรมำส 2/2562 (YoY)    

 ในไตรมำส 2/2563 บรษัิทฯ มรีำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำน 1,829.8 ลำ้นบำท ลดลง 564.6 ลำ้นบำท หรือ 
23.6% YoY โดยมเีหตผุลดงัตอ่ไปนี ้

 รำยไดจ้ำกกำรขำย ลดลง 507.5 ลำ้นบำท หรอื 22.5% YoY เนือ่งมำจำกยอดขำยจำกรำ้นคำ้ปลกี
ทีล่ดลงเนื่องจำกกำรปิดสำขำส่วนใหญ่ของ Index Living Mall ตัง้แต่วันที ่22 มนีำคม ถงึวันที ่16 

พฤษภำคม 2563 และยอดขำยงำนโครงกำรเครือ่งใชไ้ฟฟ้ำลดลง อยำ่งไรก็ตำม ยอดขำยออนไลน์ยัง

สำมำรถเตบิโตกำ้วกระโดดไดอ้ย่ำงตอ่เนือ่งถงึ 375.1% YoY รวมถงึยอดขำยงำนโครงกำรทีอ่ยู่อำศัย
ทีเ่ตบิโตไดถ้งึ 69.4% YoY และยอดขำย OEM เตบิโต 249.6% YoY เนือ่งจำกมโีอกำสจำกสงครำม

กำรคำ้ (Trade War) ระหวำ่งสหรัฐอเมรกิำและจนี สง่ผลใหบ้รษัิทฯ ไดรั้บค ำสัง่ซือ้จำกผูน้ ำเขำ้และ
ผูค้ำ้ปลกีจำกสหรัฐอเมรกิำเพิม่ขึน้    

 รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำร ลดลง 57.1 ลำ้นบำท หรอื 40.6% YoY เนือ่งจำกกำรใหส้ว่นลด
กับผูเ้ช่ำจำกกำรปิดสำขำส่วนใหญ่ของทัง้ The Walk และ Little Walk ตัง้แต่วันที ่22 มีนำคม ถงึ

วันที่ 16 พฤษภำคม 2563 แต่ยังมีพื้นที่ใหเ้ช่ำบำงส่วนที่ยังใหบ้ริกำรได ้ เช่น ซุปเปอร์มำร์เก็ต 
รำ้นอำหำร (ส ำหรับบรกิำรสัง่กลบัเทำ่นัน้) และรำ้นขำยยำ เป็นตน้    
 

2,253.8 2,076.2 1,746.3

4,553.5
3,822.5

140.6 134.9
83.5

266.8

218.3

2,394.4 2,211.1
1,829.8

4,820.4

4,040.8

Q2/2562 Q1/2563 Q2/2563 6M/2562 6M/2563

-16.2% YoY 

-17.2% QoQ 

-23.6% YoY 

รำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ 

รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และ
บรกิำร 

*มลูคำ่อำจแตกตำ่งกันทีท่ศนยิม 1 ต ำแหน่งเนือ่งจำกกำรปัดเศษ 
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*มลูคำ่อำจแตกตำ่งกันทีท่ศนยิม 1 ต ำแหน่งเนือ่งจำกกำรปัดเศษ 

 

ไตรมำส 2/2563 vs ไตรมำส 1/2563 (QoQ)     

 ในไตรมำส 2/2563 บรษัิทฯ มรีำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำน 1,829.8 ลำ้นบำท ลดลง 381.3 ลำ้นบำท หรือ 
17.2% QoQ โดยมเีหตผุลดงัตอ่ไปนี ้

 รำยไดจ้ำกกำรขำย ลดลง 329.9 ลำ้นบำท หรอื 15.9% QoQ เนือ่งมำจำกยอดขำยจำกรำ้นคำ้ปลกี
ทีล่ดลงจำกจ ำนวนวันของกำรปิดสำขำทีน่ำนขึน้ QoQ โดยในไตรมำส 2/2563 สำขำเปิดใหบ้รกิำร 

45 วัน และปิดใหบ้ริกำร 46 วัน เทียบกับในไตรมำส 1/2563 ซึง่เปิดใหบ้ริกำร 81 วัน และปิด

ใหบ้รกิำร 10 วัน อย่ำงไรก็ตำม ยอดขำยออนไลน์และ OEM สำมำรถเตบิโตไดอ้ย่ำงต่อเนื่อง โดย
ยอดขำยออนไลนเ์ตบิโต 159.3% QoQ และยอดขำย OEM เตบิโต 109.5% QoQ    

 รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำและบรกิำร ลดลง 51.4 ลำ้นบำท หรอื 38.1% QoQ โดยมสีำเหตหุลักจำก
กำรใหส้ว่นลดกับผูเ้ชำ่เพิม่ขึน้  เนื่องจำกจ ำนวนวันปิดใหบ้รกิำรในไตรมำส 2/2563 มำกกวำ่ในไตร

มำส 1/2563  

6M/2563 vs 6M/2562 (YoY)     

 ในชว่ง 6M/2563 บรษัิทฯ มรีำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน 4,040.8 ลำ้นบำท ลดลง 779.5 ลำ้นบำท หรอื 16.2% 

YoY โดยมเีหตผุลดงัตอ่ไปนี ้

 รำยไดจ้ำกกำรขำย ลดลง 731.0 ลำ้นบำท หรือ 16.1% YoY ยอดขำยจำกรำ้นคำ้ปลีกลดลง

เนื่องจำกกำรปิดสำขำตัง้แต่วันที ่22 มนีำคม ถงึวันที ่16 พฤษภำคม 2563 อย่ำงไรก็ตำม ยอดขำย

ออนไลน์สำมำรถเตบิโตกำ้วกระโดด 279.9% YoY รวมถงึยอดขำยงำนโครงกำรทีอ่ยู่อำศัยทีเ่ตบิโต
ไดถ้งึ 33.3% YoY และยอดขำย OEM เตบิโต 101.5% YoY 

 รำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำร ลดลง 48.5 ลำ้นบำท หรอื 18.2% YoY เนือ่งจำกกำรปิดสำของ
ทัง้ The Walk และ Little Walk ตัง้แตว่นัที ่22 มนีำคม ถงึวนัที ่16 พฤษภำคม 2563    

 
 

2. ตน้ทนุขำยและบรกิำร   
หน่วย: ลำ้นบำท, % 

 

 

 

1/ เป็นขอ้มลูหลังจัดประเภทรำยกำรใหม่ (Reclassification) โดยตน้ทนุกำรใหเ้ชำ่และบรกิำรในไตรมำส 2/2562 กอ่น Reclassification คอื 85.1 ลำ้นบำท (ขอ้มลูหลัง 

Reclassification ลดลงจำกกอ่น Reclassification 6.2 ลำ้นบำท) 
2/ เป็นขอ้มูลหลังจัดประเภทรำยกำรใหม่ (Reclassification) โดยตน้ทุนกำรใหเ้ชำ่และบรกิำรในชว่ง 6M/2562 ก่อน Reclassification คอื 162.6 ลำ้นบำท (ขอ้มูลหลัง 

Reclassification ลดลงจำกกอ่น Reclassification 11.6 ลำ้นบำท) 
 

ไตรมำส 2/2563 vs ไตรมำส 2/2562 (YoY)    

 ในไตรมำส 2/2563 บรษัิทฯ มตีน้ทนุขำยและบรกิำร 1,062.7 ลำ้นบำท ลดลง 273.5 ลำ้นบำท หรอื 20.5% 

YoY โดยมเีหตผุลหลกัดงัตอ่ไปนี ้

 ตน้ทุนขำยสนิคำ้ ลดลง 255.9 ลำ้นบำท หรอื 20.4% YoY ตำมรำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ทีล่ดลงจำก

กำรปิดสำขำของ Index Living Mall ตัง้แตว่นัที ่22 มนีำคม ถงึวนัที ่16 พฤษภำคม 2563 

 ตน้ทุนกำรใหเ้ช่ำและบรกิำร ลดลง 17.5 ลำ้นบำท หรอื 22.2% YoY ตำมรำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และ
บริกำรทีล่ดลงจำกกำรปิดสำขำของ The Walk และ Little Walk ตัง้แต่วันที ่22 มีนำคม ถงึวันที ่16 

พฤษภำคม 2563 สง่ผลใหค้ำ่ใชจ้่ำยตำ่งๆ ลดลง เชน่ คำ่ใชจ้่ำยพนักงำน และคำ่ใชจ้่ำยสำธำรณูปโภค 
รวมถงึกำรถอืปฏบิัตติำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ TFRS 16 ตัง้แต่วันที ่1 มกรำคม 2563 ซึง่

สง่ผลใหต้น้ทนุกำรใหเ้ชำ่และบรกิำรในไตรมำส 2/2563 ลดลง 3.8 ลำ้นบำท 

1,257.3 1,122.5 1,001.3

2,549.0
2,123.8

78.91/

73.3
61.4

151.02/

134.7

1,336.2
1,195.8

1,062.7

2,700.0

2,258.5

Q2/2562 Q1/2563 Q2/2563 6M/2562 6M/2563

-16.4% YoY 

-11.1% QoQ 

-20.5% YoY 

ตน้ทนุกำรใหเ้ชำ่และบรกิำร 

ตน้ทนุขำยสนิคำ้ 
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ไตรมำส 2/2563 vs ไตรมำส 1/2563 (QoQ)     

 ในไตรมำส 2/2563 บรษัิทฯ มตีน้ทนุขำยและบรกิำร 1,062.7 ลำ้นบำท ลดลง 133.1 ลำ้นบำท หรอื 11.1% 
QoQ โดยมเีหตผุลหลกัดงัตอ่ไปนี ้

 ตน้ทุนขำยสนิคำ้ ลดลง 121.2 ลำ้นบำท หรือ 10.8% QoQ ตำมรำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ทีล่ดลง
เนือ่งจำกจ ำนวนวนัของกำรปิดสำขำทีน่ำนขึน้ QoQ โดยในไตรมำส 2/2563 สำขำเปิดใหบ้รกิำร 45 วนั 

และปิดใหบ้รกิำร 46 วนั เทยีบกบัในไตรมำส 1/2563 ซึง่เปิดใหบ้รกิำร 81 วนั และปิดใหบ้รกิำร 10 วนั 

 ตน้ทนุกำรใหเ้ช่ำและบรกิำร ลดลง 11.9 ลำ้นบำท หรอื 16.2% QoQ เนือ่งจำกจ ำนวนวนัของกำรปิด
สำขำทีย่ำวนำนกว่ำของทัง้ The Walk และ Little Walk เมื่อเทยีบกับในไตรมำส 1/2563 ส่งผลให ้

คำ่ใชจ้ำ่ยตำ่งๆ ลดลง เชน่ คำ่ใชจ้ำ่ยพนักงำน และคำ่ใชจ้ำ่ยสำธำรณูปโภค เป็นตน้ 

 

6M/2563 vs 6M/2562 (YoY)    

 ในชว่ง 6M/2563 บรษัิทฯ มตีน้ทนุขำยและบรกิำร 2,258.5 ลำ้นบำท ลดลง 441.5 ลำ้นบำท หรอื 16.4% YoY 
โดยมเีหตผุลหลกัดงัตอ่ไปนี ้

 ตน้ทุนขำยสนิคำ้ ลดลง 425.2 ลำ้นบำท หรอื 16.7% YoY ตำมรำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ทีล่ดลงจำก
กำรปิดสำขำของ Index Living Mall ตัง้แตว่นัที ่22 มนีำคม ถงึวนัที ่16 พฤษภำคม 2563 

 ตน้ทุนกำรใหเ้ช่ำและบรกิำร ลดลง 16.4 ลำ้นบำท หรอื 10.8% YoY ตำมรำยไดจ้ำกกำรใหเ้ช่ำและ

บริกำรทีล่ดลงจำกกำรปิดสำขำของ The Walk และ Little Walk ตัง้แต่วันที ่22 มีนำคม ถงึวันที ่16 
พฤษภำคม 2563 สง่ผลใหค้ำ่ใชจ้่ำยตำ่งๆ ลดลง เชน่ คำ่ใชจ้่ำยพนักงำน และคำ่ใชจ้่ำยสำธำรณูปโภค 

รวมถงึกำรถอืปฏบิัตติำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ TFRS 16 ตัง้แต่วันที ่1 มกรำคม 2563 ซึง่
สง่ผลใหต้น้ทนุกำรใหเ้ชำ่และบรกิำรในชว่ง 6M/2563 ลดลง 7.7 ลำ้นบำท 
 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1/ เป็นขอ้มลูหลังจัดประเภทรำยกำรใหม ่(Reclassification) โดยก ำไรขัน้ตน้จำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำรในไตรมำส 2/2562 กอ่น Reclassification คอื 55.4 ลำ้นบำท (ขอ้มลู

หลัง Reclassification เพิม่ขึน้จำกกอ่น Reclassification 6.2 ลำ้นบำท) 
2/ เป็นขอ้มูลหลังจัดประเภทรำยกำรใหม่ (Reclassification) โดยก ำไรขัน้ตน้จำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำรในไตรมำส 6M/2562 ก่อน Reclassification คอื 104.2 ลำ้นบำท 

(ขอ้มลูหลัง Reclassification เพิม่ขึน้จำกกอ่น Reclassification 11.6 ลำ้นบำท) 

 

 

  

996.6 953.7
745.0

2,004.6
1,698.7

61.71/
61.6

22.1

115.82/

83.7

1,058.2 1,015.3

767.1

2,120.4

1,782.4

Q2/62 Q1/63 Q2/63 6M/62 6M/63

อตัรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำรขำย 

ก ำไรขัน้ตน้จำกกำรขำย 

ก ำไรขัน้ตน้จำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำร 

อัตรำก ำไรขัน้ตน้จำกกำรใหเ้ชำ่และ

บรกิำร 

-15.9% YoY 

-24.5% QoQ 

-27.5% YoY 

44.2%
45.9%

42.7%
44.0% 44.4%

43.9% 45.7%

26.4%

43.4%
38.3%

*มลูคำ่อำจแตกตำ่งกันทีท่ศนยิม 1 ต ำแหน่งเนือ่งจำกกำรปัดเศษ 

 

Q2/2562     Q1/2563       Q2/2563                         6M/2562       6M/2563 
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ไตรมำส 2/2563 vs ไตรมำส 2/2562 (YoY)    

 ในไตรมำส 2/2563 บรษัิทฯ มกี ำไรขัน้ตน้ 767.1 ลำ้นบำท ลดลง 291.2 ลำ้นบำท หรือ 27.5% YoY 
โดยมเีหตผุลหลกัดงัตอ่ไปนี ้

 ก ำไรข ัน้ตน้จำกกำรขำย ลดลง 251.6 ลำ้นบำท หรือ 25.2% YoY ซึ่งเป็นไปในทิศทำง
เดยีวกันกับกำรลดลงของรำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้จำกกำรปิดสำขำ อย่ำงไรก็ตำม บรษัิทฯ ยัง

สำมำรถรักษำอตัรำก ำไรขัน้ตน้ไดใ้นระดับสงู      

 ก ำไรข ัน้ตน้จำกกำรใหเ้ช่ำและบรกิำร ลดลง 39.6 ลำ้นบำท หรอื 64.2% YoY ซึง่เป็นไปใน
ทศิทำงเดยีวกันกับกำรลดลงของรำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำร จำกกำรใหส้ว่นลดคำ่เชำ่กับผู ้

เชำ่ เนือ่งจำกกำรปิดสำขำ 

ไตรมำส 2/2563 vs ไตรมำส 1/2563 (QoQ)     

 ในไตรมำส 2/2563 บรษัิทฯ มีก ำไรขัน้ตน้ 767.1 ลำ้นบำท ลดลง 248.3 ลำ้นบำท หรือ 24.5% QoQ 

โดยมเีหตผุลหลกัดงัตอ่ไปนี ้

 ก ำไรข ัน้ตน้จำกกำรขำย ลดลง 208.7 ลำ้นบำท หรือ 21.9% QoQ ซึ่งเป็นไปในทิศทำง

เดยีวกนักบักำรลดลงของรำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้ เนือ่งจำกจ ำนวนวนัของกำรปิดสำขำทีย่ำวนำน
กวำ่เมือ่เทยีบกบัในไตรมำส 1/2563   

 ก ำไรข ัน้ตน้จำกกำรใหเ้ช่ำและบรกิำร ลดลง 39.5 ลำ้นบำท หรอื 64.2% QoQ ซึง่เป็นไปใน

ทศิทำงเดยีวกันกับกำรลดลงของรำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำร เนื่องจำกกำรใหส้ว่นลดคำ่เชำ่
กบัผูเ้ชำ่เพิม่ขึน้ ตำมจ ำนวนวนัของกำรปิดสำขำทีย่ำวนำนกวำ่เมือ่เทยีบกบัในไตรมำส 1/2563   

 

6M/2563 vs 6M/2562 (YoY)    

 ในชว่ง 6M/2563 บรษัิทฯ มกี ำไรขัน้ตน้ 1,782.4 ลำ้นบำท ลดลง 338.0 ลำ้นบำท หรือ 15.9% YoY 

โดยมเีหตผุลหลกัดงัตอ่ไปนี ้

 ก ำไรข ัน้ตน้จำกกำรขำย ลดลง 305.9 ลำ้นบำท หรือ 15.3% YoY ซึ่งเป็นไปในทิศทำง

เดยีวกันกับกำรลดลงของรำยไดจ้ำกกำรขำยสนิคำ้จำกกำรปิดสำขำ อย่ำงไรก็ตำม อัตรำก ำไร
ขัน้ตน้จำกกำรขำยยังเพิม่ขึน้ YoY เนื่องจำก Product Mix ทีด่ขี ึน้ โดยสำมำรถขำยกลุม่สนิคำ้ทีม่ี

อตัรำก ำไรขัน้ตน้สงูไดส้ดัสว่นเพิม่ขึน้ 

 ก ำไรข ัน้ตน้จำกกำรใหเ้ช่ำและบรกิำร ลดลง 32.1 ลำ้นบำท หรือ 27.8% YoY ซึง่เป็นไปใน
ทศิทำงเดยีวกันกับกำรลดลงของรำยไดจ้ำกกำรใหเ้ชำ่และบรกิำรจำกกำรใหส้ว่นลดค่ำเชำ่กับผู ้

เชำ่ เนือ่งจำกกำรปิดสำขำ 
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4. คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและจดัจ ำหนำ่ย* 

หน่วย: ลำ้นบำท, % 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
*คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและจัดจ ำหน่ำยเป็นคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้ในรำ้นคำ้ปลกีและพืน้ทีเ่ชำ่ของบรษัิทฯ เชน่ ค่ำใชจ้่ำยพนักงำน คำ่เสือ่มรำคำ คำ่สำธำรณูปโภค และคำ่เชำ่ 
ฯลฯ 
 

ไตรมำส 2/2563 vs ไตรมำส 2/2562 (YoY)    

 ในไตรมำส 2/2563 บรษัิทฯ มคีำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและจัดจ ำหน่ำย 463.7 ลำ้นบำท ลดลง 123.6 ลำ้นบำท 

หรือ 21.0% YoY โดยมสีำเหตุหลักมำจำกยอดขำยทีล่ดลงและค่ำใชจ้่ำยต่ำง ๆ ทีล่ดลงจำกกำรปิดสำขำ
ของ Index Living Mall, The Walk และ Little Walk ตัง้แตว่ันที ่22 มนีำคม ถงึวันที ่16 พฤษภำคม 2563 

และกำรบรหิำรค่ำใชจ้่ำยทีด่ขี ึน้ เชน่ ค่ำใชจ้่ำยพนักงำน ค่ำใชจ้่ำยสำธำรณูปโภค และค่ำสง่เสรมิกำรขำย 

รวมถงึกำรถอืปฏบิัตติำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ TFRS 16 ตัง้แตว่ันที ่1 มกรำคม 2563 ซึง่สง่ผล
ใหค้ำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและจัดจ ำหน่ำยในไตรมำส 2/2563 ลดลง 26.7 ลำ้นบำท 

 อัตรำคำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยและจัดจ ำหน่ำยต่อรำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำนปรับตัวปรับตัวเพิม่ขึน้เล็กนอ้ย YoY 
เนือ่งจำกกำรลดลงของรำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน แมม้กีำรบรหิำรคำ่ใชจ้ำ่ยทีด่ขี ึน้  

ไตรมำส 2/2563 vs ไตรมำส 1/2563 (QoQ)     

 ในไตรมำส 2/2563 บรษัิทฯ มคีำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยและจัดจ ำหน่ำย 463.7 ลำ้นบำท ลดลง 73.1 ลำ้นบำท 
หรอื 13.6% QoQ โดยมสีำเหตมุำจำกยอดขำยทีล่ดลงและคำ่ใชจ้ำ่ยตำ่ง ๆ ทีล่ดลงเนือ่งจำกจ ำนวนวันของ

กำรปิดสำขำทีย่ำวนำนกวำ่เมือ่เทยีบกับในไตรมำส 1/2563 รวมถงึกำรบรหิำรคำ่ใชจ้ำ่ยทีด่ขี ึน้ เชน่ คำ่ใชจ้่ำย
พนักงำน และคำ่ใชจ้ำ่ยสำธำรณูปโภค   

 อัตรำคำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยและจัดจ ำหน่ำยต่อรำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำนปรับตัวเพิม่ขึน้ QoQ จำกกำรลดลง

ของรำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน แมม้กีำรบรหิำรคำ่ใชจ้ำ่ยทีด่ขี ึน้  
 

6M/2563 vs 6M/2562 (YoY)    

 ในชว่ง 6M/2563 บรษัิทฯ มคีำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและจัดจ ำหน่ำย 1,000.4 ลำ้นบำท ลดลง 174.7 ลำ้นบำท 

หรือ 14.9% YoY โดยมสีำเหตุหลักมำจำกยอดขำยทีล่ดลงและค่ำใชจ้่ำยต่ำง ๆ ทีล่ดลงจำกกำรปิดสำขำ
ของ Index Living Mall, The Walk และ Little Walk ตัง้แตว่ันที ่22 มนีำคม ถงึวันที ่16 พฤษภำคม 2563 

และกำรบรหิำรค่ำใชจ้่ำยทีด่ขี ึน้ เชน่ ค่ำใชจ้่ำยพนักงำน ค่ำใชจ้่ำยสำธำรณูปโภค และค่ำสง่เสรมิกำรขำย 

เป็นตน้ รวมถงึกำรถอืปฏบิตัติำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ TFRS 16 ตัง้แตว่นัที ่1 มกรำคม 2563 ซึง่
สง่ผลใหค้ำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและจัดจ ำหน่ำยในชว่ง 6M/2563 ลดลง 53.4 ลำ้นบำท  

 อัตรำคำ่ใชจ้่ำยในกำรขำยและจัดจ ำหน่ำยตอ่รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำนปรับตัวเพิม่ขึน้เล็กนอ้ย YoY จำกกำร
ลดลงของรำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน แมม้กีำรบรหิำรคำ่ใชจ้ำ่ยทีด่ขี ึน้  

 

 
 

 

587.2 536.7
463.7

1,175.1

1,000.4

Q2/2562 Q1/2563 Q2/2563 6M/2562 6M/2563

รอ้ยละตอ่รำยไดจ้ำกกำร
ด ำเนนิงำน 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรขำยและ
จัดจ ำหน่ำย 
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25.3%

24.4%
24.8%
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5. คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร* 

หน่วย: ลำ้นบำท, % 

 

 

 

 

 
 

*คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร เป็นคำ่ใชจ้ำ่ยในสว่นงำนสนับสนุน เชน่ คำ่ใชจ้ำ่ยพนักงำน คำ่จัดสง่สนิคำ้ และคำ่เสือ่มรำคำ เป็นตน้ 

 
1/ เป็นขอ้มูลหลังจัดประเภทรำยกำรใหม่ (Reclassification) โดยค่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรในไตรมำส 2/2562 ก่อน Reclassification คอื 284.8 ลำ้นบำท (ขอ้มูลหลัง

Reclassification เพิม่ขึน้จำกกอ่น Reclassification 6.2 ลำ้นบำท) 
2/ เป็นขอ้มลูหลังจัดประเภทรำยกำรใหม ่(Reclassification) โดยคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรในไตรมำส 6M/2562 กอ่น Reclassification คอื 594.7 ลำ้นบำท (ขอ้มลูหลัง

Reclassification เพิม่ขึน้จำกกอ่น Reclassification 11.6 ลำ้นบำท) 

 

ไตรมำส 2/2563 vs ไตรมำส 2/2562 (YoY)    

 ในไตรมำส 2/2563 บรษัิทฯ มคีำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 243.3 ลำ้นบำท ลดลง 47.7 ลำ้นบำท หรอื 16.4% 
YoY โดยมสีำเหตหุลกัมำจำกกำรบรหิำรคำ่ใชจ้่ำยทีด่ขี ึน้ โดยเฉพำะในสว่นของคำ่ใชจ้่ำยพนักงำน คำ่ใชจ้่ำย

ในกำรจัดสง่สนิคำ้ และคำ่ใชจ้่ำยสำธำรณูปโภค รวมถงึกำรถอืปฏบิัตติำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ 

TFRS 16 ตัง้แต่วันที ่1 มกรำคม 2563 ซึง่สง่ผลใหค้่ำใชจ้่ำยในกำรบรหิำรในไตรมำส 2/2563 ลดลง 5.5 
ลำ้นบำท 

 อัตรำค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรต่อรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนปรับตัวเพิ่มขึน้ YoY เนื่องจำกรำยไดจ้ำกกำร
ด ำเนนิงำนปรับตวัลดลงจำกกำรปิดสำขำ แมม้กีำรบรหิำรคำ่ใชจ้ำ่ยทีด่ขี ึน้ 

ไตรมำส 2/2563 vs ไตรมำส 1/2563 (QoQ)     

 ในไตรมำส 2/2563 บรษัิทฯ มคีำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 243.3 ลำ้นบำท ลดลง 27.7 ลำ้นบำท หรอื 10.2% 
QoQ โดยเฉพำะในสว่นของคำ่ใชจ้ำ่ยพนักงำน คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรจัดสง่สนิคำ้ และคำ่ใชจ้ำ่ยสำธำรณูปโภค  

 อัตรำค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำรต่อรำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนปรับตัวเพิ่มขึน้ QoQ เนื่องจำกรำยไดจ้ำกกำร
ด ำเนนิงำนปรับตัวลดลง เนื่องจำกจ ำนวนวันของกำรปิดสำขำทีย่ำวนำนกวำ่เมือ่เทยีบกับในไตรมำส 1/2563  

แมม้กีำรบรหิำรคำ่ใชจ้ำ่ยทีด่ขี ึน้  
 

6M/2563 vs 6M/2562 (YoY)    

 ในชว่ง 6M/2563 บรษัิทฯ มคีำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำร 514.3 ลำ้นบำท ลดลง 91.9 ลำ้นบำท หรอื 15.2% YoY 

โดยมสีำเหตหุลักมำจำกกำรบรหิำรคำ่ใชจ้่ำยทีด่ขี ึน้ โดยเฉพำะในสว่นของคำ่ใชจ้่ำยพนักงำน คำ่ใชจ้่ำยในกำร

จัดสง่สนิคำ้ และคำ่ใชจ้่ำยสำธำรณูปโภค รวมถงึกำรถอืปฏบิัตติำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ TFRS 16 
ตัง้แตว่นัที ่1 มกรำคม 2563 ซึง่สง่ผลใหค้ำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำรในชว่ง 6M/2563 ลดลง 10.9 ลำ้นบำท 

 อัตรำคำ่ใชจ้่ำยในกำรบรหิำรตอ่รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำนปรับตัวเพิม่ขึน้เล็กนอ้ย YoY เนื่องจำกรำยไดจ้ำกกำร
ด ำเนนิงำนปรับตวัลดลง แมม้กีำรบรหิำรคำ่ใชจ้ำ่ยทีด่ขี ึน้  
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รอ้ยละตอ่รำยไดจ้ำกกำร
ด ำเนนิงำน 

-15.2% YoY 

-10.2% QoQ 

-16.4% YoY 

คำ่ใชจ้ำ่ยในกำรบรหิำร 

12.2% 12.3%

13.3%
12.6% 12.7%
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6. ตน้ทนุทำงกำรเงนิ 

หน่วย: ลำ้นบำท, % 

 

 

 
  

48.1

84.7
77.3

88.0

162.0

Q2/2562 Q1/2563 Q2/2563 6M/2562 6M/2563

ไตรมำส 2/2563 vs ไตรมำส 2/2562 (YoY)    

 ในไตรมำส 2/2563 บรษัิทฯ มตีน้ทุนทำงกำรเงนิ 77.3 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 29.1 ลำ้นบำท หรือ 60.5% 

YoY โดยมเีหตผุลหลักมำจำกกำรถอืปฏบิัตติำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ TFRS 16 ตัง้แตว่ันที ่1 
มกรำคม 2563 ซึง่สง่ผลใหด้อกเบีย้จ่ำยเพิม่สงูขึน้ 43.8 ลำ้นบำท ทัง้นี้ ถำ้ไม่มผีลกระทบจำก TFRS 16 

ตน้ทุนทำงกำรเงนิใน ในไตรมำส 2/2563 จะเท่ำกับ 33.5 ลำ้นบำท ลดลง 14.7 ลำ้นบำท หรือ 30.5% 

YoY เนื่องจำกมกีำรช ำระเงนิกูส้ถำบันกำรเงนิ ท ำใหภ้ำระหนี้สนิทีม่ดีอกเบีย้ลดลง รวมถงึอัตรำดอกเบีย้
เงนิกูท้ีล่ดลง 

ทัง้นี ้ภำระหนีส้นิทีม่ภีำระดอกเบีย้ ณ สิน้ไตรมำส 2/2563 เทำ่กบั 6,499.7 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 808.7 ลำ้น
บำท หรอื 14.2% จำก 5,691.0 ลำ้นบำท ณ สิน้ไตรมำส 2/2562 โดยหลักเป็นผลจำกกำรถอืปฏบิัตติำม

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ TFRS 16 ซึง่สง่ผลใหห้นี้สนิตำมสัญญำเชำ่ ณ วันที ่1 มกรำคม 2563 
เพิม่ขึน้ 2,738.3 ลำ้นบำท  

เงนิกูจ้ำกสถำบนักำรเงนิ ณ สิน้ไตรมำส 2/2563 เทำ่กบั 3,760.5 ลำ้นบำท ลดลง 1,902.7 ลำ้นบำท หรอื 

33.6% จำก 5,663.2 ลำ้นบำท ณ สิน้ไตรมำส 2/2562 

ไตรมำส 2/2563 vs ไตรมำส 1/2563 (QoQ)     

 ในไตรมำส 2/2563 บรษัิทฯ มตีน้ทนุทำงกำรเงนิ 77.3 ลำ้นบำท ลดลง 7.4 ลำ้นบำท หรอื 8.8% QoQ 
ทัง้นี้ ถำ้ไม่มผีลกระทบจำก TFRS 16 ตน้ทนุทำงกำรเงนิในไตรมำส 2/2563 จะลดลง 7.3 ลำ้นบำท หรอื 

18.0% QoQ เนื่องจำกมกีำรช ำระเงนิกูส้ถำบันกำรเงนิ ท ำใหภ้ำระหนี้สนิทีม่ดีอกเบีย้ลดลง รวมถงึอัตรำ

ดอกเบีย้เงนิกูท้ีล่ดลง 

ทัง้นี้ ภำระหนี้สนิทีม่ภีำระดอกเบีย้ ณ สิน้ไตรมำส 2/2563 เทำ่กับ 6,499.7 ลำ้นบำท ลดลง 573.5 ลำ้น

บำท หรอื 8.1% จำก 7,073.2 ลำ้นบำท ณ สิน้ไตรมำส 1/2563  

เงนิกูจ้ำกสถำบันกำรเงนิ ณ สิน้ไตรมำส 2/2563 เทำ่กับ 3,760.5 ลำ้นบำท ลดลง 560.4 ลำ้นบำท หรอื 

13.0% จำก 4,321.0 ลำ้นบำท ณ สิน้ไตรมำส 1/2563 

6M/2563 vs 6M/2562 (YoY)    

 ในชว่ง 6M/2563 บรษัิทฯ มตีน้ทนุทำงกำรเงนิ 162.0 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 74.0 ลำ้นบำท หรอื 84.1% YoY 

โดยมีเหตุผลหลักมำจำกกำรถือปฏิบัตติำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน TFRS 16 ตัง้แต่วันที ่1 

มกรำคม 2563 ซึง่สง่ผลใหด้อกเบีย้จ่ำยเพิม่สงูขึน้ 87.7 ลำ้นบำท ทัง้นี้ ถำ้ไม่มผีลกระทบจำก TFRS 16 
ตน้ทุนทำงกำรเงนิในรอบ 6M/2563 จะเท่ำกับ 74.3 ลำ้นบำท ลดลง 13.7 ลำ้นบำท หรือ 15.6% YoY 

เนื่องจำกมกีำรช ำระเงนิกูส้ถำบันกำรเงนิ ท ำใหภ้ำระหนี้สนิทีม่ดีอกเบีย้ลดลง รวมถงึอัตรำดอกเบีย้เงนิกูท้ี่
ลดลง 

 

 

+84.1% YoY 

-8.8% QoQ 

+60.5% YoY 
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7. คำ่ใชจ้ำ่ย (รำยได)้ ภำษเีงนิได ้

หน่วย: ลำ้นบำท, % 

 
 
 

 

ไตรมำส 2/2563 vs ไตรมำส 2/2562 (YoY)    

 ในไตรมำส 2/2563 บรษัิทฯ มรีำยไดภ้ำษีเงนิได ้8.8 ลำ้นบำท เทยีบกับค่ำใชจ้่ำยภำษีเงนิได ้5.7 ลำ้น
บำท ในไตรมำส 2/2562 เนื่องจำกงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรในไตรมำส 2/2563 มผีลขำดทุน (หลังหัก

รำยไดเ้งนิปันผล) ซึง่สำเหตหุลกัมำจำกกำรปิดสำขำยำวนำนถงึ 46 วนั จำก 91 วนั  

ไตรมำส 2/2563 vs ไตรมำส 1/2563 (QoQ)     

 ในไตรมำส 2/2563 บรษัิทฯ มรีำยไดภ้ำษีเงนิได ้8.8 ลำ้นบำท เทยีบกับค่ำใชจ้่ำยภำษีเงนิได ้20.6 ลำ้น

บำท ในไตรมำส 1/2563 เนื่องจำกงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำรในไตรมำส 2/2563 มีผลขำดทุน (หลังหัก
รำยไดเ้งนิปันผล) ซึง่สำเหตุหลักมำจำกกำรปิดสำขำยำวนำนถงึ 46 วัน จำก 91 วัน ในไตรมำส 2/2563  

เทยีบกบักำรปิดสำขำ 10 วนั จำก 91 วนั ในไตรมำส 1/2563 

 

6M/2563 vs ไตรมำส 6M/2562 (YoY)    

 ในชว่ง 6M/2563 บรษัิทฯ มคีำ่ใชจ้่ำยภำษีเงนิได ้11.7 ลำ้นบำท ลดลง 1.4 ลำ้นบำท หรอื 10.9% YoY 

เนือ่งจำกมกี ำไรกอ่นภำษีเงนิไดล้ดลง 
 

 
 

  

5.7

20.6

(8.8)

13.2 11.7

Q2/2562 Q1/2563 Q2/2563 6M/2562 6M/2563

-10.9% YoY -142.9% QoQ 

-255.3% YoY 
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8. ก ำไรสุทธแิละอตัรำก ำไรสุทธ ิ

หน่วย: ลำ้นบำท, % 

 

 

 

 

 

 

ไตรมำส 2/2563 vs ไตรมำส 2/2562 (YoY)    

 ในไตรมำส 2/2563 บรษัิทฯ มกี ำไรสทุธ ิ14.5 ลำ้นบำท ลดลง 143.5 ลำ้นบำท หรือ 90.8% YoY โดยมี

สำเหตหุลกัดงัตอ่ไปนี ้

 รำยไดจ้ำกกำรด ำเนินงำนทีล่ดลงเนื่องจำกกำรปิดสำขำส่วนใหญ่ของทัง้ Index Living Mall, The 

Walk และ Little Walk ตัง้แตว่นัที ่22 มนีำคม ถงึวนัที ่16 พฤษภำคม 2563 

 กำรถอืปฏบิัตติำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ TFRS 16 ตัง้แตว่ันที ่1 มกรำคม 2563 ซึง่สง่ผล

ใหก้ ำไรสทุธลิดลง 6.3 ลำ้นบำท จำกกำรบนัทกึคำ่เสือ่มรำคำและดอกเบีย้จ่ำยทีเ่พิม่ขึน้ 

 บรษัิทฯ ยังไม่ไดเ้ริม่ใชส้ทิธปิระโยชน์ทำงภำษีจำกกำรลงทนุในเครื่องจักรใหม่อกีประมำณ 70 ลำ้น
บำท ส ำหรับรอบระยะเวลำ 3 ปี หลงัจำกกำรเริม่ใช ้ในขณะทีไ่ดรั้บสทิธปิระโยชน์ทำงภำษีในไตรมำส 

2/2562 จ ำนวน 20.8 ลำ้นบำท 

ไตรมำส 2/2563 vs ไตรมำส 1/2563 (QoQ)     

 ในไตรมำส 2/2563 บรษัิทฯ มกี ำไรสทุธ ิ14.5 ลำ้นบำท ลดลง 103.7 ลำ้นบำท หรือ 87.7% QoQ โดยมี

สำเหตหุลกัดงัตอ่ไปนี ้

 กำรลดลงรำยไดข้องจำกกำรด ำเนินงำน เนื่องจำกจ ำนวนวันของกำรปิดสำขำที่ยำวนำนกว่ำ โดยใน

ไตรมำส 2/2563 เปิดท ำกำรทัง้ส ิน้ 45 วัน และปิดใหบ้ริกำร 46 วัน ในขณะทีใ่นไตรมำส 1/2563 
สำขำไดเ้ปิดท ำกำร 81 วนั ปิดใหบ้รกิำร 10 วนั  

6M/2563 vs 6M/2562 (YoY)    

 ในชว่ง 6M/2563 บรษัิทฯ มกี ำไรสทุธ ิ132.7 ลำ้นบำท ลดลง 157.1 ลำ้นบำท หรอื 54.2% YoY โดยมสีำเหตุ
หลกัดงัตอ่ไปนี ้

 รำยไดจ้ำกกำรด ำเนินกำรที่ลดลงเนื่องจำกกำรปิดสำขำ ตั ้งแต่วันที่ 22 มีนำคม ถึงวันที่ 16 

พฤษภำคม 2563 

 กำรถอืปฏบิัตติำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ TFRS 16 ตัง้แตว่นัที ่1 มกรำคม 2563 ซึง่สง่ผล

ใหก้ ำไรสทุธลิดลง 12.6 ลำ้นบำท จำกกำรบนัทกึคำ่เสือ่มรำคำและดอกเบีย้จำ่ยทีเ่พิม่ขึน้ 

 บรษัิทฯ ยังไม่ไดเ้ริม่ใชส้ทิธปิระโยชน์ทำงภำษีจำกกำรลงทนุในเครือ่งจักรใหม่อกีประมำณ 70 ลำ้น

บำท ส ำหรับรอบระยะเวลำ 3 ปี หลังจำกกำรเริม่ใช ้ในขณะทีไ่ดรั้บสทิธปิระโยชน์ทำงภำษีในชว่ง 
6M/2562 จ ำนวน 34.8 ลำ้นบำท 

  

158.0

118.2

14.5

289.8

132.7

Q2/2562 Q1/2563 Q2/2563 6M/2562 6M/2563

อตัรำก ำไรสทุธ ิ

ก ำไรสทุธ ิ

-54.2% YoY 

-87.7% QoQ 

-90.8% YoY 

6.5% 5.3%

0.8%

5.9%
3.3%
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*มลูคำ่อำจแตกตำ่งกันทีท่ศนยิม 1 ต ำแหน่งเนือ่งจำกกำรปัดเศษ 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ 

 

 

 
หน่วย: ลำ้นบำท 
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หน่วย: ลำ้นบำท 
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สนิทรพัย ์    

 ณ วนัที ่30 มถินุำยน 2563 บรษัิทฯ มสีนิทรัพยร์วม 13,574.8 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 1,373.4 ลำ้นบำท หรอื 

11.3% 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  

 ทัง้นี ้ ณ วนัที ่ 30 มถินุำยน บรษัิทฯ มสีนิคำ้คงเหลอื 1,773.4 ลำ้นบำท ลดลง 484.0 ลำ้นบำท หรอื 
21.4% จำก 2,257.3 ลำ้นบำท ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562 เนือ่งจำกกำรจัดกำรหว่งโซอ่ปุทำนทีด่ขี ึน้ของ

บรษัิทฯ 

หนีส้นิ    

 ณ วันที ่30 มถิุนำยน 2563 บริษัทฯ มีหนี้สนิรวม 8,475.7 ลำ้นบำท เพิ่มขึน้ 1,234.3 ลำ้นบำท หรือ 
17.0% จำก 7,241.4 ลำ้นบำท ณ วันที ่31 ธันวำคม 2562 โดยมีเหตุผลหลักจำกกำรถือปฏบิัติตำม

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ TFRS 16 ตัง้แต่วันที ่1 มกรำคม 2563 ซึง่ส่งผลใหห้นี้สนิเพิ่มขึน้ 

2,436.4 ลำ้นบำท โดยเป็นกำรเพิ่มของหนี้สนิตำมสัญญำเช่ำ 2,738.3 ลำ้นบำท และกำรลดลงของ
เจำ้หนี้อืน่ 301.9 ลำ้นบำท อย่ำงไรก็ตำม เงนิกูจ้ำกสถำบันกำรเงิน ณ สิน้ไตรมำส 2/2563 เท่ำกับ 

3,760.5 ลำ้นบำท ลดลง 904.2 ลำ้นบำท หรอื 19.4% จำก 4,664.7 ลำ้นบำท ณ สิน้ไตรมำส 4/2562  
 

สว่นของผูถ้อืหุน้    

 ณ วันที ่30 มถิุนำยน 2563 บรษัิทฯ มสีว่นของผูถ้อืหุน้ของบรษัิทใหญ่รวม 5,097.8 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 

139.1 ลำ้นบำท หรอื 2.8% จำก 4,958.7 ลำ้นบำท ณ 31 ธันวำคม 2562 โดยมสีำเหตหุลักมำจำกผล

ก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำนในชว่ง 6M/2563   
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7% สนิทรัพยอ์ืน่ 

3% 
2% ลกูหนีก้ำรคำ้ 

สนิทรัพยส์ทิธกิำรใช ้  

สนิคำ้คงเหลอื 

สนิทรพัย ์ หนีส้นิและสว่นของผูถ้อืหุน้ 

ลกูหนีอ้ืน่ 

อสงัหำรมิทรัพยเ์พือ่
กำรลงทนุ 

ทีด่นิ อำคำร 
และอปุกรณ ์

เจำ้หนี้กำรคำ้ 

เงนิเบกิเกนิบัญชแีละเงนิกูย้มื
ระยะสัน้จำกสถำบันกำรเงนิ 

เงนิกูย้มืระยะยำวจำก

สถำบันกำรเงนิ 

สว่นของผูถ้อืหุน้ของ
บรษัิทใหญ ่

เงนิกูย้มืระยะยำวทีถ่งึ

ก ำหนดช ำระภำยในหนึง่ปี 

อืน่ๆ 

31 ธันวำคม 2562 30 มถินุำยน 2563 30 มถินุำยน 2563 
 

หนี้สนิตำมสญัญำเชำ่ 

31 ธันวำคม 2562 
 

สทิธกิำรเชำ่ 

0% 

+11.3%  +11.3%  



ค ำอธบิำยและกำรวเิครำะหข์องฝ่ำยจัดกำร (MD&A) ไตรมำส 2 สิน้สดุวันที ่30 มถินุำยน 2563 
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แนวโนม้ในอนำคต 
 

 

 

 

กำรขยำยสำขำโชวร์ูม Younique Customized Furniture 

บริษัทฯ มีแผนกำรขยำยสำขำโชว์รูม Younique Customized 
Furniture ใหค้รบทุกสำขำของ Index Living Mall ภำยในอีก

ประมำณ 2 ปี เพื่อเป็นกำรพัฒนำนวัตกรรมและผลติภัณฑใ์หม่ๆ 
รวมถงึเพิม่ฐำนลกูคำ้ในระดบัทีส่งูขึน้จำกกำรเพิม่ประเภทวัสดขุอง

ผลติภัณฑใ์หม้คีวำมหลำกหลำยมำกขึน้เพื่อจับกลุ่มลูกคำ้ Ultra-

luxury และเพิม่ศกัยภำพกำรปรับแตง่เพือ่สนองควำมตอ้งกำรของ
ลกูคำ้ โดยบรษัิทฯ มแีผนขยำยควำมร่วมมอืกบัพันธมติรเพือ่ขยำย

ธุรกิจของ Younique เพิ่มเติม เช่น กำรเปิดโชว์รูม Younique 
Customized Furniture ณ เอสซจี ีเอ็กซพเีรยีนซ ์(CDC) เป็นตน้ 

 

 

 

กำรขยำยสำขำในตำ่งประเทศ 

หลงัจำกกำรเปิดรำ้นแฟรนไชส ์Index Living Mall ทัง้ 2 สำขำแรก 

ณ เมอืงโฮจมินิห ์ประเทศเวยีดนำม ในชว่งปลำยปี 2562 ทีผ่ำ่นมำ 
ไดรั้บกำรตอบรับเป็นอย่ำงดี บริษัทฯ จึงมีแผนขยำยสำขำอื่นๆ 

เพิม่เตมิในปีนี ้ซงึแมว้ำ่สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 
ตัง้แต่ชว่งตน้ปี 2563 จะใหแ้ผนกำรเปิดสำขำของรำ้นแฟรนไชส์

ชะลอออกไปบำ้ง อย่ำงไรก็ตำม บรษัิทฯ ยังคำดวำ่จะสำมำรถเปิด

รำ้นแฟรนไชส ์Index Living Mall ในประเทศเวยีดนำมไดเ้พิม่เตมิ
อกีในชว่งครึง่ปีหลงัของปีนี ้

 

 

 

กำรปรบัลดสนิคำ้คงเหลอืโดยไมเ่สยีโอกำสในกำรขำย 

บรษัิทฯ มนีโยบำยในกำรลดสนิคำ้คงเหลอือย่ำงตอ่เนื่องนับตัง้แต่

ปี 2562 เป็นตน้มำ เพื่อลดตน้ทุนกำรเก็บรักษำ ตน้ทุนกำร

ด ำเนนิงำน รวมถงึชว่ยเพิม่สภำพคลอ่งของธรุกจิ ทัง้นี ้บรษัิทฯ ได ้
มกีำรวำงแผนและด ำเนินกำรอย่ำงรอบคอบ เพื่อไม่ใหส้นิคำ้ขำด

แคลนหรอืสญูเสยีโอกำสในกำรขำย  โดยสนิคำ้คงเหลอืลดลงจำก 
2,379 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 2561 มำอยู่ที ่2,257 ลำ้นบำท ณ สิน้ปี 

2562 และ 2,169 ลำ้นบำท ณ สิน้ไตรมำส 1/2563 และลำ่สดุ ณ 

สิน้ไตรมำส 2/2563 สนิคำ้คงเหลอืลดลงเหลอืเพียง 1,773 ลำ้น
บำท โดยลดลงมำถึง 484 ลำ้นบำท จำก ณ สิน้ปี 2562 ซึ่งมี

เหตผุลหลกัมำกจำกกำรจัดกำรหว่งโซอ่ปุทำนทีด่ขี ึน้ของบรษัิทฯ 

 
กำรปรบัปรุงสำขำ (Store Transformation)   

จำกช่วงสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ COVID-19 ซึ่งท ำให ้

บรษัิทฯ ตอ้งปิดกำรใหบ้รกิำรของสำขำ บรษัิทฯ ไดม้กีำรปรับปรุง

สำขำ Index Living Mall ไปแลว้ทัง้หมด 5 สำขำ ไดแ้ก่ สำขำ
พระรำม 2 สำขำเกษตร-นวมนิทร์ สำขำรังสติ สำขำบำงนำ และ

สำขำเอกมัย โดยบริษัทฯ มีแผนในกำรด ำเนินกำรปรับปรุงสำขำ
ตำงจังหวัดเพิม่เตมิในระยะถัดไป เชน่ สำขำเชยีงใหม่ สำขำภูเก็ต 

สำขำพัทยำ เป็นตน้ ซึง่กำรปรับปรุงสำขำดงักลำ่วจะใชง้บประมำณ
ไม่มำก และใชเ้วลำเพียงประมำณ 2-3 สัปดำห์ โดยจะเนน้เรื่อง

กำรจัดพื้นทีโ่ซนสนิคำ้ใหม่ จัดพื้นทีก่ำรวำงและแสดงสนิคำ้ใหม่ 

เพื่อท ำใหส้ำขำมคีวำมสวยงำม สดชืน่ และน่ำเดนิมำกขึน้ รวมถงึ
กำรปรับสนิคำ้เพือ่ขำยใหเ้หมำะสมกับกลุม่ลกูคำ้ในแตล่ะสำขำ ซึง่

จะชว่ยดงึดดูใหล้กูคำ้เขำ้มำเยีย่มชมและเลอืกซือ้สนิคำ้มำกขึน้ 
 


