
ILM : บรษัิท อินเด็กซ ์ลิฟวิ�งมอลล์ จํากัด (มหาชน) 9M/2565 (ม.ค. - ก.ย. 2565)

ภาพรวมธุรกิจ

1.        ประกอบธุรกิจรา้นค้าปลีกจําหนา่ยเฟอรน์เิจอรแ์ละของตกแต่งบา้น
ครบวงจรในประเทศไทย ภายใต้แบรนด์รา้นค้า "Index Living Mall" และ
แบรนด์อื�น ๆ รวมทั�งจําหนา่ยสินค้าผา่นชอ่งทางอื�นๆ ทั�งออนไลนแ์ละออฟ
ไลน ์ที�ครอบคลมุลกูค้าทั�งในประเทศไทย และต่างประเทศ
2.        ประกอบธุรกิจพื�นที�ใหเ้ชา่ภายใต้รูปแบบคอมมนูตีิ�มอลล์ ภายใต้
แบรนด์ "The Walk" "Little Walk" และ "Index Mall" รวมถึงพื�นที�เชา่ใน
สาขาของ Index Living Mall  

Highlight ที่น�าสนใจของบร�ษัท

บรษัิทเป�นหนึ�งในผู้นาํรา้นค้าปลีกเฟอรน์เิจอรแ์ละของตกแต่งบา้นใน
ประเทศไทย ดําเนนิงานครบวงจรตั�งแต่โรงงานผลิตจนถึงการชอ่งทางการ
จัดจําหนา่ยที�ครอบคลมุทั�วประเทศไทย มีทีมพฒันาสนิค้าและโรงงานผลิต
ของตัวเอง ซึ�งชว่ยใหบ้ริษัทสามารถควบคมุคณุภาพและต้นทนุสนิค้าได้
อยา่งเหมาะสม เพิ�มความยดืหยุน่ในการพฒันาและผลิตสนิค้ารูปแบบใหม่
รวมถึงการสรา้งนวัตกรรมสนิค้าได้อยา่งไรข้อ้จํากัด

ป�จจุบนั บรษัิทมรีา้นค้า Index Living Mall ภายใต้รูปแบบ Stand-alone
จํานวน 31 สาขา ครอบคลมุหวัเมอืงใหญทั่�วประเทศไทย  มตัีวแทน
จําหนา่ยตามหวัเมอืงรองทั�วประเทศ รวมถึงมรีา้นค้าแฟรนไชส ์ Index
Living Mall ในต่างประเทศทั�งหมด 17 สาขา ใน 8 ประเทศ  ได้แก่
เวียดนาม อินโดนเีซยี กัมพูชา ลาว พมา่ เนปาล มลัดีฟส ์และปากีสถาน

สรุปผลการดําเนินงานและคําอธิบายงวด 9M/2565

9M65 9M64 2564 2563

งบกําไรขาดทุน (ลบ.)

รายได้ 6,538.81 6,044.74 8,410.57 8,192.58

ค่าใช้จ่าย 5,813.95 5,506.79 7,638.29 7,419.73

กําไร (ขาดทนุ) สทุธิ 475.55 302.23 453.17 421.23

งบแสดงฐานะทางการเง�น (ลบ.)

สนิทรัพย์ 12,121.70 12,648.13 12,356.00 12,951.05

หนี�สนิ 6,637.24 7,478.37 7,044.89 7,871.41

สว่นผู้ถือหุ้น 5,484.46 5,168.48 5,309.82 5,078.35

งบกระแสเง�นสด (ลบ.)

กิจกรรมดําเนินงาน 1,088.65 987.40 1,808.82 2,085.38

กิจกรรมลงทนุ -211.92 -137.78 -149.74 -332.57

กิจกรรมจัดหาเงิน -939.88 -873.03 -1,658.44 -2,171.34

อัตราส�วนทางการเง�นที่สําคัญ

กําไรต่อหุ้น (บาท) 0.94 0.60 0.90 0.83

อัตรากําไรขั�นต้น (%) 45.76 43.82 43.20 45.73

อัตรากําไรสทุธิ (%) 7.27 5.00 5.39 5.14

D/E Ratio (เท่า) 1.21 1.45 1.33 1.55

ROE (%) 11.76 8.81 8.72 8.39

ROA (%) 7.77 5.97 6.13 6.19

สรุปผลการดําเนินงาน

ในไตรมาส 3/2565 บรษัิทมีกําไรสทุธ ิ152.6 ล้านบาท เพิ�มขึ�น 173.2%
YoY และในรอบ 9M/2565 บรษัิทมีกําไรสทุธ ิ 475.5 ล้านบาท เพิ�มขึ�น
57.3% YoY 

รายได้จากการขายสนิค้ารอบ 9M/2565 แบง่ตามชอ่งทางการจําหนา่ย
1. ค้าปลีก 77% 
2. ออนไลน ์11%
3. โครงการในประเทศ 8%
4. ตัวแทนจําหนา่ยในประเทศ 1% 
5. ต่างประเทศ (แฟรนไชส ์โครงการ และ OEM) 3% 

พัฒนาการที่สําคัญ

• พ.ศ. 2537: จดทะเบยีนก่อตั�งบรษัิท เมื�อวันที� 15 กมุภาพนัธ ์ 2537
ภายใต้ชื�อบรษัิท บางกอกแฟรนไชส ์จํากัด

• พ.ศ. 2547: เปลี�ยนชื�อเป�นบรษัิท อินเด็กซ ์ลิฟวิ�งมอลล์ จํากัด
• พ.ศ. 2552: ขยายธุรกิจในต่างประเทศ
• พ.ศ. 2555: ขยายธุรกิจไปยงัธุรกิจใหเ้ชา่และใหบ้รกิารพื�นที�เชา่
• พ.ศ. 2562: จดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เมื�อวัน

ที� 26 กรกฎาคม 2562

แผนธุรกิจ

• แผนขยายสาขา Index Living Mall ภายใต้รูปแบบ Stand-alone ใน
ประเทศไทย ป�ละ 1- 2 สาขา

•   แผนขยายสาขารา้นค้าแฟรนไชส ์ Index Living Mall ในต่างประเทศ
ป�ละ 2-3 สาขา

• แผนขยายพื�นที�เชา่ ป�ละ 5,000 - 8,000 ตารางเมตร
• ขยายความรว่มมอืกับพนัธมติรทางธุรกิจ เพื�อสรา้งสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่

และชอ่งทางในการจัดจําหนา่ยสนิค้าเพิ�มเติม  

แผนการดําเนินงานเพ�่อความย่ังยืน

บรษัิทมคีวามมุง่มั�นในการดําเนนิธุรกิจและสรา้งความเติบโตที�ยั�งยนืแก่
ธุรกิจ ภายใต้หลักการกํากับดแูลกิจการที�ดี โดยเชื�อมั�นว่า บรษัิทสามารถ
ทําใหท้กุคนได้ใชช้วิีตอยา่งยั�งยนืและยงัตอบโจทยท์กุไลฟ�สไตล์ในอนาคต
(Sustainable Living for Future Lifestyle) โดยมกีลยุทธด้์านความยั�งยนื
3G: Great Experience, Grow Together, Green Planet 
 
บรษัิทตั�งเป�าในการลดก๊าซเรอืนกระจกผา่นการใชไ้ฟฟ�าทดแทนจากการ
ผลิตพลังงานแสงอาทิตยจ์าก Solar Rooftop โดยมเีป�าเพิ�มการใชพ้ลังงาน
ไฟฟ�าทดแทน 30% ต่อป� และมแีผนการติดตั�ง Solar Rooftop ที�รา้นค้า
Index Living Mall ครบทกุสาขาภายในป� 2570 นอกจากนี� ยงัเพิ�มสดัสว่น
ในการพฒันาผลิตภัณฑ์ที�เป�นมติรต่อสิ�งแวดล้อม (Eco-product) และลด
ปรมิาณบรรจุภัณฑ์สนิค้าที�มาจากพลาสติก ในด้านสงัคม บรษัิทได้รบัการ
รบัรองเป�นสมาชกิของแนวรว่มต่อต้านคอรร์ปัชนัของภาคเอกชนไทย
บรษัิทได้รบัการรบัรองเป�นสมาชกิของแนวรว่มต่อต้านคอรร์ปัชนัของภาค
เอกชนไทยเรยีบรอ้ยแล้ว โดยบรษัิทมคีวามมุง่มั�นเรื�องการต่อต้านการ
คอรร์ปัชนั รวมถึงการใหค้วามสาํคัญกับสทิธมินษุยชน

แนวทางการบร�หารจัดการความเส่ียงที่สําคัญ

บรษัิทใหค้วามสาํคัญกับการบรหิารความเสี�ยง โดยมกีารติดตาม
สถานการณแ์ละพิจารณาแนวโนม้ทางธุรกิจเป�นระยะอยา่งใกล้ชดิ เพื�อให้
สามารถจัดการและปรับเปลี�ยนการดําเนนิธุรกิจใหผ้า่นชว่งที�เศรษฐกิจ
ชะลอตัวอยา่งต่อเนื�อง บรษัิทมุง่เนน้การแสวงหาความรว่มมอืกับพนัธมติร
ทางธุรกิจ เพื�อเสริมศกัยภาพในการสรา้งสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหมแ่ละชอ่ง
ทางในการจัดจําหนา่ยสนิค้าเพิ�มเติม ควบคู่ไปกับการกลยุทธท์างด้าน
พัฒนาสนิค้าที�สรา้งความแตกต่างและสง่มอบคณุค่าต่อลกูค้าอยา่งมคีวาม
รบัผดิชอบ      นอกจากนี� บรษัิทได้เริ�มขยายขอบเขตในการประเมนิความ
เสี�ยงใหค้รอบคลมุความเสี�ยงทางด้านสิ�งแวดล้อม สงัคม และบรรษัทภิบาล
(Environment, Social, Governance: ESG) ในระดับองค์กร เป�นจุดเริ�มต้น
ในการขบัเคลื�อนองค์กรไปสูก่ารพัฒนาธุรกิจอยา่งยั�งยนื

รางวัลและความสําเร็จที่ผ�านมาของบร�ษัท

• บรษัิทได้รบัรางวัล Outstanding Investor Relations Awards ประจํา
ป� 2565 สาํหรบักลุ่มบรษัิทจดทะเบยีนในตลาดหลักทรพัยฯ์ ที�มมีลูค่า
หลักทรพัยต์ามราคาตลาดสงูกว่า 3,000 ล้านบาท แต่ไมเ่กิน 10,000
ล้านบาท

โครงสร�างรายได�ตามประเภทธุรกิจ

รายได้จากการขายสินค้า 93%

รายได้จากการให้เชา่และบริการ 7%

ข�อมูลหลักทรัพย� SET / SERVICE / COMM

ราคาป�ด ILM SET index
27.00

19.00

11.00

1732.00

1647.67

1563.33

1479.00
1-10-64 4-1-65 30-3-65 4-7-65 30-9-65

ณ วันที� 30/09/65 ILM COMM SET

P/E (เท่า) 15.54 30.31 17.52

P/BV (เท่า) 1.52 2.33 1.59

Dividend yield (%) 3.37 1.45 2.67

30/09/65 30/12/64 30/12/63

Market Cap (ลบ.) 8,231.50 9,393.00 6,413.50

ราคา (บาท/หุน้) 16.30 18.60 12.70

P/E (เท่า) 15.54 21.10 15.31

P/BV (เท่า) 1.52 1.82 1.30

CG Report:

Company Rating:

ผู�ถือหุ�นรายใหญ� ณ วันที่ 23/08/2565

บรษัิท ครอบครวัธรรรมดาพาณชิย ์จํากัด (40.26%)

นาย เอกฤทธิ� ป�ทมสตัยาสนธ ิ(7.00%)

น.ส. พชิพมิพ ์ป�ทมสตัยาสนธ ิ(6.81%)

นาย เอกลักษณ ์ป�ทมสตัยาสนธ ิ(6.77%)

น.ส. กฤษชนก ป�ทมสตัยาสนธ ิ(6.75%)

อื�น ๆ (32.41%)

ช�องทางการติดต�อบร�ษัท

http://www.indexlivingmall.com

ir@indexlivingmall.com

0-2898-6420-5 ต่อ 6129

เลขที� 147 ซอยพระรามที� 2 ซอย 50 ถ.พระรามที� 2 แขวงแสมดํา เขต
บางขุนเทียน กทม. 10150

ขอ้มูลการซื�อขายอื�น ๆ :
https://www.settrade.com/C04_01_stock_quote_p1.jsp?
txtSymbol=ILM

หมายเหต ุ : เอกสารฉบบันี�จัดทําขึ�นโดยบรษัิทจดทะเบยีน โดยมวัีตถปุระสงค์เพื�อเผยแพรข่อ้มูลของบรษัิทจดทะเบยีนแก่ผูล้งทนุเพื�อประกอบการตัดสนิใจลงทนุเท่านั�น บรษัิทจดทะเบยีนไมไ่ด้ใหคํ้าแนะนาํเกี�ยวกับการลงทนุใด ๆ ในหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบยีน โดยก่อนการตัดสนิใจลงทนุ ผูล้งทนุควรศกึษาขอ้มูลเพิ�มเติมและควรขอรับคํา
ปรกึษาจากผูป้ระกอบวิชาชพีที�เกี�ยวขอ้ง ทั�งนี� บรษัิทจดทะเบยีนไมต้่องรบัผดิชอบในความเสยีหายหรอืสญูหายจากการนาํขอ้มลูที�ปรากฏนี�ไปใชใ้นทุกกรณ ี และบริษัทจดทะเบยีนสงวนสทิธิ�ในการแก้ไขขอ้มูลที�ปรากฏในเอกสารฉบับนี�โดยไมต้่องแจ้งใหท้ราบล่วงหนา้ รวมทั�งหา้มไมใ่หผู้ใ้ดนาํเอกสารหรือขอ้มูลที�ปรากฏในเอกสารฉบับนี�ไปทําซ�า
ดัดแปลง หรอืเผยแพร ่เว้นแต่จะได้รบัอนญุาตจากบรษัิทจดทะเบยีนก่อน หากผูล้งทนุมีขอ้สงสยัเพิ�มเติมเกี�ยวกับขอ้มลูของบรษัิท สามารถศกึษาขอ้มูลเพิ�มเติมได้จากรายงานหรือสารสนเทศที�บริษัทได้เผยแพรผ่า่นชอ่งทางของสาํนกังานคณะกรรมกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ/หรือตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย

วันท่ีเผยแพร�ข�อมูล 15/11/2565

https://www.settrade.com/C04_01_stock_quote_p1.jsp?txtSymbol=ILM

