การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion&Analysis : MD&A Q3/2561)
บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ.จำกัด (มหำชน)
วันที่

9 พฤศจิกำยน 2561

บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหำชน) ("บริษัท") ขอชี้แจงผลประกอบกำรสำหรับไตรมำสสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน
2561 ซึ่งมีรำยได้และกำไร(ขำดทุน)สุทธิ เปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนตัวเลขตำมตำรำง ดังนี้
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บริษัทฯ มีผลประกอบกำรตำม งบการเงินรวม สำหรับไตรมำส 3/2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2561 มีรำยได้จำกกำร
ให้บริกำร 451.30 ล้ำนบำท และมีผลประกอบกำรขำดทุนสุทธิ 8.89 ล้ำนบำท โดยมีปจั จัยหลัก ๆ ดังนี้
มีรำยได้จำกกำรให้บริกำรเพิ่มขึ้นร้อยละ 73 เมื่อเทียบกับไตรมำสเดียวกันในปี 2560 สำเหตุหลักคือ สำยธุรกิจตกแต่ง
ภำยใน มีกำรส่งมอบงำนหลำยโครงกำรทำให้รับรูร้ ำยได้ในงบกำรเงินมำกกว่ำปีก่อน ในส่วนของสำยธุรกิจงำนแสดงสินค้ำและ
นิทรรศกำรเป็นไปตำมฤดูกำลปกติของบริษัทฯ ในไตรมำส 3 ปี 2561 เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย งำนมูลค่ำสูงจะอยู่ในไตรมำส 1 และ
ไตรมำส 4 ของทุกปี
มีต้นทุนบริกำร 427.01 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 64 ตำมสัดส่วนของยอดขำยที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งรวมประมำณกำรหนีส้ ินจำก
กำรรับประกันโครงกำรที่คำดว่ำจะเกิดขึ้นหลังจบโครงกำรของสำยธุรกิจตกแต่งภำยในแล้วสุทธิ 4.76 ล้ำนบำท สำหรับไตรมำส
3/2561 ซึ่งพึ่งเริ่มมีนโยบำยตั้งสำรองในปีนี้เพื่อให้งบกำรเงินแสดงตัวเลขให้ถูกต้องครบถ้วนมำกทีส่ ุด (รำยละเอียดเพิ่มเติม ตำม
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินที่ 17)
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยและบริหำรเพิ่มขึ้น 8.32 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นร้อยละ 33 จะเห็นได้ว่ำสูงมำกกว่ำในอดีตที่ผ่ำนมำ
เนื่องจำกในไตรมำส3/2561 มีกำรดำเนินกำรที่สำคัญหลำยประกำรตำมแผนกำรบริหำรเพื่อลดต้นทุนและเพื่อควำมคล่องตัวใน
บริหำรจัดกำรระยะยำวที่ได้วำงไว้ ซึ่งจะมีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มขึ้นในช่วงเริม่ ต้น อำทิ
- กำรย้ำยฐำนกำรผลิตจำกโรงงำนคลอง 11 มำรวมศูนย์ที่ลำลูกกำคลอง 6 จ.ปทุมธำนี จึงมีกำรยกเลิกสัญญำเช่ำ
อำคำรโรงงำนที่คลอง11

63%

-

-

มีค่ำปรับปรุงอำคำรให้อยู่ในสภำพเดิมก่อนส่งมอบคืนตำมสัญญำแก่ผู้ให้เช่ำ
กำรขนย้ำยวัสดุอุปกรณ์ และทรัพย์สิน
กำรรับรูผ้ ลขำดทุนจำกกำรตัดจำหน่ำยส่วนปรับปรุงต่อเติมอำคำรที่เช่ำตำมมูลค่ำทำงบัญชีที่เหลือ
ค่ำธรรมเนียมในกำรจดสิทธิกำรเช่ำระยะยำว 20 ปี แห่งใหม่ที่ลำลูกกำคลอง 6
มีค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรจำกกำรยกเลิกสัญญำเช่ำอำคำรสำนักงำนกรุงเทพกรีฑำ จำกเดิม 2 อำคำร เหลือเพียง
1 อำคำรและโอนย้ำยพนักงำนสำยงำนธุรกิจตกแต่งภำยในทั้งหมดไปที่ลำลูกกำคลอง 6 และบำงส่วนของสำยธุรกิจ
งำนแสดงสินค้ำ ไปประจำกำรที่ศำลำยำ นครปฐม
รวมถึงมีกำรรับรู้ภำระค่ำธรรมเนียมจำกกำรขำยทีด่ ินพร้อมอำคำรหลังที่2 ของสำยธุรกิจตกแต่งภำยในที่คลอง11
จำกจำนวนสองหลังซึ่งได้ขำยไป1 หลังเมื่อไตรมำสทีผ่ ่ำนมำ

นอกจำกนี้ยังรวมถึงค่ำใช้จ่ำยขำยและบริหำรจำกบริษัทย่อย 2 บริษทั รวมอีก 5.3 ล้ำนบำท
เป็นของกัมพูชำ 3.95 ล้ำนบำทและพม่ำ 1.35 ล้ำนบำท คิงส์เมน Cambodia (กัมพูชำ) ก่อตั้งและดำเนินกำร
ในปี 2561 ทำให้ยอดค่ำใช้จ่ำยในส่วนนี้สูงกว่ำเมื่อเทียบกับไตรมำสเดียวกันปีที่แล้ว เริม่ มียอดขำย ในไตรมำส 3/2561 มีผล
ขำดทุน 2.43 ล้ำนบำท
คิงส์เมน Myanmar ในไตรมำส 3/2561 มีผลขำดทุนจำนวน 1.45 ล้ำนบำทแต่ยอดขำยมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง
คำดกำรณ์ว่ำในอนำคตจะคุ้มทุนและมีกำไรต่อไป
ต้นทุนทำงกำรเงินเพิ่มขึ้น 1.56 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับไตรมำสเดียวกันของปีที่แล้ว เนื่องจำกบริษัทต้องใช้เงินทุน
หมุนเวียนในกิจกำรเพิ่มขึ้นตำมสัดส่วนยอดขำยทีส่ ูงขึ้น รวมถึงเกิดค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรจัดกำรเรื่องกำรย้ำยสถำนประกอบกำร
และใช้ในกำรก่อสร้ำงสำนักงำนใหญ่แห่งใหม่ที่ลำลูกกำคลอง 6 ซึ่งได้เริ่มดำเนินกำรก่อสร้ำงในไตรมำสนี้ โดยมีกำหนดแล้วเสร็จ
ปลำยปี 2562 (รำยละเอียดตำมหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินที่ 14)
สรุปผลประกอบกำรตำมงบการเงินรวม สำหรับไตรมำส 3/2561 บริษัทฯ มีผลขำดทุนสุทธิ 8.89 ล้ำนบำท ซึ่งได้รวมผล
ขำดทุนของบริษัทย่อยที่อยู่ในช่วงเริ่มต้นดำเนินธุรกิจแล้วเป็นจำนวน 3.89 ล้ำนบำท
ส่วนงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร สำหรับไตรมำส 3/2561 มีผลขำดทุนสุทธิเฉพำะกิจกำร 5 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นไปตำมปัจจัย
ต่ำง ๆ ที่ได้กล่ำวไปแล้วข้ำงต้น จะเห็นได้ว่ำมีผลขำดทุนลดลง 16.57 ล้ำนบำท เมื่อเทียบกับไตรมำสเดียวกันของปี 2560 ที่ขำดทุน
สูงถึง 21.57 ล้ำนบำท เป็นผลมำจำกทีมผู้บริหำร ได้บริหำรจัดกำรและเร่งผลักดันมำตรกำรต่ำง ๆ ให้เริ่มทยอยดำเนินกำรเป็น
รูปธรรมและจะส่งผลอย่ำงชัดเจนในระยะยำวต่อไป
แนวโน้มสำหรับปี 2561 ต้องรอผลประกอบกำรของไตรมำส 4 ซึ่งปกติเป็น high season ของงำนแสดงสินค้ำรวมทั้ง
งำนส่วนตกแต่งภำยในก็ยังมีกำรรับรู้รำยได้ที่ดีพอประมำณ
สำหรับแนวโน้มปี 2562 และในอนำคต ก็ยังมีโครงกำร มิกซ์ยสู ทะยอยเปิด และโรงแรมใหม่ ๆ ที่กำลังจะเปิดซึ่งเป็นงำน
ใหม่ที่บริษัทฯ เริม่ มีควำมชำนำญมำกขึ้น ส่วนงำนแสดงสินค้ำยังได้รับกำรสนับสนุนและเพิม่ กำรขับเคลื่อนจำก สสปน. ดึงงำนและ
อีเว้นท์ใหญ่ ๆ เข้ำมำจัดในเมืองไทยมำกขึ้น ประกอบกับมีกำรเลือกตั้ง มีกำรใช้จ่ำยมำกขึ้น จึงคำดว่ำธุรกิจยังคงอยู่ในกรอบที่
ขยำยตัวได้พอประมำณ

