บริษ ัท คิง ไว กรุป
๊ (ประเทศไทย) จําก ัด (มหาชน)
สําน ักงานใหญ่ : ชัน 30 อาคารจูเวลเลอรี เซ็นเตอร์ เลขที 138/108 ถนนนเรศ
แขวงสีพระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 ประเทศไทย
สําน ักงานสาขา : ชัน 47 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ เลขที 1 ถนนสาทรใต ้
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย
โทรศัพท์ (662) 129 5999 | โทรสาร (662) 129 5998

ที KWG 19/2021
วันที 13 สงิ หาคม 2564
เรือง

ชีแจงผลการดําเนินงานสําหรับไตรมาสที 2 สินสุดวันที 30 มิถน
ุ ายน 2564

เรียน

กรรมการและผู ้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ี
บริษั ท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จํ ากั ด (มหาชน) ขอช แจงเกี
ยวกับผลการดํ าเนินงาน
ิ ดวันที 30 มิถุนายน 2564 ซงสอบทานโดย
ึ
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับไตรมาสที 2 สนสุ
ผู ้สอบบั ญ ช ีข องบริษั ทฯแล ้ว บริษั ทฯมีผ ลการดํ า เนิ น งานขาดทุ น สุ ท ธิ (ส่ ว นของบริษั ทใหญ่ )
จํานวน 228.1 ล ้านบาท เปลียนแปลงเพิมขึน 165.6 ล ้านบาท จากขาดทุนสุทธิ จํานวน 62.5 ล ้าน
บาท จากรอบระยะเวลาเดียวกันในปี ทผ่
ี านมา
ิ ด วันที 30 มิถน
สําหรับงวดสามเดือนสนสุ
ุ ายน (หน่วย: ล ้านบาท)
งบการเงินรวม
ขาดทุนสุทธิ ในไตรมาสที 2
ขาดทุนสุทธิ (สว่ นของบริษัทใหญ่) ใน
ไตรมาสที 2
รายได ้รวม (จากการขายอสงั หาริมทรัพย์
และ ให ้เชา่ )
รายได ้เบียประกันภัยรับ

ปี 2564

ปี 2563

เปอร์เซ็นต์การเปลียนแปลง

-228.9

-62.8

264.5%

-228.1

-62.5

265.0%

40.1

11.3

254.9%

65.2

24.9

161.8%

งบการเงินแยกสรุปเป็ น 2 ธุรกิจ คือ ธุรกิจอสงั หาริมทรัพย์ และ ธุรกิจประกันภัยและจัดการกองทุน
รวม ดังนี
ธุรกิจอสงั หาริมทรัพย์
ขาดทุนสุทธิ ในไตรมาสที 2
รายได ้รวม (จากการขายอสังหาริมทรัพย์
และ ให ้เช่า)
กําไรขันต ้นจากธุรกิจอสงั หาริมทรัพย์

ปี 2564

ปี 2563

เปอร์เซ็นต์การเปลียนแปลง

-82.8

-43.1

92.1%

40.1

11.3

254.9%

8.1

8.7

-6.9%

การเปลียนแปลงผลกํ า ไร/ขาดทุ น จากการดํ า เนิน งานของธุรกิจ อสั งหาริม ทรั พ ย์ม ีส าเหตุ ห ลั ก
เนืองจาก:
(i) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลียน เปลียนแปลงเพิมขึน 22.6 ล ้านบาท จากการกู ้ยืมเงินเป็ นเงิน
สิงคโปร์ดอลล่าร์
(ii) ต ้นทุนทางการเงินเพิมขึนจํานวน 18.9 ล ้านบาท
(iii) ขาดทุนขันต ้นจากการขายอสงั หาริมทรัพย์เพิมขึน 0.3 ล ้านบาท
(iv) กําไรขันต ้นจากการให ้เช่าและบริการลดลง 0.3 ล ้านบาท
(v) ค่าใชจ่้ ายในการขายเพิมขึน 0.1 ล ้านบาท เนืองจากค่าภาษีธรุ กิจเฉพาะและค่าโฆษณา
(vi) รายได ้อืนเพิมขึนเพิมขึนจํานวน 1.7 ล ้านบาท
ื
(vii) ค่าใชจ่้ ายในการบริหารลดลง 0.8 ล ้านบาท เนืองจากการลดลงของค่าเสอมราคาและ
่ มแซม
ค่าใชจ่้ ายค่าซอ

ธุรกิจประกันภัยและจัดการกองทุนรวม

ปี 2564

ปี 2563

เปอร์เซ็นต์การเปลียนแปลง

ขาดทุนสุทธิ ในไตรมาสที 2

-146.0

-19.7

641.1%

65.2

24.9

161.8%

-42.2

-5.3

696.2%

รายได ้เบียประกันภัยสุทธิ
ขาดทุนขันต ้นจากธุรกิจประกันภัยและ
จัดการกองทุนรวม

การเปลียนแปลงผลกําไร/ขาดทุนจากการดํ าเนินงานของธุรกิจประกันภัยและจัดการกองทุนรวม
ึ ษัทฯซอกิ
ื จการประกันชวี ต
ิ
ซงบริ
ิ และจัดการกองทุนรวมเสร็จสนสมบู
รณ์ เมือวันที 31 มีนาคม 2564
มีสาเหตุหลักเนืองจาก:
ิ ไหมทดแทนสุทธิเพิมขึนจํานวน 122.6 ล ้านบาท
(viii) ค่าสน
(ix) ค่าใชจ่้ ายในการบริหารเพิมขึนจํานวน 91.0 ล ้านบาท เนืองจากค่าใชจ่้ ายพนักงาน
(x) รายได ้ค่าจ ้างและค่าบําเหน็จลดลงจํานวน 16.4 ล ้านบาท
(xi) ค่าธรรมเนียมและบริการจ่ายเพิมขึน 5.3 ล ้านบาท
(xii) ค่าใชจ่้ ายในการขายเพิมขึนจํานวน 3.0 ล ้านบาท
ิ ทรัพย์ทางการเงินเพิมขึนจํานวน 2.3 ล ้านบาท
(xiii) ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุตธิ รรมสน
(xiv) รายได ้เบียประกันภัยสุทธิจากการประกันภัยต่อเพิมขึนจํานวน 40.3 ล ้านบาท
(xv) รายได ้อืนจากเงินลงทุนและรายได ้อืนเพืมขึนจํานวน 35.1 ล ้านบาท
(xvi) ค่าใชจ่้ ายในการรับประกันภัยอืนลดลงจํานวน 14.6 ล ้านบาท
(xvii) รายได ้ค่าธรรมเนียมและบริการเพิมขึน 12.5 ล ้านบาท
(xviii)ค่าจ ้างและค่าบําเหน็ จจ่ายลดลงจํานวน 10.8 ล ้านบาท
ขอแสดงความนับถือ
-

Signed -

นาย แอนโทนิโอ ฮาง ตัท ชาน
กรรมการ

