บริษัท โมเดอร์ นฟอร์ มกรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
คาอธิบายและการวิเคราะห์ ของฝ่ ายจัดการ สาหรั บการดาเนินงานงวด 1 ปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ภาพรวมธุรกิจ
อุตสาหกรรมเฟอร์ นิเจอร์ เติบโตอยู่
ในระดับดี โดยเฉพาะในกลุ่มตลาด
กลางถึงบน

โครงการอสังหาริ มทรัพย์ยงั คงเป็ นปั จจัยหลักต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมเฟอร์ นิเจอร์ โดยภาพรวมปี 2561
อุตสาหกรรมเฟอร์ นิเจอร์ ในกลุ่มตลาดกลางถึงบนมีการเติบโตดี เนื่องจากโครงการอสังหาริ มทรัพย์ทงแนวราบ
ั้
และแนวสูงทยอยเปิ ดตัว มีโครงการใหม่ๆขึน้ ตามแนวรถไฟฟ้า รวมทัง้ นโยบายการลงทุนในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (อีอีซ)ี จะช่วยส่งเสริ มให้ ธุรกิจเฟอร์ นิเจอร์ เติบโตมากขึ ้น

ภาพรวมบริษัท
ป รั บ แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ พั ฒ น า อ ย่ า ง
ต่ อ เนื่ อง ให้ ทั นต่ อการเปลี่ย นแปลง
ของตลาด

ท่ามกลางการแข่งขันที่สงู ในกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์ นิเจอร์ ระดับกลางถึงบน ซึง่ มีผ้ ผู ลิตรายใหม่ๆเข้ ามาอย่าง
ต่อเนื่อง บริ ษัทได้ ปรับแผนกลยุทธ์และพัฒนาสินค้ านวัตกรรมใหม่ เพื่อให้ ตอบโจทย์กบั ไลฟ์สไตล์การใช้ ชีวิต
ของลูกค้ า สะท้ อนความ “พิถีพิถันเพื่ อการใช้ ชีวิต ” บริ ษัทมีการปรั บโฉมโชว์รูมโมเดอร์ นฟอร์ มเฟอร์ นิเจอร์
ศรี นคริ นทร์ และขยายพื ้นที่โชว์รูมสาขาคริ สตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ หรื อ ซีดีซี เพื่อหนุนการเพิ่มส่วนแบ่งตลาด
มีบริ การ Personal Stylist ให้ คาปรึ กษาด้ านตกแต่งให้ กบั ลูกค้ า นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ เปิ ดโชว์รูมใน จ.ระยอง
เพื่อรองรับความต้ องการในนิคมอุตสาหกรรมใหม่ ตามแผนนโยบายการลงทุนอีอีซี
ขณะเดียวกัน บริ ษัทได้ ขยายการลงทุนกับพันธมิตร โดยลงทุนกับบริ ษัท อาร์ คิเทคทูรา จากัด ผู้นาเข้ าและ
จาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ บ้านระดับพรี เมียม เพื่อเพิ่มช่องทางตลาดให้ กบั บริ ษัทมากขึ ้น
ด้ านการลงทุนสร้ างโรงพยาบาลเกี่ยวกับโรคมะเร็ ง ชีวามิตรา จ.อุบลราชธานี มีความคืบหน้ าตามแผนที่บริ ษัท
กาหนด และคาดว่าจะสามารถเปิ ดให้ บริ การได้ ในช่วงกลางปี 2562

ภาพรวมผลประกอบการ ปี 2561
รายได้ 3,298.8 ล้ านบาท เพิ่มขึ้น 7.0%
อัตรากาไรขั้นต้ น 30.1% ลดลง 3.3%

บริ ษัท ฯและบริ ษั ทย่อ ยมี ร ายได้ จากการขาย ค่าเช่า ค่าบริ การออกแบบและค่า ก่อ สร้ าง เท่า กับ 3,298.8
ล้ านบาท เพิ่มขึน้ 7.0% หรื อ เท่ากับ 217.0 ล้ านบาท จากงวดเดียวกันของปี 2560 โดยมีอัตรากาไรขัน้ ต้ น
30.1% ลดลง 3.3% จากงวดเดียวกันของปี 2560 เนื่องจาก ต้ นทุนที่สงู ขึ ้น และมีภาวะการแข่งขันสูง

กาไรสุทธิ เท่ ากับ 137.2 ล้ านบาท
ลดลง 36.4%

ในปี 2561 บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยมีกาไรสุทธิ เท่ากับ 137.2 ล้ านบาท ลดลง 36.4% จากงวดเดียวกันของ
ปี 2560 เนื่องจาก ปี 2560 มีรายได้ พิเศษจากการรับเงินชดเชยการให้ ออกก่อนสิ ้นสุดสัญญาเช่าสานักงาน
โฮมเดคคอเรทีฟ โปรดักส์ สานักงานสาขาเอกมัย และปี 2561 มีการตังส
้ ารองสินค้ าคงเหลือเพิ่มขึ ้น จึงทาให้
กาไรลดลง
ในปี 2561 บริ ษัทฯ มีส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย และบริ ษัทร่ วม เท่ากับ 47.2 ล้ านบาท ลดลง
34.3% จากงวดเดียวกันของปี 2560
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บริษัท โมเดอร์ นฟอร์ มกรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
คาอธิบายและการวิเคราะห์ ของฝ่ ายจัดการ สาหรั บการดาเนินงานงวด 1 ปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ข้ อสรุ ปของกลุ่มธุรกิจ
ธุรกิจเฟอร์ นิเจอร์ สานักงาน และบ้ าน

ยอดขาย 2,346.1 ล้ านบาท เพิ่มขึ้น 11.0%

ในปี 2561 ยอดขายธุรกิจเฟอร์ นิเจอร์ สานักงาน และบ้ าน เท่ากับ 2,346.1 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 11.0% จากงวด
เดี ย วกัน ของปี 2560 เนื่ อ งจาก มี ก ารส่ ง มอบงวดงานให้ ลู ก ค้ า งานโครงการเพิ่ ม ขึ น้ ในส่ ว นของ
ธุรกิจเฟอร์ นิเจอร์ บ้าน จึงทาให้ บริ ษัทฯรับรู้ ยอดขายเพิ่มขึ ้น
ธุรกิจวัสดุอุปกรณ์ เฟอร์ นิเจอร์ หินสังเคราะห์ พรมแผ่ น และพืน้ ไม้

ยอดขาย 557.8 ล้ านบาท ลดลง 6.6%

ในปี 2561 ยอดขายธุรกิจวัสดุอุปกรณ์เฟอร์ นิเจอร์ หินสังเคราะห์พรมแผ่นและพื ้นไม้ เท่ากับ 557.8 ล้ านบาท
ลดลง 6.6% จากงวดเดียวกันของปี 2560 เนื่องจาก มีการชะลอการส่งมอบงาน ให้ ลกู ค้ าโครงการ
ธุรกิจให้ เช่ าพืน้ ที่สานักงาน

รายได้ 84.2 ล้ านบาท เพิ่มขึ้น 1.7%

ในปี 2561 ธุรกิจให้ เช่าพื ้นที่สานักงาน มี รายได้ ค่าเช่า เท่ากับ 84.2 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 1.7% จากงวดเดียวกัน
ของปี 2560 เนื่องจากมีการปรับค่าเช่า ของผู้เช่าบางส่วนเพิ่มขึ ้น
ธุรกิจเฟอร์ นิเจอร์ เพื่อสุขภาพ และเครื่องมือทางการแพทย์

รายได้ 269.9 ล้ านบาท เพิ่มขึ้น 9.1%

ในปี 2561 ธุรกิจเฟอร์ นิเจอร์ เพื่อสุขภาพและเครื่ องมือทางการแพทย์มีรายได้ จากการขายสินค้ าค่าบริ การ
ออกแบบ และค่าก่อสร้ าง เท่ากับ 269.9 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ 9.1% จากงวดเดียวกันของปี 2560 เนื่องจาก
มีการส่งมอบงวดงานให้ กบั ลูกค้ า จากงานโครงการ โรงพยาบาลต่างๆ และหน่วยงานราชการเพิ่มขึ ้น
ธุรกิจออกแบบสถาปั ตยกรรม

รายได้ 40.8 ล้ านบาท ลดลง 2.2%

ในปี 2561 ธุร กิจออกแบบสถาปั ตยกรรม มี ร ายได้ จากการให้ บ ริ การออกแบบเท่ากับ 40.8 ล้ านบาท
ลดลง 2.2% จากงวดเดียวกันของปี 2560 เนื่องจาก มีการชะลอการส่งมอบงวดงานให้ แก่ลูกค้ า จึงทาให้ รับรู้
รายได้ ลดลง
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บริษัท โมเดอร์ นฟอร์ มกรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
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ฐานะการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่ อย

เงินสดรายการเทียบเท่ าเงินสดและ
เงินลงทุนระยะสั้นลดลง

ณ สิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย มีเงินสดรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุน
ระยะสัน้ เท่ากับ 351.9 ล้ านบาท ลดลง 112.2 ล้ านบาท และส่วนของผู้ถือ หุ้นของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อ ย
เท่ากับ 2,390.3 ล้ านบาท ลดลง 168.3 ล้ านบาท จากสิน้ ปี 2560 เนื่องจาก มีกาไรสะสมลดลงจากการ
จ่ายเงินปั นผล

ภาระหนี้ สิน สถาบั นการเงิน เท่ ากั บ
346.7 ล้ านบาท

ในด้ านภาระหนี ้สินบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีหนี ้สินกับสถาบันการเงิน เท่ากับ 346.7 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 179.3
ล้ านบาท เมื่อเทียบกับสิ ้นปี 2560 ซึง่ มีภาระหนี ้สิน เท่ากับ 167.4 ล้ านบาท อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯยังคงมีการ
บริ หารสภาพคล่องที่ดี และมีกาไรสะสมต่อเนื่อง
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