บริษัท โมเดอร์ นฟอร์ มกรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
คาอธิบายและการวิเคราะห์ ของฝ่ ายจัดการ สาหรั บการดาเนินงานงวด 3 เดือน สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2562
ภาพรวมธุรกิจ
แม้ ว่าอัตราการเติบโตธุรกิจไม่ มาก
นั ก แต่ เ ฟอร์ นิ เ จอร์ ส านั ก งานยั ง
เติบโตได้ ดี

เนื่ อ งด้ ว ย สภาวะเศรษฐกิ จ โลกและในประเทศยัง ฟื ้น ตัว ไม่ ดี นัก รวมถึ ง การแข่ ง ขัน ที่ สู ง ขึ น้ ของตลาด
เฟอร์ นิเจอร์ ทาให้ แนวโน้ มการเติบโตของธุรกิจไม่มากนัก อย่างไรก็ตาม ตลาดเฟอร์ นิเจอร์ สานักงานยังเติบโต
ได้ ดี เนื่องจากผู้ประกอบการยังมีการลงทุนในอาคารสานักงาน ขณะเดียวกันตลาดเฟอร์ นิเจอร์ บ้านยัง ทรงตัว
สถาบันการเงินมีความเข้ มงวดมากขึน้ ในการปล่อยสินเชื่อให้ กับลูกค้ า ทาให้ เกิดการชะลอตัวในการลงทุน
โครงการอสังหาริ มทรัพย์

ภาพรวมบริษัท
เตรี ยมรี แบรนด์ เพื่อขยายตลาดและ
ฐานลูกค้ ารุ่ นใหม่

ด้ วยรู ปแบบการตลาดปั จจุบนั ที่เปลี่ยนแปลงไป บริ ษัทเพิ่มการใช้ สื่อโซเชียลมีเดียเพื่อให้ มีการเข้ าถึงผู้บริ โภค
ที่สะดวกรวดเร็ วขึ ้น อีกทัง้ ปลายปี 2562 บริ ษัทมีแผนเตรี ยมรี แบรนด์ เพื่อขยายตลาดและฐานลูกค้ ารุ่ นใหม่
อย่างต่อเนื่อง โดยเน้ นลูกค้ าในประเทศเป็ นหลัก และลูกค้ าต่างประเทศผ่านดีลเลอร์ ในแต่ละประเทศ
บริ ษั ท ยัง คงมุ่ง เน้ น พัฒ นาสิ น ค้ า อย่ า งต่อ เนื่ อ ง เพื่ อ ตอบโจทย์ ก ารใช้ ง านยุค ดิจิ ตัล โดยน าเสนอผ่ า น 2
องค์ประกอบหลัก คือ Product Solution (รู ปแบบของสินค้ าที่รองรับการทางานในยุคดิจิตลั ) และ Service
Solution (การนาเทคโนโลยีมาช่วยในการออกแบบทาให้ ดีไซเนอร์ และลูกค้ าทางานง่ายขึ ้น) ซึง่ บริ การดังกล่าว
บริ ษัทได้ ร่วมกันพัฒนาต่อยอดกับ Exzy (Tech Startup)
ขณะเดียวกัน บริ ษัทได้ ขยายการลงทุนกับพันธมิตร โดยลงทุนกับบริ ษัท อาร์ คิเทคทูรา จากัด ผู้นาเข้ าและ
จาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ บ้านระดับพรี เมียม อีกทัง้ บริ ษัทยังร่ วมลงทุนจัดตังบริ
้ ษัทใหม่ บริ ษัท เวิร์คสเคพ จากัด
ผลิตและจาหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ อุปกรณ์ สานักงาน เพื่ อเจาะกลุ่มตลาดระดับกลางและระดับล่าง เพื่ อเพิ่ม
ช่องทางตลาดให้ กบั บริ ษัทมากขึ ้น
ด้ านการลงทุนสร้ างโรงพยาบาลเกี่ยวกับโรคมะเร็ ง ชีวามิตรา จ.อุบลราชธานี มีความคืบหน้ าตามแผนที่บริ ษัท
กาหนด และคาดว่าจะสามารถเปิ ดให้ บริ การได้ ในช่วงกลางปี 2562

ภาพรวมผลประกอบการไตรมาสแรก ปี 2562
รายได้ 632.0 ล้ า นบาท ลดลง1.9%
อัตรากาไรขั้นต้ น 32.8% เพิ่มขึ้น 0.2%

บริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย่ อ ยมี ร ายได้ จ ากการขาย ค่า เช่ า ค่ า บริ ก ารออกแบบและค่า ก่ อ สร้ าง เท่า กับ 632.0
ล้ านบาท ลดลง 1.9% หรื อ เท่ากับ 12.4 ล้ านบาท จากงวดเดียวกันของปี 2561 โดยมีอัตรากาไรขัน้ ต้ น
32.8% เพิ่มขึ ้น 0.2% จากงวดเดียวกันของปี 2561

กาไรสุ ท ธิ เท่ ากั บ 15.8 ล้ านบาท
ลดลง 15.0%

ในไตรมาสแรกของปี 2562 บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยมีกาไรสุทธิ เท่ากับ 15.8 ล้ านบาท ลดลง 15.0% จากงวด
เดียวกันของปี 2561 เนื่องจาก รายได้ จากยอดขายลดลง
ในไตรมาสแรกของปี 2562 บริ ษัทฯ มีส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทย่อย และบริ ษัทร่ วม เท่ากับ 8.1
ล้ านบาท ลดลง 38.6% จากงวดเดียวกันของปี 2561
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บริษัท โมเดอร์ นฟอร์ มกรุ๊ ป จากัด (มหาชน) และบริษัทย่ อย
คาอธิบายและการวิเคราะห์ ของฝ่ ายจัดการ สาหรั บการดาเนินงานงวด 3 เดือน สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2562
ข้ อสรุ ปของกลุ่มธุรกิจ
ธุรกิจเฟอร์ นิเจอร์ สานักงาน และบ้ าน

ยอดขาย 446.9 ล้ านบาท เพิ่มขึ้น 1.0%

ในไตรมาสแรกของปี 2562 ยอดขายธุรกิจเฟอร์ นิเจอร์ สานักงาน และบ้ าน เท่ากับ 446.9 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น
1.0% จากงวดเดียวกันของปี 2561 เนื่องจาก มีการส่งมอบงวดงานให้ ลูกค้ างานโครงการเพิ่มขึ ้น ในส่วนของ
ธุรกิจเฟอร์ นิเจอร์ สานักงาน จึงทาให้ บริ ษัทฯรับรู้ ยอดขายเพิ่มขึ ้น
ธุรกิจวัสดุอุปกรณ์ เฟอร์ นิเจอร์ หินสังเคราะห์ พรมแผ่ น และพืน้

ยอดขาย 112.1 ล้ านบาท ลดลง 16.4%

ในไตรมาสแรกของปี 2562 ยอดขายธุรกิจวัสดุอุปกรณ์เฟอร์ นิเจอร์ หินสังเคราะห์พรมแผ่นและพื ้นเท่ากับ
112.1 ล้ านบาท ลดลง 16.4% จากงวดเดียวกันของปี 2561 เนื่องจาก มีการชะลอการส่งมอบงาน ให้ ลูกค้ า
โครงการ
ธุรกิจให้ เช่ าพืน้ ที่สานักงาน

รายได้ 20.5 ล้ านบาท ลดลง 2.3%

ในไตรมาสแรกของปี 2562 ธุรกิจให้ เช่าพื ้นที่สานักงาน มี รายได้ ค่าเช่า เท่ากับ 20.5 ล้ านบาท ลดลง 2.3%
จากงวดเดียวกันของปี 2561
ธุรกิจเฟอร์ นิเจอร์ เพื่อสุขภาพ และเครื่องมือทางการแพทย์

รายได้ 44.3 ล้ านบาท เพิ่มขึ้น 25.8%

ในไตรมาสแรกของปี 2562 ธุรกิจเฟอร์ นิเจอร์ เพื่อสุขภาพและเครื่ องมือทางการแพทย์มีรายได้ จากการขาย
สินค้ าค่าบริ การออกแบบ และค่าก่อสร้ าง เท่ากับ 44.3 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 25.8% จากงวดเดียวกันของปี 2561
เนื่องจาก มีการส่งมอบงวดงานให้ กับลูกค้ า จากงานโครงการ โรงพยาบาลต่างๆ และหน่วยงานราชการ
เพิ่มขึ ้น
ธุรกิจออกแบบสถาปั ตยกรรม

รายได้ 8.2 ล้ านบาท ลดลง 29.1%

ในไตรมาสแรกของปี 2562 ธุรกิจออกแบบสถาปั ตยกรรม มีรายได้ จากการให้ บริ การออกแบบเท่ากับ 8.2 ล้ าน
บาท ลดลง 29.1% จากงวดเดียวกันของปี 2561 เนื่องจาก มีการชะลอการส่งมอบงวดงานให้ แก่ลูกค้ า จึงทา
ให้ รับรู้ รายได้ ลดลง
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ฐานะการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่ อย
เงินสดรายการเทียบเท่ าเงินสดและ
เงินลงทุนระยะสั้นลดลง

ณ สิ ้นสุด วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย มีเงินสดรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนระยะ
สัน้ เท่ากับ 309.7 ล้ านบาท ลดลง 42.3 ล้ านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อ ยเท่ากับ
2,415.7 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 25.5 ล้ านบาท จากสิ ้นปี 2561

ภาระหนี้ สิน สถาบั นการเงิน เท่ ากั บ
323.5 ล้ านบาท

ในด้ านภาระหนีส้ ินบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีหนีส้ ินกับสถาบันการเงิน เท่ากับ 323.5 ล้ านบาท ลดลง 23.2
ล้ านบาท เมื่อเทียบกับสิ ้นปี 2561 ซึง่ มีภาระหนี ้สิน เท่ากับ 346.7 ล้ านบาท อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯยังคงมีการ
บริ หารสภาพคล่องที่ดี และมีกาไรสะสมต่อเนื่อง
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