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16. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A)
16.1 คําอธิบายและการวิเคราะหการดําเนินงานและฐานะทางการเงิน
1) ภาพรวมการดําเนินงาน
บริษัทฯ และบริษัทยอยประกอบธุรกิจใหบริการออกแบบและตกแตงอยางครบวงจร (One-Stop-Shop Solution) ใน
งานตกแตงภายใน (Interiors) งานแสดงสินคาและนิทรรศการ (Exhibitions) งานพิพิธภัณฑ (Museums) และการตลาด
ทางเลือก (Alternative Marketing) ภายใตเครือขายของพันธมิตรทางธุรกิจของ Kingsmen Creatives Ltd. ซี่งเปนบริษัทชั้น
นําในธุรกิจออกแบบและตกแตงอยางครบวงจรจากประเทศสิงคโปร และมีเครือขายกวา 19 สํานักงานกระจายอยูใน 14
ประเทศในทวีปเอเชียแปซิฟก และตะวันออกกลาง
รายไดรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอยเปนรายไดจากการใหบริการซึ่งสามารถจําแนกเปน 4 ประเภท ไดแก งาน
ตกแตงภายใน (Interiors) งานแสดงสินคาและนิทรรศการ (Exhibitions) การตลาดทางเลือก (Alternative Marketing) และ
งานพิพิธภัณฑและสวนสนุก (Museums & Thematic Park)
- รายไดจากงานตกแตงภายใน (Interior) เปนรายไดที่เกิดจากการใหบริการออกแบบ ผลิตและติดตั้งงานตกแตง
ภายใน รวมไปถึงการจัดหาอุปกรณตกแตงภายใน และเฟอรนิเจอรใหแกรานคาปลีกในศูนยการคา รานอาหาร
และสํานักงานตางๆ
- รายไดจากงานแสดงสินคาและนิทรรศการ (Exhibitions) เปนรายไดที่เกิดจากการใหบริการใหแกผูออกงานแสดง
สินคาและนิทรรศการในฐานะผูรับเหมา (Contractor) ซึ่งรวมถึงบริการวางแนวคิด ออกแบบ ผลิต และติดตั้งบูธ
แสดงสินคา ตลอดจนการบริหารจัดการบูธแสดงสินคาในระหวางการจัดงานและการรื้อถอนบูธแสดงสินคาเมื่อ
การจัดงานแลวเสร็จ และการใหบริการแกผูจัดงานแสดงสินคาและนิทรรศการในฐานะผูรับเหมาอยางเปน
ทางการ (Official Contractor) ซึ่งรวมถึงบริการวางผังงาน (Floor Plan) ออกแบบ ผลิตและติดตั้งงานสวนกลาง
เชน คูหามาตรฐาน (Standard Booth) ซุมทางเขางาน เวที ปายบอกทาง และสวนตกแตงอื่นของงาน รวมไปถึง
การใหบริการอื่นๆ เชน งานระบบไฟฟา และการใหเชาเฟอรนิเจอร
- รายไดจากงานการตลาดทางเลือก (Alternative Marketing) เปนรายไดจากการใหบริการในฐานะผูจัดกิจกรรม
ทางการตลาด (Marketing Event Organizer) ซึ่งรวมถึงการออกแบบ ผลิตและติดตั้งบูธกิจกรรม รวมถึงการหา
สถานที่ออกงานกิจกรรมทางการตลาด การสรรหาผูนําเสนอสินคา การสรรหาผูเขาชมงาน การวางแผนโฆษณา
กิจกรรมกอนการออกงาน และการวิเคราะหขอมูลผูเขาชมงาน รวมถึงรายไดจากการใหบริการในฐานะผูจัดงาน
แสดงสินคาและนิทรรศการ (Show Manager) ในการวางแนวคิดของงานแสดงสินคาและนิทรรศการ การสรร
หาผูออกงาน (Exhibitors) การขายบูธ การสรรหาผูเขาชมงาน การวางแผนดานสื่อโฆษณางาน และการบริหาร
จัดการงานทั้งหมด
- รายไดจากงานพิพิธภัณฑและสวนสนุก (Museums & Thematic Park) เปนรายไดจากการใหบริการอยางครบ
วงจรแกเจาของโครงการพิพิธภัณฑและสวนสนุก ตั้งแตการวางแนวคิด ออกแบบ ผลิตงานโครงการ บริหาร
จัดการโครงการ ออกแบบพัฒนาเนื้อหา ออกแบบสื่อภาพและเสียง ออกแบบสภาพแวดลอม และการออกแบบ
กิจกรรมตางๆ ใหผูเขาชมพิพิธภัณฑและสวนสนุกไดเขารวม
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รายไดจากการใหบริการของบริษัทฯ จะไปในทิศทางเดียวกันกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย ในดาน
ธุรกิจงานตกแตงภายใน จะเติบโตไปพรอมกับอุตสาหกรรมคาปลีก การขยายตัวของศูนยการคา และแผนการขยายรานคา
ปลีกของลูกคาทางดานธุรกิจงานแสดงสินคาและนิทรรศการและการตลาดทางเลือก จะเติบโตไปพรอมกับอุตสาหกรรม
ยานยนต อุตสาหกรรมทางการเงิน อุตสาหกรรมศูนยการจัดงานแสดงสินคาและนิทรรศการ อุตสาหกรรมไมซ(MICE)
รวมถึงแนวโนมในการใชงบประมาณทางการตลาดของผูประกอบการตางๆ ที่เปนลูกคาหลักของบริษัทฯ ในขณะที่ธุรกิจ
งานพิพิธภัณฑและสวนสนุก จะเติบโตตามนโยบายในการพัฒนาพิพิธภัณฑและศูนยการเรียนรูของรัฐบาลเปนหลัก
2) การวิเคราะหผลการดําเนินงาน
ภาพรวมการดําเนินงานที่ผานมา
ในป 2555 - 2557 บริษัทฯมีรายไดจากการใหบริการจํานวน 667.4 ลานบาท 855.3 ลานบาท และ 823.8 ลานบาท
ตามลําดับ คิดเปนอัตราการเติบโตเฉลี่ยตอป (Compound Annual Growth Rate: CAGR) รอยละ 11.1 ระหวางป 2555 –
2557 และในงวด 6 เดือนแรกของป 2558 บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายไดจากการใหบริการจํานวน 416.0 ลานบาท เพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนที่มีจํานวน 352.2 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 18.1 โดยรายไดจากการใหบริการ
ประกอบดวย รายไดจากธุรกิจงานตกแตงภายใน (Interiors) รอยละ 48-55 รายไดจากธุรกิจงานแสดงสินคาและนิทรรศการ
(Exhibitions) รอยละ 33-41 รายไดจากธุรกิจการตลาดทางเลือก (Alternative Marketing) รอยละ 9-10 และรายไดจากธุรกิจ
งานพิพิธภัณฑและสวนสนุก (Museums & Thematic Park) รอยละ 1-3
อัตรากําไรขั้นตนของบริษัทฯในป 2555 – 2557 เทากับรอยละ 21.4 รอยละ 18.1 และรอยละ 17.0 ตามลําดับ และใน
งวด 6 เดือนแรกของป 2558 บริษัทฯและบริษัทยอยมีอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 24.5 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของป
กอนที่มีอัตรากําไรขั้นตนรอยละ 14.0
กําไรสุทธิของบริษัทฯในป 2555 – 2557 มีจํานวน 46.4 ลานบาท 55.9 ลานบาท และ 19.7 ลานบาท ตามลําดับ หรือ
คิดเปนอัตรากําไรสุทธิรอยละ 6.8 ในป 2555 รอยละ 6.5 ในป 2556 และรอยละ 2.4 ในป 2557 และในงวด 6 เดือนแรกของ
ป 2558 บริษัทฯและบริษัทยอยมีกําไรสุทธิ 34.2 ลานบาท คิดเปนอัตรากําไรสุทธิรอยละ 8.2 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวด
เดียวกันของปกอนที่ขาดทุนจํานวน (0.2) ลานบาท
เมื่อพิจารณาฐานะทางการเงินของบริษัทฯ พบวา สินทรัพยรวมของบริษัทฯและบริษัทยอย ณ สิ้นป 2555 – 2557
และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 มีจํานวน 218.6 ลานบาท 348.6 ลานบาท 356.3 ลานบาท และ 384.8 ลานบาท ตามลําดับ
โดยสินทรัพยสวนใหญจะเปนลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นซึ่งมีสัดสวนรอยละ 51-60 ของสินทรัพยรวม ซึ่งเติบโตตามการ
เพิ่มขึ้นของรายไดซึ่งเปนผลจากการรับงานที่มากขึ้นในแตละป รองลงมาคือที่ดิน อาคารและอุปกรณซึ่งมีสัดสวนรอยละ
12-19 ของสินทรัพยรวม ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการลงทุนซื้อเครื่องจักรที่ทันสมัยสําหรับโรงงานผลิตเฟอรนิเจอรลําลูกกาคลอง 6
ในป 2557 และงวด 6 เดือนแรกของป 2558
หนี้สินรวมของบริษัทฯและบริษัทยอย ณ สิ้นป 2555 - 2557 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 มีจํานวน 155.4 ลาน
บาท 244.5 ลานบาท 257.5 ลานบาท และ 283.4 ลานบาท ตามลําดับ โดยหนี้สินสวนใหญจะเปนเจาหนี้การคาและเจาหนี้
อื่นซึ่งมีสัดสวนประมาณรอยละ 82 ของหนี้สินรวม ณ สิ้นป 2555 – 2557 และลดลงเปนรอยละ 50 ของหนี้สินรวม ณ วันที่
30 มิถุนายน 2558 นอกจากนี้บริษัทฯมีเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันทางการเงินเพิ่มขึ้นเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ
ตามการเติบโตของบริษัทฯ โดยบริษัทฯและบริษัทยอยมีเงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันทางการเงินจํานวน 25.0 ลานบาท
หรือคิดเปนรอยละ 10 ของหนี้สินรวม ณ สิ้นป 2557 และเพิ่มขึ้นเปน 121.8 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 43 ของหนี้สินรวม
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558
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สวนของผูถือหุนของบริษัทฯและบริษัทยอย ณ สิ้นป 2555 - 2557 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 มีจํานวน 63.2
ลานบาท 104.1 ลานบาท 98.8 ลานบาท และ 101.4 ลานบาท ตามลําดับ โดยสวนของผูถือหุนของบริษัทฯและบริษัทยอยอยู
ในระดับทรงตัว เนื่องจากการจายเงินปนผลในแตละป โดยบริษัทฯ มีอัตราการจายเงินปนผลในป 2555 – 2557 ที่รอยละ
86.19 รอยละ 53.64 และรอยละ 81.5 ของกําไรสุทธิ ตามลําดับ อยางไรก็ตามในงวด 6 เดือนแรกของป 2558 บริษัทฯมีกําไร
สุทธิจํานวน 34.2 ลานบาท ขณะเดียวกันมีการจายเงินปนผลจํานวน 91.1 ลานบาท ไดรับเงินชําระหุนเพิ่มทุนเพิ่มเติมจํานวน
14.5 ลานบาท และไดรับเงินลวงหนาคาหุนเพิ่มทุนจํานวน 45 ลานบาทซึ่งบริษัทฯไดดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระ
แลวในเดือนกรกฎาคม 2558
รายไดจากการใหบริการ
รายไดจากการใหบริการของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญจากจํานวน 667.4 ลานบาทในป 2555 เปน 855.3 ลาน
บาทในป 2556 และลดลงเล็กนอยเปน 823.8 ลานบาทในป 2557 หรือเพิ่มขึ้น/(ลดลง)รอยละ 28.1 และรอยละ (3.7) ในป
2556 และป 2557 ตามลําดับ สําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2558 บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายไดจากการใหบริการจํานวน
416.0 ลานบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนที่มีจํานวน 352.2 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 18.1
บริษัทฯและบริษัทยอย มีรายไดจากการใหบริการซึ่งสามารถจําแนกออกไดทั้งหมด 4 ธุรกิจ ไดแก 1) ธุรกิจงาน
ตกแตงภายใน (Interiors) 2) ธุรกิจงานแสดงสินคาและนิทรรศการ (Exhibitions) 3) ธุรกิจการตลาดทางเลือก (Alternative
Marketing) 4) ธุรกิจงานพิพิธภัณฑและสวนสนุก (Museums & Thematic Park) โดยรายไดจากการใหบริการของบริษัทฯ
และบริษัทยอย ในป 2555 - 2557 และงวด 6 เดือนแรกของป 2557 และ 2558 มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
ป 2555
ป 2556
ป 2557
ม.ค.-มิ.ย. 2557 ม.ค.-มิ.ย. 2558
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ
ธุรกิจงานตกแตงภายใน
(Interiors)
ธุรกิจงานแสดงสินคาและ
นิทรรศการ (Exhibitions)
ธุรกิจการตลาดทางเลือก
(Alternative Marketing)
ธุรกิจงานพิพิธภัณฑและ
สวนสนุก (Museums &
Thematic Park)
รวมรายไดจากการ
ใหบริการ
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รายไดจากธุรกิจงานตกแตงภายใน (Interiors)
บริษัทฯมีรายไดจากธุรกิจงานตกแตงภายใน (Interiors) ในสัดสวนประมาณรอยละ 48-55 ของรายไดจากการให
บริหารรวม โดยในป 2555 – 2557 บริษัทฯมีรายไดจากธุรกิจงานตกแตงภายใน (Interiors) จํานวน 323.0 ลานบาท 474.9
ลานบาท และ 419.2 ลานบาทตามลําดับ หรือเพิ่มขึ้น/(ลดลง)รอยละ 47.0 และรอยละ (11.7) ในป 2556 และป 2557
ตามลําดับ
รายไดจากธุรกิจงานตกแตงภายในในป 2556 เทียบกับป 2555 เพิ่มขึ้นจํานวนมาก เนื่องจากการสงมอบงานตกแตง
ภายในรานตางๆในจํานวนที่มากขึ้น เชน ราน Uniqlo ราน Mango ราน Mark&Spencer และราน Cath Kidston ซึ่งเปนผลมา
จากการไดรับงานตอเนื่องจากลูกคาเดิมเนื่องจากบริษัทฯสามารถรักษามาตรฐานระดับสูงได การแนะนําลูกคาใหมหลาย
รายจากเครือขาย Kingsmen และการขยายตัวอยางรวดเร็วของศูนยการคาแหงใหมทั้งในพื้นที่กรุงเทพฯและในพื้นที่
ตางจังหวัด
รายไดจากธุรกิจงานตกแตงภายในในป 2557 เทียบกับป 2556 ลดลง เนื่องจากสถานการณชุมนุมทางการเมืองใน
พื้นที่กรุงเทพฯที่เกิดขึ้นในชวงปลายป 2556 ตอเนื่องจนถึงชวงกลางป 2557 ซึ่งสงผลกระทบตอแผนการกอสรางศูนยการคา
แหงใหมในบริเวณพื้นที่กรุงเทพฯใหเปดตัวชาลง และผูประกอบการคาปลีกชะลอแผนการขยายรานคาออกไป ทําใหบริษัท
ฯ สงมอบงานตกแตงภายในรานนอยลง
สําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2558 บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายไดจากธุรกิจงานตกแตงภายในจํานวน 156.7 ลาน
บาท ลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนที่มีจํานวน 184.5 ลานบาท หรือลดลงรอยละ (15.1) เนื่องจากบริษัทฯมีการ
สงมอบงานใหแกลูกคารายใหญรายหนึ่งในชวงตนป 2557 จึงทําใหรายไดสูงในงวด 6 เดือนแรกของป 2557 และใน
ขณะเดียวกันในงวด 6 เดือนแรกของป 2558 รายไดของบริษัทฯลดลงเนื่องจากลูกคามีการสงมอบพื้นที่การทํางานใหบริษัท
ฯลาชา ทําใหงานบางสวนถูกเลื่อนไปสงมอบในงวดถัดไป โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทฯมีงานที่ยังไมไดสงมอบ
สําหรับธุรกิจงานตกแตงภายในจํานวน 175.5 ลานบาท
รายไดจากธุรกิจงานแสดงสินคาและนิทรรศการ (Exhibitions)
บริษัทฯมีรายไดจากธุรกิจงานแสดงสินคาและนิทรรศการ (Exhibitions) ในสัดสวนประมาณรอยละ 33-41 ของ
รายไดจากการใหบริหารรวม โดยในป 2555 – 2557 บริษัทฯมีรายไดจากธุรกิจงานแสดงสินคาและนิทรรศการ
(Exhibitions) จํานวน 277.1 ลานบาท 282.6 ลานบาท และ 328.6 ลานบาทตามลําดับ หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 2.0 และรอยละ
16.3 ในป 2556 และป 2557 ตามลําดับ
รายไดจากธุรกิจงานแสดงสินคาและนิทรรศการในป 2556 เทียบกับป 2555 เพิ่มขึ้นเล็กนอย เนื่องจากการเพิ่มขึ้น
ของงบประมาณในการออกแบบและผลิตบูธแสดงสินคาของลูกคา ซึ่งสวนใหญอยูในกลุมธุรกิจยานยนตในงาน Motor
Show และงาน Motor Expo อาทิเชน บูธ BMW บูธ MINI และ บูธ Nissan นอกจากนี้ บริษัทฯเขาประมูลและไดรับงาน
ออกแบบและผลิตบูธแสดงสินคาใหแกลูกคาใหม เชน บูธ Mazda
รายไดจากธุรกิจงานแสดงสินคาและนิทรรศการในป 2557 เทียบกับป 2556 เพิ่มขึ้นสูง เนื่องจากลูกคาในกลุมธุรกิจ
ยานยนตยังคงใชงบประมาณในการออกแบบและผลิตบูธแสดงสินคาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เพื่อกระตุนยอดขายจากภาวะ
ธุรกิจยานยนตซบเซา โดยการออกงานแสดงสินคายังเปนกลยุทธทางการตลาดที่คุมคาและใหประสิทธิผลสูงสุดสําหรับ
ธุรกิจยานยนต นอกจากนี้การจัดงานแสดงสินคาและนิทรรศการในกลุมธุรกิจยานยนต ที่เปนงานใหญ 2 งานคือ งาน Motor
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Show และงาน Motor Expo จะจัดที่ศูนยแสดงสินคาและนิทรรศการอิมแพค เมืองทองธานี ซึ่งทําใหงานไมไดรับผลกระทบ
จากสถานการณชุมนุมทางการเมืองในพื้นที่กรุงเทพฯที่เกิดขึ้นในชวงปลายป 2556 ตอเนื่องจนถึงชวงกลางป 2557 แมวาจะ
งานแสดงสินคาและนิทรรศการบางงานที่เปนงานขนาดเล็กไดถูกยกเลิกไป แตคิดเปนมูลคางานที่นอย ซึ่งบริษัทฯมิไดรับ
ผลกระทบดังกลาว
สําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2558 บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายไดจากธุรกิจงานแสดงสินคาและนิทรรศการ
จํานวน 208.7 ลานบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนที่มีจํานวน 140.4 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 48.6
เนื่องจากศักยภาพการแขงขันและคุณภาพการสงมอบงานของบริษัทฯดี จึงทําใหบริษัทฯไดลูกคารายใหมในงาน Motor
Show มากขึ้น อาทิเชน บูธ Honda บูธ AirStream บูธ MG บูธ Subaru เปนตน
เนื่องจากธุรกิจงานแสดงสินคาและนิทรรศการ (Exhibitions) จะมีงานใหญ 2 งาน คือ งาน Motor Show ซึ่งจัดใน
ไตรมาส 1 ของทุกป และ งาน Motor Expo ซึ่งจัดในไตรมาส 4 ของทุกป ซึ่งเปนงานที่บริษัทฯใหบริการออกแบบและ
ผลิตบูธแสดงสินคาใหแกลูกคาหลายราย ทําใหรายไดจากธุรกิจงานแสดงสินคาและนิทรรศการ (Exhibitions) ของบริษัทฯ
ในชวงไตรมาส 1 และไตรมาส 4 จะสูงกวาไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ของทุกป
ธุรกิจการตลาดทางเลือก (Alternative Marketing)
บริษัทฯมีรายไดจากธุรกิจการตลาดทางเลือก (Alternative Marketing) ในสัดสวนประมาณรอยละ 9-10 ของรายได
จากการใหบริหารรวม โดยในป 2555 – 2557 บริษัทฯมีรายไดจากธุรกิจการตลาดทางเลือก (Alternative Marketing) จํานวน
64.2 ลานบาท 89.7 ลานบาท และ 73.0 ลานบาทตามลําดับ หรือเพิ่มขึ้น/(ลดลง)รอยละ 39.7 และรอยละ (18.6) ในป 2556
และป 2557 ตามลําดับ
รายไดจากธุรกิจการตลาดทางเลือกในป 2556 เทียบกับป 2555 เพิ่มขึ้นสูง เนื่องจากบริษัทฯมีการทํากิจกรรมทางการ
ตลาดใหแกกลุมลูกคาธุรกิจยานยนตมากขึ้น สวนใหญเปนการทําประชาสัมพันธสินคา (Roadshow) ในกรุงเทพฯและ
ตางจังหวัด
รายไดจากธุรกิจการตลาดทางเลือกในป 2557 เทียบกับป 2556 ลดลง เนื่องจากสถานการณชุมนุมทางการเมืองทําให
กิจกรรมทางการตลาดของกลุมลูกคาธุรกิจยานยนต เชน การเปดตัวสินคา ถูกยกเลิกไปบางสวน
สําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2558 บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายไดจากธุรกิจการตลาดทางเลือกจํานวน 42.5 ลาน
บาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนที่มีจํานวน 25.7 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 65.4 เนื่องจากกลุมธุรกิจยาน
ยนตมีการทําประชาสัมพันธสินคา (Roadshow) มากขึ้น และบริษัทฯไดงานกิจกรรมทางการตลาด นอกเหนือจากการ
ออกแบบและผลิตโครงสรางของลูกคาที่มาใชบริการในงานแสดงสินคาและนิทรรศการ
ธุรกิจงานพิพิธภัณฑและสวนสนุก (Museums & Thematic Park)
บริษัทฯมีรายไดจากธุรกิจงานพิพิธภัณฑและสวนสนุก (Museums & Thematic Park) ในสัดสวนประมาณรอยละ 13 ของรายไดจากการใหบริหารรวม โดยในป 2555 – 2557 บริษัทฯมีรายไดจากธุรกิจการตลาดทางเลือก (Alternative
Marketing) จํานวน 3.1 ลานบาท 8.1 ลานบาท และ 3.0 ลานบาทตามลําดับ หรือเพิ่มขึ้น/(ลดลง)รอยละ 161.3 และรอยละ
(63.0) ในป 2556 และป 2557 ตามลําดับ
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รายไดจากธุรกิจงานพิพิธภัณฑและสวนสนุกในป 2556 เทียบกับป 2555 เพิ่มขึ้นสูง เนื่องจากบริษัทฯเขาประมูลและ
ไดรับงานที่มีมูลคาคอนขางสูงจํานวน 2 งานในป 2556
รายไดจากธุรกิจงานพิพิธภัณฑและสวนสนุกในป 2557 เทียบกับป 2556 ลดลง เนื่องจากสถานการณชุมนุมทาง
การเมืองทําใหงบประมาณลดลง แมวาในป 2557 บริษัทฯไดงานจํานวน 2 งานก็ตาม
สําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2558 บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายไดจากธุรกิจงานพิพิธภัณฑและสวนสนุกจํานวน
8.1 ลานบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนที่มีจํานวน 1.6 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 406.3 เนื่องจากบริษัท
ฯไดงานใหญจากลูกคาภาครัฐรายหนึ่งซึ่งมีมูลคาประมาณ 6.8 ลานบาท
ทั้งนี้ หากพิจารณารายไดตามประเภทธุรกิจของลูกคานั้น ในป 2555 – 2557 บริษัทฯมีรายไดสวนใหญจากลูกคา
กลุมธุรกิจคาปลีก รอยละ 46-53 และลูกคากลุมธุรกิจยานยนต รอยละ 26-32 เนื่องจากลูกคากลุมธุรกิจคาปลีกยังคงมีการ
ลงทุนขยายและปรับปรุงรานคาอยางตอเนื่อง และลูกคากลุมธุรกิจยานยนตมีงบประมาณการออกงานแสดงสินคาและ
นิทรรศการ และ จัดกิจกรรมทางการตลาดอยางตอเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯมีรายไดสวนที่เหลือจากลูกคากลุมธุรกิจการเงิน
รอยละ 4-5 ลูกคากลุมธุรกิจอื่น รอยละ 13-16 และลูกคาภาครัฐ รอยละ 2-3 ซึ่งบริษัทฯเชื่อวาลูกคากลุมดังกลาวจะมี
งบประมาณเพิ่มขึ้นในการออกงานแสดงสินคาและนิทรรศการ และจัดกิจกรรมทางการตลาดในอนาคต
นอกจากนี้ รายไดจากการใหบริการของบริษัทฯในป 2555 – 2557 และในงวด 6 เดือนแรกของป 2558 สวนใหญ
เปนรายไดที่เกิดจากการออกแบบและผลิตงานในประเทศไทย สําหรับรายไดที่เกิดจากการออกแบบและผลิตงานใน
ประเทศเมียนมารนั้น ยังคงเปนสัดสวนที่นอย เนื่องจากบริษัทฯ ไดเริ่มจัดตั้งบริษัทยอย คือ Kingsmen Myanmar Company
Limited ในประเทศเมียนมาร ในวันที่ 9 มกราคม 2558
รายไดอื่น
รายไดอื่นของบริษัทฯในป 2555-2557 มีจํานวน 10.3 ลานบาท 8.9 ลานบาท และ 2.6 ลานบาท ตามลําดับ โดยในป
2555 บริษัทฯไดรับเงินชดเชยคาประกันความเสียหายน้ําทวมที่โกดังและสถานที่ผลิตชิ้นงานยอยศาลายาจากบริษัท
ประกันภัยจํานวน 10.0 ลานบาท จากเหตุการณอุทกภัยครั้งใหญป 2554 และในป 2556 บริษัทฯไดรับคืนคาปรับจํานวน 7.9
ลานบาท เนื่องจากบริษัทฯ ไมสามารถสงมอบงานตกแตงภายในสํานักงานใหแกลูกคารายหนึ่งไดตามเวลาที่กําหนดซึ่งเปน
ผลมาจากเหตุการณอุทกภัยครั้งใหญป 2554 แตเนื่องจากบริษัทฯและลูกคารายดังกลาวตกลงพิจารณารวมกันแลววาเปนเหตุ
สุดวิสัย และบริษัทฯก็ไดสงมอบงานแลวเสร็จหลังจากนั้น ทําใหบริษัทฯ ไดขอคืนคาปรับดังกลาว และบันทึกเปนรายไดอื่น
ในป 2556
สําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2558 บริษัทฯและบริษัทยอยมีรายไดอื่นจํานวน 1.1 ลานบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวด
เดียวกันของปกอนที่มีจํานวน 0.7 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 57.1 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยรับจากเงินฝากประจํา
ทั้งนี้ รายไดอื่นในป 2557 และงวด 6 เดือนแรกของป 2558 ที่สําคัญประกอบดวย ดอกเบี้ยรับ กําไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตรา และกําไรจากการจําหนายทรัพยสิน เปนตน
ตนทุนการใหบริการ
ตนทุนการใหบริการของบริษัทฯ ในป 2555-2557 มีจํานวน 524.6 ลานบาท 700.5 ลานบาท และ 684.0 ลานบาท
ตามลําดับ หรือเพิ่มขึ้น/(ลดลง)รอยละ 33.5 และรอยละ (2.4) ในป 2556 และป 2557 ตามลําดับ สําหรับงวด 6 เดือนแรกของ
ป 2558 บริษัทฯและบริษัทยอยมีตนทุนการใหบริการจํานวน 314.3 ลานบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนที่มี
จํานวน 302.8 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 3.8
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ตนทุนการใหบริการของบริษัทฯและบริษัทยอยในป 2555 - 2557 และงวด 6 เดือนแรกของป 2557 และ 2558 มี
รายละเอียดดังนี้
ป 2555
ลานบาท รอยละ
ตนทุนการผลิตชิ้นงาน
239.9 45.7
คาจางผูรับเหมาชวง
284.7 54.3
ตนทุนการใหบริการรวม 524.6 100.0
รายไดจากการใหบริการ
667.4
ตนทุนการใหบริการรวม
78.6
ตอรายไดจากการ
ใหบริการ
หมายเหตุ:

งบการเงินเฉพาะกิจการ
ป 2556
ป 2557
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ
354.4 50.6 370.6 54.2
346.1 49.4 313.4 45.8
700.5 100.0 684.0 100.0
855.3
823.8
81.9
83.0

ม.ค.-มิ.ย. 2557
ลานบาท รอยละ
174.1 57.5
128.7 42.5
302.8 100.0
352.2
86.0

งบการเงินรวม
ม.ค.-มิ.ย. 2558
ลานบาท รอยละ
165.6 52.7
148.7 47.3
314.3 100.0
416.0
75.5

1/ ตนทุนการผลิตชิ้นงาน ประกอบดวยไดแก คาวัสดุอุปกรณ คาแรง และคาโสหุยตางๆ เชน คาเสื่อมราคาทรัพยสิน คาใชจาย
ในการขนสง คาเบีย้ ประกันภัย คาเชา และตนทุนบริการอื่นๆ

ตนทุนการผลิตชิ้นงานสวนใหญคือ คาวัสดุอุปกรณ ซึ่งมีสัดสวนเฉลี่ยรอยละ 69 ของตนทุนการผลิตชิ้นงาน คาแรง
มีสัดสวนเฉลี่ยรอยละ 9 ของตนทุนการผลิตชิ้นงาน และคาโสหุนตางๆมีสัดสวนเฉลี่ยรอยละ 22 ของตนทุนการผลิตชิ้นงาน
ในป 2555-2557
ในการใหบริการแกลูกคาของบริษัทฯนั้น บริษัทฯมีนโยบายที่จะผลิตชิ้นงานดวยตนเอง (In-house production) เปน
อันดับแรก และบริษัทฯจะวาจางผูรับเหมาชวงในกรณีที่งานมีปริมาณมาก และในสวนที่เปนงานระบบตางๆ ทําใหสัดสวน
ของคาจางผูรับเหมาชวงตอตนทุนการใหบริการรวม มีแนวโนมลดลงจากรอยละ 54.3 ในป 2555 เปนรอยละ 45.8 ในป
2557 และเพิ่มขึ้นเล็กนอยเปนรอยละ 47.3 ในงวด 6 เดือนแรกของป 2558
หากพิจารณาสัดสวนตนทุนการใหบริการรวมตอรายไดจากการใหบริการในป 2555-2557 บริษัทฯมีตนทุนการ
ใหบริการในสัดสวนที่เพิ่มขึ้นจากรอยละ 78.6 ในป 2555 เปนรอยละ 81.9 ในป 2556 และเปนรอยละ 83.0 ในป 2557 โดยมี
สาเหตุหลักมาจาก การเพิ่มขึ้นของคาแรงจากการรับจํานวนคนงานเพิ่มขึ้นในสวนการผลิตชิ้นงาน เนื่องจากนโยบายที่จะ
ผลิตชิ้นงานดวยตนเอง (In-house production) มากขึ้น และการปรับเงินเดือนของพนักงานเดิม นอกจากนี้ในป 2556-2557
บริษัทฯรับงานจากลูกคารายหนึ่งในงานตกแตงภายในซึ่งมีมูลคาสูงและเปนงานที่ซับซอน
จึงทําใหบริษัทฯไดรับอัตรา
กําไรคอนขางต่ํา โดยการตัดสินใจรับงานดังกลาวนั้น บริษัทฯเล็งเห็นโอกาสที่จะพัฒนาความรูความเชี่ยวชาญการทํางานซึ่ง
ทําใหบริษัทฯสามารถควบคุมตนทุนไดอยางมีประสิทธิภาพซึ่งทําใหบริษัทฯมีอัตรากําไรที่ดีกวาเดิม และอาจไดรับงาน
ตอเนื่องจากลูกคารายดังกลาวในอนาคต
สําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2558 บริษัทฯและบริษัทยอยมีตนทุนการใหบริการตอรายไดจากการใหบริการใน
สัดสวนรอยละ 75.5 ลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนที่มีสัดสวนรอยละ 86.0 เนื่องจากบริษัทฯบริหารตนทุนไดดี
ขึ้นจากความชํานาญที่มากขึ้นของทีมโครงการและชางฝมือในสวนของธุรกิจงานแสดงสินคาและนิทรรศการ และมีการ
ออกแบบและผลิตโครงสรางบูธแสดงสินคาใหสามารถนํากลับมาใชไดในระยะยาวเพื่อลดตนทุน นอกจากนี้ บริษัทฯยังมี
อํานาจการตอรองที่ดีขึ้นในการจัดซื้อวัตถุดิบและการจัดจางผูรับเหมาชวง
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กําไรขั้นตนและอัตรากําไรขั้นตน
กําไรขั้นตนของบริษัทฯในป 2555-2557 มีจํานวน 142.8 ลานบาท 154.8 ลานบาท และ 139.7 ลานบาท ตามลําดับ
หรือคิดเปนอัตรากําไรขั้นตนเทากับรอยละ 21.4 รอยละ 18.1 และรอยละ 17.0 ตามลําดับ อัตรากําไรขั้นตนที่ลดลงอยาง
ตอเนื่องเกิดจากนโยบายที่จะผลิตชิ้นงานดวยตนเอง (In-house production) มากขึ้น ทําใหคาแรงเพิ่มขึ้นจากการรับจํานวน
คนงานเพิ่มขึ้นในสวนการผลิต ทั้งนี้ บริษัทฯ เชื่อวาตนทุนที่เพิ่มขึ้นดังกลาวถือเปนการลงทุนในชางฝมือเพื่อผลประโยชน
ของบริษัทฯในระยะยาว นอกจากนี้ในป 2556-2557 บริษัทฯรับงานจากลูกคารายหนึ่งในงานตกแตงภายในซึ่งมีมูลคาสูง
และเปนงานที่ซับซอน จึงทําใหบริษัทฯไดรับอัตรากําไรคอนขางต่ํา โดยการตัดสินใจรับงานดังกลาวนั้น บริษัทฯเล็งเห็น
โอกาสที่จะพัฒนาความรูความเชี่ยวชาญการทํางานซึ่งทําใหบริษัทฯสามารถควบคุมตนทุนไดอยางมีประสิทธิภาพซึ่งทําให
บริษัทฯมีอัตรากําไรที่ดีกวาเดิม และอาจไดรับงานตอเนื่องจากลูกคารายดังกลาวในอนาคต ซึ่งบริษัทฯคาดวาจะสามารถทํา
ใหอัตรากําไรขั้นตนเพิ่มขึ้นไดในอนาคต
สําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2558 กําไรขั้นตนของบริษัทฯและบริษัทยอยมีจํานวน 101.8 ลานบาท คิดเปนอัตรา
กําไรขั้นตนเทากับรอยละ 24.5 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอนที่มีกําไรขั้นตนจํานวน 49.5 ลานบาท หรือคิดเปน
อัตรากําไรขั้นตนเทากับรอยละ 14.0 การเพิ่มขึ้นของกําไรขั้นตนและอัตรากําไรขั้นตนดังกลาวมีสาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ
บริหารต นทุ นไดดีขึ้นจากความชํานาญที่ม ากขึ้นของทีมโครงการและชางฝ มือ ในสวนของธุร กิจงานแสดงสินคาและ
นิทรรศการ และมีการออกแบบและผลิตโครงสรางบูธแสดงสินคาใหสามารถนํากลับมาใชไดในระยะยาวเพื่อลดตนทุน
นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีอํานาจการตอรองที่ดีขึ้นในการจัดซื้อวัตถุดิบและการจัดจางผูรับเหมาชวง
คาใชจายในการขายและบริหาร
คาใชจายในการขายและบริหารของบริษัทฯในป 2555-2557 มีจํานวน 90.7 ลานบาท 91.7 ลานบาท และ 114.8 ลาน
บาท ตามลําดับ คิดเปนสัดสวนตอรายไดจากการใหบริการเทากับรอยละ 13.6 รอยละ 10.7 และรอยละ 13.9 ตามลําดับ
สําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2558 คาใชจายในการขายและบริหารของบริษัทฯมีจํานวน 57.9 ลานบาท หรือคิดเปน
สัดสวนตอรายไดจากการใหบริการเทากับรอยละ 13.9 เทียบกับงวดเดียวกันของปกอนที่มีคาใชจายในการขายและบริหาร
จํานวน 49.3 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนตอรายไดจากการใหบริการเทากับรอยละ 14.0 โดยมีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ป 2555
ป 2556
ป 2557
ม.ค.-มิ.ย. 2557
1/
1/
1/
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ1/
คาใชจายในการขาย
7.8
1.2
9.7
1.1
14.5
1.8
5.6
1.6
คาใชจายในการบริหาร 82.9
12.4 82.0
9.6 100.3 12.2 43.7 12.4
รวมคาใชจายในการขาย
และบริหาร
90.7
13.6 91.7 10.7 114.8 13.9 49.3 14.0
หมายเหตุ:

1/ รอยละของคาใชจายตอรายไดจากการใหบริการ
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ม.ค.-มิ.ย. 2558
ลานบาท รอยละ1/
9.1
2.2
48.8 11.7
57.9

13.9
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คาใชจายในการขาย
คาใชจายในการขายของบริษัทฯในป 2555-2557 มีจํานวน 7.8 ลานบาท 9.7 ลานบาท และ 14.5 ลานบาท ตามลําดับ
หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 1.2 รอยละ 1.1 และรอยละ 1.8 ของรายไดจากการใหบริการ ตามลําดับ สําหรับงวด 6 เดือนแรก
ของป 2558 คาใชจายในการขายของบริษัทฯและบริษัทยอยมีจํานวน 9.1 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 2.2 เทียบกับ
งวดเดียวกันของปกอนที่มีคาใชจายในการขายจํานวน 5.6 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 1.6 โดยคาใชจายในการขาย
หลัก คือ คาใชจายพนักงานบริหารโครงการ/การตลาด ซึ่งมีสัดสวนเฉลี่ยประมาณรอยละ 85 ของคาใชจายในการขาย และ
ในสวนที่เหลือจะเปนคาใชจายในการสงเสริมการขาย เชน คาโฆษณา คารับรองลูกคา คาสื่อประชาสัมพันธบริษัทฯตางๆ
เปนตน
สําหรับป 2556 และป 2557 การเพิ่มขึ้นของคาใชจายในการขาย มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของคาใชจาย
พนักงานจากการรับพนักงานบริหารโครงการ/การตลาด เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับงานในอนาคต และการปรับเงินเดือนของ
พนักงานเดิม
สําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2558 คาใชจายในการขายมีจํานวนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน มี
สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของคาใชจายพนักงานจากการรับพนักงานบริหารโครงการ/การตลาด เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับงาน
ในอนาคต
คาใชจายในการบริหาร
คาใชจายในการบริหารของบริษัทฯในป 2555-2557 มีจํานวนเทากับ 82.9 ลานบาท 82.0 ลานบาท และ 100.3 ลาน
บาท ตามลําดับ หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 12.4 รอยละ 9.6 และรอยละ 12.2 ของรายไดจากการใหบริการ ตามลําดับ
สําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2558 คาใชจายในการบริหารของบริษัทฯและบริษัทยอยมีจํานวน 48.8 ลานบาท หรือคิดเปน
สัดสวนรอยละ 11.7 เทียบกับงวดเดียวกันของปกอนที่มีคาใชจายในการขายจํานวน 43.7 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอย
ละ 12.4 โดยคาใชจายในการบริหารหลัก คือ คาใชจายเกี่ยวกับบุคลากร ซึ่งมีสัดสวนเฉลี่ยประมาณรอยละ 64 ของคาใชจาย
ในการบริหาร และคาใชจายในการบริหารสวนที่เหลือ ไดแก คาเชา คาธรรมเนียมการใชตราสินคา Kingsmen คาเสื่อมราคา
ทรัพยสิน คาใชจายเกี่ยวกับสํานักงาน คาสาธารณูปโภค คาใชจายในการเดินทาง คาซอมแซมสํานักงาน และคาใชจายจาก
การตั้งสํารองตางๆ เปนตน
ในป 2556 การลดลงของคาใชจายในการบริหาร มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของคาใชจายเกี่ยวกับบุคลากร ซึ่ง
เปนผลมาจากการจัดประเภทคาใชจายโดยนําคาใชจายบุคลากรบางฝายในสวนที่เกี่ยวของโดยตรงของฝายปฎิบัติการเขา
เปนตนทุนการใหบริการ แมวาบริษัทฯมีคาธรรมเนียมการใชตราสินคา Kingsmen เพิ่ม ขึ้นจากการปรับสูตรอัตรา
คาธรรมเนียมใหม
สําหรับป 2557 การเพิ่มขึ้นของคาใชจายในการบริหาร มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของคาใชจายเกี่ยวกับ
บุคลากร ซึ่งเปนผลมาจากการรับพนักงานเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของฐานลูกคา และการปรับเงินเดือนของพนักงาน
เดิม นอกจากนี้ บริษัทฯมีการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นจํานวน 5.8 ลานบาท จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายทาง
บัญชีในป 2557
สําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2558 คาใชจายในการบริหารมีจํานวนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน มี
สาเหตุหลักมาจากการรับพนักงานเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของฐานลูกคา
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ตนทุนทางการเงิน
ตนทุนทางการเงินของบริษัทฯในป 2555-2557 มีจํานวน 1.1 ลานบาท 1.6 ลานบาท และ 2.5 ลานบาท ตามลําดับ
ตนทุนทางการเงินที่เพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง เปนผลมาจากการกูยืมเงินในจํานวนที่เพิ่มขึ้นเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนตาม
การเติบโตของบริษัทฯ โดย ณ สิ้นป 2555-2557 บริษัทฯมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ไดแก เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงิน เงินกูยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน และหนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน เปนจํานวนรวมเทากับ 15.1 ลานบาท 37.2
ลานบาท และ 35.8 ลานบาท ตามลําดับ
สําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2558 บริษัทฯและบริษัทยอยมีตนทุนทางการเงินจํานวน 2.1 ลานบาท เพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับงวดเดียวกันของปกอนที่มีจํานวน 1.2 ลานบาท สาเหตุหลักมาจากการกูยืมเงินเพิ่มขึ้นในระหวางงวด โดย ณ วันที่
30 มิถนุ ายน 2558 บริษัทฯและบริษัทยอยมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยเปนจํานวนรวมเทากับ 132.6 ลานบาท
ภาษีเงินไดนิติบุคคล
ภาษีเงินไดนิติบุคคลของบริษัทฯในป 2555-2557 มีจํานวน 14.9 ลานบาท 14.6 ลานบาท และ 5.3 ลานบาท
ตามลําดับ ภาษีเงินไดนิติบุคคลในป 2556 มีจํานวนใกลเคียงกับป 2555 ถึงแมวาบริษัทฯมีกําไรกอนภาษีเงินไดเพิ่มขึ้นจาก
61.3 ลานบาทในป 2555 เปน 70.5 ลานบาทในป 2556 ก็ตาม เนื่องจากการลดลงของอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลจากรอยละ
23 ในป 2555 เปนรอยละ 20 ในป 2556 และในป 2557 บริษัทฯมีภาษีเงินไดนิติบุคคลลดลง เนื่องจากกําไรกอนภาษีเงินได
ลดลง
สําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2558 บริษัทฯและบริษัทยอยภาษีเงินไดนิติบุคคลจํานวน 8.7 ลานบาท เพิ่มขึ้นเมื่อ
เทียบกับงวดเดียวกันของปกอนที่มีจํานวน (0.1) ลานบาท สาเหตุหลักเกิดจากบริษัทฯและบริษัทยอยมีกําไรกอนภาษีเงินได
จํานวน 42.9 ลานบาทในงวด 6 เดือนแรกของป 2558 ขณะที่มีขาดทุนกอนภาษีเงินไดจํานวน (0.3) ลานบาทในงวดเดียวกัน
ของปกอน
กําไรสุทธิและอัตรากําไรสุทธิ
กําไรสุทธิของบริษัทฯ ในป 2555-2557 มีจํานวน 46.4 ลานบาท 55.9 ลานบาท และ 19.7 ลานบาท ตามลําดับ คิด
เปนอัตรากําไรสุทธิเทากับรอยละ 6.8 รอยละ 6.5 และรอยละ 2.4 ตามลําดับ
ในป 2556 การเพิ่มขึ้นของกําไรสุทธิ มีสาเหตุหลักมาจากรายไดจากการใหบริการที่เพิ่มขึ้นจํานวนมาก สวนใหญ
เปนรายไดจากธุรกิจงานตกแตงภายใน (Interiors) ซึ่งเติบโตสูงถึงรอยละ 47.0 ถึงแมตนทุนการใหบริการปรับตัวสูงขึ้นและ
มีอัตรากําไรขึ้นตนลดลงจากรอยละ 21.4 ในป 2555 เปนรอยละ 18.1 ในป 2556 ซึ่งเปนผลจากนโยบายที่จะผลิตชิ้นงานดวย
ตนเอง (In-house production) มากขึ้น ทําใหคาแรงเพิ่มขึ้นจากการรับจํานวนคนงานเพิ่มขึ้นในสวนการผลิต และการปรับ
เงินเดือนของพนักงานเดิม แตอยางไรก็ตาม บริษัทฯก็สามารถควบคุมคาใชจายในการบริหารได ทําใหมีกําไรกอนภาษีเงิน
ไดเพิ่มขึ้นจาก 61.3 ลานบาทในป 2555 เปน 70.5 ลานบาทในป 2556 ในขณะที่ภาษีเงินไดนิติบุคคลมีจํานวนใกลเคียงกัน
เนื่องจากการลดลงของอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคลจากรอยละ 23 ในป 2555 เปนรอยละ 20 ในป 2556
สําหรับป 2557 การลดลงของกําไรสุทธิ มีสาเหตุหลักมาจากรายไดจากการใหบริการ และอัตรากําไรขึ้นตนลดลง
เล็กนอย ซึ่งเปนผลจากการลดลงของรายไดจากธุรกิจงานตกแตงภายใน (Interiors) ที่ลดลงรอยละ (11.7) แมวาถูกชดเชย
บางสวนจากการเพิ่มขึ้นของรายไดจากธุรกิจงานแสดงสินคาและนิทรรศการ (Exhibitions) ที่เพิ่มขึ้นรอยละ 16.3 ในขณะที่
มีคาใชจายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นมาก มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของคาใชจายเกี่ยวกับบุคลากร ซึ่งเปนผลมา
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จากการรับพนักงานเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของฐานลูกคา และการปรับเงินเดือนของพนักงานเดิม นอกจากนี้ และมี
การตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นจํานวน 5.8 ลานบาท จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายทางบัญชีในป 2557 จึงทําให
กําไรสุทธิลดลงมากในป 2557
สําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2558 บริษัทฯและบริษัทยอยมีกําไรสุทธิ 34.2 ลานบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวด
เดียวกันของปกอนที่ขาดทุนสุทธิ (0.2) ลานบาท โดยมีอัตรากําไรสุทธิเทากับรอยละ 8.2 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกัน
ของปกอนที่มีอัตราขาดทุนสุทธิรอยละ (0.1) สาเหตุหลักเนื่องจากบริษัทฯบริหารตนทุนไดดีขึ้นจากความชํานาญที่มากขึ้น
ของทีมโครงการและชางฝมือในสวนของธุรกิจงานแสดงสินคาและนิทรรศการ และมีการออกแบบและผลิตโครงสรางบูธ
แสดงสินคาใหสามารถนํากลับมาใชไดในระยะยาวเพื่อลดตนทุน นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีอํานาจการตอรองที่ดีขึ้นในการ
จัดซื้อวัตถุดิบและการจัดจางผูรับเหมาชวง
3) การวิเคราะหฐานะการเงิน
สินทรัพย
สินทรัพยรวมของบริษัทฯและบริษัทยอย ณ สิ้นป 2555-2557 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 มีจํานวน 218.6 ลาน
บาท 348.6 ลานบาท 356.3 ลานบาท และ 384.8 ลานบาท ตามลําดับ หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 59.5 รอยละ 2.2 และรอยละ 8.0 ณ
สิ้นป 2556-2557 และณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ตามลําดับ การเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องของสินทรัพยรวม มีสาเหตุหลักมาจาก
การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การคาซึ่งสอดคลองกับรายไดจากการใหบริการที่เพิ่มขึ้นในป 2556 และการเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคาร
และอุปกรณจากการลงทุนโรงงานผลิตเฟอรนิเจอรลําลูกกาคลอง 6 ในป 2557 และงวด 6 เดือนแรกของป 2558 นอกจากนี้
บริษัทฯไดทําสัญญาระยะยาวกับลูกคารายหนึ่งใหออกแบบและผลิตบูธแสดงสินคาที่สามารถนํากลับมาใชในระยะยาวได
โดยบริษัทฯบันทึกเปนรายการตนทุนการใหบริการรอการตัดบัญชีในสินทรัพยจํานวน 19.4 ลานบาทในงวด 6 เดือนแรก
ของป 2558
สินทรัพยที่สําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอย ไดแก ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น ซึ่งมีจํานวน 114.6 ลานบาท 202.3
ลานบาท 212.4 ลานบาท และ 208.8 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 52.4 รอยละ 58.0 รอยละ 59.6 และรอยละ 54.3 ของ
สินทรัพยรวม ณ สิ้นป 2555-2557 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ตามลําดับ รองลงมาไดแก ที่ดิน อาคารและอุปกรณ ซึ่งมี
จํานวน 41.2 ลานบาท 40.6 ลานบาท 50.2 ลานบาท และ 62.8 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 18.8 รอยละ 11.7 รอยละ
14.1 และรอยละ 16.3 ของสินทรัพยรวม ณ สิ้นป 2555-2557 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ตามลําดับ
ทั้งนี้ ในป 2555-2557 และงวด 6 เดือนแรกของป 2558 บริษัทฯมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยเทากับรอยละ 21.8
รอยละ 19.7 รอยละ 5.6 และรอยละ 18.4 ตามลําดับ
รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของสินทรัพยรวม สรุปไดดังนี้
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - สุทธิของบริษัทฯและบริษัทยอย ณ สิ้นป 2555-2557 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 มี
จํานวน 114.6 ลานบาท 202.3 ลานบาท 212.4 ลานบาท และ 208.8 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนรอยละ 52.4 รอยละ
58.0 รอยละ 59.6 และรอยละ 54.3 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธ.ค. 2555
31 ธ.ค. 2556
31 ธ.ค. 2557
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ

ลูกหนี้การคา
ยังไมครบกําหนดชําระ

งบการเงินรวม
30 มิ.ย. 2558
ลานบาท รอยละ

28.3

24.7

103.3

51.1

143.0

67.3

70.0

33.5

นอยกวา 3 เดือน

34.8

30.4

21.8

10.8

19.1

9.0

25.7

12.3

3 – 6 เดือน

7.3

6.4

2.8

1.4

5.8

2.7

9.0

4.3

7 - 12 เดือน
มากกวา 12 เดือน
รวมลูกหนี้การคา

0.2
3.4

0.2
3.0

2.9
3.0

1.4
1.5

0.8
7.0

0.4
3.3

2.5
6.7

1.2
3.2

73.9

64.5

133.9

66.2

175.8

82.8

113.9

54.5

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

(1.8)

(1.6)

(1.8)

(0.9)

(6.1)

(2.9)

(6.6)

(3.2)

รวมลูกหนี้การคา - สุทธิ
ลูกหนี้อื่น

72.1

62.9

132.1

65.3

169.7

79.9

107.3

51.4

39.3
-

34.3
-

59.4
2.9

29.4
1.4

31.2
8.2

14.7
3.9

88.2
9.1

42.2
4.4

1.5

1.3

2.8

1.4

0.7

0.3

1.1

0.5

คาใชจายจายลวงหนา

1.2

1.0

0.9

0.4

2.9

1.4

2.5

1.2

ลูกหนี้อื่น

0.5

0.4

4.2

2.1

1.1

0.5

1.9

0.9

-

-

-

-

(1.4)

(0.7)

(1.4)

(0.7)

42.5
114.6

37.1
100.0

70.2
202.3

34.7
100.0

42.7
212.4

20.1
100.0

101.5
208.8

48.6
100.0

เกินกําหนดชําระ

รายไดคางรับ
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
เงินทดรองจาย

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - รายไดคางรับ
รวมลูกหนี้อื่น - สุทธิ
รวมลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น - สุทธิ

ลูกหนี้การคา
ลูกหนี้การคา - สุทธิของบริษัทฯและบริษัทยอย ณ สิ้นป 2555-2557 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 มีจํานวน 72.1
ลานบาท 132.1 ลานบาท 169.7 ลานบาท และ 107.3 ลานบาท ตามลําดับ โดยลูกหนี้การคาที่ลดลงอยางมีนัยสําคัญ ณ วันที่
30 มิถุนายน 2558 เนื่องจากธุรกิจงานแสดงสินคาและนิทรรศการ (Exhibitions) จะมีงานใหญ 2 งาน คือ งาน Motor Expo
และงาน Motor Show ซึ่งจะจัดในไตรมาส 4 และไตรมาส 1 ของทุกป ตามลําดับ ซึ่งทําใหลูกหนี้การคาอยูในระดับสูง
ในชวงไตรมาส 4 และไตรมาส 1 ของทุกป และจะลดลงในไตรมาส 2
บริษัทฯ และบริษัทยอย มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยในป 2555-2557 และในงวด 6 เดือนแรกของป 2558 เทากับ 43 วัน
44 วัน 68 วัน และ 62 วัน ตามลําดับ โดยบริษัทฯและบริษัทยอยใหเครดิตเทอมแกลูกหนี้การคาเฉลี่ยประมาณ 30-60 วัน นับ
จากวันวางบิล ลูกหนี้การคาสวนใหญเปน ลูกหนี้การคาที่ยังไมครบกําหนดชําระและเกินกําหนดชําระนอยกวา 3 เดือนรวม
ประมาณรอยละ 84-93 ของลูกหนี้การคาทั้งหมด โดยลูกหนี้ที่เกินกําหนดชําระนอยกวา 3 เดือนนั้น เปนผลมาจากบริษัทฯ
จะไดรับชําระเงินจากลูกคาตามรอบการจายเช็คของลูกคาในแตละครั้ง
บริษัทฯและบริษัทยอยมีนโยบายตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญครอบคลุมลูกหนี้การคาที่คางชําระมากกวา 12
เดือน และพิจารณาลูกหนี้รายตัวสําหรับลูกหนี้ที่มีขอบงชี้วาไมมีความสามารถในการชําระหนี้ โดย ณ สิ้นป 2555-2557
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และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทฯและบริษัทยอย มีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้จํานวน 1.8 ลานบาท
1.8 ลานบาท 6.1 ลานบาท และ 6.6 ลานบาท ตามลําดับ อยางไรก็ตาม คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญนั้น ไมครอบคลุมลูกหนี้ที่คาง
ชําระมากกวา 12 เดือนทั้งจํานวน เนื่องจากมีลูกหนี้การคาบางรายที่คางชําระมากกวา 12 เดือน แตไดทยอยจายชําระเงิน
ใหแกบริษัทฯ บริษัทฯจึงไมตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้รายดังกลาว
ลูกหนี้อื่น
ลูกหนี้อื่น - สุทธิของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ สิ้นป 2555-2557 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 มีจํานวน 42.5
ลานบาท 70.2 ลานบาท 42.7 ลานบาท และ 101.5 ลานบาท ตามลําดับ ลูกหนี้อื่นสวนใหญเปน รายไดคางรับซึ่งเปนงานใน
สวนที่ทําแลวเสร็จและบริษัทฯรับรูรายไดแลวแตยังมิไดสงมอบและยังมิไดวางบิล และลูกหนี้เงินประกันผลงานซึ่งเปนเงิน
ประกันผลงานที่ลูกคาไดหักไวและบริษัทฯจะไดรับคืนเมื่อถึงกําหนดเวลา โดยลูกหนี้อื่นที่เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ ณ วันที่
30 มิถุนายน 2558 เนื่องจากบริษัทฯไดรับงานตกแตงภายในใหมของลูกคาบางรายในระหวางงวดและอยูระหวางดําเนินการ
ซึ่งบริษัทฯจะสงมอบงานในอนาคต อยางไรก็ตาม บริษัทฯและบริษัทยอยมีนโยบายตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยสําหรับรายได
คางรับที่เกินกวา 12 เดือน โดย ณ สิ้นป 2557 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทฯและบริษัทยอย มีการตั้งคาเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญสําหรับรายไดคางรับจํานวน 1.4 ลานบาท
เงินฝากประจําที่ติดภาระค้ําประกัน
บริษัทฯและบริษัทยอยมีเงินฝากประจําที่ติดภาระค้ําประกัน ณ สิ้นป 2555-2557 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558
จํานวน 0.3 ลานบาท 0.3 ลานบาท 28.8 ลานบาท และ 29.3 ลานบาท ตามลําดับ เงินฝากประจําดังกลาวใชเปนหลักทรัพยค้ํา
ประกันวงเงินสินเชื่อตางๆที่มีกับทางสถาบันการเงิน ทั้งนี้ เงินฝากประจําที่ติดภาระค้ําประกันมีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางมากใน
ป 2557 เนื่องจาก บริษัทฯ ไดขอวงเงินสินเชื่อเพิ่มกับสถาบันการเงินเพื่อใชเปนทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานเพื่อรองรับ
การเติบโตของธุรกิจ
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ
บริษัทฯและบริษัทยอยมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ – สุทธิ ณ สิ้นป 2555-2557 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558
จํานวน 41.2 ลานบาท 40.6 ลานบาท 50.2 ลานบาท และจํานวน 62.8 ลานบาท โดยคิดเปนรอยละ 18.8 รอยละ 11.7 รอยละ
14.1 และ รอยละ 16.3 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ
สําหรับป 2557 การเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณ มีสาเหตุหลักมาจากการลงทุนซื้อเครื่องจักรเชน เครื่องตัด
ไม เครื่องไสไม เครื่องปมลม เปนตน สําหรับโรงงานผลิตเฟอรนิเจอรลําลูกกาคลอง 6 มูลคารวมประมาณ 5.7 ลานบาท
สําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2558 การเพิ่มขึ้นของที่ดิน อาคารและอุปกรณ มีสาเหตุหลักมาจากการลงทุนตอเนื่อง
สําหรับโรงงานผลิตเฟอรนิเจอรลําลูกกาคลอง 6 โดยลงทุนซื้อเครื่องจักร CNC และเครื่องจักร Hydraulic ซึ่งจะชวยให
บริษัทฯสามารถผลิตชิ้นงานที่มีคุณภาพในระยะเวลาที่รวดเร็วขึ้นได นอกจากนี้ยังมีการตอขยายโรงงานเพิ่มเติมในสวนหอง
ทําสี เพื่อรองรับการทําสีชิ้นงาน มูลคารวมประมาณ 15.7 ลานบาท
ตนทุนการใหบริการรอการตัดบัญชี
บริษัทฯและบริษัทยอยมีตนทุนการใหบริการรอการตัดบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 จํานวน 19.4 ลานบาท หรือ
คิดเปนรอยละ 5.0 ของสินทรัพยรวม ซึ่งเปนผลมาจาก บริษัทฯไดทําสัญญาระยะยาวกับลูกคารายหนึ่งใหออกแบบและ
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ผลิตบูธแสดงสินคาที่สามารถนํากลับมาใชใหมไดเปนระยะเวลา 5 ปสําหรับงาน Motor Expo และงาน Motor Show ซึ่งจะ
จัดในไตรมาส 4 และไตรมาส 1 ของทุกป ตามลําดับ โดยบริษัทฯจะทยอยบันทึกเปนตนทุนการใหบริการในงบกําไร
ขาดทุนในไตรมาสที่ 1 และ 4 ของทุกป
ภาษีเงินไดรอเรียกคืน
ภาษีเงินไดรอเรียกคืนของบริษัทฯและบริษัทยอย ณ สิ้นป 2555-2557 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 มีจํานวน 18.8
ลานบาท 10.1 ลานบาท 26.4 ลานบาท และ 29.3 ลานบาท ตามลําดับ หรือคิดเปนรอยละ 8.6 รอยละ 2.9 รอยละ 7.4 และ
รอยละ 7.6 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ โดยภาษีเงินไดรอเรียกคืนเกิดจากบริษัทฯถูกหักภาษีหัก ณ ที่จาย เปนจํานวนที่สูง
กวาภาษีเงินไดนิติบุคคลในแตละป โดยในป 2557 ภาษีเงินไดรอเรียกคืนเพิ่มขึ้นสูงเนื่องจากภาษีเงินไดนิติบุคคลลดลงมาก
จากกําไรกอนภาษีเงินไดที่ลดลง แมวารายไดจะใกลเคียงกับปกอนหนาก็ตาม
เงินประกันและเงินมัดจํา
เงินประกันและเงินมัดจําของบริษัทฯและบริษัทยอย ณ สิ้นป 2555-2557 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 มีจํานวน
10.2 ลานบาท 26.5 ลานบาท 16.3 ลานบาท และ 18.6 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 4.7 รอยละ 7.6 รอยละ 4.6 และรอยละ
4.8 ของสินทรัพยรวม ตามลําดับ เงินประกันและเงินมัดจําสวนใหญเปน เงินมัดจําตามสัญญาเชาตางๆ เงินประกันพื้นที่เพื่อ
รับประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นตอทรัพยสินจากการเขาติดตั้งงานตกแตงภายในในศูนยการคาและการเขาติดตั้งงาน
แสดงสินคาและนิทรรศการในศูนยแสดงสินคาโดยเงินประกันดังกลาวจะไดคืนหลังการติดตั้งแลวเสร็จ เงินมัดจําจาย
ลวงหนาในกรณีสั่งซื้อสินคา และเช็คค้ําประกันผลงานลวงหนาของผูรับเหมาชวง
หนี้สินรวม
หนี้สินรวมของบริษัทฯและบริษัทยอย ณ สิ้นป 2555-2557 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 มีจํานวน 155.4 ลานบาท
244.5 ลานบาท 257.5 ลานบาท และ 283.4 ลานบาท ตามลําดับ หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 57.3 รอยละ 5.3 และรอยละ 10.0 ณ สั้น
ป 2556-2557 และณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ตามลําดับ การเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องของหนี้สินรวม มีสาเหตุหลักมาจากการ
เพิ่มขึ้นของเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น และการเพิ่มขึ้นของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ตามการขยายตัวของธุรกิจของบริษัทฯ
หนี้สินที่สําคัญของบริษัทฯและบริษัทยอย ไดแก เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น ซึ่งมีจํานวน 127.1 ลานบาท 199.3
ลานบาท 212.4 ลานบาท และ 140.8 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 81.8 รอยละ 81.5 รอยละ 82.5 และรอยละ 49.7 ของ
หนี้สินรวม ณ สิ้นป 2555-2557 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ตามลําดับ และหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ซึ่งมีจํานวน 15.1
ลานบาท 37.2 ลานบาท 35.8 ลานบาท และ 132.6 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 9.7 รอยละ 15.2 รอยละ 13.9 และรอยละ
46.8 ของหนี้สินรวม ณ สิ้นป 2555-2557 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ตามลําดับ
รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของหนี้สินรวม สรุปไดดังนี้
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นของบริษัทฯและบริษัทยอย ณ สิ้นป 2555-2557 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 จํานวน
127.1 ลานบาท 199.3 ลานบาท 212.4 ลานบาท และ 140.8 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 81.8 รอยละ 81.5 รอยละ 82.5 และ
รอยละ 49.7 ของหนี้สนิ รวม ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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เจาหนี้การคาและ
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธ.ค. 2555
31 ธ.ค. 2556
31 ธ.ค. 2557
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ
107.9
84.9
173.0
86.8
190.5
89.7
19.2
15.1
26.3
13.2
21.9
10.3
127.1
100.0
199.3
100.0
212.4
100.0

งบการเงินรวม
30 มิ.ย. 2558
ลานบาท รอยละ
115.4
82.0
25.4
18.0
140.8
100.0

เจาหนี้การคาของบริษัทฯและบริษัทยอย ณ สิ้นป 2555-2557 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 มีจํานวน 107.9 ลาน
บาท 173.0 ลานบาท 190.5 ลานบาท และ 115.4 ลานบาท ตามลําดับ เจาหนี้การคาสวนใหญเปนเจาหนี้คาวัสดุอุปกรณที่
บริษัทฯจัดซื้อมาเพื่อผลิตชิ้นงานใหแกลูกคา และเจาหนี้คาจางผูรับเหมาชวง โดยเจาหนี้การคาที่ลดลงอยางมีนัยสําคัญ ณ
วันที่ 30 มิถุนายน 2558 เนื่องจากธุรกิจงานแสดงสินคาและนิทรรศการ (Exhibitions) จะมีงานใหญ 2 งาน คือ งาน Motor
Expo และงาน Motor Show ซึ่งจะจัดในไตรมาส 4 และไตรมาส 1 ของทุกป ตามลําดับ ซึ่งทําใหเจาหนี้การคาอยูในระดับสูง
ในชวงไตรมาส 4 และไตรมาส 1 ของทุกป และจะลดลงในไตรมาส 2 นอกจากนี้ บริษัทฯมีการหักกลบลบหนี้กับบริษัทใน
เครือ Kingsmen และจายสวนตางทําใหเจาหนี้การคากับกิจการที่เกี่ยวของกันลดลงถึง 36.4 ลานบาทในงวด 6 เดือนแรกของ
ป 2558 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ยในป 2555-2557 และในงวด 6 เดือนแรกของป 2558 เทากับ 80
วัน 72 วัน 96 วัน และ 88 วัน ตามลําดับ
เจาหนี้อื่นบริษัทฯและบริษัทยอย ณ สิ้นป 2555-2557 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 มีจํานวน 19.2 ลานบาท 26.3
ลานบาท 21.9 ลานบาท และ 25.4 ลานบาท ตามลําดับ เจาหนี้อื่นสวนใหญเปนคาใชจายคางจาย เจาหนี้กรมสรรพากร และ
เจาหนี้อื่นๆ
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยของบริษัทฯและบริษัทยอย ณ สิ้นป 2555-2557 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 จํานวน
15.1 ลานบาท 37.2 ลานบาท 35.8 ลานบาท และ 132.6 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 9.7 รอยละ 15.2 รอยละ 13.9 และรอย
ละ 46.8 ของหนี้สินรวม ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
งบการเงินรวม
31 ธ.ค. 2555
31 ธ.ค. 2556
31 ธ.ค. 2557
30 มิ.ย. 2558
ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ
เงินกูยืมระยะสั้นจากสถาบันทางการเงิน 25.0 67.2
25.0
69.8
121.8
91.9
เงินกูยืมระยะยาวสวนที่ครบกําหนด
1.5
9.9
1.6
4.3
2.0
5.6
1.9
1.4
ชําระในหนึ่งป
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงินสวนที่ครบ 1.3
8.6
1.2
3.2
1.3
3.6
1.8
1.4
กําหนดชําระในหนึ่งป
เงินกูยืมระยะยาว
9.6
63.6
7.9
21.2
6.5
18.2
5.6
4.2
หนี้สินตามสัญญาเชาการเงิน
2.7
17.9
1.5
4.0
1.0
2.8
1.5
1.1
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
15.1 100.0 37.2 100.0 35.8 100.0 132.6 100.0
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สําหรับป 2556 การเพิ่มขึ้นของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย มีสาเหตุจากการกูยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
จํานวน 25 ลานบาท เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนตามการเติบโตของบริษัทฯ
สําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2558 การเพิ่มขึ้นของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย มีสาเหตุจากการกูยืมระยะสั้นจาก
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจํานวน 96.8 ลานบาท เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนตามการเติบโตของบริษัทฯ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทฯมีสัญญาเงินกูยืมเงินกับสถาบันการเงินในประเทศ 3 แหง เปนวงเงินรวม 203.5
ลานบาท โดยเปนวงเงินเบิกเกินบัญชี ตั๋วสัญญาใชเงิน เงินกูระยะยาว เล็ตเตอรออฟการันตี และเล็ตเตอรออฟเครดิต ซึ่งสวน
ใหญนําไปใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ ซึ่งวงเงินทั้งหมดดังกลาวค้ําประกันโดยที่ดินและเงินฝากประจําของบริษัท
ฯ ที่ดินของกรรมการบางทาน และกรรมการบางทานค้ําประกันสวนบุคคล นอกจากนี้ สัญญาเงินกูยืมเงินดังกลาว มิได
กําหนดใหบริษัทฯตองดํารงอัตราสวนทางการเงินใดๆ
สวนของผูถือหุน
สวนของผูถือหุนของบริษัทฯและบริษัทยอย ณ สิ้นป 2555-2557 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 มีจํานวน 63.2 ลาน
บาท 104.1 ลานบาท 98.8 ลานบาท และ 101.4 ลานบาท ตามลําดับ โดยสวนของผูถือหุนของบริษัทฯและบริษัทยอยอยูใน
ระดับทรงตัว เนื่องจากการจายเงินปนผลในแตละป โดยบริษัทฯ มีอัตราการจายเงินปนผลในป 2555 – 2557 ที่รอยละ 86.19
รอยละ 53.64 และรอยละ 81.5 ของกําไรสุทธิ ตามลําดับ อยางไรก็ตามในงวด 6 เดือนแรกของป 2558 บริษัทฯมีกําไรสุทธิ
จํานวน 34.2 ลานบาท ขณะเดียวกันมีการจายเงินปนผลจํานวน 91.1 ลานบาท ไดรับเงินชําระหุนเพิ่มทุนเพิ่มเติมจํานวน
14.5 ลานบาท และไดรับเงินลวงหนาคาหุนเพิ่มทุนจํานวน 45 ลานบาทซึ่งบริษัทฯไดดําเนินการจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระ
แลวในเดือนกรกฎาคม 2558
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (Return on Equity)
ณ สิ้นป 2555-2557 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทฯและบริษัทยอยมีอัตราผลตอบแทนผูถือหุนเทากับรอย
ละ 81.4 รอยละ 66.9 รอยละ 19.4 และรอยละ 68.3 ตามลําดับ การลดลงของอัตราผลตอบแทนผูถือหุนในป 2557 เปนผลมา
จากผลประกอบการที่ลดลงอยางมีนัยสําคัญซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากรายไดจากการใหบริการ และอัตรากําไรขึ้นตนลดลง
เล็กนอย ในขณะที่มีคาใชจายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นมากจากการเพิ่มขึ้นของคาใชจายเกี่ยวกับบุคลากร ซึ่งเปนผลมา
จากการรับพนักงานเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของฐานลูกคา และการปรับเงินเดือนของพนักงานเดิม
อัตราสวนวิเคราะหนโยบายทางการเงิน
บริษัทฯและบริษัทยอยมีอัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน ณ สิ้นป 2555-2557 และ ณ 30 มิถุนายน 2558
เทากับ 2.46 เทา 2.35 เทา 2.61 เทา และ 2.79 เทา ตามลําดับ อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนอยูในระดับสูง
เนื่องจากหนี้สนิ สวนใหญเปนหนี้สินหมุนเวียน ซึ่งประกอบดวยเจาหนี้การคาและเงินกูยืมระยะสั้นซึ่งจะหมุนเวียนไปตาม
ปริมาณงานและเครดิตเทอมของบริษัทฯ
บริษัทฯและบริษัทยอยมีอัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวนของผูถือหุน ณ สิ้นป 2555-2557 และ ณ 30
มิถุนายน 2558 เทากับ 0.24 เทา 0.36 เทา 0.36 เทา และ 1.31 เทา ตามลําดับ อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอสวนของผู
ถือหุนเพิ่มขึ้นในงวด 6 เดือนแรกของป 2558 เนื่องจากบริษัทฯมีการกูยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นเพื่อใชเปน
เงินทุนหมุนเวียนตามการเติบโตของบริษัทฯ
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การวิเคราะหสภาพคลอง
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ป 2555
ป 2556
ป 2557
38.3
42.0
25.9

กระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก
(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน

งบการเงินรวม
ม.ค.-มิ.ย. 2558
(55.6)

กระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุน

(16.5)

(9.6)

(47.8)

(15.9)

กระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก
(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

(28.4)

1.2

(27.4)

63.6

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ

(6.6)

33.6

(49.3)

(7.9)

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันตนงวด
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด ณ วันสิ้นงวด

34.3
27.7

27.7
61.3

61.3
12.0

12.0
4.1

บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงานในป 2555-2557 และงวด 6 เดือนแรกของป
2558 จํานวน 38.3 ลานบาท 42.0 ลานบาท 25.9 ลานบาท และ (55.6) ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งสวนใหญเปนผลจากกําไรจาก
การดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงในทรัพยสินและหนี้สินดําเนินงาน โดยมีจํานวน 73.4 ลานบาท 82.7 ลานบาท 43.4
ลานบาท และ 51.3 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งแสดงใหเห็นสภาพคลองที่เกิดจากการดําเนินงานอยางตอเนื่องในทุกป อยางไรก็
ตามการชําระคืนเจาหนี้การคาจํานวน 72.0 ลานบาท และผลิตบูธแสดงสินคาที่สามารถนํากลับมาใชใหมไดเปนระยะเวลา 5
ปสําหรับลูกคารายหนึ่งมูลคาประมาณ 19.4 ลานบาท ในงวด 6 เดือนแรกของป 2558 สงผลใหกระแสเงินสดสุทธิของ
กิจกรรมดําเนินงานติดลบ 55.6 ลานบาท
บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิใชไปในกิจกรรมลงทุนในป 2555-2557 และงวด 6 เดือนแรกของป 2558 จํานวน
(16.5) ลานบาท (9.6) ลานบาท (47.8) ลานบาท และ (15.9) ลานบาท ตามลําดับ โดยในป 2555 บริษัทฯมีการลงทุนซื้อที่ดิน
ลําลูกกาคลอง 9 มูลคา 17.8 ลานบาท และในป 2557 บริษัทฯไดนําเงินฝากประจําไปค้ําประกันวงเงินกูใหมของบริษัทฯ
จํานวน 25 ลานบาท นอกจากนี้ ในป 2557 และงวด 6 เดือนแรกของป 2558 บริษัทฯการลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ
จํานวน 17.8 ลานบาท และ 15.8 ลานบาท ตามลําดับ สวนใหญเปนการลงทุนเครื่องจักรในโรงงานผลิตเฟอรนิเจอรลําลูกกา
คลอง 6
บริษัทฯ มีกระแสเงินสดสุทธิไดมาจาก(ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงินในป 2555-2557 และงวด 6 เดือนแรกของป
2558 จํานวน (28.4) ลานบาท 1.2 ลานบาท (27.4) ลานบาท และ 63.6 ลานบาท ตามลําดับ โดยในป 2555 บริษัทฯกูยืมเงิน
ระยะยาวจํานวน 11.5 ลานบาทเพื่อจายซื้อที่ดินลําลูกกาคลอง 9 ในขณะที่มีการจายคืนเงินกูระยะสั้นจํานวน 13.0 ลานบาท
และจายเงินปนผล 25.5 ลานบาท ในป 2556 บริษัทฯกูยืมเงินระยะสั้นจํานวน 25.0 ลานบาทเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน
และมีการจายเงินปนผล 20.8 ลานบาท ในป 2557 บริษัทฯไดรับเงินเพิ่มทุนจํานวน 5.0 ลานบาท ในขณะที่มีการจายเงินปน
ผล 30.0 ลานบาท และในงวด 6 เดือนแรกของป 2558 บริษัทฯมีการจายเงินปนผล 91.1 ลานบาท ในขณะที่ไดรับเงินชําระ
หุนเพิ่มทุนเพิ่มเติมจํานวน 14.5 ลานบาทและไดรับเงินลวงหนาคาหุนเพิ่มทุน 45.0 ลานบาทซึ่งบริษัทฯไดดําเนินการจด
ทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวในเดือนกรกฎาคม 2558 นอกจากนี้ บริษัทฯไดกูยืมเงินระยะสั้นจํานวน 96.8 ลานบาทเพื่อใชเปน
เงินทุนหมุนเวียนตามการเติบโตของบริษัทฯ
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อัตราสวนสภาพคลอง
ณ สิ้นป 2555-2557 และ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทฯและบริษัทยอยมีอัตราสวนสภาพคลองเทากับ 1.1 เทา
1.2 เทา 0.9 เทา และ 0.8 เทา ตามลําดับ และมีอัตราสวนสภาพคลองหมุนเร็วเทากับ 1.0 เทา 1.1 เทา 0.9 เทา และ 0.8 เทา
ตามลําดับ
16.2 ปจจัยและอิทธิพลหลักที่อาจมีผลตอการดําเนินงานและฐานะทางการเงินในอนาคต
การออกเสนอขายหุนตอประชาชน
ภายหลังการเสนอขายหุนใหแกประชาชนในครั้งนี้ จํานวนหุนของบริษัทฯ จะเพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2558
ทีมีจํานวน 750,000,000 หุน เปน 1,000,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.10 บาทตอหุน หรือเพิ่มขึ้นจํานวน 250,000,000
หุน คิดเปนรอยละ 25.0 ของทุนชําระแลวภายหลังการเสนอขายหุนดังกลาว ซึ่งอาจสงผลตอกําไรสุทธิตอหุน (Earning per
share) ของบริษัทฯ ในอนาคตลดลงหากกําไรสุทธิของบริษัทฯ มีการเติบโตในอัตราที่ต่ํากวาการเพิ่มขึ้นของจํานวนหุน
เนื่องจากจํานวนหุนที่ใชเปนฐานในการคํานวณกําไรสุทธิตอหุนเพิ่ มขึ้น และอาจส งผลตอ อัตราผลตอบแทนผูถือหุน
(Return on equity) ของบริษัทฯในอนาคตลดลงหากกําไรสุทธิของบริษัทฯ มีการเติบโตในอัตราที่ต่ํากวาการเพิ่มขึ้นของ
สวนของผูถือหุนเนื่องจากการไดรับเงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุนเพิ่มทุนตอประชาชนทั่วไปในครั้งนี้
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