บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย
คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์งบกำรเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557
กำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำน
1. ภำพรวมผลกำรดำเนินงำน
ผลการดาเนินงานของบริษัท เอ็ม บี เค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2557 และ 2556 มีดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2557

2556

รายได้จากการดาเนินงาน

9,114

9,272

(158)

(2%)

กาไรจากการดาเนินงาน

1,410

1,420

(10)

(1%)

ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม

316

294

22

7%

รายได้อื่น

650

3,564

(2,914)

(82%)

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

(411)

(344)

(67)

(19%)

ภาษีเงินได้นิติบุคคล

(361)

(805)

444

55%

(13)

(21)

8

38%

1,591

4,108

(2,517)

(61%)

1.19

2.89

(1.70)

(59%)

ส่วนที่เป็นของผูม้ ีส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริษทั ย่อย
กาไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
กาไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)
กำไรสุทธิจำกกำรดำเนินงำนตำมปกติ

เพิ่มขึ้น/ลดลง

(หน่วย: ล้านบาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2557

2556

เพิ่มขึ้น/ลดลง

กาไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

1,591

4,108

(2,517)

(61%)

หัก: กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุน - สุทธิภาษี

(156)

(1,665)

1,509

91%

หัก: กาไรจากการจาหน่ายที่ดิน - สุทธิภาษี

(41)

(797)

756

95%

กาไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
(ไม่รวมกาไรพิเศษข้างต้น)

1,394

1,646

(252)

(15%)

หน้า 1/14

โดยภาพรวมกลุม่ บริษัทมีรายได้จากการดาเนินงานสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 เป็นจานวน
9,114 ล้านบาท และ 9,272 ล้านบาท ตามลาดับ รายได้รวมลดลง 158 ล้านบาท หรือ 2% โดยส่วนงานธุรกิจที่
สาคัญที่มีรายได้เพิ่มขึ้นได้แก่ ธุรกิจศูนย์การค้า 98 ล้านบาท และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 210 ล้านบาท ในขณะที่
ส่วนงานธุรกิจที่มีรายได้ลดลงได้แก่ ธุรกิจโรงแรม 91 ล้านบาท ธุรกิจอาหาร 261 ล้านบาท และธุรกิจอืน่
123 ล้านบาท
กลุ่มบริษัทมีกาไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (“กาไรสุทธิ”) สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
และ 2556 เป็นจานวน 1,591 ล้านบาท และ 4,108 ล้านบาท ตามลาดับ กาไรสุทธิ มียอดลดลงเป็นจานวน
2,517 ล้านบาท หรือ 61% เนื่องจากในงวดเดียวกันของปีก่อน กลุ่มบริษัทรับรู้กาไรจากการขายเงินลงทุนใน
บริษัทย่อย เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายในความต้องการตลาด และจากการขายที่ดินที่ตั้งอยู่ในอาเภอเกาะสมุย
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยแสดงยอดสุทธิจากภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องรวมเป็นจานวน 2,462 ล้านบาท ในขณะที่ปี
ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทรับรู้กาไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายในความต้องการตลาดและที่ดินในจังหวัด
ระยองสุทธิจากภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องรวมเป็นจานวน 197 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม หากไม่นับรวมรายการกาไรจากการขายเงินลงทุนและที่ดินดังกล่าวข้างต้นแล้ว กาไรสุทธิสาหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 จะแสดงอยู่ที่ 1,394 ล้านบาท และ 1,646 ล้านบาท ตามลาดับ กาไร
สุทธิมียอดลดลงเป็นจานวน 252 ล้านบาท หรือ 15% ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการบันทึกค่าเช่าตามสัญญาเช่าฉบับ
ใหม่กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2556 โดยอัตราค่าเช่าใหม่ได้มีการปรับ
เพิ่มขึ้นอย่างมีสาระสาคัญ จึงทาให้ การรับรู้ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าดังกล่าวสุทธิจากภาษีเงินได้ที่
เกี่ ย วข้ อ งส าหรั บ ปี 2557 สู ง กว่ า เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ปี 2556 ที่ รั บ รู้ ค่ า ใช้ จ่ า ยเพี ย ง 8 เดื อ น เป็ น จ านวน
346 ล้ า นบาท นอกจากนี้ ผลกระทบจากเหตุ ชุ ม นุ ม ทางการเมื อ งในระหว่ า งไตรมาสที่ 1 ปี 2557 และการ
ประกาศใช้กฎอัยการศึก ทาให้ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ปรับลดค่าเช่าและค่าบริการเพื่อเป็นการช่วยเหลือ
ผู้เช่าพื้นที่รวมเป็นจานวน 50 ล้านบาท และโรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส มีอัตราการเข้าพัก ลดลง มีผลทาให้รายได้
ลดลง 75 ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ของปี 2556
2. รำยได้และผลกำรดำเนินงำนแยกตำมส่วนงำน
กลุ่มบริษัทดาเนินกิจการโดยแบ่งเป็น 8 ส่วนงานหลักคือ
1) ธุรกิจศูนย์การค้า ดาเนินธุรกิจให้เช่าพื้นที่แก่ผู้เช่ารายย่อยเพื่อประกอบธุรกิจภายในศูนย์การค้า และธุรกิจให้
เช่าพื้นที่อาคารสานักงาน
2) ธุรกิจโรงแรม ดาเนินธุรกิจ ให้บริการห้องพัก อาคารและเครื่องดื่ม และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัก
อาศัยและการเดินทาง
3) ธุรกิจกอล์ฟ ดาเนินกิจการให้บริการสนามกอล์ฟ คลับเฮ้าส์ และจาหน่ายอุปกรณ์กอล์ฟ
4) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ดาเนินธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อขาย รับบริหารทรัพย์สิน และประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
5) ธุรกิจอาหาร ดาเนินธุรกิจจาหน่ายข้าวสารทัง้ ภายในประเทศและเพื่อการส่งออก และธุรกิจศูนย์อาหาร
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6) ธุรกิจการเงิน ดาเนินธุรกิจให้สินเชื่อทั่วไปเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อระยะสั้น (Bridge loan) ที่มีหลักประกัน
เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่า ตั้งอยู่ในทาเลดี และเป็นที่ต้องการของตลาด และธุรกิจให้ สินเชื่อเช่าซื้อ
รถจักรยานยนต์
7) ธุรกิจอื่น ๆ ดาเนินธุรกิจประมูลรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และตัวแทนจาหน่ายรถจักรยานยนต์
8) ธุรกิจสนับสนุน เป็นหน่วยงานสนับสนุน (back office) ให้กบั กลุ่มบริษัท
รายการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของรายได้จากการดาเนินงานและกาไร(ขาดทุน)จากการดาเนินงานแยกตามส่วนงาน
และรายได้อื่น สาหรับสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2556 มีดังต่อไปนี้
2.1 รำยได้จำกกำรดำเนินงำน – ตำมส่วนงำน
(หน่วย: ล้านบาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
ส่วนงำนธุรกิจ

2557

2556

เพิ่มขึ้น/(ลดลง)

ศูนย์การค้า

3,895

3,797

98

3%

โรงแรม

1,124

1,215

(91)

(7%)

กอล์ฟ

378

382

(4)

(1%)

อสังหาริมทรัพย์

539

329

210

64%

อาหาร

1,952

2,213

(261)

(12%)

การเงิน

1,182

1,171

11

1%

37

160

(123)

(77%)

7

5

2

40%

9,114

9,272

(158)

(2%)

อื่นๆ
สนับสนุน
รวม

กลุ่ ม บริ ษั ท มี ร ายได้ จ ากการด าเนิ น งานส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2557 และ 2556 เป็ น จ านวน
9,114 ล้านบาท และ 9,272 ล้านบาท ตามลาดับ รายได้ลดลง 158 ล้านบาท หรือ 2% ส่วนงานธุรกิจที่มีการ
เปลี่ยนแปลงของรายได้ที่สาคัญมีดังนี้
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2.1.1

ธุรกิจศูนย์การค้ามีรายได้เพิ่มขึ้น 98 ล้านบาท หรือ 3% โดยมีรายการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญดังนี้
 ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ มีรายได้เพิ่มขึ้น 83 ล้านบาท เนื่องจากมีการปรับเพิ่มอัตราค่าเช่า
พื้นที่ประจาปีตามภาวะเศรษฐกิจ รายได้ในภาพรวมยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับงวด
เดียวกันของปีก่อน ถึงแม้ว่าได้มีการปรับลดค่าเช่าและค่าบริก ารเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้เช่ารวม
เป็นเงินทั้งสิ้น 50 ล้านบาท จากผลกระทบของเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองครั้งใหญ่ ในระหว่าง
วันที่ 9 มกราคม ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2557
 ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ ได้เปิดให้บริการอาคารแห่งใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์ 2557 โดยเปิด
ให้ บริ การเป็ นตลาดเสรีม าร์ เก็ ต สาขาที่ 2 และให้บ ริ การเป็น ที่ จอดรถ จึ งท าให้ร ายได้เ พิ่ม ขึ้ น
23 ล้านบาท
 ในระหว่างไตรมาสที่ 2 ปี 2557 ศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คได้ทยอยปิดปรับปรุงพื้นที่บางส่วนเพื่อ
เปิดเป็นห้างสรรพสินค้าโตคิว สาขาที่ 2 ภายใต้การร่วมทุนกับบริษัท กรุงเทพ-โตคิว สรรพสินค้า
จากัด เพื่อให้เป็นศูนย์การค้าที่มีสินค้าครบวงจร และคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในไตรมาส
สองของปี 2558 จึงทาให้รายได้ลดลง 30 ล้านบาท

2.1.2

ธุรกิจโรงแรมมีรายได้ลดลง 91 ล้านบาท หรือ 7% เนื่องจากได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชุมนุมทาง
การเมืองและการประกาศใช้กฎอัยการศึก จึงทาให้จานวนนั กท่อ งเที่ย วชาวต่างชาติน้อ ยลง ทาให้
โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส มีอัตราการเข้าพักลดลง และรายได้มียอดลดลง 126 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ
งวดเดียวกันของปีก่อน

2.1.3

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีรายได้ เพิ่มขึ้น 210 ล้านบาท หรือ 64% เนื่องจากมีการโอนกรรมสิทธิ์บ้าน
เพิ่มขึ้น 57 หลัง ทาให้รายได้เพิ่มขึ้น 199 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นบ้านในโครงการ “สบาย วิลเลจ 2” ใน
จังหวัดภูเก็ต และโครงการ “บ้านร่มไม้ บ่อวิน” ในจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นโครงการของบริษัทย่อยใหม่ที่
ได้มาเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ส่วนโครงการ “Quinn Condominium” คาดว่าจะแล้วเสร็จและเริ่ม
รับรู้รายได้ในไตรมาสที่ 3 ปี 2558

2.1.4

ธุรกิจอาหารมีรายได้ลดลง 261 ล้านบาท หรือ 12% โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้จากขายข้าวลดลง
288 ล้านบาท เนื่องจากนโยบายการรับจานาข้าวของรัฐบาลยังคงส่งผลกระทบทาให้ต้นทุนข้าวมีราคา
สูงขึ้นและมีการแข่งขันสูง

2.1.5

ธุรกิจอื่น ๆ มีรายได้ลดลง 123 ล้านบาท หรือ 77% เนื่องจากบริษัทย่อยสองแห่งที่ประกอบธุรกิจเป็น
ตัวแทนจาหน่ายรถจักรยานยนต์ได้หยุดการดาเนินธุรกิจตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557 จึงทาให้รายได้
ลดลง 119 ล้านบาท
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2.2 กำไร(ขำดทุน)จำกกำรดำเนินงำน – ตำมส่วนงำน
(หน่วย: ล้านบาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
ส่วนงำนธุรกิจ

2557

2556

เพิ่มขึ้น/(ลดลง)

ศูนย์การค้า

896

1,165

(269)

(23%)

โรงแรม

(81)

33

(114)

(345%)

กอล์ฟ

14

24

(10)

(42%)

146

(30)

176

587%

อาหาร

54

32

22

69%

การเงิน

394

219

175

80%

อื่นๆ

(14)

(22)

8

36%

1

(1)

2

200%

1,410

1,420

(10)

(1%)

อสังหาริมทรัพย์

สนับสนุน
รวม

กลุ่ม ธุรกิ จมี กาไรจากการด าเนิ นงานสาหรับปี สิ้นสุ ดวั นที่ 31 ธัน วาคม 2557 และ 2556 เป็ นจานวน
1,410 ล้านบาท และ 1,420 ล้านบาท ตามลาดับ ลดลง 10 ล้านบาท หรือ 1% โดยภาพรวมผลการ
ดาเนินงานจะผันแปรไปตามรายได้ ภาวะเศรษฐกิจ ผลกระทบจากเหตุชุมนุมทางการเมือง และรายการ
เปลี่ยนแปลงที่สาคัญดังนี้
2.2.1 รายการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าใหม่
เนื่องจากสัญญาเช่าและลงทุนพัฒนาที่ดินบริเวณสี่แยกปทุมวันกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ครบ
กาหนดลงในวันที่ 21 เมษายน 2556 บริษัทฯได้ต่อสัญญาเช่ากับมหาวิทยาลัยออกไปอีก 20 ปี เริ่ม
ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 21 เมษายน 2576 ตามรายละเอียดที่กล่าวไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 28 ค่าเช่าตามสัญญาใหม่ได้มีการปรับเพิ่มขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจและสภาพ
การแข่งขันในปัจจุบัน มีผลทาให้ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ และโรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส
รับรู้ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิการเช่าดังกล่าว (โดยแสดงรวมอยู่ในบัญชีค่าเสื่อมราคา
อาคาร ค่าเช่าที่ดิน ดอกเบี้ยจ่าย และภาษีเงินได้รอตัดบัญชี) สาหรับปี 2557 สูงกว่าปี 2556 ที่รับรู้
ค่าใช้จ่ายเพียง 8 เดือน เป็นจานวน 346 ล้านบาท จึงทาให้ภาพรวมของธุรกิจศูนย์การค้าและธุรกิจ
โรงแรมมีกาไรจากการดาเนินงานลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน
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อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทได้ตระหนักถึงต้นทุนค่าเช่าที่เพิ่มขึ้นและพยายามที่จะรักษาระดับของ
รายได้และกาไรจากการดาเนินงานให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดย:
 ทยอยปรับรายได้ค่าเช่าพื้นที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ
 เพิ่มผู้เช่ารายย่อยเพื่อขยายฐานรายได้หลังจากที่สัญญาเช่าระยะยาวกับผู้เช่ารายใหญ่หมดอายุ
ลงในเดือนเมษายน 2556
 ขยายการเติบโตของธุรกิจให้สินเชื่ออย่างต่อเนื่อง
 พัฒนาโครงการศูนย์การค้าแห่งใหม่ “Ha Ha” บนถนนศรีนครินทร์ โดยโซนพื้นที่เช่าเพื่อ
การศึกษาได้เปิดดาเนินการแล้วในเดือนเมษายน 2557 โซนพื้นที่ เช่าทางการค้าได้เริ่มเปิด
ดาเนินการบางส่วนแล้วในเดือนตุลาคม 2557 และพื้นที่เช่าที่เหลือจะเปิดดาเนินการได้ภายใน
ปี 2558
 พัฒนาโครงการ “Quinn Condominium” บนถนนรัชดาภิเษกซอย 17 โดยได้เริ่มเปิดให้จอง
ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2556 ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและเริ่มรับรู้รายได้ในไตรมาสที่ 3 ปี 2558
 ศึกษาและพัฒนาความเป็นไปได้ของการลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ อีกหลายโครงการ ซึ่งคาดว่าจะ
สร้างรายได้และกาไรให้กับกลุ่มบริษัทต่อไป
2.2.2

ศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คได้มีการรื้อถอนส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงพื้นที่
เช่าบางส่วนเป็นห้างสรรพสินค้าโตคิวตามที่กล่าวไว้ในข้อ 2.1.1 สินทรัพย์ดังกล่าวมีมูลค่าตาม
บัญชีสุทธิ 27 ล้านบาท ได้ถูกตัดจาหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายในปี 2557

2.2.3

ในระหว่างปี 2556 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อเปิดตัวโครงการ
Quinn Condominium ซึ่งเป็นโครงการใหม่ตั้งอยู่ริมถนนรัชดาภิเษก โดยเริ่มเปิดให้จองห้องชุด
(Pre-sale) ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2556 เป็นต้นไป จึงทาให้ค่าใช้จ่ายทางการตลาดในปีปัจจุบันมี
ยอดลดลงเป็นจานวน 56 ล้านบาท

2.2.4

ธุรกิจการเงินมีกาไรจากการดาเนินงานเพิ่มขึ้น 175 ล้านบาท หรือ 80% ซึ่งเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่
สูงกว่ารายได้ เนื่องจากธุรกิจให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์มีการควบคุมคุณภาพในการปล่อย
สินเชื่อให้อยู่ในหลักเกณฑ์ตามที่กาหนดไว้ และปรับปรุงระบบการบริหารจัดการเพื่อติดตามหนี้
ค้างชาระให้ดีขึ้น จึงทาให้หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลดลงเป็นจานวน 130 ล้านบาท

หน้า 6/14

2.3 รำยได้อื่น
(หน่วย: ล้านบาท)

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2557

2556

เพิ่มขึ้น/(ลดลง)

ดอกเบี้ยรับ

32

78

(46)

(59%)

เงินปันผลรับ

250

236

14

6%

กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุน

195

2,098

(1,903)

(91%)

45

996

(951)

(95%)

รายได้อื่น

128

156

(28)

(18%)

รวม

650

3,564

(2,914)

(82%)

กาไรจากการจาหน่ายที่ดินและอุปกรณ์

รายได้ อื่ น ส าหรั บ ปี สิ้ น สุ ด วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2557 และ 2556 มี เ ป็ น จ านวน 650 ล้ า นบาท และ
3,564 ล้านบาท ตามลาดับ โดยมียอดลดลงอย่างเป็นสาระสาคัญ 2,914 ล้านบาท หรือ 82% รายการ
เปลี่ยนแปลงที่สาคัญมีดังนี้
2.3.1 ในระหว่างปี 2556 กลุ่มบริษัทรับรู้กาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยแห่งหนึ่งที่ประกอบ
ธุรกิจให้เช่าที่ดิน และกาไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายในความต้องการตลาด รวม
เป็นจานวนทั้งสิ้น 2,098 ล้านบาท (1,666 ล้านบาท เป็นยอดสุทธิจากภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้อง)
2.3.2 ในระหว่างปี 2556 กลุม่ บริษัทรับรู้กาไรจากการขายที่ดนิ ที่ตั้งอยู่บนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เป็นจานวน 996 ล้านบาท (797 ล้านบาท เป็นยอดสุทธิจากภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้อง)
2.3.3 ในระหว่างปี 2557 กลุ่มบริษัทรู้กาไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายในความต้องการ
ตลาด รวมเป็นจานวนทั้งสิ้น 195 ล้านบาท (156 ล้านบาท เป็นยอดสุทธิจากภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้อง)
2.4 ค่ำใช้จ่ำยทำงกำรเงิน
ค่าใช้จ่ายทางการเงินสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 มีเป็นจานวน 411 ล้านบาท และ
344 ล้านบาท ตามลาดับ เพิ่มขึ้น 67 ล้านบาท หรือ 19% โดยยอดที่เพิ่มขึ้น จานวน 89 ล้านบาท เป็น
ดอกเบี้ยรอตัดบัญชีตัดจาหน่ายที่เกิดจากการบันทึกหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสัญญา
เช่าฉบับใหม่กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตามที่กล่าวไว้ในข้อ 2.2.1 ดอกเบี้ยรอตัดบัญชีรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
ตามอายุของสัญญาเช่า
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กำรวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงิน
รายการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เมื่อเทียบกับยอด
คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 มีดังต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
31 ธ.ค. 2557
31 ธ.ค. 2556
เพิ่มขึ้น/(ลดลง)
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
3.

37,909

37,921

(12)

-

21,032

21,970

(938)

(4%)

16,877

15,951

926

6%

สินทรัพย์

3.1 เงินลงทุนชั่วครำว และเงินลงทุนระยะยำว
เงินลงทุนชั่วคราวและเงิ นลงทุนระยะยาว ส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์
เผื่อขายในความต้องการตลาด มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นจานวน 5,645 ล้านบาท โดยมี
ยอดเพิ่มขึ้น 389 ล้านบาท หรือ 7% เนื่องจากการลงทุนเพิ่ม ขึ้นในตราสารทุนในความต้องการตลาดสุทธิจาก
การขายเป็นจานวน 283 ล้านบาท และจากจากการปรับเพิ่มขึ้นในมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์เผื่อขายที่ถืออยู่
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นจานวน 62 ล้านบาท
3.2 เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้(รวมส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี) มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็น
จานวน 5,529 ล้านบาท โดยมียอดลดลงอย่างมีสาระสาคัญ 1,505 ล้านบาท หรือ 21% % รายการเปลี่ยนแปลง
ที่สาคัญมีดังนี้
 เงินให้กู้ยืมแก่บริษัท มาบุญครอง ศิริชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด ลดลงทั้งจานวน 1,177 ล้านบาท เนื่องจาก
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2557 บริษัทฯมีอานาจในการควบคุมนโยบายการเงินและการดาเนินงานของบริษัท
ดังกล่าว จึงได้เปลี่ยนการจัดประเภทจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่นเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
 เงินให้กู้ยืมลดลง 169 ล้านบาท เนื่องจากในระหว่างปีปัจจุบัน มีลูกหนี้รายใหญ่ปิดบัญชีเงินกู้ยืมก่อนถึง
กาหนดชาระซึ่งเป็นจานวนที่มากกว่ายอดที่ปล่อยสินเชื่อเพิ่ม จึงทาให้พอร์ตการให้สินเชื่อในภาพรวมมียอด
ลดลง
 ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ลดลง 136 ล้านบาท เนื่องจากนโยบายในการปล่อยสินเชื่อที่
เข้มงวดมากขึ้นตามที่กล่าวไว้ในข้อ 2.2.4
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3.3 สินค้ำคงเหลือ
สิน ค้า คงเหลื อมี ย อดคงเหลื อ ณ วั นที่ 31 ธั นวาคม 2557 เป็ นจ านวน 3,009 ล้า นบาท โดยมีย อดเพิ่ม ขึ้ น
610 ล้านบาท หรือ 25% เนื่องจากต้นทุนในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภายใต้โครงการ “Quinn Condominium”
เพิ่มขึ้นตามความก้าวหน้าของงานก่อสร้างเป็นจานวน 662 ล้านบาท ในขณะที่ธุรกิจข้าวมีสินค้าคงเหลือลดลง
105 ล้านบาท ตามยอดขายที่ลดลง
3.4 เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนในบริษัทร่วมมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นจานวน 3,305 ล้านบาท โดยมียอด
เพิ่มขึ้น 550 ล้านบาท หรือ 20% รายการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญมีดังต่อไปนี้
ก) เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2557 บริษัทฯได้ลงทุนซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จากัด
(มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจประกันชีวิต เป็นจานวน 419 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 46.5% มีผลทา
ให้บริษัทดังกล่าวถือเป็นบริษัทร่วมแห่งใหม่
ข) ยอดเพิ่มขึ้นจานวน 58 ล้านบาท จากการลงทุนเพิ่มในบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจกอล์ฟ
ค) ยอดเพิ่มขึ้นจานวน 316 ล้านบาท จากการบันทึกส่วนแบ่งกาไรตามวิธีส่วนได้เสีย
ง) ยอดลดลงจานวน 207 ล้านบาท จากเงินปันผลรับ
จ) ยอดลดลงจานวน 71 ล้านบาท จากการลดทุนของบริษัทร่วมทีป่ ระกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์
3.5 เงินลงทุนในกิจกำรร่วมค้ำ
เงินลงทุนในกิจการร่วมค้า มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นจานวน 149 ล้านบาท โดยมียอด
เพิ่มขึ้นทั้งจานวน เนื่องจากในเดือนตุลาคม 2557 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้ลงทุนร่วมกับบริษัท กรุงเทพ-โตคิว
สรรพสิ นค้า จ ากัด ภายใต้ สัญญาร่ วมค้าโดยมีสัด ส่วนการถือหุ้ นร้อยละ 50 เพื่อจัด ตั้ง บริษั ท พี ที รีเทล
คอร์ปอเรชั่น จากัด ซึ่งมีทุนจดทะเบียน 400 ล้านบาท เพื่อดาเนินธุรกิจห้างสรรพสินค้า ในพื้นที่ของพาราไดซ์
พาร์ค ตามที่กล่าวไว้ในข้อ 2.1.1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทย่อยดังกล่าวได้ชาระมูลค่าหุ้นบางส่วนแล้ว
เป็นจานวน 150 ล้านบาท
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3.6 อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นจานวน 11,003 ล้านบาท โดยมี
ยอดเพิ่มขึ้น 418 ล้านบาท หรือ 4% รายการเคลื่อนไหวที่สาคัญมีดังต่อไปนี้
รำยกำร
1
2
3
4
5
6

ต้นทุนในการก่อสร้างศูนย์การค้าแห่งใหม่ “Ha Ha” บนถนนศรีนครินทร์
ซอย 55 อยูใ่ กล้กับศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์ค
ที่ดินและอาคารให้เช่า – จากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุนในบริษทั มาบุญครอง
ศิริชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด จากบริษัทอืน่ เป็นบริษทั ย่อย ตามที่กล่าวไว้ในข้อ 3.2
ต้นทุนในการปรับปรุงศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์

ล้ำนบำท
567
205
127

ต้นทุนในการก่อสร้างอาคารทีจ่ อดรถและตลาดเสรีมาร์เก็ต ณ ศูนย์การค้า
The Nine Center
ต้นทุนในการปรับปรุงศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์ค

7

ตัดจาหน่ายส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพื้นที่เช่าเพื่อ
เป็นห้างสรรพสินค้าโตคิวตามทีก่ ล่าวไว้ในข้อ 2.2.2
ขายที่ดินในจังหวัดระยอง

8

ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี

9

อื่น ๆ
รวมรำยกำรเปลี่ยนแปลงสุทธิ

71
68
(27)
(28)
(630)
65
418

3.7 ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นจานวน 4,799 ล้านบาท โดยมียอด
เพิ่มขึ้น 814 ล้านบาท หรือ 20% รายการเคลื่อนไหวที่สาคัญ มีดังต่อไปนี้
รำยกำร
1
2
3

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – จากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุนในบริษัท มาบุญครอง
ศิริชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จากัด จากบริษัทอื่นเป็นบริษทั ย่อยตามที่กล่าวไว้ในข้อ 3.2
ต้นทุนในการตกแต่งร้านอาหารญี่ปุ่นซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ของกลุ่มบริษัท
ต้นทุนในการปรับปรุงศูนย์การค้าและศูนย์อาหาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์

4

ซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการดาเนินงานอื่น ๆ

5

ค่าเสื่อมราคาสาหรับปี

6

อื่น ๆ
รวมรำยกำรเปลี่ยนแปลงสุทธิ

ล้ำนบำท
1,049
44
54
134
(498)
31
814
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3.8 ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ำ
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าเป็นเงินจ่ายล่วงหน้าให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อทาสัญญาการให้สิทธิใช้ประโยช น์
ศูน ย์ การค้า บริ เวณสี่แ ยกปทุ ม วัน ตามที่ ก ล่า วไว้ใ นข้อ ที่ 2.2.1 ค่ าเช่ าจ่ า ยล่ว งหน้ า มี ยอดคงเหลือ ณ วั น ที่
31 ธันวาคม 2557 เป็นจานวน 1,190 ล้านบาท โดยมียอดลดลง 347 ล้านบาท หรือ 23% ในระหว่างปีปัจจุบันมี
การจ่ายค่าเช่าที่ดินตามสัญญาเช่าเป็นจานวน 410 ล้านบาท ในขณะที่ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้ามีการตัดจาหน่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายสาหรับปีตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่าเป็นจานวน 757 ล้านบาท
3.9 ทรัพย์สินรอกำรขำย
ทรัพย์สินรอการขายมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นจานวน 256 ล้านบาท โดยมียอดเพิ่มขึ้นเป็น
จานวน 205 ล้านบาท หรือ 405% ส่วนใหญ่เป็นทรัพย์สินที่เกิดจากสัญญาขายฝากที่ผู้ขายฝากไม่มาไถ่คืน
ภายในกาหนดเวลา อย่างไรก็ตาม มีการทาสัญญาจะซื้อจะขายกับผู้ขายฝากให้สามารถซื้อทรัพย์สินคืนได้
ภายในกาหนดเวลาที่ตกลงกันไว้
4

หนี้สิน

4.1 เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นจานวน
778 ล้านบาท โดยมียอดลดลง 612 ล้านบาท หรือ 44% เนื่องจากมีการจ่ายชาระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นที่ถึง
กาหนดชาระในปีปัจจุบันโดยใช้กระแสเงินสดจากการดาเนินงานรวมเป็นจานวน 708 ล้านบาท และบริษัทย่อย
แห่งหนึ่งกู้ยืมเงินเพิ่ม 100 ล้านบาท เพื่อลงทุนในกิจการร่วมค้าแห่งใหม่ตามที่กล่าวไว้ในข้อ 3.5
4.2 ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรรับล่วงหน้ำ
ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า (รวมส่วนที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี ) มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557 เป็นจานวน 2,885 ล้านบาท โดยมียอดลดลง 425 ล้านบาท หรือ 13% โดยมีสาเหตุหลักมาจากการรับรู้
เป็นรายได้สาหรับปีเป็นจานวน 505 ล้านบาท โดยวิธีเส้นตรงตามอายุของสัญญาเช่าระยะยาว
4.3 เงินมัดจำรับ
เงิ น มั ด จ ารั บ มี ย อดคงเหลื อ ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2557 เป็ น จ านวน 1,350 ล้ า นบาท โดยมี ย อดเพิ่ ม ขึ้ น
152 ล้านบาท หรือ 13% ยอดเพิ่มขึ้นที่สาคัญได้แก่ เงินรับล่วงหน้าจากการขายห้องชุดภายใต้โครงการ
Quinn Condominium จานวน 89 ล้านบาท เงินประกันผลงานการก่อสร้างอาคารศูนย์การค้าใหม่ Ha Ha
จานวน 21 ล้านบาท และเงินประกันการเช่าพื้นที่ศูนย์การค้า Ha Ha จานวน 31 ล้านบาท
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5

ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นจานวน 16,877 ล้านบาท โดยมียอดเพิ่มขึ้น
จานวน 926 ล้านบาท หรือ 6% รายการเคลื่อนไหวที่สาคัญมีดังต่อไปนี้
5.1 กาไรสะสมเพิ่มขึ้น 790 ล้านบาท โดยยอดที่เพิ่มขึ้นจานวน 1,591 ล้านบาท เป็นกาไรจากการดาเนินงาน
สาหรับปี ในขณะที่ยอดลดลง 801 ล้านบาท จากการจ่ายเงินปันผล
5.2 องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 115 ล้านบาท ในจานวนนี้เป็นยอดเพิ่มขึ้นจากกาไรที่ยังไม่
เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายจานวน 85 ล้านบาท โดยแสดงเป็นยอดสุทธิจากหนี้สินภาษี
เงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้อง

กำรวิเครำะห์สภำพคล่อง
6. กระแสเงินสดของกลุ่มบริษัทสาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ 2556 สรุปได้ดังนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
กระแสเงินสด
เพิ่มขึ้น/(ลดลง)

2557

2556

กาไรสุทธิจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนี้สินดาเนินงาน
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดาเนินงาน - สุทธิ

2,202

1,971

231

12%

(305)

(1,546)

1,241

80%

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมดาเนินงาน

1,897

425

1,472

346%

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน

(812)

4,108

(4,920)

(120%)

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

(2,178)

(4,609)

2,431

53%

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ

(1,093)

(76)

(1,017)

1,338%

6.1 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
รายการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของกระแสเงินสดรับจากการดาเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และ
หนี้สินดาเนินงานได้กล่าวไว้ในส่วนของการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานและฐานะการเงินข้างต้นแล้ว
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6.2 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุนลดลง 4,920 ล้านบาท หรือ 120% เนื่องจากปัจจัยหลักดังต่อไปนี้
ปัจจัยที่ทำให้กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น
ก)

ในปี 2556 ได้มีการลงทุนในหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท เอ็ม จี 1 จากัด จานวน 465 ล้านบาท เพื่อถือครอง
ที่ดินในจังหวัดกระบี่

ข)

ในปี 2556 ได้มีการซื้อที่ดินบริเวณถนนสุขุมวิท 101/1 เป็นจานวน 492 ล้านบาท เพื่อนาไปพัฒนาเป็น
โครงการในอนาคต

ปัจจัยที่ทำให้กระแสเงินสดลดลง
ค)

เงินสดรับจากการขาย(สุทธิจ ากเงิ นสดจ่ ายซื้อ )เงินลงทุนในหลัก ทรัพย์ ในความต้อ งการตลาดลดลง
775 ล้านบาท

ง)

เงินสดรับจากการรับชาระคืนเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน(สุทธิจากเงินสดจ่ายเพื่อให้กู้ยืม
เงิน)ลดลง 750 ล้านบาท เนื่องจากกลุ่มบริษัทร่วมได้จ่ายชาระคืนเงินกู้ยืมทั้งจานวนในเดือนธันวาคม
2556

จ)

ในปี 2557 เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัท ประกันชีวิตนครหลวงไทย จากัด (มหาชน) และจากการลงทุน
เพิ่มในบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจกอล์ฟ ตามที่กล่าวไว้ในข้อ 3.4 รวมเป็นจานวน 477 ล้านบาท

ฉ)

ในปี 2556 มี เ งิ น สดรั บ จากการขายเงิ น ลงทุ น ในบริ ษั ท ย่ อ ยที่ ป ระกอบธุ ร กิ จ ให้ เ ช่ า ที่ ดิ น จ านวน
2,348 ล้านบาท

ช)

กระแสเงิ น สดรั บ จากการขายที่ ดิ น อาคาร และอุ ป กรณ์ และอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ การลงทุ น ลดลง
1,186 ล้านบาท เนื่องจากในงวดเดียวกันของปีก่อนได้รับเงินจากการขายที่ดินในอาเภอเกาะสมุยเป็น
จานวน 1,300 ล้านบาท

ซ)

ในปี 2556 มีกระแสเงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย “สยามเดลีซ” 500 ล้านบาท จากส่วนที่เป็น
ของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริษัทย่อย เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสาหรับการก่อสร้างอาคาร
ศูนย์การค้าแห่งใหม่
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6.3

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินเพิ่มขึ้น 2,431 ล้านบาท หรือ 53% โดยมีสาเหตุหลักดังต่อไปนี้
ปัจจัยที่ทำให้กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น
ก)

ในปี 2556 มีกระแสเงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนคืนเพื่อบริหารทางการเงินเป็นจานวน 2,805 ล้านบาท

ข)

ในปี 2556 มีการออกหุ้นกู้เป็นจานวนเงิน 2,000 ล้านบาท เพื่อนาไปชาระคืนหุ้ นกู้ที่ถึงกาหนดชาระใน
งวดเดียวกันเป็นจานวน 3,000 ล้านบาท

ปัจจัยทีท่ ำให้กระแสเงินสดลดลง
ค)

เงิ น สดรั บ จากเงิ น กู้ ยื ม ระยะสั้ น และระยะยาวจากสถาบั น การเงิ น (สุ ท ธิ จ ากเงิ น สดจ่ า ยคื น ) ลดลง
1,384 ล้านบาท เนื่องจากในงวดเดียวกันของปีก่อนมีการกู้ยืมเงินเพิ่มขึ้นเพื่อการลงทุ นในโครงการ
สินทรัพย์ต่าง ๆ การขยายธุรกิจเงินให้กู้ยืม และการซื้อหุ้นทุนคืน
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