บริ ษทั เอ็ม บี เค จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
คำอธิ บำยและกำรวิ เครำะห์งบกำรเงิ น
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558
กำรวิ เครำะห์ผลกำรดำเนิ นงำน
1. ภำพรวมผลกำรดำเนิ นงำน
ผลการดาเนินงานของบริษัท เอ็ม บี เค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) สาหรับปี ส้นิ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2558 และ 2557 มีดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
สำหรับงวดปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2558

2557

เพิ่ มขึน้ /ลดลง

11,550

9,113

2,437

27%

1,961

1,411

550

39%

ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้า

226

316

(90)

(28%)

รายได้อ่นื

436

650

(214)

(33%)

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

(487)

(411)

(76)

(18%)

ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล

(374)

(362)

(12)

(3%)

กาไรสุทธิ
ขาดทุน / (กาไร) ส่วนทีเ่ ป็ นของผูม้ สี ว่ นได้เสียทีไ่ ม่มี
อานาจควบคุมของบริษทั ย่อย

1,762
53

1,604
(13)

158
66

10%
508%

กำไรสุทธิ ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริษทั ฯ

1,815

1,591

224

14%

กำไรสุทธิ ต่อหุ้น (บำท)

1.36

1.19

0.17

14%

รำยได้จำกกำรดำเนิ นงำน
กาไรจากการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานในภาพรวมของกลุ่มบริษทั สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของ
ปี ก่อน พบว่าทุกส่วนงานธุรกิจของกลุ่มบริษทั มีผลประกอบการทีด่ ขี น้ึ โดยมีรายได้จากการดาเนินงานสาหรับ ปี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เป็ นจานวน 11,550 ล้านบาท และ 9,113 ล้านบาท ตามลาดับ รายได้
เพิม่ ขึน้ 2,437 ล้านบาท หรือ 27% กาไรสุทธิสว่ นทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ (“กาไรสุทธิ”) สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เป็ นจานวน 1,815 ล้านบาท และ 1,591 ล้านบาท ตามลาดับ กาไรสุทธิมียอด
เพิม่ ขึน้ 224 ล้านบาท หรือ 14% โดยมีรายการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญดังนี้
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 ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ และโรงแรมปทุมวัน ปริน๊ เซส ได้รบั ผลกระทบจากเหตุชุมนุ มทางการเมือง
ครัง้ ใหญ่ ในระหว่างวันที่ 9 มกราคม ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2557 โดยกลุ่มผู้ชุมนุ มได้ปิดถนนบริเวณสี่แยก
ปทุมวันหน้าศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ นอกจากนี้ เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองดังกล่าวและการ
ประกาศใช้กฎอัยการศึกในเดือนพฤษภาคม 2557 ยังได้ส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของธุรกิจอื่น ๆ
ของกลุ่มบริษัท รวมถึงธุร กิจของบริษัท ร่ว ม จึงทาให้กลุ่ม บริษัทมีผลการดาเนิ นงานที่ลดลงในช่วงเวลา
ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ในปี 2558 เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองได้กลับคืนสู่สภาพปกติ จึงทาให้ทุก
ส่วนงานธุรกิจของกลุ่มบริษทั มีผลประกอบการทีด่ ขี น้ึ
 กลุ่ ม ธุ ร กิจ อสัง หาริม ทรัพ ย์มีผ ลประกอบการดีข้ึน มากเนื่ อ งจากการรับ รู้ ร ายได้ ข องโครงการ Quinn
Condominium เป็ นจานวน 1,856 ล้านบาท ซึง่ โครงการดังกล่าวได้สร้างเสร็จและเริม่ รับรูร้ ายได้เมื่อมีการ
โอนกรรมสิทธิตั์ ง้ แต่เดือนสิงหาคม 2558
 ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้าลดลง 90 ล้านบาท หรือ 28% โดยมีสาเหตุหลัก
มาจากบริษทั ร่วมแห่งหนึ่งทีป่ ระกอบธุรกิจประกันชีวติ มีผลขาดทุนจากการดาเนินงาน ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นผล
มาจากการปรับลดลงในมูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการตลาด
 รายได้อ่นื ลดลง 214 ล้านบาท หรือ 33% เนื่องจากในปี 2557 มีการรับรู้กาไรจากการขายที่ดนิ ในจังหวัด
ระยองและกาไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการตลาดรวมเป็ นจานวนเงิน 238 ล้านบาท
 ค่าใช้จ่ายทางการเงินเพิม่ ขึน้ 76 ล้านบาท หรือ 18% เนื่องจากมีการออกหุ้นกูเ้ พิม่ ในระหว่างปี 2558 และ
การเพิม่ ขึน้ ของเงินกูย้ มื ระยะสัน้ ตามทีก่ ล่าวไว้ในข้อ 4.1 และข้อ 4.3 ตามลาดับ
2. รำยได้และผลกำรดำเนิ นงำนแยกตำมส่วนงำน
กลุ่มบริษทั ดาเนินกิจการโดยแบ่งเป็ น 8 ส่วนงานหลักคือ
1) ธุรกิจศูนย์การค้า ดาเนินธุรกิจให้เช่าพืน้ ทีแ่ ก่ผเู้ ช่ารายย่อยเพื่อประกอบธุรกิจภายในศูนย์การค้า และธุรกิจให้
เช่าพืน้ ทีอ่ าคารสานักงาน
2) ธุรกิจโรงแรม ดาเนินธุรกิจ ให้บริการห้องพัก อาคารและเครื่องดื่ม และบริการอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการพัก
อาศัยและการเดินทาง
3) ธุรกิจกอล์ฟ ดาเนินกิจการให้บริการสนามกอล์ฟ คลับเฮ้าส์ และจาหน่ายอุปกรณ์กอล์ฟ
4) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ดาเนินธุรกิจพัฒนาทีอ่ ยู่อาศัยเพื่อขาย รับบริหารทรัพย์สนิ และประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ
5) ธุรกิจอาหาร ดาเนินธุรกิจจาหน่ายข้าวสารทัง้ ภายในประเทศและเพื่อการส่งออก และธุรกิจศูนย์อาหาร
6) ธุรกิจการเงิน ดาเนินธุรกิจให้สนิ เชื่อทัวไปเพื
่
่อทีอ่ ยู่อาศัย และสินเชื่อระยะสัน้ (Bridge loan) ทีม่ หี ลักประกัน
เป็ นอสังหาริมทรัพย์ท่มี ีมูลค่า ตัง้ อยู่ในทาเลดี และเป็ นที่ต้องการของตลาด และธุรกิจให้สนิ เชื่อเช่าซื้อ
รถจักรยานยนต์
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7) ธุรกิจอื่น ๆ ดาเนินธุรกิจประมูลรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (บริษทั ทีด่ าเนินธุรกิจดังกล่าวมีสถานะเป็ นบริษทั
ร่วม ดังนัน้ การรับรูผ้ ลการดาเนินงานจึงอยู่ในรูปของส่วนแบ่งกาไรจากบริษทั ร่วม)
8) ธุรกิจสนับสนุน เป็ นหน่วยงานสนับสนุน (back office) ให้กบั กลุ่มบริษทั
รายการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญของรายได้จากการดาเนินงาน และกาไร(ขาดทุน) จากการดาเนินงานแยกตามส่วน
งาน สาหรับสาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2557 มีดงั ต่อไปนี้
2.1 รำยได้จำกกำรดำเนิ นงำน – ตำมส่วนงำนธุรกิ จ
(หน่วย: ล้านบาท)

สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
ส่วนงำนธุรกิ จ

2558

2557

ศูนย์การค้า

4,004

3,895

109

3%

โรงแรม

1,189

1,123

66

6%

กอล์ฟ

465

378

87

23%

อสังหาริมทรัพย์

2,195

539

1,656

307%

อาหาร

2,554

1,952

602

31%

การเงิน

1,134

1,182

(48)

(4%)

อื่นๆ

-

37

(37)

(100%)

สนับสนุน

9

7

2

29%

11,550

9,113

2,437

27%

รวม

เพิ่ มขึน้ /(ลดลง)

กลุ่ม บริษัท มีรายได้จากการดาเนิน งานสาหรับ ปี ส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เป็ นจานวน
11,550 ล้า นบาท และ 9,113 ล้า นบาท ตามลาดับ รายได้เ พิ่ม ขึ้น อย่า งมีสาระสาคัญ เป็ น จ านวน
2,437 ล้านบาท หรือ 27% ส่วนงานธุรกิจทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงของรายได้ทส่ี าคัญมีดงั นี้
2.1.1 ธุรกิจศูนย์การค้ามีรายได้เพิม่ ขึน้ 109 ล้านบาท หรือ 3% โดยมีรายการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญดังนี้
 ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ มีรายได้เพิม่ ขึน้ 91 ล้านบาท เนื่องจากมีการปรับเพิม่ อัตราค่าเช่า
พืน้ ทีป่ ระจาปี ตามภาวะเศรษฐกิจ ประกอบกับในปี 2557 ได้มกี ารปรับลดค่าเช่าและค่าบริการเพื่อ
เป็ นการช่วยเหลือผู้เช่ารวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 50 ล้านบาท จากผลกระทบของเหตุการณ์ชุมนุ มทาง
การเมืองในระหว่างวันที่ 9 มกราคม ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2557 ในทางตรงกันข้าม ในระหว่างปี 2558
ได้มกี ารทยอยปิ ดพื้นที่เช่าบางส่วนเพื่อปรับปรุงพื้นที่ภายในศูนย์การค้าให้มคี วามทันสมัยมาก
ยิง่ ขึน้ และเพื่อให้เข้ากับรูปแบบการจัดร้านของผูเ้ ช่ารายใหม่ ๆ

หน้ า 3/12

 การเปิ ดดาเนินงานของศูนย์การค้า “Ha Ha” บนถนนศรีนครินทร์ ซึง่ โซนพืน้ ทีเ่ ช่าเพื่อการศึกษาได้
เปิ ดดาเนินการในเดือนเมษายน 2557 ส่วนพืน้ ทีใ่ ห้เช่าเพื่อการพาณิชย์บางส่วนได้เริม่ ทยอยเปิ ด
ดาเนินการตัง้ แต่เดือนตุลาคม 2557 จึงทาให้รายได้เพิม่ ขึน้ 20 ล้านบาท
2.1.2

ธุรกิจโรงแรมมีรายได้เพิม่ ขึน้ 66 ล้านบาท หรือ 6% โดยมีรายการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญดังนี้
 โรงแรมปทุมวัน ปริน๊ เซส มีอตั ราการเข้าพักสูงขึน้ ทาให้รายได้เพิม่ ขึน้ 112 ล้านบาท เนื่องจากในปี
2557 ได้รบั ผลกระทบจากเหตุการณ์ชุมนุ มทางการเมืองและการประกาศใช้กฎอัยการศึก จึงทาให้
จานวนนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติน้อยลงในช่วงเวลาดังกล่าว
 โรงแรมดุสติ ธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท (ชื่อเดิม “โรงแรมเชอราตัน กระบี่ บีช รีอร์ท ”) และโรงแรม
ลยานะ รีสอร์ท แอน์สปา ในจังหวัดกระบี่ มีการปิ ดปรับปรุงห้องพักในช่วง Low season ของปี
2558 จึงทาให้รายได้ลดลง 43 ล้านบาท

2.1.3

ธุรกิจกอล์ฟมีรายได้เพิม่ ขึน้ 87 ล้านบาท หรือ 23% ส่วนใหญ่เป็ นรายได้จากสนามกอล์ฟแห่งใหม่
ภายใต้ช่อื “บางกอก กอล์ฟ คลับ ” ที่บริษัทได้มาเมื่อวัน ที่ 30 ธัน วาคม 2557 (จากการปรับปรุ ง
โครงสร้างหนี้) สนามกอล์ฟดังกล่าวมีรายได้ในปี ปัจจุบนั เป็ นจานวน 101 ล้านบาท

2.1.4

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มรี ายได้เพิม่ ขึน้ อย่างมีสาระสาคัญเป็ นจานวน 1,656 หรือ 307% โดยมีรายการ
เปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญดังนี้
 โครงการ “Quinn Condominium” ซึ่งเป็ นโครงการห้องชุดตัง้ อยู่บนถนนรัชดาภิเษก ซอย 17
ได้ดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มมีการโอนกรรมสิทธิเ์ พื่อรับรู้รายได้ตงั ้ แต่เดือนสิงหาคม
2558 เป็ นต้นไป ดังนัน้ จึงทาให้มกี ารรับรูร้ ายได้จากโครงการดังกล่าวในปี ปัจจุบนั เป็ นจานวนเงิน
1,856 ล้านบาท ประกอบกับรัฐบาลได้มกี ารกระตุ้นเศรษฐกิจ ในภาคอสังหาริมทรัพย์โดยให้มกี าร
ลดหย่อนค่าธรรมเนียมการโอนบ้านและค่าจดจานองหลักประกันเป็ นระยะเวลา 6 เดือน เริม่ ตัง้ แต่
วันที่ 29 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2559 จึงทาให้ในระหว่างไตรมาสที่ 4 ปี 2558 มีการ
โอนกรรมสิทธิห้์ องชุดเป็ นจานวนมาก
 รายได้จากบ้านในโครงการสบายวิลเลจ 2 ในจังหวัดภูเก็ต และโครงการบ้านร่มไม้ 1 - บ่อวิน ใน
จังหวัดชลบุรี ลดลงเป็ นจานวน 200 ล้านบาท เนื่องจากโครงการดังกล่าวได้สร้างเสร็จและรับรู้
รายได้เป็ นส่วนใหญ่แล้วในปี 2557 และใกล้จะปิ ดการขายแล้ว ส่วนในปี 2558 โครงการพัฒนาทีอ่ ยู่
อาศัยโครงการใหม่หลายโครงการยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง เช่น โครงการบ้านร่มไม้ 2 – บ่อวิน
เฟส 1 ในจังหวัดชลบุรี ซึ่งได้สร้างเสร็จและเริม่ รับรู้รายได้ในเดือนธันวาคม 2558 เป็ นจานวน
6 ล้านบาท โครงการบ้านร่ มไม้ 3 – ปลวกแดง เฟส 1 ในจังหวัดระยอง ยังอยู่ใ นระหว่ างการ
ก่อสร้าง ซึง่ คาดว่าจะแล้วเสร็จและเริม่ รับรูร้ ายได้ในไตรมาสที่ 2 ปี 2559

2.1.5

ธุรกิจอาหารมีรายได้เพิม่ ขึน้ 602 ล้านบาท หรือ 31% โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายได้จากการขายข้าว
เพิม่ ขึน้ 535 ล้านบาท เนื่องจากมีปริมาณการสังซื
่ อ้ ข้าวของลูกค้าในต่างประเทศเพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะจาก
ประเทศจีน ฟิ ลปิ ปิ นส์ และอินโดนีเซีย
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2.1.6

ธุรกิจการเงินมีรายได้ลดลง 48 ล้านบาท หรือ 4% โดยมีรายการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญดังนี้
 ธุรกิจให้สนิ เชื่อมีรายได้ลดลง 95 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการปรับโครงสร้างหนี้เป็ นทุน
ของสนามกอล์ฟ บางกอกกอล์ฟ คลับ ตามที่ก ล่า วไว้ใ นข้อ 2.1.3 จึง ท าให้ด อกเบี้ย รับ ลดลง
61 ล้านบาท
 ธุรกิจให้เช่าซือ้ รถจักรยานยนต์มรี ายได้เพิม่ ขึน้ 47 ล้านบาท ตามการเติบโตของธุรกิจ ประกอบกับ
ในปี 2558 มีการรับรูร้ ายได้อ่นื จานวน 21 ล้านบาท ทีเ่ กิดจากการประมูลขายพอร์ตลูกหนี้เช่าซือ้ ที่
ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ NPL (Non-performing loan) ทีเ่ คยตัดหนี้สญ
ู ไปแล้ว

2.1.7

ธุรกิจ อื่น ๆ มีรายได้ลดลงทัง้ จานวน 37 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทย่อยสองแห่งที่ประกอบธุรกิจเป็ น
ตัวแทนจาหน่ายรถจักรยานยนต์ได้หยุดการดาเนินธุรกิจตัง้ แต่เดือนมิถุนายน 2557

2.2 กำไร(ขำดทุน)จำกกำรดำเนิ นงำน – ตำมส่วนงำนธุรกิ จ
(หน่วย: ล้านบาท)

สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
ส่วนงำนธุรกิ จ

เพิ่ มขึน้ /(ลดลง)

2558

2557

924

897

27

3%

โรงแรม

22

(80)

102

128%

กอล์ฟ

26

14

12

86%

525

145

380

262%

อาหาร

77

54

23

43%

การเงิน

376

394

(18)

(5%)

-

(14)

14

100%

11

1

10

1,000%

1,961

1,411

550

39%

ศูนย์การค้า

อสังหาริมทรัพย์

อื่นๆ
สนับสนุน
รวม

กลุ่มบริษัท มีกาไรจากการดาเนินงานสาหรับปี ส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 เป็ นจานวน
1,961 ล้านบาท และ 1,411 ล้านบาท ตามลาดับ เพิม่ ขึน้ 550 ล้านบาท หรือ 39% โดยภาพรวมผลการ
ดาเนินงานจะผันแปรไปตามรายได้ ภาวะเศรษฐกิจ ผลกระทบจากเหตุชุมนุ มทางการเมืองตามที่กล่าว
ข้างต้น และรายการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญคือ ธุรกิจโรงแรมมีกาไรจากการดาเนินงานเพิม่ ขึน้ 102 ล้านบาท
ซึง่ เพิม่ ขึน้ ในสัดส่วนที่มากกว่าการเพิม่ ขึน้ ของรายได้ เนื่องจากในปี 2558 โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซสมี
ทรัพย์สนิ หลักทีค่ ดิ ค่าเสือ่ มราคาเต็มมูลค่าแล้ว จึงทาให้ค่าเสื่อมราคาลดลงเมื่อเทียบกับปี ก่อนเป็ นจานวน
53 ล้านบาท

หน้ า 5/12

กำรวิ เครำะห์ฐำนะทำงกำรเงิ น
รายการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญของสินทรัพย์ หนี้สนิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เมื่อเทียบกับยอด
คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
31 ธ.ค. 2558
31 ธ.ค. 2557
เพิ่ มขึน้ /(ลดลง)
สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม
3.

40,549
22,609
17,940

37,909
21,032
16,877

2,640
1,577
1,063

7%
7%
6%

สิ นทรัพย์

3.1 เงิ นลงทุนชัวครำว
่
และเงิ นลงทุนระยะยำวอื่น
เงินลงทุนชัวคราวและเงิ
่
นลงทุนระยะยาวอื่น ส่วนใหญ่เป็ นเงินลงทุนในตราสารทุน ซึง่ จัดประเภทเป็ นหลักทรัพย์
เผื่อขายในความต้องการตลาด มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็ นจานวน 9,133 ล้านบาท โดยมี
ยอดเพิม่ ขึน้ อย่างมีสาระสาคัญเป็ นจานวน 3,488 ล้านบาท หรือ 62% เนื่องจากมีการซือ้ เงินลงทุนในหลักทรัพย์
เผื่อขายในความต้องการตลาดเป็ นจานวน 3,350 ล้านบาท และจากการปรับเพิม่ ขึ้นในมูลค่ายุติธรรมของ
หลักทรัพย์เผื่อขายทีถ่ อื อยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็ นจานวน 140 ล้านบาท
3.2 ลูกหนี้ กำรค้ำและลูกหนี้ อื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็ นจานวน 954 ล้านบาท โดยมียอด
เพิม่ ขึน้ 336 ล้านบาท หรือ 54% ส่วนใหญ่เป็ นลูกหนี้ของธุรกิจข้าวทีม่ ยี อดเพิม่ ขึน้ 404 ล้านบาท เนื่องจากใน
เดือนธันวาคม 2558 มีปริมาณยอดสังซื
่ อ้ ข้าวจากต่างประเทศเป็ นจานวนมาก
3.3 เงิ นให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
เงินให้สนิ เชื่อแก่ลกู หนี้(รวมส่วนทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี ) มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็ น
จานวน 5,540 ล้านบาท มียอดเพิม่ ขึน้ เล็กน้อย 11 ล้านบาท หรือ 0.2% โดยมีรายการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญดังนี้
ก) ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซือ้ รถจักรยานยนต์มยี อดเพิม่ ขึน้ 298 ล้านบาท ซึง่ เป็ นไปตามการเติบของธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่อง
ข) ลูกหนี้เงินให้กยู้ มื มียอดลดลง 274 ล้านบาท เนื่องจากมีลูกหนี้เงินให้กยู้ มื รายใหญ่ได้ขอปิ ดบัญชีเงินกูย้ ื ม
ก่อนครบกาหนดชาระ ประกอบกับในปี ปัจจุบนั มีลูกหนี้เงินให้กู้ยืมที่ถึงกาหนดชาระมากกว่ายอดปล่อย
สินเชื่อ จึงทาให้พอร์ตการให้สนิ เชื่อในภาพรวมมียอดลดลง
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3.4 สิ นค้ำคงเหลือ
สินค้าคงเหลือมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็ นจานวน 2,428 ล้านบาท ลดลง 581 ล้านบาท หรือ
19% โดยมีสาเหตุหลักมาจากต้นทุนในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มยี อดลดลง 640 ล้านบาท ซึ่งมีรายการ
เปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญมีดงั นี้
ก) ต้นทุนของโครงการ “Quinn Condominium” ซึง่ เป็ นโครงการห้องชุดตัง้ อยู่บนถนนรัชดาภิเษก มียอดลดลง
844 ล้านบาท เนื่องจากมีการรับรูร้ ายได้และต้นทุนตัง้ แต่เดือนสิงหาคม 2558
ข) ต้นทุนของโครงการบ้านร่มไม้ 2 – บ่อวิน เฟส 1 ซึง่ เป็ นโครงการบ้านพักอาศัยอยู่ในจังหวัดชลบุรี มียอด
เพิม่ ขึน้ 84 ล้านบาท โครงการดังกล่าวได้สร้างเสร็จและเริม่ รับรูร้ ายได้และต้นทุนตัง้ แต่เดือนธันวาคม 2558
ค) ต้นทุนของโครงการบ้านร่มไม้ 3 และ 4 – ปลวกแดง ซึง่ เป็ นโครงการบ้านพักอาศัย อยู่ในจังหวัดระยอง มี
ยอดเพิม่ ขึน้ 125 ล้านบาท โดยโครงการดังกล่าวยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง
3.5 เงิ นลงทุนในบริษทั ร่วมและกำรร่วมค้ำ
เงินลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้ามียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็ นจานวน 3,668 ล้านบาท
โดยมียอดเพิม่ ขึน้ 214 ล้านบาท หรือ 6% รายการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญมีดงั ต่อไปนี้
ก) ยอดเพิ่มขึน้ จานวน 86 ล้านบาท จากการลงทุนเพิม่ ในบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจโรงแรม 61 ล้านบาท
ธุรกิจประกันชีวติ 23 ล้านบาท และธุรกิจกอล์ฟ 2 ล้านบาท
ข) ในเดือ นกุ ม ภาพัน ธ์ 2558 บริษั ท ย่ อ ยแห่ ง หนึ่ ง ได้ จ่ า ยช าระค่ า หุ้ น ส่ ว นที่เ หลือ ทัง้ หมด เป็ นจ านวน
50 ล้านบาท เพื่อลงทุนในหุน้ สามัญของบริษทั แห่งหนึ่งซึง่ ประกอบธุรกิจห้างสรรพสินค้าโตคิว ทีพ่ าราไดซ์
พาร์ค ภายใต้สญ
ั ญาร่วมค้า โดยบริษทั ย่อยดังกล่าวมีสดั ส่วนการถือหุน้ ร้อยละ 50
ค) รับรูส้ ว่ นแบ่งกาไรตามวิธสี ว่ นได้เสีย 226 ล้านบาท
ง) ยอดลดลงจานวน 129 ล้านบาท จากเงินปั นผลรับ

หน้ า 7/12

3.6 อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็ นจานวน 10,645 ล้านบาท โดยมี
ยอดลดลง 404 ล้านบาท หรือ 4% รายการเคลื่อนไหวทีส่ าคัญมีดงั ต่อไปนี้
รำยกำร

ล้ำนบำท

1 ต้นทุนในการปรับปรุงศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ และโครงการก่อสร้าง Sky Walk

205

2 ซือ้ ทีด่ นิ ทีพ่ ร้อมอาคารทีอ่ ยู่บริเวณรอบสนามกอล์ฟบางกอก กอล์ฟ คลับ

157

3 ต้นทุนในการสร้างอาคารจอดรถ และปรับปรุงพืน้ ทีร่ อบอาคารกลาสเฮ้าส์รชั ดาซึง่ เป็ น
สานักงานให้เช่า
4 โอนเปลีย่ นการจัดประเภทบางส่วนของทีด่ นิ ทีแ่ สดงอยู่ภายใต้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทุน ไปเป็ นทีด่ นิ รอการพัฒนา
5 ค่าเสือ่ มราคาสาหรับปี
6 อื่น ๆ
รวมรำยกำรเปลี่ยนแปลงสุทธิ

23
(105)
(702)
18
(404)

3.7 ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ มยี อดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็ นจานวน 4,631 ล้านบาท โดยมียอด
ลดลง 122 ล้านบาท หรือ 3% รายการเคลื่อนไหวทีส่ าคัญ มีดงั ต่อไปนี้
รำยกำร

ล้ำนบำท

1 ต้นทุนทีด่ นิ - ค่าธรรมเนียมซึง่ เกิดจากการโอนทีด่ นิ จากกองทุนรวมธนชาติพร๊อพเพอร์ต้ี
ฟั นด์ 1 ให้กบั บริษทั ย่อยทีด่ าเนินธุรกิจสนามกอล์ฟในจังหวัดภูเก็ต เนื่องจากครบ
กาหนดอายุกองทุนในวันที่ 31 สิงหาคม 2558
2 ต้นทุนในการปรับปรุงโรงแรมดุสติ ธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท (ชื่อเดิม “โรงแรมเชอราตัน
กระบี่ บีช รีสอร์ท”) ในจังหวัดกระบี่
3 ต้นทุนในการปรับปรุงโรงแรมลยานะ รีสอร์ท แอนด์ สปา ในจังหวัดกระบี่

92

4 ซือ้ รถยนต์ใหม่เพื่อทดแทนรถยนต์เดิมทีค่ รบกาหนดอายุการใช้งาน

35

5 ต้นทุนในการปรับปรุงศูนย์อาหารและร้านอาหาร

31

6 ซือ้ อุปกรณ์เพื่อใช้ในการดาเนินงานอื่น ๆ
7 ค่าเสือ่ มราคาสาหรับปี
8 อื่น ๆ
รวมรำยกำรเปลี่ยนแปลงสุทธิ

17
43

112
(451)
(1)
(122)
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3.8 ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ ำ
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าเป็ นเงินจ่ายล่วงหน้าให้กบั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อทาสัญญาการให้สทิ ธิใช้ประโยชน์
ศูนย์การค้าบริเวณสีแ่ ยกปทุมวัน ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้ามียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็ นจานวน
843 ล้านบาท โดยมียอดลดลง 347 ล้านบาท หรือ 29% ในระหว่างปี ปัจจุบนั มีการจ่ายค่าเช่าทีด่ นิ ตามสัญญา
เช่าเป็ นจานวน 410 ล้านบาท ในขณะที่ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้ามีการตัดจาหน่ ายเป็ นค่าใช้จ่ายสาหรับปี ตามวิธี
เส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่าเป็ นจานวน 757 ล้านบาท
3.9 ทรัพย์สินรอกำรขำย
ทรัพย์สนิ รอการขายมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็ นจานวน 29 ล้านบาท โดยมียอดลดลงเป็ น
จานวน 227 ล้านบาท หรือ 89% ทรัพย์สนิ รอการขายส่วนใหญ่เป็ นทรัพย์สนิ ทีเ่ กิดจากสัญญาขายฝากทีผ่ ขู้ าย
ฝากไม่มาไถ่คนื ภายในกาหนดเวลา อย่างไรก็ตาม มีการทาสัญญาจะซื้อจะขายกับผู้ขายฝากให้สามารถซื้อ
ทรัพย์สนิ คืนได้ภายในกาหนดเวลาที่ตกลงกันไว้ ในระหว่างปี 2558 ผูข้ ายฝากได้มกี ารมาซื้อทรัพย์สนิ คืน
200 ล้านบาท
3.10 สิ นทรัพย์ภำษี เงิ นได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีมยี อดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็ นจานวน 395 ล้านบาท มียอด
เพิม่ ขึน้ 112 ล้านบาท หรือ 40% โดยยอดที่เพิม่ ขึน้ จานวน 105 ล้านบาท เกิดจากค่าใช้จ่ายทีเ่ กี่ยวข้องกับ
สัญญาการให้สทิ ธิใช้ประโยชน์ศูนย์การค้าบริเวณสีแ่ ยกปทุมวัน ซึง่ ทางบัญชีรบั รู้เป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธเี ส้นตรง
ตลอดอายุของสัญญาเช่า ในขณะทีท่ างภาษีรบั รูเ้ ป็ นค่าใช้จ่ายตามจานวนเงินทีร่ ะบุไว้ในสัญญาเช่า ในปี 2558
ค่าใช้จ่ายทีร่ บั รูท้ างบัญชีมากกว่าทางภาษี ผลแตกต่างทีเ่ กิดขึน้ ถือเป็ นผลต่างด้านเวลา และคูณด้วยอัตราภาษี
เพื่อบันทึกเป็ นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
4

หนี้ สิน

4.1 เงิ นเบิ กเกิ นบัญชีและเงิ นกู้ยืมระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงิ น
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็ นจานวน
1,696 ล้านบาท โดยมียอดเพิม่ ขึน้ เป็ นจานวน 918 ล้านบาท หรือ 118% เพื่อนาเงินไปลงทุนในโครงการต่าง ๆ
และสร้างโอกาสในการลงทุน ตามทีก่ ล่าวไว้ในส่วนของสินทรัพย์ขา้ งต้น
4.2 หนี้ สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สนิ หมุนเวียนอื่นมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็ นจานวน 704 ล้านบาท มียอดเพิม่ ขึน้ เป็ น
จานวน 177 ล้านบาท หรือ 34% โดยมีสาเหตุหลักมากจากการรับเงินค่างวดผ่อนชาระจากการขายห้องชุด
Quinn Condominium เพิม่ ขึน้ 74 ล้านบาท และดอกเบีย้ รับล่วงหน้าของธุรกิจให้กยู้ มื เงินเพิม่ ขึน้ 26 ล้านบาท
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4.3 หุ้นกู้
หุ้น กู้(รวมส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่ งปี ) มีย อดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2558 เป็ นจ านวน
9,093 ล้านบาท โดยมียอดเพิม่ ขึน้ 1,000 ล้านบาท หรือ 12% เนื่องจากในเดือนมิถุนายน 2558 มีการออกหุน้ กู้
เพิม่ จานวน 1,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี เพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนและ/หรือขยายธุรกิจของกลุ่มบริษทั และ/หรือ
จ่ายชาระหนี้สนิ
4.4 ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรรับล่วงหน้ ำ
ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า (รวมส่วนทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี ) มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558 เป็ นจานวน 2,443 ล้านบาท มียอดลดลง 442 ล้านบาท หรือ 15% ส่วนใหญ่เป็ นการรับเงินค่าเช่าและ
ค่าบริการรับล่วงหน้าของธุรกิจศูนย์การค้า ซึ่งได้ตดั จาหน่ ายเป็ นรายได้ในปี 2558 เป็ นจานวน 447 ล้านบาท
โดยวิธเี ส้นตรงตามอายุของสัญญาเช่า
5

ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็ นจานวน 17,940 ล้านบาท โดยมียอดเพิม่ ขึน้
จานวน 1,063 ล้านบาท หรือ 6% รายการเคลื่อนไหวทีส่ าคัญมีดงั ต่อไปนี้
5.1 กาไรสะสมเพิม่ ขึน้ 1,017 ล้านบาท โดยยอดทีเ่ พิม่ ขึน้ จานวน 1,815 ล้านบาท เป็ นกาไรจากการดาเนินงาน
สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และกาไรจากการคานวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยจานวน
3 ล้านบาท ในขณะทีย่ อดลดลง 801 ล้านบาท จากการจ่ายเงินปั นผล
5.2 องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ อื หุน้ เพิม่ ขึน้ 104 ล้านบาท ในจานวนนี้เป็ นยอดเพิม่ ขึน้ จากกาไรทีย่ งั ไม่
เกิดขึน้ จริงจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายจานวน 119 ล้านบาท โดยแสดงเป็ นยอดสุทธิจากหนี้สนิ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทเ่ี กีย่ วข้อง เนื่องจากราคาตลาดของหลักทรัพย์เผื่อขายมีการปรับตัวเพิม่ ขึน้
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กำรวิ เครำะห์สภำพคล่อง
6. กระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 สรุปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
สำหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
กระแสเงิ นสด
เพิ่ มขึน้ /(ลดลง)
1,050
48%

2558
3,252

2557
2,202

439

(305)

744

244%

3,691

1,897

1,794

95%

(3,924)

(812)

(3,112)

(383%)

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

408

(2,178)

2,586

119%

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) - สุทธิ

175

(1,093)

1,268

116%

กาไรสุทธิจากการดาเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์
และหนี้สนิ ดาเนินงาน
การเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์และหนี้สนิ ดาเนินงาน - สุทธิ
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน

6.1 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
รายการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญของกระแสเงินสดจากการดาเนินงาน และการเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์และหนี้สนิ
ดาเนินงานได้กล่าวไว้ในส่วนของการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานและฐานะการเงินข้างต้นแล้ว
6.2 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนเพิม่ ขึน้ 3,112 ล้านบาท หรือ 383% เนื่องจากปั จจัยหลักดังต่อไปนี้
ปั จจัยทีท่ ำให้กระแสเงินสดเพิม่ ขึ้น
ก)

เงินสดจ่ายเพื่อซือ้ เงินลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้าลดลง 487 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักดังต่อไปนี้
 ในปี 2557 ได้มกี ารลงทุนซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ร่วมแห่งใหม่คอื บริษัทประกันชีวติ นครหลวงไทย
จากัด (มหาชน) ซึง่ ประกอบธุรกิจประกันชีวติ เป็ นจานวนเงิน 419 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2558 มี
การลงทุนเพิม่ ในบริษทั ร่วมดังกล่าว 23 ล้านบาท
 ในปี 2557 ได้มกี ารลงทุนในกิจการร่วมค้าแห่งหนึ่งที่ประกอบธุรกิจห้างสรรพสินค้าในพื้นที่ของ
พาราไดซ์พาร์ค โดยได้ชาระค่าหุน้ เป็ นจานวน 150 ล้านบาท ในขณะทีใ่ นปี 2558 ได้จ่ายชาระค่า
หุน้ ส่วนทีเ่ หลือ 50 ล้านบาท ตามทีก่ ล่าวไว้ในข้อ 3.5 (ข)
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ปั จจัยทีท่ ำให้กระแสเงินสดลดลง

6.3

ข)

เงินสดจ่ายซือ้ (สุทธิจากเงินสดรับจากการขาย) เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายในความต้องการตลาด
เพิม่ ขึน้ 3,264 ล้านบาท เพื่อบริหารสภาพคล่องทางการเงิน

ค)

เงินสดจ่ายซือ้ (สุทธิจากเงินสดรับจากการขาย) ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการ
ลงทุนเพิม่ ขึน้ 176 ล้านบาท

ง)

ในปี 2557 ได้รบั เงินจากการลดทุนในบริษทั ร่วมแห่งหนึ่งทีป่ ระกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์เป็ นจานวนเงิน
71 ล้านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินเพิม่ ขึน้ 2,585 ล้านบาท หรือ 119% โดยมีสาเหตุหลักดังต่อไปนี้
ปั จจัยทีท่ ำให้กระแสเงินสดเพิม่ ขึ้น
ก)

เงินสดรับ(สุทธิจากการจ่ายชาระคืน)จากเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินเพิม่ ขึน้ 1,526 ล้านบาท

ข)

ในเดือนมิถุนายน 2558 มีเงินสดรับจากการออกหุน้ กูร้ ะยะยาวเพิม่ ขึน้ 1,000 ล้านบาท
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