บริ ษทั เอ็ม บี เค จำกัด (มหำชน) และบริ ษทั ย่อย
คำอธิ บำยและกำรวิ เครำะห์งบกำรเงิ น
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2559 (ไตรมำสที่ 1)
กำรวิ เครำะห์ผลกำรดำเนิ นงำน
1. ภำพรวมผลกำรดำเนิ นงำน
ผลการดาเนินงานของบริษัท เอ็ม บี เค จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) สาหรับงวดสามเดือน
สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)

สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุดวันที่ 31 มีนำคม
เพิ่ มขึน้ /ลดลง

2559

2558

2,933

2,322

611

26%

669

478

191

40%

ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้า

59

111

(52)

(47%)

รายได้อ่นื

47

50

(3)

(6%)

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

(121)

(116)

(5)

(4%)

ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล

(132)

(109)

(23)

(21%)

13

7

6

86%

กำไรสุทธิ ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริษทั ฯ

535

421

114

27%

กำไรสุทธิ ต่อหุ้น (บำท)

0.40

0.31

0.09

29%

รำยได้จำกกำรดำเนิ นงำน
กาไรจากการดาเนินงาน

ส่วนทีเ่ ป็ นของผูม้ สี ว่ นได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมของบริษทั ย่อย

ผลการดาเนินงานในภาพรวมของกลุ่มบริษทั สาหรับงวดสามเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 เมื่อเทียบกับงวด
เดียวกันของปี ก่อน พบว่าทุกส่วนงานของกลุ่มบริษัทมีผลประกอบการที่ดีขน้ึ โดยมีรายได้จากการดาเนินงาน
สาหรับงวดสามเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 และ 2558 เป็ นจานวน 2,933 ล้านบาท และ 2,322 ล้านบาท
ตามลาดับ รายได้เพิม่ ขึน้ 611 ล้านบาท หรือ 26% กาไรสุทธิส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้น ของบริษัทฯ (“กาไรสุทธิ”)
สาหรับ งวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 และ 2558 เป็ นจานวน 535 ล้านบาท และ 421 ล้านบาท
ตามลาดับ กาไรสุทธิมยี อดเพิม่ ขึน้ เป็ นจานวน 114 ล้านบาท หรือ 27% โดยมีรายการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญดังนี้
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a) กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มรี ายได้และกาไรจากการดาเนินงานก่อนภาษีเพิม่ ขึน้ อย่างมีสาระสาคัญเป็ น
จานวน 534 ล้านบาท และ 180 ล้านบาท ตามลาดับ ส่วนใหญ่เกิดจากการรับรูร้ ายได้ของโครงการ
“Quinn Condominium” ในไตรมาสปั จจุบนั โครงการห้องชุดดังกล่าวตัง้ อยู่บนถนนรัชดาภิเษก ซอย 17
ได้ดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเริม่ รับรูร้ ายได้เมื่อมีการโอนกรรมสิทธิตามกฎหมายในห้
องชุดให้กบั
์
ผู้ซ้ือ ตัง้ แต่ เ ดือนสิงหาคม 2558 เป็ นต้น ไป ประกอบกับ รัฐบาลได้มีการกระตุ้น เศรษฐกิจ ในภาค
อสังหาริมทรัพย์โดยให้มกี ารลดหย่อนค่าธรรมเนียมการโอนและค่าจดจานองหลักประกันเป็ นระยะเวลา
6 เดือน เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 29 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2559 จึงทาให้มกี ารโอนกรรมสิทธิห้์ องชุด
ในช่วงเวลาดังกล่าวเป็ นจานวนมาก
b) ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้ามียอดลดลง 52 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากการ
รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากการดาเนินงานของบริษัทร่วมแห่งหนึ่งที่ประกอบธุรกิจประกันชีวติ เพิ่มขึ้น
50 ล้านบาท ซึง่ เป็ นผลมาจากการตัง้ สารองประกันภัยสาหรับสัญญาประกันภัยระยะยาวเพิม่ ขึน้
2. รำยได้และผลกำรดำเนิ นงำนแยกตำมส่วนงำน
กลุ่มบริษทั ดาเนินกิจการโดยแบ่งเป็ น 8 ส่วนงานหลักคือ
1) ธุรกิจศูนย์การค้า ดาเนินธุรกิจให้เช่าพืน้ ทีแ่ ก่ผเู้ ช่ารายย่อยเพื่อประกอบธุรกิจภายในศูนย์การค้า และธุรกิจให้
เช่าพืน้ ทีอ่ าคารสานักงาน
2) ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว ดาเนินธุรกิจ ให้บริการห้องพัก อาคารและเครื่องดื่ม และบริการอื่น ๆ ที่
เกีย่ วข้องกับการพักอาศัยและการเดินทาง
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
7) ธุรกิจอื่น ๆ ดาเนินธุรกิจประมูลรถยนต์และรถจักรยานยนต์ (บริษทั ทีด่ าเนินธุรกิจดังกล่าวมีสถานะเป็ นบริษทั
ร่วม ดังนัน้ การรับรูผ้ ลการดาเนินงานจึงอยู่ในรูปของส่วนแบ่งกาไรจากบริษทั ร่วม)
8) ธุรกิจสนับสนุน เป็ นหน่วยงานสนับสนุน (back office) ให้กบั กลุ่มบริษทั
รายการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของรายได้ จากการดาเนินงาน และกาไร(ขาดทุน)จากการดาเนินงาน แยกตาม
ส่วนงาน สาหรับงวดสามเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2558 มีดงั ต่อไปนี้
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2.1 รำยได้จำกกำรดำเนิ นงำน – ตำมส่วนงำน
(หน่วย: ล้านบาท)

สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุดวันที่ 31 มีนำคม
ส่วนงำนธุรกิ จ

เพิ่ มขึน้ /(ลดลง)

2559

2558

ศูนย์การค้า

999

986

13

1%

โรงแรมและการท่องเทีย่ ว

385

377

8

2%

กอล์ฟ

155

144

11

8%

อสังหาริมทรัพย์

600

66

534

809%

อาหาร

490

445

45

10%

การเงิน

304

303

1

-

อื่นๆ

-

-

-

-

สนับสนุน

-

1

(1)

(100%)

2,933

2,322

611

26%

รวม

กลุ่มบริษทั มีรายได้จากการดาเนินงานสาหรับงวดสามเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 และ 2558 เป็ น
จานวน 2,933 ล้านบาท และ 2,322 ล้านบาท ตามลาดับ โดยมียอดเพิม่ ขึน้ 611 ล้านบาท หรือ 26% โดย
ภาพรวมทุ ก ส่ ว นงานธุ ร กิจ มีร ายได้เ พิ่ม ขึ้น โดยเฉพาะธุ ร กิจ อสัง หาริม ทรัพ ย์มีร ายได้เ พิ่ม ขึ้น อย่ า งมี
สาระส าคั ญ เป็ นจ านวน 534 ล้ า นบาท หรื อ 809%
เนื่ อ งจากการรับ รู้ ร ายได้ ข องโครงการ
“Quinn Condominium” ในไตรมาสปั จจุบนั เป็ นจานวน 544 ล้านบาท ตามทีก่ ล่าวไว้ในข้อ 1 - ภาพรวมผล
การดาเนินงาน
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2.2 กำไร(ขำดทุน)จำกกำรดำเนิ นงำน – ตำมส่วนงำน
(หน่วย: ล้านบาท)

สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุดวันที่ 31 มีนำคม
ส่วนงำนธุรกิ จ

เพิ่ มขึน้ /(ลดลง)

2559

2558

ศูนย์การค้า

248

240

8

3%

โรงแรมและการท่องเทีย่ ว

103

70

33

47%

44

35

9

26%

162

(18)

180

1,000%

อาหาร

11

24

(13)

(54%)

การเงิน

102

124

(22)

(18%)

-

-

-

-

สนับสนุน

(1)

3

(4)

(133%)

รวม

669

478

191

40%

กอล์ฟ
อสังหาริมทรัพย์

อื่นๆ

กลุ่มบริษทั มีกาไรจากการดาเนินงานสาหรับงวดสามเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 และ 2558 เป็ น
จานวน 669 ล้านบาท และ 478 ล้านบาท ตามลาดับ โดยมียอดเพิม่ ขึน้ 191 ล้านบาท หรือ 40% โดย
ภาพรวมผลการดาเนินงานจะผันแปรไปตามรายได้ ภาวะเศรษฐกิจ และรายการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญดังนี้
ก) ธุรกิจโรงแรมมีกาไรจากการดาเนินงานเพิม่ ขึน้ 33 ล้านบาท ซึ่งเพิม่ ขึ้นในสัดส่วนที่มากกว่าการ
เพิม่ ขึน้ ของรายได้ เนื่องจากโรงแรมปทุมวัน ปริน๊ เซส มีทรัพย์สนิ หลักทีค่ ดิ ค่าเสื่อมราคาเต็มมูลค่า
แล้ว จึงทาให้ค่าเสือ่ มราคาลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนเป็ นจานวน 19 ล้านบาท
ข) ธุรกิจการเงินมีกาไรจากการดาเนินงานลดลง 22 ล้านบาท หรือ 18% เนื่องจากในไตรมาสเดียวกัน
ของปี ก่อน มีการรับรูร้ ายได้อ่นื จานวน 21 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการประมูลขายพอร์ตลูกหนี้เช่าซื้อ
รถจักรยานยนต์ทไ่ี ม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ NPL (Non-performing loan) ทีเ่ คยตัดหนี้สญ
ู ไปแล้ว
ค) ธุ ร กิจ อาหารรับ รู้ข าดทุ น จากการขายและตัด จ าหน่ า ยอุ ป กรณ์ ใ นไตรมาสปั จ จุ บ ัน เป็ น จ านวน
16 ล้านบาท
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กำรวิ เครำะห์ฐำนะทำงกำรเงิ น
รายการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญของสินทรัพย์ หนี้สนิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 เมื่อเทียบกับยอด
คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
31 มี.ค. 59
31 ธ.ค. 58
เพิ่ มขึน้ /(ลดลง)
สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม
3.

41,072
21,992
19,080

40,549
22,609
17,940

523
(617)
1,140

1%
(3%)
6%

สิ นทรัพย์

3.1 เงิ นลงทุนชัวครำว
่
และเงิ นลงทุนระยะยำว
เงินลงทุนชัวคราวและเงิ
่
นลงทุนระยะยาวส่วนใหญ่เป็ นเงินลงทุนในตราสารทุน ซึง่ จัดประเภทเป็ นหลักทรัพย์
เผื่อขายในความต้องการตลาด มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 เป็ นจานวน 9,631 ล้านบาท โดยมี
ยอดเพิม่ ขึน้ 498 ล้านบาท หรือ 5% รายการเคลื่อนไหวทีส่ าคัญมีดงั ต่อไปนี้
ก) ยอดเพิม่ ขึน้ จานวน 751 ล้านบาท จากการปรับเพิม่ ขึน้ ในมูลค่ายุตธิ รรมของหลักทรัพย์เผื่อขายทีถ่ อื อยู่ ณ
วันที่ 31 มีนาคม 2559
ข) ยอดลดลงจานวน 242 ล้านบาท จากการขาย(สุทธิจากการจ่ายซือ้ )เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายในความ
ต้องการตลาด
3.2 เงิ นให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
เงินให้สนิ เชื่อแก่ลกู หนี้(รวมส่วนทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี ) มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 เป็ น
จานวน 6,597 ล้านบาท โดยมียอดเพิม่ ขึน้ 1,057 ล้านบาท หรือ 19% โดยพอร์ตลูกหนี้เงินให้กยู้ มื มียอดเพิม่ ขึน้
916 ล้านบาท และพอร์ตลูกหนี้ให้เช่าซือ้ รถจักรยานยนต์มยี อดเพิม่ ขึน้ 149 ล้านบาท ซึง่ เป็ นไปตามการเติบโต
ของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
3.3 สิ นค้ำคงเหลือ
สิน ค้า คงเหลือ มีย อดคงเหลือ ณ วัน ที่ 31 มีน าคม 2559 เป็ น จ านวน 2,849 ล้า นบาท โดยมีย อดเพิ่ม ขึ้น
422 ล้านบาท หรือ 17% ซึง่ มีรายการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญดังนี้
ก) ยอดเพิม่ ขึน้ จานวน 492 ล้านบาท จากการโอนเปลีย่ นการจัดประเภทของทีด่ นิ แปลงหนึ่งทีแ่ สดงอยู่ภายใต้
อสัง หาริม ทรัพ ย์เ พื่อ การลงทุ น (ข้อ 3.5 – อสัง หาริม ทรัพ ย์เ พื่อ การลงทุ น ) มาเป็ น ต้ น ทุ น พัฒ นา
อสังหาริมทรัพย์ซ่งึ แสดงอยู่ภายใต้สนิ ค้าคงเหลือ เพื่อเตรียมพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมแห่งใหม่ บน
ถนนสุขมุ วิท
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ข) ยอดเพิม่ ขึน้ จานวน 159 ล้านบาท จากการโอนเปลีย่ นการจัดประเภทของทีด่ นิ แปลงหนึ่งทีแ่ สดงอยู่ภายใต้
ที่ดนิ รอการพัฒนามา (ข้อ 3.6 – ที่ดนิ รอการพัฒนา) มาเป็ นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ซ่งึ แสดงอยู่
ภายใต้สิน ค้า คงเหลือ เพื่อ เตรียมพัฒ นาเป็ น โครงการที่อ ยู่อ าศัย แห่ ง ใหม่ อ ยู่ บ ริเ วณรอบสนามกอล์ฟ
ริเวอร์เดลในจังหวัดปทุมธานี
ค) ธุรกิจข้าวมีสนิ ค้าคงเหลือเพิม่ ขึน้ 59 ล้านบาท เพื่อรองรับยอดขายข้าวในไตรมาสถัดไป
ง) ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภายใต้โครงการ “Quinn Condominium” มียอดลดลง 321 ล้านบาท
เนื่องจากมีการรับรูร้ ายได้และต้นทุนในไตรมาสปั จจุบนั
3.4 เงิ นลงทุนในบริษทั ร่วมและกำรร่วมค้ำ
เงินลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้ามียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 เป็ นจานวน 3,766 ล้านบาท
โดยมียอดเพิม่ ขึน้ 98 ล้านบาท หรือ 3% รายการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญมีดงั ต่อไปนี้
ก) บริษัทร่วมแห่งหนึ่งที่ประกอบธุรกิจประกันชีวติ มีการปรับปรุงมูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
เผื่อขายเพิม่ ขึน้ โดยรับรูต้ ามสัดส่วนการถือหุน้ เป็ นจานวน 65 ล้านบาท
ข) ยอดเพิม่ ขึน้ จากการรับรูส้ ว่ นแบ่งกาไรตามวิธสี ว่ นได้เสีย 59 ล้านบาท
ค) ยอดลดลงจากเงินปั นผลรับ 12 ล้านบาท
3.5 อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 เป็ นจานวน 10,164 ล้านบาท โดยมี
ยอดลดลง 481 ล้านบาท หรือ 5% รายการเคลื่อนไหวทีส่ าคัญมีดงั ต่อไปนี้
รำยกำร
1 ต้นทุนในการปรับปรุงศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ และโครงการก่อสร้าง Sky Walk
2 โอนเปลีย่ นการจัดประเภทของทีด่ นิ แปลงหนึ่งทีแ่ สดงอยู่ภายใต้ทด่ี นิ รอการพัฒนา
(ข้อ 3.6 – ทีด่ นิ รอการพัฒนา) มาอยู่ภายใต้อสังหาริมทรัพย์เพือ่ การลงทุน
3 โอนเปลีย่ นการจัดประเภทของทีด่ นิ แปลงหนึ่งไปเป็ นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ภายใต้สนิ ค้าคงเหลือ (ข้อ 3.3 - สินค้าคงเหลือ) เพื่อเตรียมพัฒนาโครงการ
คอนโดมิเนียมแห่งใหม่บนถนนสุขมุ วิท
4 ค่าเสือ่ มราคาสาหรับงวด
5 อื่น ๆ
รวมรำยกำรเปลี่ยนแปลงสุทธิ

ล้ำนบำท
66
105
(492)

(176)
16
(481)
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3.6 ที่ดินรอกำรพัฒนำ
ที่ดิน รอการพัฒ นามีย อดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีน าคม 2559 เป็ น จานวน 490 ล้านบาท โดยมียอดลดลง
264 ล้ า นบาท หรื อ 35% เนื่ อ งจากมี ก ารโอนเปลี่ ย นการจัด ประเภทของที่ ดิ น ไป เป็ นต้ น ทุ น พั ฒ นา
อสังหาริมทรัพย์ภายใต้สนิ ค้าคงเหลือจานวน 159 ล้านบาท (ข้อ 3.3 – สินค้าคงเหลือ) และอสังหาริมทรัพย์เพื่อ
การลงทุนจานวน 105 ล้านบาท (ข้อ 3.5 – อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน) ตามทีก่ ล่าวข้างต้น
3.7 ค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ ำ
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าเป็ นเงินจ่ายล่วงหน้าให้กบั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อทาสัญญาการให้สทิ ธิใช้ประโยชน์
ศูนย์การค้าบริเวณสีแ่ ยกปทุมวัน ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้ามียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 เป็ นจานวน
654 ล้านบาท โดยมียอดลดลงเป็ นจานวน 189 ล้านบาท หรือ 22% เนื่องจากมีการตัดจาหน่ ายเป็ นค่าใช้จ่าย
ตามวิธเี ส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
4

หนี้ สิน

4.1 เงิ นเบิ กเกิ นบัญชีและเงิ นกู้ยืมระยะสัน้ จำกสถำบันกำรเงิ น
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 เป็ นจานวน
1,110 ล้านบาท โดยมียอดลดลงเป็ นจานวน 586 ล้านบาท หรือ 35% เนื่องจากมีการจ่ายชาระคืนเงินกู้ยืม
ระยะสัน้ ทีถ่ งึ กาหนดชาระโดยใช้กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน
4.2 หนี้ สินภำษี เงิ นได้รอกำรตัดบัญชี
หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 เป็ นจานวน 1,010 ล้านบาท โดยมี
ยอดเพิม่ ขึน้ จานวน 159 ล้านบาท หรือ 19% โดยยอดทีเ่ พิม่ ขึน้ จานวน 150 ล้านบาท เกิดจากการปรับเพิม่ ขึน้
ในมูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559
5

ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นมียอดคงเหลือ ณ วัน ที่ 31 มีนาคม 2559 เป็ นจานวน 19,080 ล้านบาท โดยมียอดเพิม่ ขึ้น
จานวน 1,140 ล้านบาท หรือ 6% รายการเคลื่อนไหวทีส่ าคัญมีดงั ต่อไปนี้
ก) กาไรสะสมเพิม่ ขึน้ 535 ล้านบาท เป็ นกาไรจากการดาเนินงานสาหรับงวดสามเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม
2559
ข) องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถื อหุ้นเพิ่มขึน้ 633 ล้านบาท ในจานวนนี้เป็ นยอดเพิ่มขึ้นจากกาไรที่ยงั
ไม่เกิดขึน้ จริงจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายจานวน 600 ล้านบาท โดยแสดงเป็ นยอดสุทธิจากหนี้สนิ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทเ่ี กีย่ วข้อง เนื่องจากราคาตลาดของหลักทรัพย์เผื่อขายมีการปรับตัวเพิม่ ขึน้
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กำรวิ เครำะห์สภำพคล่อง
6. กระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั สาหรับงวดสามเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
สำหรับงวดสำมเดือนสิ้ นสุดวันที่ 31 มีนำคม
กระแสเงิ นสด
เพิ่ มขึน้ /(ลดลง)

2559

2558

กาไรสุทธิจากการดาเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ และ
หนี้สนิ ดาเนินงาน

1,052

890

162

18%

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สนิ ดาเนินงาน - สุทธิ

(537)

106

(643)

(607%)

515

996

(481)

(48%)

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน

(148)

(3,099)

2,951

95%

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

(764)

2,125

(2,889)

(136%)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) - สุทธิ

(397)

22

(419)

(1,905%)

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน

6.1 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
รายการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญของกระแสเงินสดจากการดาเนินงาน และการเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์และหนี้สนิ
ดาเนินงานได้กล่าวไว้ในส่วนของการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานและฐานะการเงินข้างต้นแล้ว
6.2 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนลดลง 2,951 ล้านบาท หรือ 95% เนื่องจากในงวดเดียวกันของปี ก่อน
กลุ่มบริษัทได้ลงทุนระยะสัน้ ในเงินฝากประจาและตั ๋วแลกเงินเป็ นจานวน 2,800 ล้านบาท เพื่อบริหารสภาพ
คล่องทางการเงินให้ได้ประโยชน์สงู สุด
6.3 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินลดลง 2,889 ล้านบาท หรือ 136% โดยมีสาเหตุหลักมาจากเงินสด
รับ(สุทธิจากเงินจ่ายคืน)เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินลดลง 2,831 ล้านบาท เนื่องจากในงวดเดียวกันของ
ปี ก่ อ น กลุ่ ม บริษัท ได้ กู้ยืม เงิน ระยะสัน้ จากสถาบัน การเงิน เป็ น จ านวนมาก ส่ ว นใหญ่ เ พื่อ เป็ น การบริห าร
สภาพคล่องทางการเงินและสร้างโอกาสในการลงทุน
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