บริ ษทั เอ็ม บี เค จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
คาอธิ บายและการวิ เคราะห์งบการเงิ น
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 (ไตรมาสที่ 1)
การวิ เคราะห์ผลการดาเนิ นงาน
1. ภาพรวมผลการดาเนิ นงาน
ผลการดาเนินงานของ บริษัท เอ็ม บี เค จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย (“กลุ่มบริษทั ”) สาหรับงวดสามเดือน
สิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 2559 มีดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)

สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2560

2559

เพิ่ มขึน้ /ลดลง

2,409

2,933

(524)

(18%)

511

669

(158)

(24%)

ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้า

85

59

26

44%

รายได้อ่นื

44

47

(3)

(6%)

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

(62)

(121)

59

49%

ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล

(116)

(132)

16

12%

กาไรสุทธิ
ขาดทุน/(กาไร)ส่วนทีเ่ ป็ นของผูม้ สี ว่ นได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจ
ควบคุมของบริษทั ย่อย

462

522

(60)

(11%)

2

13

(11)

(85%)

กาไรสุทธิ ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริษทั ฯ

464

535

(71)

(13%)

กาไรสุทธิ ต่อหุ้น (บาท)

0.35

0.40

(0.05)

(13%)

รายได้จากการดาเนิ นงาน
กาไรจากการดาเนินงาน

ผลการดาเนินงานในภาพรวมของกลุ่มบริษทั สาหรับงวดสามเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 เมื่อเทียบกับงวด
เดียวกันของปี ก่อน พบว่า กลุ่มบริษทั มีผล ประกอบการที่ ลดลง โดยมีรายได้จากการดาเนินงานสาหรับงวดสาม
เดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 2559 เป็ นจานวน 2,409 ล้านบาท และ 2,933 ล้านบาท ตามลาดับ
รายได้ลดลง 524 ล้านบาท หรือ 18% กาไรสุทธิสว่ นทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ (“กาไรสุทธิ ”) สาหรับ งวดสาม
เดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 2559 เป็ นจานวน 464 ล้านบาท และ 535 ล้านบาท ตามลาดับ กาไรสุท ธิ
มียอดลดลงเป็ นจานวน 71 ล้านบาท หรือ 13% โดยมีรายการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญดังนี้
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ก) ส่วนงานธุรกิจของกลุ่มบริษทั ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงของรายได้จากการดาเนินงาน และกาไร (ขาดทุน )จากการ
ดาเนินงานทีส่ าคัญมีดงั นี้ โดยรายละเอียดได้กล่าวไว้ในข้อ 2.1 รายได้จากการดาเนินงาน – ตามส่วนงาน
ธุรกิจ และข้อ 2.2 กาไร(ขาดทุน)จากการดาเนินงาน – ตามส่วนงานธุรกิจ
(หน่วย: ล้านบาท)
ส่วนงานธุรกิ จ
รายได้จากการดาเนิ นงาน กาไรจากการดาเนิ นงาน
เพิ่ มขึน้ / (ลดลง)
เพิ่ มขึน้ / (ลดลง)
การเงิน
82
40
อสังหาริมทรัพย์
(440)
(142)
อาหาร
(146)
ข) ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้าเพิม่ ขึน้
เปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญดังนี้

26 ล้านบาท หรือ 44% โดยมีรายการ

 ส่วนแบ่งกาไรจากบริษทั ร่วมแห่งหนึ่งทีป่ ระกอบธุ รกิจประกันชีวติ เพิม่ ขึน้ 55 ล้านบาท ซึง่ ส่วนใหญ่ เกิด
จาก การ รับรูก้ าไรจากการปรับปรุงมูลค่ายุตธิ รรมของหนี้
จากสัญญาประกันภัย เนื่องจาก อัตรา
ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยทีไ่ ม่มดี อกเบีย้ (Zero Coupon Bond Yield) มีการปรับตัว เพิม่ ขึน้
อย่างต่อเนื่อง ตัง้ แต่ ไตรมาสที่ 4 ของปี 2559 ประกอบกับ มีการปรับลดอัตรา Risk margin ในการตัง้
สารองหนี้สนิ จึงทาให้มลู ค่ายุตธิ รรมของหนี้สนิ ดังกล่าวลดลง
 ส่วนแบ่งกาไรจากบริษทั ร่วมแห่งหนึ่งทีป่ ระกอบธุรกิจโรงแรมลดลง
25 ล้านบาท เ นื่องจากในงวด
เดียวกันของปี ก่อนได้มกี ารปรับปรุงเพื่อรับรูส้ นิ ทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี และรายได้ภาษีเงินได้รอตัด
บัญชี จากขาดทุนสะสมทางภาษี ของบริษทั ร่วมดังกล่าว ซึง่ มีผลกาไรจากการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
จึงมีความเป็ นไปได้ทจ่ี ะใช้ผลขาดทุนสะสมทางภาษี ในอนาคต โดยบริษทั ฯรับรูต้ ามสัดส่วนการลงทุน
เป็ นจานวน 27 ล้านบาท
ค) ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลง 59 ล้านบาท หรือ 49% โดยมีสาเหตุหลักมา จากการปั นส่วนดอกเบีย้ จ่ายไปเป็ น
ต้นทุนของธุรกิจการเงินเพิม่ ขึน้ 34 ล้านบาท ตามพอร์ตการเติบโตของเงินให้สนิ เชื่อ และยอดลดลงจานวน
14 ล้านบาท ซึง่ ลดลงตามเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินทีล่ ดลง
2. รายได้และผลการดาเนิ นงานแยกตามส่วนงานธุรกิ จ
กลุ่มบริษทั ดาเนินกิจการโดยแบ่งเป็ น 8 ส่วนงานหลักคือ
1) ธุรกิจศูนย์การค้า ดาเนินธุรกิจให้เช่าพืน้ ทีแ่ ก่ผเู้ ช่ารายย่อยเพื่อประกอบธุรกิจภายในศูนย์การค้า และธุรกิจให้
เช่าพืน้ ทีอ่ าคารสานักงาน
2) ธุรกิจโรงแรม และการท่องเทีย่ ว ดาเนินธุรกิจ ให้บริการห้องพัก อา หารและเครื่องดื่ม และบริการอื่น ๆ ที่
เกีย่ วข้องกับการพักอาศัยและการเดินทาง
3) ธุรกิจกอล์ฟ ดาเนินกิจการให้บริการสนามกอล์ฟ คลับเฮ้าส์ และจาหน่ายอุปกรณ์กอล์ฟ
4) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ดาเนินธุรกิจพัฒนาทีอ่ ยู่อาศัยเพื่อขาย รับบริหารทรัพย์สนิ และประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ
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5) ธุรกิจ อาหาร ดาเนินธุรกิจจาหน่ายข้าวสารทัง้ ภายในประเทศและเพื่อการส่งออก และธุรกิจศูนย์อาหาร และ
ร้านอาหาร
6) ธุรกิจการเงิน ดาเนินธุรกิจให้สนิ เชื่อทัวไปเพื
่
่อทีอ่ ยู่ อาศัย และสินเชื่อระยะสัน้ (Bridge loan) ทีม่ หี ลักประกัน
เป็ นอสังหาริมทรัพย์ทม่ี มี ลู ค่า ตัง้ อยู่ในทาเลดี และเป็ นทีต่ อ้ งการของตลาด
และธุรกิจให้ สินเชื่อเช่าซือ้
รถจักรยานยนต์ และธุรกิจการรับประกันชีวติ *
7) ธุรกิจอื่น ๆ ดาเนินธุรกิจประมูลรถยนต์และรถจักรยานยนต์*
8) ธุรกิจสนับสนุน เป็ นหน่วยงานสนับสนุน (back office) ให้กบั กลุ่มบริษทั
หมายเหตุ : * บริษทั ทีด่ าเนินธุรกิจดังกล่าวมีสถานะเป็ นบริษทั ร่วม ดังนัน้ การรับรูผ้ ลการดาเนินงานจึงอยู่ในรูป
ของส่วนแบ่งกาไรจากบริษทั ร่วม
รายการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญของรายได้จากการดาเนินงาน และกาไร (ขาดทุน) จากการดาเนินงาน แยกตามส่วน
งานธุรกิจ สาหรับงวดสามเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2559 มีดงั ต่อไปนี้
2.1 รายได้จากการดาเนิ นงาน – ตามส่วนงานธุรกิ จ
(หน่วย: ล้านบาท)

สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุดวันที่ 31 มีนาคม
ส่วนงานธุรกิ จ

เพิ่ มขึน้ /(ลดลง)

2560

2559

ศูนย์การค้า

988

999

(11)

(1%)

โรงแรมและการท่องเทีย่ ว

380

385

(5)

(1%)

กอล์ฟ

149

155

(6)

(4%)

อสังหาริมทรัพย์

160

600

(440)

(73%)

อาหาร

344

490

(146)

(30%)

การเงิน

386

304

82

27%

อื่นๆ

1

-

1

100%

สนับสนุน

1

-

1

100%

2,409

2,933

(524)

(18%)

รวม

กลุ่ม บริษทั มีรายได้ จากการดาเนินงาน สาหรับงวดสามเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 2559 เป็ น
จานวน 2,409 ล้านบาท และ 2,933 ล้านบาท ตามลาดับ โดยมียอดลดลง 524 ล้านบาท หรือ 18% ส่วนงาน
ธุรกิจทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงของรายได้ทส่ี าคัญมีดงั นี้
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ก) ธุรกิจศูนย์การค้ามีรายได้ ลดลงเพียงเล็กน้อย 11 ล้านบาท หรือ 1% โดยศูนย์ การค้าเอ็ม บี เค
เซ็นเตอร์มรี ายได้ลดลง 23 ล้านบาท เนื่องจากได้มกี ารทยอยปิ ดพืน้ ทีเ่ ช่าบางส่วนเพื่อปรับปรุงพืน้ ที่
ภายในศูนย์การค้าให้มคี วามทันส มัยมากยิง่ ขึน้ และเพื่อให้เข้ากับรูปแบบการจัดร้านของผูเ้ ช่าราย
ใหม่ ๆ ในขณะทีศ่ นู ย์การค้าอื่น ๆ มีรายได้เพิม่ ขึน้ รวม 12 ล้านบาท
ข) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มรี ายได้ลดลง 440 ล้านบาท หรือ 43% เนื่องจากรายได้จากโครงการ Quinn
Condominium ลดลง 446 ล้านบาท ซึง่ โครงการดั งกล่าวได้ดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือน
สิงหาคม 2558 ประกอบกับรัฐบาลได้มมี าตรการกระตุน้ เศรษฐกิจในภาคอสังหาริมทรัพย์โดยให้มี
การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการโอนและค่าจดจานองหลักประกันเป็ นระยะเวลา 6 เดือน เริม่ ตัง้ แต่
วันที่ 29 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2559 ดังนัน้ จึงทาให้มกี ารรับรูร้ ายได้ในช่วงเวลา
ดังกล่าวเป็ นจานวนมาก โดย ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ได้มกี ารโอนกรรมสิทธิห้์ องชุดไปแล้ว
ประมาณ 97% นอกจากนี้ กลุ่มบริษทั ยังอยู่ในระหว่างการศึกษาและพัฒนาโครงการทีอ่ ยู่อาศัยอีก
หลายโครงการซึง่ คาดว่าจะเริม่ รับรูร้ ายได้ในระยะเวลาถัดไป
ค) ธุรกิจอาหารมีรายได้ลดลง 146 ล้านบาท หรือ 30% ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจขายข้าวทีม่ ยี อดขาย
ลดลง 138 ล้านบาท เนื่องจากยอดสังซื
่ อ้ ข้าวจากรัฐบาลภายใต้โครงการ “G to G” (Government to
Government) ลดลง 73 ล้านบาท ประกอบกับผลผลิตข้าวมีราคาตกต่าและมีการแข่งขันสูงจึงทาให้
ยอดขายข้าวลดลง
ง) ธุรกิจการเงินมีรายได้เพิม่ ขึน้ 82 ล้านบาท หรือ 27% ซึง่ เป็ นไปตามการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อ
โดยธุรกิจให้สนิ เชื่อมีรายได้เพิม่ ขึน้ 47 ล้านบาท และธุรกิจให้เช่าซือ้ รถจักรยานยนต์มรี ายได้เพิม่ ขึน้
39 ล้านบาท
2.2 กาไร(ขาดทุน)จากการดาเนิ นงาน – ตามส่วนงานธุรกิ จ
(หน่วย: ล้านบาท)

สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุดวันที่ 31 มีนาคม
ส่วนงานธุรกิ จ

เพิ่ มขึน้ /(ลดลง)

2560

2559

229

267

(38)

(14%)

โรงแรมและการท่องเทีย่ ว

92

103

(11)

(11%)

กอล์ฟ

42

44

(2)

(5%)

อสังหาริมทรัพย์

20

162

(142)

(88%)

อาหาร

(7)

(7)

-

-

การเงิน

141

101

40

40%

1

-

1

100%

สนับสนุน

(7)

(1)

(6)

(600%)

รวม

511

669

(158)

(24%)

ศูนย์การค้า

อื่นๆ
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กลุ่มบริษทั มีกาไรจากการดาเนินงาน สาหรับงวดสามเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 2559 เป็ น
จานวน 511 ล้านบาท และ 669 ล้านบาท ตามลาดับ โดยมียอด ลดลง 158 ล้านบาท หรือ 24% โดย
ภาพรวมผลการดาเนินงานจะผันแปรไปตามรายได้จากการดาเนินงานแยกตามส่วนงานธุรกิจ ตามทีก่ ล่าว
ไวในข้อ 2.1 ภาวะเศรษฐกิจ และรายการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญดังนี้
ก) ธุรกิจ ศูนย์การค้า มีกาไรจากการดาเนินง านลดลง 38 ล้านบาท ซึง่ ลดลงในสัดส่วนทีม่ ากกว่าการ
ลดลงของรายได้ เนื่องจากการปิ ดปรับปรุงพืน้ ทีบ่ างส่วนของศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ทาให้
รายได้ลดลง แต่ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็ นค่าใช้จ่ายคงที่
ข) ในไตรมาสเดียวกันของปี ก่อน ธุรกิจอาหารรับรูข้ าดทุนจากการขายและตั ดจาหน่ายอุปกรณ์เป็ น
จานวน 16 ล้านบาท
การวิ เคราะห์ฐานะทางการเงิ น
รายการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญของสินทรัพย์ หนี้สนิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 เมื่อเทียบกับยอด
คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
31 มี.ค. 60
31 ธ.ค. 59
เพิ่ มขึน้ /(ลดลง)
สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม
3.

43,500
22,026
21,474

42,518
22,166
20,352

982
(140)
1,122

2%
(1%)
6%

สิ นทรัพย์

3.1 เงิ นลงทุนชัวคราว
่
และเงิ นลงทุนระยะยาว
เงินลงทุนชัวคราวและเงิ
่
นลงทุนระยะยาวส่วนใหญ่เป็ นเงินลงทุนในตราสารทุน ซึง่ จัดประเภทเป็ นหลักทรัพย์เผื่อ
ขายในความต้องการตลาด มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 เป็ นจานวน 9,840 ล้านบาท โดยมียอด
เพิม่ ขึน้ 410 ล้านบาท หรือ 4% เนื่องจากมีการปรับเพิม่ ขึน้ ในมูลค่ายุตธิ รรมของหลักทรัพย์ในความต้องการ
ตลาดทีถ่ อื อยู่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 เป็ นจานวน 826 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ในระหว่างงวดมีการขายเงิน
ลงทุนในตราสารทุนในความต้องการตลาด(สุทธิจากการซือ้ )เป็ นจานวน 416 ล้านบาท
3.2 เงิ นให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
เงินให้สนิ เชื่อแก่ลกู หนี้(รวมส่วนทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี ) มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 เป็ น
จานวน 8,804 ล้านบาท โดยมียอด เพิม่ ขึน้ 548 ล้านบาท หรือ 7% โดยพอร์ตลูกหนี้ เงินให้กยู้ มื มียอดเพิม่ ขึน้
255 ล้านบาท และพอร์ตลูกหนี้ให้เช่าซือ้ รถจักรยานยนต์มยี อดเพิม่ ขึน้ 295 ล้านบาท ซึง่ เป็ นไปตาม การเติบโต
ของธุรกิจการเงินอย่างต่อเนื่อง
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3.3 เงิ นลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้า
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม และการร่วมค้า มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 เป็ นจานวน 3,922 ล้านบาท
โดยมียอดเพิม่ ขึน้ 76 ล้านบาท หรือ 2% โดยยอดเพิม่ ขึน้ จานวน 85 ล้านบาท จากการรับรูส้ ว่ นแบ่งกาไรตามวิธี
ส่วนได้เสีย และยอดลดลงจากเงินปั นผลรับ 9 ล้านบาท
3.4 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 เป็ นจานวน 9,858 ล้านบาท โดยมียอด
ลดลง 152 ล้านบาท หรือ 2% รายการเคลื่อนไ หวทีส่ าคั ญในระหว่างงวดมีดงั นี้ กลุ่มธุรกิจศูนย์การค้า ได้แก่
ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ และพาราไดซ์พาร์ค มีตน้ ทุนในการปรับปรุงศูนย์การค้ารวมเป็ นจานวน
26 ล้านบาท ในขณะทีย่ อดลดลงจากค่าเสือ่ มราคาสาหรับงวด 181 ล้านบาท
3.5 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์มยี อดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 เป็ นจานวน 4,496 ล้านบาท โดยมียอด ลดลง
78 ล้านบาท หรือ 2% รายการเคลื่อนไหวทีส่ าคัญ ในระหว่างงวดมีดงั นี้คอื มีการซือ้ ทรัพย์สนิ เพื่อใช้ในการ
ดาเนินงานเป็ นจานวน 25 ล้านบาท ในขณะทีย่ อดลดลงจากค่าเสือ่ มราคาสาหรับงวด 107 ล้านบาท
3.6 ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้ า
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า เป็ นเงินจ่ายล่วงหน้า ให้กบั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อทาสัญญา การให้สทิ ธิใช้ประโยชน์
ศูนย์การค้าบริเวณสีแ่ ยกปทุมวัน ค่าเช่า จ่ายล่วงหน้า นี้เป็ นส่วนของการเช่าทีด่ นิ โดย มียอดคงเหลือ ณ วันที่
31 มีนาคม 2560 เป็ นจานวน 331 ล้านบาท มียอดลดลงเป็ นจานวน 189 ล้านบาท หรือ 36% เนื่องจากมีการ
ตัดจาหน่ายเป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธเี ส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
4

หนี้ สิน

4.1 เงิ นเบิ กเกิ นบัญชีและเงิ นกู้ยืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิ น
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 เป็ นจานวน
1,039 ล้านบาท โดยมียอดลดลงเป็ นจานวน 291 ล้านบาท หรือ 22% เนื่องจากมีการจ่ายชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะ
สัน้ ทีถ่ งึ กาหนดชาระโดยใช้กระแสเงินสดจากการดาเนินงาน

หน้ า 6/8

4.2 หนี้ สินภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี
หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 เป็ นจานวน 1,369 ล้านบาท โดยมี
ยอดเพิม่ ขึน้ จานวน 174 ล้านบาท หรือ 15% โดยยอดทีเ่ พิม่ ขึน้ จานวน 162 ล้านบาท เกิดจากการปรับเพิม่ ขึน้
ในมูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายในความต้องการตลาดทีค่ งเหลืออยู่ ณ วันที่ 31 มีนาคม
2560


5

ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 เป็ นจานวน 21,474 ล้านบาท โ ดยมียอดเพิม่ ขึน้
จานวน 1,122 ล้านบาท หรือ 6% รายการเคลื่อนไหวทีส่ าคัญมีดงั ต่อไปนี้
ก) กาไรสะสมเพิม่ ขึน้ 464 ล้านบาท เป็ น กาไรจากการดาเนินงานสาหรับงวดสามเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม
2560
ข) องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ อื หุน้ เพิม่ ขึน้ 664 ล้านบาท ในจานวนนี้เป็ นยอด เพิม่ ขึน้ จากกาไรทีย่ งั ไม่
เกิดขึน้ จริงจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายจานวน 663 ล้านบาท โดยแสดงเป็ นยอดสุทธิจ ากหนี้สนิ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทเ่ี กีย่ วข้อง เนื่องจากราคาตลาดของหลักทรัพย์เผื่อขายมีการปรับตัวเพิม่ ขึน้

การวิ เคราะห์สภาพคล่อง
6. กระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั สาหรับงวดสามเดือนสิน้ สุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 และ 2559 สรุปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
สาหรับงวดสามเดือนสิ้ นสุดวันที่ 31 มีนาคม
กระแสเงิ นสด
เพิ่ มขึน้ /(ลดลง)

2560

2559

946

1,052

(106)

(10%)

(629)

(537)

(92)

(17%)

กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน

317

515

(198)

(38%)

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน

396

(148)

544

368%

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

(371)

(764)

393

51%

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) - สุทธิ

342

(397)

739

186%

กาไรสุทธิจากการดาเนินงานก่อนการเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์ และ
หนี้สนิ ดาเนินงาน
การเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์และหนี้สนิ ดาเนินงาน - สุทธิ
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6.1 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
รายการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญของกระแสเงินสดจากการดาเนินงาน และการเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์และหนี้สนิ
ดาเนินงานได้กล่าวไว้ในส่วนของการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานและฐานะการเงินข้างต้นแล้ว
6.2 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุนเพิม่ ขึน้ 544 ล้านบาท หรือ 368% เนื่องจากในไตรมาสปั จจุบนั ได้รบั
เงินสดจากการขายเงินลงทุนชัวคราว
่
(สุทธิจากการจ่ายซือ้ ) เพิม่ ขึ้น 435 ล้านบาท และเงินสดจ่ายเพื่อซือ้ ทีด่ นิ
อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (สุทธิจากการเงินสดรับจากการขาย ) ลดลง 75 ล้านบาท
เนื่องจากในระหว่างไตรมาสที่ 4 ของปี 2559 กลุ่มบริษทั ได้ มกี ารจ่ายซือ้ ทรัพย์สนิ เป็ นจานวนมากเพื่อให้ได้รบั
สิทธิประโยชน์ทางภาษีในการหักเป็ นรายจ่ายได้สองเท่าในการคานวณภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล
6.3 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงินสดสุทธิ ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน เพิม่ ขึน้ 393 ล้านบาท หรือ 51% เนื่องจากการจ่ายคืนเงินกูย้ มื
ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน (สุทธิจากเงินรับ ) ลดลง 295 ล้านบาท โดยในงวดเดียวกันของปี ก่อนธุรกิจข้าว
ได้รบั ชาระเงินจากลูกหนี้ก ารค้า ภายใต้โครงการ (G to G) เป็ นจานวนมาก จึงนามาชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะสัน้
และมีการกูย้ มื เงินระยะสัน้ จากบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน (สุทธิจากการจ่ายคืน ) เพิม่ ขึน้ 63 ล้านบาท เพื่อเป็ นการ
บริหารสภาพคล่องทางการเงินของกลุ่มบริษทั
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