บริ ษทั เอ็ม บี เค จากัด (มหาชน) และบริ ษทั ย่อย
คาอธิ บายและการวิ เคราะห์งบการเงิ น
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
การวิ เคราะห์ผลการดาเนิ นงาน
1. ภาพรวมผลการดาเนิ นงาน
ผลการดาเนินงานของ บริษั ท เอ็ม บี เค จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย (“กลุ่มบริษทั ”) สาหรับ ปี สน้ิ สุด วันที่
31 ธันวาคม 2559 และ 2558 มีดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
สาหรับงวดปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
เพิ่ มขึน้ /ลดลง

2559

2558

10,416

11,550

(1,134)

(10%)

1,964

1,998

(34)

(2%)

ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้า

282

226

56

25%

รายได้อ่นื

563

436

127

29%

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน

(421)

(524)

103

20%

ภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล

(382)

(374)

(8)

(2%)

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

2,006

1,762

244

14%

49

53

(4)

(8%)

กาไรสุทธิ ส่วนที่เป็ นของผูถ้ ือหุ้นของบริษทั ฯ

2,055

1,815

240

13%

1.54

1.36

0.18

13%

รายได้จากการดาเนิ นงาน
กาไรจากการดาเนินงาน

กาไรสุทธิ ต่อหุ้น (บาท)

ผลการดาเนินงาน ในภาพรวม ของกลุ่มบริษทั สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกัน
ของปี ก่อน พบว่า กลุ่มบริษทั มี ผลประกอบการทีด่ ขี น้ึ โดยมี รายได้จากการดาเนินงานสาหรับ ปี สน้ิ สุด วันที่
31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เป็ นจานวน 10,416 ล้านบาท และ 11,550 ล้านบาท ตามลาดับ รายได้ ลดลง
1,134 ล้านบาท หรือ 10% กาไรสุทธิ สว่ นทีเ่ ป็ นของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ (“กาไรสุทธิ ”) สาหรับ ปี สน้ิ สุดวันที่
31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เป็ น จานวน 2,055 ล้านบาท และ 1,815 ล้านบาท ตามลาดับ กาไรสุทธิมยี อด
เพิม่ ขึน้ 240 ล้านบาท หรือ 13% โดยมีรายการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญดังนี้
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ก) ส่วนงานธุรกิจ ของกลุ่มบริษทั ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง ของรายได้จากการดาเนินงาน และกาไร(ขาดทุน )จากการ
ดาเนินงานทีส่ าคัญ มีดงั 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
242
96
โรงแรมและการท่องเทีย่ ว
53
78
อสังหาริมทรัพย์
(737)
(180)
อาหาร
(702)
(39)
ข) รายได้อ่นื เพิ่ มขึน้ 127 ล้านบาท หรือ 29% จากเงินปั นผลรับเพิม่ ขึน้ 116 ล้านบาท ตามพอร์ตการลงทุนใน
หลักทรัพย์ในความต้องการตลาดทีเ่ พิม่ ขึน้ และรับรูก้ าไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการ
ตลาด 91 ล้านบาท ในขณะทีด่ อกเบีย้ รับลดลง 34 ล้านบาท และรายได้อ่นื ลดลง 45 ล้านบาท
ค) ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้า เพิม่ ขึน้ 56 ล้านบาท หรือ 25% โดยมี รายการ
เปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญดังนี้
 ส่วนแบ่งกาไรจากบริษทั ร่วมแห่งหนึ่งทีป่ ระกอบธุรกิจประกันชีวติ เพิม่ ขึน้ 105 ล้านบาท ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ น
ผลมาจากการปรับลดลง ในมูลค่า ยุตธิ รรมของ หนี้สนิ จากสัญญาประกันภัย เนื่องจากอัตราดอกเบีย้ ใน
ตลาดเพิม่ ขึน้ และการปรับลดอัตรา Risk margin ซึง่ ถือเป็ นปั จจัยหลักในการคานวณสารองหนี้สนิ
ดังกล่าว
 บริษทั ร่วมแห่งหนึ่งทีป่ ระกอบธุรกิจศูนย์การค้าได้ลงทุนร่วมกับบริษทั อื่นในโครงการใหญ่ระดับพรีเมีย่ ม
“ไอคอนสยาม (ICONSIAM)” เพื่อพัฒนาเป็ นศูนย์การค้า โรงแรม และคอนโดมิเนียม ตัง้ อยู่บนถนน
เจริญนคร ปั จจุบนั โครงการไอคอนสยามอยู่ในระหว่างการก่อสร้างทาให้มคี ่าใช้จ่ายคงทีแ่ ล ะค่าใช้จ่าย
ทางการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการ จึงทาให้รบั รูส้ ว่ นแบ่งกาไรในบริษทั ร่วมดังกล่าวลดลง
39 ล้านบาท
ง) ค่าใช้จ่ายทางการเงินทีแ่ สดงอยู่ในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี 2559 เป็ นจานวน 672 ล้านบาท ซึง่ เป็ น
ค่าใช้จ่ายทางการเงินทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ หมด สาหรับปี โดยมียอดลดลง 21 ล้านบาท หรือ 3% ตามยอดเงินกูย้ ืมที่
ลดลง และต้นทุนการกูย้ มื ทีต่ ่าลง อย่างไรก็ตาม ในการนาเสนองบการเงินแยกตามส่วนงานธุรกิจ (ในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินข้อ 41) ได้มกี ารปั นส่วนค่าใช้จ่ายทางการเงิน ดังกล่าวคิดเป็ น จานวน 251 ล้านบาท
ไปทีธ่ ุรกิจการเงิน เนื่องจาก ถือ เป็ นต้นทุนทาง ตรงเพื่อแสด งผลการดาเนินงานทีแ่ ท้จริง จึงทาให้ค่าใช้จ่าย
ทางการเงิน สาหรับปี 2559 ทีแ่ สดงอยู่ในส่วนงานดาเนินงาน มีเป็ น จานวน 421 ล้านบาท โดยมียอดลดลง
103 ล้านบาท หรือ 20% เนื่องจากการกูย้ มื เงินเพื่อนาไปใช้ในธุรกิจการเงิน ทีม่ ากขึน้ ตามพอร์ตการเติ บโต
ของการให้สนิ เชื่อ
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2. รายได้และผลการดาเนิ นงานแยกตามส่วนงาน
กลุ่มบริษทั ดาเนินกิจการโดยแบ่งเป็ น 8 ส่วนงานหลักคือ
1) ธุรกิจศูนย์การค้า ดาเนินธุรกิจให้เช่าพืน้ ทีแ่ ก่ผเู้ ช่ารายย่อยเพื่อประกอบธุรกิจภายในศูนย์การค้า และธุรกิจให้
เช่าพืน้ ทีอ่ าคารสานักงาน
2) ธุรกิจโรงแรม และการท่องเทีย่ ว ดาเนินธุรกิจ ให้บริการห้องพัก อาคารและเครื่องดื่ม และบริการอื่น ๆ ที่
เกีย่ วข้องกับการพักอาศัยและการเดินทาง
3) ธุรกิจกอล์ฟ ดาเนินกิจการให้บริการสนามกอล์ฟ คลับเฮ้าส์ และจาหน่ายอุปกรณ์กอล์ฟ
4) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ดาเนินธุรกิจพัฒนาทีอ่ ยู่อาศัยเพื่อขาย รับบริหารทรัพย์สนิ และประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ
5) ธุรกิจอาหาร ดาเนินธุรกิจจาหน่ายข้าวสารทัง้ ภายในประเทศและเพื่อการส่งออก และธุรกิจศูนย์อาหาร และ
ร้านอาหาร
6) ธุรกิจการเงิน ดาเนินธุ รกิจให้สนิ เชื่อทัวไปเพื
่
่อทีอ่ ยู่อาศัย และสินเชื่อระยะสัน้ (Bridge loan) ทีม่ หี ลักประกัน
เป็ นอสังหาริมทรัพย์ทม่ี มี ลู ค่า ตัง้ อยู่ในทาเลดี และเป็ นทีต่ อ้ งการของตลาด
และธุรกิจให้สนิ เชื่อเช่าซือ้
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 าคัญของรายได้ จากการดาเนินงาน และกาไร(ขาดทุน ) จากการดาเนินงานแยกตามส่วน
งาน สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2558 มีดงั ต่อไปนี้
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2.1 รายได้จากการดาเนิ นงาน – ตามส่วนงานธุรกิ จ
(หน่วย: ล้านบาท)

สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ส่วนงานธุรกิ จ

2559

2558

ศูนย์การค้า

4,016

4,004

12

-

โรงแรมและการท่องเทีย่ ว

1,242

1,189

53

4%

462

465

(3)

(1%)

อสังหาริมทรัพย์

1,458

2,195

(737)

(34%)

อาหาร

1,852

2,554

(702)

(27%)

การเงิน

1,383

1,141

242

21%

3

2

1

50%

10,416

11,550

(1,134)

(10%)

กอล์ฟ

สนับสนุน
รวม

เพิ่ มขึน้ /(ลดลง)

กลุ่ม บริษทั มีรายได้ จากการดาเนินงาน สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เป็ นจานวน
10,416 ล้านบาท และ 11,550 ล้านบาท ตามลาดับ รายได้ลดลง 1,134 ล้านบาท หรือ 10% ส่วนงานธุรกิจที่
มีการเปลีย่ นแปลงของรายได้ทส่ี าคัญมีดงั นี้
ก) ธุรกิจศูนย์การค้ามีรายได้เพิม่ ขึน้ เพียงเล็กน้อย 12 ล้านบาท โดยศูนยก์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์มี
รายได้ลดลง 18 ล้านบาท เนื่องจากได้มกี ารทยอยปิ ดพืน้ ทีเ่ ช่าบางส่วนเพื่อปรับปรุงพืน้ ทีภ่ ายใน
ศูนย์การค้าให้มคี วามทันสมัยมากยิง่ ขึน้ และเพื่อให้เข้ากับรูปแบบการจั ดร้านของผูเ้ ช่ารายใหม่ ๆ
ในขณะทีศ่ นู ย์การค้าอื่น ๆ มีรายได้เพิม่ ขึน้ รวม 30 ล้านบาท จากการปรับเพิม่ อัตราค่าเช่าพืน้ ทีป่ ระจาปี
ตามภาวะเศรษฐกิจ
ข) ธุรกิจโรงแรมมีรายได้เพิม่ ขึน้ 53 ล้านบาท หรือ 4% จากโรงแรมปทุมวัน ปริน๊ เซส ซึง่ มีอตั ราการเข้าพัก
สูงขึน้ ทาให้ มรี ายได้เพิม่ ขึน้ 37 ล้านบาท ประกอบกับ ในปี 2558 โรงแรมดุสติ ธานี กระบี่ บีช รีสอร์ท
(ชื่อเดิม “โรงแรมเชอราตัน กระบี่ บีช รีอร์ท ”) และโรงแรมลยานะ รีสอร์ท แอน์สปา ในจังหวัดกระบี่
มีการปิ ดปรับปรุงห้องพักในช่วง Low season จึงทาให้ มรี ายได้เพิม่ ขึน้ 8 ล้านบาท และ 12 ล้านบาท
ตามลาดับ
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ค) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มรี ายได้ลดลง 737 ล้านบาท หรือ 34% โดยมีรายการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญดังนี้
 รายได้จากโครงการ Quinn Condominium ลดลง 724 ล้านบาท ซึง่ โครงการดังกล่าวได้ดาเนินการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2558 และเริม่ รับรูร้ ายได้เมื่อ มีการโอนกรรมสิทธิตามกฎหมาย
์
ในห้องชุดให้กบั ผูซ้ อ้ื จึงทาให้มกี ารโอนกรรมสิทธิห้์ องชุดในช่วงทีก่ ารก่อสร้างเพิง่ แล้วเสร็จเป็ น
จานวนมาก ประกอบกับรัฐบาลได้มมี าตรการกระตุน้ เศรษฐกิจในภาคอสังหาริมทรัพย์โดยให้มกี าร
ลดหย่อนค่าธรรมเนียมการโอนและค่าจดจานองหลักประกันเป็ นร ะยะเวลา 6 เดือน เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่
29 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 28 เมษายน 2559 ดังนัน้ ยอดขายในปี 2559 จึงมีการชะลอตัวลง เมื่อ
เทียบกับปี 2558 ปั จจุบนั ได้มกี ารโอนกรรมสิทธิห้์ องชุดไปแล้วประมาณ 94%
 รายได้จากบ้านในโครงการสบายวิลเลจ 2 ในจังหวัดภูเก็ต ลดลง 86 ล้านบาท เนื่องจากโครงการ
ดังกล่าวได้สร้างเสร็จและรับรูร้ ายได้เป็ นส่วนใหญ่แล้วในปี 2557-2558 และโครงการดังกล่าวใกล้จะ
ปิ ดการขายแล้ว
 รายได้จากโครงการบ้านร่มไม้ 2 – บ่อวิน เฟส 1 ในจังหวัดชลบุรี เพิม่ ขึน้ 49 ล้านบาท เนื่องจาก
โครงการดังกล่าวได้สร้างเสร็จและเริม่ รับรูร้ ายได้ตงั ้ แต่เดือนธันวาคม 2558 และโครงการบ้านร่มไม้
3 – ปลวกแดง เฟส 1 ในจังหวัดระยอง ได้แล้วเสร็จและเริม่ รับรูร้ ายได้ในปี 2559 เป็ นจานวน
9 ล้านบาท
ง) ธุรกิจอาหารมีรายได้ลดลง 702 ล้านบาท หรือ 27% ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจขายข้าวทีม่ ยี อดขายลดลง
710 ล้านบาท เนื่องจ ากยอดสังซื
่ อ้ ข้าวจากรัฐบาลภายใต้โครงการ “G to G” (Government to
Government) ลดลง 540 ล้านบาท ประกอบกับผลผลิตข้าวมีราคาตกต่าและมีการแข่งขันสูงจึงทาให้
ยอดขายข้าวลดลง
จ) ธุรกิจการเงินมีรายได้เพิม่ ขึน้ 242 ล้านบาท หรือ 21% ซึง่ เป็ นไปตามการเติบโตของพอร์ตสินเชื่อ โดย
ธุรกิจให้สนิ เชื่อมีรายได้ เพิม่ ขึน้ 131 ล้านบาท และธุรกิจให้เช่าซือ้ รถจักรยานยนต์มรี ายได้เพิม่ ขึน้
111 ล้านบาท ในขณะทีป่ ี 2558 ธุรกิจให้เช่าซือ้ รถจักรยานยนต์มกี ารรับรูร้ ายได้อ่นื จานวน 21 ล้านบาท
ซึง่ เกิดจากการประมูลขายพอร์ตลูกหนี้เช่าซือ้ รถจักรยานยนต์ทไ่ี ม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ NPL (Nonperforming loan) ทีเ่ คยตัดหนี้สญ
ู ไปแล้ว
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2.2 กาไร(ขาดทุน)จากการดาเนิ นงาน – ตามส่วนงานธุรกิ จ
(หน่วย: ล้านบาท)

สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ส่วนงานธุรกิ จ

2559

2558

ศูนย์การค้า

1,014

1,005

9

1%

137

59

78

132%

29

26

3

12%

อสังหาริมทรัพย์

345

525

(180)

(34%)

อาหาร

(37)

2

(39)

(1,950%)

การเงิน

477

381

96

25%

สนับสนุน

(1)

-

(1)

(100%)

1,964

1,998

(34)

(2%)

โรงแรมและการท่องเทีย่ ว
กอล์ฟ

รวม

เพิ่ มขึน้ /(ลดลง)

กลุ่มบริษทั มีกาไรจากการดาเนินงาน สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 เป็ นจานวน
1,964 ล้านบาท และ 1,998 ล้านบาท ตามลาดับ ลดลง 34 ล้านบาท หรือ 2% โดยภาพรวมผลการ
ดาเนินงานจะผันแปรไปตามรายได้ตามทีก่ ล่าวไว้ในข้อ 2.1 รายได้จากการดาเนินงาน – ตามส่วนงานธุรกิจ
และภาวะเศรษฐกิจตามทีก่ ล่าวข้างต้น ประกอบกับรายการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญดังนี้
ก) ธุรกิจโรงแรมและการท่องเทีย่ วมีกาไรจากการดาเนินงานเพิม่ ขึน้ 78 ล้านบาท หรือ 132% ซึง่ เพิม่ ขึน้ ใน
สัดส่วนทีม่ ากกว่าการเพิม่ ขึน้ ของรายได้ เนื่องจากโรงแรมปทุมวัน ปริน๊ เซส มีทรัพย์สนิ หลักทีค่ ดิ ค่า
เสือ่ มราคาเต็มมูลค่าแล้ว จึงทาให้ค่าเสือ่ มราคาลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อนเป็ นจานวน
29 ล้านบาท
ข) ธุรกิจอาหารรับรูข้ าดทุนจากการขายและตัดจาหน่ายอุปกรณ์เป็ นจานวน 16 ล้านบาท และตัง้ ค่าเผื่อการ
ด้อยค่าของอุปกรณ์เป็ นจานวน 21 ล้านบาท
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การวิ เคราะห์ฐานะทางการเงิ น
รายการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญของสินทรัพย์ หนี้สนิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เมื่อเทียบกับยอด
คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดงั ต่อไปนี้
(หน่วย: ล้านบาท)
31 ธ.ค. 2559
31 ธ.ค. 2558
เพิ่ มขึน้ /(ลดลง)
สินทรัพย์รวม
หนี้สนิ รวม
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม
3.

42,518

40,549

1,969

5%

22,166

22,609

(443)

(2%)

20,352

17,940

2,412

13%

สิ นทรัพย์

3.1 เงิ นลงทุนชัวคราว
่
และเงิ นลงทุนระยะยาวอื่น
เงินลงทุนชัวคราวและเงิ
่
นลงทุนระยะยาวอื่น ส่วนใหญ่เป็ นเงินลงทุนในตราสารทุน ซึง่ จัดประเภทเป็ นหลักทรัพย์
เผื่อขายในความต้องการตลาด มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็ นจานวน 9,430 ล้านบาท โดยมี
ยอดเพิม่ ขึน้ 297 ล้านบาท หรือ 3% เนื่องจากมีการ ปรับ เพิม่ ขึน้ ในมูลค่ายุตธิ รรมของหลักทรัพย์ ในความ
ต้องการตลาดทีถ่ อื อยู่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็ นจานวน 1,667 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี มกี าร
ขายเงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการตลาด(สุทธิจากการซือ้ )เป็ นจานวน 1,350 ล้านบาท
3.2 ลูกหนี้ การค้าและลูกหนี้ อื่น
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็ นจานวน 402 ล้านบาท โดยมียอดลดลง
552 ล้านบาท หรือ 58% ส่วนใหญ่เป็ นลูกหนี้ของธุรกิจข้าวทีม่ ยี อดลดลง 580 ล้านบาท เนื่องจากในเดือน
ธันวาคม 2558 มีปริมาณยอดสังซื
่ อ้ ข้าวจากรัฐบาลภายใต้โครงการ “G to G” เป็ นจานวนมาก และลูกหนี้
ดังกล่าวได้จ่ายชาระเงินแล้วในปี ปัจจุบนั
3.3 เงิ นให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
เงินให้สนิ เชื่อแก่ลกู หนี้(รวมส่วนทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี ) มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็ น
จานวน 8,255 ล้านบาท มียอดเพิม่ ขึน้ อย่างมีสาระสาคัญเป็ นจานวน 2,716 ล้านบาท หรือ 49% เนื่องจากพอร์ต
ลูกหนี้เงินให้กยู้ มื และลูกหนี้ให้เช่าซือ้ รถจักรยานยนต์มยี อดเพิม่ ขึน้
2,030 ล้านบาท และ 692 ล้านบาท
ตามลาดับ ซึง่ เป็ นไปตามการเติบโตของธุรกิจการเงินอย่างต่อเนื่อง
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3.4 สิ นค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือ มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็ นจานวน 3,066 ล้านบาท โดยมียอด เพิม่ ขึน้
639 ล้านบาท หรือ 26% โดยมีรายการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญดังนี้
ก) ยอดเพิม่ ขึน้ จานวน 492 ล้านบาท จากการโอนเปลีย่ นการจัดประเภทของทีด่ นิ แปลงหนึ่งทีแ่ สดงอยู่ภายใต้
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (ข้อ 3.6 – อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ) มาเป็ นต้นทุนพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ซง่ึ แสดงอยู่ภายใต้สนิ ค้าคงเหลือ เพื่อเตรียมพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมแห่งใหม่บน
ถนนสุขมุ วิท ซอย 101
ข) ยอดเพิม่ ขึน้ จานวน 337 ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทุนทีด่ นิ และต้นทุนการก่อสร้างโครงการ ทีอ่ ยู่อาศัย แห่ง
ใหม่ “พาร์ค ริเวอร์เดล ” และ “ริเวอร์เดล เรสซิเดนซ์ ” ตัง้ อยู่ บริเวณรอบสนามกอล์ฟริเวอร์เดลในจังหวัด
ปทุมธานี โดยโครงการ “พาร์ค ริเวอร์เดล ” ได้เริม่ การขายแล้ว (Pre-sale) ในเดือนพฤษภาคม 2559 และ
เริม่ มีการโอนกรรมสิทธิบ้์ านตัง้ แต่เดือนสิงหาคม 2559 ส่วนโครงการ “ริเวอร์เดล เรสซิเดนซ์ ” คาดว่าจะเริม่
เปิ ดโครงการในปี 2560
ค) ยอดเพิม่ ขึน้ จานวน 475 ล้านบาท จากการซือ้ ทีด่ นิ เปล่าบนถนนจรัญสนิทวงศ์ ซอย
โครงการทีอ่ ยู่อาศัยต่อไป

7 เพื่อพัฒนา เป็ น

ง) ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภายใต้โครงการ “Quinn Condominium” ซึง่ เป็ นโครงการห้องชุดตัง้ อยู่บน
ถนนรัชดาภิเษก มียอดลดลง 569 ล้านบาท เนื่องจากมีการรับรูร้ ายได้และต้นทุนในปี ปัจจุบนั
จ) ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมภายใต้โครงการบ้านร่มไม้ 2 – บ่อวิน เฟส 1 ซึง่ เป็ นโครงการบ้านพักอาศัยอยู่ใน
จังหวัดชลบุรี และโครงการบ้านร่มไม้ 3 – ปลวกแดง เฟส 1 ในจังหวัดระยอง มียอดลดลงรวม 50 ล้านบาท
เนื่องจากมีการรับรูร้ ายได้และต้นทุนในปี ปัจจุบนั
3.5 เงิ นลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้า
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม และการร่วมค้า มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็ นจานวน 3,845 ล้านบาท
โดยมียอดเพิม่ ขึน้ 177 ล้านบาท หรือ 5% รายการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญมีดงั ต่อไปนี้
ก) ลงทุนในบริษทั ร่วมแห่งใหม่ซง่ึ ประกอบธุรกิจเป็ นนายหน้าประกันชีวติ และประกันวินาศภัย โดยมีสดั ส่วน
การถือหุน้ ร้อยละ 49 คิดเป็ นจานวนเงิน 9.8 ล้านบาท
ข) ลงทุนในบริษทั ร่วมแห่งใหม่ซง่ึ ประกอบธุรกิจเป็ นหน่วยงานสนับสนุน (Back office) ให้กบั บริษทั ร่วมที่
ประกอบธุรกิจประกันชีวติ และบริษทั ร่วมทีเ่ ป็ นนายหน้าประกันชีวติ และวินาศภัย โดยมีสดั ส่วนการถือหุน้
ร้อยละ 49 คิดเป็ นจานวนเงิน 24.5 ล้านบาท
ค) บริษทั ร่วมแห่งหนึ่งทีป่ ระกอบธุรกิจประกันชีวติ มีการปรับเพิม่ ขึน้ ในมูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุน เผื่อขายใน
ตราสารหนี้และตราสารทุนในความต้องการตลาด ทาให้การรับรูเ้ งินลงทุนในบริษทั ร่วมดังกล่าวเพิม่ ขึ้ นตาม
วิธสี ว่ นได้เสียเป็ นจานวน 22 ล้านบาท
ง) ยอดเพิม่ ขึน้ จากการรับรูส้ ว่ นแบ่งกาไรตามวิธสี ว่ นได้เสีย 282 ล้านบาท
จ) ยอดลดลงจานวน 157 ล้านบาท จากเงินปั นผลรับ
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3.6 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็ นจานวน 10,011 ล้านบาท โดยมี
ยอดลดลง 634 ล้านบาท หรือ 6% รายการเคลื่อนไหวทีส่ าคัญมีดงั ต่อไปนี้
รายการ
1

ล้านบาท

ต้นทุนในการปรับปรุงศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ โครงการก่อสร้าง Sky Walk และ
Façade (งานตกแต่งด้านหน้าอาคาร)
ต้นทุนในการปรับปรุงศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค และ HaHa

489

107

5

โอนเปลีย่ นการจัดประเภทของทีด่ นิ แปลงหนึ่งทีแ่ สดงอยู่ภายใต้ทด่ี นิ รอการพัฒนา
(ข้อ 3.8 – ทีด่ นิ รอการพัฒนา) มาอยู่ภายใต้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
โอนเปลีย่ นการจัดประเภทของทีด่ นิ แปลงหนึ่งไปเป็ นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ภายใต้สนิ ค้าคงเหลือ (ข้อ 3.4 - สินค้าคงเหลือ) เพื่อเตรียมพัฒนาโครงการ
คอนโดมิเนียมแห่งใหม่บนถนนสุขมุ วิท ซอย 101
ค่าเสือ่ มราคาสาหรับปี

6

อื่น ๆ

2
3
4

รวมรายการเปลี่ยนแปลงสุทธิ

57

(492)

(710)
(83)
(634)

3.7 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็ นจานวน 4,574 ล้านบาท โดยมียอด
ลดลง 57 ล้านบาท หรือ 1% รายการเคลื่อนไหวทีส่ าคัญมีดงั นี้ ในระหว่างปี ได้มกี ารซือ้ ทรัพย์ สินเพื่อใช้ในการ
ดาเนินงานรวมเป็ นจานวน 356 ล้านบาท ในขณะทีย่ อดลดลงจากการตัดจาหน่ายทรัพย์สนิ ซึง่ มีมลู ค่าตามบัญชี
สุทธิ 46 ล้านบาท ค่าเสือ่ มราคาสาหรับปี 412 ล้านบาท และการตัง้ ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์ 21 ล้านบาท
3.8 ที่ดินรอการพัฒนา
ทีด่ นิ รอการพัฒนา มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็ นจานวน 520 ล้านบาท โดยมียอด ลดลง
234 ล้านบาท หรือ 31 % เนื่องจากมีการโอนเปลีย่ นการจั ดประเภทของทีด่ นิ ไปเป็ นต้นทุนพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์ภายใต้สนิ ค้าคงเหลือจานวน 105 ล้านบาท และอสังห าริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจานวน
107 ล้านบาท
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3.9 ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้ า
ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้าเป็ นเงินจ่ายล่วงหน้าให้กบั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อทาสัญญาการให้สทิ ธิ ใช้ประโยชน์
ศูนย์การค้าบริเวณสีแ่ ยกปทุมวัน ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้ามียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็ นจานวน
521 ล้านบาท โดยมียอดลดลง 322 ล้านบาท หรือ 38% ในระหว่างปี ปั จจุบนั มีการจ่ายค่าเช่าทีด่ นิ ล่วงหน้า เป็ น
รายปี จานวน 435 ล้านบาท ในขณะทีย่ อดลดลงจานวน 757 ล้านบาท เกิดจากการตัดจาหน่ายค่าเช่าจ่าย
ล่วงหน้าเป็ นค่าใช้จ่ายตามวิธเี ส้นตรงตลอดอายุสญ
ั ญาเช่า
4.

หนี้ สิน

4.1 เงิ นเบิ กเกิ นบัญชีและเงิ นกู้ยืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิ น
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็ นจานวน
1,330 ล้านบาท โดยมียอด ลดลงเป็ นจานวน 366 ล้านบาท หรือ 22% เนื่องจากการจ่ายชาระคืนเงินกูย้ มื ของ
ธุรกิจข้าวเป็ นจานวนเงิน 493 ล้านบาท โดยในช่วงต้นปี 2560 ธุรกิจข้าวได้รบั ชาระเงินจากลูกหนี้ทเ่ี กิดจากการ
ขายข้าวในปริมาณมาก (Big lot) ภายใต้โครงการ G to G และได้มกี ารจ่ายชาระคืนเงินกูย้ มื เพื่อลดภาระ
ดอกเบีย้
4.2 ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้ า
ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า (รวมส่วนทีถ่ งึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี ) มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2559 เป็ นจานวน 1,994 ล้านบาท โดยมียอดลดลง 448 ล้านบาท หรือ 18% ส่วนใหญ่เป็ นการรับเงินค่าเช่าและ
ค่าบริการรับล่วงหน้าของธุรกิจศูนย์การค้าซึง่ ได้ตดั จาหน่ายเป็ นรายได้ในปี ปัจจุบนั จานวน 466 ล้านบาท โดยวิธี
เส้นตรงตามอายุของสัญญาเช่า
4.3 หนี้ สินภาษี เงิ นได้รอการตัดบัญชี
หนี้สนิ ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็ นจานวน 1,195 ล้านบาท โดยมี
ยอดเพิม่ ขึน้ จานวน 344 ล้านบาท หรือ 40% โดยยอดทีเ่ พิม่ ขึน้ จานวน 329 ล้านบาท เกิดจากการปรับเพิม่ ขึน้
ในมูลค่ายุตธิ รรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
5.

ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ส่วนของผูถ้ อื หุน้ มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็ นจานวน 20,352 ล้านบาท โ ดยมียอดเพิม่ ขึน้
จานวน 2,412 ล้านบาท หรือ 13% รายการเคลื่อนไหวทีส่ าคัญมีดงั ต่อไปนี้
ก) ยอดเพิม่ ขึน้ จานวน 2,055 ล้านบาท เป็ นกาไรจากการดาเนินงานสาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
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ข) องค์ประกอบอื่นของส่วนของผูถ้ อื หุน้ เพิม่ ขึน้ 1,343 ล้านบาท ในจานวนนี้เป็ นยอด เพิม่ ขึน้ จากกาไรทีย่ งั ไม่
เกิดขึน้ จริงจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายจานวน 1,336 ล้านบาท โดยแสดงเป็ นยอดสุทธิจากหนี้สนิ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีทเ่ี กีย่ วข้อง เนื่องจากราคาตลาดของหลักทรัพย์เผื่อขายมีการปรับตัวเพิม่ ขึน้
ค) ยอดลดลงจานวน 882 ล้านบาท จากการจ่ายเงินปั นผล
ง) ส่วนของผูม้ สี ว่ นได้เสียทีไ่ ม่มอี านาจควบคุมของบริษทั ย่อยลดลง 97 ล้านบาท เกิดจากการรับรู้ ผลขาดทุน
จากการดาเนินงานสาหรับปี 2560 ของบริษทั ย่อยจานวน 46 ล้านบาท ยอดลดลงจานวน 33 ล้านบาท จาก
เงินปั นผลรับจากบริษทั ย่อย และยอดลดลงจานวน 18 ล้านบาท จากการลดสัดส่วนการถือหุน้ ในบริษทั ย่อย
จ) ในระหว่างปี 2556 บริษทั ฯมีการซือ้ หุน้ คืนตามโครงการซือ้ หุน้ คืนเพื่อบริหารทางการเงินรวมเป็ นจานวน
2,805 ล้านบาท และได้กนั กาไรสะสมไว้เป็ นสารองซือ้ หุน้ คืนทัง้ จานวน ซึง่ โครงการดังกล่าวได้ครบกาหนด
ระยะเวลา 3 ปี ในปี 2559 โดยทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯมีมติไม่จาหน่ายหุน้ ซือ้ คืน และให้ลดทุนโดย
ตัดหุน้ ทีซ่ อ้ื คืนจานวน 178 ล้านหุน้ จึงมีผลทาให้ทุนจดทะเบียนลดลง 178 ล้านบาท กาไรสะสมลดลง
2,627 ล้านบาท และหุน้ ทุนซือ้ คืนลดลง 2,805 ล้านบาท

การวิ เคราะห์สภาพคล่อง
6. กระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั สาหรับปี สน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และ 2558 สรุปได้ดงั นี้
(หน่วย: ล้านบาท)
สาหรับปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
กระแสเงิ นสด
เพิ่ มขึน้ /(ลดลง)

2559

2558

3,223

3,252

(29)

(1%)

(2,636)

439

(3,075)

(700%)

587

3,691

(3,104)

(84%)

1,012

(3,924)

4,936

126%

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน

(1,813)

408

(2,221)

(544%)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้ (ลดลง) - สุทธิ

(214)

175

(389)

(222%)

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

6.1 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
รายการเปลีย่ นแปลงทีส่ าคัญของกระแสเงินสดจากการดาเนินงาน และการเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์และหนี้สนิ
ดาเนินงานได้กล่าวไว้ในส่วนของการวิเคราะห์ผลการดาเนินงานและฐานะการเงินข้างต้นแล้ว
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6.2 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุนเพิม่ ขึน้ 4,936 ล้านบาท หรือ 126% เนื่องจากปั จจัยหลักดังต่อไปนี้
ปั จจัยทีท่ าให้กระแสเงินสดเพิม่ ขึ้น
ก)

เงินสดจ่ายจากการซือ้ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการตลาด(สุทธิจากเงินสดรับจากการจาหน่าย)
ลดลง 4,794 ล้านบาท เนื่องจากใน ปี ทผ่ี ่านมา กลุ่มบริษทั ได้ จ่ายซือ้ เงินลง ทุนในหลักทรัพย์ในความ
ต้องการตลาดเป็ นจานวนมากเพื่อบริหารสภาพคล่องทางการเงินให้ได้ประโยชน์สงู สุด

ข)

เงินปั นผลรับจากเงินลงทุนเพิม่ ขึน้ 143 ล้านบาท ตามพอร์ตการลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการ
ตลาดทีเ่ พิม่ ขึน้

ค)

เงินสดจ่ายซือ้ ทีด่ นิ อาคารและอุปกรณ์ และอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการลงทุน (สุทธิจากเงินสดรับจากการ
ขาย) ลดลง 65 ล้านบาท

ง)

เงินสดจ่ายซือ้ เงินลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้าลดลง 97 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2558 ได้มกี าร
ลงทุนเพิม่ ในบริษทั ร่วมทีป่ ระกอบธุรกิจโรงแรมในต่างประเทศเป็ นจานวน 61 ล้านบาท และจ่ายชาระค่า
หุน้ ส่วนทีเ่ หลื อทัง้ หมดเป็ นจานวน 50 ล้านบาท เพื่อลงทุนในหุน้ สามัญ ของบริษทั แห่งหนึ่ง ซึง่ ประกอบ
ธุรกิจห้างสรรพสินค้าโตคิวทีพ่ าราไดซ์ พาร์ค ภายใต้สญ
ั ญาร่วมค้า

ปั จจัยทีท่ าให้กระแสเงินสดลดลง
จ)
6.3

รับชาระคืนเงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน (สุทธิจากเงินสดจ่าย) ลดลง 105 ล้านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินลดลง 2,221 ล้านบาท หรือ 545% โดยมีสาเหตุหลักดังต่อไปนี้
ปั จจัยทีท่ าให้กระแสเงินสดเพิม่ ขึ้น
ก)

เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องกัน(สุทธิจากเงินสดจ่าย)เพิม่ ขึน้ 190 ล้านบาท

ปั จจัยทีท่ าให้กระแสเงินสดลดลง
ข)

เงินสดจ่ายเพื่อชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน(สุทธิจากเงินสดรับ)เพิม่ ขึน้ 1,284 ล้านบาท

ค)

ในเดือนมิถุนายน 255 8 มีเงินสดรับจากการออกหุน้ กูร้ ะยะยาว 1,000 ล้านบาท เพื่อเป็ นเงินทุน
หมุนเวียนและ/หรือขยายธุรกิจของกลุ่มบริษทั และ/หรือจ่ายชาระหนี้สนิ

ง)

จ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานเพิม่ ขึน้ 80 ล้านบาท

หน้ า 12/12

