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บริษัท เอ็ม บี เค จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย 
ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร  
ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562  

 
กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน 
 
1. ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน 

 
ผลการด าเนินงานของบริษัท เอ็ม บี เค จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) ส าหรับปีส้ินสุดวันที่       
31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีดังนี้  

                                                                                                                               (หน่วย: ล้านบาท) 

   ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 

 2562 2561 เพิม่ขึ้น/ลดลง 

1) รำยได้จำกกำรด ำเนินงำน       10,287      10,548  (261) (2%) 

2) ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน        1,520        1,621  (101) (6%) 

3 ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า          769          212        557 263% 

4) รายได้อื่น        1,194        1,938  (744) (38%) 

5) ค่าใช้จ่ายทางการเงิน  (346)  (305)  (41) (13%) 

6) ภาษีเงินได้นิตบิุคคล  (345)  (605)        260 43% 

7) ก ำไรสุทธ ิ        2,792        2,861  (69) (2%) 

8) ขาดทุน / (ก าไร) ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไมม่ี
อ านาจควบคมุของบริษทัย่อย 

             8            20  (12) (60%) 

9) ก ำไรสุทธสิ่วนที่เป็นของผูถ้ือหุ้นของบริษัทฯ        2,800        2,881  (81) (3%) 

10) ก ำไรสุทธิต่อหุ้น (บำท)          2.12         2.17  (0.05) (2%) 

 
ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ – ไม่รวมรายการพเิศษ 

 

   ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 

 2562 2561 เพิ่มขึ้น/ลดลง 

9) ก ำไรสุทธิ – ส่วนของบริษัทฯ       2,800       2,881  (81) (3%) 

หัก ก าไรจากการขายเงินลงทุน – สุทธิภาษี (31) (1,175)      1,144 97% 

หัก เงินปันผลรับพิเศษจากบริษัทที่เก่ียวข้องกัน  (533) -  (533) (100%) 

หัก ส่วนแบ่งก าไรจาก บ.ร่วม–ก าไรจากการขายทรัพย์สินด าเนินงาน (250) -  (250) (100%) 

ก ำไรสุทธิฯ – ส่วนของบริษทัฯ (ไม่รวมรำยกำรพิเศษ) 1,986 1,706 280          16% 
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ผลการด าเนินงานในภาพรวมของกลุ่มบริษัทส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของ
ปีก่อนพบว่า กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เป็นจ านวน 
10,287 ล้านบาท และ 10,548 ล้านบาท ตามล าดับ รายได้ลดลง 261 ล้านบาท หรือ 2% ก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของ
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (“ก าไรสุทธิ”) ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เป็นจ านวน     2,800 ล้าน
บาท และ 2,881 ล้านบาท ตามล าดับ ก าไรสุทธิมียอดลดลงเป็นจ านวน 81 ล้านบาท หรือ 3%   
 
อย่างไรก็ตาม หากไม่นับรวมรายการที่เกิดขึ้นเป็นกรณีพิเศษได้แก่ (i) ก าไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ใน
ความต้องการตลาดและเงินลงทุนในบริษัทร่วม (ii) เงินปันผลรับพิเศษจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน และ (iii) ส่วนแบ่ง
ก าไรของบริษัทร่วมที่ เกิดจากการขายทรัพย์สินที่ใช้ในการด าเนินงานแล้ว ก าไรสุทธิส าหรับปีส้ินสุดวันที่           
31 ธันวาคม 2562 และ 2561 จะแสดงอยู่ที่ 1,986 ล้านบาท และ 1,706 ล้านบาท ตามล าดับ ก าไรสุทธิจะมียอด
เพิ่มขึ้น 280 ล้านบาท หรือ 16%   
 
รายการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญมีดังนี้ 
 

ก) ส่วนงานธุรกิจของกลุ่มบริษัทที่มีการเปล่ียนแปลงของรายได้จากการด าเนินงาน และก าไร (ขาดทุน)จากการ
ด าเนินงานที่ส าคัญได้กล่าวไว้ในข้อ 2.1 รายได้จากการด าเนินงาน – ตามส่วนงานธุรกิจ และข้อ 2.2 ก าไร
(ขาดทุน)จากการด าเนินงาน – ตามส่วนงานธุรกิจ  
 

ข) ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าเพิ่มขึ้น 557 ล้านบาท หรือ 263% โดยมีเหตุผลหลัก
ดังต่อไปนี้  

 

 บริษัทร่วมแห่งหนึ่งที่ประกอบธุรกิจโรงแรมในต่างประเทศได้มีการขายทรัพย์สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ
การด าเนินธุรกิจโรงแรมไปใหก้ับกองทุนทรัสต์แห่งหนึ่งเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า 
(“REIT”) และเกิดก าไรจากการขายทรัพย์สิน กลุ่มบริษัทรับรู้ส่วนแบ่งก าไรจากการขายทรัพย์สินดังกล่าว
เป็นจ านวน 250 ล้านบาท 
 

 ส่วนแบ่งก าไรจากบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจศูนย์การค้าเพิ่มขึ้น 380 ล้านบาท โดยมีปัจจัยหลัก
ดังต่อไปนี ้

 

 ศูนย์การค้า ICON SIAM ได้เปิดด าเนินการตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ดังนั้นในปี 2562 จึง
รับรูผ้ลประกอบการเต็มปี 
 

 โครงการพัฒนาคอนโดมิเนียมจ านวน 2 อาคาร ตั้งอยู่บนถนนเจริญนคร โดยอาคารที่ 1 ได้สร้าง
เสร็จและเริ่มรับรู้รายได้ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 ส่วนอาคารที่ 2 ได้สร้างเสร็จและเริ่มรับรู้
รายได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ปี 2562  ดังนั้น จ านวนห้องชุดที่มีการโอนกรรมสิทธิแ์ละรับรู้รายไดใ้น
ปี 2562 จึงสูงกว่าปี 2561 

 

 ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 บริษัทฯได้จ่ายซื้อเงินลงทุนเพิ่มขึ้นในบริษัทร่วมดังกล่าว จึงท าให้
สัดส่วนในการรับรู้ส่วนแบ่งก าไรเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 30.72 เป็นร้อยละ 47.98 
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ค) รายได้อื่นลดลง 744 ล้านบาท หรือ 38% โดยมีรายการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญดังนี้ 
 

 ในปี 2561 กลุ่มบริษัทรับรู้ก าไรจากการขายเงินลงทุนแห่งหนึ่งที่ประกอบธุรกิจโรงแรมซึ่งได้จัดประเภท
ไว้เป็นเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายในความต้องการตลาด และเงินลงทุนในบริษัทร่วมแห่งหนึ่งที่
ประกอบธุรกิจโรงแรม รวมเป็นจ านวน 1,440 ล้านบาท (1,163 ล้านบาท เป็นยอดสุทธิจากภาษีเงินได้ที่
เกี่ยวข้อง)  
 

 เงินปันผลรับเพิ่มขึ้น 591 ล้านบาท เนื่องจากในเดือนธันวาคม 2562 บริษัทที่เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งที่
ประกอบธุรกิจสถาบันการเงิน ได้มีการปรับโครงสร้างธุรกิจภายในกลุ่มท าให้มีสภาพคล่องส่วนเกินจึง
ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงินปันผลพิเศษให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยกลุ่มบริษัทรับรู้เงินปันผล
ดังกล่าวเป็นจ านวน 533 ล้านบาท   

 
ง) ภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลง 260 ล้านบาท หรือ 43% เนื่องจากในปี 2562 กลุ่มบริษัทมีรายได้เงินปันผลจาก

เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องกันและบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นรายไดท้ี่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตาม
ประมวลรัษฎากร 
 

 

 

2. รำยได้และผลกำรด ำเนินงำนแยกตำมส่วนงำน 
 

กลุ่มบริษัทด าเนินกิจการโดยแบง่เป็น 8 ส่วนงานหลักคือ 
  
1) ธุรกิจศูนย์การค้า ด าเนินธุรกิจให้เช่าพื้นที่แก่ผู้เช่ารายย่อยเพื่อประกอบธุรกิจภายในศูนย์การค้า และธุรกิจให้

เช่าพื้นที่อาคารส านักงาน  
 

2) ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว ด าเนินธุรกิจให้บริการห้องพัก อาหารและเครื่องดื่ม และบริการอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการพักอาศัยและการเดินทาง   

 

3) ธุรกิจกอล์ฟ ด าเนินกิจการให้บรกิารสนามกอล์ฟ คลับเฮ้าส์ และจ าหน่ายอุปกรณ์กอล์ฟ 
 

4) ธุรกิจอสังหารมิทรพัย์ ด าเนินธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศยัเพื่อขาย รบับริหารทรัพย์สิน และประเมินมลูค่าทรัพย์สิน 
 

5) ธุรกิจอาหาร ด าเนินธุรกิจจ าหน่ายข้าวสารทั้งภายในประเทศและเพื่อการส่งออก  และธุรกิจศูนย์อาหารและ
ร้านอาหาร 

 

6) ธุรกิจการเงิน ด าเนินธุรกิจให้สินเชื่อทั่วไปเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อระยะส้ัน (Bridge loan) ที่มีหลักประกัน
เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่า ตั้งอยู่ในท าเลดี และเป็นที่ต้องการของตลาด  และธุรกิจให้สินเชื่อเช่าซื้อ
รถจักรยานยนต์ และธุรกิจการรับประกันชีวิต* 
 

7) ธุรกิจอื่น ๆ ด าเนินธุรกิจประมูลรถยนต์และรถจักรยานยนต์* และธุรกิจขายน้ าดิบ 
 

8) ธุรกิจสนับสนุน เป็นหน่วยงานสนับสนุน (back office) ให้กบักลุ่มบริษัท 
 

 
หมายเหตุ: * บริษัทที่ด าเนินธุรกิจดังกล่าวมีสถานะเป็นบริษัทร่วม ดังนั้น การรับรู้ผลการด าเนินงานจึงอยู่ในรูป
ของส่วนแบ่งก าไรจากบริษัทร่วม 
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รายการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญของรายได้จากการด าเนินงาน และก าไร(ขาดทุน) จากการด าเนินงานแยกตามส่วน
งาน ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2561 มีดังต่อไปนี้ 
 

2.1  รำยได้จำกกำรด ำเนินงำน – ตำมส่วนงำนธุรกิจ 
                      (หน่วย: ล้านบาท) 

  ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 

ส่วนงำนธุรกิจ 2562 2561 เพิ่มขึ้น/(ลดลง) 

1) ศูนย์การค้า 3,885        3,999  (114) (3%) 

2) โรงแรมและการท่องเที่ยว 1,320        1,386  (66) (5%) 

3) กอล์ฟ 480          466           14 3% 

4) อสังหาริมทรัพย ์ 317          307           10 3% 

5) อาหาร 1,965        2,190  (225) (10%) 

6) การเงิน  2,299        2,177         122 6% 

7) อื่น ๆ 15            18  (3) (17%) 

8) สนับสนุน 6              5            1 20% 

รวม 10,287 10,548  (261) (2%) 

 
กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เป็นจ านวน 
10,287 ล้านบาท และ 10,548 ล้านบาท ตามล าดับ รายได้ลดลง 261 ล้านบาท หรือ 2% ส่วนงานธุรกิจที่มี
การเปล่ียนแปลงของรายได้ที่ส าคัญมีดังนี ้
 

ก) ธุรกิจศูนย์การค้ามีรายได้ลดลง 114 ล้านบาท หรือ 3% โดยมีสาเหตุหลักดังต่อไปนี้ 
 

 ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ มีรายได้ลดลง 72 ล้านบาท เนื่องจากมีการปิดปรับปรุงพื้นที่เช่า
บางส่วน ท าให้จ านวนพื้นที่เช่าที่สามารถขายได้ลดลง 
 

 ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค มีรายได้ลดลง 47 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากผู้เช่ารายใหญ่ราย
หนึ่งได้มีการคืนพื้นที่เช่าบางส่วนในเดือนมิถุนายน 2561 และคืนพื้นที่เช่าส่วนที่เหลือทั้งหมดใน
เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ปัจจุบันได้ผู้เช่ารายใหม่แล้วโดยได้เริ่มเปิดด าเนินการค้าในเดือนเมษายน 
2562 และเดือนกรกฎาคม 2562 ตามล าดับ ประกอบกับมีการทยอยคืนพื้นที่เช่าโซน Food Bazaar 
โดยพื้นที่ดังกล่าวจะปรับปรุงเป็นตลาดเสรีมาร์เก็ตแทน ซึ่งจะมีผลในเดือนมีนาคม 2563 
 

ข)  ธุรกิจโรงแรมมีรายได้ลดลง 66 ล้านบาท  หรือ 5% โดยโรงแรมปทุมวันปริ๊นเซสมีรายได้ลดลง           
44 ล้านบาท เน่ืองจากในระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม 2562 ได้มีการปิดปรับปรุงห้องพักจ านวน 
148 ห้อง ท าให้ในช่วงเวลาดังกล่าวมีอัตราการเข้าพักและอัตราค่าห้องพักเฉล่ียลดลง ส่วนห้องพักที่
เหลืออีกจ านวน 307 ห้อง จะด าเนินการปิดปรับปรุงในปี 2563 และ 2564 ต่อไป นอกจากนี้ จ านวน
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมียอดลดลงตามสภาวะเศรษฐกิจของโลก จึงท าให้ภาพรวมอัตราการเข้าพัก
และรายได้ของกลุ่มธุรกิจโรงแรมลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน 
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ค)  ธุรกิจกอล์ฟมีรายได้เพิ่มขึ้น 14 ล้านบาท หรือ 3% เนื่องจากสนามกอล์ฟบางกอกกอล์ฟคลับในจังหวัด
ปทุมธานีได้มีการปรับปรุงระบบไฟส่องสว่าง และภูมิทัศน์ต่าง ๆ ให้มีความสวยงามมากขึ้น จึงท าให้
จ านวนนักกอล์ฟมาใช้บริการมากขึ้น    

 

ง)  ธุรกิจอาหารมีรายได้ลดลง 225 ล้านบาท หรือ 10% โดยมีรายการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญดังนี้ 
 

 ธุรกิจขายข้าวมียอดขายลดลง 181 ล้านบาท เนื่องจากยอดส่งออกข้าวภายใต้โครงการ G to G 
(Government to Government) ลดลง 285 ล้านบาท ในขณะที่ยอดส่งออกข้าวทั่วไปเพิ่มขึ้น       
55 ล้านบาท และขายในประเทศเพิ่มขึ้น 30 ล้านบาท จากปริมาณการส่ังซื้อและการปรับราคาขาย
เพิ่มตามกลไกราคาของตลาด 
 

 ธุรกิจศูนย์อาหารมีรายได้ลดลง 44 ล้านบาท เน่ืองจากในระหว่างไตรมาสที่ 2 และ 3 ของปีปัจจุบัน 
ได้มีการหยุดด าเนินธุรกิจศูนย์อาหารบางแห่งที่มีผลประกอบการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้
ก าหนดไว้ 

 

จ) ธุรกิจการเงินมีรายได้เพิ่มขึ้น 122 ล้านบาท หรือ 6% โดยมีสาเหตุหลักดังนี้ 
 

 ธุรกิจให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์มีรายได้เพิ่มขึ้น 97 ล้านบาท เน่ืองจากการเติบโตอย่างต่อเน่ืองของ
การให้สินเชื่อแก่กลุ่มรถจักรยานยนต์ขนาดกลางและระดับพรีเมี่ยมมากขึ้น   

 

 ธุรกิจให้กู้ยืมเงินมีรายได้เพิ่มขึ้น 22 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามการเติบโตของพอร์ตสินเชื่ออย่าง
ต่อเนื่อง 

 
 

 

2.2  ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรด ำเนินงำน – ตำมสว่นงำนธุรกิจ 
                    (หน่วย: ล้านบาท) 

 

  ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 

ส่วนงำนธุรกิจ 2562 2561 เพิ่มขึ้น/(ลดลง) 

1) ศูนย์การค้า 748 884  (136) (15%) 

2) โรงแรมและการท่องเที่ยว 63 145  (82) (57%) 

3) กอล์ฟ 74 65            9 14% 

4) อสังหาริมทรัพย ์ (44) (30)  (14) (47%) 

5) อาหาร (33) (54)           21 39% 

6) การเงิน  701 619           82 13% 

7) อื่น ๆ 7 (9)           16 178% 

8) สนับสนุน 4 1            3 300% 

รวม 1,520 1,621  (101) (6%) 
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กลุ่มบริษัทมีก าไรจากการด าเนินงานส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เป็นจ านวน      
1,520 ล้านบาท และ 1,621 ล้านบาท ตามล าดับ โดยมียอดลดลง 101 ล้านบาท หรือ 6% โดยภาพรวมผล
การด าเนินงานจะผันแปรไปตามรายได้ตามที่กล่าวไว้ในข้อ 2.1 รายได้จากการด าเนินงาน – ตามส่วนงาน
ธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจตามที่กล่าวข้างต้น ประกอบกับรายการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญดังนี้ 

 
ก) พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 เป็น

ต้นไป ได้ก าหนดอัตราค่าชดเชยเพิ่มเติมกรณีนายจ้างเลิกจ้างส าหรับลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกันครบ 20 ปี
ขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 400 วัน กลุ่มบริษัทได้บันทึกผลกระทบจาก
การเปล่ียนแปลงดังกล่าวโดยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทันทีในในงบก าไรขาดทุนของงวดที่กฎหมายมีผลบังคับ
ใช้คือ ไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 เป็นจ านวน 55 ล้านบาท  
 

ข) ในปี 2562 ธุรกิจศูนย์การค้าบันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าแห่งหนึ่ง
เป็นจ านวน 38 ล้านบาท เน่ืองจากหยุดด าเนินธุรกิจ 
 

ค) โรงแรมทินิดี โฮเต็ล แอท บางกอก กอล์ฟ คลับ (ชื่อเดิม “บางกอก กอล์ฟ สปา รีสอร์ท”) ในจังหวัด
ปทุมธานี ได้มีการปิดปรับปรุงห้องพักโรงแรมครั้งใหญ่ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2560 ผลจากการปรับปรุง
ดังกล่าวท าให้มีการตัดจ าหน่ายอาคารและส่วนปรับปรุงอาคารส่วนที่ไม่ได้ใช้งานแล้วซึ่งมีมูลค่าตาม
บัญชีสุทธิ 34 ล้านบาท โดยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2561   

 
ง) ธุรกิจให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์มีการควบคุมการปล่อยสินเชื่อและบริหารการจัดเก็บหนี้ได้ดีขึ้น มีผลท า

ให้ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญลดลง 42 ล้านบาท 
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กำรวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงิน 
 
รายการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เมื่อเทียบกับยอด
คงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีดังต่อไปนี้                                                                                                                                               

          (หน่วย: ล้านบาท) 
 

  31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561 เพิ่มขึ้น/(ลดลง) 

รวมสินทรัพย ์ 52,443 49,096 3,347 7% 

รวมหนี้สิน 27,737 26,412 1,325 5% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 24,706 22,684 2,022 9% 

 
 

3.    สินทรัพย์ 
      

3.1     เงินลงทุนชั่วครำว และเงินลงทุนระยะยำวอื่น 
 
เงินลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุนระยะยาวอื่น ส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนในตราสารทุน ซ่ึงจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์
เผื่อขายในความต้องการตลาด มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจ านวน 9,086 ล้านบาท โดยมี
ยอดเพิ่มขึ้น 542 ล้านบาท หรือ 6% เนื่องจากมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการตลาดเพิ่มขึ้น     
140 ล้านบาท และจากการซื้อเงินลงทุนในตราสารทุนในความต้องการตลาด (สุทธิจากการขาย) เพิ่มขึ้น       
382 ล้านบาท 
 
 

3.2     เงินปันผลค้ำงรับ 
 
เงินปันผลค้างรับ มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจ านวน 533 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทที่
เกี่ยวข้องกันแห่งหนึ่งที่ประกอบธุรกิจสถาบันการเงิน ได้มีการปรับโครงสร้างธุรกิจภายในกลุ่มท าให้มีสภาพ
คล่องส่วนเกินจึงประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงินปันผลพิเศษให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยกลุ่มบริษัทไดร้ับรู้เงิน
ปันผลค้างรับจ านวน 533 ล้านบาท ในเดือนธันวาคม 2562 และรับเงินปันผลดังกล่าวในเดือนมกราคม 2563  
 

 

3.3    เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ี 
   

เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้(รวมส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี) - สุทธิจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ มียอดคงเหลือ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจ านวน 15,520 ล้านบาท โดยมียอดเพิ่มขึ้น 2,585 ล้านบาท หรือ 20% จาก
พอร์ตลูกหนี้เงินให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์ค้ าประกันโดยการขายฝากหรือจดจ านองสินทรัพย์ของผู้กู้ยืมเพิ่มขึ้น        
1,775 ล้านบาท และพอร์ตลูกหนี้ให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์เพิ่มขึ้น 846 ล้านบาท ตามการเติบโตของธุรกิจ  
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3.4    สินค้ำคงเหลือ 
 
สินค้าคงเหลือมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจ านวน 3,709 ล้านบาท โดยมียอดเพิ่มขึ้น       
241 ล้านบาท หรือ 7% รายการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญมีดังนี ้
 
ก) โครงการพัฒนาที่พักอาศัยได้แก่ Park Riverdale และ Riverdale Residence ในจังหวัดปทุมธานี Quinn 

Sukhumvit 101 และ Quaritz Rama IX มีต้นทุนในการก่อสร้างตามความก้าวหน้าของโครงการเพิ่มขึ้น
รวม 537 ล้านบาท   
 

โครงการที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างและยังไม่มีการรับรู้รายได้ ได้แก่ 
 

   โครงการ “Quinn Sukhumvit 101” เป็นคอนโดมิเนียมแห่งใหม่ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท 101 ซึ่งมีจ านวน
ห้องชุดเพื่อขายทั้งหมด 347 ห้อง ได้เริ่มเปิดการขาย (Pre-sale) ในเดือนตุลาคม 2561 โดยงาน
ก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จและโอนกรรมสิทธิ์ได้ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 
 

   โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับพรีเมี่ยม Quaritz Rama IX ตั้งอยู่บนถนนพระราม 9 โดยจัดสรรเป็น
ที่ดินเปล่า 8 แปลง บ้านพักอาศัย 6 แปลง ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการสร้างบ้านตัวอย่างซึ่งคาดว่าจะ
แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 และจะเร่ิมเปิดการขายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 

 
ข) สินค้าคงเหลือ – ข้าว มียอดลดลง 245 ล้านบาท เน่ืองจากนโยบายลดการจัดเก็บสินค้าคงเหลือ 

 
 

3.5     เงินลงทุนในบริษัทร่วมและกำรร่วมค้ำ 
 
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้ามียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจ านวน 6,481 ล้านบาท 
โดยมียอดเพิ่มขึ้นจ านวน 63 ล้านบาท หรือ 1% รายการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญมีดังต่อไปนี้ 

 
 

 

ก) ยอดเพิ่มขึ้นจ านวน 769 ล้านบาท จากการรับรู้ส่วนแบ่งก าไรตามวิธีส่วนได้เสีย 
 

ข) ยอดลดลงจ านวน 527 ล้านบาท จากเงินปันผลรับ 
 

ค) ยอดลดลงจ านวน 190 ล้านบาท เนื่องจากในเดือนธันวาคม 2562 มีการซื้อหุ้นเพิ่มในบริษัท แอพเพิล      
ออโต้ ออคชั่น (ไทยแลนด์) จ ากัด จึงท าให้สัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 49.99 เป็นร้อยละ 53.56 
และได้โอนเปล่ียนการจัดประเภทเงินลงทุนจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อยโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 
2562 เป็นต้นไป 
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3.6    อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน  
 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจ านวน 8,239 ล้านบาท โดยมี
ยอดลดลง 496 ล้านบาท หรือ 6% รายการเคล่ือนไหวที่ส าคัญมีดังต่อไปนี้  
 
   รำยกำร   ล้ำนบำท  

1 ต้นทุนในการปรับปรงุศูนย์การคา้เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์  86 

2 ต้นทุนในการปรับปรงุศูนย์การคา้พาราไดซ์ พาร์ค และ พาราไดซ์ เพลส 37 

3 ต้นทุนในการปรับปรงุที่ดินเพื่อให้เช่าในจังหวัดปทุมธาน ี 32 

4 ต้นทุนในการปรับปรงุที่ดินเพื่อการก่อสร้างศูนย์การค้าแห่งใหม ่“เดอะไนน์ เซ็นเตอร์      
ติวานนท”์ ในจังหวัดปทมุธาน ี

13 

5 โอนเปล่ียนการจัดประเภทรายการอุปกรณ์จากที่แสดงไว้ในหมวดที่ดิน อาคาร และ
อุปกรณ์ (ข้อ 3.7 (9) )   
 

63 

6 ค่าเส่ือมราคา  (736) 

7 อื่น ๆ 9 

  รวมรำยกำรเปลี่ยนแปลงสทุธิ (496) 
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3.7     ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์  
                             
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจ านวน 5,160 ล้านบาท โดยมียอด
ลดลง 53 ล้านบาท หรือ 1% รายการเคล่ือนไหวที่ส าคัญมีดังนี้  
 

 

   รำยกำร   ล้ำนบำท  
 

1 
 

ต้นทุนในการปรับปรงุภมูิทัศน์และบ ารุงรักษาสนามกอล์ฟในจังหวัดปทมุธาน ีและสนาม
กอล์ฟในจังหวัดภูเกต็ 

 

118 

2 ปรับปรุงห้องพักโรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส  154 

3 ปรับปรุงโรงแรมดุสิต กระบี่ บชี รีสอร์ท ในจังหวัดกระบี่  30 

4 รับรู้ต้นทุนอาคารและอุปกรณ์ของบริษัทร่วมที่เปล่ียนสถานะมาเป็นบริษัทย่อย 34 

5 ซื้อเคร่ืองออกก าลังกายเพื่อใชใ้นการด าเนินธุรกิจ Fitness Center 22 

6 ต้นทุนในการก่อสร้างรีสอร์ทแหง่ใหม่ทีห่าดต้นไทร จังหวัดกระบี่ 21 

7 ซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจของศูนย์อาหารแห่งใหม่ภายใตโ้ครงการสามย่าน
มิตรทาวน ์

18 

8 ซื้อทรัพย์สินเพื่อใชใ้นการด าเนินงานอ่ืน ๆ  79 

9 โอนเปล่ียนการจัดประเภทรายการอุปกรณ์ย้ายไปแสดงไว้ที่อสังหาริมทรพัย์เพื่อการ
ลงทุน (ข้อ 3.6 (5) ) 
 

(63) 

10 ค่าเส่ือมราคา (430) 

11 อื่น ๆ  (36) 

  รวมรำยกำรเปลี่ยนแปลงสทุธิ (53) 

 
4.       หน้ีสิน 

 
4.1     เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจำกสถำบันกำรเงิน  

 
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะส้ันจากสถาบันการเงินมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็น
จ านวน 687 ล้านบาท โดยมียอดลดลง 2 ,069 ล้านบาท หรือ 75% เนื่องจากมีการออกหุ้นกู้ระยะยาวเพื่อ
เปล่ียนสถานะของเงินกู้ระยะส้ันให้เป็นระยะยาวให้สอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท 
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4.2     หุ้นกู้ระยะยำว 
 
หุ้นกู้ระยะยาว(รวมส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี) มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจ านวน 
15,890 ล้านบาท โดยมียอดเพิ่มขึ้น 3 ,499 ล้านบาท หรือ 28%   เนื่องจากในเดือนพฤษภาคมและเดือน
สิงหาคม 2562 บริษัทฯได้ออกหุ้นกู้ระยะยาวจ านวน 1,500 ล้านบาท และ 2,000 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยาย
ธุรกิจของกลุ่มบริษัท 
 

5.       ส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

ส่วนของผู้ถือหุ้นมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจ านวน 24,706 ล้านบาท โดยมียอดเพิ่มขึ้น
จ านวน 2,022 ล้านบาท หรือ 9% รายการเคล่ือนไหวที่ส าคัญมีดังต่อไปนี ้

 

ก) ก าไรสะสมเพิ่มขึ้น 1,757 ล้านบาท โดยยอดเพิ่มขึ้นจ านวน 2,800 ล้านบาท เป็นก าไรสุทธิจากการ
ด าเนินงานส าหรับปี  ในขณะที่ยอดลดลงจ านวน 1,005 ล้านบาท จากการจ่ายเงินปันผล 
 

ข) องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 120 ล้านบาท ในจ านวนนี้เป็นยอดเพิ่มขึ้นจากก าไรที่ยังไม่
เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายในความต้องการตลาดจ านวน 117 ล้านบาท โดยแสดงเป็น
ยอดสุทธิจากหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้อง เน่ืองจากราคาตลาดของหุ้นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น 

  

ค) ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น 145 ล้านบาท โดยยอดเพิ่มขึ้นจ านวน 
168 ล้านบาท เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยที่เกิดจากการน างบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2562 ของบริษัทร่วมแห่งหนึ่งที่เปล่ียนสถานะมาเป็นบริษัทย่อยตามที่กล่าวไว้ในข้อ 3.5 (ค) มาจัดท างบ
การเงินรวม  

 
 

กำรวิเครำะห์สภำพคล่อง 
 

6.   กระแสเงินสดของกลุ่มบริษัทส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 สรุปได้ดังนี้ 
                (หน่วย: ล้านบาท) 

 ส ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 

  
2562 

 
2561 

กระแสเงินสด 
เพิ่มขึ้น/(ลดลง) 

ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย ์
และหนี้สินด าเนินงาน 

3,245 3,227 18 1% 

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด าเนินงาน - สุทธิ (3,024) (2,937) (87) (3%) 

กระแสเงินสดสุทธไิด้มาจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมด าเนินงาน  221 290 (69) (24%) 

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน  125 (844) 969 115% 

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน  (235) 753 (988) (131%) 

เงินสดและรำยกำรเทยีบเทำ่เงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธ ิ 111 199 (88) (44%) 
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6.1    กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 
 
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงานลดลง 69 ล้านบาท หรือ 24% รายการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญของ
กระแสเงินสดจากการด าเนินงาน และการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินด าเนินงานได้กล่าวไว้ในส่วนของ
การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินข้างต้นแล้ว ประกอบกับรายการเปล่ียนแปลงที่ส าคัญดังนี้ 

  
ก) กระแสเงินสดจ่าย(สุทธิจากกระแสเงินสดรับ)ในการปล่อยสินเชื่อของธุรกิจการเงินเพิ่มขึ้น 965 ล้านบาท 

 

ข) กระแสเงินสดจ่ายเพื่อซ้ือสินค้าและต้นทุนในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ลดลง 529 ล้านบาท 
 

6.2    กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
 
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุนเพิม่ขึ้น 969 ล้านบาท หรือ 115% เน่ืองจากปัจจัยหลักดังต่อไปนี้ 
 
ปัจจัยที่ท ำให้กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น 
 

ก) ในปี 2561 มีการจ่ายซื้อเงินลงทุนเพิ่มในหุ้นสามัญของบริษัทร่วมแห่งหนึ่งที่ประกอบธุรกิจศูนย์การค้าเป็น
จ านวน 2,896 ล้านบาท 
 

ข) เงินปันผลรับจากเงินลงทุนเพิ่มขึ้น 430 ล้านบาท 
 

ค) เงินสดรับจากการรับช าระคืนเงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน(สุทธิจากการให้กู้ยืมเงิน)เพิ่มขึ้น 
161 ล้านบาท   

 

ปัจจัยที่ท ำให้กระแสเงินสดลดลง 
 

ง) เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายในความต้องการตลาด (สุทธิจากการขาย) เพิ่มขึ้น 
356 ล้านบาท 
 

จ) ในปี 2561 กลุ่มบริษัทได้รับเงินจากการขายเงินลงทุนในธุรกิจโรงแรมจ านวน 2 แห่ง ซึ่งจัดประเภทเป็นเงิน
ลงทุนห ลักทรัพย์ เผื่ อขายในความต้องการตลาดและเงินลงทุนในบริษัทร่วม  รวมเป็นจ านวน              
2,279 ล้านบาท 

 
6.3     กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 

 

กระแสเงินสดสุทธไิด้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินลดลง 988 ล้านบาท หรือ 131% เน่ืองจากปัจจัยหลักดังต่อไปนี้ 
 

ปัจจัยที่ท ำให้กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น 
 

ก. เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว(สุทธิจากการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ครบก าหนดช าระ) เพิ่มขึ้น 1,200 ล้านบาท  
ข. เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 200 ล้านบาท 
 

ปัจจัยที่ท ำให้กระแสเงินสดลดลง 
 

ค. เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมเงินระยะส้ันจากสถาบันการเงิน (สุทธิจากเงินสดรับ) เพิ่มขึ้น 2,271 ล้านบาท 


