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บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย 
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ  
สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 (ไตรมาสที่ 2) 

 
การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน 
 
1. ภาพรวมผลการดำเนินงาน 

 
ผลการดำเนินงานของบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”) สำหรับงวดสามเดือนและ
หกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 มีดังนี้  

                                                                                                                                 (หน่วย: ล้านบาท) 

 
 

1.1 ผลการดำเนินงานสำหรับงวดสามเดือน (ไตรมาสที่ 2) 
 

ผลการดำเนินงานในภาพรวมของกลุ่มบริษัทสำหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เมื่อเทียบกับ
งวดเดียวกันของปีก่อนพบว่า กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการดำเนินงานสำหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 
2563 และ 2562 เป็นจำนวน 1,867 ล้านบาท และ 2,481 ล้านบาท ตามลำดับ รายได้ลดลง 614 ล้านบาท หรือ 
25% กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (“กำไรสุทธิ”) สำหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 
2563 และ 2562 เป็นจำนวน 37 ล้านบาท และ 561 ล้านบาท ตามลำดับ กำไรสุทธิมียอดลดลงเป็นจำนวน      
524 ล้านบาท หรือ 93% โดยมีรายการเปล่ียนแปลงที่สำคัญดังนี ้
 
 

 
สำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุด 

วันที่ 30 มิถุนายน 
สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุด 

วันที่ 30 มิถุนายน 

 2563 2562 เพิ่มขึ้น/ลดลง 2563 2562 เพิ่มขึ้น/ลดลง 

1) รายได้จากการดำเนินงาน  1,867    2,481    (614) (25%)  4,395   5,197   (802) (15%) 

2) กำไรจากการดำเนินงาน        90        270     (180) (67%)      481       784     (303) (39%) 

3) ส่วนแบง่กำไรจากเงินลงทุนในบริษัท
ร่วมและการร่วมค้า 

  (190)      118     (308) (261%)   (264)     225     (489) (217%) 

4) รายได้อื่น    348       294        54     18%       396      352        44      13%  

5) ค่าใช้จ่ายทางการเงิน    (169)      (90)      (79) (88%)    (276)   (175)    (101) (58%) 

6) ภาษีเงินได้นิติบุคคล      (33)     (38)         5      13%       (93)    (153)       60      39%  

7) กำไรสุทธ ิ       46        554     (508) (92%)      244    1,033    (789) (76%) 

8) ขาดทุน/(กำไร)ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้
เสียที่ไมม่ีอำนาจควบคุมของบรษิทัย่อย 

     (9)        7       (16) (229%)      (26)         7      (33) (471%) 

9) กำไรสุทธสิ่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของ
บริษทัฯ 

       37       561     (524) (93%)     218    1,040     (822) (79%) 

10) กำไรสทุธิต่อหุ้น (บาท)     0.03      0.42   (0.39) (93%)     0.17     0.79    (0.62) (78%) 
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ก) การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ (“COVID-19”) 
 
องค์การอนามัยโลก (WHO) ไดป้ระกาศให้การแพร่ระบาดของ “COVID-19” เป็น “การระบาดใหญ่” หลังจาก
เชื้อลุกลามไปอย่างรวดเร็วในทุกภูมิภาคของโลก ทำให้หลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยได้ดำเนิน
มาตรการล๊อกดาวน์เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งมาตรการนี้ได้ส่งผลกระทบต่อภาค
ธุรกิจ การจ้างงาน และประชาชนในวงกว้าง ทำให้เศรษฐกิจโลกในปีนี้เข้าสู่ภาวะถดถอยและตลาดหุ้นมีการ
ปรับตัวลดลง  
 
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2563 คณะกรรมการอำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค 
COVID-19 ไดม้ีมติให้ปิดสถานที่เส่ียงเป็นการชั่วคราวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป 
ธุรกิจของกลุ่มบริษัทที่ต้องปิดสถานประกอบการตามมาตรการดังกล่าวได้แก่ ธุรกิจศูนย์การค้า ธุรกิจสนาม
กอล์ฟ และธุรกิจศูนย์อาหาร นอกจากนี้ธุรกิจโรงแรมยังได้หยุดดำเนินการชั่วคราวเช่นเดียวกันตั้งแต่วันที่     
1 เมษายน 2563 ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ภายในประเทศไทยเริ่มดีขึ้น รัฐบาลจึง
ได้มีมาตรการผ่อนคลายล็อกดาวน์ให้กับธุรกิจบางประเภทให้สามารถกลับมาเปิดดำเนินการได้ โดยธุรกิจ
สนามกอล์ฟได้เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 ธุรกิจศูนย์การค้าและธุรกิจศูนย์อาหารได้เปิด
ดำเนินการเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 และธุรกิจโรงแรมได้เปิดดำเนนิการเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2563   
 
ปัจจจุบันสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ในต่างประเทศยังคงรุนแรงต่อเนื่อง ประกอบกับประเทศ
ไทยยังไม่ได้เปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ดังนั้น กลุ่มบริษัทจึงยังคงได้รับผลกระทบจากโรค
ระบาด COVID-19 จึงทำให้รายได้และกำไรสุทธิเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนลดลง ส่วนงานธุรกิจของ
กลุ่มบริษัทที่มีการเปล่ียนแปลงของรายได้จากการดำเนินงาน และกำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานที่สำคัญ
ได้กล่าวไว้ในข้อ 2.1 รายได้จากการดำเนินงาน – ตามส่วนงานธุรกิจ และข้อ 2.2 กำไร(ขาดทุน)จากการ
ดำเนินงาน – ตามส่วนงานธุรกิจ 
 

ข) ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนลดลง             
308 ล้านบาท หรือ 261% และ 489 ล้านบาท หรือ 217% ตามลำดับ โดยมีเหตุผลหลักดังต่อไปนี ้
 

• ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจศูนย์การค้าสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนลดลง       
266 ล้านบาท และ 313 ล้านบาท ตามลำดับ ตามผลประกอบการที่ลดลงเน่ืองจากได้รับผลกระทบจาก 
COVID-19 ตามที่กล่าวข้างต้น 
 

• ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจประกันชีวิตสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนลดลง         
23 ล้านบาท และ 101 ล้านบาท ตามลำดับ เน่ืองจากในงวดปัจจุบันมีการรับรู้ผลขาดทุนจากการขายเงิน
ลงทุนและการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของหลักทรัพย์ในความต้องการตลาด และการตั้งค่าเผื่อการด้อยค่า
ของเงินลงทุนในหุ้นกูข้องบริษัทแห่งนึ่ง ซึ่งได้รับผลกระทบจาก COVID-19  

 

• ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจโรงแรมในต่างประเทศสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือน
ลดลง 6 ล้านบาท และ 29 ล้านบาท ตามลำดับ เนื่องจากได้หยุดดำเนินธุรกิจตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 
ตามที่กล่าวไว้ในข้อ 3.7 (ค) - เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า 
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ค) ค่าใช้จ่ายทางการเงินสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนเพิ่มขึ้น 79 ล้านบาท และ 101 ล้านบาท ตามลำดับ 
โดยมีเหตุผลหลักดังต่อไปนี้ 
 

• จากการออกหุ้นกู้และกู้ยืมเงินระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น ทำให้มีดอกเบี้ยจ่ายสำหรับงวดสาม
เดือนและหกเดือนเพิ่มขึ้น 23 ล้านบาท และ 42 ล้านบาท ตามลำดับ  
 

• จากการบันทึกสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่าตามมาตรฐาน TFRS ฉบับที่ 16 ทำให้เกิด
การรับรู้ดอกเบี้ยจ่ายจากหนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนเพิ่มขึ้น 56 ล้านบาท 
และ 59 ล้านบาท ตามลำดับ 

 
1.2    ผลการดำเนินงานสำหรับงวดหกเดือน 

 
ผลการดำเนินงานในภาพรวมของกลุ่มบริษัทสำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เมื่อเทียบกับงวด
เดียวกันของปีก่อนพบว่า กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการดำเนินงานสำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 
2563 และ 2562 เป็นจำนวน 4,395 ล้านบาท และ 5,197 ล้านบาท ตามลำดับ รายได้ลดลง 802 ล้านบาท หรือ 
15% กำไรสุทธิสำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 เป็นจำนวน 218 ล้านบาท และ 
1,040 ล้านบาท ตามลำดับ กำไรสุทธิมียอดลดลง 822 ล้านบาท หรือ 79%  รายการเปล่ียนแปลงที่สำคัญได้กล่าว
ไว้ในผลการดำเนินงานสำหรับงวดสามเดือนข้างต้นแล้ว   

 
2. รายได้และผลการดำเนินงานแยกตามส่วนงานธุรกิจ 

 
กลุ่มบริษัทดำเนินกิจการโดยแบง่เป็น 8 ส่วนงานหลักคือ 
  
1) ธุรกิจศูนย์การค้า ดำเนินธุรกิจให้เช่าพื้นที่แก่ผู้เช่ารายย่อยเพื่อประกอบธุรกจิภายในศูนย์การค้า และธุรกิจให้

เช่าพื้นที่อาคารสำนักงาน  
 

2) ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว ดำเนินธุรกิจให้บริการห้องพัก อาหารและเครื่องดื่ม และบริการอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการพักอาศัยและการเดินทาง   

 

3) ธุรกิจกอล์ฟ ดำเนินกิจการใหบ้รกิารสนามกอล์ฟ คลับเฮ้าส์ และจำหน่ายอุปกรณ์กอล์ฟ 
 

4) ธุรกิจอสังหารมิทรพัย์ ดำเนินธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศยัเพื่อขาย รับบริหารทรัพย์สิน และประเมินมลูค่าทรัพย์สิน 
 

5) ธุรกิจอาหาร ดำเนินธุรกิจจำหน่ายข้าวสารทั้งภายในประเทศและเพื่อการส่งออก และธุรกิจศูนย์อาหารและ
ร้านอาหาร 

 

6) ธุรกิจการเงิน ดำเนินธุรกิจ (i) ให้ สินเชื่อทั่วไปเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อระยะส้ัน (Bridge loan) ที่มี
หลักประกนัเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีมลูค่า ตั้งอยู่ในทำเลดี และเป็นที่ต้องการของตลาด (ii) ธุรกิจให้สินเชื่อเช่า
ซื้อรถจักรยานยนต์ และธุรกิจการรับประกันชีวิต* 

 

7) ธุรกิจอื่น ๆ ดำเนินธุรกิจประมูลรถยนต์และรถจักรยานยนต์** และธุรกิจขายน้ำดิบ 
 

8) ศูนย์สนับสนุนองค์กร เป็นหน่วยงานสนบัสนุน (back office) ใหก้ับกลุ่มบริษัท 
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หมายเหตุ:  
 

*   บริษัทที่ดำเนินธุรกิจรับประกันชีวิตมีสถานะเป็นบริษัทร่วม ดังนั้น การรับรู้ผลการดำเนินงานจึงอยู่ในรูป
ของส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วม 

 
**  บริษัทที่ดำเนินธุรกิจประมูลรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ได้มีการเปล่ียนสถานะการจัดประเภทจากบริษัท

ร่วม เป็นบริษัทย่อยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป 
 
รายการเปล่ียนแปลงที่สำคัญของรายได้จากการดำเนินงานแยกตามส่วนงานธุรกิจ และกำไร (ขาดทุน) จากการ
ดำเนินงานแยกตามส่วนงานธุรกิจ สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เมื่อเทียบกับ
งวดเดียวกันของปี 2562 มีดังต่อไปนี้ 

 
 
 

       2.1  รายได้จากการดำเนินงาน – ตามส่วนงานธุรกิจ 
 

                             (หนว่ย: ล้านบาท) 
  สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 

30 มิถุนายน 
สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่  

30 มิถุนายน 

ส่วนงานธุรกิจ 2563 2562 เพิ่มขึ้น/(ลดลง) 2563 2562 เพิ่มขึ้น/(ลดลง) 

1) ศูนย์การค้า 556      999      (443) (44%)   1,391   1,979     (588) (30%) 

2) โรงแรมและการท่องเที่ยว      14      278      (264) (95%)     325      690     (365) (53%) 

3) กอล์ฟ      40       97        (57) (59%)     166       255      (89) (35%) 

4) อสังหารมิทรัพย ์      53       59         (6) (10%)     119      176      (57) (32%) 

5) อาหาร     492      488           4       1%       928       984      (56) (6%) 

6) การเงิน     585      556          29       5%   1,191   1,106       85       8%  

7) อืน่ ๆ     127         3        124  4,133%       274          5       269  5,380%  

8) ศูนย์สนับสนุนองค์กร        -           1         (1) (100%)        1         2        (1) (50%) 

รวม   1,867   2,481      (614) (25%)   4,395    5,197     (802) (15%) 

 
กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการดำเนินงานสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เป็น
จำนวน 1,867 ล้านบาท และ 4,395 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมียอดลดลง 614 ล้านบาท หรือ 25% และ      
802 ล้านบาท หรือ 15% ตามลำดับ ส่วนงานธุรกิจที่มีการเปล่ียนแปลงของรายได้ที่สำคัญมีดังนี ้
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ก)  ธุรกิจศูนย์การค้ามีรายได้สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนลดลง 443 ล้านบาท หรือ 44% และ       
588 ล้านบาท หรือ 30% ตามลำดับ โดยมีสาเหตุหลักมาจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ต้อง
ปิดศูนย์การค้าทุกแห่งเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 และ
ไดย้กเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าจากผู้เช่าตลอดระยะเวลาที่ปิดดำเนินการ และเมื่อธุรกิจศูนย์การค้าไดเ้ปิด
ดำเนินการในวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 กลุ่มบริษัทยังคงมีมาตรการช่วยเหลือผู้เช่าเพื่อให้สามารถ
ดำเนินธุรกิจอยู่ต่อไปไดจ้นกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะเป็นปกติ เช่น การให้ส่วนลดค่าเช่า การ
ลดจำนวนเงินมัดจำการเช่า เป็นต้น ซึ่งอัตราการให้ส่วนลดค่าเช่านี้จะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับผลกระทบที่
แต่ละธุรกิจจะได้รบั  

 
ข)  ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวมีรายได้สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนลดลง 264 ล้านบาท หรือ 

95% และ 365 ล้านบาท หรือ 53% เน่ืองจากสถานการณ์ของโรค COVID-19 ที่ระบาดไปทั่วโลก ซึ่งใน
หลายประเทศได้มีมาตรการล็อกดาวน์ปิดประเทศ ประกอบกับสายการบินระหว่างประเทศยังคงหยุด
ให้บริการ จึงทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวลดน้อยลงอย่างต่อเนื่อง กลุ่มธุรกิจโรงแรมจึงได้ตัดสินใจหยุด
ดำเนินการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 และได้เริ่มเปิดดำเนินการในวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 
โดยในช่วงที่หยุดให้บริการนี้ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส และโรงแรม ลยานะ รีสอร์ท แอนด์ สปา ได้
ดำเนินการปรับปรุงห้องพักโรงแรมไปด้วย  

 
ค)  ธุรกิจกอล์ฟมีรายได้สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนลดลง 57 ล้านบาท หรือ 59% และ 89 ล้านบาท 

หรือ 35% โดยมีสาเหตุหลักมาจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ต้องปิดสนามกอล์ฟทุกแห่ง
เป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 และได้เปิดดำเนินการในวันที่ 3 พฤษภาคม 2563 
ปัจจุบัน สนามกอล์ฟริเวอร์เดลและบางกอกกอล์ฟในจังหวัดปทุมธานีได้มีนักกอล์ฟมาใช้บริการเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องจนเกือบจะกลับเข้าสู่สภาวะเป็นปกติ ในขณะที่สนามกอล์ฟในจังหวัดภูเก็ตยังคงได้รับ
ผลกระทบเน่ืองจากนักกอล์ฟส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ    
 

ง)  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีรายได้สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนลดลง 6 ล้านบาท หรือ 10% และ      
57 ล้านบาท หรือ 32% เนื่องจากภาวะทางเศรษฐกิจที่ซบเซาจากสถานการณ์ COVID-19 จึงทำให้
กำลังการซื้อของผู้บริโภคลดลงโดยเฉพาะตลาดบ้านระดับล่าง และมีการชะลอการโอนกรรมสิทธิ์บ้านที่
รอโอนออกไป นอกจากนี ้งานก่อสร้างโครงการ Quinn Condominium 101 ใกล้จะแล้วเสร็จ ซึ่งจะเริ่มมี
การโอนกรรมสิทธิ์และรับรู้รายได้ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2563 เป็นต้นไป 
  

จ)  ธุรกิจอาหารมีรายได้สำหรับงวดสามเดือนเพิ่มขึ้น 4 ล้านบาท หรือ 1% ในขณะที่สำหรับงวดหกเดือน
ลดลง 56 ล้านบาท หรอื 6% ตามลำดับ โดยมีรายการเปล่ียนแปลงที่สำคัญดังนี้ 

 

• ธุรกิจขายข้าวมีรายได้สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนเพิ่มขึ้น 59 ล้านบาท และ 17 ล้านบาท 
ตามลำดับ จากยอดส่งออกข้าวที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ยอดขายในประเทศลดลง โดยมีรายละเอียดดังนี้
ยอดส่งออกข้าวสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนเพิ่มขึ้น 109 ล้านบาท และ 28 ล้านบาท 
ตามลำดับ ในขณะที่ยอดขายในประเทศสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนลดลง 50 ล้านบาท และ 
4 ล้านบาท ตามลำดับ เนื่องจากสถานการณ์ของโรคระบาด COVID-19 ที่เริ่มเกิดในระหว่าง      
ไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 จึงทำให้มีความต้องการซื้อข้าวเพิ่มขึ้น  
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• ธุรกิจศูนย์อาหารมีรายได้สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนลดลง 55 ล้านบาท และ 73 ล้านบาท 
ตามลำดับ เนื่องจากศูนย์อาหารได้ปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 และได้เริ่มเปิด
ดำเนินการในวันที่ 17 พฤษภาคม 2563 ประกอบกับในระหว่างไตรมาสที่ 2 และ 3 ของปีก่อน ได้มี
การหยุดดำเนินธุรกิจศูนย์อาหารบางแห่งที่มีผลประกอบการไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ 

 
ฉ)  ธุรกิจการเงินมีรายได้สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนเพิ่มขึ้น 29 ล้านบาท หรือ 5% และ             

85 ล้านบาท หรือ 8% ตามลำดบั ในระหว่างไตรมาสปัจจุบัน ธุรกิจการเงินได้ชะลอการให้สินเชื่อเพื่อรอ
ดูสถานการณ์ของผลกระทบของโรค COVID-19 และได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ ได้รับ
ผลกระทบดังกล่าวตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งจะพิจารณาช่วยเหลือเป็นรายกรณี ได้แก่ ลดจำนวนค่า
งวดผ่อนชำระ พักชำระเงินต้น พักชำระดอกเบี้ย เป็นต้น   
 

ช)  ธุรกิจอื่นมีรายได้สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 124 ล้านบาท หรือ 4,133% 
และ 269 ล้านบาท หรือ 5,380% เนื่องจากบริษัทฯได้ลงทุนซื้อหุ้นเพิ่มในบริษัท แอพเพิล ออโต้ 
ออคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจประมูลรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ส่งผลให้เงินลงทุนใน
บริษัทดังกล่าวเปล่ียนสถานะจากบริษัทร่วมเป็นบริษัทย่อยตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และผล
ประกอบการได้นำมารวมในการจัดทำงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป บริษัท
ย่อยดังกล่าวมีรายได้สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนเป็นจำนวน 123 ล้านบาท และ 266 ล้านบาท 
ตามลำดับ  
 

    

2.2   กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน – ตามส่วนงานธุรกิจ 
 

               (หนว่ย: ล้านบาท) 
  สำหรับงวดสามเดือน สิ้นสุดวันที่ 

30 มิถุนายน 
สำหรับงวดหกเดือน สิ้นสุดวันที่  

30 มิถุนายน 

ส่วนงานธุรกิจ 2563 2562 เพิ่มขึ้น/(ลดลง) 2563 2562 เพิ่มขึ้น/(ลดลง) 

1) ศูนย์การคา้       46      175       (129) (74%)      173       392     (219) (56%) 

2) โรงแรมและการท่องเที่ยว      (96)      (32)       (64) (200%)     (83)       61     (144) (236%) 

3) กอล์ฟ     (29)       (2)       (27) (1,350%)     (14)       50      (64) (128%) 

4) อสังหาริมทรัพย ์         7      (19)         26     137%       (4)     (37)       33      89%  

5) อาหาร         -         (23)         23     100%        (2)     (31)       29      94%  

6) การเงิน      122      167        (45) (27%)     322      342      (20) (6%) 

7) อื่น ๆ        44         3         41   1,367%       96         5       91  1,820%  

8) ศูนย์สนับสนุนองค์กร      (4)       1          (5) (500%)      (7)        2        (9) (450%) 

รวม       90       270       (180) (67%)     481      784     (303) (39%) 

 



  หน้า 7/14 
 

 

 

กลุ่มบริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 
เป็นจำนวน 90 ล้านบาท และ 481 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมียอดลดลง 180 ล้านบาท หรือ 67% และ    
303 ล้านบาท หรือ 39% ตามลำดับ โดยภาพรวมผลการดำเนินงานจะผันแปรไปตามรายได้จากการ
ดำเนินงานแยกตามส่วนงานธุรกิจตามที่กล่าวไว้ในข้อ 2.1 ภาวะเศรษฐกิจ และรายการเปล่ียนแปลงที่
สำคัญดังนี้  
 

ก) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้กลุ่มบริษัทมีรายได้ลดลง แต่ยังคงเกิด
ค่าใช้จ่ายคงที่ อย่างไรกต็าม ฝ่ายบริหารของกลุ่มบริษัทไดม้ีการติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ 
COVID-19 อย่างใกล้ชิด และได้มีการปรับลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่าง เพื่อให้กระทบกับผล
ประกอบการน้อยที่สุด 
 

ข) ในไตรมาสปัจจุบัน กลุ่มบริษัทได้รับส่วนลดค่าเช่าที่ดินและส่ิงปลูกสร้างเน่ืองจากได้รับผลกระทบจาก
การปิดศูนย์การค้าและโรงแรมที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนเงิน 196 ล้านบาท  

 

ค) ในไตรมาสปัจจุบัน กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้กลับรายการสำรองค่าใช้จ่ายในการบำรุงดูแลรักษา
บ้านหลังการขายของโครงการบ้านต่าง ๆ จำนวน 21 ล้านบาท เป็นรายได้อื่น เนื่องจากหมด
ระยะเวลาการรับประกันแล้ว 

 

ง)     ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้กำหนดให้มีการจ่ายชดเชยกรณีเลิกจ้าง
สำหรับพนักงานซึ่งทำงานติดต่อกันครบ 20 ปีขึ้นไป จากค่าจ้างอัตราสุดท้ายที่ 300 วัน เพิ่มเป็น   
400 วัน ดังนั้น กลุ่มบริษัทจึงได้บันทึกสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานเพิ่มขึ้นจำนวน      
55 ล้านบาท และรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวนในไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 

 

จ) ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 ธุรกิจศูนย์การคา้บันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในกิจการ
ร่วมค้าแห่งหนึ่งเป็นจำนวน 38 ล้านบาท เนื่องจากหยุดดำเนินธุรกิจ  

 

ฉ) หนี้สูญและสำรองผลขาดทุนด้านเครดินที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) สำหรับงวดสาม
เดือนและหกเดือนของธุรกิจการเงินเพิ่มขึ้น 75 ล้านบาท และ 84 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีสาเหตุ
หลักมาจากการที่กลุ่มบริษัทได้นำมาตรฐานบัญชี TFRS ฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงินมาถือ
ปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563      

 
 

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 
 
รายการเปล่ียนแปลงที่สำคัญของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เมื่อเทียบกับ
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีดังต่อไปนี้                                                                                                                                               

          (หน่วย: ล้านบาท) 

 30 มิ.ย. 2563 31 ธ.ค. 2562 เพิ่มขึ้น/(ลดลง) 

รวมสินทรัพย ์ 60,266 52,443 7,823 15% 

รวมหนี้สิน 38,772 27,737 11,035 40% 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 21,494 24,706 (3,212) (13%) 
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3.   สินทรัพย์ 
 

3.1   เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เปน็จำนวน 6,695 ล้านบาท โดย
มียอดเพิ่มขึ้นอย่างมีสาระสำคัญเป็นจำนวน 5,908 ล้านบาท หรือ 752% เพื่อเป็นการรักษาสภาพคล่องทาง
การเงนิใหก้ับกลุ่มบริษัทภายใต้สถานการณ์ COVID-19 การเพิ่มขึ้นที่สำคัญของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สดไดม้าจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว-สุทธิจากการไถ่ถอนคืนเป็นจำนวน 2,480 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวจาก
สถาบันการเงิน-สุทธิจากการจ่ายคืน 2,300 ล้านบาท เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายใน
ความต้องการตลาด 1,432 ล้านบาท เงินปันผลระหว่างกาลพิเศษจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน 533 ล้านบาท และ
เงินลดทุนจากบริษัทร่วมแห่งหนึ่ง 439 ล้านบาท  
 

3.2   สินทรัพย์ทางการเงิน - เงินลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุนระยะยาว 
 
เงินลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุนระยะยาวส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนในตราสารทุน ซึ่งจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์  
เผื่อขายในความต้องการตลาด มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เป็นจำนวน 4,712 ล้านบาท โดยมี
ยอดลดลง 4,342 ล้านบาท หรือ 48% โดยมีรายการเปล่ียนแปลงที่สำคัญดังนี้ 

 

ก) การระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลให้ราคาตลาดหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปรับลดลงเป็น
อย่างมาก  ทำให้มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายในความต้องการตลาดที่ถืออยู่ ณ วันที่ 
30 มิถุนายน 2563 ลดลงเป็นจำนวน 2,451 ล้านบาท 
 

ข) ในระหว่างไตรมาสปัจจุบัน กลุ่มบริษัทได้ขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์ในความต้องการตลาดสุทธิจากการซ้ือ
เพิ่มในระหว่างงวดหกเดือนเป็นจำนวน 2,266 ล้านบาท และได้กลับรายการขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการ
ปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนที่ขายดังกล่าวที่ถืออยู่  ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นจำนวน         
375 ล้านบาท    
 

 
3.3   ลูกหน้ีการค้าและลูกหน้ีอื่น 

 
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 จำนวน 1,023 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 476 ล้านบาท หรือ 
87%  เน่ืองจากธุรกิจศูนย์การค้าได้มีมาตรการช่วยเหลือผู้เช่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 โดยการ
ให้ส่วนลดค่าเช่าเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ ซึ่งการให้
ส่วนลดนี้จะถือเป็นการขยายอายุของสัญญาเช่าออกไป และตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน TFRS    
ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า บริษัทยังคงต้องรับรู้รายได้ค่าเช่าตามวิธีเส้นตรงตลอดอายุของสัญญาเช่า ดังนั้น 
กลุ่มธุรกิจศูนย์การค้าจึงได้บนัทึกรายได้ค้างรับสำหรับสัญญาเช่าระยะสั้นเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 216 ล้านบาท  
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3.4   เงินปันผลค้างรับ 
 
เงินปันผลค้างรับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 533 ล้านบาท เป็นเงินปันผลค้างรับจากบริษัทที่เกี่ยวข้อง
กันแห่งหนึ่งที่มีการประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลพิเศษเน่ืองจากมีสภาพคล่องส่วนเกินจากการปรับปรุง
โครงสร้างธุรกิจภายในกลุ่ม โดยกลุ่มบริษัทได้รับเงินปันผลดังกล่าวแล้วในเดือนมกราคม 2563 
 
 

3.5    เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหน้ี  
   
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้(รวมส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี) – สุทธิจากค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาด
ว่าจะเกิดขึ้น (ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เป็นจำนวน 15,029 ล้านบาท 
โดยมียอดลดลง 490 ล้านบาท หรือ 3% รายการเปล่ียนแปลงที่มีสำคัญมีดังนี้ 
 

ก) จากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ในไตรมาสที่ 2 ของปีปัจจุบัน กลุ่มธุรกิจการเงินได้ชะลอการปล่อย
สินเชื่อเพื่อประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น จึงทำให้พอร์ตลูกหนี้เงินให้สินเชื่อเช่าซื้อลดลง 218 ล้านบาท 
ในขณะที่เงินให้กู้ยืมโดยมีหลักทรัพย์ค้ำประกันโดยการขายฝากหรือจดจำนองสินทรัพย์ของผู้กู้ยืมเพิ่มขึ้น
เล็กน้อย 58 ล้านบาท กลุ่มธุรกิจการเงินได้กลับมาปล่อยกู้อีกครั้งในเดือนกรกฎาคม 2563 และมีความ
เข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อมากขึ้นเพื่อมิให้เกิดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 
 

ข) ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) เพิ่มขึ้น 310 ล้านบาท เนื่องจากมี
การเปล่ียนแปลงหลักเกณฑ์การตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามมาตรฐานบัญชี TFRS ฉบับที่ 9 เรื่อง
เครื่องมือทางการเงิน ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563 ทำให้ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น โดย
ยอดที่เพิ่มขึ้นจำนวน 238 ล้านบาท (ก่อนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้อง) ได้ถูกปรับลดไปที่กำไรสะสมต้นงวด     
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 

 

3.6    สินคา้คงเหลือ  
 
สินค้าคงเหลือมียอดคงเหลือ ณ วันที่  30 มิถุนายน 2563 เป็นจำนวน 3,191 ล้านบาท โดยมียอดลดลง         
517 ล้านบาท หรือ 14% รายการเปล่ียนแปลงที่สำคัญมีดังนี ้
 

ก) โครงการ Quinn Condominium Sukhumvit 101 มีต้นทุนในการก่อสร้างตามความก้าวหน้าของโครงการ
เพิ่มขึ้น 234 ล้านบาท โครงการดังกล่าวคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2563 
 
 

ข) โครงการ Quaritz Rama IX ซึ่งเป็นโครงการบ้านพักอาศัยระดับพรีเมี่ยม มีต้นทุนในการก่อสร้างตาม
ความก้าวหน้าของโครงการเพิ่มขึ้นรวม 33 ล้านบาท โครงการดังกล่าวได้แล้วเสร็จและเริม่เปิดการขายใน
เดือนมิถุนายน 2563 
 

ค) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ยังมีความไม่แน่นอนว่าจะส้ินสุดลงเมื่อใด กลุ่ม
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จึงได้มีการชะลอการขึ้นโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์
และถนนวุฒากาศออกไปจนกว่าสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจจะกลับมาเป็นปกติ ดังนั้น จึงได้โอนต้นทุนใน
การพัฒนาที่ดินดังกล่าวรวมเป็นจำนวน 783 ล้านบาท โดยเปล่ียนการจัดประเภทใหม่ไปเป็นที่ดินรอการ
พัฒนา 
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3.7    เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า  
   

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้ามียอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เป็นจำนวน 5,896 ล้านบาท 
โดยมียอดลดลง 585 ล้านบาท หรือ 9% รายการเปล่ียนแปลงที่สำคัญมีดังนี้ 
 

ก) ยอดเพิ่มขึ้นจำนวน 147 ล้านบาท จากการซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร่วมแห่งหนึ่งที่
ประกอบธุรกจิประกันชีวิต  
 

ข) ยอดลดลงจำนวน 264 ล้านบาท จากการรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนสำหรับงวดหกเดือนตามวิธีส่วนได้เสีย 
 

ค) ในเดือนกันยายน 2562 บริษัทร่วมแห่งหนึ่งที่ประกอบธุรกิจโรงแรมในต่างประเทศได้มีการโอนขาย
ทรัพย์สินทั้งหมดที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจโรงแรมให้กับกองทุนทรัสต์แห่งหนึ่ง และได้หยุดดำเนินธุรกิจ 
ปัจจุบัน บริษัทร่วมดังกล่าวอยู่ในระหว่างการจดทะเบียนเลิกบริษัทซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2563 
และได้คืนเงินลดทุนให้กับบริษัทฯแล้วในเดือนมีนาคม 2563 ดังนั้น เงินลงทุนในบริษัทร่วมดังกล่าวจึงมี
ยอดลดลงเป็นจำนวน 406 ล้านบาท  

 

 
3.8    สินทรพัย์สิทธิการใช้ และหน้ีสินตามสัญญาเช่าระยะยาว 

 
เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563 กลุ่มบริษัทได้เปล่ียนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีสำหรับสัญญาเช่าระยะยาว จากสัญญา
เช่าดำเนินงานเป็นสัญญาเช่าการเงินตาม TFRS ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า โดยบันทึกภาระผูกผันที่จะต้องจ่าย
ตลอดอายุของสัญญาเช่าเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้ และหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว มีผลทำให้สินทรัพย์และ
หนี้สิน ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 เพิ่มขึ้นดังนี ้ 

 

  ล้านบาท 
1 สินทรัพย์สิทธิการใช้  

1.1 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - เพิ่มขึ้น  
 ▪  สัญญาให้สิทธิใช้ประโยชน์ศูนย์การค้าบริเวณสี่แยกปทุมวัน - ส่วนของค่าเช่าที่ดิน 6,346 
 ▪  สัญญาเช่าสินทรัพย์อื่น 372 

 รวม 6,718 

1.2 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - เพิ่มขึ้น  
 ▪  สัญญาให้สิทธิใช้ประโยชน์ศูนย์การค้าบริเวณสี่แยกปทุมวัน - ส่วนของค่าเช่าที่ดิน 744 

 ▪  สัญญาเช่าสินทรัพย์อื่น  206 

 รวม 950 

1.3 สิทธิการเช่า – ลดลง (โอนไปเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ในข้อ 1.1 และ 1.2) (187) 

 รวมสินทรัพย์สิทธิการใช ้– เพิ่มขึ้นสุทธิ    7,481 

2 หน้ีสินตามสัญญาเช่า  

2.1 ค่าเช่าที่ดินค้างจ่าย - ลดลง (โอนไปเป็นส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าในข้อ 2.2) (284) 
2.2 หนี้สินตามสัญญาเช่า สุทธิจากดอกเบี้ยรอตัดบัญชี - เพิ่มขึ้น 7,765 

 รวมหน้ีสินตามสัญญาเช่าระยะยาว - เพิ่มขึ้นสุทธ ิ 7,481 
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3.9     อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน  
 
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เป็นจำนวน 14,403 ล้านบาท โดยมี
ยอดเพิ่มขึ้น 6,164 ล้านบาท หรือ 75% รายการเคล่ือนไหวที่สำคัญในระหว่างวดหกเดือนมีดังนี ้ 
 

   รายการ   ล้านบาท  

1 ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 บันทกึสินทรัพย์สิทธิการใช้ตาม TFRS ฉบับที ่16 ข้อ 3.8 (1.1) 6,718 

2 ต้นทุนในการปรับปรงุศูนย์การคา้  40 

3 ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจำหน่าย  (501) 

4 ส่วนลดค่าเช่า  (126) 

5 อื่น ๆ 33 

  รวมรายการเปลี่ยนแปลงสทุธิ 6,164 

 
3.10   ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 

 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เป็นจำนวน 6,045 ล้านบาท โดยมียอด
เพิ่มขึ้น 885 ล้านบาท หรือ 17% รายการเคล่ือนไหวที่สำคัญในระหว่างวดหกเดือนมีดังนี้  
  

   รายการ   ล้านบาท  

1 ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 บันทกึสินทรัพย์สิทธิการใช้ตาม TFRS ฉบับที ่16 3.8 (1.2) 950 

2 ปรับปรุงห้องพักโรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส 119 

3 ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจำหน่าย  (255) 

4 ส่วนลดค่าเช่า  (19) 

5 อืน่ ๆ  90 

  รวมรายการเปลี่ยนแปลงสทุธิ 885 
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4        หน้ีสิน 
 

4.1     เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น  
 
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อ่ืน มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เป็นจำนวน 1,197 ล้านบาท โดยมียอด
ลดลง 387 ล้านบาท หรือ 24% โดยมีสาเหตุหลักมาจากการโอนเปล่ียนการจัดประเภทค่าเช่าที่ดินค้างจ่ายที่
เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าระยะยาวจำนวน 284 ล้านบาท ไปยังบัญชีหนี้สินตามสัญญาเช่าระยะยาว ซึ่งเป็นการจัด
ประเภทรายการใหม่ตาม TFRS ฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่า ตามที่กล่าวไว้ในข้อ 3.8 (2)  
  

4.2     เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน  
 
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน(รวมส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี) มียอดคงเหลือ ณ วันที่            
30 มิถุนายน 2563 เป็นจำนวน 2,500 ล้านบาท โดยมียอดเพิ่มขึ้น 2,300 ล้านบาท หรือ 1,150% เป็นการกู้ยืม
เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจการเงิน 
 
 

4.3     หุ้นกู้ระยะยาว  
 
หุ้นกู้ระยะยาว(รวมส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี) มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เป็นจำนวน 
18,369 ล้านบาท โดยมียอดเพิ่มขึ้น 2,479 ล้านบาท หรือ 16% เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยในตลาดการเงินมีการ
ปรับตัวลดลงมาก บริษัทฯจึงได้ออกหุ้นกู้ระยะยาวในระหวา่งงวดปีปัจจบุัน รวมเป็นจำนวน 3,800 ล้านบาท เพื่อ
เป็นการสำรองเงินไว้สำหรับการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดชำระในเดือนกรกฎาคมและเดือนธันวาคม 2563 
รวมเป็นจำนวน 4,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ในเดือนมิถุนายน 2563 บริษัทฯได้ไถ่ถอนหุ้นกู้บางส่วนที่ถึง
กำหนดชำระในเดอืนธันวาคม 2563 เป็นจำนวนเงิน 1,400 ล้านบาท คงเหลือหุ้นกูท้ี่จะครบกำหนดไถ่ถอนในอกี
ครึ่งปีหลังของปี 2563 เปน็จำนวน 2,600 ล้านบาท    
 

       4.4     หน้ีสินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 
 
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี มียอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เป็นจำนวน 925 ล้านบาท       
ลดลง 430 ล้านบาท หรือ 32% โดยยอดที่ลดลงจำนวน 399 ล้านบาท เกิดจากการปรับลดลงในมูลค่ายุติธรรม
ของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย 
 
 

 
5        ส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

ส่วนของผู้ถือหุ้นมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เป็นจำนวน 21,494 ล้านบาท โดยมียอดลดลง    
3,212 ล้านบาท หรือ 13% รายการเคล่ือนไหวที่สำคัญมีดังต่อไปนี ้
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ก) กำไรสะสมลดลง 1,477 ล้านบาท เน่ืองจาก 
 

•    ยอดเพิ่มขึ้นจำนวน 218 ล้านบาท เป็นกำไรสุทธิจากการดำเนินงานสำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 
30 มิถุนายน 2563 
 

•    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายในความต้องการตลาดจำนวน 951 ล้านบาท  
 

•    ยอดลดลง 556 ล้านบาท จากการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการในครึ่งปีหลังของปีส้ินสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2562 

 

•    ผลสะสมของการเปล่ียนแปลงนโยบายการบัญชีเน่ืองจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่
ฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน มาถือปฏิบัติ มีผลทำให้ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
น่าจะเกิดขึ้นจากเงินให้กู้ยืม (ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ) - สุทธิจากภาษีเงินได้ที่ เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น       
191 ล้านบาท โดยปรับลดกับกำไรสะสมต้นงวด ณ วันที่ 1 มกราคม 2563  

 
ข) องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 1,732 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นยอดลดลงจากกำไรที่ยังไม่

เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายในความต้องการตลาดจำนวน 1,677 ล้านบาท โดยแสดง
เป็นยอดสุทธิจากหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกี่ยวข้อง เน่ืองจากราคาตลาดของหลักทรัพย์ในความ
ต้องการตลาดมีการปรับตัวลดลงมากจากผลกระทบของ COVID-19 และจากการขายเงินลงทุนใน
หลักทรัพย์ในความต้องการตลาดออกไปในระหว่างงวดปัจจุบัน 

 
 
 

 
การวิเคราะห์สภาพคล่อง 

 
6.   กระแสเงินสดของกลุ่มบริษัทสำหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 และ 2562 สรุปได้ดังนี้ 
 

           (หน่วย: ล้านบาท) 
 สำหรับงวดหกสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 

  
2563 

 
2562 

กระแสเงินสด 
เพิ่มขึ้น/(ลดลง) 

กำไรสุทธิจากการดำเนินงานก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย ์
และหนี้สินดำเนินงาน 

1,675 1,834 (159) (9%) 

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน - สุทธ ิ (871) (1,599) 728 46% 

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมดำเนินงาน  804 235 569 242% 

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมลงทุน  2,074 161 1,913 1,188% 

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใชไ้ปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน  3,030 372 2,658 715% 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) - สุทธิ 5,908 768 5,140 669% 
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6.1    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน 
 
กระแสเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานเพิ่มขึ้น 569 ล้านบาท หรือ 242% โดยปัจจัยหลักที่ทำให้กระแสเงิน
สดรับเพิ่มขึ้น ได้แก่ (i) การให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้ (สุทธิจากการรับคืน) ลดลง 1,053 ล้านบาท (ii) ค่าเช่าจ่าย
ล่วงหน้าลดลงทั้งจำนวน 517 ล้านบาท เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีสำหรับสัญญาเช่าระยะ
ยาวตาม TFRS ฉบับที่ 16  ส่วนปัจจัยหลักที่ทำให้กระแสเงินสดจ่ายลดลง ได้แก่ (i) เงินสดรับจากลูกหนี้การค้า
และลูกหนี้อื่นลดลง 613 ล้านบาท (ii) และการจ่ายซื้อสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 319 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการ
จ่ายเงินค่าก่อสร้างโครงการ Quinn Condominium 101 รายการเปล่ียนแปลงอื่นๆที่สำคัญของกระแสเงินสดจาก
การดำเนินงาน และการเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานได้กล่าวไว้ในส่วนของการวิเคราะห์ผล
การดำเนินงานและฐานะการเงินข้างต้นแล้ว 
 

6.2    กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 
 
กระแสเงินสดสุทธไิด้มาจากกิจกรรมลงทุนเพิ่มขึ้น 1,913 ล้านบาท หรือ 1,188% เน่ืองจากปัจจัยหลักดังต่อไปนี ้
 
ปัจจัยที่ทำให้กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น 
 

 

ก) เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายในความต้องการตลาด (สุทธิจากการจ่ายซื้อ) เพิ่มขึ้น 
1,354 ล้านบาท 
 

ข) เงินปันผลรับจากเงินลงทุนเพิ่มขึ้น 364 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทที่เกี่ยวข้องแห่งหนึ่งที่ประกอบธุรกิจ
การเงินจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลพิเศษเป็นจำนวน 533 ล้านบาท 

 

ค) ในเดือนมีนาคม 2563 ได้รับเงินลดทุนจากบริษัทร่วมแห่งหนึ่งที่ประกอบธุรกิจโรงแรมต่างประเทศเป็น
จำนวนเงิน 439 ล้านบาท 

 

 
ปัจจัยที่ทำให้กระแสเงินสดลดลง 
 
ง) ในเดือนพฤษภาคม 2563 ได้ลงทุนเพิ่มในบริษัทร่วมแห่งหนึ่งที่ประกอบธุรกิจประกันชีวิตจำนวน          

147 ล้านบาท จากการเพิ่มทุนจดทะเบียน 
  
 

6.3   กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน 
 

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินเพิม่ขึ้น 2,658 ล้านบาท หรือ 715% เน่ืองจากมีการกู้ยืมเงินระยะ
ยาวจากสถาบันการเงิน (สุทธิจากเงินสดจ่ายคืน) เพิ่มขึ้น 2,300 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
การเงิน และเงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ระยะยาว(สุทธิจากการไถ่ถอน) เพิ่มขึ้น 898 ล้านบาท  

 


