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บริษทั เอม็ บี เค จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
ค ำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจดักำร  
ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2565  

 
กำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำน 
 
1. ภำพรวมผลกำรด ำเนินงำน 

 

ผลการด าเนินงานของบรษิัท เอ็ม บี เค จ ากัด (มหาชน) และบรษิัทย่อย (“กลุ่มบรษิัท”) ส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่      
31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 มดีงันี้  

                                                                                                                               (หน่วย: ลา้นบาท) 

   ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

 2565 2564 เพ่ิมขึ้น/ลดลง 

1) รำยได้จำกกำรด ำเนินงำน 8,405 7,631 774 10% 

2) ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำน 312 16 296 1,850% 

3 ส่วนแบง่ก าไร(ขาดทุน)จากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและ
การร่วมคา้ 

407 (334) 741 222% 

4) รายไดอ้ื่น 640 577 63 11% 

5) ค่าใชจ้่ายทางการเงนิ (721) (734) 13 2% 

6) ภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล (258) (269) 11 4% 

7) ก ำไร(ขำดทุน)สุทธิ 380 (744) 1,124 151% 

8) หกั: ก าไรส่วนทีเ่ป็นของผูม้ส่ีวนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจ
ควบคุมของบรษิทัย่อย 

(48) (60) 12 20% 

9) ก ำไร(ขำดทุน)สทุธิส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ 332 (804) 1,136 141% 

10) ก ำไร(ขำดทุน)สุทธิต่อหุ้น (บำท) 0.23 (0.60) 0.83 138% 

 
ผลการด าเนินงานในภาพรวมของกลุ่มบรษิัทเมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อนพบว่า กลุ่มบริษัทมรีายไดจ้าก
การด าเนินงานส าหรับ ปีสิ้น สุดวันที่  31 ธันวาคม 2565 และ 2564 เป็นจ านวน 8,405 ล้านบาท และ             
7,631 ลา้นบาท ตามล าดบั รายไดเ้พิม่ขึน้ 774 ลา้นบาท หรอื 10% ก าไร(ขาดทุน)สุทธส่ิวนทีเ่ป็นของผูถ้อืหุน้ของ
บริษัทฯ ส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2565 แสดงก าไรสุทธิ 332 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2564 แสดงยอด
ขาดทุนสุทธอิยู่ที่ (804) ล้านบาท ก าไรสุทธเิพิ่มขึ้น 1,136 ล้านบาท หรอื 141% โดยมรีายการเปลี่ยนแปลงที่
ส าคญัดงันี้  
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ก) การแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนาสายพนัธใ์หม่ (“COVID-19”) 
 
จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในทัว่ทุกภูมภิาคของโลกตัง้แต่ปี 2563 ส่งผลใหภ้าวะเศรษฐกจิชะลอตวั
เป็นอย่างมาก และยงัส่งผลกระทบต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปีปัจจุบนั โดยในประเทศไทยเริม่ได้รบัผลกระทบ
ตัง้แต่เดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นมา โดยเฉพาะในปี 2564 ได้เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้างและมีความ
รุนแรงมากขึ้น ซึ่งสถานการณ์ดงักล่าวนี้ได้ส่งผลต่อการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบรษิัท โดยกลุ่มบรษิทัได้ปิด
สถานประกอบการเป็นการชัว่คราวตามมาตรการของรฐับาลในระหว่างปี 2563 และ 2564 ดงันี้ 
 
ปี ธรุกิจ ระยะเวลำท่ีปิดด ำเนินกำร จ ำนวนวนั 
2563 ศนูยก์ารคา้และศูนยอ์าหารทุกแห่ง วนัที ่22 ม.ีค. - 16 พ.ค. 63 56 วนั 
 สนามกอลฟ์ทุกแห่ง วนัที ่22 ม.ีค. -  2 พ.ค. 63 42 วนั 
 โรงแรมทุกแห่ง (ยกเว้นโรงแรมทินิดีโฮเต็ล 

แอท บางกอก กอลฟ์ คลบั) 
วนัที ่ 1 เม.ย. - 17 ก.ค. 63 108 วนั 

 
ปี ธรุกิจ ระยะเวลำท่ีปิดด ำเนินกำร จ ำนวนวนั 
2564 ศนูยก์ารคา้และศูนยอ์าหารทุกแห่ง วนัที ่19 ก.ค. - 31 ส.ค. 64 44 วนั 
 สนามกอลฟ์ในจงัหวดัปทุมธานี วนัที ่23 ก.ค. - 31 ส.ค. 64 40 วนั 
 โรงแรมทุกแห่ง (ยกเวน้โรงแรมปทุมวนัปริน๊เซส 

และโรงแรมทินิดีโฮเต็ล แอท บางกอก กอล์ฟ 
คลบั) 

เดอืนม.ีค. - ต.ค. 2564 
( ตามรายละเอยีดในขอ้ 2.1(ข) ) 

- 

 
สถานการณ์ COVID-19 ในปี 2565 พบว่ายงัเกดิการระบาดระลอกใหม่อยู่หลายครัง้ แต่ระดบัความรุนแรง
และความกงัวลต่อโรคระบาดเริม่ลดลงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ภายหลงัจากทีร่ฐับาลไดท้ยอยออกมาตรการ
ผ่อนปรนเริม่ตัง้แต่ไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 จนถึงปัจจุบนั เพื่อลดความเขม้งวดในการควบคุมโรคระบาด 
รวมถงึการเปิดประเทศรบันักท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิจงึท าใหธ้รุกจิต่างๆ โดยเฉพาะภาคธุรกจิท่องเทีย่วเริม่มี
การฟ้ืนตวัดขีึน้เป็นล าดบั   
 
ภาพรวมรายไดแ้ละก าไรสุทธขิองปีปัจจุบนัเริม่ฟ้ืนตวัดขีึน้ ส่วนงานธุรกจิของกลุ่มบรษิัททีม่กีารเปลีย่นแปลง
ของรายไดจ้ากการด าเนินงาน และก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงานทีส่ าคญัไดก้ล่าวไวใ้นขอ้ 2.1 รายไดจ้าก
การด าเนินงาน – ตามส่วนงานธุรกิจ และขอ้ 2.2 ก าไร(ขาดทุน)จากการด าเนินงาน – ตามส่วนงานธุรกิจ 

นอกจากนี้ ผูบ้รหิารของกลุ่มบรษิัทได้เฝ้าตดิตามสถานการณ์เพื่อการวางแผนดา้นกลยุทธ์และรบัมอืกบัการ
เปลีย่นแปลงในบรบิทต่าง ๆ อย่างใกลช้ดิ  
  

ข) ส่วนแบ่งก าไรจากเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมและการร่วมคา้เพิม่ขึน้ 741 ลา้นบาท หรอื 222% โดยส่วนแบ่งก าไร
จากบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจศูนย์การค้าเพิ่มขึ้นอย่างมีสาระส าคัญจ านวน 752 ล้านบาท หรือ 221% 
เน่ืองจากในงวดเดยีวของปีก่อน บรษิทัร่วมดงักล่าวไดร้บัผลกระทบจากการปิดศูนยก์ารคา้ ประกอบกบัในปี
ปัจจุบนั รฐับาลได้ผ่อนคลายมาตรการความเขม้งวดในการควบคุมโรค COVID-19 และความกงัวลต่อโรค
ลดลงตามทีก่ล่าวขา้งตน้ 
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2. รำยได้และผลกำรด ำเนินงำนแยกตำมส่วนงำน 
 

กลุ่มบรษิทัด าเนินกจิการโดยแบง่เป็น 8 ส่วนงานหลกัคอื 
  
1) ธุรกจิศูนย์การคา้ ด าเนินธุรกจิใหเ้ช่าพืน้ทีแ่ก่ผูเ้ช่ารายย่อยเพื่อประกอบธุรกจิภายในศูนย์การคา้ และธุรกจิให้

เช่าพืน้ทีอ่าคารส านักงาน  
 

2) ธุรกจิโรงแรมและการท่องเทีย่ว ด าเนินธุรกจิใหบ้รกิารหอ้งพกั อาหารและเครื่องดื่ม ฟิตเนส และบรกิารอื่น ๆ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพกัอาศยัและการเดนิทาง   

 

3) ธรุกจิกอลฟ์ ด าเนินกจิการใหบ้รกิารสนามกอลฟ์ คลบัเฮา้ส ์และจ าหน่ายอุปกรณ์กอลฟ์ 
 

4) ธุรกจิอสงัหารมิทรพัย ์ด าเนินธุรกจิพฒันาทีอ่ยู่อาศยัเพื่อขาย รบับรหิารทรพัยส์นิ และประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ 
 

 

5) ธุรกจิอาหาร ด าเนินธุรกจิจ าหน่ายขา้วสารทัง้ภายในประเทศและเพื่อการส่งออก ธุรกจิศูนย์อาหาร และธุรกจิ
การใหเ้ช่า/บรกิารท่าเทยีบเรอื 

 

6) ธุรกิจการเงิน ด าเนินธุรกิจ (i) ให้สินเชื่อทัว่ไปเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อระยะสัน้ (Bridge loan) ที่มี
หลกัประกนัเป็นอสงัหารมิทรพัยท์ีม่มีลูค่า ตัง้อยู่ในท าเลด ีและเป็นทีต่อ้งการของตลาด (ii) ธุรกจิใหส้นิเชื่อเช่า
ซื้อรถจกัรยานยนต ์และ (iii) ธุรกจิรบัประกนัชวีติ* 
 

7) ธุรกจิการประมลู ด าเนินธุรกจิประมลูรถยนตแ์ละรถจกัรยานยนต ์
 

8) ศนูยส์นับสนุนองคก์รเป็นหน่วยงานสนบัสนุน (back office) ใหก้บักลุ่มบรษิทั และธุรกจิอื่นๆ ด าเนินธุรกจิ
ขายน ้าดบิ 

 
หมายเหตุ:  
 

*   บรษิัททีด่ าเนินธุรกจิรบัประกนัชวีติมสีถานะเป็นบรษิทัร่วม ดงันัน้ การรบัรูผ้ลการด าเนินงานจงึอยู่ในรูปของ
ส่วนแบ่งก าไร/(ขาดทุน)จากบรษิทัร่วม และไดข้ายเงนิลงทุนในบรษิทัร่วมดงักล่าวในเดอืนสงิหาคม 2564  
 

รายการเปลี่ยนแปลงทีส่ าคญัของรายไดจ้ากการด าเนินงาน และก าไร(ขาดทุน) จากการด าเนินงานแยกตามส่วน
งาน ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2565 เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปี 2564 มดีงัต่อไปนี้  
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2.1   รำยได้จำกกำรด ำเนินงำน – ตำมส่วนงำนธรุกิจ 
                        (หน่วย: ลา้นบาท) 

  ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

ส่วนงำนธรุกิจ 2565 2564 เพ่ิมขึ้น/(ลดลง) 

1) ศนูยก์ารคา้ 1,703 1,480 223 15% 

2) โรงแรมและการท่องเทีย่ว 829 221 608 275% 

3) กอลฟ์ 412 258 154 60% 

4) อสงัหารมิทรพัย ์ 908 1,000 (92) (9%) 

5) อาหาร 1,601 1,646 (45) (3%) 

6) การเงนิ  2,359 2,412 (53) (2%) 

7) การประมลู 568 602 (34) (6%) 

8) ศูนยส์นับสนุนองคก์ร และอื่นๆ 25 12 13 108% 

รวม 8,405 7,631 774 10% 

 
กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการด าเนินงานส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 เป็นจ านวน    
8,405 ลา้นบาท และ 7,631 ลา้นบาท ตามล าดบั รายไดเ้พิม่ขึน้ 774 ล้านบาท หรอื 10% ส่วนงานธุรกจิทีม่ี
การเปลีย่นแปลงของรายไดท้ีส่ าคญัมดีงันี้ 
 

ก) ธุรกิจศูนย์การค้ามีรายได้เพิ่มขึ้น 223 ล้านบาท หรือ 15% เนื่ องจากในปีปัจจุบันสถานการณ์ของ       
COVID-19 เริม่คลีค่ลายไปในทางทีด่ขี ึน้เป็นล าดบั จงึท าใหธุ้รกจิศูนยก์ารคา้มกีารฟ้ืนตวัอย่างตอ่เนื่อง ธุรกจิ
ศูนย์การค้ายงัคงมมีาตรการช่วยเหลอืผู้เช่าเพื่อใหส้ามารถด าเนินธุรกิจอยู่ต่อไปไดจ้นกว่าสถานการณ์จะ
กลบัเข้าสู่สภาวะเป็นปกติ เช่น ยกเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าและค่าบริการจากผู้เช่าตลอดระยะเวลาที่ปิด
ด าเนินการ การใหส่้วนลดค่าเช่าและค่าบรกิารในช่วงที่เปิดด าเนินการแล้ว การลดจ านวนเงนิมดัจ าการเช่า 
และขยายเวลาการช าระหนี้ เป็นตน้ ซึง่อตัราการใหส่้วนลดค่าเช่านี้จะแตกต่างกนัขึน้อยู่กบัผลกระทบทีผู่เ้ช่า
แต่ละรายจะไดร้บั นอกจากนี้ ฝ่ายบรหิารไดป้ระเมนิสถานการณ์ใหค้วามช่วยเหลอืแก่ผูเ้ช่าเป็นระยะ ๆ โดย
ในงวดปีปัจจุบัน ได้มีการปรับอัตราการให้ส่วนลดแก่ผู้เช่าลดลงอย่างต่อเนื่ องเพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ของโรคระบาดทีเ่ริม่ดขีึน้เป็นล าดบั 
 

นอกจากนี้ ในเรื่องของการรบัรูร้ายไดค้่าเช่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ (TFRS) ฉบบัที ่16 เรื่อง
สญัญาเช่า ก าหนดไวว้า่ใหน้ าส่วนลดทีใ่หก้บัผูเ้ช่าไปปรบัลดรายไดค้่าเช่าตลอดอายุสญัญาเช่าทีค่งเหลอือยู่ 
และค านวณรายไดค้่าเช่าตามวธิเีสน้ตรงใหม่ตลอดอายุสญัญาเชา่ทีค่งเหลอื โดยบรษิทัยงัคงต้องรบัรูร้ายได้
ค่าเช่าตามวธิเีสน้ตรงใหม่ต่อไปถงึแมว้่าศูนย์การค้าจะปิดด าเนินการ หรอืมกีารยกเวน้การเรยีกเกบ็ค่าเช่า 
หรอืการใหส่้วนลดกบัผู้เช่าในช่วงที่เปิดด าเนินการ ดงันัน้ การรบัรู้รายได้ตามมาตรฐานฉบบันี้ มีผลท าให้
การรบัรูร้ายไดส้ าหรบังวดปีปัจจุบนัจะต ่ากว่าการรบัรูร้ายไดต้ามปกต ิเน่ืองจากในปี 2563 และ 2564 มกีาร
ยกเวน้การเรยีกเก็บค่าเช่าและการใหส่้วนลดค่าเช่าในอตัราที่สูง แต่ยงัคงรบัรูร้ายไดค้่าเช่าตามวธิเีสน้ตรง
ตามทีไ่ดค้ านวณใหม ่ประกอบกบัสญัญาเช่าส่วนใหญ่มอีายุสญัญา 3 ปี 
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ตัง้แต่ปี 2564 จนถึงปัจจุบนั ฝ่ายจดัการได้มกีารจดัท าแผนกลยุทธ์ทางการตลาดใหส้อดคล้องกับวถิีการ
ด าเนินชีวิตในปัจจุบนัของผู้บรโิภค โดยได้มีการสรรหาผู้เช่ารายใหม่ที่มีศักยภาพเพื่อตอบโจทย์ความ
ตอ้งการของลูกคา้ และมกีารปิดปรบัปรุงพืน้ทีเ่ช่าในหลายโซนใหม้คีวามทนัสมยัมากขึน้ รวมถงึการพฒันา
และน าเทคโนโลยใีหม่ ๆ เขา้มาใชเ้พื่อใหส้อดคลอ้งกบัวถิกีารด าเนินชวีติในรปูแบบใหม ่(New normal) 

 
ข) ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวมรีายได้เพิ่มขึ้น 608 ล้านบาท หรอื 275% เนื่องจากในเดอืนพฤศจกิายน 

2564 รฐับาลได้มกีารเปิดประเทศรบันักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ แต่ก็ยงัคงไวซ้ึ่งมาตรการควบคุมการแพร่
ระบาดอย่างเขม้งวด และได้ออกมาตรการผ่อนคลายเป็นระยะๆ ประกอบกบัได้อานิสงสจ์ากโครงการทวัร์
เที่ยวไทยและเราเที่ยวด้วยกันมีผลท าให้กลุ่มคนไทยมีการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้น 
ประกอบกบัในไตรมาสที ่4 ของปี 2565 ซึ่งเป็นฤดูกาลท่องเทีย่ว พบว่ามจี านวนนักท่องเทีย่วชาวต่างชาติ
เดนิทางเขา้มาท่องเทีย่วในประเทศไทยเป็นจ านวนมาก จงึท าใหใ้นปี 2565 กลุ่มธุรกจิโรงแรมไดเ้ริม่มกีาร
ฟ้ืนตวัดขีึน้อย่างต่อเนื่องเป็นล าดบั และฝ่ายบรหิารคาดว่าธุรกจิโรงแรมจะกลบัเขา้สู่สภาวะตามปกติ (ก่อน
เกดิโรคระบาด) ในปี 2566 เป็นตน้ไป  
 
นอกจากนี้ ในระหว่างไตรมาสที่ 2 และ 3 ของปี 2564 ธุรกิจโรงแรมบางแห่งได้หยุดให้บรกิารเป็นการ
ชัว่คราวเพื่อควบคุมค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานในช่วงทีม่ใิช่ฤดกูาลท่องเทีย่ว (low season) ดงันี้ 

 
โรงแรม เร่ิมวนัท่ี ส้ินสุด 
1. โรงแรมทนิิด@ีระนอง *** 1 ม.ีค.64 ยงัไมม่กี าหนด 
2. โรงแรมลยานะ รสีอรท์ แอนด ์สปา ในจงัหวดักระบี ่ 1 พ.ค.64 31 ต.ค.64 
3. โรงแรมทนิิด@ีภูเกต็ และ Loch Palm Residence ในจงัหวดัภูเกต็ 6 พ.ค.64 30 ก.ย.64 
4. Fitness Center สาขาปทุมวนัปริน๊เซส และพาราไดซ์พารค์ 26 เม.ย.64 30 ก.ย.64 
5. Fitness Center สาขาบางกอก กอลฟ์ คลบั 26 เม.ย.64 25 ธ.ค.64 
6. โรงแรม ทนิิดไีฮดอ์เวย@์ตน้ไทร บชี กระบี ่ 1 ส.ค.64 31 ต.ค.64 
7. โรงแรมดุสติธานี กระบี ่บชี รสีอรท์ 1 ก.ย.64 30 ก.ย.64 

 
*** โรงแรมทินิดี@ระนองได้ปิดให้บรกิารตัง้แต่วนัที่ 1 มนีาคม 2564 เป็นต้นไป โดยยงัไม่มกี าหนดเปิด
ด าเนินการเน่ืองจากฝ่ายบรหิารของโรงแรมอยู่ในระหว่างการประเมนิสถานการณ์ 
 
จากผลกระทบของ COVID-19 นี้ ท าใหธุ้รกจิโรงแรมไดม้กีารปรบัตวัใหม้คีวามยดืหยุ่นในการด าเนินธุรกิจ 
โดยเน้นการน าเสนอการบรกิารทีต่อบสนองความต้องการของลูกคา้ภายในประเทศ จดัท าโปรโมชัน่ลดราคา
หอ้งพกัและแพค็เกจการท่องเทีย่ว เขา้ร่วมโครงการต่าง ๆ ของภาครฐั เช่น โครงการเราเทีย่วดว้ยกนั และ
เพิม่ช่องทางการจดัจ าหน่ายใหเ้ขา้ถงึลูกคา้กลุ่มต่าง ๆ มากขึน้ เป็นตน้ 
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ค) ธุรกิจกอล์ฟมรีายได้เพิม่ขึ้น 154 ล้านบาท หรอื 60% เนื่องจากในงวดเดยีวกนัของปีก่อน สนามกอล์ฟใน

จงัหวดัปทุมธานีได้ปิดให้บริการชัว่คราวตามมาตรการของรฐับาลในระหว่างวนัที่ 23 กรกฎาคม – 31 
สงิหาคม 2564 (รวม 40 วนั) นอกจากนี้ ภายหลงัจากทีม่กีารเปิดประเทศท าให้มนัีกกอล์ฟชาวต่างชาตเิดนิ
ทางเขา้มาท่องเทีย่วและตกีอล์ฟในจงัหวดัภูเกต็มากขึน้ ประกอบกบัการจดัท ารายการส่งเสรมิการขายผ่าน
ช่องทางต่างๆ เพื่อเพิม่จ านวนนักกอลฟ์ใหม้าใชบ้รกิารมากขึน้ จงึท าใหส้นามกอล์ฟในจงัหวดัภูเกต็เริม่ฟ้ืน
ตวัดขีึ้นเป็นล าดบั ส่วนสนามกอล์ฟในจงัหวดัปทุมธานีมนีักกอล์ฟทัง้ชาวไทยและต่างประเทศมาใช้บรกิาร
เพิม่ขึน้เช่นเดยีวกนั โดยในเดอืนสงิหาคม 2565 ไดม้กีารจดัการแข่งขนักอล์ฟระดบัอาชพีรายการทีเ่ก่าแก่
ทีสุ่ดในประเทศไทย "ไทยแลนด์ โอเพ่น ครัง้ที ่50" ณ สนามกอล์ฟรเิวอรเ์ดล เพื่อส่งเสรมิให้สนามกอล์ฟมี
ชื่อเสยีงและเป็นทีรู่จ้กักนัมากขึน้ 
 

ง) ธุรกจิอสงัหารมิทรพัยม์รีายไดล้ดลง 92 ลา้นบาท หรอื 9% รายไดส่้วนใหญ่มาจากการรบัรูร้ายไดโ้ครงการที่
อยู่อาศยัซึง่มยีอดลดลง 59 ลา้นบาท รายการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัดงันี้ 

 

(หน่วย : ลา้นบาท) 

 ส ำหรบัปี 
โครงกำรท่ีอยู่อำศยั 2565 2564 เพ่ิม(ลด) 
รเิวอรเ์ดล เรสซเิดนซ์ – บา้นพกัอาศยัระดบัพรเีมีย่ม         -          240  (240) 
รเิวอรเ์ดล เรสซเิดนซ์ - ทีด่นิ       303        120  183 
พารค์ รเิวอรเ์ดล – บา้น      116         56  60 
ควารทิซ์ พระราม 9 – บา้นพกัอาศยัระดบัพรเีมีย่ม       206         52  154 
ควนิน์ สุขมุวทิ 101 - คอนโดมเินียม        71        317  (246) 
บา้นร่มไม-้บ่อวนิ - บา้นพกัอาศยัขนาดเลก็        96        119  (23) 
โครงการบา้นและทีด่นิในจงัหวดัภูเกต็       109         56  53 
รวม      901       960  (59) 

 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ประกอบกบัภาวะเศรษฐกจิในปัจจุบนัมกีารชะลอ
ตวั กลุ่มธุรกจิอสงัหารมิทรพัยจ์งึไดม้กีารชะลอการขึ้นโครงการพฒันาทีอ่ยู่อาศยัทีอ่ยู่ในท าเลอื่น ๆ ออกไป
จนกว่าสภาพการณ์ทางเศรษฐกจิจะกลบัมาเป็นปกต ิอย่างไรกต็าม ฝ่ายบรหิารยงัคงศกึษาและมองหาทีด่นิ
ในท าเลใหม่ๆ ที่มศีกัยภาพ เพื่อพฒันาเป็นที่อยู่อาศยัให้ตรงกบัความต้องการของผู้บรโิภคที่มพีฤติกรรม
เปลีย่นไปตามบรบิทสงัคมและสภาพแวดลอ้มอยู่เสมอ 

 
จ) ธุรกจิอาหารมรีายไดล้ดลง 45 ลา้นบาท หรอื 3% โดยมรีายการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัดงันี้ 

 

• ธุรกจิขายขา้วมรีายไดล้ดลง 152 ลา้นบาท หรอื 10% จากยอดขายขา้วในประเทศทีล่ดลง 151 ลา้นบาท 
เนื่องจากโรงสีข้าวผลิตข้าวและจ าหน่ายเอง ท าให้ร้านค้าปลีกหลายรายหยุดด าเนินกิจการหรือลด
ปรมิาณการสัง่ซื้อขา้วลง นอกจากนี้ ผูบ้รโิภคมกี าลงัการซื้อที่ลดลงเนื่องจากค่าครองชพีที่สูงขึ้นท าให้
เปลีย่นไปซื้อขา้วแบรนดอ์ื่นทีม่รีาคาและคุณภาพทีต่ ่ากว่าแทน 
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• ธุรกิจศูนย์อาหารมรีายได้เพิม่ขึ้น 107 ล้านบาท หรอื 187% เนื่องจากในงวดเดยีวกนัของปีก่อน ศูนย์
อาหารทุกแห่งได้ปิดให้บรกิารชัว่คราวตามมาตรการของรฐับาลในระหว่างวนัที่ 19 กรกฎาคม – 31 
สงิหาคม 2564 (รวม 44 วนั) ประกอบกบัในปี 2565 สถานการณ์ของโรคระบาดทีเ่ริม่ผ่อนคลายมากขึน้ 
ท าใหม้จี านวนผูใ้ชบ้รกิารมาทานอาหารภายในศูนยอ์าหารเพิม่ขึน้ 
 

ฉ) ธุรกจิการเงนิมรีายไดล้ดลง 53 ลา้นบาท หรอื 2% จากสถานการณ์ของโรค COVID-19 ท าใหธุ้รกจิการเงนิมี
ความเขม้งวดในการปล่อยสนิเชื่อมากขึ้น ติดตามสถานะการช าระหนี้ และประเมนิความเสี่ยงด้านเครดิต
อย่างสม ่าเสมอ เพื่อลดโอกาสในการผดินัดช าระหนี้ 
 

• ธรุกจิใหเ้ช่าซื้อรถจกัรยานยนตม์รีายไดเ้พิม่ขึน้ 43 ลา้นบาท หรอื 3% เน่ืองจากในไตรมาสที ่2 และ 
4 ของปีปัจจุบนั มกีารรบัรูร้ายไดจ้ากการประมูลขายพอรต์ลูกหนี้เช่าซื้อทีไ่ม่ก่อใหเ้กดิรายได ้หรอื 
NPL (Non-performing loan) รวมเป็นจ านวน 71 ล้านบาท หากไม่นับรวมรายการดงักล่าวแล้ว 
รายได้จากการให้เช่าซื้อจะลดลง 28 ล้านบาท ธุรกิจให้เช่าซื้อยงัคงเน้นความระมดัระวงัในการ
ปล่อยสนิเชื่อถงึแมว้่าจะประสบกบัภาวะการแขง่ขนัในตลาดทีส่งูขึน้ 

 

• ธรุกจิใหกู้ย้มืเงนิโดยมหีลกัทรพัยค์ ้าประกนัมรีายไดล้ดลง 97 ลา้นบาท หรอื 11%  
 

ช) ธรุกจิการประมูลมรีายไดล้ดลง 34 ล้านบาท หรอื 6% เน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 ในช่วงสองปีทีผ่่าน
มา มผีลกระทบต่อก าลงัการซื้อรถใหม่ของผูบ้รโิภค ประกอบกบัสถาบนัการเงนิมคีวามเขม้งวดในการปล่อย
สนิเชื่อมากขึ้น และอุตสาหกรรมรถยนต์ได้ลดก าลงัการผลติลง มผีลท าให้ปรมิาณรถใหม่ รถมอืสอง และ  
รถยดึในตลาดรถยนตล์ดน้อยลง 

 
 

 

2.2  ก ำไร(ขำดทุน)จำกกำรด ำเนินงำน – ตำมส่วนงำนธรุกิจ 
                    (หน่วย: ลา้นบาท) 

 

  ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

ส่วนงำนธรุกิจ 2565 2564 เพ่ิมขึ้น/(ลดลง) 

1) ศูนยก์ารคา้ (745) (846) 101 12% 

2) โรงแรมและการท่องเทีย่ว 50 (318) 368 116% 

3) กอลฟ์ 71 (35) 106 303% 

4) อสงัหารมิทรพัย ์ 207 192 15 8% 

5) อาหาร (78) (39) (39) (100%) 

6) การเงนิ  600 851 (251) (29%) 

7) การประมลู 204 229 (25) (11%) 

8) ศูนยส์นับสนุนองคก์ร และอื่นๆ 3 (18) 21 117% 

รวม 312 16 296 1,850% 
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กลุ่มบริษัทมีก าไรจากการด าเนินงานส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ 2564 เป็นจ านวน        
312 ล้านบาท และ 16 ลา้นบาท ตามล าดบั ก าไรเพิม่ขึ้น 296 ล้านบาท หรอื 1,850% โดยภาพรวมผลการ
ด าเนินงานจะผนัแปรไปตามรายไดจ้ากการด าเนินงานแยกตามส่วนงานธุรกจิตามทีก่ล่าวไวใ้นขอ้ 2.1 ภาวะ
เศรษฐกจิ และรายการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัดงันี้ 
 
ก) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทีเ่ริม่ผ่อนคลายลงอย่างต่อเนื่อง ท าใหร้ายไดข้อง

กลุ่มบรษิัทเริ่มมแีนวโน้มที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ฝ่ายบรหิารของกลุ่มบริษัทยงัคงมีการติดตามความ
คบืหน้าของสถานการณ์ COVID-19 อย่างใกล้ชดิ รวมถึงการบรหิารจดัการค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในขณะที่ในงวดเดียวกันของปีก่อนได้มีการปรบัลดและควบคุม
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานบางส่วนเพื่อลดผลกระทบต่อผลประกอบการของกลุ่มบรษิทั 

 

ข) ค่าใชจ้่ายพนักงานเพิม่ขึน้ 192 ลา้นบาท หรอื 13% เน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 ในปีปัจจุบนัเริม่ดี
ขึน้อย่างต่อเนื่อง จงึท าให้มกีารจา้งงานเพิม่ และมกีารปรบัค่าใชจ้่ายพนักงานเพิม่ขึ้นให้สอดคล้องกบั
การด าเนินธุรกจิ 

 

ค) ธุรกจิศูนย์การค้าและธุรกจิโรงแรมไดร้บัส่วนลดค่าเช่าที่ดนิและสิง่ปลูกสร้างเนื่องจากได้รบัผลกระทบ
จากโรคระบาด COVID-19 โดยบรษิัทฯจะสามารถบนัทึกส่วนลดค่าเช่าได้ก็ต่อเมื่อได้รบัแจ้งเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรจากผูใ้ห้เช่าแล้วเท่านัน้ ในปี 2565 บรษิัทฯรบัรู้ส่วนลดค่าเช่าเป็นจ านวน 231 ล้านบาท 
ลดลงเมื่อเทยีบกบัปีก่อนจ านวน 62 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 

 

กำรบนัทึกส่วนลดค่ำเช่ำ 2565 2564 เพ่ิม/(ลด) 
ในไตรมาสที ่1 179 58 121 
ในไตรมาสที ่2 - 145 (145) 
ในไตรมาสที ่3 52 90 (38) 
รวม 231 293 (62) 

 
ง) ภาษีที่ดนิและสิง่ปลูกสรา้งเพิม่ขึ้น 24 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2563 และ 2564 รฐับาลไดป้รบัลดภาษี

ทีด่นิและสิง่ปลูกสรา้งในอตัรา 90% ของภาษฯีทีค่ านวณได ้แต่ในปี 2565 ไดก้ลบัมาจ่ายภาษีฯในอตัรา
ปกต ิ

 

จ) หนี้สูญและส ารองผลขาดทุนด้านเครดติที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ) ของธุรกิจการเงนิ
เพิ่มขึ้น 127 ล้านบาท เนื่องจากในงวดปีปัจจุบันได้มีการตัง้ส ารองฯส าหรบัดอกเบี้ยค้างรบัจ านวน     
132 ลา้นบาท ของลูกหนี้รายหนึ่งซึง่อยู่ในระหว่างด าเนินการฟ้องรอ้งบงัคบัคดใีหน้ าหลกัประกนัมาช าระ
หนี้ 

 

ฉ) จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรมของกลุ่มบรษิัท โดยในระหว่างปี 
2564 ธุรกิจโรงแรมได้ปรบัลดจ านวนพนักงานลงบางส่วนเพื่อลดขนาดของการประกอบธุรกิจและลด
ค่าใชจ้่ายคงทีใ่หส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ และรบัรูค้่าใชจ้่ายเพิม่เตมิในการปรบัลดพนักงานเป็นจ านวน 
26 ลา้นบาท    

 

ช) ในปี 2564 ไดบ้นัทกึค่าเผื่อการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนในหุน้กูก้ารบนิไทยทัง้จ านวน 29 ลา้นบาท 
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กำรวิเครำะหฐ์ำนะทำงกำรเงิน 
 
รายการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัของสนิทรพัย ์หนี้สนิ และส่วนของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2565 เมื่อเทยีบกบัยอด
คงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2564 มดีงัต่อไปนี้                                                                                                                                      

          (หน่วย: ลา้นบาท) 
 

  31 ธ.ค. 2565 31 ธ.ค. 2564 เพ่ิมขึ้น/(ลดลง) 

รวมสินทรพัย ์ 54,350 55,257 (907) (2%) 

รวมหน้ีสิน 32,537 34,199 (1,662) (5%) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 21,813 21,058 755 4% 

 
 

3.   สินทรพัย ์
 

3.1   เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 
 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดมยีอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2565 เป็นจ านวน 1,269 ล้านบาท โดย
มยีอดลดลง 3,180 ล้านบาท หรอื 71% เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดเริม่คลี่คลายไปในทางที่ดขี ึน้ จงึได้มี
การบรหิารสภาพคล่องทางการเงนิใหเ้กดิประโยชน์สูงสุด โดยจะเน้นการลงทุนในตราสารทางการเงนิของบรษิัท
ต่างๆ ทีม่พีืน้ฐานและแนวโน้มการเตบิโตทีด่ ีเพื่อใหไ้ดร้บัผลตอบแทนทีด่กีว่าการฝากเงนิกบัสถาบนัการเงนิ ดงันัน้ 
บรษิทัฯจงึไดม้กีารซื้อเงนิลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้รวมเป็นจ านวน 2,697 ลา้นบาท   
 

3.2   เงินให้สินเช่ือแก่ลูกหน้ี  
 
เงนิใหส้นิเชื่อแก่ลูกหนี้(รวมส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี) – สุทธจิากค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าด
ว่าจะเกดิขึน้ (ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญ) มยีอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2565 เป็นจ านวน 14,568 ลา้นบาท 
โดยมยีอดลดลง 230 ลา้นบาท หรอื 2% รายการเปลีย่นแปลงทีม่สี าคญัมดีงันี้ 
 

ก) พอร์ตลูกหนี้ให้เช่าซื้อรถจกัรยานยนต์ลดลง 257 ล้านบาท เนื่องจากธุรกิจเช่าซื้อมีการแข่งขนัที่สูงขึ้น 
ประกอบกบัสถานการณ์ค่าครองชพีที่สูงขึ้นและสภาวะทางเศรษฐกจิในปัจจุบนัจงึท าใหม้กีารควบคุมการ
ปล่อยสนิเชื่อทีร่ะมดัระวงัมากขึน้ 
  

ข) พอร์ตลูกหนี้ เงินให้กู้ยืมโดยมหีลกัทรพัย์ค ้าประกันโดยการขายฝากหรอืจดจ านองสินทรัพย์ของผู้กู้ยืม
เพิ่มขึ้น 229 ล้านบาท จากการให้กู้ยืมเพิ่มขึ้น 97 ล้านบาท และจากการตัง้ดอกเบี้ยค้างรับเพิ่มขึ้น       
131 ลา้นบาท  
 

ค) ค่าเผื่อผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ (ค่าเผื่อหนี้สงสยัจะสญู) เพิม่ขึน้ 187 ลา้นบาท โดยมสีาเหตุ
หลกัมาจากการตัง้ส ารองฯเตม็จ านวนจากดอกเบีย้คา้งช าระ 132 ลา้นบาท ของลูกหนี้รายหนึ่งของธุรกจิให้
กูย้มืเงนิ ซึง่ปัจจุบนัลูกหนี้ดงักล่าวอยู่ในระหวา่งด าเนินการฟ้องรอ้งบงัคบัคดใีหน้ าหลกัประกนัมาช าระหนี้ 
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3.3     สินค้ำคงเหลือ 
 

สินค้าคงเหลือมียอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นจ านวน 2,038 ล้านบาท โดยมียอดลดลง       
259 ลา้นบาท หรอื 11% โดยมรีายการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัดงันี้ 
 

ก) ตน้ทุนการพฒันาอสงัหารมิทรพัยม์ยีอดลดลง 356 ลา้นบาท ส่วนใหญ่เป็นการโอนตน้ทุนพฒันาทีอ่ยู่อาศยั
ภายใตโ้ครงการต่างๆ ไปเป็นตน้ทุนขายตามการรบัรูร้ายไดใ้นงวดปีปัจจุบนัตามทีก่ล่าวไวใ้นขอ้ 2.1 (ง) 
 

ข) ซื้อทีด่นิในจงัหวดัชลบรุเีพิม่ 40 ลา้นบาท เพื่อเตรยีมพฒันาโครงการบา้นร่มไมใ้นเฟสต่อไป 
 

ค) ธรุกจิขา้วมสีนิคา้คงเหลอืเพิม่ขึน้ 56 ลา้นบาท 
 

3.4     สินทรพัยท์ำงกำรเงินหมุนเวียนอ่ืน  
 
สนิทรพัย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นมียอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2565 เป็นจ านวน 1,809 ล้านบาท 
เพิม่ขึน้อย่างมสีาระส าคญัเป็นจ านวน 1,806 ล้านบาท ในปีปัจจุบนั กลุ่มบรษิทัมนีโยบายในการบรหิารสภาพ
คล่องทางการเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยเน้นการลงทุนในตราสารทุนหรือตราสารหนี้ที่มีพื้นฐานและ
แนวโน้มการเติบโตที่ด ีดงันัน้ จงึได้มีการซื้อเงนิลงทุนในตราสารหนี้-หุ้นกู้ รวมเป็นจ านวน 1,799 ล้านบาท 
และรบัรูก้ารปรบัเพิม่ขึน้ในมลูคา่ยุตธิรรมเป็นจ านวน 7 ลา้นบาท 
 

3.5     เงินลงทนุในบริษทัร่วมและกำรร่วมค้ำ 
 
เงนิลงทุนในบรษิัทร่วมและการร่วมคา้มยีอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2565 เป็นจ านวน 5,408 ล้านบาท 
มยีอดเพิม่ขึน้ 296 ล้านบาท หรอื 6%  โดยยอดเพิม่ขึน้จ านวน 407 ล้านบาท เกิดจากการรบัรูส่้วนแบ่งก าไร
ตามวธิส่ีวนไดเ้สยี ในขณะทีย่อดลดลงจ านวน 116 ลา้นบาท เกดิจากเงนิปันผลรบั 
 

3.6    สินทรพัยท์ำงกำรเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 
 
สนิทรพัยท์างการเงนิไม่หมุนเวยีนอื่นมยีอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2565 เป็นจ านวน 6,657 ลา้นบาท มี
ยอดเพิม่ขึน้ 1,589 ลา้นบาท หรอื 31% ประกอบดว้ยรายการทีส่ าคญัดงันี้  

 

ก) เงนิลงทุนในตราสารทุนในความต้องการตลาดมียอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2565 เป็นจ านวน       
6,297 ลา้นบาท มยีอดเพิม่ขึน้ 1,297 ลา้นบาท หรอื 26% เน่ืองจากมกีารซื้อเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์เผื่อ
ขายในความตอ้งการตลาดเป็นจ านวน 592 ลา้นบาท และรบัรูก้ารปรบัเพิม่ขึน้ในมลูค่ายุตธิรรมเป็นจ านวน 
705 ลา้นบาท 

 

ข) เงนิลงทุนในหุ้นกู้ด้อยสทิธทิี่มลีกัษณะคล้ายทุน (Perpetual Bond) มยีอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 
2565 เป็นจ านวน 316 ล้านบาท ในระหว่างปีปัจจุบัน บริษัทฯได้ลงทุนซื้อหุ้นกู้ Perpetual Bond จาก
บรษิัทร่วมแห่งหนึ่งเป็นจ านวนเงนิ 307 ล้านบาท และรบัรูก้ารปรบัเพิม่ขึน้ในมูลค่ายุติธรรมเป็นจ านวน       
9 ลา้นบาท 
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3.7     ท่ีดินรอกำรพฒันำ 

 
ทีด่นิรอการพฒันามยีอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2565 เป็นจ านวน 1,900 ล้านบาท โดยมยีอดเพิม่ขึ้น 
103 ลา้นบาท หรอื 6% โดยยอดเพิม่ขึน้จ านวน 101 ลา้นบาท เกดิจากการซื้อทีด่นิเปล่าซึ่งอยู่ตดิกบัโครงการ
บา้นรเิวอรเ์ดลในจงัหวดัปทุมธานี เพื่อรอการพฒันาเป็นโครงการอสงัหารมิทรพัยต์่อไป 
 

3.8     อสงัหำริมทรพัยเ์พื่อกำรลงทุน 
 
อสงัหารมิทรพัย์เพื่อการลงทุนมยีอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2565 เป็นจ านวน 12,398 ลา้นบาท โดยมี
ยอดลดลง 667 ลา้นบาท หรอื 5% รายการเคลื่อนไหวทีส่ าคญัในระหว่างปีมดีงันี้ 
 

   รำยกำร   ล้ำนบำท  

1 ศูนยก์ารคา้พาราไดซ์พารค์ - ค่าเช่าจ่ายลว่งหน้าจากการต่อสญัญาเช่าออกไปอกี 20 ปี 
ซึง่จดัประเภทเป็นสนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้(Rights of use) 

334 

2 ศนูยก์ารคา้เอม็ บ ีเค เซน็เตอร ์- ปรบัปรุงศูนยก์ารคา้ 119 

3 ศนูยก์ารคา้เดอะไนน์ ตวิานนท ์- ค่าก่อสรา้งและซื้ออุปกรณ์ในการด าเนินงาน 44 

4 โครงการสรา้งท่าเทยีบเรอืรเิวอรเ์ดล วอเตอร ์ฟรอ้นท ์แอนด ์มารน่ีา ในจงัหวดั
ปทุมธานี – ประกอบดว้ยตน้ทุนในการซื้อทีด่นิเพิม่เตมิ และตน้ทุนคา่ก่อสรา้ง 

66 

5 ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (1,225) 

6 อื่น ๆ (5) 

  รวมรำยกำรเปล่ียนแปลงสทุธิ (667) 
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3.9     ท่ีดิน อำคำร และอปุกรณ์ 
 
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์มยีอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2565 เป็นจ านวน 5,444 ล้านบาท โดยมยีอด
ลดลง 179 ลา้นบาท หรอื 3% รายการเคลื่อนไหวทีส่ าคญัในระหว่างปีมดีงันี้ 
 

   รำยกำร   ล้ำนบำท  

1 ธรุกจิประมลูรถยนต ์- ค่าสรา้งอาคารส านักงานและสถานทีป่ระมลูรถยนตแ์หง่ใหม ่
ตัง้อยู่บนถนนตวิานนท ์ในจงัหวดัปทุมธานี และปรบัปรุงอาคารสถานทีป่ระมลู
รถยนตข์องสาขาในต่างจงัหวดั 

96 

2 บนัทกึสนิทรพัยส์ทิธกิารใชจ้ากสญัญาเช่าระยะยาว - สถานทีป่ระมลูรถยนต ์และที่
จอดรถทวัร ์

39 

3 ตน้ทุนในการปรบัปรงุสนามกอลฟ์ในจงัหวดัปทุมธาน ี 24 

4 ซื้ออุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการด าเนินงานอื่นๆ 134 

5 ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย (519) 

6 อื่น ๆ 49 

  รวมรำยกำรเปล่ียนแปลงสทุธิ (179) 

 
 

4.       หน้ีสิน 
 

4.1     เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบนักำรเงิน  
 
เงนิกู้ยมืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ(รวมส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี) เป็นเงนิกูย้มืของธุรกจิการเงนิ มี
ยอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2565 เป็นจ านวน 1,432 ลา้นบาท โดยมยีอดลดลง 808 ลา้นบาท หรอื 36% 
เนื่องจากมกีารจ่ายคืนเงนิกู้ยมืที่ถึงก าหนดช าระเป็นจ านวน 1,001 ล้านบาท ในขณะที่มีการกู้ยมืเงนิเพิม่ขึ้น 
193 ลา้นบาท    
 

4.2     หุ้นกู้ระยะยำว  
 
หุน้กู้ระยะยาว(รวมส่วนทีถ่งึก าหนดช าระภายในหนึ่งปี) มยีอดคงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2565 เป็นจ านวน 
14,209 ลา้นบาท มยีอดลดลง 668 ลา้นบาท หรอื 4%  ในไตรมาสที ่3 ของปี 2565 บรษิทัฯไดม้กีารไถ่ถอนหุน้
กู้ที่ครบก าหนดช าระเป็นจ านวน 1,044 ล้านบาท ในขณะที่บริษัทย่อยแห่งหนึ่ งได้ออกหุ้นกู้จ านวน              
400 ลา้นบาท อายุ 1 - 1.9 ปี มอีตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 3 - 4 ต่อปี 
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4.3     หน้ีสินตำมสญัญำเช่ำกำรเงินระยะยำว  
 
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว(รวมส่วนที่ถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี) มียอดคงเหลือ ณ วันที ่        
31 ธนัวาคม 2565 เป็นจ านวน 11,437 ล้านบาท ลดลง 248 ลา้นบาท หรอื 2% ส่วนใหญ่เป็นหนี้สนิทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัสญัญาการให้สทิธใิชป้ระโยชน์ศูนย์การคา้บรเิวณสีแ่ยกปทุมวนั โดยแสดงเป็นยอดสุทธจิากดอกเบี้ยจ่ายรอ
ตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่มรีายการเคลื่อนไหวทีส่ าคญัดงัต่อไปนี้ 
 
ก) หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่ถึงก าหนดช าระในเดือนเมษายน 2565 เป็นจ านวน 810 ล้านบาท 

บรษิัทฯได้รบัส่วนลดเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ในช่วงหกเดือนแรกของปี 2565 รวมเป็นจ านวน 
179 ลา้นบาท คงเหลอืจ่ายช าระ 631 ลา้นบาท  
 

ข) ดอกเบี้ยจ่ายรอตดับญัชลีดลง 595 ล้านบาท เนื่องจากมกีารตดัจ าหน่ายเป็นดอกเบี้ยจ่ายส าหรบัปีตลอด
อายุของสญัญาเช่า    

 
5.       ส่วนของผู้ถือหุ้น 
 

ส่วนของผู้ถือหุ้นมยีอดคงเหลอื ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2565 เป็นจ านวน 21,813 ล้านบาท โดยมียอดเพิ่มขึ้น  
755 ลา้นบาท หรอื 4% รายการเคลื่อนไหวทีส่ าคญัมดีงัต่อไปนี้ 

 

ก) ยอดเพิม่ขึน้จ านวน 395 ล้านบาท เน่ืองจากผูถ้อืใบส าคญัแสดงสทิธจิ านวน 132 ลา้นหน่วย ไดใ้ชส้ทิธซิื้อ
หุ้นสามญัในราคาหุ้นละ 2.6 – 3.0 บาท มีผลท าให้ทุนเรือนหุ้นที่ช าระแล้วเพิ่มขึ้น 134 ล้านบาท และ
ส่วนเกนิมลูค่าหุน้สามญัเพิม่ขึน้ 261 ลา้นบาท 
 

ข) ยอดเพิม่ขึน้ 332 ลา้นบาท เป็นก าไรสุทธจิากการด าเนินงานส าหรบัปี 
 

ค) ยอดลดลง 595 ลา้นบาท จากการจ่ายเงนิปันผล 
 

ง) ยอดเพิ่มขึ้น 587 ล้านบาท จากการปรบัเพิ่มขึ้นในมูลค่ายุติธรรมของเงนิลงทุนในหลกัทรพัย์เผื่อขายใน
ความตอ้งการตลาด โดยแสดงเป็นยอดสุทธจิากหนี้สนิภาษเีงนิไดร้อการตดับญัชทีีเ่กีย่วขอ้ง 

 

 

 
 



  หน้า 14/15 
 

 

 

กำรวิเครำะห์สภำพคล่อง 
 

6.   กระแสเงนิสดของกลุ่มบรษิทัส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2565 และ 2564 สรุปไดด้งันี้ 
 

           (หน่วย: ลา้นบาท) 
 ส ำหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

  
2565 

 
2564 

กระแสเงินสด 
เพ่ิมขึ้น/(ลดลง) 

ก าไรสุทธจิากการด าเนินงานก่อนการเปลีย่นแปลงในสนิทรพัย ์
และหนี้สนิด าเนินงาน 

2,429 1,780 649 36% 

การเปลีย่นแปลงในสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิด าเนินงาน - สุทธ ิ 452 651 (199) (31%) 

กระแสเงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมด าเนินงาน  2,881 2,431 450 19% 

กระแสเงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมลงทุน  (3,074) 319 (3,393) (1,064%) 

กระแสเงนิสดสุทธไิดม้าจาก(ใชไ้ปใน)กจิกรรมจดัหาเงนิ  (2,987) (2,143) (844) (39%) 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมขึ้น(ลดลง) - สุทธิ (3,180) 607 (3,787) (624%) 

 
 

6.1    กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน 
 
กระแสเงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมด าเนินงานเพิม่ขึน้ 450 ลา้นบาท หรอื 19% รายการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญั
ของกระแสเงนิสดจากการด าเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงในสนิทรพัย์และหนี้สนิด าเนินงานไดก้ล่าวไวใ้นส่วน
ของการวเิคราะหผ์ลการด าเนินงานและฐานะการเงนิขา้งตน้แลว้ ประกอบกบัรายการเปลีย่นแปลงทีส่ าคญัดงันี้ 
 
ก) ปัจจยัหลกัที่ท าให้กระแสเงนิสดรบัเพิ่มขึ้น ได้แก่ (i) เงนิสดรบัจากการด าเนินงานเพิ่มขึ้น 649 ล้านบาท   

(ii) เงินสดรบัจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 298 ล้านบาท (iii) เงินสดจ่ายเจ้าหนี้การค้าลดลง     
252 ลา้นบาท และ (iv) เงนิสดรบัค่าเช่าและค่าบรกิารรบัล่วงหน้าเพิม่ขึน้ 262 ลา้นบาท 
 

ข) ปัจจยัหลกัที่ท าให้กระแสเงนิสดจ่ายลดลง ได้แก่ (i) เงนิให้สนิเชื่อแก่ลูกหนี้ (สุทธจิากการรบัคนื) เพิม่ขึ้น 
646 ลา้นบาท และ (ii) เงนิสดรบัจากสนิคา้คงเหลอืลดลง 290 ลา้นบาท 

 
6.2    กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทนุ 

 
กระแสเงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมลงทุนลดลง 3,393 ลา้นบาท หรอื 1,064% เน่ืองจากปัจจยัหลกัดงัต่อไปนี้ 

 
ปัจจยัทีท่ ำใหก้ระแสเงนิสดเพิม่ขึ้น 

 

ก) เงนิปันผลรบัเพิม่ขึน้ 126 ลา้นบาท จากการซื้อเงนิลงทุนเพิม่ในระหว่างปีปัจจุบนั 
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ปัจจยัทีท่ ำใหก้ระแสเงนิสดลดลง 
 

ข) เงนิสดจ่ายเพื่อซื้อเงนิลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ (ที่จดัประเภทเป็นสินทรพัย์หมุนเวยีนและไม่
หมุนเวียน) สุทธิจากการขาย เพิ่มขึ้น 2,651 ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายบริหารสภาพคล่องทาง
การเงนิใหเ้กดิประโยชน์สงูสุด 
 

ค) เงนิสดจ่ายเพื่อซื้อทีด่นิรอการพฒันาเพิม่ขึน้ 103 ลา้นบาท 
 

ง) เงนิสดจ่ายเพื่อซื้อทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ และอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน (สุทธจิากการเงนิสดรบัจาก
การขาย) เพิม่ขึน้ 132 ลา้นบาท 

 

จ) ในเดอืนกุมภาพนัธ ์2564 มเีงนิสดรบัไดม้าสุทธจิากการซื้อบรษิทัย่อยใหม่เป็นจ านวน 131 ลา้นบาท 
 

ฉ) ในเดอืนสงิหาคม 2564 มเีงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนในกลุ่มบรษิทัร่วมทีป่ระกอบธุรกจิประกนัชวีติเป็น
จ านวน 487 ลา้นบาท 

   
 

6.3   กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจดัหาเงนิ 
 

กระแสเงนิสดสุทธไิดม้าจากกจิกรรมจดัหาเงนิลดลง 844 ลา้นบาท หรอื 39% โดยมปัีจจยัหลกัดงัต่อไปนี ้
 
ปัจจยัทีท่ ำใหก้ระแสเงนิสดเพิม่ขึ้น 
 
ก) เงนิสดจ่ายคนืหุน้กูร้ะยะยาวทีค่รบก าหนดไถ่ถอน (สุทธจิากการออกหุน้กูเ้พิม่) ลดลง 212 ลา้นบาท 
ข) เงนิสดจ่ายหนี้สนิตามสญัญาเช่าระยะยาวลดลง 149 ล้านบาท เน่ืองจากไดร้บัส่วนลดค่าเช่าจากผลกระทบ

ของ COVID-19 
ค) เงนิสดรบัจากผูถ้ือหุ้นของบรษิัทฯและบริษัทย่อยไดใ้ช้สทิธแิปลงสภาพใบส าคญัแสดงสทิธเิป็นหุ้นสามญั

เพิม่ขึน้ 159 ลา้นบาท  
 

ปัจจยัทีท่ ำใหก้ระแสเงนิสดลดลง 
 
ง) เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ เพิม่ขึน้ 274 ลา้นบาท 
จ) เงนิสดจ่ายคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ เพิม่ขึน้ 662 ลา้นบาท 
ฉ) เงนิปันผลจ่าย เพิม่ขึน้ 537 ลา้นบาท  

 
 
 

 


