คำอธิ บำยและกำรวิ เครำะห์ของฝ่ ำยจัดกำร
ผลกำรดำเนิ นงำนสำหรับไตรมำส 1 ปี 2560
งบกำรเงิ นรวม
/1

รายได้รวม
ส่วนแบ่งกาไร(ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมค้า
ต้นทุนรวม
กาไรขัน้ ต้นรวม
กาไรสุทธิ
/1 รวมรายได้อ่นื ๆ

ไตรมำส 1
ปี 2559
ล้ำนบำท
1,273.9
449.5
677.9
492.5
119.9

ไตรมำส 1
ปี 2560
ล้ำนบำท
1,107.5
257.7
519.0
451.6
80.8

เพิ่ มขึน้ /(ลดลง)
ล้ำนบำท
(166.5)
(191.9)
(158.9)
(40.9)
(39.1)

ร้อยละ
(13.1)
(42.7)
(23.4)
(8.3)
(32.6)

สำหรับไตรมำส 1 ปี 2560 บริ ษทั ฯ มีกำไรสุทธิ เท่ำกับ 80.8 ล้ำนบำท ลดลง 39.1 ล้ำนบำท หรือเป็ นกำรลดลง
ร้อยละ 32.6 จำกช่วงเวลำเดียวกันของปี ก่อน
ประเด็นสำคัญ
 รายได้รวมลดลงร้อยละ 13.1 จากรายได้ค่าเช่าและค่าบริการ และรายได้จากการขายทีด่ น
ิ ในนิคมอุตสาหกรรม
ลดลง เนื่องจากพื้นทีใ่ ห้เช่าลดลงจากการโอนขายสินทรัพย์ให้กองทรัสต์ในช่วงปลายปี ทผ่ี ่านมา และการโอน
ทีด่ นิ จานวนน้อยในไตรมาสนี้เทียบกับไตรมาสเดียวกันปี ก่อน อย่างไรก็ตามบริษัทฯมีท่ดี นิ รอการโอนจานวน
867 ไร่ ซึง่ ส่วนหนึ่งเกิดจากยอดการขายทีด่ นิ ในไตรมาส 1 จานวน 514 ไร่
 ส่วนแบ่งกาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษท
ั ร่วมและกิจการร่วมค้าลดลงร้อยละ 42.7 สาเหตุหลักจากการปิ ด
ซ่อมบารุงตามแผนงานของโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน
 ต้นทุนรวมลดลงร้อยละ 23.4 จากรายได้รวมที่ปรับตัวลดลง รวมถึง ธุรกิจขายและให้บริการสาธารณู ปโภคมี
อัตรากาไรขัน้ ต้นสูงขึน้
 ต้นทุนทางการเงินลดลงร้อยละ 25.8 สาเหตุหลักมาจากการชาระคืนเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงิน รวมถึงการ
ชาระคืนตราสารหนี้ระยะสัน้ และระยะยาวในช่วงปลายปี 2559 และต้นปี 2560
ผลกำรดำเนิ นงำนรำยธุรกิ จ
ธุรกิ จให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์ (Rental Properties Business)

รายได้ค่าเช่าและค่าบริการ
กาไรขัน้ ต้นจากการให้เช่าและบริการ
อัตรากาไรขัน้ ต้นจากการให้เช่าและบริการ (ร้อยละ)
อัตรากาไรขัน้ ต้นทีแ่ ท้จริงจากการดาเนินงานก่อนปรับ
รายการทางบัญชี (ร้อยละ)

ไตรมำส 1
ปี 2559
ล้ำนบำท
381.7
263.8
69.1
71.0

ไตรมำส 1
ปี 2560
ล้ำนบำท
284.1
152.5
53.7
55.2

เพิ่ มขึน้ /(ลดลง)
ล้ำนบำท
(97.5)
(111.3)

ร้อยละ
(25.6)
(42.2)

รำยได้ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรคลังสิ นค้ำ ศูนย์กระจำยสิ นค้ำ และโรงงำน สาหรับไตรมาส 1 ปี 2560 เท่ากับ
284.1 ล้านบาท ลดลง 97.5 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 25.6 จากไตรมาส 1 ปี 2559 เนื่องมาจากในไตรมาส 4 ปี 2559
บริษทั ฯได้มกี ารขายสินทรัพย์เข้ากองทรัสต์ HREIT และกองทรัสต์ WHART ซึง่ ทาให้พน้ื ทีใ่ ห้เช่าลดลง
กำไรขัน้ ต้นจำกกำรให้เช่ำและบริ กำรคลังสิ นค้ำ ศูนย์กระจำยสิ นค้ำ และโรงงำน ในไตรมาส 1 ปี 2560
เท่ากับ 152.5 ล้านบาท ซึง่ ลดลง 111.3 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 42.2 จากไตรมาส 1 ปี 2559 จากการลดลงของพืน้ ที่
ให้เช่าเนื่องมาจากการขายสินทรัพย์เข้ากองทรัสต์ WHART และ HREIT ช่วงปลายปี 2559 และมีอตั รากาไรขัน้ ต้นร้อยละ
53.7 สาหรับไตรมาส 1 ปี 2560 โดยกาไรขัน้ ต้นและอัตรากาไรขัน้ ต้นดังกล่าวได้สะท้อนถึงผลของการปรับปรุงรายการ
ทางบัญชีเรื่องมูลค่ายุตธิ รรมในการเข้าซือ้ กิจการ อย่างไรก็ตามหากพิจารณาถึงรายได้และกาไรขัน้ ต้นทีแ่ ท้จริงจากการ
ดาเนินงานก่อนปรับรายการทางบัญชี อัตรากาไรขัน้ ต้นทีแ่ ท้จริงจากการให้เช่าและบริการคลังสินค้าจะอยู่ทร่ี อ้ ยละ 55.2
ลดลงจากร้อยละ 71.0 ในช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน เนื่องจากการเปลีย่ นแปลงของสัดส่วนทรัพย์สนิ ประเภท Built-toSuit และ Ready-Built
ธุรกิ จนิ คมอุตสำหกรรม (Industrial Development Business)
ไตรมำส 1
ปี 2559

ไตรมำส 1
ปี 2560

ล้ำนบำท
361.5
97.1

ล้ำนบำท
132.1
20.5

26.9
34.1

15.5
53.9

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์
กาไรขัน้ ต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์
อัตรากาไรขัน้ ต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์ (ร้อยละ)
อัตรากาไรขัน้ ต้นทีแ่ ท้จริงจากการดาเนินงานก่อนปรับ
รายการทางบัญชี (ร้อยละ)

เพิ่ มขึน้ /(ลดลง)
ล้ำนบำท
(229.4)
(76.7)

ร้อยละ
(63.5)
(78.9)

รำยได้จำกกำรขำยอสังหำริ มทรัพย์ ในไตรมาส 1 ปี 2560 เท่ากับ 132.1 ล้านบาท ลดลง 229.4 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 63.5 จากไตรมาส 1 ปี 2559 เนื่องจากไตรมาสที่ 1 ทีผ่ ่านมา กลุ่มบริษทั ฯมีการโอนทีด่ นิ เพียง 15 ไร่
เทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2559 ทีม่ กี ารโอนทีด่ นิ จานวน 108 ไร่ อย่างไรก็ดี ในไตรมาสที่ 1 ทีผ่ ่านมา กลุ่มบริษทั ฯได้มกี าร
ขายทีด่ นิ จานวนมากถึง 514 ไร่ ซึง่ มีผลทาให้กลุ่มบริษทั ฯ มีทด่ี นิ รอการโอนจานวน 867 ไร่ ซึง่ จะทยอยรับรูร้ ายได้ตลอด
ปี น้ี
กำไรขัน้ ต้นจำกกำรขำยอสังหำริมทรัพย์ ในไตรมาส 1 ปี 2560 เท่ากับ 20.5 ล้านบาท ลดลง 76.7 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 78.9 จากไตรมาส 1 ปี 2559 จากการชะลอการโอนทีด่ นิ ในไตรมาส 1 ปี 2560 สาหรับอัตรากาไรขัน้ ต้น
ในไตรมาส 1 ปี 2560 เท่ากับร้อยละ 15.5 โดยกาไรขัน้ ต้นและอัตรากาไรขัน้ ต้นดังกล่าวได้สะท้อนถึงผลของการปรับปรุง
รายการทางบัญชีเรื่องมูลค่ายุติธรรมในการเข้าซือ้ กิจการ อย่างไรก็ตามหากพิจารณาถึงกาไรขัน้ ต้นทีแ่ ท้จริงจากการ
ดาเนินงานก่อนปรับรายการทางบัญชี อัตรากาไรขัน้ ต้นทีแ่ ท้จริงของรายได้จากการขายทีด่ นิ ในนิคมอุตสาหกรรมและเขต
ประกอบการอุตสาหกรรมดังกล่าวอยู่ทร่ี อ้ ยละ 53.9 เทียบกับร้อยละ 34.1 ในช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อนหน้า โดยการ
เพิม่ ขึน้ ของอัตรากาไรขัน้ ต้นทีแ่ ท้จริง สาเหตุหลักเกิดจากสินทรัพย์ทโ่ี อนในไตรมาสนี้มอี ตั รากาไรขัน้ ต้นทีด่ กี ว่าสินทรัพย์
ทีโ่ อนในไตรมาส 1 ปี 2559

ธุรกิ จสำธำรณูปโภคและไฟฟ้ ำ (Utilities & Power Business)

รายได้จากการขายและให้บริการระบบสาธารณูปโภค
กาไรขัน้ ต้นจากการขายและให้บริการระบบสาธารณูปโภค
อัตรากาไรขัน้ ต้นจากการขายอสังหาริมทรัพย์ (ร้อยละ)
อัตรากาไรขัน้ ต้นทีแ่ ท้จริงจากการดาเนินงานก่อนปรับรายการ
ทางบัญชี (ร้อยละ)
ส่วนแบ่งกาไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมในธุรกิจไฟฟ้า

ไตรมำส 1
ปี 2559
ล้ำนบำท
427.0
131.4
30.8
34.8

ไตรมำส 1
เพิ่ มขึน้ /(ลดลง)
ปี 2560
ล้ำนบำท ล้ำนบำท ร้อยละ
554.3
127.1
29.8
278.6
147.2 111.8
50.3
53.3

439.7

251.2

(188.5)

(42.9)

รำยได้จำกกำรขำยและให้ บริ กำรระบบสำธำรณูปโภค ในไตรมาส 1 ปี 2560 เท่ากับ 554.3 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ 127.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 29.8 จากไตรมาส 1 ปี 2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจากความต้องการใช้น้าทุกประเภท
ที่มากขึ้น ได้แก่ น้ าดิบ น้ าประปาอุตสาหกรรม และการบาบัดน้ าเสีย ของลูกค้า ในนิคมอุตสาหกรรมโดยเฉพาะกลุ่ม
พลังงานและกลุ่มปิ โตรเคมี
กำไรขัน้ ต้นจำกกำรขำยและให้บริ กำรสำธำรณูปโภค ในไตรมาส 1 ปี 2560 เท่ากับ 278.6 ล้านบาท ซึ่ง
เพิม่ ขึน้ เท่ากับ 147.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 111.8 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2559 โดยมีสาเหตุหลักจากความต้องการใช้
น้าทีเ่ พิม่ ขึน้ ของลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรม และมีอตั รากาไรขัน้ ต้นจากการให้บริการสาธารณูปโภคร้อยละ 50.3 สาหรับ
ไตรมาส1 ปี 2560 โดยกาไรขัน้ ต้นและอัตรากาไรขัน้ ต้นดังกล่า วได้สะท้อนถึงผลของการปรับปรุงรายการทางบัญชีเรื่อง
มูลค่ายุตธิ รรมในการเข้าซือ้ กิจการ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาถึงรายได้และกาไรขัน้ ต้นทีแ่ ท้จริงจากการดาเนินงานก่อน
ปรับรายการทางบัญชี อัตรากาไรขัน้ ต้นทีแ่ ท้จริงของรายได้รบั จากการให้บริการสาธารณูปโภคอยู่ทร่ี อ้ ยละ 53.3 เพิม่ ขึน้
จากร้อยละ 34.8 ของช่วงเวลาเดียวกันของปี ก่อน โดยการเพิม่ ขึน้ ของอัตรากาไรขัน้ ต้นทีแ่ ท้จริงของรายได้รบั จากการ
ให้บริการสาธารณูปโภค เกิดจากความต้องการในการใช้น้าทีส่ งู ขึน้ การเพิม่ ขึน้ ของราคาขาย รวมถึงการควบคุมต้นทุนที่
มีประสิทธิภาพ
ส่วนแบ่งกำไร(ขำดทุน)จำกเงิ นลงทุนในบริ ษัทร่วมในธุรกิ จไฟฟ้ ำ ในไตรมาส 1 ปี 2560 เท่ากับ 251.2
ล้านบาท ลดลง 188.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 42.9 สาเหตุหลักเกิดจากการปิ ดซ่อมบารุงรักษาซึง่ เป็ นไปตามแผนงานของ
โรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน
รำยได้อื่น

รวมรายได้จากเงินปนั ผลและการบริหารจัดการ
รายได้อ่นื ๆ
รวมรำยได้อื่น

ไตรมำส 1
ปี 2559
ล้ำนบำท
50.8
52.8
103.6

ไตรมำส 1
ปี 2560
ล้ำนบำท
77.1
59.8
136.9

เพิ่ มขึน้ /(ลดลง)
ล้ำนบำท
26.3
7.0
33.3

ร้อยละ
51.8
13.2
32.1

รำยได้อื่น ในไตรมาส 1 ปี 2560 เท่ากับ 136.9 ล้านบาท ปรับเพิม่ ขึน้ 33.3 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 32.1 จาก
ช่วงเวลาเดียวกับปี 2559 โดยมีสาเหตุหลักดังต่อไปนี้

 รำยได้เงิ นปั นผลและค่ำบริ หำรจัดกำร ในไตรมาส 1 ปี 2560 เท่ากับ 77.1 ล้านบาท ซึง่ เพิม่ ขึน
้ 26.3 ล้าน

บาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 51.8 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559 จากการเพิม่ ขึน้ ของรายได้เงินปนั ผลทีบ่ ริษทั ฯ
ได้รบั เพิม่ ขึน้ ตามการเติบโตของกองทรัสต์ทม่ี ขี นาดการลงทุนในสินทรัพย์ทเ่ี พิม่ ขึน้
 รำยได้อื่นๆ ประกอบด้วยดอกเบีย้ รับ กาไรจากการขายเงินลงทุน และรายได้อ่นื ๆ รวมทัง้ หมด ในไตรมาส 1 ปี
2560 เท่ากับ 59.8 ล้านบาท ซึง่ เพิม่ ขึน้ 7.0 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 13.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี
2559
กำรวิ เครำะห์ค่ำใช้จำ่ ย

ค่าใช้จ่ายในการขาย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่ำใช้จ่ำย

ไตรมำส 1 ปี ไตรมำส 1 ปี
2559
2560
ล้ำนบำท
ล้ำนบำท
40.7
32.9
239.5
293.5
610.5
452.9
890.7
779.3

เพิ่ มขึน้ /(ลดลง)
ล้ำนบำท
(7.8)
54.0
(157.7)
(111.5)

ร้อยละ
(19.1)
22.6
(25.8)
(12.5)

1. ค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำย ในไตรมาส 1 ปี 2560 เท่ากับ 32.9 ล้านบาท ลดลง 7.8 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 19.1
จากไตรมาส 1 ปี 2559 โดยค่าใช้จ่ายในการขายดังกล่าวเป็ นค่าใช้จ่ายจากการขายที่ดนิ ในนิคมอุตสาหกรรมและ
เขตประกอบการอุตสาหกรรม รวมถึงค่าใช้จ่ายการตลาดและการส่งเสริมการขายของกลุ่มบริษทั เหมราชฯ
2. ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร ในไตรมาส 1 ปี 2560 เท่ากับ 293.5 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 54.0 ล้านบาท หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ
22.6 จากไตรมาส 1 ปี 2559 สาเหตุหลักมาจากการบันทึกการด้อยค่าของสินทรัพย์ตามมาตรฐานบัญชี ซึง่ เกิดจาก
ทรัพย์สนิ ทีข่ ายในราคาต่ากว่ามูลค่ายุตธิ รรมทีบ่ นั ทึกเป็ นต้นทุนของทรัพย์สนิ นัน้ ๆ เท่ากับ 43.9 ล้านบาท ซึง่ ถือเป็ น
รายการทีไ่ ม่เป็ นไปตามการดาเนินธุรกิจปกติของบริษทั ฯ
3. ต้นทุนทำงกำรเงิ น สาหรับไตรมาส 1 ปี 2560 มีตน้ ทุนทางการเงิน เท่ากับ 452.9 ล้านบาท ลดลง 157.7 ล้านบาท
หรือคิดเป็ นร้อยละ 25.8 จากไตรมาส 1 ปี 2559 มีสาเหตุหลักมาจากการชาระคืนเงินกูย้ มื จากสถาบันการเงินและ
ตราสารหนี้ระยะสัน้ และระยะยาวในช่วงปลายปี 2559 และต้นปี 2560

ฐำนะทำงกำรเงิ น
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หนี้สนิ รวม
ปี 2559

ส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวม

ไตรมาส 1 ปี 2560

การเปลีย่ นแปลงฐานะทางการเงินรวมของบริษทั ฯ ณ สิน้ ไตรมาส 1 ปี 2560 มีดงั ต่อไปนี้
สิ นทรัพย์
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์รวมทัง้ หมด 73,628.0 ล้านบาท ลดลง 1,155.7 ล้านบาท จาก 74,783.6
ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายการดังต่อไปนี้
1. การลดลงของเงินลงทุนชัวคราวจ
่
านวน 1,731.2 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากบริษทั ฯ ได้มกี ารขายหน่ วยลงทุน เพื่อ
ชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินและหุน้ กูท้ ค่ี รบกาหนดในไตรมาส 1 ปี 2560
2. การเพิม่ ขึน้ ของเงินลงทุนในบริษทั ร่วมจานวน 547.1 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากบริษทั ร่วมในธุรกิจไฟฟ้าจานวน 3
แห่งออกหุน้ สามัญเพิม่ ขึน้ และกลุ่มบริษทั ได้มกี ารเพิม่ ทุนตามสัดส่วนการถือครองหุน้
3. การลดลงของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (สุทธิ) จานวน 1,640.5 ล้านบาท โดยหลักมาจากการจัดประเภท
สินทรัพย์ท่จี ะขายให้แก่กองทรัสต์ WHART ทัง้ 4 โครงการ ได้แก่ โครงการ WHA Mega Logistics Center
Chonlaharnpichit KM.3 โครงการ WHA Mega Logistics Center Bangna Trad KM.19 โครงการ Omada
Aerospace Factory Rayong และโครงการ WHA Mega Logistics Lamlukka
4. การเพิ่มขึ้นของสินทรัพ ย์ไม่หมุนเวีย นที่ถือไว้เ พื่อขายจานวน 1 ,516.3 ล้า นบาท เนื่ องจากการจัดประเภท
สินทรัพย์ทจ่ี ะขายให้แก่กองทรัสต์ WHART ทัง้ 4 โครงการทีก่ ล่าวในข้างต้น
5. การลดลงของเงินให้กยู้ มื แก่บุคคลหรือกิจการทีเ่ กีย่ วข้องกันจานวน 370.2 ล้านบาท เนื่องจากบริษทั ฯได้รบั คืนเงินกู้
จากบริษทั ร่วมแห่งหนึ่งจานวน 458.2 ล้านบาท
หนี้ สิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 บริษทั ฯ มีหนี้สนิ รวมจานวน 51,529.1 ล้านบาท ซึง่ ลดลง 1,229.3 ล้านบาท จาก 52,821.4
ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายการดังต่อไปนี้
1. การลดลงของเงินกูย้ มื ระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน จานวน 799.6 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการชาระคืนตั ๋วแลกเงิน
จานวน 810.0 ล้านบาท
2. การลดลงของหุน้ กูส้ ุทธิ จานวน 530.3 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักจากการชาระคืนหุน้ กู้จานวน 500.0 ล้านบาท ที่
ครบกาหนดชาระในไตรมาสที่ 1 ปี 2560

3. การเพิม่ ขึน้ ของรายได้รบั ล่วงหน้าจานวน 411.5 ล้านบาท เกิดจากเงินจ่ ายล่วงหน้าของลูกค้าในการจองซือ้ ทีด่ นิ ที่
สามารถขายได้ในไตรมาส 1 ปี 2560
4. การลดลงของเงินมัดจาจากสัญญาเช่าระยะยาวจานวน 33.9 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการจัดประเภทหนี้สนิ ให้
สอดคล้องกับสินทรัพย์ทจ่ี ะขายให้แก่กอง WHART ตามทีก่ ล่าวมาข้างต้น
5. การลดลงของหนี้สนิ หมุนเวียนอื่นจานวน 71.6 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการลดลงของภาษีมลู ค่าเพิม่ ค้างจ่าย
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 บริษัทฯ มีส่วนของผูถ้ อื หุน้ รวมจานวน 22,035.9 ล้านบาท ซึง่ เพิม่ ขึน้ 73.6 ล้านบาท จาก
21,962.3 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยการเปลี่ยนแปลงหลักมาจากการเพิม่ ขึ้นของกาไรสะสมในช่วง
ไตรมาส 1 ปี 2560 จานวน 80.8 ล้านบาท ซึง่ เป็ นผลมาจากการดาเนินงานของบริษทั ฯ
กำรวิ เครำะห์สภำพคล่อง

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
เงิ นสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงิ นสดเพิ่ มขึน้ (ลดลง) สุทธิ
เงิ นสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงิ นสดปลำยปี

ไตรมำส 1 ปี
2559

ไตรมำส 1 ปี
2560

ล้ำนบำท
(909.4)
550.9
(1,039.1)
(1,397.7)
1,123.0

ล้ำนบำท
(475.7)
1,853.0
(1,312.9)
64.3
2,698.9

1. กระแสเงิ นสดจำกกิ จกรรมดำเนิ นงำน
บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป) ในกิจกรรมดาเนินงานสาหรับไตรมาส 1 ปี 2560 เท่ากับ (475.7) ล้านบาท คิด
เป็ นการใช้ไปน้อยลงจานวน 433.7 ล้านบาท จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559 โดยมีสาเหตุหลักจากดอกเบีย้ จ่ายที่
ลดลง และรายได้รบั ล่วงหน้าทีม่ ากขึน้
2. กระแสเงิ นสดจำกกิ จกรรมกำรลงทุน
กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมการลงทุนสาหรับไตรมาส 1 ปี 2560 เท่ากับ 1,853.0 ล้านบาท คิดเป็ นการ
ได้มาเพิม่ ขึน้ จานวน 1,302.1 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559 ซึง่ มีสาเหตุหลักมาจากเงินสดรับ
จากการซือ้ ขายเงินลงทุนระยะสัน้ สุทธิเพิม่ ขึน้ เพื่อไปชาระหนี้จากสถาบันการเงินและหุน้ กูท้ ค่ี รบกาหนดในไตรมาส
นี้ การเพิม่ ขึน้ ของเงินสดรับจากการให้กรู้ ะยะสัน้ แก่กจิ การที่เกีย่ วข้องกัน จากการคืนเงินกู้ของบริษทั ร่วมแห่งหนึ่ง
จานวน 458.2 ล้านบาท อย่างไรก็ตามบริษทั ฯมีเงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษทั ร่วมจานวน 310.4 ล้านบาท
3. กระแสเงิ นสดจำกกิ จกรรมจัดหำเงิ น
กระแสเงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงินสาหรับไตรมาส 1 ปี 2560 เท่ากับ (1,312.9) ล้านบาท คิดเป็ นการ
ใช้ไปมากขึน้ จานวน 273.8 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559 ซึง่ มีสาเหตุหลักจากการบริษทั ฯได้
มีการชาระคืนเงินกู้ระยะสัน้ จานวน 810.0 ล้านบาท รวมถึงชาระหุ้นกู้ท่คี รบกาหนดจานวน 500.0 ล้านบาทใน
ไตรมาสนี้

