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ค�ำอธิบาย
และการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
ภาพรวมผลการด�ำเนินงานส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
รายได้
งบการเงินเฉพาะบริษัท
ส�ำหรับปี 2557 บริษทั มีรายได้จากการให้บริการเท่ากับ 236.83 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้คา่ บริหารอาคารส�ำนักงาน
42 ล้านบาท รายได้คา่ บริการอีน่ ๆ 3.39 ล้านบาท และรายได้คา่ บริการทีพ่ กั อาศัยจาก แมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์
สาทร วิสต้า - กรุงเทพฯ 191.44 ล้านบาท ในปี 2557 รายได้จากการให้บริการเพิม่ ขึน้ 20.62 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.5
เมือ่ เทียบกับปี 2556 โดยปัจจัยหลัก คือ ในปี 2557 มีรายได้คา่ บริหารอาคารส�ำนักงานทัง้ ปีจำ� นวนเงิน 42.0 ล้านบาท ในขณะที่
ปี 2556 มีเพียง 4 เดือน จ�ำนวนเงิน 14.0 ล้านบาท เนือ่ งจากสัญญาบริหารอาคารเริม่ ในเดือนกันยายน 2556 แม้รายได้คา่ บริการ
ทีพ่ กั อาศัยจาก แมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า - กรุงเทพฯ ลดลงจากปี 2556 เท่ากับ 10.77 ล้านบาท
เป็นผลมาจากอัตราการเข้าพักลดลงจากร้อยละ 85.83 มาอยูท่ รี่ อ้ ยละ 79.37 ในขณะทีอ่ ตั ราค่าห้องปรับตัวสูงขึน้ 107 บาทจาก
ปี 2556 เนือ่ งจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองตัง้ แต่ชว่ งปลายปี 2556 ส่งผลให้ลกู ค้าบางส่วนยกเลิกการจองห้องพักและ
เลือ่ นการเดินทาง บริษทั มีรายได้อนื่ จ�ำนวน 9.86 ล้านบาท ประกอบด้วยก�ำไรทีย่ งั ไม่รบั รูจ้ ากเงินลงทุนชัว่ คราว 6.49 ล้านบาท
และรายได้ดอกเบีย้ รับ 1.39 ล้านบาท
งบการเงินรวม
บริษทั มีรายได้จากการให้บริการเท่ากับ 364.12 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 79.74 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 28.0 เมือ่ เทียบกับ
ปี 2556 จากรายได้ของบริษทั คอนเวอร์เจนซ์ซสิ เทมส์ จ�ำกัด จ�ำนวน 130.67 ล้านบาท ซึง่ ในปี 2556 มีรายได้เพียง 68.17 ล้านบาท
เนือ่ งจากในปี 2556 บริษทั คอนเวอร์เจนซ์ซสิ เทมส์ จ�ำกัด ได้เริม่ เข้ามารวมในงบการเงินรวมตัง้ แต่วนั ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2556
เป็นต้นไป

ต้นทุนการให้บริการ
งบการเงินเฉพาะบริษัท
ต้นทุนการให้บริการในปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 48.47 ของรายได้จากการให้บริการ ในขณะที่ปี 2556 ต้นทุนการให้บริการ
คิดเป็นร้อยละ 55.04 โดยปัจจัยหลักทีท่ ำ� ให้ตน้ ทุนการให้บริการลดลง เกิดจากค่าเสือ่ มราคาของธุรกิจให้บริการอาคารทีพ่ กั อาศัย
แมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า - กรุงเทพฯ ลดลงจาก 62.28 ล้านบาท เป็น 43.78 ล้านบาท จากอายุ
การใช้งานของสินทรัพย์ที่หมดไป
งบการเงินรวม
ต้นทุนการให้บริการในปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 58.26 ของรายได้จากการให้บริการ โดยต้นทุนในการให้บริการของบริษทั ย่อย
ทั้งสองมีจำ� นวน 97.36 ล้านบาท แบ่งเป็นสองส่วนหลักๆ ได้แก่ ต้นทุนระบบสารสนเทศของ บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์
จ�ำกัด 40.57 ล้านบาท และ เงินเดือนพนักงานของทั้งสองบริษัทรวม 56.79 ล้านบาท
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ค่าใช้จ่ายในการให้บริการและค่าใช้จ่ายในการบริหาร
งบการเงินเฉพาะบริษัท
ค่าใช้จา่ ยในการให้บริการเป็นค่าใช้จา่ ยทางการตลาดของ แมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า - กรุงเทพฯ
โดยปรับลดลงจากปี 2556 เท่ากับ 2.36 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.66 ซึง่ แปรผันตามรายได้คา่ บริการทีพ่ กั อาศัยทีล่ ดลง
ในปี 2557 ส่วนค่าใช้จา่ ยในการบริหารปรับเพิม่ ขึน้ 2.70 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.98 โดยมีคา่ ใช้จา่ ยหลัก คือ ค่าผลตอบแทน
กรรมการ 2.50 ล้าบาท ค่าที่ปรึกษาทางการเงินที่สูงขึ้น 1.04 ล้านบาท และค่าที่ปรึกษาทางกฎหมาย 1.0 ล้านบาท
งบการเงินรวม
ค่าใช้จา่ ยในการบริหารเพิม่ ขึน้ จากงบการเงินเฉพาะกิจการ 44.30 ล้านบาท เนือ่ งจากการตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน
ที่เกิดจากการซื้อธุรกิจจ�ำนวน 22.16 ล้านบาท และส่วนหนึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้น

ต้นทุนทางการเงิน
งบการเงินเฉพาะบริษัท
ในปี 2557 บริษทั ไม่มตี น้ ทุนทางการเงิน ในขณะทีป่ ี 2556 มีตน้ ทุนทางการเงิน 31.59 ล้านบาท ซึง่ เป็นดอกเบีย้ เงินกูย้ มื
ระยะยาวจากธนาคาร โดยเงินกู้ยืมจ�ำนวนนี้ได้ถูกช�ำระครบถ้วนก่อนก�ำหนดแล้ว ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556

ก�ำไรส�ำหรับปี
งบการเงินเฉพาะบริษัท
ปี 2557 บริษทั มีก�ำไรส�ำหรับปีจำ� นวน 26.46 ล้านบาท สูงกว่าปี 2556 เท่ากับ 54.72 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 193.62
ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากธุรกิจบริหารอาคารส�ำนักงาน ค่าเสื่อมราคาที่ลดลง อีกทั้งไม่มีต้นทุนทางการเงิน
โดยบริษัทมีก�ำไรเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี จ�ำนวน 26.07 ล้านบาท
งบการเงินรวม
ปี 2557 บริษัทมีก�ำไรส�ำหรับปีจ�ำนวน 12.96 ล้านบาท สูงกว่าปี 2556 เท่ากับ 14.14 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ
1,190.86 โดยบริษัทมีก�ำไรเบ็ดเสร็จรวมส�ำหรับปี จ�ำนวน 12.57 ล้านบาท

อัตราส่วนสภาพคล่อง

ส�ำหรับปี 2557 บริษัทมีสภาพคล่องสูงขึ้นกว่าปี 2556 เนื่องจากการช�ำระคืนเงินกู้ระยะยาวก่อนก�ำหนดทั้งจ�ำนวนตั้งแต่
ปี 2556 และเงินลงทุนชั่วคราวจ�ำนวน 318 ล้านบาท ส่งผลให้อัตราส่วนสภาพคล่องเพิ่มขึ้นจาก 12.79 เท่า ในปี 2556 เป็น
15.79 เท่า ในปี 2557 ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเท่าเดิมคือ 21 วัน ในส่วนของงบการเงินรวมเก็บหนี้เฉลี่ย 40 วันเป็นผลมาจาก
ลูกหนี้ของบริษัทย่อย ซึ่งมีการเก็บเงินตามสัญญาโครงการซึ่งเป็นสัญญาระยะยาว ส่วนระยะเวลาช�ำระหนี้ไม่เปลี่ยนแปลงจาก
ปีก่อนหน้า

อัตราส่วนความสามารถในการท�ำก�ำไร

รายได้ทเี่ พิม่ ขึน้ จากธุรกิจบริหารอาคารส�ำนักงาน 28.0 ล้านบาท จากการบริหารอาคารเต็มปี รายได้คา่ บริการทีพ่ กั อาศัย
จากโครงการ แมริออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า ลดลงจากปี 2556 เท่ากับ 10.77 ล้านบาท ท�ำให้อตั ราส่วนก�ำไร
ขัน้ ต้น อัตราส่วนก�ำไรสุทธิ อัตราส่วนผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ ของปี 2557 อยูท่ ี่ 51.53%, 11.28%, 11.17% ตามล�ำดับ ปรับตัวเพิม่
กว่าปี 2556 ซึ่งอยู่ที่ 44.96%, -12.99%, -13.07%
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อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน

ในปี 2557 แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ภายในองค์กรทีม่ ศี กั ยภาพสูงท�ำให้อตั ราผลตอบแทนจากสินทรัพย์
สูงขึ้นอยู่ที่ 1.34% ในขณะที่ปี 2556 ติดลบที่ 1.46%

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน
บริษทั ช�ำระคืนเงินกูร้ ะยะยาวก่อนก�ำหนดทัง้ จ�ำนวนตัง้ แต่ปี 2556 ท�ำให้อตั ราส่วนหนีส้ นิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ ไม่เปลีย่ นแปลงที่
0.03 เท่า ส�ำหรับปี 2557 บริษัทมีก�ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานที่ 0.028 บาท ในขณะที่ปี 2556 เป็นขาดทุนต่อหุ้นขั้นพื้นฐานที่
0.060 บาท

