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ที่ 075/2558 
          
 

วนัท่ี 11 พฤศจิกายน  2558 
 

เร่ือง ค าอธิบายและวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการส าหรับไตรมาสที่ 3/2558 

เรียน   กรรมการและผู้จดัการ  ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) ขอน าสง่ค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการส าหรับไตรมาสที่ 3/2558  

สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน  2558 ดงันี ้

 
การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) 
 
ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่มีผลต่อการด าเนินงาน และนโยบาย  กลยุทธ์  หรือการเลือกตัดสินใจทางธุรกิจ  
 
 ภาคการท่องเที่ยวถือว่าเป็นภาคเศรษฐกิจที่มีการขยายตวัอย่างชัดเจนในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2558  โดยมีการ
ขยายตวัอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากการเดินทางเข้ามาของกลุ่มนกัท่องเที่ยวจีนและมาเลเซีย แต่ด้วยเหตุระเบิดที่ราช
ประสงค์เมื่อวนัท่ี 17 สงิหาคม 2558 ท าให้หลายประเทศออกประกาศเตือนนกัทอ่งเที่ยวตา่งชาติที่จะเข้ามายงัประเทศไทย และ
สง่ผลให้นกัทอ่งเที่ยวบางสว่นยกเลกิการเดินทาง หรือชะลอการยืนยนัเข้าพกั จึงท าให้การท่องเที่ยวในไตรมาสที่ 3/2558 ชะลอ
ตวัลง แตไ่มไ่ด้สง่ผลกระทบตอ่ธุรกิจโรงแรมของบริษัทฯ ด้วยลกูค้ามากกวา่ร้อยละ 45 เป็นลกูค้าสญัญาระยะยาว  
 

 อยา่งไรก็ดี แนวโน้มในไตรมาสที่ 4/2558 ฝ่ายจดัการมีความเช่ือมัน่วา่ ภาคการทอ่งเที่ยวโดยรวมมีแนวโน้มขยายตวัได้ 
และเป็นแรงขบัเคลือ่นเศรษฐกิจที่ส าคญั  ซึง่จะท าให้บริษัทฯ สามารถท าก าไรได้ดีขึน้ด้วย  
 
วิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิ 
  
 ในระหว่างไตรมาส 3/2558 บริษัทฯ ได้จดัตัง้บริษัทย่อยขึน้ 1 แห่ง คือ บริษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค จ ากัด โดย
จดัตัง้ขึน้เมื่อวนัท่ี 7 กนัยายน 2558 ประกอบกิจการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ซึ่งบริษัทฯ ได้ลงทนุในบริษัทย่อยแห่งใหม่นี ้100% 
ดงันัน้จึงท าให้ข้อมลูทางการเงินรวมของบริษัทฯ ในไตรมาส 3/2558 ประกอบด้วยบริษัทยอ่ย 3 บริษัท คือ บริษัท คอนเวอร์เจนซ์
ซิสเทมส์ จ ากดั, บริษัท พริน้ซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จ ากดั และ บริษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค จ ากดั  
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 ข้อมลูทางการเงินรวมของไตรมาส 3/2558 แสดงรายได้จากการให้บริการจ านวน 90.1 ล้านบาท ต้นทนุการให้บริการ
จ านวน 53.4 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการให้บริการและบริหารรวมจ านวน 34.9 ล้านบาท โดยแสดงก าไรสทุธิรวมส าหรับงวด
จ านวน 3.3 ล้านบาท ซึ่งเปลี่ยนแปลงลดลงจากช่วงเวลาเดียวกนัของปีที่ผ่านมาจ านวน 0.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.0 โดย
สามารถอธิบายการเปลีย่นแปลงหลกั ได้ดงันี ้

 
รายได้จากการให้บริการ 
 

ไตรมาสที่ 3/2558 ไตรมาสที่ 3/2557 ไตรมาสที่ 3/2558 ไตรมาสที่ 3/2557 ไตรมาสที่ 3/2558 ไตรมาสที่ 3/2557 ไตรมาสที่ 3/2558 ไตรมาสที่ 3/2557

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท

รายไดจ้ากการให้บริการ 54.5 48.3 10.7 10.5 24.9 31.7 90.1 90.5

ธุรกจิให้บริการ ธุรกจิให้บริการ ธุรกจิให้บริการเกีย่วกบั

ที่พักอาศัย บริหารอาคารส านักงาน การติดตั้งระบบสารสนเทศ รวม

 
 

ส าหรับไตรมาส 3/2558 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการเทา่กบั 90.1 ล้านบาท ลดลง 0.4 ล้านบาท  หรือร้อยละ 0.4 
เมื่อเทยีบกบัรายได้จากการให้บริการของไตรมาส 3/2557 เป็นผลมาจาก 

 

1. ธุรกิจให้บริการที่พกัอาศยั (แมริออท เอ็คเซค็ควิทีฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า – กรุงเทพฯ)  มีรายได้เพิ่มขึน้ 6.2 
ล้านบาท  หรือร้อยละ 12.8  โดยมีอตัราการเข้าพกัเพิ่มขึน้จากร้อยละ 79.9 ในไตรมาสที่ 3/2557 มาอยูท่ี่ร้อยละ 
85.4 ในไตรมาสที่ 3/2558 และมอีตัราคา่ห้องเฉลีย่ปรับตวัสงูขึน้ร้อยละ 6.6 จากไตรมาสที่ 3/2557  

2. ธุรกิจให้บริการบริหารอาคารส านกังาน เพิม่ขึน้ 0.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.6  เนื่องมาจากมีรายได้จากการ
ให้บริการอื่น ๆ เพิม่ขึน้ 

3. ธุรกิจให้บริการเก่ียวกบัการติดตัง้ระบบสารสนเทศของบริษัทยอ่ยลดลง  6.7 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 21.1  
เนื่องจากรายได้สว่นใหญ่เป็นคา่บริการงานโครงการท่ีตอ่เนื่องจากปี 2014 ซึง่รายได้จากการขายลขิสทิธ์ิ
ซอฟต์แวร์จะถกูรับรู้ในปี 2557 แล้ว ท าให้รายได้ในปี 2558 ลดลง 

 
 

ต้นทุนการให้บริการ 
 

ต้นทนุการให้บริการจ านวน 53.4 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสที่ 3/2557 จ านวน 0.8 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 1.5 เป็นผล
มาจาก 

1. ธุรกิจให้บริการท่ีพกัอาศยั ต้นทนุในไตรมาสที่ 3/2558 เพิ่มขึน้ 1.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.6  จากรายได้ที่เพิม่ขึน้ 
ของธุรกิจนี ้

2. ธุรกิจให้บริการบริหารอาคารส านกังาน   ซึง่ประกอบด้วยเงินเดือนพนกังานและคา่ใช้จา่ยตา่งๆที่ใช้ในการดแูล
อาคาร โดยต้นทนุในไตรมาสที่ 3/2558 เพิ่มขึน้จ านวน 3.1 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 59.3  เนื่องจากอยูใ่นระหวา่ง
การปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อให้รองรับการเติบโตของธุรกิจในปี 2559 จงึท าให้มกีารวา่จ้างบคุลากรเพิ่มขึน้ 

3. ธุรกิจให้บริการเก่ียวกบัการติดตัง้ระบบสารสนเทศ  ต้นทนุในไตรมาสที่ 3/2558 ลดลง 3.9 ล้านบาท หรือร้อยละ 
15.4 จากรายได้ที่ลดลงของธุรกิจนี ้

4. ธุรกิจให้บริการท่ีปรึกษาด้านธุรกิจ ต้นทนุในไตรมาสที่ 3/2558 ลดลง 1.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 100.0 
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ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และต้นทุนทางการเงนิ 
  

คา่ใช้จา่ยในการให้บริการจ านวน 2.7 ล้านบาท เป็นคา่ใช้จา่ยทางการตลาดของธุรกิจให้บริการท่ีพกัอาศยัที่ลดลงจาก
ไตรมาสที่ 3/2557 จ านวน 0.1 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 2.8  ซึง่คา่ใช้จ่ายในการให้บริการนี ้โดยปกตจิะแปรผนัตามรายได้ของ
ธุรกิจ ซึง่ในไตรมาสที่ 3/2558 จะเห็นได้วา่รายได้จากธุรกิจนีส้งูขึน้ ในขณะที่คา่ใช้จ่ายในการให้บริการลดลง ซึง่สะท้อนให้เห็นถึง
ประสทิธิภาพในการบริหารงานของผู้บริหารเป็นอยา่งดี 

 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 32.2 ล้านบาท มีจ านวนใกล้เคยีงกบัคา่ใช้จ่ายของไตรมาสที่ 3/2557   
 

ต้นทนุทางการเงิน   เป็นดอกเบีย้จ่ายเงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน และดอกเบีย้จา่ยจากหนีส้นิตามสญัญาเชา่
ทางการเงินของบริษัทยอ่ย  โดยในไตรมาสที่ 3/2558 มจี านวน 0.3 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสที่ 3/2557 จ านวน 0.3 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 48.2 เนื่องจากในไตรมาสที่ 3/2558 ดอกเบีย้จ่ายจากหนีส้นิตามสญัญาเชา่ทางการเงินของบริษัทยอ่ยได้หมดลง 
 

 อัตราก าไรขัน้ต้น อัตราก าไรสุทธิ และอัตราผลตอบแทนผู้ถอืหุ้น (ROE) 
  

ไตรมาสที่ 3/2558 ไตรมาสที่ 3/2557

อตัราก าไรขั้นตน้ 40.7% 40.0%

อตัราก าไรสุทธิ 3.6% 4.0%

อตัราผลตอบแทนของผูถื้อหุน้ (ROE) 0.2% 0.2%  
 

ในไตรมาส 3/2558 บริษัทฯ มีอตัราก าไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้จากไตรมาสที่ 3/2557 สาเหตหุลกัมาจากต้นทนุทีเ่พิ่มขึน้ต า่กวา่
รายได้ที่เพิ่มขึน้ของธุรกิจให้บริการที่พกัอาศยั ในขณะท่ีบริษัทฯ มีอตัราก าไรสทุธิลดลงจากไตรมาสที่ 3/2557  จากก าไรสทุธิที่
ลดลงในไตรมาสที่ 3/2558  จากรายได้จากการให้บริการ และรายได้อื่นท่ีลดลง (ก าไรท่ียงัไมเ่กิดขึน้จากการเปลีย่นแปลงมลูคา่
ยตุิธรรมของหลกัทรัพย์เพื่อค้าทีล่ดลง จากเงินลงทนุระยะสัน้ท่ีลดลง 29 ล้านบาท) 
 
 
สินทรัพย์  
 
 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ 
 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวม 2,110.7 ล้านบาท แบง่เป็นสนิทรัพย์หมนุเวียนร้อยละ 30.5 และ
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนร้อยละ 69.5  

 

สนิทรัพย์รวม จ านวน 2,110.7 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 จ านวน  70.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.5 
เป็นผลมาจากการเพิ่มขึน้ของรายการในสนิทรัพย์หมนุเวียน 105.1 ล้านบาท  คือรายการเงินสดและเทียบเทา่เงินสดของบริษัท
ยอ่ยที่จดัตัง้ใหมเ่พิ่มขึน้ 74.7 ล้านบาท ในขณะท่ีสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนลดลง 34.4 ล้านบาท 
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เงนิลงทุนชั่วคราว 

 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558   บริษัทฯ มีเงินลงทนุชัว่คราว 300.5 ล้านบาท ลดลงจากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 จ านวน  
17.3  ล้านบาท โดยเงินลงทนุชัว่คราวมีสดัสว่นเป็นร้อยละ 46.7 ของสนิทรัพย์หมนุเวียน   

 
ลุกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น 

 

30-ก.ย.-58 31-ธ.ค.-57
ล้านบาท ล้านบาท

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น
ยงัไมถึ่งก าหนดช าระ 16.4                              15.6                              
คา้งช าระ
   ไมเ่กิน 3 เดือน 12.0                              6.3                                
   3 - 6 เดือน 0.5                                -                                
   6 - 12 เดือน 5.4                                7.6                                
   เกินกวา่ 12 เดือน 6.5                                9.0                                

40.8                              38.5                              
หกั ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ (4.0) (2.9)
ลูกหนีก้ารค้า - สุทธิ 36.8                              35.6                              
รายไดค้า้งรับ 129.3                            111.0                            
ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ 4.3                                2.1                                
ลูกหน้ีอ่ืน 0.6                                0.6                                
รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น 171.0                            149.3                            
อัตราส่วนหมุนเวยีนลูกหนีก้ารค้า (เท่า) 8.77                              9.04                              
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 41                                 40                                 
ร้อยละของค่าเผือ่หนีส้งสัยจะสูญต่อลูกหนีก้ารค้า 9.8% 7.6%  

 
 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558  และ 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทฯ   มีลกูหนีก้ารค้าจากบคุคลภายนอก หรือ นิติบคุคล 

ภายนอกรวมสทุธิ 36.8 ล้านบาท  และ 35.6 ล้านบาท ตามล าดบั  หากพิจารณาจากอายลุกูหนีก้ารค้าในตารางข้างต้น จะเห็น
วา่ ระยะเวลาการค้างช าระของลกูหนีโ้ดยสว่นใหญ่ จะเป็นลกูหนีท้ี่ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ  ซึง่เป็นไปตามระยะเวลาการให้สนิเช่ือ
ของบริษัทฯ   นอกจากนี ้ เมื่อเปรียบเทียบอตัราสว่นหมนุเวียนของลกูหนีก้ารค้า และระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่แล้ว ใกล้เคียงกบั
นโยบายในการให้เครดติเทอมเฉลีย่ของบริษัทฯ ประมาณ 30-60 วนั 

   

ทัง้นี ้บริษัทฯ มีนโยบายการให้สนิเช่ืออยา่งระมดัระวงั    เนื่องจากมีฐานลกูค้าที่หลากหลาย    ซึง่ลกูค้าบางกลุม่จะเป็น
กลุม่ราชการท่ีมฐีานะการเงินมัน่คง และลกูค้าภาคเอกชนท่ีมีความนา่เช่ือถือได้   นอกจากการให้สนิเช่ืออยา่งระมดัระวงัแล้ว 
บริษัทฯ มีนโยบายการตัง้ส ารองหนีส้ญูจากลกูหนีก้ารค้าที่คาดวา่จะไมไ่ด้รับช าระหนี ้โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บ 
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หนีแ้ละความสามารถในการช าระหนีข้องลกูหนี ้ ประกอบกบัพิจารณาความเพียงพอของส ารองคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู  โดยถือ
ตามการประเมินจากหนีท้ี่ค้างเกินก าหนดช าระของลกูหนีแ้ตล่ะราย  
  

อยา่งไรก็ดี บริษัทฯ ได้มีการติดตามทวงถามหนีจ้ากลกูหนีอ้ยา่งเคร่งครัด พร้อมกบัมีการทบทวนคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู
ในทกุงวดบญัชีอยา่งสม า่เสมอ เพื่อให้มลูหนีท้ี่คงเหลอืในงบการเงินมีมลูคา่ที่สะท้อนตามมลูคา่หนีท้ี่จะได้รับจริง โดยในระหวา่ง
งวดสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 บริษัทยอ่ยมีการตัง้คา่เผ่ือหนีส้งส้ยจะสญูเพิม่ขึน้ 1.2 ล้านบาท 

 

รายได้ค้างรับ เป็นรายได้ของธุรกิจให้บริการเก่ียวกบัการตดิตัง้ระบบสารสนเทศ  ซึง่จะรับรู้เป็นรายได้ตามสว่นของงาน
ที่แล้วเสร็จซึง่ประเมินโดยพิจารณาความคืบหน้าของเนือ้งานโดยผู้จดัการโครงการรับรู้ 

 
สินค้าคงเหลือ 

   

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557  สนิค้าคงเหลอืมีจ านวน 0.29 ล้านบาท และ 0.32 ล้านบาท  
ตามล าดบั ซึง่สนิค้าคงเหลอืเป็นสนิค้าประเภทอาหารและเคร่ืองดื่มของธุรกิจให้บริการท่ีพกัอาศยั 

  

สนิค้าคงเหลอืแสดงด้วยราคาทนุ หรือ มลูคา่สทุธิที่จะได้รับแล้วแตร่าคาใดจะต า่กวา่ราคาทนุของสนิค้าค านวณโดยวิธี
ถวัเฉลีย่เคลือ่นท่ี ต้นทนุของการซือ้ประกอบด้วยราคาซือ้ และคา่ใช้จา่ยทีเ่ก่ียวข้องโดยตรงกบัการซือ้สนิค้านัน้   เช่น    คา่อากร
ขาเข้าและคา่ขนสง่  หกัด้วยสว่นลดจากการจ่ายเงินตามเง่ือนไขกลุม่บริษัทฯ บนัทกึบญัชีคา่เผ่ือการลดมลูคา่ของสนิค้าเก่า 
ล้าสมยั หรือเสือ่มคณุภาพเทา่ทีจ่ าเป็น 

 
เงนิฝากธนาคารที่มีภาระค า้ประกัน 

 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557  บริษัทฯ  มีเงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค า้ประกนัจ านวน 13.8 ล้าน
บาท และ 12.9 ล้านบาท ตามล าดบั ซึง่เพิม่ขึน้จากปี 2557 จ านวน 0.9 ล้านบาท จากบริษัทยอ่ยทีน่ ายอดเงินฝากประจ าซึง่ได้ใช้
เป็นหลกัประกนัส าหรับการให้บริการติดตัง้ซอฟต์แวร์กบับริษัทแหง่หนึง่ 

 
สินทรัพย์ไม่มตีัวตน – สุทธิ 

 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557   บริษัทฯ มีสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน - สทุธิ 3.1 ล้านบาท และ 11.6 
ล้านบาท ตามล าดบั ซึง่มลูคา่ที่ลดลงของสนิทรัพย์ไมม่ตีวัตนในระหวา่งงวด 9 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 เกิดจากการ
ตดัจ าหนา่ยสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนทีเ่กิดจากการซือ้ธุรกิจจ านวน 8.1 ล้านบาท เป็นหลกั 

 
ค่าความนิยม 

  

 คา่ความนิยมจ านวน   4.6  ล้านบาท  เป็นคา่ความนิยมที่เกิดจากต้นทนุการรวมธุรกิจสว่นท่ีสงูกวา่มลูคา่ยตุิธรรมของ
สนิทรัพย์สทุธิที่ได้มาจากการเข้าซือ้บริษัทยอ่ย (บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จ ากดั)   ซึง่บริษัทฯ แสดงคา่ความนิยมตามราคา
ทนุหกัคา่เผ่ือการด้อยคา่สะสม และจะทดสอบการด้อยคา่ของคา่ความนิยมทกุปี หรือ เมื่อใดก็ตามที่มีข้อบง่ชีข้องการด้อยคา่
เกิดขึน้ 
 
 



 

6 | P a g e  

 

 
สภาพคล่อง  
 
 กระแสเงนิสด 
 

ไตรมาสที่ 1-3/2558 ไตรมาสที่ 1-3/2557

ล้านบาท ล้านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 64.2 (4.9)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 17.7 (13.2)
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 17.2                              17.6                              
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน(ลดลง)สุทธิ 99.1 (0.5)
กระแสเงินสดยกมาตน้งวด 62.2                              78.1                              
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 161.3 77.6  

 
 ส าหรับงวดสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2557 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวม 77.6 ล้านบาท โดยใน
ระหวา่งงวดมีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดลดลง 0.5 ล้านบาท สาเหตหุลกัมาจากกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ ที่มีเงิน
สดจ่ายซือ้เงินลงทนุระยะสัน้  10.0 ล้านบาท และเงินฝากธนาคารที่มีภาระค า้ประกนัเพิ่มขึน้ 1.3 ล้านบาท  ในขณะที่มีเงินรับ
ลว่งหน้าคา่หุ้น 16.7 ล้านบาทจากกิจกรรมจดัหาเงิน  
  

 ส าหรับงวดสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวม 161.3 ล้านบาท เพิ่มขึน้
จากปี 2557 จ านวน 83.7 ล้านบาท สาเหตหุลกัมาจากกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานที่มีก าไรสทุธิเพิ่มขึน้  และเจ้าหนี ้
การค้าและเจ้าหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้ 31.6 ล้านบาท (ของบริษัทยอ่ยเป็นสว่นใหญ่) และจากกิจกรรมลงทนุท่ีมีเงินสดรับจากการจ าหนา่ย
เงินลงทนุระยะสัน้จ านวน 21.4 ล้านบาท และเงินรับลว่งหน้าคา่หุ้น 12.3 ล้านบาทจากกิจกรรมจดัหาเงิน 
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แหล่งที่มาของเงนิทุน 
 
 หนีส้ิน ส่วนของผู้ถอืหุ้น และอัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 

 
 
 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 บริษัทฯ มีหนีส้นิรวม จ านวน 122.3 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากวนัที่ 31 ธันวาคม 2557 จ านวน 
38.9 ล้านบาท สาเหตหุลกัมาจากเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นที่เพิ่มขึน้ 31.5 ล้านบาท  
  
 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557 บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้นจ านวน 1,988.4 ล้านบาท และ 1,956.6
ล้านบาท ตามล าดบั โดยสว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้จากการจดทะเบียนเพิ่มทนุ และสว่นเกินมลูค่าหุ้นสามญัรวม 12.2 ล้านบาท 
จากการท่ีผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิได้แสดงความจ านงในการใช้สทิธิซือ้หุ้นสามญัในระหวา่งงวด 9 เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 
2558 และอีกสว่นหนึง่มาจากผลก าไรจากการด าเนินงานในปี 2558 
  

 ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2558 มีอตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น 0.06 เท่า เพิ่มขึน้จากวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่มี
อตัราสว่น 0.04 เทา่ จากการเพิ่มขึน้ของหนีส้นิรวมในปี 2558 
 
ภาระผูกพันด้านหนีส้นิและการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล 
   
บริษัทฯ มีภาระผกูพนัด้านหนีส้นิท่ีจะเกิดขึน้ 2 ประเภท คือ 
 

 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด าเนินงาน  
 

 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยได้เข้าท าสญัญาเช่าด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัการเช่าอปุกรณ์และสญัญาบริการ โดยมีอายขุอง
สญัญาตัง้แต ่1 ถึง 4 ปี ดงันี ้
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 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาให้บริการระยะยาว 
 

 เป็นภาระผกูพนัท่ีบริษัทใหญ่ได้ท าสญัญาการจดัการกบับริษัทในกลุม่โรงแรมระดบันานาชาติที่มีช่ือเสยีง เพื่อวา่จ้างให้
กลุม่โรงแรมดงักลา่วเป็นผู้บริหารงานอาคารที่พกัอาศยัของบริษัทฯ โดยภายใต้เง่ือนไขตามสญัญา บริษัทฯต้องจ่ายคา่ธรรมเนยีม
ตา่ง ๆ ให้แก่บริษัทคูส่ญัญาตามอตัราที่ระบใุนสญัญา โดยสญัญาบริหารอาคารที่พกัอาศยัมีระยะเวลา 30 ปี นบัตัง้แต่เร่ิมเปิด
ด าเนินกิจการ และ มีสิทธิต่ออายสุญัญานีไ้ด้อีกอย่างน้อย 10 ปี โดยในระหว่างงวด 9 เดือนสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2558 
บริษัทฯ มีคา่ที่ปรึกษาและคา่ใช้จ่ายภายใต้สญัญาดงักลา่วเป็นจ านวนเงินประมาณ 11.3 ล้านบาท 
 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานในอนาคต 

 
ผลกระทบที่มีผลตอ่การด าเนินงานในอนาคตที่ส าคญัของธุรกิจให้บริการท่ีพกัอาศยั คือ ธุรกิจการทอ่งเที่ยว ซึง่

ได้รับผลกระทบโดยตรงจากเหตกุารณ์ทางการเมือง และสภาวะเศรษฐกิจทัว่โลก โดยภาวะธุรกิจในไตรมาสที่ 4/2558 นัน้มี
แนวโน้มปรับตวัดีขึน้บ้าง ภายหลงัโครงการลงทนุภาครัฐเร่ิมเป็นรูปธรรมมากขึน้ ประกอบกบัมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของ
ภาครัฐที่รวมถึงภาคอสงัหาริมทรัพย์ที่นา่จะมีสว่นชว่ยพยงุเศรษฐกิจได้ในระยะสัน้ ท าให้การบริโภคและการลงทนุภาคเอกชน
กระเตือ้งขึน้ 

 
 

 

 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
                ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
      ลงลายมือช่ือ___________________________________ 

                              (นางสาวปรียาพร  อภิวาทน์วิทยะ)                    
                            ผู้อ านวยการฝ่ายบริการบญัชี           

 


