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วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558
เรื่ อง

คาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการสาหรับไตรมาสที่ 3/2558

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน) ขอนาส่งคาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการสาหรับไตรมาสที่ 3/2558

สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 ดังนี ้
การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A)
ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่มีผลต่ อการดาเนินงาน และนโยบาย กลยุทธ์ หรือการเลือกตัดสินใจทางธุรกิจ
ภาคการท่องเที่ ยวถือว่าเป็ นภาคเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวอย่างชัดเจนในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2558 โดยมีการ
ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็ นผลมาจากการเดินทางเข้ ามาของกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนและมาเลเซีย แต่ด้วยเหตุระเบิดที่ราช
ประสงค์เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ทาให้ หลายประเทศออกประกาศเตือนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเข้ ามายังประเทศไทย และ
ส่งผลให้ นกั ท่องเที่ยวบางส่วนยกเลิกการเดินทาง หรื อชะลอการยืนยันเข้ าพัก จึงทาให้ การท่องเที่ยวในไตรมาสที่ 3/2558 ชะลอ
ตัวลง แต่ไม่ได้ สง่ ผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรมของบริ ษัทฯ ด้ วยลูกค้ ามากกว่าร้ อยละ 45 เป็ นลูกค้ าสัญญาระยะยาว
อย่างไรก็ดี แนวโน้ มในไตรมาสที่ 4/2558 ฝ่ ายจัดการมีความเชื่อมัน่ ว่า ภาคการท่องเที่ยวโดยรวมมีแนวโน้ มขยายตัวได้
และเป็ นแรงขับเคลือ่ นเศรษฐกิจที่สาคัญ ซึง่ จะทาให้ บริ ษัทฯ สามารถทากาไรได้ ดีขึ ้นด้ วย
วิเคราะห์ ผลการดาเนินงานและฐานะการเงิน
ในระหว่างไตรมาส 3/2558 บริ ษัทฯ ได้ จดั ตังบริ
้ ษัทย่อยขึ ้น 1 แห่ง คือ บริ ษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริ ค จากัด โดย
จัดตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 ประกอบกิจการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ ลงทุนในบริ ษัทย่อยแห่งใหม่นี ้ 100%
ดังนันจึ
้ งทาให้ ข้อมูลทางการเงินรวมของบริ ษัทฯ ในไตรมาส 3/2558 ประกอบด้ วยบริ ษัทย่อย 3 บริ ษัท คือ บริ ษัท คอนเวอร์ เจนซ์
ซิสเทมส์ จากัด, บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จากัด และ บริ ษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริ ค จากัด
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ข้ อมูลทางการเงินรวมของไตรมาส 3/2558 แสดงรายได้ จากการให้ บริ การจานวน 90.1 ล้ านบาท ต้ นทุนการให้ บริ การ
จานวน 53.4 ล้ านบาท ค่าใช้ จ่ายในการให้ บริ การและบริ หารรวมจานวน 34.9 ล้ านบาท โดยแสดงกาไรสุทธิ รวมสาหรับงวด
จานวน 3.3 ล้ านบาท ซึ่งเปลี่ยนแปลงลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันของปี ที่ผ่านมาจานวน 0.3 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 9.0 โดย
สามารถอธิบายการเปลีย่ นแปลงหลัก ได้ ดงั นี ้
รายได้ จากการให้ บริการ
ธุรกิจให้ บริ การ
ธุรกิจให้ บริ การ
ธุรกิจให้ บริ การเกีย่ วกับ
ที่พักอาศัย
บริ หารอาคารสานักงาน
การติดตั้งระบบสารสนเทศ
รวม
ไตรมาสที่ 3/2558 ไตรมาสที่ 3/2557 ไตรมาสที่ 3/2558 ไตรมาสที่ 3/2557 ไตรมาสที่ 3/2558 ไตรมาสที่ 3/2557 ไตรมาสที่ 3/2558 ไตรมาสที่ 3/2557
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท
ล้ านบาท

รายได้จากการให้บริ การ

54.5

48.3

10.7

10.5

24.9

31.7

90.1

90.5

สาหรับไตรมาส 3/2558 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการให้ บริ การเท่ากับ 90.1 ล้ านบาท ลดลง 0.4 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 0.4
เมื่อเทียบกับรายได้ จากการให้ บริการของไตรมาส 3/2557 เป็ นผลมาจาก
1. ธุรกิจให้ บริ การที่พกั อาศัย (แมริ ออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ ทเม้ นท์ สาทร วิสต้ า – กรุงเทพฯ) มีรายได้ เพิ่มขึ ้น 6.2
ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 12.8 โดยมีอตั ราการเข้ าพักเพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 79.9 ในไตรมาสที่ 3/2557 มาอยูท่ ี่ร้อยละ
85.4 ในไตรมาสที่ 3/2558 และมีอตั ราค่าห้ องเฉลีย่ ปรับตัวสูงขึ ้นร้ อยละ 6.6 จากไตรมาสที่ 3/2557
2. ธุรกิจให้ บริ การบริ หารอาคารสานักงาน เพิม่ ขึ ้น 0.2 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 1.6 เนื่องมาจากมีรายได้ จากการ
ให้ บริ การอื่น ๆ เพิม่ ขึ ้น
3. ธุรกิจให้ บริ การเกี่ยวกับการติดตังระบบสารสนเทศของบริ
้
ษัทย่อยลดลง 6.7 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 21.1
เนื่องจากรายได้ สว่ นใหญ่เป็ นค่าบริ การงานโครงการที่ตอ่ เนื่องจากปี 2014 ซึง่ รายได้ จากการขายลิขสิทธิ์
ซอฟต์แวร์ จะถูกรับรู้ในปี 2557 แล้ ว ทาให้ รายได้ ในปี 2558 ลดลง

ต้ นทุนการให้ บริการ
ต้ นทุนการให้ บริการจานวน 53.4 ล้ านบาท ลดลงจากไตรมาสที่ 3/2557 จานวน 0.8 ล้ านบาท หรื อ ร้ อยละ 1.5 เป็ นผล
มาจาก
1. ธุรกิจให้ บริ การที่พกั อาศัย ต้ นทุนในไตรมาสที่ 3/2558 เพิ่มขึ ้น 1.5 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 6.6 จากรายได้ ที่เพิม่ ขึ ้น
ของธุรกิจนี ้
2. ธุรกิจให้ บริ การบริ หารอาคารสานักงาน ซึง่ ประกอบด้ วยเงินเดือนพนักงานและค่าใช้ จา่ ยต่างๆที่ใช้ ในการดูแล
อาคาร โดยต้ นทุนในไตรมาสที่ 3/2558 เพิ่มขึ ้นจานวน 3.1 ล้ านบาท หรื อ ร้ อยละ 59.3 เนื่องจากอยูใ่ นระหว่าง
การปรับโครงสร้ างองค์กร เพื่อให้ รองรับการเติบโตของธุรกิจในปี 2559 จึงทาให้ มกี ารว่าจ้ างบุคลากรเพิ่มขึ ้น
3. ธุรกิจให้ บริ การเกี่ยวกับการติดตังระบบสารสนเทศ
้
ต้ นทุนในไตรมาสที่ 3/2558 ลดลง 3.9 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ
15.4 จากรายได้ ที่ลดลงของธุรกิจนี ้
4. ธุรกิจให้ บริ การที่ปรึกษาด้ านธุรกิจ ต้ นทุนในไตรมาสที่ 3/2558 ลดลง 1.5 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 100.0
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ค่ าใช้ จ่ายในการให้ บริการ ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร และต้ นทุนทางการเงิน
ค่าใช้ จา่ ยในการให้ บริ การจานวน 2.7 ล้ านบาท เป็ นค่าใช้ จา่ ยทางการตลาดของธุรกิจให้ บริ การที่พกั อาศัยที่ลดลงจาก
ไตรมาสที่ 3/2557 จานวน 0.1 ล้ านบาท หรื อ ร้ อยละ 2.8 ซึง่ ค่าใช้ จ่ายในการให้ บริ การนี ้ โดยปกติจะแปรผันตามรายได้ ของ
ธุรกิจ ซึง่ ในไตรมาสที่ 3/2558 จะเห็นได้ วา่ รายได้ จากธุรกิจนี ้สูงขึ ้น ในขณะที่คา่ ใช้ จ่ายในการให้ บริการลดลง ซึง่ สะท้ อนให้ เห็นถึง
ประสิทธิภาพในการบริ หารงานของผู้บริ หารเป็ นอย่างดี
ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร 32.2 ล้ านบาท มีจานวนใกล้ เคียงกับค่าใช้ จ่ายของไตรมาสที่ 3/2557
ต้ นทุนทางการเงิน เป็ นดอกเบี ้ยจ่ายเงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน และดอกเบี ้ยจ่ายจากหนี ้สินตามสัญญาเช่า
ทางการเงินของบริษัทย่อย โดยในไตรมาสที่ 3/2558 มีจานวน 0.3 ล้ านบาท ลดลงจากไตรมาสที่ 3/2557 จานวน 0.3 ล้ านบาท
หรื อร้ อยละ 48.2 เนื่องจากในไตรมาสที่ 3/2558 ดอกเบี ้ยจ่ายจากหนี ้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินของบริ ษัทย่อยได้ หมดลง
อัตรากาไรขัน้ ต้ น อัตรากาไรสุทธิ และอัตราผลตอบแทนผู้ถอื หุ้น (ROE)

ไตรมาสที่ 3/2558 ไตรมาสที่ 3/2557

อัตรากาไรขั้นต้น

40.7%

40.0%

อัตรากาไรสุทธิ

3.6%

4.0%

อัตราผลตอบแทนของผูถ้ ือหุน้ (ROE)

0.2%

0.2%

ในไตรมาส 3/2558 บริ ษัทฯ มีอตั รากาไรขันต้
้ นเพิ่มขึ ้นจากไตรมาสที่ 3/2557 สาเหตุหลักมาจากต้ นทุนทีเ่ พิ่มขึ ้นตา่ กว่า
รายได้ ที่เพิ่มขึ ้นของธุรกิจให้ บริ การที่พกั อาศัย ในขณะที่บริษัทฯ มีอตั รากาไรสุทธิลดลงจากไตรมาสที่ 3/2557 จากกาไรสุทธิที่
ลดลงในไตรมาสที่ 3/2558 จากรายได้ จากการให้ บริ การ และรายได้ อื่นที่ลดลง (กาไรที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่า
ยุติธรรมของหลักทรัพย์เพื่อค้ าทีล่ ดลง จากเงินลงทุนระยะสันที
้ ่ลดลง 29 ล้ านบาท)

สินทรัพย์
ส่ วนประกอบของสินทรัพย์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทฯ มีสนิ ทรัพย์รวม 2,110.7 ล้ านบาท แบ่งเป็ นสินทรัพย์หมุนเวียนร้ อยละ 30.5 และ
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนร้ อยละ 69.5
สินทรัพย์รวม จานวน 2,110.7 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2557 จานวน 70.7 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 3.5
เป็ นผลมาจากการเพิ่มขึ ้นของรายการในสินทรัพย์หมุนเวียน 105.1 ล้ านบาท คือรายการเงินสดและเทียบเท่าเงินสดของบริษัท
ย่อยที่จดั ตังใหม่
้ เพิ่มขึ ้น 74.7 ล้ านบาท ในขณะที่สนิ ทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง 34.4 ล้ านบาท
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เงินลงทุนชั่วคราว
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทฯ มีเงินลงทุนชัว่ คราว 300.5 ล้ านบาท ลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2557 จานวน
17.3 ล้ านบาท โดยเงินลงทุนชัว่ คราวมีสดั ส่วนเป็ นร้ อยละ 46.7 ของสินทรัพย์หมุนเวียน
ลุกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ่ นื
30-ก.ย.-58
ล้ านบาท
ลู กหนีก้ ารค้ าและลู กหนีอ้ ื่น
ยังไม่ถึงกาหนดชาระ
ค้างชาระ
ไม่เ กิน 3 เดือน
3 - 6 เดือน
6 - 12 เดือน
เกินกว่า 12 เดือน
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ลู กหนีก้ ารค้ า - สุ ทธิ
รายได้คา้ งรับ
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ลูกหนี้อื่น
รวมลู กหนีก้ ารค้ าและลู กหนีอ้ ื่น
อัตราส่ วนหมุนเวียนลู กหนีก้ ารค้ า (เท่ า)
ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลี่ ย (วัน)
ร้ อยละของค่ าเผือ่ หนีส้ งสั ยจะสู ญต่อลู กหนีก้ ารค้ า

31-ธ.ค.-57
ล้ านบาท
16.4

15.6

12.0
0.5
5.4
6.5
40.8
(4.0)
36.8
129.3
4.3
0.6
171.0
8.77
41
9.8%

6.3
7.6
9.0
38.5
(2.9)
35.6
111.0
2.1
0.6
149.3
9.04
40
7.6%

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทฯ มีลกู หนี ้การค้ าจากบุคคลภายนอก หรื อ นิติบคุ คล
ภายนอกรวมสุทธิ 36.8 ล้ านบาท และ 35.6 ล้ านบาท ตามลาดับ หากพิจารณาจากอายุลกู หนี ้การค้ าในตารางข้ างต้ น จะเห็น
ว่า ระยะเวลาการค้ างชาระของลูกหนี ้โดยส่วนใหญ่ จะเป็ นลูกหนี ้ที่ยงั ไม่ถงึ กาหนดชาระ ซึง่ เป็ นไปตามระยะเวลาการให้ สนิ เชื่อ
ของบริ ษัทฯ นอกจากนี ้ เมื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนหมุนเวียนของลูกหนี ้การค้ า และระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลีย่ แล้ ว ใกล้ เคียงกับ
นโยบายในการให้ เครดิตเทอมเฉลีย่ ของบริ ษัทฯ ประมาณ 30-60 วัน
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ มีนโยบายการให้ สนิ เชื่ออย่างระมัดระวัง เนื่องจากมีฐานลูกค้ าที่หลากหลาย ซึง่ ลูกค้ าบางกลุม่ จะเป็ น
กลุม่ ราชการที่มฐี านะการเงินมัน่ คง และลูกค้ าภาคเอกชนทีม่ ีความน่าเชื่อถือได้ นอกจากการให้ สนิ เชื่ออย่างระมัดระวังแล้ ว
บริ ษัทฯ มีนโยบายการตังส
้ ารองหนี ้สูญจากลูกหนี ้การค้ าที่คาดว่าจะไม่ได้ รับชาระหนี ้ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บ
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หนี ้และความสามารถในการชาระหนี ้ของลูกหนี ้ ประกอบกับพิจารณาความเพียงพอของสารองค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ โดยถือ
ตามการประเมินจากหนี ้ที่ค้างเกินกาหนดชาระของลูกหนี ้แต่ละราย
อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ ได้ มีการติดตามทวงถามหนี ้จากลูกหนี ้อย่างเคร่งครัด พร้ อมกับมีการทบทวนค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
ในทุกงวดบัญชีอย่างสมา่ เสมอ เพื่อให้ มลู หนี ้ที่คงเหลือในงบการเงินมีมลู ค่าที่สะท้ อนตามมูลค่าหนี ้ที่จะได้ รับจริ ง โดยในระหว่าง
งวดสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 บริ ษัทย่อยมีการตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงส้ ยจะสูญเพิม่ ขึ ้น 1.2 ล้ านบาท
รายได้ ค้างรับ เป็ นรายได้ ของธุรกิจให้ บริ การเกี่ยวกับการติดตังระบบสารสนเทศ
้
ซึง่ จะรับรู้เป็ นรายได้ ตามส่วนของงาน
ที่แล้ วเสร็ จซึง่ ประเมินโดยพิจารณาความคืบหน้ าของเนื ้องานโดยผู้จดั การโครงการรับรู้
สินค้ าคงเหลือ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 สินค้ าคงเหลือมีจานวน 0.29 ล้ านบาท และ 0.32 ล้ านบาท
ตามลาดับ ซึง่ สินค้ าคงเหลือเป็ นสินค้ าประเภทอาหารและเครื่ องดื่มของธุรกิจให้ บริ การที่พกั อาศัย
สินค้ าคงเหลือแสดงด้ วยราคาทุน หรื อ มูลค่าสุทธิที่จะได้ รับแล้ วแต่ราคาใดจะตา่ กว่าราคาทุนของสินค้ าคานวณโดยวิธี
ถัวเฉลีย่ เคลือ่ นที่ ต้ นทุนของการซื ้อประกอบด้ วยราคาซื ้อ และค่าใช้ จา่ ยทีเ่ กี่ยวข้ องโดยตรงกับการซื ้อสินค้ านัน้ เช่น ค่าอากร
ขาเข้ าและค่าขนส่ง หักด้ วยส่วนลดจากการจ่ายเงินตามเงื่อนไขกลุม่ บริ ษัทฯ บันทึกบัญชีคา่ เผื่อการลดมูลค่าของสินค้ าเก่า
ล้ าสมัย หรื อเสือ่ มคุณภาพเท่าทีจ่ าเป็ น
เงินฝากธนาคารที่มีภาระคา้ ประกัน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทฯ มีเงินฝากธนาคารที่มีภาระค ้าประกันจานวน 13.8 ล้ าน
บาท และ 12.9 ล้ านบาท ตามลาดับ ซึง่ เพิม่ ขึ ้นจากปี 2557 จานวน 0.9 ล้ านบาท จากบริ ษัทย่อยทีน่ ายอดเงินฝากประจาซึง่ ได้ ใช้
เป็ นหลักประกันสาหรับการให้ บริการติดตังซอฟต์
้
แวร์ กบั บริ ษัทแห่งหนึง่
สินทรัพย์ ไม่ มตี ัวตน – สุทธิ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทฯ มีสนิ ทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ 3.1 ล้ านบาท และ 11.6
ล้ านบาท ตามลาดับ ซึง่ มูลค่าที่ลดลงของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนในระหว่างงวด 9 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 เกิดจากการ
ตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีเ่ กิดจากการซื ้อธุรกิจจานวน 8.1 ล้ านบาท เป็ นหลัก
ค่ าความนิยม
ค่าความนิยมจานวน 4.6 ล้ านบาท เป็ นค่าความนิยมที่เกิดจากต้ นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สงู กว่ามูลค่ายุติธรรมของ
สินทรัพย์สทุ ธิที่ได้ มาจากการเข้ าซื ้อบริ ษัทย่อย (บริ ษัท คอนเวอร์ เจนซ์ซิสเทมส์ จากัด) ซึง่ บริ ษัทฯ แสดงค่าความนิยมตามราคา
ทุนหักค่าเผื่อการด้ อยค่าสะสม และจะทดสอบการด้ อยค่าของค่าความนิยมทุกปี หรื อ เมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี ้ของการด้ อยค่า
เกิดขึ ้น
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สภาพคล่ อง
กระแสเงินสด

ไตรมาสที่ 1-3/2558
ล้ านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึ้น(ลดลง)สุทธิ
กระแสเงินสดยกมาต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด

64.2
17.7
17.2
99.1
62.2
161.3

ไตรมาสที่ 1-3/2557
ล้ านบาท

(4.9)
(13.2)
17.6
(0.5)
78.1
77.6

สาหรับงวดสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 บริ ษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวม 77.6 ล้ านบาท โดยใน
ระหว่างงวดมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 0.5 ล้ านบาท สาเหตุหลักมาจากกระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน ที่มีเงิน
สดจ่ายซื ้อเงินลงทุนระยะสัน้ 10.0 ล้ านบาท และเงินฝากธนาคารที่มีภาระค ้าประกันเพิ่มขึ ้น 1.3 ล้ านบาท ในขณะที่มีเงินรับ
ล่วงหน้ าค่าหุ้น 16.7 ล้ านบาทจากกิจกรรมจัดหาเงิน
สาหรับงวดสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 บริ ษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวม 161.3 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น
จากปี 2557 จานวน 83.7 ล้ านบาท สาเหตุหลักมาจากกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงานที่มีกาไรสุทธิเพิ่มขึ ้น และเจ้ าหนี ้
การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่นเพิ่มขึ ้น 31.6 ล้ านบาท (ของบริ ษัทย่อยเป็ นส่วนใหญ่) และจากกิจกรรมลงทุนที่มีเงินสดรับจากการจาหน่าย
เงินลงทุนระยะสันจ
้ านวน 21.4 ล้ านบาท และเงินรับล่วงหน้ าค่าหุ้น 12.3 ล้ านบาทจากกิจกรรมจัดหาเงิน
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แหล่ งที่มาของเงินทุน
หนีส้ ิน ส่ วนของผู้ถอื หุ้น และอัตราส่ วนหนีส้ ินต่ อส่ วนของผู้ถอื หุ้น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริ ษัทฯ มีหนี ้สินรวม จานวน 122.3 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2557 จานวน
38.9 ล้ านบาท สาเหตุหลักมาจากเจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่นที่เพิ่มขึ ้น 31.5 ล้ านบาท
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทฯ มีสว่ นของผู้ถือหุ้นจานวน 1,988.4 ล้ านบาท และ 1,956.6
ล้ านบาท ตามลาดับ โดยส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ ้นจากการจดทะเบียนเพิ่มทุน และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญรวม 12.2 ล้ านบาท
จากการที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิได้ แสดงความจานงในการใช้ สทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญในระหว่างงวด 9 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2558 และอีกส่วนหนึง่ มาจากผลกาไรจากการดาเนินงานในปี 2558
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 มีอตั ราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.06 เท่า เพิ่มขึ ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่มี
อัตราส่วน 0.04 เท่า จากการเพิ่มขึ ้นของหนี ้สินรวมในปี 2558
ภาระผูกพันด้ านหนีส้ นิ และการบริหารจัดการภาระนอกงบดุล
บริ ษัทฯ มีภาระผูกพันด้ านหนี ้สินที่จะเกิดขึ ้น 2 ประเภท คือ
ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่ าดาเนินงาน
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยได้ เข้ าทาสัญญาเช่าดาเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับการเช่าอุปกรณ์และสัญญาบริ การ โดยมีอายุของ
สัญญาตังแต่
้ 1 ถึง 4 ปี ดังนี ้
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ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาให้ บริการระยะยาว
เป็ นภาระผูกพันที่บริ ษัทใหญ่ได้ ทาสัญญาการจัดการกับบริ ษัทในกลุม่ โรงแรมระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียง เพื่อว่าจ้ างให้
กลุม่ โรงแรมดังกล่าวเป็ นผู้บริ หารงานอาคารที่พกั อาศัยของบริ ษัทฯ โดยภายใต้ เงื่อนไขตามสัญญา บริ ษัทฯต้ องจ่ายค่าธรรมเนียม
ต่าง ๆ ให้ แก่บริ ษัทคูส่ ญ
ั ญาตามอัตราที่ระบุในสัญญา โดยสัญญาบริ หารอาคารที่พกั อาศัยมีระยะเวลา 30 ปี นับตังแต่
้ เริ่ มเปิ ด
ดาเนินกิจการ และ มีสิทธิ ต่ออายุสญ
ั ญานี ้ได้ อีกอย่างน้ อย 10 ปี โดยในระหว่างงวด 9 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558
บริ ษัทฯ มีคา่ ที่ปรึกษาและค่าใช้ จ่ายภายใต้ สญ
ั ญาดังกล่าวเป็ นจานวนเงินประมาณ 11.3 ล้ านบาท
ปั จจัยที่มีผลกระทบต่ อผลการดาเนินงานในอนาคต
ผลกระทบที่มีผลต่อการดาเนินงานในอนาคตที่สาคัญของธุรกิจให้ บริ การที่พกั อาศัย คือ ธุรกิจการท่องเที่ยว ซึง่
ได้ รับผลกระทบโดยตรงจากเหตุการณ์ทางการเมือง และสภาวะเศรษฐกิจทัว่ โลก โดยภาวะธุรกิจในไตรมาสที่ 4/2558 นันมี
้
แนวโน้ มปรับตัวดีขึ ้นบ้ าง ภายหลังโครงการลงทุนภาครัฐเริ่ มเป็ นรูปธรรมมากขึ ้น ประกอบกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของ
ภาครัฐที่รวมถึงภาคอสังหาริ มทรัพย์ที่นา่ จะมีสว่ นช่วยพยุงเศรษฐกิจได้ ในระยะสัน้ ทาให้ การบริ โภคและการลงทุนภาคเอกชน
กระเตื ้องขึ ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

ลงลายมือชื่อ___________________________________
(นางสาวปรี ยาพร อภิวาทน์วิทยะ)
ผู้อานวยการฝ่ ายบริ การบัญชี
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