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วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
เรื่ อง

การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ ประจาปี 2558

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน) ขอชี ้แจงผลการดาเนินงานของบริ ษัทสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558 โดยในงบการเงินรวมของปี 2558 จะประกอบด้ วยบริษัทย่อย 3 บริ ษัท คือ บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จากัด,
บริ ษัท คอนเวอร์ เจนซ์ซิสเทมส์ จากัด และบริ ษัท แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริ ค จากัด (เริ่ มรวมในงบการเงินของบริษัทฯ ตังแต่
้
วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2558) ในขณะที่งบการเงินรวมของปี 2557 จะประกอบด้ วยบริษัทย่อยเพียง 2 บริ ษัทเท่านัน้

การวิเคราะห์ และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A)
ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่มีผลต่ อการดาเนินงาน นโยบาย กลยุทธ์ และการเลือกตัดสินใจทางธุ รกิจ

เศรษฐกิจในไตรมาสที่ 4/2558 ปรับตัวดีขึ ้นจากไตรมาสก่อน ตามการบริ โภคและการลงทุนภาคเอกชน รวมถึงการ
ท่องเที่ยวที่ปรับดีขึ ้น การบริ โภคภาคเอกชนปรับดีขึ ้นจากผลของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐโดยเฉพาะมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจช่วงระหว่างวันที่ 25-31 ธันวาคม 2558 (มาตรการช้ อปช่วยชาติ) และการเร่งซื ้อรถยนต์ก่อน ปรับโครงสร้ าง
ภาษี สรรพสามิต เป็ นสาคัญ การลงทุน ภาคเอกชนส่วนใหญ่ ยัง เป็ นการลงทุนในเครื่ อ งจัก รเพื่อซ่อมแซมและปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิ ภาพการผลิต รวมถึงทดแทนแรงงานที่มีแนวโน้ มหายากขึน้ สาหรั บภาคอสังหาริ มทรัพย์ ป รั บดีขึน้ จากผลของ
มาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริ มทรัพย์
การท่องเที่ยวในไตรมาสที่ 4/2558 ปรับดีขึ ้นหลังหดตัวในไตรมาสก่อนหน้ าจากเหตุการณ์ระเบิดที่ราชประสงค์ ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อความเชื่ อมั่นของนักท่องเที่ ยว โดยเป็ นการเพิ่ม ขึน้ จากนัก ท่องเที่ยวคนไทยและนักท่องเที่ ยวต่ างชาติ
โดยเฉพาะจีนและยุโรป (ไม่รวมรัสเซีย) ส่วนหนึ่งเป็ นผลจากการอนุญาตให้ สายการบินต่างชาติสามารถบินตรงมาลงที่
สนามบิ น เชี ย งใหม่แ ละสนามบิ น ภูเ ก็ ต สะท้ อ นจากรายได้ ข องธุ ร กิ จ โรงแรมและที่พัก ในหลายพื น้ ที่ป รั บ เพิ่ ม ขึน้ ทัง้ นี ้
เหตุการณ์ความไม่สงบในฝรั่งเศสไม่ได้ สง่ ผลกระทบโดยตรงต่อธุรกิจท่องเที่ยวของไทย
จากผลการปรับตัวของเศรษฐกิจ รวมถึงการท่องเที่ยวที่ดีขึ ้น ส่งผลให้ ธุรกิจของบริ ษัทฯ ที่ประกอบธุรกิจให้ บริ การที่
พักอาศัยมีรายรับที่เพิ่มขึ ้น และสาหรับธุรกิจให้ บริ การเกี่ยวกับการติดตังระบบสารสนเทศของบริ
้
ษัทย่อยก็มีรายรับที่เพิ่มขึ ้น
เช่นกัน
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วิเคราะห์ ผลการดาเนินงานและฐานะการเงิน
งบกาไรขาดทุนของปี 2558 แสดงรายได้ จากการให้ บริ การรวมจานวน 424.7 ล้ านบาท ต้ นทุนการให้ บริ การรวม
จานวน 249.9 ล้ านบาท ค่าใช้ จ่ายในการให้ บริ การและบริ หารรวมจานวน 165.5 ล้ านบาท โดยมีกาไรสุทธิ รวมสาหรับ ปี
จานวน 17.5 ล้ า นบาท ซึ่งเพิ่ มขึน้ จากปี 2557 จานวน 4.6 ล้ า นบาท คิด เป็ นร้ อยละ 35.3 โดยสามารถอธิ บ ายการ
เปลีย่ นแปลงหลัก ได้ ดงั นี ้
รายได้ จากการให้ บริการ

หน่ วย : ล้ านบาท

รายได้ จากการให้ บริการ

ธุรกิจให้ บริการที่พัก
อาศัย

ธุรกิจให้ บริการบริหาร
อาคารสานักงาน

ปี 2558
214.2

ปี 2558
43.0

ปี 2557
191.4

ปี 2557
42.0

ธุรกิจให้ บริ การเกี่ยวกับ
การติดตัง้ ระบบ
สารสนเทศ
ปี 2558
ปี 2557
167.5
130.7

รวม

ปี 2558
424.7

ปี 2557
364.1

สาหรับปี 2558 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการให้ บริ การเท่ากับ 424.7 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 60.6 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ
16.6 เมื่อเทียบกับรายได้ จากการให้ บริ การของปี 2557 โดยเป็ นผลมาจาก
1. ธุรกิจให้ บริ การที่พกั อาศัย (แมริ ออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ ทเม้ นท์ สาทร วิสต้ า – กรุงเทพฯ) มีรายได้ เพิ่มขึ ้น
22.8 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 11.9 โดยมีอตั ราการเข้ าพักเพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 79.4 ในปี 2557 มาอยูท่ ี่ร้อยละ
85.8 ในปี 2558 และมีอตั ราค่าห้ องเฉลีย่ ปรับตัวสูงขึ ้นร้ อยละ 4.9 (160.4 บาท) จากปี 2557
2. ธุรกิจให้ บริ การบริ หารอาคารสานักงาน มีรายได้ เพิ่มขึ ้น 0.9 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 2.2 โดยรายได้ จากการ
ให้ บริ การบริ หารอาคารสานักงานมีจานวนเท่าเดิม ในขณะที่มีรายได้ จากการให้ บริ การอื่น ๆ เพิ่มขึ ้น
3. ธุรกิจให้ บริ การเกี่ยวกับการติดตังระบบสารสนเทศของบริ
้
ษัทย่อยมีรายได้ เพิ่มขึ ้น 36.8 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อย
ละ 28.2 จากการรับติดตังระบบสารสนเทศในโครงการใหม่
้
เพิม่ ขึ ้น

ต้ นทุนการให้ บริการ

หน่ วย : ล้ านบาท

ต้ นทุนการให้ บริการ

ธุรกิจให้ บริการที่พัก
อาศัย

ธุรกิจให้ บริการ
บริหาร
อาคารสานักงาน

ธุรกิจให้ บริการ
เกี่ยวกับการติดตัง้
ระบบสารสนเทศ

ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558
93.8
92.6
21.9
22.2 134.2

ปี 2557
90.0

ธุรกิจให้ บริการ
ที่ปรึกษาด้ านธุรกิจ

ปี 2558
-

ปี 2557
7.3

รวม

ปี 2558
249.9

ปี 2557
212.1
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ต้ นทุนการให้ บริการจานวน 249.9 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2557 จานวน 37.7 ล้ านบาท หรื อ ร้ อยละ 17.8 เป็ นผล
มาจาก
1. ธุรกิจให้ บริ การที่พกั อาศัย ต้ นทุนในปี 2558 เพิ่มขึ ้น 1.2 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 1.3 จากรายได้ ที่เพิม่ ขึ ้นของ
ธุรกิจนี ้
2. ธุรกิจให้ บริ การบริ หารอาคารสานักงาน ซึง่ ประกอบด้ วยเงินเดือนพนักงานและค่าใช้ จา่ ยต่างๆที่ใช้ ในการดูแล
อาคาร โดยต้ นทุนในปี 2558 ลดลงจานวน 0.3 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 1.4
3. ธุรกิจให้ บริ การเกี่ยวกับการติดตังระบบสารสนเทศ
้
ต้ นทุนในปี 2558 เพิ่มขึ ้น 44.2 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 49.1
จากการจ้ างบุคลากรเพิ่มขึ ้น ตามการรับติดตังระบบสารสนเทศในโครงการใหม่
้
4. ธุรกิจให้ บริ การที่ปรึกษาด้ านธุรกิจ มีต้นทุนในปี 2557 จานวน 7.3 ล้ านบาท ในขณะที่ปี 2558 ไม่มีต้นทุน
เกิดขึ ้น

ค่ าใช้ จ่ายในการให้ บริการ ค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร และต้ นทุนทางการเงิน
ค่าใช้ จา่ ยในการให้ บริ การจานวน 11.7 ล้ านบาท เป็ นค่าใช้ จ่ายทางการตลาดของธุรกิจให้ บริ การทีพ่ กั อาศัย โดย
ลดลงจากปี 2557 จานวน 0.1 ล้ านบาท หรื อ ร้ อยละ 1.1 ซึง่ โดยปกติคา่ ใช้ จ่ายประเภทนี ้จะแปรผันตามรายได้ ของธุรกิจ
โดยในปี 2558 จะเห็นได้ วา่ รายได้ จากธุรกิจนี ้สูงขึ ้นถึงร้ อยละ 11.9 ในขณะที่คา่ ใช้ จา่ ยในการให้ บริ การลดลง ซึง่ สะท้ อนให้
เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริ หารงานของผู้บริ หารเป็ นอย่างดี
ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หารจานวน 153.9 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2557 เป็ นจานวน 16.2 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 11.7
มีสาเหตุหลักมาจาก
1. ธุรกิจให้ บริ การที่พกั อาศัย มีคา่ ใช้ จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน 2.1 ล้ านบาท
2. ธุรกิจให้ บริ การบริ หารอาคารสานักงาน มีคา่ ใช้ จา่ ยเกี่ยวกับพนักงานสูงขึ ้น 15.3 ล้ านบาท เนื่องจากอยูใ่ น
ระหว่างการปรับโครงสร้ างองค์กร เพื่อให้ รองรับการเติบโตของธุรกิจในปี 2559 จึงทาให้ มีการว่าจ้ างบุคลากร
เพิ่มขึ ้น รวมถึงมีเงินค่าตอบแทนกรรมการพิเศษเพิ่มขึ ้น 1.5 ล้ านบาท
3. ธุรกิจให้ บริ การเกี่ยวกับการติดตังระบบสารสนเทศ
้
มีการตังค่
้ าเผือ่ หนี ้สงสัยจะสูญของลูกหนี ้การค้ า และ
รายได้ ค้างรับในปี 2558 จานวน 14.4 ล้ านบาท ซึง่ สูงกว่าปี 2557 อยู่ 12.0 ล้ านบาท (ปี 2557 มีคา่ เผื่อหนี ้
สงสัยจะสูญอยูเ่ พียง 2.4 ล้ านบาท)
4. ในปี 2558 มีรายการตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน และค่าเสือ่ มราคายานพาหนะที่เกิดจากการซื ้อธุรกิจ
จานวน 8.3 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2557 จานวน 13.9 ล้ านบาท
ด้ วยหนี ้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินของบริ ษัทย่อยได้ หมดลงในระหว่างปี 2558 และเงินเบิกเกินบัญชีจาก
สถาบันการเงินของบริ ษัทย่อยลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ถึงจานวน 12.7 ล้ านบาท หรื อเกือบร้ อยละ 100 จึงทาให้
ต้ นทุนทางการเงินลดลงจากปี 2557 จานวน 0.5 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 32.5
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อัตรากาไรขัน้ ต้ น อัตรากาไรสุทธิ และอัตราผลตอบแทนผู้ถอื หุ้น (ROE)
ปี 2558

ปี 2557

อัตรากาไรขันต้
้ น

41.2%

41.7%

อัตรากาไรสุทธิ

4.1%

3.6%

อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น (ROE)

0.9%

0.7%

เนื่องจากการจ้ างบุคลากรเพิ่มขึ ้น ตามการรับติดตังระบบสารสนเทศในโครงการใหม่
้
ของบริ ษัทย่อยในปี 2558 จึง
ทาให้ อตั รากาไรขันต้
้ นรวมลดลงจากปี 2557 ทัง้ ๆ ที่รายได้ รวมของบริ ษัทฯ สูงขึ ้น
บริ ษัทฯ มีอตั รากาไรสุทธิเพิม่ ขึ ้นจากปี 2557 เป็ นผลมาจากรายได้ จากการให้ บริ การที่สงู ขึ ้น รวมถึงประสิทธิภาพ
ในการบริ หารงาน ทาให้ คา่ ใช้ จา่ ยในการให้ บริ การ และต้ นทุนทางการเงินลดลง
สินทรัพย์
ส่ วนประกอบของสินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทฯ มีสนิ ทรัพย์รวม 2,087.3 ล้ านบาท แบ่งเป็ นสินทรัพย์หมุนเวียนร้ อยละ 29.9
และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนร้ อยละ 70.1
สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2557 จานวน 47.3 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 2.3 เป็ นผลมาจากการ
เพิ่มขึ ้นของรายการในสินทรัพย์หมุนเวียน 85.7 ล้ านบาท คือ เงินลงทุนชัว่ คราวจานวน 79.2 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นของบริษัท
ย่อยที่จดั ตังขึ
้ ้นใหม่จานวน 70.2 ล้ านบาท ในขณะที่สนิ ทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง 38.4 ล้ านบาท จากการคานวณค่าเสือ่ ม
ราคาในระหว่างปี ของอาคาร และอุปกรณ์ และค่าตัดจาหน่ายของสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

เงินลงทุนชั่วคราว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทฯ มีเงินลงทุนชัว่ คราว 397.0 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2558
จานวน 79.2 ล้ านบาท โดยเงินลงทุนชัว่ คราวมีสดั ส่วนเป็ นร้ อยละ 63.7 ของสินทรัพย์หมุนเวียน
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ลุกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ่ นื
หน่ วย : ล้ านบาท

ปี 2558

ปี 2557

ลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ่ นื
ยังไม่ถงึ กาหนดชาระ

27.0

15.6

ไม่เกิน 3 เดือน

4.5

6.3

3 - 6 เดือน

0.3

-

6 - 12 เดือน

0.5

7.6

เกินกว่า 12 เดือน

6.3

9.0

38.6

38.5

หัก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ

(6.6)

(2.9)

ลูกหนีก้ ารค้ า – สุทธิ

32.0

35.6

รายได้ ค้างรับ

123.1

111.0

หัก ค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ

(10.6)

-

รายได้ ค้างรับ– สุทธิ

112.5

111.0

ค่าใช้ จา่ ยจ่ายล่วงหน้ า

1.9

2.1

ลูกหนี ้อื่น

0.6

0.6

รวมลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ่ นื

147.0

149.3

อัตราส่ วนหมุนเวียนลูกหนีก้ ารค้ า (เท่ า)

12.55

9.04

29

40

ร้ อยละของค่ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญต่ อลูกหนีก้ ารค้ า

17.1%

7.6%

ร้ อยละของค่ าเผื่อหนีส้ งสัยจะสูญต่ อรายได้ ค้างรับ

8.6%

-

ค้ างชาระ

รายได้ ค้างรับ

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลี่ย (วัน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทฯ มีลกู หนี ้การค้ าจากบุคคลภายนอก หรื อ นิติบคุ คล
ภายนอกรวมสุทธิ 32.0 ล้ านบาท และ 35.6 ล้ านบาท ตามลาดับ ซึง่ สามารถอธิบายได้ ดงั นี ้
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-

หากพิจารณาจากอายุลกู หนี ้การค้ าในตารางข้ างต้ น จะเห็นว่า ระยะเวลาการค้ างชาระของลูกหนี ้โดยส่วน
ใหญ่ จะเป็ นลูกหนี ้ที่ยงั ไม่ถงึ กาหนดชาระ จานวน 27.0 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นไปตามระยะเวลาการให้ สนิ เชื่อของ
บริ ษัทฯ นอกจากนี ้ เมื่อเปรี ยบเทียบอัตราส่วนหมุนเวียนของลูกหนี ้การค้ า และระยะเวลาเก็บหนี ้เฉลีย่ แล้ ว
ใกล้ เคียงกับนโยบายในการให้ เครดิตเทอมเฉลีย่ ของบริษัทฯ ประมาณ 30-60 วัน

-

ลูกหนี ้ที่มีอายุหนี ้เกินกว่า 12 เดือน จานวน 6.3 ล้ านบาท โดยบริ ษัทฯ ได้ มีนโยบายการให้ สนิ เชื่ออย่าง
ระมัดระวัง เนื่องจากมีฐานลูกค้ าที่หลากหลาย ซึง่ ลูกค้ าบางกลุม่ จะเป็ นกลุม่ ราชการทีม่ ีฐานะการเงิน
มัน่ คง และลูกค้ าภาคเอกชนที่มคี วามน่าเชื่อถือได้ นอกจากการให้ สนิ เชื่ออย่างระมัดระวังแล้ ว บริ ษัทฯ มี
นโยบายการตังส
้ ารองหนี ้
สูญจากลูกหนี ้การค้ าที่คาดว่าจะไม่ได้ รับชาระหนี ้ โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บหนี ้และ
ความสามารถในการชาระหนี ้ของลูกหนี ้ ประกอบกับพิจารณาความเพียงพอของสารองค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะ
สูญ โดยถือตามการประเมินจากหนี ้ที่ค้างเกินกาหนดชาระของลูกหนี ้แต่ละราย ซึง่ บริ ษัทฯ ได้ มีการติดตาม
ทวงถามหนี ้จากลูกหนี ้อย่างเคร่งครัด พร้ อมกับมีการทบทวนค่าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญในทุกงวดบัญชีอย่าง
สม่าเสมอ เพื่อให้ มลู หนี ้ที่คงเหลือในงบการเงินมีมลู ค่าที่สะท้ อนตามมูลค่าหนี ้ที่จะได้ รับจริ ง โดยในระหว่างปี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทย่อยมีการตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญของลูกหนี ้การค้ าเพิ่มขึ ้น 3.8 ล้ าน
บาท จากปี 2557

รายได้ ค้างรับ เป็ นรายได้ ของธุรกิจให้ บริ การเกี่ยวกับการติดตังระบบสารสนเทศ
้
จะรับรู้เป็ นรายได้ ตามอัตราส่วน
ของงานที่ทาเสร็ จ อัตราส่วนของงานที่ทาเสร็ จคานวณจากต้ นทุนที่เกิดขึ ้นจริ งจนถึงปั จจุบนั เทียบเป็ นสัดส่วนกับประมาณ
การต้ นทุนทังสิ
้ ้นที่คาดว่าจะใช้ สาหรับแต่ละโครงการ โดยจะตังส
้ ารองค่าเผื่อผลขาดทุนสาหรับโครงการติดตังระบบ
้
สารสนเทศทังจ
้ านวนเมื่อทราบแน่ชดั ว่าโครงการติดตังระบบสารสนเทศนั
้
นจะประสบผลขาดทุ
้
น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
บริ ษัทย่อยได้ พิจารณาตังค่
้ าเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญของรายได้ ค้างรับเป็ นจานวน 10.6 ล้ านบาท
สินค้ าคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 สินค้ าคงเหลือมีจานวน 0.26 ล้ านบาท และ 0.32 ล้ านบาท
ตามลาดับ ซึง่ สินค้ าคงเหลือเป็ นสินค้ าประเภทอาหารและเครื่ องดื่มของธุรกิจให้ บริ การที่พกั อาศัย
สินค้ าคงเหลือแสดงด้ วยราคาทุนหรื อมูลค่าสุทธิที่จะได้ รับแล้ วแต่ราคาใดจะตา่ กว่า ราคาทุนของสินค้ าคานวณโดย
วิธีถวั เฉลีย่ เคลือ่ นที่ ต้ นทุนของการซื ้อประกอบด้ วยราคาซื ้อ และค่าใช้ จา่ ยทีเ่ กี่ยวข้ องโดยตรงกับการซื ้อสินค้ านัน้ เช่นค่า
อากรขาเข้ าและค่าขนส่ง หักด้ วยส่วนลดจากการจ่ายเงินตามเงื่อนไขกลุม่ บริ ษัทบันทึกบัญชีคา่ เผื่อการลดมูลค่าของสินค้ า
เก่า ล้ าสมัย หรื อเสือ่ มคุณภาพเท่าที่จาเป็ น
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เงินฝากธนาคารที่มีภาระคา้ ประกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทฯ มีเงินฝากธนาคารที่มีภาระค ้าประกันจานวน 13.9
ล้ านบาท และ 12.9 ล้ านบาท ตามลาดับ ซึง่ เพิ่มขึ ้นจานวน 1.0 ล้ านบาท จากบริ ษัทย่อยทีน่ าเงินฝากประจาไปใช้ เป็ น
หลักประกันสาหรับการให้ บริ การติดตังซอฟต์
้
แวร์ กบั บริษัทแห่งหนึง่
สินทรัพย์ ไม่ มตี ัวตน – สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทฯ มีสินทรัพย์ไม่มีตวั ตน - สุทธิ 6.5 ล้ านบาท และ 11.6
ล้ านบาท ตามลาดับ ซึง่ มูลค่าที่ลดลงของสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนจานวน 5.1 ล้ านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการตัดจาหน่าย
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีเ่ กิดจากการซื ้อธุรกิจจานวน 8.1 ล้ านบาท และการซื ้อสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนเพิ่มขึ ้นจานวน 3.8 ล้ าน
บาทของธุรกิจให้ บริการบริ หารอาคารสานักงาน
ค่ าความนิยม
ค่าความนิยมจานวน 4.6 ล้ านบาท เป็ นค่าความนิยมที่เกิดจากต้ นทุนการรวมธุรกิจส่วนที่สงู กว่ามูลค่ายุติธรรม
ของสินทรัพย์สทุ ธิที่ได้ มาจากการเข้ าซื ้อบริ ษัทย่อย (บริ ษัท คอนเวอร์ เจนซ์ซิสเทมส์ จากัด) ซึง่ บริ ษัทฯ แสดงค่าความนิยม
ตามราคาทุนหักค่าเผื่อการด้ อยค่าสะสม และจะทดสอบการด้ อยค่าของค่าความนิยมทุกปี หรื อ เมื่อใดก็ตามที่มีข้อบ่งชี ้ของ
การด้ อยค่าเกิดขึ ้น
สภาพคล่ อง
กระแสเงินสด
หน่ วย : ล้ านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน

ปี 2558

ปี 2557
92.0

(6.3)

(81.7)

(13.5)

(0.6)

3.9

9.7

(15.9)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้ นปี

62.2

78.0

เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดปลายปี

71.9

62.1

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่ าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ
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สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวม 71.9 ล้ านบาท โดยใน
ระหว่างปี มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ ้น 9.7 ล้ านบาท สาเหตุหลักมาจากกระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
ที่มีกาไรก่อนภาษี สงู ขึ ้น มีรายการหนี ้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ ้น และมี เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่นสูงขึ ้น ในขณะที่กระแสเงินสด
สุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุนจานวน 81.7 ล้ านบาท มาจากการซื ้อหน่วยลงทุนในกองทุนเปิ ดของสถาบันการเงินเพิ่มขึ ้น 73.7
ล้ านบาท ซึง่ ทาให้ เงินลงทุนชัว่ คราวเพิ่มขึ ้น

แหล่ งที่มาของเงินทุน
หนีส้ ิน ส่ วนของผู้ถอื หุ้น และอัตราส่ วนหนีส้ ินต่ อส่ วนของผู้ถอื หุ้น
หน่ วย : ล้ านบาท

เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน

ปี 2558

ปี 2557
-

12.7

36.7

14.9

หนี ้สินหมุนเวียนอื่น

6.7

7.7

ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน

9.6

6.6

31.1

23.3

101.5

83.4

1,985.8

1,956.6

0.05

0.04

เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น

หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่น
หนีส้ นิ รวม
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้น
อัตราส่ วนหนี้สนิ ต่ อส่ วนของผู้ถอื หุ้น (เท่ า)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทฯ มี หนี ้สินรวมจานวน 101.5 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2557
จานวน 18.1 ล้ านบาท สาเหตุหลักมาจากเจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่นที่เพิ่มขึ ้น 21.7 ล้ านบาท จากธุรกิจให้ บริ การเกี่ยวกับ
การติดตังระบบสารสนเทศ
้
14.6 ล้ านบาท และจากธุรกิจให้ บริ การที่พกั อาศัย 6.0 ล้ านบาท, หนี ้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ ้น
จ านวน 7.8 ล้ า นบาท จากผลตอบแทนพิ เ ศษค้ า งจ่ า ยให้ บริ ษั ท ในกลุ่ม โรงแรมที่ รั บ จ้ างบริ ห ารงาน และภาระผูก พัน
ผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ ้น 3.0 ล้ านบาท จากการจัดทารายงานผลประโยชน์พนักงานครัง้ ใหม่ในระหว่างปี 2558 โดยนัก
คณิตศาสตร์ ประกันภัย
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 31 ธันวาคม 2557 บริ ษัทฯ มีสว่ นของผู้ถือหุ้นจานวน 1,985.8 ล้ านบาท และ
1,956.6 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ ้นจากการจดทะเบียนเพิ่มทุน และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญรวม 12.3
ล้ านบาท จากการที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิได้ แสดงความจานงในการใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญในระหว่างปี 2558 และอีกส่วน
หนึง่ มาจากผลกาไรจากการดาเนินงานในปี 2558 บริ ษัทฯ มีการตังทุ
้ นสารองตามกฎหมายเพิ่มขึ ้นในปี 2558 จานวน 1.9
ล้ านบาท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีอตั ราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 0.05 เท่า เพิ่มขึ ้นจากวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่
มีอตั ราส่วน 0.04 เท่า จากการเพิ่มขึ ้นของหนี ้สินรวมในปี 2558

ภาระผูกพันด้ านหนีส้ ิน
บริ ษัทฯ มีภาระผูกพันด้ านหนี ้สินที่จะเกิดขึ ้น 2 ประเภท คือ
ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่ าดาเนินงาน
บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยได้ เข้ าทาสัญญาเช่าดาเนินงานที่เกี่ยวข้ องกับการเช่าอุปกรณ์และสัญญาบริ การ
โดยมีอายุของสัญญาตังแต่
้ 1 ถึง 4 ปี ดังนี ้
หน่ วย : พันบาท

ภายใน 1 ปี
มากกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี

ปี 2558

ปี 2557
3,752

3,684

800

1,244

ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาให้ บริการระยะยาว
เป็ นภาระผูกพันที่บริ ษัทใหญ่ ได้ ทาสัญญาการจัดการกับ บริ ษัทในกลุ่มโรงแรมระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียง เพื่อ
ว่าจ้ างให้ กลุม่ โรงแรมดังกล่าวเป็ นผู้บริ หารงานอาคารที่พกั อาศัยของบริ ษัทฯ โดยภายใต้ เงื่อนไขตามสัญญา บริ ษัทฯต้ องจ่าย
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้ แก่บริ ษัทคูส่ ญ
ั ญาตามอัตราที่ระบุในสัญญา โดยสัญญาบริ หารอาคารที่พกั อาศัยมีระยะเวลา 30 ปี
นับตังแต่
้ เริ่ มเปิ ดดาเนินกิ จการ และมีสิทธิ ต่ออายุสญ
ั ญานี ้ได้ อีกอย่างน้ อย 10 ปี โดยในระหว่างปี 2558 บริ ษัทฯ มีค่าที่
ปรึกษาและค่าใช้ จ่ายภายใต้ สญ
ั ญาดังกล่าวเป็ นจานวนเงินประมาณ 14.9 ล้ านบาท
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ปั จจัยที่มีผลกระทบต่ อผลการดาเนินงานในอนาคต
ภาวะธุรกิจในไตรมาสที่ 1/2559 คาดว่ายังขยายตัวได้ ตอ่ เนื่องจากความเชื่อมัน่ ของภาคเอกชนที่ปรับดีขึ ้นและ
ผลของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรวมถึงนโยบายการลงทุนของภาครัฐทีช่ ดั เจนและเป็ นรูปธรรมมากขึ ้น
การบริ โภค
ภาคเอกชนมีแนวโน้ มขยายตัวจากความเชื่อมัน่ และกาลังซื ้อของผู้บริ โภคที่ปรับเพิ่มขึ ้นจากผลของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของภาครัฐ อย่างไรก็ดี ผู้ประกอบการบางส่วนยังรอดูการฟื น้ ตัวของเศรษฐกิจและความชัดเจนจากนโยบายของภาครัฐ
สาหรับการท่องเที่ยวในไตรมาส 1/2559 ยังมีแนวโน้ มเติบโตต่อเนื่องและเน้ นปรับรูปแบบจากเดิมที่มีนโยบาย
ส่งเสริ มการเพิ่มจานวนนักท่องเทีย่ วเป็ นการเพิม่ มูลค่าของนักท่องเที่ยวผ่านการใช้ จ่ายและจานวนวันที่เข้ าพักด้ วยการจูงใจ
ให้ นกั ท่องเที่ยวแวะเยี่ยมชมแหล่งท่องเทีย่ วในจังหวัดใกล้ เคียง อย่างไรก็ดีผ้ ปู ระกอบการมุง่ ทาตลาดเพื่อดึงดูดกลุม่ ลูกค้ า
องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนให้ จดั ประชุมสัมมนาเพื่อทดแทนจานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ลดลงเป็ นปกติในช่วงไตรมาส
แรกของทุกปี ทังนี
้ ้ผู้ประกอบการประเมินว่าการแจ้ งเตือนมาตรฐานการบินของไทยไม่ได้ สง่ ผลต่อการท่องเที่ยวมากนัก แต่
อาจกระทบต่อการขยายเส้ นทางบินในอนาคตและแนวโน้ มรายได้ ที่อาจปรับลดลงบ้ างหากสายการบินของไทยถูกประเมินว่า
ไม่อยูใ่ นมาตรฐานเดียวกับสายการบินคูส่ ญ
ั ญา (Code share)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

ลงลายมือชื่อ___________________________________
(นางสาวปรียาพร อภิวาทน์วทิ ยะ)
ผู้อานวยการฝ่ ายบริ การบัญชี
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