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ที่ 001/2559 
          
 

วนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์  2559 
 

เร่ือง การวเิคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ ประจ าปี 2558 

เรียน   กรรมการและผู้จดัการ  ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

บริษัท พริน้ซิเพิล แคปิตอล จ ากดั (มหาชน) ขอชีแ้จงผลการด าเนนิงานของบริษัทส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2558  โดยในงบการเงินรวมของปี 2558  จะประกอบด้วยบริษัทยอ่ย 3 บริษัท คือ บริษัท พริน้ซเิพิล อินเวสท์เมนท์ จ ากดั, 
บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จ ากดั และบริษัท  แบงค็อก เซนเตอร์ ดิสตริค จ ากดั (เร่ิมรวมในงบการเงินของบริษัทฯ ตัง้แต่
วนัท่ี 7 กนัยายน พ.ศ. 2558)  ในขณะท่ีงบการเงินรวมของปี 2557 จะประกอบด้วยบริษัทยอ่ยเพียง 2 บริษัทเทา่นัน้ 
 

 
การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจัดการ (Management Discussion and Analysis: MD&A) 
 
ภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่มีผลต่อการด าเนินงาน นโยบาย  กลยุทธ์  และการเลือกตัดสินใจทางธุรกิจ
  
  
 เศรษฐกิจในไตรมาสที่ 4/2558  ปรับตวัดีขึน้จากไตรมาสก่อน ตามการบริโภคและการลงทนุภาคเอกชน รวมถึงการ
ทอ่งเที่ยวที่ปรับดีขึน้ การบริโภคภาคเอกชนปรับดีขึน้จากผลของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐโดยเฉพาะมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจช่วงระหวา่งวนัท่ี 25-31 ธนัวาคม 2558 (มาตรการช้อปช่วยชาติ) และการเร่งซือ้รถยนต์ก่อน ปรับโครงสร้าง
ภาษีสรรพสามิตเป็นสาคัญ  การลงทุนภาคเอกชนส่วนใหญ่ยังเป็นการลงทุนในเคร่ืองจักรเพื่อซ่อมแซมและปรับปรุง
ประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงทดแทนแรงงานที่มีแนวโน้มหายากขึน้ ส าหรับภาคอสงัหาริมทรัพย์ปรับดีขึน้จากผลของ
มาตรการกระตุ้นภาคอสงัหาริมทรัพย์ 
 
 การทอ่งเที่ยวในไตรมาสที่ 4/2558 ปรับดีขึน้หลงัหดตวัในไตรมาสก่อนหน้าจากเหตกุารณ์ระเบิดที่ราชประสงค์ ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อความเช่ือมั่นของนักท่องเที่ยว โดยเป็นการเพิ่มขึน้จากนักท่องเที่ยวคนไทยและนักท่องเที่ยวต่ างชาติ
โดยเฉพาะจีนและยุโรป (ไม่รวมรัสเซีย) ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการอนุญาตให้สายการบินต่างชาติสามารถบินตรงมาลงที่
สนามบินเชียงใหม่และสนามบินภูเก็ต สะท้อนจากรายได้ของธุรกิจโรงแรมและที่พักในหลายพืน้ที่ปรับเพิ่มขึน้ ทัง้นี ้
เหตกุารณ์ความไมส่งบในฝร่ังเศสไมไ่ด้สง่ผลกระทบโดยตรงตอ่ธุรกิจทอ่งเที่ยวของไทย 
  
 จากผลการปรับตวัของเศรษฐกิจ รวมถึงการทอ่งเที่ยวที่ดีขึน้ สง่ผลให้ธุรกิจของบริษัทฯ ที่ประกอบธุรกิจให้บริการที่
พกัอาศยัมีรายรับท่ีเพิ่มขึน้  และส าหรับธุรกิจให้บริการเก่ียวกบัการติดตัง้ระบบสารสนเทศของบริษัทยอ่ยก็มีรายรับที่เพิ่มขึน้
เช่นกนั 
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วิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะการเงนิ 
 
 งบก าไรขาดทนุของปี 2558  แสดงรายได้จากการให้บริการรวมจ านวน 424.7 ล้านบาท ต้นทนุการให้บริการรวม
จ านวน 249.9 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการให้บริการและบริหารรวมจ านวน 165.5 ล้านบาท โดยมีก าไรสทุธิรวมส าหรับปี
จ านวน 17.5 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้จากปี 2557 จ านวน  4.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.3 โดยสามารถอธิบายการ
เปลีย่นแปลงหลกั ได้ดงันี ้

 
รายได้จากการให้บริการ 

                
 
 
หน่วย : ล้านบาท 

ธุรกิจให้บริการที่พัก
อาศัย 

ธุรกิจให้บริการบริหาร 
อาคารส านักงาน 

ธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับ
การติดตัง้ระบบ
สารสนเทศ 

รวม 

 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 
รายได้จากการให้บริการ 214.2 191.4 43.0 42.0 167.5 130.7 424.7 364.1 

         

 
 

ส าหรับปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการเทา่กบั  424.7 ล้านบาท เพิ่มขึน้  60.6 ล้านบาท  หรือร้อยละ 
16.6 เมื่อเทียบกบัรายได้จากการให้บริการของปี 2557 โดยเป็นผลมาจาก 

 

1. ธุรกิจให้บริการที่พกัอาศยั (แมริออท เอ็คเซค็ควิทีฟ อพาร์ทเม้นท์ สาทร วิสต้า – กรุงเทพฯ)  มีรายได้เพิ่มขึน้ 
22.8 ล้านบาท  หรือร้อยละ 11.9  โดยมีอตัราการเข้าพกัเพิ่มขึน้จากร้อยละ 79.4 ในปี 2557 มาอยูท่ี่ร้อยละ 
85.8 ในปี2558 และมีอตัราคา่ห้องเฉลีย่ปรับตวัสงูขึน้ร้อยละ 4.9 (160.4 บาท) จากปี 2557 

2. ธุรกิจให้บริการบริหารอาคารส านกังาน มีรายได้เพิ่มขึน้ 0.9 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.2  โดยรายได้จากการ
ให้บริการบริหารอาคารส านกังานมีจ านวนเทา่เดมิ ในขณะท่ีมีรายได้จากการให้บริการอื่น ๆ เพิ่มขึน้ 

3. ธุรกิจให้บริการเก่ียวกบัการติดตัง้ระบบสารสนเทศของบริษัทยอ่ยมีรายได้เพิ่มขึน้ 36.8 ล้านบาท  คิดเป็นร้อย
ละ 28.2  จากการรับตดิตัง้ระบบสารสนเทศในโครงการใหมเ่พิม่ขึน้  
 

 
ต้นทุนการให้บริการ 
 

 
 
หน่วย : ล้านบาท 

ธุรกิจให้บริการท่ีพัก
อาศัย 

ธุรกิจให้บริการ
บริหาร 

อาคารส านักงาน 

ธุรกิจให้บริการ
เก่ียวกับการตดิตัง้
ระบบสารสนเทศ 

ธุรกิจให้บริการ 
ท่ีปรึกษาด้านธุรกิจ 

รวม 

 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557 

ต้นทนุการให้บริการ 93.8 92.6 21.9 22.2 134.2 90.0 - 7.3 249.9 212.1 
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ต้นทนุการให้บริการจ านวน 249.9 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2557 จ านวน 37.7 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 17.8 เป็นผล

มาจาก 
1. ธุรกิจให้บริการท่ีพกัอาศยั ต้นทนุในปี 2558 เพิ่มขึน้ 1.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.3  จากรายได้ที่เพิม่ขึน้ของ

ธุรกิจนี ้
2. ธุรกิจให้บริการบริหารอาคารส านกังาน   ซึง่ประกอบด้วยเงินเดือนพนกังานและคา่ใช้จา่ยตา่งๆที่ใช้ในการดแูล

อาคาร โดยต้นทนุในปี 2558 ลดลงจ านวน 0.3  ล้านบาท หรือร้อยละ 1.4  
3. ธุรกิจให้บริการเก่ียวกบัการติดตัง้ระบบสารสนเทศ  ต้นทนุในปี 2558 เพิ่มขึน้ 44.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 49.1 

จากการจ้างบคุลากรเพิ่มขึน้ ตามการรับตดิตัง้ระบบสารสนเทศในโครงการใหม ่ 
4. ธุรกิจให้บริการท่ีปรึกษาด้านธุรกิจ มีต้นทนุในปี 2557 จ านวน 7.3 ล้านบาท ในขณะท่ีปี 2558 ไมม่ีต้นทนุ

เกิดขึน้ 
 
 
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ ค่าใช้จ่ายในการบริหาร และต้นทุนทางการเงนิ 
  

คา่ใช้จา่ยในการให้บริการจ านวน 11.7 ล้านบาท เป็นคา่ใช้จ่ายทางการตลาดของธุรกิจให้บริการท่ีพกัอาศยั โดย
ลดลงจากปี 2557 จ านวน 0.1 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 1.1  ซึง่โดยปกติคา่ใช้จ่ายประเภทนีจ้ะแปรผนัตามรายได้ของธุรกิจ 
โดยในปี 2558 จะเห็นได้วา่รายได้จากธุรกิจนีส้งูขึน้ถึงร้อยละ 11.9 ในขณะท่ีคา่ใช้จา่ยในการให้บริการลดลง ซึง่สะท้อนให้
เห็นถึงประสทิธิภาพในการบริหารงานของผู้บริหารเป็นอยา่งดี 

 

คา่ใช้จา่ยในการบริหารจ านวน 153.9 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2557 เป็นจ านวน 16.2 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.7 
มีสาเหตหุลกัมาจาก 

1. ธุรกิจให้บริการท่ีพกัอาศยั มีคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน 2.1 ล้านบาท 
2. ธุรกิจให้บริการบริหารอาคารส านกังาน   มีคา่ใช้จา่ยเก่ียวกบัพนกังานสงูขึน้ 15.3 ล้านบาท เนื่องจากอยูใ่น

ระหวา่งการปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อให้รองรับการเติบโตของธุรกิจในปี 2559 จึงท าให้มีการวา่จ้างบคุลากร
เพิ่มขึน้  รวมถงึมเีงินคา่ตอบแทนกรรมการพเิศษเพิ่มขึน้ 1.5 ล้านบาท 

3. ธุรกิจให้บริการเก่ียวกบัการติดตัง้ระบบสารสนเทศ  มีการตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของลกูหนีก้ารค้า และ
รายได้ค้างรับในปี 2558 จ านวน 14.4 ล้านบาท ซึง่สงูกวา่ปี 2557 อยู ่12.0 ล้านบาท (ปี 2557 มีคา่เผ่ือหนี ้
สงสยัจะสญูอยูเ่พยีง 2.4 ล้านบาท)  

4. ในปี 2558 มีรายการตดัจ าหนา่ยสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน และคา่เสือ่มราคายานพาหนะที่เกิดจากการซือ้ธุรกิจ
จ านวน 8.3 ล้านบาท  ลดลงจากปี 2557 จ านวน 13.9 ล้านบาท 
 

ด้วยหนีส้นิตามสญัญาเชา่ทางการเงินของบริษัทยอ่ยได้หมดลงในระหวา่งปี 2558 และเงินเบิกเกินบญัชีจาก
สถาบนัการเงินของบริษัทยอ่ยลดลงจากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ถงึจ านวน 12.7 ล้านบาท หรือเกือบร้อยละ 100 จึงท าให้
ต้นทนุทางการเงินลดลงจากปี 2557 จ านวน 0.5 ล้านบาท หรือร้อยละ 32.5  
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อัตราก าไรขัน้ต้น อัตราก าไรสุทธิ และอัตราผลตอบแทนผู้ถอืหุ้น (ROE) 

 

 ปี 2558 ปี 2557 

อตัราก าไรขัน้ต้น 41.2% 41.7% 

อตัราก าไรสทุธิ 4.1% 3.6% 

อตัราผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้น (ROE) 0.9% 0.7% 

 
  
 

เนื่องจากการจ้างบคุลากรเพิ่มขึน้ ตามการรับติดตัง้ระบบสารสนเทศในโครงการใหมข่องบริษัทยอ่ยในปี 2558 จึง
ท าให้อตัราก าไรขัน้ต้นรวมลดลงจากปี 2557  ทัง้ ๆ ที่รายได้รวมของบริษัทฯ สงูขึน้ 

 
บริษัทฯ มีอตัราก าไรสทุธิเพิม่ขึน้จากปี 2557  เป็นผลมาจากรายได้จากการให้บริการที่สงูขึน้ รวมถึงประสทิธิภาพ

ในการบริหารงาน ท าให้คา่ใช้จา่ยในการให้บริการ และต้นทนุทางการเงินลดลง  
 
สินทรัพย์  
 
 ส่วนประกอบของสินทรัพย์ 
 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวม  2,087.3 ล้านบาท แบง่เป็นสนิทรัพย์หมนุเวียนร้อยละ 29.9 
และสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนร้อยละ 70.1 

 
 

สนิทรัพย์รวมเพิ่มขึน้จากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 จ านวน  47.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.3 เป็นผลมาจากการ
เพิ่มขึน้ของรายการในสนิทรัพย์หมนุเวยีน 85.7 ล้านบาท  คือ เงินลงทนุชัว่คราวจ านวน 79.2 ล้านบาท ซึง่เป็นของบริษัท
ยอ่ยที่จดัตัง้ขึน้ใหมจ่ านวน 70.2 ล้านบาท ในขณะท่ีสนิทรัพย์ไมห่มนุเวยีนลดลง 38.4 ล้านบาท จากการค านวณคา่เสือ่ม
ราคาในระหวา่งปีของอาคาร และอปุกรณ์ และคา่ตดัจ าหนา่ยของสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตน 
 
 

เงนิลงทุนชั่วคราว 
 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558   บริษัทฯ มีเงินลงทนุชัว่คราว 397.0 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
จ านวน  79.2  ล้านบาท โดยเงินลงทนุชัว่คราวมีสดัสว่นเป็นร้อยละ 63.7 ของสนิทรัพย์หมนุเวยีน   
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ลุกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น 
 

 
หน่วย : ล้านบาท ปี 2558 ปี 2557 

ลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น   

ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ 27.0 15.6 

ค้างช าระ   

    ไมเ่กิน 3 เดือน 4.5 6.3 

    3 - 6 เดือน 0.3 - 

    6 - 12 เดือน 0.5 7.6 

    เกินกวา่ 12 เดือน 6.3 9.0 

 38.6 38.5 

หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (6.6) (2.9) 

ลูกหนีก้ารค้า – สุทธิ 32.0 35.6 

รายได้ค้างรับ   

รายได้ค้างรับ 123.1 111.0 

หกั คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญู (10.6) - 

รายได้ค้างรับ– สุทธิ 112.5 111.0 

คา่ใช้จา่ยจ่ายลว่งหน้า 1.9 2.1 

ลกูหนีอ้ื่น 0.6 0.6 

รวมลูกหนีก้ารค้าและลูกหนีอ้ื่น 147.0 149.3 

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีก้ารค้า (เท่า) 12.55 9.04 

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลี่ย (วนั) 29 40 

ร้อยละของค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญต่อลกูหนีก้ารค้า 17.1% 7.6% 

ร้อยละของค่าเผ่ือหนีส้งสัยจะสูญต่อรายได้ค้างรับ 8.6% - 

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

ภายนอกรวมสทุธิ 32.0 ล้านบาท  และ 35.6 ล้านบาท ตามล าดบั  ซึง่สามารถอธิบายได้ดงันี ้ 
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- หากพิจารณาจากอายลุกูหนีก้ารค้าในตารางข้างต้น จะเห็นวา่ ระยะเวลาการค้างช าระของลกูหนีโ้ดยสว่น
ใหญ่ จะเป็นลกูหนีท้ี่ยงัไมถ่งึก าหนดช าระ  จ านวน  27.0 ล้านบาท  ซึง่เป็นไปตามระยะเวลาการให้สนิเช่ือของ
บริษัทฯ   นอกจากนี ้ เมื่อเปรียบเทียบอตัราสว่นหมนุเวยีนของลกูหนีก้ารค้า และระยะเวลาเก็บหนีเ้ฉลีย่แล้ว 
ใกล้เคยีงกบันโยบายในการให้เครดิตเทอมเฉลีย่ของบริษัทฯ ประมาณ 30-60 วนั  
 

- ลกูหนีท้ี่มีอายหุนีเ้กินกวา่ 12 เดือน จ านวน 6.3 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้มีนโยบายการให้สนิเช่ืออยา่ง
ระมดัระวงั    เนื่องจากมฐีานลกูค้าที่หลากหลาย    ซึง่ลกูค้าบางกลุม่จะเป็นกลุม่ราชการท่ีมีฐานะการเงิน
มัน่คง และลกูค้าภาคเอกชนที่มคีวามนา่เช่ือถือได้   นอกจากการให้สนิเช่ืออยา่งระมดัระวงัแล้ว บริษัทฯ มี
นโยบายการตัง้ส ารองหนี ้
สญูจากลกูหนีก้ารค้าที่คาดวา่จะไมไ่ด้รับช าระหนี ้โดยพิจารณาจากประสบการณ์ในการเก็บหนีแ้ละ
ความสามารถในการช าระหนีข้องลกูหนี ้ ประกอบกบัพิจารณาความเพยีงพอของส ารองคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะ
สญู  โดยถือตามการประเมินจากหนีท้ี่ค้างเกินก าหนดช าระของลกูหนีแ้ตล่ะราย ซึง่บริษัทฯ ได้มีการติดตาม
ทวงถามหนีจ้ากลกูหนีอ้ยา่งเคร่งครัด พร้อมกบัมกีารทบทวนคา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูในทกุงวดบญัชีอยา่ง
สม ่าเสมอ เพื่อให้มลูหนีท้ี่คงเหลอืในงบการเงินมีมลูคา่ที่สะท้อนตามมลูคา่หนีท้ี่จะได้รับจริง โดยในระหวา่งปี
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทยอ่ยมกีารตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของลกูหนีก้ารค้าเพิ่มขึน้ 3.8  ล้าน
บาท จากปี 2557 

 

รายได้ค้างรับ เป็นรายได้ของธุรกิจให้บริการเก่ียวกบัการตดิตัง้ระบบสารสนเทศ  จะรับรู้เป็นรายได้ตามอตัราสว่น
ของงานที่ท าเสร็จ อตัราสว่นของงานท่ีท าเสร็จค านวณจากต้นทนุที่เกิดขึน้จริงจนถึงปัจจบุนัเทยีบเป็นสดัสว่นกบัประมาณ
การต้นทนุทัง้สิน้ท่ีคาดวา่จะใช้ส าหรับแตล่ะโครงการ โดยจะตัง้ส ารองคา่เผ่ือผลขาดทนุส าหรับโครงการตดิตัง้ระบบ
สารสนเทศทัง้จ านวนเมื่อทราบแนช่ดัวา่โครงการตดิตัง้ระบบสารสนเทศนัน้จะประสบผลขาดทนุ  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 
บริษัทยอ่ยได้พิจารณาตัง้คา่เผ่ือหนีส้งสยัจะสญูของรายได้ค้างรับเป็นจ านวน 10.6 ล้านบาท 

 
สินค้าคงเหลือ 

   

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557  สนิค้าคงเหลอืมีจ านวน 0.26 ล้านบาท และ 0.32 ล้านบาท  
ตามล าดบั ซึง่สนิค้าคงเหลอืเป็นสนิค้าประเภทอาหารและเคร่ืองดื่มของธุรกิจให้บริการท่ีพกัอาศยั 

  

สนิค้าคงเหลอืแสดงด้วยราคาทนุหรือมลูคา่สทุธิที่จะได้รับแล้วแตร่าคาใดจะต า่กวา่ ราคาทนุของสนิค้าค านวณโดย
วิธีถวัเฉลีย่เคลือ่นท่ี ต้นทนุของการซือ้ประกอบด้วยราคาซือ้ และคา่ใช้จา่ยทีเ่ก่ียวข้องโดยตรงกบัการซือ้สนิค้านัน้ เช่นคา่
อากรขาเข้าและคา่ขนสง่ หกัด้วยสว่นลดจากการจ่ายเงินตามเง่ือนไขกลุม่บริษัทบนัทกึบญัชีคา่เผ่ือการลดมลูคา่ของสนิค้า
เก่า ล้าสมยั หรือเสือ่มคณุภาพเทา่ที่จ าเป็น 
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เงนิฝากธนาคารที่มีภาระค า้ประกัน 

 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557  บริษัทฯ  มีเงินฝากธนาคารท่ีมีภาระค า้ประกนัจ านวน 13.9 
ล้านบาท และ 12.9 ล้านบาท ตามล าดบั ซึง่เพิ่มขึน้จ านวน 1.0 ล้านบาท จากบริษัทยอ่ยทีน่ าเงินฝากประจ าไปใช้เป็น
หลกัประกนัส าหรับการให้บริการติดตัง้ซอฟต์แวร์กบับริษัทแหง่หนึง่ 

 
สินทรัพย์ไม่มตีัวตน – สุทธิ 

 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 และ 31 ธนัวาคม 2557   บริษัทฯ มีสินทรัพย์ไมม่ีตวัตน - สทุธิ 6.5 ล้านบาท และ 11.6 
ล้านบาท ตามล าดบั ซึง่มลูคา่ที่ลดลงของสนิทรัพย์ไมม่ตีวัตนจ านวน 5.1 ล้านบาท  สาเหตหุลกัเกิดจากการตดัจ าหนา่ย
สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนทีเ่กิดจากการซือ้ธุรกิจจ านวน  8.1 ล้านบาท และการซือ้สนิทรัพย์ไมม่ตีวัตนเพิ่มขึน้จ านวน  3.8 ล้าน
บาทของธุรกิจให้บริการบริหารอาคารส านกังาน 

 
ค่าความนิยม 

  

 คา่ความนิยมจ านวน   4.6  ล้านบาท  เป็นคา่ความนิยมที่เกิดจากต้นทนุการรวมธุรกิจสว่นท่ีสงูกวา่มลูคา่ยตุิธรรม
ของสนิทรัพย์สทุธิที่ได้มาจากการเข้าซือ้บริษัทยอ่ย (บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ซิสเทมส์ จ ากดั)   ซึง่บริษัทฯ แสดงคา่ความนิยม
ตามราคาทนุหกัคา่เผ่ือการด้อยคา่สะสม และจะทดสอบการด้อยคา่ของคา่ความนิยมทกุปี หรือ เมื่อใดก็ตามที่มีข้อบง่ชีข้อง
การด้อยคา่เกิดขึน้ 
 
สภาพคล่อง  
 
 กระแสเงนิสด 
 

 
หน่วย : ล้านบาท ปี 2558 ปี 2557 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนนิงาน 92.0 (6.3) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทนุ (81.7) (13.5) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน (0.6) 3.9 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ 9.7 (15.9) 

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดต้นปี 62.2 78.0 

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดปลายปี 71.9 62.1 
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 ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวม 71.9 ล้านบาท  โดยใน
ระหวา่งปีมีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพิ่มขึน้ 9.7 ล้านบาท สาเหตหุลกัมาจากกระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน  
ที่มีก าไรก่อนภาษีสงูขึน้  มีรายการหนีส้งสยัจะสญูเพิ่มขึน้ และมีเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นสงูขึน้ ในขณะที่กระแสเงินสด
สทุธิใช้ไปในกิจกรรมลงทนุจ านวน 81.7 ล้านบาท มาจากการซือ้หนว่ยลงทนุในกองทนุเปิดของสถาบนัการเงินเพิ่มขึน้ 73.7 
ล้านบาท ซึง่ท าให้เงินลงทนุชัว่คราวเพิ่มขึน้ 
 
  

  

แหล่งที่มาของเงนิทุน 
 
 หนีส้ิน ส่วนของผู้ถอืหุ้น และอัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 

 
หน่วย : ล้านบาท ปี 2558 ปี 2557 

เงินเบกิเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน - 12.7 

เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่น 36.7 14.9 

หนีส้นิหมนุเวียนอื่น 6.7 7.7 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 9.6 6.6 

หนีส้นิไมห่มนุเวียนอื่น 31.1 23.3 

หนีส้นิรวม 101.5 83.4 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น 1,985.8 1,956.6 

อัตราส่วนหน้ีสนิต่อส่วนของผู้ถอืหุ้น (เท่า) 0.05 0.04 

 
 
 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีหนีส้ินรวมจ านวน 101.5 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากวนัที่ 31 ธันวาคม 2557 
จ านวน 18.1 ล้านบาท สาเหตหุลกัมาจากเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นที่เพิ่มขึน้ 21.7 ล้านบาท จากธุรกิจให้บริการเก่ียวกบั
การติดตัง้ระบบสารสนเทศ 14.6 ล้านบาท และจากธุรกิจให้บริการที่พกัอาศยั 6.0 ล้านบาท, หนีส้ินไม่หมนุเวียนอื่นเพิ่มขึน้
จ านวน 7.8 ล้านบาท จากผลตอบแทนพิเศษค้างจ่ายให้บริษัทในกลุ่มโรงแรมที่ รับจ้างบริหารงาน และภาระผูกพัน
ผลประโยชน์พนกังานเพิ่มขึน้ 3.0 ล้านบาท จากการจดัท ารายงานผลประโยชน์พนกังานครัง้ใหม่ในระหว่างปี 2558 โดยนกั
คณิตศาสตร์ประกนัภยั 
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 ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558  และ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้นจ านวน 1,985.8 ล้านบาท และ 
1,956.6 ล้านบาท ตามล าดบั โดยสว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้จากการจดทะเบียนเพิ่มทนุ และสว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญัรวม 12.3 
ล้านบาท จากการที่ผู้ ถือใบส าคญัแสดงสิทธิได้แสดงความจ านงในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญัในระหว่าง ปี 2558 และอีกสว่น
หนึง่มาจากผลก าไรจากการด าเนินงานในปี 2558  บริษัทฯ มีการตัง้ทนุส ารองตามกฎหมายเพิ่มขึน้ในปี 2558 จ านวน 1.9 
ล้านบาท 
 
 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 มีอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น 0.05 เท่า เพิ่มขึน้จากวนัที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่
มีอตัราสว่น 0.04 เทา่ จากการเพิ่มขึน้ของหนีส้นิรวมในปี 2558 
 
 
ภาระผูกพันด้านหนีส้ิน 

 
 บริษัทฯ มีภาระผกูพนัด้านหนีส้นิท่ีจะเกิดขึน้ 2 ประเภท คือ 
 

 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาเช่าด าเนินงาน  
 

  บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยได้เข้าท าสญัญาเช่าด าเนินงานที่เก่ียวข้องกบัการเช่าอปุกรณ์และสญัญาบริการ 
โดยมีอายขุองสญัญาตัง้แต ่1 ถึง 4 ปี ดงันี ้
 

 
หน่วย : พนับาท ปี 2558 ปี 2557 

ภายใน 1 ปี 3,752 3,684 

มากกวา่ 1 ปี แตไ่มเ่กิน 4 ปี 800 1,244 

 
 ภาระผูกพันเกี่ยวกับสัญญาให้บริการระยะยาว 
 

 เป็นภาระผูกพนัที่บริษัทใหญ่ได้ท าสญัญาการจัดการกับบริษัทในกลุ่มโรงแรมระดบันานาชาติที่มีช่ือเสียง เพื่อ
วา่จ้างให้กลุม่โรงแรมดงักลา่วเป็นผู้บริหารงานอาคารที่พกัอาศยัของบริษัทฯ โดยภายใต้เง่ือนไขตามสญัญา บริษัทฯต้องจ่าย
คา่ธรรมเนียมตา่ง ๆ ให้แก่บริษัทคูส่ญัญาตามอตัราที่ระบใุนสญัญา โดยสญัญาบริหารอาคารที่พกัอาศยัมีระยะเวลา 30 ปี 
นบัตัง้แต่เร่ิมเปิดด าเนินกิจการ และมีสิทธิต่ออายุสญัญานีไ้ด้อีกอย่างน้อย 10 ปี โดยในระหว่างปี 2558 บริษัทฯ มีค่าที่
ปรึกษาและคา่ใช้จ่ายภายใต้สญัญาดงักลา่วเป็นจ านวนเงินประมาณ 14.9 ล้านบาท 
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ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานในอนาคต 

 
ภาวะธุรกิจในไตรมาสที่ 1/2559 คาดวา่ยงัขยายตวัได้ตอ่เนื่องจากความเช่ือมัน่ของภาคเอกชนที่ปรับดีขึน้และ 

ผลของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรวมถึงนโยบายการลงทนุของภาครัฐทีช่ดัเจนและเป็นรูปธรรมมากขึน้ การบริโภค
ภาคเอกชนมีแนวโน้มขยายตวัจากความเช่ือมัน่และกาลงัซือ้ของผู้บริโภคที่ปรับเพิ่มขึน้จากผลของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ของภาครัฐ อยา่งไรก็ดี ผู้ประกอบการบางสว่นยงัรอดกูารฟืน้ตวัของเศรษฐกิจและความชดัเจนจากนโยบายของภาครัฐ  

 
ส าหรับการทอ่งเที่ยวในไตรมาส 1/2559 ยงัมีแนวโน้มเติบโตตอ่เนื่องและเน้นปรับรูปแบบจากเดิมที่มีนโยบาย

สง่เสริมการเพิ่มจ านวนนกัทอ่งเทีย่วเป็นการเพิม่มลูคา่ของนกัทอ่งเที่ยวผา่นการใช้จ่ายและจ านวนวนัท่ีเข้าพกัด้วยการจงูใจ
ให้นกัทอ่งเที่ยวแวะเยี่ยมชมแหลง่ทอ่งเทีย่วในจงัหวดัใกล้เคียง อยา่งไรก็ดีผู้ประกอบการมุง่ท าตลาดเพื่อดงึดดูกลุม่ลกูค้า
องค์กรภาครัฐและภาคเอกชนให้จดัประชมุสมัมนาเพื่อทดแทนจ านวนนกัทอ่งเที่ยวตา่งชาติที่ลดลงเป็นปกติในช่วงไตรมาส
แรกของทกุปี ทัง้นีผู้้ประกอบการประเมินวา่การแจ้งเตือนมาตรฐานการบินของไทยไมไ่ด้สง่ผลตอ่การทอ่งเที่ยวมากนกั แต่
อาจกระทบตอ่การขยายเส้นทางบินในอนาคตและแนวโน้มรายได้ที่อาจปรับลดลงบ้างหากสายการบินของไทยถกูประเมินวา่
ไมอ่ยูใ่นมาตรฐานเดียวกบัสายการบินคูส่ญัญา (Code share) 
 

 

 

 

 

 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
                ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
 
      ลงลายมือช่ือ___________________________________    
                                                                       (นางสาวปรียาพร  อภิวาทน์วทิยะ)                    
                                              ผู้อ านวยการฝ่ายบริการบญัชี         


