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ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยโรงแรมศรีพันวา 

 

 

เอกสารแนบ 5 หนา 1 

สรุปฐานะทางการเงินและความสามารถในการรับประกันรายไดของ CID 

บริษัท ชาญอิสสระดีเวล็อปเมนท จํากัด (มหาชน) (“CID”) กอต้ังข้ึนเม่ือวันท่ี 22 ธันวาคม 2532 โดยมีทุนจดทะเบียน

เร่ิมแรกจํานวน 20 ลานบาท  ในเดือนมิถุนายน 2545 CID ไดแปรสภาพจากบริษัทจํากัดเปนบริษัทมหาชนจํากัดและเขา

จดทะเบียนหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในวันท่ี 16 ธันวาคม 2545  โดยปจจุบัน CID มีทุนจดทะเบียน

และทุนเรียกชําระแลวท้ังหมดประมาณ 790.87 ลานบาท และมีกลุมนายสงกรานต อิสสระ เปนผูถือหุนใหญ (ประมาณ

รอยละ 50 ของหุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมด) 

CID เปนหน่ึงในผูนําในธุรกิจพัฒนาและลงทุนดานอสังหาริมทรัพยในประเทศไทย โดยนับต้ังแตป 2550 – 2559  CID มี

การขยายธุรกิจอยางตอเน่ือง โดยมีการลงทุนและพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยท้ังในเขตกรุงเทพมหานครและแหลง

ทองเท่ียวท่ีสําคัญในประเทศไทย รวมเปนมูลคาโครงการกวา 20,000 ลานบาท  ปจจุบัน CID ดําเนินธุรกิจพัฒนาโครงการ

อสังหาริมทรัพยเพ่ือขาย โครงการโรงแรม โครงการอาคารสํานักงาน และโครงการศูนยการคาท้ังหมดรวม 12 แหง  โดย

ลาสุดในป 2555 CID ไดรับรางวัลท่ีสุดของนักพัฒนาอสังหาริมทรัพยของประเทศไทยจาก Thailand Property Awards 

ขอมูลทางการเงินโดยสรุปของ CID สําหรับป 2556 – 2558 และงวด 9 เดือนสําหรับป 2559 ส้ินสุด ณ วันที่ 30 

กันยายน 2559 มีดังนี ้

 

 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

(หนวย: พันบาท) 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน
รวม งวด 9 
เดือนส้ินสุด  

ณ วันที ่
31 ธันวาคม 

2556 

ณ วันที ่
31 ธันวาคม 

2557 

ณ วันที ่
31 ธันวาคม 

2558 

ณ วันที ่
30 กันยายน 

2559 

สินทรัพย     

สินทรัพยหมุนเวียน     

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 261,877 307,376 301,182         125,724  

เงินลงทุนช่ัวคราว 299,604 149,861 104,449        139,879  

ลูกหน้ีการคาและลูกหน้ีอ่ืน 36,362 59,514 71,270 
           

58,398  

ตนทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพ่ือขาย 2,222,137 3,006,764 4,224,357      4,276,172  

สินคาคงเหลือ 16,446 19,368 25,029           25,642  

เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทยอย - - -                     -  

เงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทรวม - - 1,000             3,000  

สวนของเงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอยท่ีถงึ
กําหนดรับชําระภายในหน่ึงป 

- - - 1,286 

เงินมัดจาํคาท่ีดิน 7,200 33,741 4,107 4,107 



ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยโรงแรมศรีพันวา 

 

 

เอกสารแนบ 5 หนา 2 

 

 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

(หนวย: พันบาท) 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน
รวม งวด 9 
เดือนส้ินสุด  

ณ วันที ่
31 ธันวาคม 

2556 

ณ วันที ่
31 ธันวาคม 

2557 

ณ วันที ่
31 ธันวาคม 

2558 

ณ วันที ่
30 กันยายน 

2559 

สินทรัพยหมุนเวียนอ่ืน 46,875 72,234 79,625        71,575  

รวมสินทรัพยหมุนเวียน 2,890,502 3,648,859 4,811,019 4,705,783 

สินทรัพยไมหมุนเวียน     

เงินฝากธนาคารท่ีมีภาระคํ้าประกัน 86,382 44,305 46,426           46,453  

เงินใหกูยืมระยะยาวแกบริษัทยอย-สุทธิ 

จากสวนท่ีถึงกําหนดรับชําระภายในหน่ึงป 
- - - - 

เงินลงทุนในบริษัทยอย - - - - 

เงินลงทุนในบริษัทรวม 655,952 644,005 639,313         633,191  

เงินลงทุนในบริษัทท่ีเก่ียวของกัน 148,967 148,967 148,967 
         

149,681  

อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน 198,867 197,000 269,300         269,300  

ท่ีดินอาคารและอุปกรณ 75,897 89,106 745,413         877,596  

ท่ีดินรอการพัฒนา - - - 218,329 

สินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 44,582 53,412 85,308           82,068  

สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืน 28,488 59,048 68,708           65,654  

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน 1,239,134 1,235,843 2,003,435 2,342,272  

รวมสินทรัพย 4,129,636 4,884,702 6,814,454 7,048,055  

 

 

 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

(หนวย: พันบาท) 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน
รวม งวด 9 
เดือนส้ินสุด 

ณ วันที ่
31 ธันวาคม 

2556 

ณ วันที ่
31 ธันวาคม 

2557 

ณ วันที ่
31 ธันวาคม 

2558 

ณ วันที ่
30 กันยายน 

2559 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน     

หนี้สินหมุนเวียน     

เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงิน 581 3,128 21,693           59,267  

เจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืน 337,315 422,850 533,687         510,588  

ต๋ัวแลกเงิน - - - 386,498 

สวนของเจาหน้ีเชาซ้ือท่ีถงึกําหนดชําระภายใน 9,957 6,451 7,157             6,714          
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เอกสารแนบ 5 หนา 3 

 

 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

(หนวย: พันบาท) 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน
รวม งวด 9 
เดือนส้ินสุด 

ณ วันที ่
31 ธันวาคม 

2556 

ณ วันที ่
31 ธันวาคม 

2557 

ณ วันที ่
31 ธันวาคม 

2558 

ณ วันที ่
30 กันยายน 

2559 

หน่ึงป 

สวนของเงินกูยมืระยะยาวท่ีถึงกําหนดชาํระ
ภายในหน่ึงป 

403,571 750,351 1,137,860 727,888  

สวนของหุนกูที่ถงึกําหนดชาํระภายในหน่ึงป - - 299,700         -  

เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน 20,000 50,000 174,625 103,000 

สวนของเงินกูยมืระยะยาวจากบริษัทท่ีเกี่ยวของ
กันท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 

20,000 50,000 42,000           42,000  

เงินมัดจาํรับและเงินรับลวงหนาจากการขาย
อสังหาริมทรัพย 

492,444 535,700 385,005         191,857  

เงินประกันผลงานคางจาย 75,696 75,099 127,986         148,724  

ภาษีเงินไดคางจาย 79,694 17,906 45,551          33,550  

รายไดคาธรรมเนียมรับลวงหนา - 33,440 -              

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 64,607 66,035 82,926 83,939          

รวมหนีสิ้นหมุนเวียน 1,503,864 2,010,960 2,858,190 2,294,025  

หนี้สินไมหมุนเวียน     

เจาหน้ีเชาซ้ือ-สุทธิจากสวนท่ีถงึกําหนดชาํระ
ภายในหน่ึงป 

12,939 10,020 7,384 7,314 

เงินกูยืมระยะยาว-สุทธิจากสวนท่ีถึงกําหนด
ชําระภายในหน่ึงป 

525,739 601,047 961,322 1,350,740 

เงินกูยืมระยะยาวจากบริษัทอ่ืน - - - 
15,000 

หุนกู-สุทธิจากสวนท่ีถงึกําหนดชาํระภายในหน่ึง
ป 

298,800 499,250 797,960 
       

1,097,897  

เงินกูยืมระยะยาวจากบริษัทท่ีเก่ียวของกัน-สุทธิ
จากสวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป 

- 12,000 - -                     

สํารองผลประโยชนระยะยาวของพนักงาน 59,876 49,830 51,634 54,727                      

หน้ีสินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี 81,789 81,698 97,891 92,228  

หน้ีสินไมหมุนเวียน 13,143 13,526 13,195           12,609  

รวมหนีสิ้นไมหมุนเวียน 992,286 1,267,371 1,929,386     2,630,485              

รวมหนีสิ้น 2,496,150 3,278,331 4,787,576 4,924,510  
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เอกสารแนบ 5 หนา 4 

 

 

งบแสดงฐานะทางการเงิน 

(หนวย: พันบาท) 

 

งบการเงินรวม 

งบการเงิน
รวม งวด 9 
เดือนส้ินสุด 

ณ วันที ่
31 ธันวาคม 

2556 

ณ วันที ่
31 ธันวาคม 

2557 

ณ วันที ่
31 ธันวาคม 

2558 

ณ วันที ่
30 กันยายน 

2559 

สวนของผูถือหุน     

ทุนเรือนหุน     

ทุนจดทะเบียนออกจาํหนายและชําระเต็มมูลคา
แลว 

    

หุนสามัญ 790,871,315 หุนมูลคาหุนละ1 บาท 

(31 ธันวาคม 2556-2558: หุนสามัญ 

719,999,598 หุน มูลคาหุนละ1บาท) 

720,000 720,000 720,000         790,871  

สวนเกินมูลคาหุน 23,781 23,781 23,781 23,781 

กําไรสะสม     

จัดสรรแลว-สํารองตามกฎหมาย 29,549 29,549 38,242          38,242  

จัดสรรแลว-สํารองหุนทุนซ้ือคืน - 3,578 24,642        24,642  

ยังไมไดจัดสรร 528,891 454,342 506,651         408,313 

องคประกอบอ่ืนของสวนของผูถอืหุน 34,319 34,666 34,538           22,049  

สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ 1,336,539 1,265,915 1,347,854      1,307,898  

หัก:หุนทุนซ้ือคืน - (3,578) (24,642)         (24,642) 

สวนของผูถือหุนของบริษัทฯ-สุทธิ 1,336,539 1,262,337 1,323,212      1,283,256  

สวนของผูมีสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมของ
บริษัทยอย 

296,947 344,035 703,666        840,289 

รวมสวนของผูถือหุน 1,633,486 1,606,371 2,026,878     2,123,545  

รวมหนีสิ้นและสวนของผูถือหุน 4,129,636 4,884,702 6,814,454    7,048,055  

หมายเหตุ: เน่ืองจากมีการปรับปรุงตัวเลขทางบัญชีในป 2557 ทําใหงบการเงินในป 2556 ไมสามารถเปรียบเทียบไดกับตัวเลขในงบการเงินป 2557 ป 

2558 และงวด 9 เดือนส้ินสุด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 
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เอกสารแนบ 5 หนา 5 

 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

(หนวย: พันบาท ยกเวนกําไรตอหุน
แสดงเปนบาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินรวม งวด 9 เดือน
ส้ินสุด 

ส้ินสุดวนัที ่
31 ธันวาคม 

2556 

 

ส้ินสุดวนัที ่
31 ธันวาคม 

2557 

 

ส้ินสุดวนัที ่
31 ธันวาคม 

2558 

 

ส้ินสุดวนัที ่
30 กันยายน 

2558 

ส้ินสุดวนัที ่
30 กันยายน 

2559 

 

กําไรขาดทุน:      

รายได      

รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย 545,936 1,091,623 2,040,687 
966,578  1,613,026  

รายไดคาเชาและคาบริการ 93,390 81,334 77,932 
59,034  61,061  

รายไดจากการประกอบกิจการโรงแรม 411,654 414,422 465,737       331,107        400,879  

กําไรจากการขายโครงการโรงแรมศรี
พันวา 

767,124 - - 
- - 

รายไดคาบริการและคาสาธารณูปโภค
จากโครงการอสังหาริมทรัพย 

25,988 26,348 30,374 
- - 

รายไดคาธรรมเนียมบริหารงานและ
คาธรรมเนียมอ่ืน 

4,922 5,348 63,200 62,558  68,489 

ดอกเบ้ียรับ 15,561 15,374 9,084 
- - 

อ่ืนๆ 20,868 9,559 56,695 
        36,346         41,721 

รวมรายได 1,885,443 1,644,007 2,743,709   1,455,623     2,185,176 

คาใชจาย    
  

ตนทุนขายอสังหาริมทรัพย 348,598 677,292 1,263,384      532,663   1,047,349  

ตนทุนคาเชาและคาบริการ 59,885 50,337 47,191         35,025          33,362  

ตนทุนจากการประกอบกิจการโรงแรม 287,864 357,420 409,692       289,086       361,702  

คาใชจายในการขาย 182,471 169,667 256,105      171,011        185,080  

คาใชจายในการบริหาร 387,301 346,306 393,802       275,911        345,710  

รวมคาใชจาย 1,266,119 1,601,023 2,370,174    1,303,696     1,973,203  

กําไร(ขาดทุน)กอนสวนแบงกาํไร
จากเงินลงทุนในบริษทัรวม
คาใชจายทางการเงินและคาใชจาย
ภาษีเงินได 

619,324 42,983 373,536      151,927        211,973  



ทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพยโรงแรมศรีพันวา 

 

 

เอกสารแนบ 5 หนา 6 

 

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

(หนวย: พันบาท ยกเวนกําไรตอหุน
แสดงเปนบาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินรวม งวด 9 เดือน
ส้ินสุด 

ส้ินสุดวนัที ่
31 ธันวาคม 

2556 

 

ส้ินสุดวนัที ่
31 ธันวาคม 

2557 

 

ส้ินสุดวนัที ่
31 ธันวาคม 

2558 

 

ส้ินสุดวนัที ่
30 กันยายน 

2558 

ส้ินสุดวนัที ่
30 กันยายน 

2559 

 

สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัท
รวม 

36,164 48,631 58,356 45,360 39,180 

กําไร(ขาดทุน)กอนคาใชจาย
ทางการเงินและคาใชจายภาษีเงิน
ได 

655,487 91,614 431,891       197,287       251,153  

คาใชจายทางการเงิน (67,368) (41,464) (63,219) 
   (47,208)       (80,853) 

กําไร(ขาดทุน)กอนคาใชจายภาษี
เงินได 

588,119 50,150 368,672     150,079      170,300  

คาใชจายภาษีเงินได (191,072) (31,312) (75,367)     (21,176)      (62,948) 

กําไรขาดทุนสําหรับป/งวด 397,048 18,838 293,305     128,903       107,352  

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน: - - - 
- - 

รายการท่ีจะไมถกูบันทึกในสวนของ
กําไรหรือขาดทุนในภายหลัง 

   
  

ผลกําไรจากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตรประกันภัย-สุทธิจาก
ภาษีเงินได 

- 7,679 - 
- - 

รายการท่ีจะถกูบันทึกในสวนของกําไร
หรือขาดทุนในภายหลัง 

   
  

กําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลคาเงิน
ลงทุนในหลักทรัพยเผ่ือขาย-สุทธิจาก
ภาษีเงินได 

(300) 347 (128) (128) (261) 

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป 396,748 26,863 293,177     128,775       107,091  

    
  

การแบงปนกําไร(ขาดทุน)    
  

สวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทฯ 302,738 (27,805) 131,674        47,104       (13,293)  

สวนท่ีเปนของผูมีสวนไดเสียท่ีไมมี
อํานาจควบคุมของบริษัทยอย 

94,310 46,642 161,631         81,799        120,645  
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งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

(หนวย: พันบาท ยกเวนกําไรตอหุน
แสดงเปนบาท) 

งบการเงินรวม งบการเงินรวม งวด 9 เดือน
ส้ินสุด 

ส้ินสุดวนัที ่
31 ธันวาคม 

2556 

 

ส้ินสุดวนัที ่
31 ธันวาคม 

2557 

 

ส้ินสุดวนัที ่
31 ธันวาคม 

2558 

 

ส้ินสุดวนัที ่
30 กันยายน 

2558 

ส้ินสุดวนัที ่
30 กันยายน 

2559 

 

 397,048 18,838 293,305      128,903      107,352  

    
  

การแบงปนกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ
รวม 

   
  

สวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทฯ 302,738 (20,224) 131,546         46,976        (13,554) 

สวนท่ีเปนของผูมีสวนไดเสียท่ีไมมี
อํานาจควบคุมของบริษัทยอย 

94,310 47,087 161,631         81,799       120,645 

 396,748 26,863 293,177     128,775       107,091 

    
  

กําไรตอหุนข้ันพ้ืนฐาน    
  

กําไร(ขาดทุน)สวนท่ีเปนของผูถือหุน
ของบริษัทฯ 

0.42 (0.04) 0.19 0.06 
(0.017) 

หมายเหตุ: เน่ืองจากมีการปรับปรุงตัวเลขทางบัญชีในป 2557 ทําใหงบการเงินในป 2556 ไมสามารถเปรียบเทียบไดกับตัวเลขในงบการเงินป 2557 ป 

2558 และงวด 9 เดือนส้ินสุด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 

 

วิเคราะหฐานะทางการเงินและผลการดําเนนิงานปส้ินสุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2556 – 2558 และงวดเกาเดอืน

ส้ินสุด วนัที ่30 กันยายน 2559 

ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย 

 CID มีสินทรัพยรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 จํานวน 6,814 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2557 

จํานวน 1,930 ลานบาทโดยประมาณ สินทรัพยที่มีการเปล่ียนแปลงเปนสาระสําคัญ ไดแก 

 1. เงินลงทุนช่ัวคราว ลดลงประมาณ 45 ลานบาท เน่ืองจาก CID มีการถอนเงินลงทุนระยะส้ันออกมา เพ่ือใชใน

การดําเนินธุรกิจของ CID ซ่ึงสวนใหญนํามาใชในการกอสรางโครงการตางๆ ท่ี CID กําลังพัฒนาอยู 

 2. ตนทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพ่ือขาย จํานวน 4,224 ลานบาท คิดเปนรอยละ 62 ของสินทรัพย

ท้ังหมด เพ่ิมข้ึนจากป 2557 ประมาณ 1,218 ลานบาท เน่ืองจาก CID กําลังพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยท่ีอยูระหวาง
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การกอสรางเพ่ือขาย 6 โครงการ และโรงแรมอีก 2 โครงการ ไดแก โครงการในกรุงเทพ 2 โครงการ คือ อิซซ่ี คอนโดมิเนียม 

สุขสวัสด์ิ และ ดิ อิสสระ คอลเล็คช่ัน สาทร โครงการคอนโดมิเนียมตากอากาศบริเวณชายหาดหัวหิน ชะอํา 2 โครงการ คือ 

บานทิวทะเลเฟส 2 บลูซัพฟาย และ โครงการบลู (BLU) โครงการคอนโดมิเนียมในจังหวัดเชียงใหม  1 โครงการ คือ ดิ อิส

สระ เชียงใหม โครงการบานพักตากอากาศบริเวณปากชอง-เขาใหญ 1 โครงการ คือ บานสีตวัน และโครงการบานพักตาก

อากาศบริเวณหาดนาใต จังหวัดพังงา ไดแกโครงการ บาบา บีชคลับ ภูเก็ต ซ่ึงประกอบไปดวยบานพักตากอากาศเพ่ือขาย 

และโรงแรมอยูในโครงการเดียวกัน นอกจากน้ี CID ยังดําเนินการกอสรางโรงแรมบาบา บีชคลับ หัวหิน บริเวณชายหาด

ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี อีกดวย ท้ังสองโรงแรมจะอยูภายใตการบริหารของโรงแรมศรีพันวา 

 3. เงินมัดจําคาท่ีดิน ลดลง 30 ลานบาท เน่ืองจาก CID มีการโอนกรรมสิทธ์ิที่ดินของโครงการท่ีจะพัฒนาบริเวณ

ชายหาดหัวหิน-ชะอํา เปนโรงแรมบาบาบีชคลับ หัวหิน ซ่ึงมัดจําคาท่ีดินไวเม่ือปลายปกอน 

 4. อสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุนเพ่ิมข้ึน 72 ลานบาท เน่ืองจากบริษัทยอยมีการโอนทรัพยสินหองชุดบางสวน

สําหรับใหเชาในคอนโดมิเนียม ดิอิสสระ ลาดพราว และ อิซซ่ี คอนโด สุขสวัสด์ิ เขามาเปนอสังหาริมทรัพยเพ่ือการลงทุน

ประมาณ 43 ลานบาท และทรัพยสินดังกลาวมีการประเมนิมูลคาจากผูประเมินอิสระ โดยตีราเพ่ิมข้ึนอีก 47 ลานบาท และ

ระหวางปมีการขายทรัพยออกไปบางสวนจํานวน 18 ลานบาท 

CID มีสินทรัพยรวม ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 จํานวน 7,048 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากส้ินป 2558 จํานวน 234 

ลานบาทโดยประมาณ สินทรัพยที่มีการเปล่ียนแปลงเปนสาระสําคัญ ไดแก 

1. เงินสดและรายการเทียบเทาเงนิสด ลดลงประมาณ 175 ลานบาท เน่ืองจาก CID นําเงินสดประมาณ  36 ลาน

บาทไปลงทุนระยะส้ันโดยการซ้ือต๋ัวแลกเงินและหุนกูที่เปล่ียนมือได และบริษัทยอยใชเงิน 90 206ลานบาท นําไปซ้ือท่ีดิน  

2. เงินลงทุนช่ัวคราว เพ่ิมข้ึนประมาณ 35 ลานบาท เน่ืองจาก CID นําเงินสดประมาณ 36 ลานบาทไปลงทุน

ระยะส้ันโดยการซ้ือต๋ัวแลกเงินและหุนกูที่เปล่ียนมือได 

3. ตนทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพ่ือขาย จํานวน 4,276 ลานบาท คิดเปนรอยละ 61 ของสินทรัพย

ท้ังหมด เพ่ิมข้ึนจากส้ินป 2558 ประมาณ 52 ลานบาท เน่ืองจากมีการโอนไปเปนตนทุนขายจากการโอนกรรมสิทธ์ิใน

คอนโดมิเนียมใหกับลูกคา 3 โครงการคือ โครงการ อิซซ่ี คอนโดสุขสวัสด์ิ โครงการบานทิวทะเลเฟส 1 และ 2 ประมาณ  

1,047ลานบาท ขณะท่ีมีการกอสรางเพ่ิมในอีก 8 โครงการของบริษัทประมาณ 1,099ลานบาท 

4. ท่ีดินรอการพัฒนา จํานวน 218,329 ลานบาท เปนท่ีดินท่ีซ้ือไวเพ่ือพัฒนาเปนโครงการอสังหาริมทรัพยเพ่ือ

ขายและใหเชาซ่ึงอยูระหวางการพัฒนาแบบ 
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หน้ีสิน 

  CID มีหน้ีสินรวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ประมาณ 4,788 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  

2557 ประมาณ 1,509 ลานบาท ซ่ึงหน้ีสินท่ีมีการเปล่ียนแปลงอันเปนสาระสําคัญ ไดแก 

 1. เจาหน้ีการคา และเจาหน้ีอ่ืนจํานวน 534 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากป 2557 ประมาณ 111 ลานบาท ซ่ึงสวนใหญ

เปนเจาหน้ีจากการรับเหมากอสรางเน่ืองจาก CID มีการกอสรางอยูถึง 6 โครงการ และ 2 โรงแรม  แตอยางไรก็ดี จํานวน

หน้ีเหลาน้ีเปนหน้ีปกติทางการคาซ่ึงยังไมถึงกําหนดชําระ 

 2. สวนของเงินกูยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป จํานวน 1,138 ลานบาทเพ่ิมข้ึนจากป 2557 ประมาณ 

387 ลานบาท สวนใหญคือหน้ีท่ีเกิดจากเงินกูของ 2 โครงการ ท่ีอยูในระหวางการสงมอบกรรมสิทธ์ิใหกับลูกคาอยู คือ 

โครงการบานทิวทะเล เฟส 2 และ และอิซซี่ คอนโดมิเนียม สุขสวัสด์ิ ซ่ึงคาดวาจะทยอยสงมอบกรรมสิทธ์ิใหกับลูกคาท่ีจอง

ซ้ือไว และคืนชําระเงินกูกับสถาบันการเงินไดทั้งหมดภายในป 2559 

 3. สวนของหุนกูท่ีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป จํานวน 300 ลานบาท ซ่ึงจะถึงกําหนดชําระในเดือนสิงหาคม 

2559 CID มีแผนท่ีจะออกหุนกูชุดใหมในจํานวนเดียวกันเพ่ือชําระคืนหุนกูชุดเดิม หรือหากไมสามารถออกหุนกูใหมได  

CID ก็มีการสํารองไวชําระคืนอยูแลว 

 4. เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน เพ่ิมข้ึน 125 ลานบาทเปนเงินกูยืมจากผูถือหุนในบริษัทยอย ซ่ึงให

บริษัทยอยกูยืมตามสัดสวนของเงินลงทุนในบริษัทยอยน้ัน ๆ 

 5. เงินมัดจํารับและเงินรับลวงหนาจากการขายอสังหาริมทรัพย จํานวน 385 ลานบาทลดลงจากป 2557 

ประมาณ 150 ลานบาท เน่ืองจาก CID มีการโอนเงินรับลวงหนาดังกลาวไปเปนรายได จากการโอนกรรมสิทธ์ิใหกับลูกคา

ท้ัง 3 โครงการในป 2558 ช่ึงไดแก โครงการบานทิวทะเล เฟส 1, 2 และ อิซซ่ี คอนโดมิเนียม สุขสวัสด์ิ และเงินมัดจํารับ

และเงินรับลวงหนาจากการขายอสังหาริมทรัพย จํานวน 385 ลานบาทท่ีเหลือคาดวาจะทยอยรับรูเปนรายในป 2559 และ 

2560 

 6. หุนกู ท่ีถึงกําหนดชําระเกินกวา 1 ป จํานวน 798 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากป 2557 จํานวน 299 ลานบาท 

เน่ืองจาก CID ไดออกหุนกูเพ่ือนํามาใชในการดําเนินธุรกิจของ CID แทนการกูเงินจากสถาบันการเงิน เน่ืองจากมีตนทุนท่ี

ถูกกวา อน่ึง การออกหุนกูในคร้ังน้ีไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน จํานวน 1,000 ลานบาท แต CID ไดดําเนินการ

ออกในป 2558 จํานวน 600 ลานบาท 

 7. เงินกูยืมระยะยาวสุทธิจากสวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป จํานวน 961 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากป 2557 

ประมาณ 360 ลานบาท ก็เชนเดียวกันกับสวนของเงินกูยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป หน้ีสินเหลาน้ีเปนหน้ีสิน

ท่ีกูยืมจากสถาบันการเงินเพ่ือใชพัฒนาโครงการของ CID เพราะ CID อยูในระหวางการดําเนินการกอสรางอยูหลาย
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โครงการ ซ่ึงถาโครงการแลวเสร็จ CID ก็จะดําเนินการสงมอบกรรมสิทธ์ิใหกับลูกคา และคืนหน้ีใหกับสถาบันการเงินตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนดไว 

 8. เงินกูยืมระยะยาวจากบริษัทท่ีเกี่ยวของกัน ลดลง 12 ลานบาท เน่ืองจากบริษัทท่ีเกี่ยวของกันไดมีการคืนเงินกู

ใหแกบริษัทฯ  

CID มีหน้ีสินรวม ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 จํานวน 4,925 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากส้ินป 2558 จํานวนประมาณ 

137 ลานบาท ซ่ึงหน้ีสินท่ีมีการเปล่ียนแปลงเปนสาระสําคัญ ไดแก 

1. เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินจํานวน 59 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากส้ินป 2558 ประมาณ 38 ลานบาท 

เน่ืองจากบริษัทยอยแหงหน่ึงมีการใชเงินจากวงเงินเบิกเกินบัญชีทีธนาคารใหไวเปนทุนหมุนเวียนระยะส้ัน ๆ 

2. ต๋ัวแลกเงิน จํานวน 386 ลานบาท เน่ืองจากบริษัทยอยสองแหงไดออกต๋ัวแลกงินจํานวน 390 ลานบาท เพ่ือ

นําไปเปนเงินทุนหมุนเวียนช่ัวคราว 

3. สวนของเงินกูยืมระยะยาวท่ีถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป จํานวน 728 ลานบาท ลดลงจากส้ินป 2558 

ประมาณ 410 ลานบาท เน่ืองจากมีการทยอยคืนเงินกูจากการท่ีบริษัทรับเงินจากลูกคาในการโอนกรรมสิทธ์ิใน

คอนโดมิเนียมใหกับลูกคา 2 โครงการคือโครงการ อิซซี่ คอนโดสุขสวัสด์ิ โครงการบานทิวทะเลเฟส  2  

4. สวนของหุนกูที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป ลดลงจาก 300 ลานบาท เปน 0 บาท เน่ืองจากบริษัทมีการออกหุน

กูชุดใหม และชําระคืนหุนกูที่ถึงกําหนดชําระ 

5. เงินกูยืมระยะส้ันจากกิจการท่ีเก่ียวของกัน ลดลง 72 ลานบาท เน่ืองจากเปนการคืนเงินกูตามสัดสวนของผูถือ

หุนในบริษัทยอยหลังจากท่ีบริษัทยอยรับเงินจากลูกคาในการโอนกรรมสิทธ์ิในคอนโดมิเนียมใหกับลูกคา โครงการบานทิว

ทะเลเฟส 1 และ 2 

6. เงินมัดจํารับและเงินรับลวงหนาจากการขายอสังหาริมทรัพย จํานวน 191 ลานบาทลดลงจากส้ินป 2558 

ประมาณ 193 ลานบาท เน่ืองจากมีการโอนเงินจํานวนดังกลาวไปเปนรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยในงบกําไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จเม่ือมีการโอนกรรมสิทธ์ิในคอนโดมิเนียมใหกับลูกคา 3 โครงการคือโครงการ อิซซ่ี คอนโดสุขสวัสด์ิ 

โครงการบานทิวทะเลเฟส 1 และ 2 

7. เงินกูยืมระยะยาวสุทธิจากสวนท่ีถึงกําหนดชําระภายในหน่ึงป จํานวน 1,351 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากส้ินป 2558 

ประมาณ 389 ลานบาท เน่ืองจากบริษัทและบริษัทยอยมีการกูเงินจากธนาคารท่ีไดรับอนุมัติวงเงินไวเพ่ือใชในการกอสราง

ในอีก 8 โครงการของบริษัทท่ียังอยูในระหวางการพัฒนา 
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สวนของผูถือหุน 

 สวนของผูถือหุนของ CID ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 มีจํานวนเงิน 1,323 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจาก ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 2557 จํานวน 61 ลานบาท เน่ืองจาก CID มีกําไรจากผลการดําเนินงานในส้ินป 2558 จํานวน 132 ลานบาท

ขณะท่ีมีการจายเงินปนผลในระหวางป 2558 จํานวนเงิน 50.4 ลานบาท และมีการซ้ือหุนคืนตามโครงการซ้ือหุนคืนของ 

CID ในระหวางป 2558 เพ่ิมข้ึนประมาณ 20 ลานบาท  

สวนของผูถือหุนของ CID ณ 30 กันยายน 2559 มีจํานวนเงิน 1,283 ลานบาท ลดลงจากส้ินป 2558 จํานวนเงิน 

40 ลานบาท เน่ืองจาก CID มีกําไรจากผลการดําเนินงานในชวงเกาเดือนแรกของป 2559 จํานวน 47 ลานบาท ขณะท่ีมี

การจายหุนปนผลและเงินปนผลในระหวางป 2559 จํานวนเงิน 85 ลานบาท  

ผลการดําเนินงาน 

รายได 

 CID และบริษัทยอย มีรายไดรวมจากการดําเนินงานในป 2558 เทากับ 2,744 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากป 2557 

เทากับ 1,100 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 66.9 ซ่ึงการเพ่ิมข้ึนของรายไดดังกลาวเปนการดําเนินธุรกิจของ CID ท่ีมีการ

ขยายตัวเพ่ิมข้ึน ตามแผนงานของฝายจัดการ ซ่ึงประกอบไปดวยรายไดของธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ และรายไดอ่ืนๆ ดังตอไปน้ี 

 1. รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย ป 2558 เทากับ 2,041 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากป 2557 เทากับ 949 ลาน

บาท หรือคิดเปนรอยละ 87 เน่ืองจากในป 2558  CID มีการโอนกรรมสิทธ์ิจาก 4 โครงการเดิม ไดแก โครงการบานสีตวัน 

ปากชอง โครงการ ดิ อิสสระ ลาดพราว โครงการบานทิวทะเล เฟส 1 และโครงการอิสสระ วิลเลจ บริเวณชายหาดชะอํา  

นอกจากน้ียังมี 2 โครงการใหมที่สรางเสร็จ และสามารถโอนกรรมสิทธ์ิบางสวนใหกับลูกคาไดในปลายไตรมาสท่ี 4 ของป 

2558 อีก 2 โครงการ คือ โครงการ อิซซ่ี คอนโด สุขสวัสด์ิ และโครงการบานทิวทะเล เฟส 2 ชายหาดชะอํา สําหรับสวนท่ี

ขายแลวรอโอนกรรมสิทธ์ิ  CID ฯ คาดวาจะดําเนินการไดเสร็จภายในป 2559 

 2. รายไดจากการประกอบกิจการโรงแรมศรีพันวา จังหวัดภูเก็ต ในป 2558 เทากับ 466 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากป 

2557 เทากับ 52 ลานบาท คิดเปนเพ่ิมข้ึนประมาณรอยละ 12 ถึงแมจะมีเหตุการณไมสงบ บริเวณส่ีแยกราชประสงค ใน

เดือน สิงหาคม แตเหตุการณดังกลาวก็ไมมีผลกระทบตอการทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ตแตอยางไร 

 3. รายไดจากคาเชาและคาบริการในป 2558 เทากับ 78 ลานบาท ลดลงเล็กนอยจากป 2557 จํานวน 3 ลาน

บาท หรือรอยละ 4 ซ่ึงเกิดจากการท่ีลูกคาบางสวนไดหมดสัญญาเชา และไมตอสัญญาเชา แตอยางไรก็ดี CID คาดวาจะ

หาผูเชารายใหมทดแทนไดในเร็ว ๆ น้ี 

 4. นอกจากธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจท่ีกลาวถึงแลว ในป 2558 CID ยังมีรายไดอ่ืน ๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนมาอีกเปนพิเศษ 2 

รายการดวยกัน คือ 
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  4.1 รายไดจากคาธรรมเนียมท่ีเรียกเก็บจากบริษัท จุนฟา เรียลเอสเตท จํากัด จากประเทศจีน จํานวน 

56 ลานบาท เพ่ือใหสิทธิในการเขามารวมทุนกับ CID  โดยต้ังบริษัทยอย ช่ือบริษัท อิสสระ จุนฟา จํากัด ดวยทุนจด

ทะเบียน 420 ลานบาท โดยบริษัท จุนฟา เรียลเอสเตท ถือหุนในสัดสวนรอยละ 30 บริษัท อิสสระ จุนฟา จํากัด ไดซ้ือท่ีดิน

บริเวณหาดนาใต จังหวัดพังงา จากบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท จํากัด (มหาชน) เพ่ือพัฒนาเปนโรงแรมและท่ีอยู

อาศัยมูลคาโครงการประมาณ 3 พันลานบาท ภายใตชื่อโครงการ “Baba Beach Club Phuket” 

  4.2 รายไดจากสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 2 กองทุน คือ กองทุนรวม

อสังหาริมทรัพยบางกอก และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยโรงแรมศรีพันวา จํานวน 58 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากป 2557 

ประมาณ 10 ลานบาท คิดเปนรอยละ 20 ซ่ึงเกิดจากผลการดําเนินงานท่ีดข้ึีนจาก 2 กองทุนรวมฯ รายการดังกลาวแสดงไว

ตอจากกําไร (ขาดทุน) กอนสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม คาใชจายทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได 

CID และบริษัทยอย มีรายไดรวมจากการดําเนินงาน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 เทากับ 2,185 ลานบาท เพ่ิมข้ึน

จากวันท่ี 30 กันยายน 2558 เทากับ 730 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 50 ซ่ึงการเพ่ิมข้ึนของรายไดดังกลาวเปนไปตาม

ประมาณการท่ีบริษัทต้ังไว ซ่ึงประกอบไปดวยรายไดของธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจ และรายไดอ่ืนๆ ดังตอไปน้ี 

 1. รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 เทากับ 1,613 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากวันท่ี 30 

กันยายน 2558 เทากับ 646 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 67 เน่ืองจากระหวางสามไตรมาสแรกมีการโอนกรรมสิทธ์ิ

อสังหาริมทรัพยจากโครงการอิซซ่ี คอนโด สุขสวัสด์ิ โครงการบานทิวทะเลเฟส 1 และ 2 บริเวณหาดชะอํา จังหวัดเพชรบุรี 

 2. รายไดจากการประกอบกิจการโรงแรมศรีพันวา จังหวัดภูเก็ต ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 เทากับ 401 ลาน

บาท เพ่ิมข้ึนจากวันท่ี 30 กันยายน2558 เทากับ 70 ลานบาท คิดเปนประมาณรอยละ 21 เน่ืองจากมีรายไดเพ่ิมข้ึนจาก

โครงการโรงแรมสวนท่ี 2 ท่ีเร่ิมเปดใหบริการแกลูกคาแลว 

 3. รายไดจากคาเชาและคาบริการ ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 เทากับ 61 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากวันท่ี 30 

กันยายน 2558 เทากับ 2 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 3 เน่ืองจากมีการปรับอัตราคาเชาสําหรับลูกคาท่ีตอสัญญาเชาและ

มีลูกคาเชาเพ่ิมข้ึนในชวงสามไตรมาสแรก 

 4. นอกจากธุรกิจหลัก 3 ธุรกิจท่ีกลาวถึงแลว ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 CID ยังมีรายไดอ่ืน ๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนมาอีก

เปนพิเศษ 1 รายการดวยกัน คือ 

  4.1 รายไดจากสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 2 กองทุน คือ กองทุนรวม

อสังหาริมทรัพยบางกอก และกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยโรงแรมศรีพันวา จํานวน 39 ลานบาท ลดลงจากวันท่ี 30 

กันยายน 2558 ประมาณ 6 ลานบาท คิดเปนรอยละ 14 ซ่ึงเกิดจากผลการดําเนินงานท่ีลดลงในสามไตรมาสแรกของป 

2559 จาก 2 กองทุนรวมฯ รายการดังกลาวแสดงไวตอจากกําไร (ขาดทุน) กอนสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวม 

คาใชจายทางการเงินและคาใชจายภาษีเงินได 
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กําไรข้ันตน 

  CID มีกําไรข้ันตนจากการขายอสังหาริมทรัพย ในป 2558 ประมาณรอยละ 38 เพ่ิมข้ึนจากป 2557 ซ่ึงมีกําไร

ข้ันตนรอยละ 38 สวนอัตรากําไรข้ันตนจากธุรกิจใหเชาและบริการสํานักงาน คอนโดมิเนียมในอาคารชาญอิสสระทาวเวอร 

1 และ 2 เทากับรอยละ 39 เพ่ิมข้ึนจากป 2557 ซ่ึงมีอัตรากําไรข้ันตน รอยละ 38 เน่ืองจาก CID มีการปรับอัตราคาเชา

เพ่ิมข้ึน สวนอัตรากําไรข้ันตนจากการประกอบธุรกิจโรงแรมลดลงจากรอยละ 14 เหลือเพียงรอยละ 12 น้ัน เน่ืองจาก 

โรงแรมมีการขยายกําลังคนเพ่ือรองรับการดําเนินงานของโรงแรมศรีพันวาเฟสท่ี 2 ซ่ึงกอสรางเสร็จและเร่ิมใหบริการอยาง

ไมเปนทางการ (Soft Opening) ต้ังแตเดือนมกราคม 2559 

 อยางไรก็ดี กําไรข้ันตนรวมของ 3 ธุรกิจท่ีกลาวมาในป 2558 โดยเฉล่ียเทากับรอยละ 33 เพ่ิมข้ึนจากป 2557 

เทากับรอยละ 1.79   

CID มีกําไรข้ันตนจากการขายอสังหาริมทรัพย ณ วันท่ี 30 กันยายน2559 ประมาณรอยละ 35 ลดลงจากวันท่ี 

30 กันยายน 2558 ซ่ึงมีกําไรข้ันตนรอยละ 45 สวนอัตรากําไรข้ันตนจากธุรกิจใหเชาและบริการสํานักงาน คอนโดมิเนียม

ในอาคารชาญอิสสระทาวเวอร 1 และ 2 เทากับรอยละ 45 เพ่ิมข้ึนจากวันท่ี 30 กันยายน 2558 ซ่ึงมีอัตรากําไรข้ันตน รอย

ละ 41 เน่ืองจาก CID มีการปรับอัตราคาเชาสําหรับลูกคาท่ีตอสัญญาเชา สวนอัตรากําไรข้ันตนจากการประกอบธุรกิจ

โรงแรมลดลงจากรอยละ 13 เปนรอยละ 10  เน่ืองจากมีคาใชจายในการเตรียมบุคลกรของโรงแรมในสวนขยายเพ่ิมข้ึน 

 ท้ังน้ี กําไรข้ันตนรวมของ 3 ธุรกิจท่ีกลาวมาณ วันท่ี 30 กันยายน  2559 โดยเฉล่ียเทากับรอยละ 31 ลดลงจาก

วันท่ี 30 กันยายน 2558  เทากับรอยละ 7  เน่ืองจากในป 2559 กําไรสวนใหญเปนการโอนอสังหาริมทรัพยซึ่งมีกําไรข้ันตน

ตํ่ากวาผลิตภัณฑของป 2558   

คาใชจาย 

  CID มีคาใชจายเพ่ิมข้ึนตามยอดรายไดที่เพ่ิมข้ึนในป 2558 ดังน้ีคือ 

 1. คาใชจายในการขายและบริหารในป 2558 เพ่ิมข้ึนจากป 2557 เทากับ 134 ลานบาท ซ่ึงสวนใหญเปนคาภาษี

ธุรกิจเฉพาะ และคาธรรมเนียมการโอน จากการโอนกรรมสิทธ์ิอสังหาริมทรัพยใหกับลูกคาเพ่ิมข้ึนประมาณ 48 ลานบาท 

คาโฆษณาและประชาสัมพันธสําหรับโครงการใหมๆ เพ่ิมข้ึนประมาณ 38 ลานบาท และอ่ืนๆ ประมาณ 48 ลานบาท 

 2. คาใชจายทางการเงิน ป 2558 เพ่ิมข้ึนจากป 2557 เทากับ 21 ลานบาท เน่ืองจาก CID มีเงินกูจากโครงการ

เพ่ิมข้ึนประมาณ 748 ลานบาท ซ่ึงเงินกูบางสวนกําลังทยอยชําระคืนใหกับสถาบันการเงินตามสัดสวนของยอดโอน

กรรมสิทธ์ิจากการขายอสังหาริมทรัพยใหกับลูกคา และอีกสวนหน่ึงเกิดจากการท่ี CID มีการออกหุนกูเพ่ิมเติมในระหวางป 

2558 อีก 600 ลานบาท 

 3.  CID มีคาใชจายภาษีเงินไดเพ่ิมข้ึนจากป 2557 เทากับ 44 ลานบาทจากการท่ี CID มีกําไรเพ่ิมข้ึนจากป 

2557 เทากับ 319 ลานบาท 
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CID มีคาใชจายเพ่ิมข้ึนตามยอดรายไดที่เพ่ิมข้ึน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 ดังน้ีคือ 

 1. คาใชจายในการขายและบริหาร วันท่ี 30 กันยายน 2559 เพ่ิมข้ึนจากวันท่ี 30 กันยายน 2558 เทากับ 84 ลาน

บาท ซ่ึงสวนใหญเปนคาใชจายในการบริหาร โดยเพ่ิมข้ึนจากคาใชจายในการเพ่ิมกําลังคนเพ่ือรองรับการขยายตัวของ

โครงการตาง ๆ ท่ีเพ่ิมข้ึน รวมท้ังพนักงานท่ีตองเตรียมไวสําหรับกิจการโรงแรม 3 แหงท่ีจะดําเนินการในป 2559 และ 2560 

ไดแก โครงการโรงแรมสวนท่ี 2 และบานพักตากอากาศ X29 โรงแรมบาบาบีชคลับ ท่ีจังหวัดพังงา และหาดชะอํา จังหวัด

เพชรบุรี ซ่ึงตอไปคาใชจายดังกลาวบางสวนเหลาน้ีจะถูกบันทึกเปนตนทุนจากการใหบริการโรงแรม เม่ือโรงแรมเร่ิมเปด

ใหบริการเต็มท่ีแลว 

 2. คาใชจายทางการเงิน วันท่ี 30 กันยายน 2559 เพ่ิมข้ึนจากวันท่ี 30 กันยายน 2558 เทากับ 34 ลานบาท 

เน่ืองจาก CID มีการกูเงินเพ่ิมข้ึน ซ่ึงเงินดังกลาวใชสําหรับการพัฒนาโครงการท่ีกําลังพัฒนาอยู 

 3.  CID มีคาใชจายภาษีเงินไดเพ่ิมข้ึนจาก วันท่ี 30 กันยายน 2558 เทากับ 42 ลานบาท จากการท่ี CID มีกําไร

ทางภาษีเพ่ิมข้ึน 

กําไร / (ขาดทุน)สุทธิ 

  CID มีผลกําไรจากการดําเนินงานในป 2558 เทากับ 132 ลานบาท เม่ือเทียบกับผลการดําเนินงานของป 2557 

ขาดทุนสุทธิเทากับ 28 ลานบาท มีผลกําไรสุทธิเพ่ิมข้ึน 160 ลานบาท หรือรอยละ 571 ซ่ึงกําไรสุทธิท่ีเพ่ิมข้ึนเกิดจากรายได

จากการขายอสังหาริมทรัพยท่ีเพ่ิมข้ึน 949 ลานบาท และรายไดจากคาธรรมเนียมบริหารงานอีกจํานวน 58 ลานบาท 

สําหรับป 2558  CID มีกําไรสุทธิตอหุนเทากับ 0.19 บาท  

CID มีผลขาดทุนจากการดําเนินงาน ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 เทากับ 13 ลานบาท เม่ือเทียบกับผลการ

ดําเนินงานของป ณ วันท่ี 30 กันยายน 2558 กําไรสุทธิเทากับ 47 ลานบาท มีผลกําไรสุทธิลดลง 60 ลานบาท หรือรอยละ 

128 ซ่ึงกําไรสุทธิท่ีลดลงเกิดจากอัตรากําไรข้ันตนจากการโอนอสังหาริมทรัพยลดลง เน่ืองจากในสามไตรมาสแรกมีการ

โอนกรรมสิทธ์ิในโครงการคอนโดมิเนียมในกรุงเทพฯ ซ่ึงอัตรากําไรข้ันตนจะต่ํากวาสามไตรมาสแรกของป 2558 ซ่ึงเปนการ

โอนกรรมสิทธ์ิในโครงการบานทิวทะเล ในจังหวัดเพชรบุรี สําหรับงวดเกาเดือนส้ินสุดป 2559  CID มีกําไรสุทธิตอหุน

เทากับ (0.017) บาท 
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ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงิน เก่ียวกับความสามารถของ CID ในการปฏิบัติตามสัญญาการรับประกัน 

ท่ีปรึกษาทางการเงนิเห็นวา CID เปนบริษัทท่ีกอต้ังข้ึนมานานกวา 27 ป และเปนหน่ึงในผูนําในธุรกิจพัฒนาและลงทุนดาน

อสังหาริมทรัพยในประเทศไทย มีการขยายธุรกิจอยางตอเน่ือง และมีการลงทุนและพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยท้ังใน

เขตกรุงเทพมหานครและแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญในประเทศไทย อีกท้ัง ยังมีฐานะการดําเนินงานและผลการดําเนินงาน

ตามขางตนท่ีแสดงใหเห็นถึงแนวโนมของการขยายตัวของธุรกิจ เชน สินทรัพยรวมและสวนของผูถือหุนท่ีเพ่ิมข้ึนจากป 

2556 นอกจากน้ี อัตราสวนเงินทุนหมุนเวียน (Current Ratio) ณ วันท่ี 30 กันยายน 2559 เพ่ิมข้ึนอยางมีนัยเทากับ 2.05 

จากป 2558 ซ่ึงมีอัตราสวนเทากับ 1.68   

การดําเนินงานของทรัพยสินท่ีลงทุนคร้ังแรกในอดีตมีอัตราการเขาพักเฉล่ียประมาณรอยละ 65 ซ่ึงจากการประมาณการ

ของผูสอบบัญชีผลการดําเนินงาน (EBITDA) ของทรัพยสินท่ีลงทุนคร้ังแรกเพียงพอท่ีจะชําระคาเชาคงท่ีได อยางไรก็ตาม 

ท่ีปรึกษาทางการเงินไดประมาณการ ในกรณีท่ีผลการดําเนินงานของทรัพยสินท่ีลงทุนคร้ังแรกแยกวาท่ีคาดการณอยางมี

นัยสําคัญ โดยสมมติใหอัตราการเขาพักเฉล่ียของทรัพยสินท่ีลงทุนคร้ังแรกเทากบัรอยละ 50 (อัตราการเขาพักเฉลียในอดีต

ของทรัพยสินท่ีลงทุนคร้ังแรกไมเคยตํ่ากวารอยละ 50 ต้ังแตป 2556) ซ่ึงสถานการณขางตนอาจสงผลให CID ตองรับภาระ

ในการชําระคาเชาคงท่ีจํานวนประมาณ 60 ลานบาท  

ท้ังน้ี ท่ีปรึกษาทางการเงินเห็นวา CID มีความสามารถในการรับภาระขางตนประมาณ 60 ลานบาท โดยมีปจจัยสนับสนุน 

ดังน้ี 

1. CID มีกําไรจากการดําเนินงานเพียงพอท่ีจะชําระคาเชาคงท่ีดังกลาว โดย CID มีกําไรกอนหักดอกเบ้ีย ภาษีนิติ

บุคคล คาเส่ือม และคาตัดจําหนาย (EBITDA) จากการดําเนินงานจํานวนประมาณ 456 ลานบาท และประมาณ 

298 ลานบาท ในป 2558 และงวด 9 เดือนส้ินสุดวันท่ี 30 กันยายน 2559 ตามลําดับ 

2. CID มีอัตราสวนการกูยืมเงินสุทธิ (Net gearing ratio) ณ ส้ินป 2558 และ 30 กันยายน 2559 อยูท่ีประมาณ 

1.50 เทา และประมาณ 1.66 เทา ตามลําดับ ซ่ึงแสดงใหเห็นวา CID ยังมีความสามารถในการกูยืมเงินเพ่ิมเติม 

ดังน้ัน ท่ีปรึกษาทางการเงินเห็นวา ผลประกอบการของทรัพยสินท่ีลงทุนคร้ังแรกเพียงพอท่ีจะชําระคาเชาคงท่ี อยางไรก็

ตามหากผลประกอบการของทรัพยสินท่ีลงทุนคร้ังแรกไมเปนไปตามท่ีคาดการณ CID มีความสามารถท่ีจะชําระคาเชา

ดังกลาวได 
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ขอมูลของอสังหาริมทรัพยของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 

ท่ีโอนไปยังกองทรัสต 
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ความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกับการแปลงสภาพ และ 

Swap Ratio 
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ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการแปลงสภาพและ Swap Ratio ที่นําเสนอตอที่ประชุมผูถือ

หนวยลงทุน 

การแปลงสภาพกองทุนรวม SPWPF เปนกองทรัสต SRIPANWA เปนการโอนทรัพยสินและภาระของกองทุนรวม SPWPF  

ใหกับกองทรัสต SRIPANWA ซ่ึงทําใหกองทุนรวม SPWPF และกองทรัสต SRIPANWA มีทรัพยสินและหน้ีสินจํานวน

เทากัน ดังน้ัน อัตราการสับเปล่ียน 1 หนวยลงทุนของกองทุนรวม SPWPF ตอ 1 หนวยทรัสตของกองทรัสต SRIPANWA 

(Swap Ratio) จึงไมสงผลกระทบตอสิทธิใดๆ ของผูถือหนวยลงทุน อาทิ สิทธิในการออกเสียง สิทธิในการรับเงินปนผล  

ที่มา : บริษัท เบเคอร ทิลล่ี คอรปอเรท แอ็ดไวเซอร่ี เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด 




