วันที 16 พฤษภาคม 2559
เรื อง
เรี ยน

คําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการ สําหรับงวดสิ*นสุ ด ณ วันที -. มีนาคม /009
กรรมการผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการบริ ษทั ฯ ขอชี*แจงผลประกอบการสําหรับงวดสิ*นสุ ด ณ วันที 31 มีนาคม 2559 เมือเทียบกับงวดบัญชีเดียวกันของปี 2558 ดังนี*:-

กําไรสุ ทธิหลังหักภาษีเงินได้ นิตบิ ุคคลสํ าหรับงวดสิ นสุ ด ณ วันที 31 มีนาคม 2559 และ 2558
(หน่วย: ล้านบาท)
ปี 2559
ปี 2558
เปลียนแปลง (%)
งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
214.81
205.89
4.33%
งบการเงินรวม
158.57
271.88
(41.68%)
สาเหตุทผลประกอบการเปลี
ี
ยนแปลง
งบการเงินเฉพาะบริษัท
บริ ษทั มีกาํ ไรจากการดําเนินงานก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับงวดสิ* นสุ ด ณ วันที 31 มีนาคม 2559 เพิมขึ*น 11.33 ล้านบาท เมือเทียบกับ
งวดเดียวกันของปี ก่อน เนืองจากโรงแรมแชงกรี -ลา กรุ งเทพฯ มีกาํ ไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิมขึ*น 7.45 ล้านบาท และโรงแรมแชงกรี -ลา เชียงใหม่มี
กําไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิมขึ*น 3.88 ล้านบาท
รายได้จากการประกอบการของโรงแรมแชงกรี -ลา กรุ งเทพฯ สําหรับงวดสิ*นสุ ด ณ วันที 31 มีนาคม 2559 เพิมขึ*น 1.44 ล้านบาท เมือเทียบกับ
งวดเดียวกันของปี ก่อน กล่าวคือ เพิมขึ*นจาก 540.56 ล้านบาท เป็ น 542.00 ล้านบาท เนืองจากรายได้ค่าห้องพัก และค่าอาหารและเครื องดืมเพิมขึ*น กําไร
ขั*นต้นก่อนค่าใช้จ่ายลดลง 3.80 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารเพิมขึ*น 6.13 ล้านบาท และ 8.63 ล้านบาท ตามลําดับ ในขณะทีค่าเสื อมราคา
ลดลงเมือเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน 20.87 ล้านบาท เนื องจากเครื องตกแต่งติดตั*งและอุปกรณ์ มีการหักค่าเสื อมราคาสะสมครบอายุการใช้งาน
ส่ งผลให้กาํ ไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิมขึ*น 7.45 ล้านบาท กล่าวคือ กําไรเพิมขึ*นจาก 221.68 ล้านบาท เป็ นกําไร 229.13 ล้านบาท
โรงแรมแชงกรี -ลา เชียงใหม่มีกาํ ไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับงวดสิ*นสุ ด ณ วันที 31 มีนาคม 2559 เพิมขึ*น 3.88 ล้านบาท เมือเทียบกับ
งวดเดียวกันของปี ก่อน เนืองจากรายได้จากการประกอบการของโรงแรมแชงกรี -ลา เชียงใหม่เพิมขึ*น 16.43 ล้านบาท กล่าวคือ เพิมขึ*นจาก 136.77 ล้าน
บาท เป็ น 153.20 ล้านบาท เนืองจากมีอตั ราค่าห้องพักเฉลียเพิมขึ*น กําไรขั*นต้นก่อนค่าใช้จ่ายเพิมขึ*น 9.85 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร
เพิมขึ*น 1.57 ล้านบาท และ 2.92 ล้านบาท ตามลําดับ ค่าเสื อมราคาเพิมขึ*นเมือเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน 1.20 ล้านบาท ส่ งผลให้กาํ ไรก่อนภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลเพิมขึ*น 3.88 ล้านบาท กล่าวคือ กําไรเพิมขึ*นจาก 35.46 ล้านบาท เป็ นกําไร 39.34 ล้านบาท ดังนั*นโรงแรมแชงกรี -ลา กรุ งเทพฯ และโรงแรม
แชงกรี -ลา เชียงใหม่ มีผลกําไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่ากับ 268.47 ล้านบาท กล่าวคือ มีกาํ ไรเพิมขึ*น 11.33 ล้านบาท ภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิมขึ*น
2.42 ล้านบาท ดังนั*น กําไรสุ ท ธิ ห ลัง ภาษี เงิน ได้นิ ติ บุ คคลสําหรั บ งวดสิ* น สุ ด ณ วัน ที 31 มี น าคม 2559 เพิมขึ*น เมื อเที ยบกับ งวดเดี ยวกัน ของปี ก่ อน
กล่าวคือ จากกําไร 205.89 ล้านบาท เป็ นกําไร 214.81 ล้านบาท (เพิมขึ*นร้อยละ 4.33)
งบการเงินรวม
กําไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลเมือรวมส่ วนของบริ ษทั ย่อยสําหรับงวดสิ* นสุ ด ณ วันที 31 มีนาคม 255K ลดลง 108.39 ล้านบาท เมือเทียบกับ
งวดเดียวกันของปี ก่อน เกิดจากกําไรของบริ ษทั ย่อยลดลง 119.72 ล้านบาท ในขณะทีกําไรจากบริ ษทั เดียวเพิมขึ*น 11.33 ล้านบาท สาเหตุหลักทีทําให้
กําไรจากบริ ษทั ย่อยลดลงจากปี ก่อนจํานวนมากเนื องจากมีขาดทุนจากอัตราแลกเปลียนของเงินให้กูย้ ืมแก่บริ ษทั ทีเกียวข้องกัน ภาษีเงินได้นิติบุคคล
เพิมขึ*น 3.10 ล้านบาท ทําให้กาํ ไรสุ ทธิ รวมหลังภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับงวดสิ* นสุ ด ณ วันที 31 มีนาคม 255K ลดลง 113.31 ล้านบาท เมือเทียบกับ
งวดเดียวกันของปี ก่อน (ลดลงร้อยละ 41.68)
ขอแสดงความนับถือ
_____________________
(นางภาวิณี มีนสุ ข)
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