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เรื่ อง

คาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการสาหรับไตรมาสที่ 1/2558

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จากัด (มหาชน) ขอนาส่งคาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการสาหรับไตรมาสที่
1/2558 สิ ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 โดยในข้ อมูลทางการเงินรวมของไตรมาสที่ 1/2558 และ ไตรมาสที่ 1/2557 จะ
ประกอบด้ วยบริษัทย่อย 2 บริ ษัท คือ บริ ษัท คอนเวอร์ เจนซ์ซิสเทมส์ จากัด และ บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จากัด

ภาพรวมผลการดาเนินงานสาหรับไตรมาสที่ 1/2558

รายได้
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ไตรมาสที่ 1/2558 บริ ษัทมีรายได้ จากการให้ บริ การเท่ากับ 67.03 ล้ านบาท ประกอบด้ วย รายได้ คา่ บริ การที่พกั
อาศัยจาก แมริ ออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ ทเม้ นท์ สาทร วิสต้ า – กรุงเทพฯ 55.06 ล้ านบาท รายได้ คา่ บริ หารอาคารสานักงาน
10.5 ล้ านบาท และรายได้ คา่ บริการอื่น ๆ 1.47 ล้ านบาท โดยรายได้ จากการให้ บริการเพิม่ ขึ ้น 10.81 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น
ร้ อยละ 19.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1/2557 โดยปั จจัยหลักคือ รายได้ คา่ บริ การที่พกั อาศัยเพิม่ ขึ ้น 9.34 ล้ านบาท หรื อคิด
เป็ นร้ อยละ 20.4 โดยมีอตั ราการเข้ าพักเพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 78.8 ในไตรมาสที่ 1/2557 เป็ นร้ อยละ 91.5 ในไตรมาสที่ 1/2558
และมีอตั ราค่าห้ องปรับตัวสูงขึ ้น 212 บาท จากไตรมาสที่ 1/2557 บริ ษัทมีรายได้ อื่นจานวน 3.68 ล้ านบาท ประกอบด้ วย
กาไรที่ยงั ไม่รับรู้จากเงินลงทุนชัว่ คราว 1.43 ล้ านบาท และรายได้ ดอกเบี ้ยรับ 1.67 ล้ านบาท

ข้ อมูลทางการเงินรวม
บริ ษัทมีรายได้ จากการให้ บริ การเท่ากับ 127.29 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 53.96 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 73.6 เมื่อ
เทียบกับไตรมาสที่ 1/2557 โดยมีรายได้ ของบริ ษัทย่อยคือ บริ ษัท คอนเวอร์ เจนซ์ซิสเทมส์ จากัด อยูจ่ านวน 61.43 ล้ านบาท
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ต้ นทุนการให้ บริการ
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ต้ นทุนการให้ บริการในไตรมาสที่ 1/2558 คิดเป็ นร้ อยละ 43.9 ของรายได้ จากการให้ บริ การ ในขณะที่ไตรมาสที่
1/2557

ต้ นทุนการให้ บริ การคิดเป็ นร้ อยละ 53.9 โดยปั จจัยที่ทาให้ ต้นทุนการให้ บริการลดลง เกิดจากค่าเสือ่ มราคาของ

ธุรกิจให้ บริ การที่พกั อาศัยที่ลดลงจาก 14.34 ล้ านบาท เป็ น 9.7 ล้ านบาท จากอายุการใช้ งานของสินทรัพย์ที่หมดไป

ข้ อมูลทางการเงินรวม
ต้ นทุนการให้ บริการในไตรมาสที่ 1/2558 คิดเป็ นร้ อยละ 67.7 ของรายได้ จากการให้ บริ การ ซึง่ สูงกว่าไตรมาส
ที่ 1/2557 ที่ต้นทุนการให้ บริ การคิดเป็ นร้ อยละ 57.2 โดยปั จจัยหลักเกิดจากต้ นทุนระบบสารสนเทศ และต้ นทุน พนักงานของ
บริ ษัทย่อยที่สงู ขึ ้น
ค่ าใช้ จ่ายในการให้ บริการและค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ค่าใช้ จา่ ยในการให้ บริ การเป็ นค่าใช้ จา่ ยทางการตลาดของ แมริ ออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ ทเม้ นท์ สาทร วิสต้ า กรุงเทพฯ ที่ปรับลดลงจากไตรมาสที่ 1/2557 ร้ อยละ 3.2 แต่ในขณะที่รายได้ คา่ บริการที่พกั อาศัยกลับสูงขึ ้นจากไตรมาส
ที่ 1/2557 คิดเป็ นร้ อยละ 20.4 ดังนันจึ
้ งแสดงให้ เห็นถึงความสามารถของผู้บริ หารในการบริ หารงานเป็ นอย่างดี และใน
ส่วนค่าใช้ จา่ ยในการบริ หารมีการปรับเพิ่มขึ ้นจากไตรมาสที่ 1/2557 เพียงร้ อยละ 2.2 หรื อ 0.5 ล้ านบาทเท่านัน้

ข้ อมูลทางการเงินรวม
ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หารเพิ่มขึ ้นจากไตรมาสที่ 1/2557 จานวน 6.8 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 23.5 เนื่องจากค่าใช้ จ่ายใน
การบริ หารของบริ ษัทย่อยเพิ่มขึ ้น

และรายการตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่เกิดจากการซื ้อธุรกิจที่สงู ขึ ้นกว่าไตรมาสที่

1/2557
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กาไรสุทธิ
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ในไตรมาสที่ 1/2558 บริ ษัทมีกาไรสุทธิ 15.14 ล้ านบาท สูงกว่าไตรมาสที่ 1/2557 เท่ากับ 12.37 ล้ านบาท หรื อคิด
เป็ นร้ อยละ 447.4 ซึง่ เป็ นผลมาจากการเพิม่ ขึ ้นของรายได้ คา่ บริ การที่พกั อาศัย ต้ นทุนการให้ บริ การและค่าใช้ จ่ายในการ
ให้ บริ การที่ลดลง
ข้ อมูลทางการเงินรวม
บริ ษัทมีกาไรสุทธิเท่ากับ 5.25 ล้ านบาท สูงกว่าไตรมาสที่ 1/2557 เท่ากับ 3.54 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 206.8
โดยกาไรสุทธิที่ต่ากว่าข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัทจานวน 9.89 ล้ านบาท เกิดจากการตัดจาหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนที่
เกิดจากการซื ้อธุรกิจในข้ อมูลทางการเงินรวมจานวน 7.13 ล้ านบาท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

ลงลายมือชื่อ___________________________________
(นางสาวปรี ยาพร อภิวาทน์วิทยะ)
ผู้อานวยการฝ่ ายบริ การบัญชี
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