ที่ 063/2558
วันที่ 11 สิงหาคม 2558
เรื่ อง

คําอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการสําหรับไตรมาสที่ 2/2558

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล แคปิ ตอล จํากัด (มหาชน) ขอนําส่งคําอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการสําหรับไตรมาสที่

2/2558 สิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2558 โดยในข้ อมูลทางการเงินรวมของไตรมาสที่ 2/2558 และ ไตรมาสที่ 2/2557 จะ
ประกอบด้ วยบริษัทย่อย 2 บริ ษัท คือ บริ ษัท คอนเวอร์ เจนซ์ซิสเทมส์ จํากัด และ บริ ษัท พริ น้ ซิเพิล อินเวสท์เมนท์ จํากัด

ภาพรวมผลการดําเนินงานสําหรับไตรมาสที่ 2/2558

รายได้
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ไตรมาสที่ 2/2558 บริ ษัทมีรายได้ จากการให้ บริ การเท่ากับ 63.26 ล้ านบาท ประกอบด้ วย รายได้ คา่ บริ การที่พกั
อาศัยจาก แมริ ออท เอ็คเซ็คคิวทีฟ อพาร์ ทเม้ นท์ สาทร วิสต้ า – กรุงเทพฯ 51.85 ล้ านบาท รายได้ คา่ บริ หารอาคารสํานักงาน
10.50 ล้ านบาท และรายได้ คา่ บริ การอื่น ๆ 0.91 ล้ านบาท โดยรายได้ จากการให้ บริการสูงขึ ้นจากไตรมาสที่ 2/2557 เท่ากับ
11.90 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 23.17 โดยปั จจัยหลัก คือ รายได้ คา่ บริ การที่พกั อาศัยที่เพิ่มขึ ้น 10.99 ล้ านบาท หรื อคิด
เป็ นร้ อยละ 26.88 โดยมีอตั ราการเข้ าพักเพิ่มขึ ้นจากร้ อยละ 69.4 ในไตรมาสที่ 2/2557 เป็ นร้ อยละ 84.1 ในไตรมาสที่ 2/2558
และมีอตั ราค่าห้ องปรับตัวสูงขึ ้นจาก 3,199 บาท เป็ น 3,420 บาท
บริ ษัทมีรายได้ อื่นจํานวน 3.49 ล้ านบาท ประกอบด้ วย ดอกเบี ้ยรับ 1.68 ล้ านบาท กําไรที่เกิดขึ ้นจากการจําหน่าย
หลักทรัพย์เพื่อค้ า 0.71 ล้ านบาท และกําไรที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจากการเปลีย่ นแปลงมูลค่ายุตธิ รรมของหลักทรัพย์เพื่อค้ า 0.61
ล้ านบาท
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ข้ อมูลทางการเงินรวม
บริ ษัทมีรายได้ จากการให้ บริ การเท่ากับ 100.37 ล้ านบาท สูงขึ ้น 6.52 ล้ านบาท หรื อ คิดเป็ นร้ อยละ 6.94 เมื่อ
เทียบกับไตรมาสที่ 2/2557 โดยมีรายได้ ของบริ ษัทย่อยคือ บริ ษัท คอนเวอร์ เจนซ์ซิสเทมส์ จํากัด อยูจ่ ํานวน 38.62 ล้ านบาท

ต้ นทุนการให้ บริการ
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
ต้ นทุนการให้ บริการในไตรมาสที่ 2/2558 คิดเป็ นร้ อยละ 48.80 ของรายได้ จากการให้ บริ การ ซึง่ ลดลงจากไตร
มาสที่ 2/2557 ที่ต้นทุนการให้ บริ การคิดเป็ นร้ อยละ 50.93 โดยปั จจัยหลักเกิดจากธุรกิจให้ บริ การที่พกั อาศัยที่มตี ้ นทุนการ
ให้ บริ การเพิ่มขึ ้นเพียงร้ อยละ 9.59 ในขณะที่มีรายได้ คา่ บริ การทีพ่ กั อาศัยสูงขึ ้นถึงร้ อยละ 26.88
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ต้ นทุนการให้ บริการในไตรมาสที่ 2/2558 คิดเป็ นร้ อยละ 60.64

ของรายได้ จากการให้ บริ การ ซึง่ สูงกว่าไตร

มาสที่ 2/2557 ที่ต้นทุนการให้ บริ การคิดเป็ นร้ อยละ 57.86 โดยปั จจัยหลักเกิดจากต้ นทุนพนักงานของบริ 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 ทีส่ งู ขึ ้นจากไตรมาสที่ 2/2557 ร้ อยละ 7.82 ซึง่ ค่าใช้ จ่ายนี ้จะแปรผันตรงกับรายได้ คา่ บริ การที่พกั อาศัยที่เพิม่ ขึ ้น
ในส่วนของค่าใช้ จา่ ยในการบริ หารสูงขึ ้นจากไตรมาสที่ 2/2557 ร้ อยละ 14.22 หรื อ 3.19 ล้ านบาท จาก เงินเดือนพนักงาน
และค่าใช้ จา่ ยต่าง ๆ ทีเ่ พิ่มขึ ้น
ข้ อมูลทางการเงินรวม
ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หารลดลงจากไตรมาสที่ 2/2557 จํานวน 3.84 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 10.84 เนื่องจากในไตรมาส
ที่ 2/2558 มีรายการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนทีเ่ กิดจากการซื ้อธุรกิจเพียง 1.29 ล้ านบาท ในขณะที่ไตรมาสที่ 2/2557 มี
รายการนี ้เกิดขึ ้นถึง 5.28 ล้ านบาท
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กําไรสุทธิ
ข้ อมูลทางการเงินเฉพาะบริษัท
บริ ษัทมีกําไรสุทธิ 8.47 ล้ านบาท สูงกว่าไตรมาสที่ 2/2557 เท่ากับ 6.48 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 325.59 ซึง่
เป็ นผลมาจากรายได้ คา่ บริ การทีพ่ กั อาศัย และรายได้ อื่นที่สงู ขึ ้น
ข้ อมูลทางการเงินรวม
บริ ษัทมีกําไรสุทธิ 10.97 ล้ านบาท สูงกว่าไตรมาสที่ 2/2557 เท่ากับ 7.90 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 257.97
จากบริษัทย่อยทีม่ ีกําไรเพิ่มขึ ้นในไตรมาสที่ 2/2558

และรายการตัดจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตนที่เกิดจากการซื ้อธุรกิจที่

ลดลง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

ลงลายมือชื่อ___________________________________
(นางสาวปรี ยาพร อภิวาทน์วิทยะ)
ผู้อํานวยการฝ่ ายบริ การบัญชี
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