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ที่ PLAT 004/2561 

วนัท่ี 13 กมุภาพนัธ์ 2561 

เร่ือง  ชีแ้จงผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทยอ่ยส าหรับปี 2560 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

เรียน  กรรมการผู้จดัการ 

          ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย (“บริษัทฯ”) ขอรายงานผลการด าเนินงานส าหรับปี 2560 

สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯมีก าไรส าหรับงวดเพิ่มขึน้จ านวน 68 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 10 เมื่อ

เปรียบเทียบกบัปี 2559 ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 

 

 

 

 

 

1. รายได้จากการด าเนินงาน 

บริษัทฯมีรายได้รวมส าหรับปี 2560 และ 2559 จ านวน 2,059 ล้านบาท และ 1,863 ล้านบาทตามล าดบั เพิ่มขึน้
จ านวน 196 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 11 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2559 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1.1 รายได้จากการให้เช่าและบริการ 

บริษัทฯมีรายได้จากการให้เช่าและบริการส าหรับปี 2560 เพิ่มขึน้จ านวน 152 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 14 

เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2559 เนื่องจากบริษัทฯได้ปรับราคาคา่เช่าพืน้ท่ีเพิ่มขึน้ระหว่างปีส าหรับพืน้ท่ีเช่าที่สิน้สดุสญัญาเช่า

ของโครงการ เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ ซึง่สง่ผลให้รายได้ค่าเช่าพืน้ที่และบริการพืน้ที่เช่าเพิ่มขึน้จ านวน 50 ล้านบาท

หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 6 และการที่บริษัทฯได้เข้าท าสญัญาเช่าเหมาพืน้ที่สว่นกลางและพืน้ที่ให้บริการป้ายโฆษณาของนิติ

บุคคลอาคารชุด เดอะ แพลทินมั แฟชั่น มอลล์ เมื่อวนัที่  1 มิถุนายน 2559 โดยบริษัทฯมีวตัถุประสงค์ในการน าพืน้ที่

สว่นกลางดงักลา่วมาใช้ปลอ่ยพืน้ท่ีเช่าและพืน้ท่ีโฆษณาภายในศนูย์การค้า ซึง่ในปี 2560 บริษัทฯสามารถน าพืน้ท่ีดงักลา่ว

รายการ 
2560 2559 ผลแตกต่าง 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
รายได้จากการให้เชา่และบริการ 1,259 61 1,107 59 152 14 
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม 395 19 365 20 30 8 
รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 269 13 246 13 23 9 

รายได้อื่น 136 7 145 8 (9) (6) 

รวมรายได้ 2,059 100 1,863 100 196 11 
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มาบริหารจดัการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ เช่น การปลอ่ยพืน้ที่เช่าเพื่อจดักิจกรรม (Event) ได้มากขึน้ และมีรายได้

เพิ่มขึน้จากผู้สนบัสนนุทางการตลาด (Marketing Sponsorship) ส าหรับกิจกรรมต่างๆภายในศนูย์การค้าสง่ผลให้รายได้

สว่นนีเ้พิ่มขึน้จ านวน 43 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 70 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2559  ประกอบกบัการเปิดด าเนินงานเต็ม

ปีในปี 2560 ของโครงการตลาดนดันีออน ซึ่งเร่ิมเปิดด าเนินงานในช่วงต้นเดือนธันวาคม 2559 จึงสง่ผลให้รายได้จากการ

ให้เช่าและบริการเพิ่มขึน้ 

1.2 รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม 

บริษัทฯมีรายได้จากการประกอบกิจการโรงแรมส าหรับปี 2560 เพิ่มขึน้จ านวน 30 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อย

ละ 8 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2559 เนื่องจากในปีนีอ้ตัราค่าห้องพกัเฉลี่ยมีการปรับตวัสงูขึน้ร้อยละ7 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 

2559 ซึ่งมาจากกลุม่ลกูค้า MICE (กลุม่ลกูค้าที่เข้ามาประชุมสมัมนา การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวลั และการแสดงสินค้า) 

เพิ่มมากขึน้ โดยกลุม่ลกูค้าดงักลา่วมีอตัราคา่ห้องพกัอยูใ่นระดบัท่ีสงู และบริษัทฯมีการอพัเกรด (Upgrade)ห้องพกัให้กบั

ลกูค้า ประกอบกบัในไตรมาสที่ 3 ของปี 2560 บริษัทฯมีห้องพกัเพิ่มขึน้จากเดิมจ านวน 5 ห้อง จึงสง่ผลให้บริษัทฯมีรายได้

จากการประกอบกิจการโรงแรมเพิ่มสงูขึน้ รวมทัง้ในไตรมาส 4 ของปี 2560 บริษัทฯมีอตัราการเข้าพกัเฉลีย่อยู่ที่อตัราร้อย

ละ 90 ส่งผลให้อัตราการเข้าพักเฉลี่ยในปี 2560 เท่ากับร้อยละ 88 (ปี 2559 เท่ากับร้อยละ 87) เนื่องจากได้รับปัจจัย

สนบัสนนุจากการเพิ่มขึน้ของจ านวนนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยในปี 2560 มีจ านวน

นกัทอ่งเที่ยวประมาณ 35.4 ล้านคน หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 9 และนโยบายการจดัระเบียบทวัร์ผิดกฎหมายได้คลี่คลายลงและ

กลบัสูภ่าวะปกติ 

1.3 รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 

รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดื่มของโครงการ เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ส าหรับปี 2560 เพิ่มขึน้
จ านวน 23 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 9 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวทัง้ชาวไทยและ
ชาวตา่งชาติเข้ามาใช้บริการภายในศนูย์อาหารเพิ่มมากขึน้ และบริษัทฯได้มีการปรับเปลีย่นร้านอาหารภายในศนูย์อาหาร
ให้มีความหลากหลายสามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้เพิ่มขึน้  

             1.4 รายได้อื่น 

รายได้อื่นของบริษัทโดยสว่นใหญ่ประกอบด้วย ดอกเบีย้รับจากเงินฝากธนาคาร ก าไรจากผลตา่งระหว่างมลูค่า
ตามบญัชีและมลูค่าสินทรัพย์สทุธิ (NAV) ของเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพื่อค้าและก าไรจากการขายหลกัทรัพย์เพื่อค้า ทัง้นี ้
รายได้อื่นส าหรับปี 2560 ลดลงจ านวน 9 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 6 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559  สาเหตหุลกัเกิด
จากในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2559 บริษัทฯได้ท าสญัญารับจ้างบริหารโครงการกับนิติบคุคลแห่งหนึ่ง เพื่อบริหารโครงการ 
เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ แต่ในปี 2560 นิติบุคคลได้ยกเลิกสญัญาดังกล่าวเพื่อน าไปบริหารเอง ประกอบกับในปี 
2559 บริษัทฯได้รับเงินคา่ปรับงานก่อสร้างลา่ช้าจากผู้ รับเหมารายหนึ่ง และบริษัทฯได้รับเงินจากการโอนสทิธิสญัญาเช่า
ของลกูค้า ซึง่ในปี 2560 บริษัทฯไมม่ีรายได้ดงักลา่ว  
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 ขณะที่ ในปี 2560 บริษัทฯได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนเพิ่มขึน้จ านวน 13 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 
12 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2559 เนื่องจากบริษัทฯมีการปรับเปลีย่นนโยบายการลงทนุ โดยปี 2560 บริษัทฯน าเงินสว่นใหญ่
ไปลงทนุในกองทนุตราสารหนีท้ี่ให้ผลตอบแทนที่สงูกวา่ดอกเบีย้เงินฝากประจ าซึง่มีอตัราดอกเบีย้ลดลง  

2. ต้นทุนรวม 

บริษัทฯมีต้นทนุรวมส าหรับปี 2560 จ านวน 710 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 60 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 9

เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2559 โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้                         

 

 

 

 

 2.1 ต้นทุนในการให้เช่าและบริการ 

บริษัทฯมีต้นทุนในการให้เช่าและบริการส าหรับ ปี 2560 เพิ่มขึน้จ านวน 48 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 18 
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 เนื่องจากบริษัทฯมีต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการเพิ่มขึน้จากการเช่าเหมาพืน้ที่จากนิติบุคคล
อาคารชดุ เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ ตามสญัญาเช่าที่ได้กลา่วมาแล้วข้างต้น โดยบริษัทฯจะจ่ายคา่เช่าซึง่ผนัแปรตาม
ยอดรายได้คา่เช่าและบริการท่ีบริษัทฯได้รับจากลกูค้าและต้นทนุค่าเช่าโครงการ เดอะ วอร์ฟ สมยุ เพิ่มสงูขึน้ เนื่องจากใน
ปี 2559 บริษัทฯได้รับสว่นลดคา่เช่าโครงการ แตใ่นปี 2560 บริษัทฯไมไ่ด้รับสว่นลดคา่เช่าโครงการดงักลา่ว   

2.2 ต้นทุนการประกอบกิจการโรงแรม 

บริษัทฯมีต้นทนุประกอบกิจการโรงแรมส าหรับปี 2560 เพิ่มขึน้จ านวน 2 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 1 เมื่อ
เปรียบเทียบกบัปี 2559 เนื่องจากคา่ใช้จ่ายที่จ่ายให้แก่ตวัแทนการเดินทาง (Travel Agency) เพิ่มขึน้จ านวน 4 ล้านบาท 
ซึ่งผันแปรตามยอดรายได้ห้องพักที่เพิ่มสงูขึน้ และการเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายด้านบุคคลากรจ านวน 2 ล้านบาท ขณะที่
บริษัทฯมีทรัพย์สนิในการคิดคา่เสือ่มราคาจนครบอายกุารใช้งานเพิ่มขึน้ท าให้คา่เสือ่มราคาลดลงจ านวน 4 ล้านบาท  

2.3 ต้นทุนขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 

บริษัทฯมีต้นทนุขายอาหารและเคร่ืองดื่มส าหรับปี 2560 เพิม่ขึน้จ านวน 10 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 5 
เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2559 ซึง่สว่นใหญ่เป็นต้นทนุทางตรงที่ผนัแปรตามยอดรายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดืม่ที่
เพิ่มขึน้ อยา่งไรก็ตามในปี 2560 บริษัทฯมีคา่ใช้จา่ยด้านบคุลากรลดลงจ านวน 2 ล้านบาท แตบ่ริษัทฯยงัคงรักษาระดบั
การให้บริหารภายในศนูย์อาหาร เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ ได้อยา่งมีประสทิธิภาพเช่นเดมิ 

 

รายการ 
2560 2559 ผลแตกต่าง 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

 ต้นทนุในการให้เช่าและบริการ 318 25 270 24 48 18 
 ต้นทนุประกอบกิจการโรงแรม 186 47 184 50 2 1 
 ต้นทนุขายอาหารและเคร่ืองดืม่ 206 77 196 80 10 5 
  รวมต้นทุนขาย 710 37 650 38 60 9 
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3. ก าไรขัน้ต้น 

ในปี 2560 บริษัทฯมีก าไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้จ านวน 145 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 14 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 

2559 เนื่องจากบริษัทฯมีการเติบโตของรายได้ในแตล่ะธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 

 

 

 

 

     ส าหรับปี 2560 บริษัทฯมีอตัราก าไรขัน้ต้นส าหรับธุรกิจหลกัรวมเทา่กบัร้อยละ 63 สงูกวา่อตัราก าไรขัน้ต้นในปี 
2559 ซึง่มีอตัราขัน้ต้นเทา่กบัร้อยละ 62 ซึง่สามารถสรุปรายละเอยีดได้ ดงันี ้

 ธุรกิจให้เช่าพืน้ที่ และบริการ  มีอัตราก าไรขัน้ต้นส าหรับปี 2560 และ 2559 เท่ากับร้อยละ 75 และ 76 
ตามล าดบั ขณะที่ บริษัทฯมีก าไรขัน้ต้นส าหรับปี 2560 และ 2559 เพิ่มขึน้จ านวน 104 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้
ร้อยละ 12 เนื่องจากการปรับค่าเช่าประจ าปีของโครงการ เดอะ แพลทินมั แฟชั่น มอลล์ การเพิ่มพืน้ที่เช่าใหม่
จากการเช่าเหมาพืน้ที่จากนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์  การเพิ่มขึน้ของรายได้จากการ
บริหารพืน้ที่ส่วนกลางซึ่งถูกน ามาจัดกิจกรรม(Event)เพิ่มขึน้และรายได้จากผู้ สนับสนุนทางการตลาด 
(Marketing Sponsorship)เพิ่มขึน้ รวมทัง้ การเปิดด าเนินงานเต็มปีของโครงการตลาดนดันีออนตามเหตผุลที่ได้
กลา่วมาข้างต้น 

  ธุรกิจโรงแรม มีอตัราก าไรขัน้ต้นส าหรับปี 2560 และ 2559 เท่ากับอตัราร้อยละ 53 และ 50 ตามล าดบั โดย
บริษัทฯมีอตัราก าไรขัน้ต้นของปี 2560 สงูกว่าปี 2559 เนื่องจากปี 2560 บริษัทฯมีอัตราค่าเช่าห้องพักอาศัย
ปรับตวัเพิ่มสงูขึน้จากกลุ่มลกูค้ากลุ่ม MICE (กลุ่มลกูค้าที่เข้ามาประชุมสมัมนา การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวลั 
และการแสดงสนิค้า) เพิ่มมากขึน้ และจากการเพิ่มจ านวนห้องพกัจากเดิมอีกจ านวน 5 ห้อง 

 ธุรกิจขายอาหารและเคร่ืองดื่ม มีอตัราก าไรขัน้ต้นส าหรับปี 2560 และ 2559 เทา่กบัอตัราร้อยละ 23 และ 20 
ตามล าดบั โดยบริษัทฯมีอตัราก าไรขัน้ต้นส าหรับปี 2560 สงูกว่าปี 2559 เนื่องจากอตัราร้อยละของการเพิ่มขึน้
ของรายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดื่มสงูกว่าอตัราการร้อยละของการเพิ่มขึน้ของต้นทุนขายอาหารและ
เคร่ืองดื่ม รวมทัง้บริษัทฯสามารถบริหารต้นทนุได้อย่างมีประสิทธิภาพทัง้ต้นทนุด้านบคุคลกรและต้นทนุในการ
ให้บริการศนูย์อาหารอื่นๆ 

 

 

รายการ 
2560 2559 ผลแตกต่าง 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
ธุรกิจให้เชา่และบริการ 941 75 837 76 104 12 
ธุรกิจโรงแรม 209 53 181 50 28 15 
ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดืม่ 63 23  50 20 13 26 
รวมก าไรขัน้ต้น 1,213 63 1,068 62 145 14 
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4. ค่าใช้จ่าย 

      

4.1 ค่าใช้จ่ายในการขาย 

 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายในการขายส าหรับปี 2560 เพิ่มขึน้จ านวน 12 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ ร้อยละ 21 เมื่อ
เปรียบเทียบกบัปี 2559 เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของคา่ใช้จ่ายด้านบคุคลกรส าหรับรองรับการเปิดขายโครงการ เดอะ มาร์เก็ต 
แบงคอก 

4.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 บริษัทฯมีคา่ใช้จา่ยในการบริหารส าหรับปี 2560 เพิ่มขึน้จ านวน 11 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 4 เมื่อ
เปรียบเทียบกบัปี 2559 เนื่องจากบริษัทฯมีคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบับคุลากรเพิม่ขึน้จ านวน 8 ล้านบาท และคา่ตดัจ าหนา่ย
สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนจากการตดัจ าหนา่ยโครงการทางเดินอาร์วอล์ค (เดิมช่ือ”แบงคอก สกายไลน์”) เพิ่มขึน้จ านวน 12 ล้าน
บาท ขณะที ่บริษัทฯมีคา่ใช้จา่ยในการบริหารอื่นๆลดลงจ านวน 9 ล้านบาท  

4.3 ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงนิลงทุนในการร่วมค้า 

บริษัทฯมีสว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในการร่วมค้าส าหรับปี 2560 เพิ่มขึน้จ านวน 1 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทยีบ 
กบัปี 2559 ซึง่เกิดจากการท่ีบริษัทฯเข้าร่วมทนุกบัศนูย์การค้าแหง่หนึง่ เพื่อด าเนินการบริหารโครงการก่อสร้างและให้การ
บ ารุงรักษาตอ่เนื่องส าหรับโครงการทางเดินอาร์วอล์ค (เดิมช่ือ”แบงคอก สกายไลน์”) ซึง่ในปี 2560 บริษัทฯร่วมค้าดงักลา่ว
เกิดผลขาดทนุจึงสง่ผลให้บริษัทฯมีสว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในการร่วมค้าใน ขณะที่ในปี 2559 บริษัทฯได้รับสว่นแบง่
ก าไรจากเงินลงทนุดงักลา่ว 

 4.4 ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

บริษัทฯมีคา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ส าหรับปี 2560 เพิ่มขึน้จ านวน 44 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 25 เมื่อ
เปรียบเทียบกบัปี 2559 ซึง่คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ดงักลา่วจะผนัแปรตามผลการด าเนินงานของบริษัทฯท่ีปรับตวัดขีึน้และ
บริษัท เดอะ แพลทินมั มาร์เก็ต จ ากดัได้มกีารบนัทกึตดัจ่ายผลขาดทนุทางภาษีสะสมยกมา 5 ปีที่ไมส่ามารถน ามาหกั
ลดหยอ่นภาษีเงินได้นิติบคุคลได้ทนัในอนาคตเป็นคา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้นิติบคุคลตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขของ
กรมสรรพากร 

 

รายการ 
2560 2559 ผลแตกต่าง 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
คา่ใช้จา่ยในการขาย 69 3 57 3 12 21 
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 286 14 275 15 11 4 
สว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในการร่วมค้า 1 - - - 1 - 
คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 221 11 177 10 44 25 
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5 ก าไรส าหรับงวด 

 

 

ในปี 2560 บริษัทฯมีก าไรส าหรับงวดจ านวน 772 ล้านบาท เพิม่ขึน้จ านวน 68 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 10 
เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2559 เนือ่งจากบริษัทฯมีก าไรขัน้ต้นจากธรุกิจให้เชา่และบริการ ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอาหารและ
เคร่ืองดื่มเพิม่ขึน้จ านวน 104 ล้านบาท 28 ล้านบาท และ 13 ล้านบาทตามล าดบั ขณะที่ คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร
เพิ่มขึน้จ านวน 23 ล้านบาท สว่นแบง่ขาดทนุจากเงินลงทนุในการร่วมค้าเพิ่มขึน้จ านวน 1 ล้านบาท คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้
เพิ่มขึน้จ านวน 44 ล้านบาท และบริษัทฯมีรายได้อื่นลดลงจ านวน 9 ล้านบาท เหตุผลตามรายละเอียดทีก่ลา่วมาแล้ว
ข้างต้น 

 

6 ฐานะทางการเงนิ 

 

 

 

 

 

 6.1 สินทรัพย์รวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯมีสนิทรัพย์รวมเพิ่มขึน้จ านวน 669 ล้านบาท คิดเป็นเพิม่ขึน้ร้อยละ 7 เมื่อ
เปรียบเทียบกบัสิน้ปี 2559 โดยมีสาเหตดุงันี ้

 สนิทรัพย์หมนุเวียนลดลงจ านวน 178 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 3 เนื่องจากเงินสดและรายการ
เทียบเทา่เงินสดและเงินลงทนุชัว่คราวลดลงจ านวน 186 ล้านบาท เนื่องจากในระหวา่งปีบริษัทฯได้
จ่ายช าระคา่ก่อสร้างในการพฒันาโครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ืน่
ลดลงจ านวน 25 ล้านบาทจากดอกเบีย้ค้างรับท่ีลดลงจ านวน 20 ล้านบาทและลกูหนีอ้ื่นลดลง
จ านวน 5 ล้านบาท ขณะที ่สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่นเพิม่ขึน้จ านวน 33 ล้านบาท 

 สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนเพิ่มขึน้จ านวน 847 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 21 เนื่องจาก
อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุและเงินจา่ยลว่งหน้าคา่ก่อสร้างเพิ่มขึน้จ านวน 794 ล้านบาท จากงาน

รายการ 
2560 2559 ผลแตกต่าง 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
ก าไรส าหรับงวด 772 37 704 38 68 10 

 
รายการ 

31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 ผลแตกต่าง 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

สนิทรัพย์รวม 10,491 100 9,822 100 669 7 
หนีส้นิรวม 1,757 17 1,356 14 401 30 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 8,734 83 8,466 86 268 3 
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ระหวา่งก่อสร้างในการพฒันาโครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก อาคาร ที่ดิน และอปุกรณ์เพิม่ขึน้
สทุธิจ านวน 62 ล้านบาท และสนิทรัพย์ไมห่มนุเวยีนอื่นๆลดลงจ านวน 9 ล้านบาท  

6.2 หนีส้นิรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯมีหนีส้นิรวมเพิ่มขึน้จ านวน 401 ล้านบาท คดิเป็นเพิม่ขึน้ร้อยละ 30 เมื่อ
เปรียบเทียบกบัสิน้ปี 2559 เนื่องจากบริษัทฯมีเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้จากเจ้าหนีค้า่ก่อสร้างโครงการ เดอะ 
มาร์เก็ต แบงคอก จ านวน 288 ล้านบาท คา่สทิธิการเชา่ค้างจา่ยเพิ่มขึน้จ านวน 215 ล้านบาท จากการรับรู้คา่สทิธิการเชา่
โครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอกตามมาตรฐานการบญัชี ถึงแม้วา่คา่เช่าดงักลา่วตามสญัญาเช่าท่ีดินจะยงัไมถ่ึงก าหนด
ระยะเวลาที่ต้องช าระเงินคา่เชา่ เงินมดัจ าคา่เชา่ระยะสัน้และระยะยาวเพิม่ขึน้จ านวน 12 ล้านบาท เงินประกนัผลงาน
เพิ่มขึน้จ านวน 26 ล้านบาท และหนีส้นิอื่นๆเพิ่มขึน้จ านวน 21 ล้านบาท ขณะที่ บริษัทฯมีรายได้รับลว่งหน้าจากคา่เชา่
ระยะสัน้และระยะยาวลดลงจ านวน 161 ล้านบาทจากการบนัทกึรับรู้เป็นรายได้คา่เช่าในปี 2560   

6.3 ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 บริษัทฯมีสว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้จ านวน 268 ล้านบาท คิดเป็นเพิม่ขึน้ร้อยละ 3 เมื่อ
เปรียบเทียบกบัสิน้ปี 2559 เนื่องจากบริษัทฯมีก าไรส าหรับปี 2560 จ านวน 772 ล้านบาท และมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้
ถือหุ้นในเดือนพฤษภาคม 2560 จ านวน 504 ล้านบาท 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

        ขอแสดงความนบัถือ 

     

                               (นายชาญชยั พนัธุ์โสภา) 

                    กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
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