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ที่ PLAT 04/2564 

วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ ์2564 

 

เรือ่ง  ชีแ้จงผลการด าเนินงานของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยส าหรบัปี 2563 

เรยีน  กรรมการผูจ้ดัการ 

          ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัทฯ”)  ขอชีแ้จงผลการด าเนินงานส าหรบั

ปี 2563 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

ในปี 2563 เศรษฐกิจทั่วโลกไดร้บัผลกระทบอยา่งตอ่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่เกิดขึน้ตัง้แต่

ช่วงเดือนธันวาคมของปี 2562 สง่ผลใหเ้ศรษฐกิจชะลอตวัในหลายประเทศรวมทัง้ในประเทศไทย ภาคการท่องเที่ยวของ

ไทยไดร้บัแรงกดดนัจากการจ ากัดนักท่องเที่ยวเขา้มาในประเทศ เนื่องจากสภาวะการที่ ยังคงมีผูต้ิดเชือ้เพิ่มขึน้อย่าง

ต่อเนื่อง และยงัคงจ ากดัการเดินทางระหว่างประเทศ เพื่อควบคมุการแพรร่ะบาดของเชือ้ COVID-19 ดงักลา่ว เป็นผลให้

บริษัทฯ ต้องท าการปิดศนูยก์ารคา้เป็นการชั่วคราว ตามประกาศของนโยบายจ ากัดพืน้ที่ที่มีความเสี่ยงต่อการ

แพรก่ระจายของโรคจากทางภาครฐั ตัง้แต่วนัที่ 22 มีนาคม 2563 จนกระทั่งภาครฐัประกาศผ่อนคลายมาตรการ บรษัิทฯ

จึงเปิดใหบ้รกิารศนูยก์ารคา้อีกครัง้ เมื่อวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2563  

ในสว่นของธุรกิจโรงแรมบรษัิทฯ ประกาศปิดใหบ้รกิารโรงแรมบางสว่น ตัง้แตว่นัท่ี 3 เมษายน 2563 และกลบัมา

เปิดใหบ้รกิารเมื่อวนัท่ี 1 กนัยายน 2563   

จากการแพรร่ะบาดของโรค COVID-19 ดงักลา่วจึงสง่ผลใหร้ายไดจ้ากการด าเนินงานของบริษัทฯ ลดลง โดยมี

รายละเอียดดงันี ้ 

 

 

 

รายการ 
2563 2562 ผลแตกต่าง 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
รายไดจ้ากการใหเ้ชา่และบรกิาร 660 72 1,627 68 (967) (59) 
รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรม 91 10 455 19 (364) (80) 
รายไดจ้ากการขายอาหารและเครือ่งดื่ม 84 9 251 10 (167) (67) 

รายไดอ้ื่น 87 9 76 3 11 14 

รวมรายได้ 922 100 2,409 100 (1,487) (62) 
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1. รายได้จากการด าเนินงาน 

บรษัิทฯ มีรายไดร้วมจากการด าเนินงานส าหรบัปี 2563 จ านวน 922 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 1,487 ลา้นบาท หรอื

ลดลงรอ้ยละ 62 เมื่อเปรยีบเทียบกบังวดเดยีวกนัของปีกอ่น โดยมีรายละเอยีดดงันี ้ 

1.1 รายได้จากการให้เช่าและบริการ 

บรษัิทฯ มีรายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบรกิารส าหรบัปี 2563 ลดลงจ านวน 967 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 59 เมื่อ

เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน สืบเนื่องจากสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ท าใหม้ีผูเ้ขา้มาใช้

บริการภายในพืน้ที่ศูนยก์ารคา้ลดลงอย่างมาก ประกอบกับภาครฐัประกาศนโยบายจ ากัดพืน้ที่ที่มีความเสี่ยงต่อการ

แพรก่ระจายของโรค บริษัทฯจึงประกาศปิดใหบ้ริการศนูยก์ารคา้เป็นการชั่วคราว และมีนโยบายยกเวน้ค่าเช่าและบรกิาร

ใหแ้ก่รา้นคา้ภายในศูนยก์ารคา้ในระหว่างที่ปิดใหบ้ริการศนูยก์ารคา้ หลงัจากกลบัมาเปิดใหบ้ริการศนูยก์ารคา้อีกครัง้

บริษัทไดพ้ิจารณาใหส้่วนลดค่าเช่าและบริการแก่รา้นคา้ตามความเหมาะสมเพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยารา้นคา้ใน

ศนูยก์ารคา้ของบรษัิทฯ  

1.2 รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม 

บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรมส าหรบัปี 2563 ลดลงจ านวน 364 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 

80 เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนตามล าดบั เนื่องจากการแพรร่ะบาดของโรค COVID-19 สง่ผลใหน้กัท่องเที่ยว

ชาวต่างชาติชะลอการเดินทางเขา้มาในประเทศไทย ประกอบกับการประกาศมาตรการล็อคดาวนจ์ากทางภาครฐัเพื่อ

จ ากดัการเดินทางเขา้ประเทศ  บริษัทฯจึงประกาศปิดใหบ้ริการโรงแรมบางสว่น ตัง้แต่วนัที่ 3 เมษายน 2563 และกลบัมา

เปิดใหบ้รกิารในวนัท่ี 1 กนัยายน 2563   

1.3 รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 

รายไดจ้ากการขายอาหารและเครื่องดื่มส าหรบัปี 2563 ลดลงจ านวน 167 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 67 เมื่อ
เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากการปิดศนูยก์ารคา้เป็นการชั่วคราว และการลดลงของผูเ้ขา้มาใชบ้รกิาร 
สบืเนื่องจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรค COVID-19 ตามที่ไดก้ลา่วมาขา้งตน้ 

2. ต้นทุนรวม 

บรษัิทฯ มีตน้ทนุรวมส าหรบังวดปี 2563 จ านวน 615 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 531 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 46 
เมื่อเปรยีบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
                                                                                                                                                                                                

 

รายการ 
2563 2562 ผลแตกต่าง 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

 ตน้ทนุในการใหเ้ช่าและบรกิาร 468 71 741 46 (273) (37) 
 ตน้ทนุประกอบกิจการโรงแรม 73 80 216 47 (143) (66) 
 ตน้ทนุขายอาหารและเครือ่งดืม่ 74 88 189 75 (115) (61) 
  รวมต้นทุนขาย 615 74 1,146 49 (531) (46) 
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2.1 ต้นทุนในการให้เช่าและบริการ 

บริษัทฯ มีตน้ทนุในการใหเ้ช่าและบริการส าหรบัปี 2563 ลดลงจ านวน 273 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 37 เมื่อ
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งสอดคลอ้งกับรายไดค้่าเช่าและบริการที่ลดลง โดยบริษัทฯสามารถปรบัลด
ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานลง เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าใชจ้่ายผูใ้หบ้ริการจากภายนอก (Outsource) เช่น ค่ารกัษา
ความปลอดภยั ค่ารกัษาความสะอาด ตามระดบัการปฎิบตัิงานที่สามารถลดลงได ้รวมถึงมีการเจรจากบัคู่สญัญาตา่งๆ  
เพื่อควบคมุคา่ใชจ้่ายใหม้ีประสทิธิภาพมากที่สดุ 

2.2 ต้นทุนการประกอบกิจการโรงแรม 

บริษัทฯ มีตน้ทุนการประกอบกิจการโรงแรมส าหรบัปี 2563 ลดลงจ านวน 143 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 66 
เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งผนัแปรกับการลดลงของรายไดจ้ากประกอบการโรงแรมเนื่องจากการ
แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ตามที่ไดก้ลา่วมาขา้งตน้  

2.3 ต้นทุนขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 

บริษัทฯ มีตน้ทนุขายอาหารและเครื่องดื่มส าหรบัปี 2563 ลดลงจ านวน 115 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 61 เมื่อ
เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ซึ่งสอดคลอ้งกบัยอดรายไดจ้ากการขายอาหารและเครื่องดื่มซึง่ปรบัตวัลดลงตาม
เหตผุลที่กลา่วมาขา้งตน้  

 

3. ค่าใช้จ่าย 

      

 

 3.1 ต้นทุนในช่วงปิดด าเนินการชั่วคราว 

บรษัิทฯ มีตน้ทนุในชว่งปิดด าเนินการชั่วคราวปี 2563 จ านวน 105 ลา้นบาท ซึง่เป็นตน้ทนุด าเนินงานของบรษัิทฯ 
ในช่วงปิดศนูยก์ารคา้ตามประกาศของทางภาครฐัโดยมีรายละเอยีดดงันี ้

 
 
 
 
 
 
 
 

รายการ 
2563 2562 ผลแตกต่าง 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
ตน้ทนุในชว่งปิดด าเนินการชั่วคราว 105 11 - - 105 100 
คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 263 29 419 17 (156) (37) 
ขาดทนุท่ียงัไมเ่กิดขึน้จากการปรบัมลูคา่ยตุิธรรม 52 6 - 12 52 100 

รายการ ล้านบาท 

 ตน้ทนุในการใหเ้ช่าและบรกิาร 69 
 ตน้ทนุประกอบกิจการโรงแรม 33 
 ตน้ทนุขายอาหารและเครือ่งดืม่ 3 

รวม 105 
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3.2 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

บรษัิทฯ มีคา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิารส าหรบัปี 2563 ลดลงจ านวน 156 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 37 เมื่อ

เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากในปี 2562 บริษัทฯมีค่าใชจ้่ายดา้นโฆษณาประชาสมัพนัธ ์เพื่อเปิดตวั

โครงการ เดอะ มารเ์ก็ต แบงคอก ประกอบกับในปี 2563 บริษัทฯไดม้ีการบริหารค่าใชจ้่ายและจดัสรรทรพัยากรภายใน

บรษัิทฯใหเ้กิดประสทิธิภาพสงูสดุ เพื่อด าเนินธุรกิจใหเ้ป็นปกติในสภาวะการณปั์จจบุนั  

3.3 ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงนิลงทุน 

บรษัิทฯมีผลขาดทนุจากการปรบัมลูคา่เงินลงทนุส าหรบัปี 2563 เพิ่มขึน้จ านวน 52 ลา้นบาท เมื่อเปรยีบเทียบกบั
งวดเดียวกันของปีก่อน  เนื่องจากอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนีป้รบัตัวลดลงตามสภาวะตลาดเงิน 
ประกอบกับบริษัทฯไดร้บัรูผ้ลขาดทุนที่ยงัไม่เกิดขึน้จากการปรบัมูลค่าเงินลงทุนในตราสารหนีจ้  านวน 38 ลา้นบาท ซึ่ง
กองทนุรวมตราสารหนีด้งักลา่วประกาศยกเลกิกองทนุในปลายเดือนมีนาคม 2563  และอยูร่ะหวา่งการช าระบญัชีกองทนุ 
ทัง้นีก้องทุนรวมตราสารหนีด้งักล่าวเป็นกองทุนที่มีสินทรพัยค์ุณภาพดีและความเสี่ยงต ่า แต่ดว้ยสถานการณก์ารแพร่
ระบาดของโรค COVID-19 จึงสง่ผลใหน้กัลงทนุบางสว่นเกิดความกงัวลและตอ้งการถือสถานะเงินสดจึงเรง่ไถ่ถอนหนว่ย
ลงทนุดงักลา่ว จนเป็นเหตใุหต้อ้งประกาศยกเลกิกองทนุในที่สดุ 

4. รายได้ทางการเงนิ  

บริษัทฯมีรายไดท้างการเงินส าหรบัปี 2563 จ านวน 9 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 47 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 84
ซึ่งรายไดท้างการเงินของบริษัทโดยสว่นใหญ่เกิดจากดอกเบีย้รบัเงินฝากธนาคารและก าไรจากการขายเงินลงทนุชั่วคราว 
ทัง้นีใ้นปี 2563 อัตราดอกเบีย้รบัและผลตอบแทนจากเงินลงทุนในกองทุนตราสารหนีล้ดลงเมื่อเปรียบเทียบกับงวด
เดียวกนัของปีก่อน 

5. ต้นทุนทางการเงนิ 

บริษัทฯมีตน้ทุนทางการเงินส าหรบัปี 2563 จ านวน 86 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบ
กบังวดเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากบรษัิทฯ ไดน้ ามาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เรือ่งสญัญาเช่า ซึง่มีผลบงัคบั
ใชว้นัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฎิบตัิ 

6.  ก าไรส าหรับงวด 

 

 

 

รายการ 
2563 2562 ผลแตกต่าง 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
ก าไรก่อนดอกเบีย้ภาษีและคา่
เสือ่มราคา 263 29 1,159 48 (896) (77) 
ก าไรส าหรบังวด (250) (27) 715 29 (965) (135) 
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บรษัิทฯ มีก าไรก่อนดอกเบีย้ภาษีและคา่เสือ่มราคาจ านวน 263 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 896 ลา้นบาท หรอืลดลง
รอ้ยละ 77 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ขณะที่บริษัทฯมีขาดทนุสทุธิส าหรบัปี 2563 จ านวน 250 ลา้นบาท
(2562: ก าไรสทุธิ 715 ลา้นบาท) 

7. ฐานะทางการเงนิ 

 

        

 

 

 7.1 สินทรัพยร์วม 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 บรษัิทฯมีสนิทรพัยร์วม 11,571 ลา้นบาท ลดลงจากสนิทรพัยร์วม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2562 จ านวน 114 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 1 โดยมีสาเหตดุงันี ้

 สนิทรพัยห์มนุเวียนลดลงจ านวน 1,696 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 36 เนื่องจากบรษัิทฯมีเงินสด 
และรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวลดลงจ านวน 1,645 ลา้นบาท ซึ่งเกิดจากการน าไปจ่ายช าระหนีค้่า
ก่อสรา้ง โครงการ เดอะ มารเ์ก็ต แบงคอก และโรงแรม ฮอลิเดย ์อินน ์ รีสอรท์ สมุย และจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 
ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่นลดลงจ านวน 38 ลา้นบาท และสนิทรพัยห์มนุเวียนอื่นลดลงจ านวน 13 ลา้นบาท 

 สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนเพิ่มขึน้จ านวน 1,582 ลา้นบาท หรอืเพิ่มขึน้รอ้ยละ 22 เนื่องจากบรษัิทฯได ้
น ามาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เรือ่งสญัญาเช่า ซึง่มีผลบงัคบัใชเ้มื่อวนัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฎิบตัิเป็นปี
แรก จึงสง่ผลใหบ้รษัิทฯ มีอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุเพิ่มขึน้จ านวน 1,415 ลา้นบาท ที่ดินอาคารและอปุกรณเ์พิม่ขึน้
จ านวน 276 ลา้นบาท และสทิธิการเชา่ลดลงจ านวน 30 ลา้นบาท ขณะที่บรษัิทฯมีสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนลดลงจ านวน 18 ลา้น
บาท โดยสว่นใหญ่เกิดจากการตดัจ าหนา่ยทางเดินโครงการอารว์อรค์เป็นคา่ใชจ้า่ย และมีสนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนอื่นลดลง
จ านวน 73 ลา้นบาท  
 

7.2 หนี้สนิรวม 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯมีหนีส้ินรวม 3,265 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากหนีส้ินรวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2562 จ านวน 696 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 27 เนื่องจากบริษัทฯมีหนีส้ินตามสญัญาเช่าสทุธิเพิ่มขึน้จ านวน  2,524 
ลา้นบาท และคา่เช่าที่ดินคา้งจ่ายจากการรบัรูค้า่สทิธิการเช่าโครงการ เดอะ มารเ์ก็ต แบงคอกลดลงจ านวน 691 ลา้นบาท 
ซึง่การเพิ่มขึน้หรอืลดลงของรายการดงักลา่ว เกิดจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับบที่ 16 เรือ่งสญัญาเชา่
มาถือปฎิบตัิ ขณะที่บริษัทฯมีเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่นลดลงจ านวน 625 ลา้นบาท โดยสว่นใหญ่เกิดจากการจ่ายช าระ
ค่าก่อสรา้งโครงการ เดอะ มารเ์ก็ต แบงคอก และโครงการโรงแรม ฮอลิเดย ์อินน ์รีสอรท์ สมยุ  ภาษีเงินไดค้า้งจ่ายลดลง
จ านวน  113  ลา้นบาท  บรษัิทฯมีเงินมดัจ าคา่เช่าระยะสัน้และระยะยาวลดลงจ านวน 147 ลา้นบาท  มีรายไดร้บัลว่งหนา้
ค่าเช่าระยะสัน้และระยะยาวลดลงจ านวน 136 ลา้นบาทจากการบนัทึกรบัรูเ้ป็นรายไดค้่าเช่าในปี 2563 และมีหนีส้ินอื่น
ลดลงจ านวน 116 ลา้นบาท  

 
รายการ 

  31 ธันวาคม 2563   31 ธันวาคม 2562 ผลแตกต่าง 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

สนิทรพัยร์วม 11,571 100 11,685 100 (114) (1) 
หนีส้นิรวม 3,265 28 2,569 22 696 27 

สว่นของผูถื้อหุน้ 8,306 72 9,116 78 (810) (9) 
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7.3 ส่วนของผู้ถอืหุน้ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีส่วนของผูถื้อหุน้ 8,306 ลา้นบาท ลดลงจากส่วนของผูถ้ือหุ้น ณ วันที่  
31 ธนัวาคม 2562 จ านวน 810 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 9 เป็นผลมาจากขาดทนุสทุธิประจ าปี 2563 จ านวน 250 ลา้น
บาท  และจากการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 จ านวน 560 ลา้นบาท 

 

จึงเรยีนมาเพื่อทราบ 

 

            ขอแสดงความนบัถือ 
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