
การวิเคราะห์ผลการดําเนินงานสาํหรับงวดปีสิ �นสดุวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2558  

รายได้ 

(1) รายได้จากการดาํเนนิงาน 

รายได้จากการดําเนินงานของบมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป สําหรับงวดสามเดือนสิ �นสดุวันที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 เท่ากับ 
397.8 ล้านบาท ซึ�งเป็นจํานวนที�ใกล้เคียงกับรายได้จากการดําเนินงานในไตรมาสที�ผ่านมาคือไตรมาสที� 4 ของปี 2557 แต่
เติบโตขึ �นร้อยละ 35 เมื�อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัในปี 2557 โดยธุรกิจที�มีอตัราการเติบโตที�เพิ�มขึ �นอย่างต่อเนื�องคอืธุรกิจพื �นที�
เช่าและบริการ กล่าวคือเติบโตร้อยละ 4 จากไตรมาสที� 4 ของปี 2557 และร้อยละ 22 จากไตรมาสที� 1 ของปี 2557 สําหรับ
ธุรกิจโรงแรมมีรายได้เท่ากบั 88.8 ล้านบาท เพิ�มขึ �นร้อยละ 121 จากไตรมาส 1 ปี 2557 ซึ�งมีผลกระทบทางการเมืองในช่วง
ระยะเวลาดงัลา่ว และลดลงร้อยละ 2 จากไตรมาสที� 4 ของปี 2557 สว่นธุรกิจการขายอาหารและเครื�องดื�มมีรายได้ 57.9 ล้าน
บาท เพิ�มขึ �นร้อยละ 23 จากไตรมาสที� 1 ของปี 2557 แต่ลดลงร้อยละ 13 จากไตรมาสที� 4 ของปี 2557 ทั �งนี �เนื�องจากจํานวน
นกัท่องเทียวเข้ามาในศนูย์ค้าสง่เดอะ แทลทนิมั กรุ๊ป มีจํานวนเพิ�มมากขึ �นในช่วงปลายปี 2557   

(2) รายได้แยกตามสว่นงาน 

 

เมื�อพจิารณารายได้แยกตามสว่นงานของบริษัทฯ รายได้หลกัยงัคงมาจากธุรกิจให้เช่าพื �นที�และบริการที�เกี�ยวข้อง โดยมีสดัสว่น
ร้อยละ 63 ของรายได้จากการดาํเนนิงานในไตรมาสที� 1 ปี 2558 ลดลงจากไตรมาสที� 1 ปี 2557 ซึ�งมีสดัส่วนสงูถึงร้อยละ 70
เนื�องจากธุรกิจโรงแรม และธุรกิจการขายอาหารและเครื�องดื�มในช่วงไตรมาสที� 1 ปี 2557 ได้รับผลกระทบทางการเมือง จึงมี
รายได้ลดลงและทําให้สดัส่วนรายได้จากธุรกิจพื �นที�เช่าและบริการซึ�งได้รับผลกระทบที�ตํ�ากว่ามีสัดส่วนรายได้สงูกว่าปกติ
ในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว อย่างไรก็ตามสดัสว่นดงักลา่วในไตรมาสที� 4 ปี 2557 เท่ากบัร้อยละ 61 เนื�องจากรายได้ธุรกิจโรงแรม
ปรับตวัเพิ�มสงูขึ �นเนื�องจากจํานวนนกัท่องเที�ยวที�เข้ามาใช้บริการเพิ�มสงูขึ �นในช่วงปลายปี 2557  

อตัราการเช่าพื �นที�ศนูย์การค้าในปัจจบุนัมีดงันี �  
ไตรมาสที� 1 ปี 2558  ไตรมาสที� 1 ปี 2557 ไตรมาสที� 4 ปี 2557 

ร้อยละ 99 ร้อยละ 99 ร้อยละ 99 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท %

รายได้คา่เช่าและบริการ 251.15 63% 206.25 70% 241.6 61%

รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม 88.81 22% 40.2 14% 90.5 23%

รายได้จากการขายอาหารและเครื�องดื�ม 57.9 15% 47.2 16% 66.8 17%

รวมรายได้จากการดาํเนินงาน 397.8       100% 293.6      100% 398.9    100%

งบรวมไตรมาสที! 1 งบรวมไตรมาสที! 1 งบรวมไตรมาสที! 4 

สิ #นสุด 31 มีนาคม สิ #นสุด 31 มีนาคม สิ #นสุด 31 ธันวาคม

ปี 2558 ปี 2557 ปี 2557



รายได้จากการดาํเนินงานธุรกิจโรงแรม ซึ�งปัจจบุนัมจํีานวน 1 โรงแรมคือโรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ แพลทนิมั ประตนูํ �า ในช่วง
ไตรมาสที� 1 ปี 2558 เทา่กบั 88.8 ล้านบาท เติบโตขึ �นจาก 40.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 121 จากในไตรมาสที� 1 ปี 2557 
และลดลงเลก็น้อยจาก 90.5 ล้านบาทในไตรมาสที� 4 ปี 2557 เนื�องจากธุรกจิโรงแรมในไตรมาสที� 4 มีนกัท่องเที�ยวและลกูค้า
เพิ�มมากขึ �นในฤดกูาลท่องเที�ยว  

อตัราการเข้าพกัของโรงแรม และรายได้คา่ห้องพกัเฉลี�ยต่อห้อง มดีงันี �  

 

นอกจากแหล่งรายได้จากการดําเนินงานทั �ง 2 รายการแล้ว บริษัทฯ ยงัมีรายได้จากการขายอาหารและเครื�องดื�ม จากกิจการ
ร้านอาหารและศูนย์อาหารภายในโครงการ เดอะ แพลทินัม แฟชั�นมอลล์ ในไตรมาสที� 1 ปี 2558 เท่ากับ 57.9 ล้านบาท 
เพิ�มขึ �นจาก 47.2 ล้านบาท หรือเติบโตร้อยละ 23 จากไตรมาสที� 1 ปี 2557  และลดลงร้อยละ 13 จากไตรมาสที� 4 ปี 2558 
สาเหตขุองการลดลงเนื�องจากไตรมาสที� 4 ของปี 2557 มีจํานวนลกูค้าและนกัท่องเที�ยวเข้ามาในศนูย์การค้าเป็นจํานวนมาก
จากฤดกูาลท่องเที�ยว  

(3) รายได้อื�น 

รายได้อื�นในไตรมาสที� 1 ปี 2558 มีมลูค่า 23.7 ล้านบาท เพิ�มขึ �นมากกว่าร้อยละ 70 จากทั �งไตรมาสที� 1 และไตรมาสที� 4 ปี 
2557 สบืเนื�องจากการเพิ�มขึ �นของรายได้คา่ดอกเบี �ยรับจากเงินฝากที�ได้จากการจําหนา่ยหลกัทรัพย์ให้แก่ประชาชนทั�วไป กําไร 
(ขาดทนุ) ที�ยงัไมไ่ด้เกิดขึ �นจากการขายหลกัทรัพย์ และรายได้อื�นๆ  

ต้นทนุรวม 

(1) ต้นทนุรวมจากการดําเนินงาน 

 

ต้นทนุรวมจากการดําเนินงานของบมจ. เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป สาํหรับงวดสามเดือนสิ �นสดุวนัที� 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 เท่ากับ 
159.1 ล้านบาท เพิ�มขึ �นร้อยละ 22 จากไตรมาสที� 1 ของปี 2557 ซึ�งเป็นการเพิ�มขึ �นที�น้อยกว่าอตัราการเพิ�มขึ �นของรายได้ใน

อตัราการเข้าพกั

รายได้ค่าห้องเฉลี�ย (บาท/ห้อง)

90%

ไตรมาสที� 1 ปี 2558 ไตรมาสที� 1 ปี 2557 ไตรมาสที� 4 ปี 2557

95%

2,714                             

45%

2,572                              2,945                                 

ล้านบาท %รายได้ ล้านบาท %รายได้ ล้านบาท %รายได้

ต้นทนุค่าเช่าและบริการ 62.5           25% 58.2         28% 52.1       22%

ต้นทนุจากการประกอบกิจการโรงแรม 48.8           55% 32.1         80% 43.2       48%

ต้นทนุจากการขายอาหารและเครื�องดื�ม 47.8             83% 39.9         85% 52.9       79%

รวมต้นทุนจากการดําเนินงาน 159.1       40% 130.2      44% 148.2    37%

งบรวมไตรมาสที! 1 งบรวมไตรมาสที! 1 งบรวมไตรมาสที! 4 

สิ #นสุด 31 มีนาคม สิ #นสุด 31 มีนาคม สิ #นสุด 31 ธันวาคม

ปี 2558 ปี 2557 ปี 2557



ช่วงเวลาดงักลา่ว อย่างไรก็ตามเมื�อเปรียบเทียบกบัไตรมาสที� 4 ของปี 2558 ต้นทนุรวมเพิ�มขึ �นร้อยละ 7 ในขณะที�รายได้จาก
การดาํเนนิงานไม่ได้เพิ�มสงูขึ �น ทั �งนี �เนื�องจากในช่วงไตรมาสที� 4 ปี 2557 บริษัทได้มกีารปรับปรุงประมาณการค่าใช้จ่ายที�บนัทกึ
ไว้เป็นต้นทนุจากการดาํเนนิงานโดยปรับลดลงเพื�อให้สะท้อนกับประมาณการที�คาดว่าจะจ่ายจริง ทําให้ต้นทนุในไตรมาสที� 4 
ของปี 2557 มีมลูค่าลดลง   

(1) ต้นทนุคา่เช่าและค่าบริการ 

มลูค่าต้นทนุค่าเช่าและค่าบริการของบริษัทฯ สาํหรับไตรมาส 1 ปี 2558 เท่ากับ 62.5 ล้านบาท เพิ�มขึ �นจาก 58.2 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 7 จากไตรมาสที� 1 ของปี 2557 ซึ�งการเพิ�มขึ �นนี �มีอตัราที�น้อยกว่าการเพิ�มขึ �นของรายได้ และเพิ�มขึ �นจาก 
52.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20 จากไตรมาส 4 ปี 2557 ทั �งนี �เนื�องจากมีการปรับปรุงรายการประมาณการค่าใช้จ่ายที�
บนัทึกไว้เป็นต้นทนุจากการดําเนินงานโดยปรับลดลงเพื�อให้สะท้อนกบัประมาณการที�คาดว่าจะจ่ายจริง ทําให้ต้นทนุในไตร
มาสที� 4 ของปี 2557 มีมลูค่าลดลง ดงันั �นการเติบโตขึ �นของต้นทนุดังกล่าวมิได้มีสาเหตจุากการเพิ�มขึ �นของต้นทนุค่าเช่าและ
ค่าบริการในไตรมาสที� 1 ปี 2558  

(2) ต้นทนุการประกอบกิจการโรงแรม 

ในไตรมาสที� 1 ปี 2558 บริษัทฯมีต้นทนุการประกอบกิจการโรงแรมเท่ากบั 48.8 ล้านบาท เพิ�มขึ �นจาก 32.1 ล้านบาทในไตร
มาสที� 1 ปี 2557 และ 43.2 ล้านบาทในไตรมาสที� 4 ปี 2557 เนื�องจากมีการปรับเพิ�มช่องทางการจัดจําหน่ายให้ผ่านบริษัท
ตวัแทนท่องเที�ยวเพิ�มมากขึ �น ทําให้มีค่านายหน้าให้ตวัแทนดงักล่าวเพิ�มสงูขึ �น ทั �งนี �การเพิ�มช่องทางดังกล่าวช่วยให้บริษัทมี
รายได้จากการขายห้องในอตัราที�สงูขึ �น 

(3) ต้นทนุขายอาหารและเครื�องดื�ม 

ต้นทนุขายอาหารและเครื�องดื�มสาํหรับไตรมาสที� 1 ปี 2558 47.8 ล้านบาท เพิ�มขึ �นจาก 39.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 20 
ในไตรมาสที� 1 ปี 2557 และลดลงจาก 52.9 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10 ในไตรมาสที� 4 ปี 2557 ซึ�งการปรับตวัเพิ�มขึ �นหรือ
ลดลงนี �เป็นไปตามการเปลี�ยนแปลงของรายได้จากการขายอาหารและเครื�องดื�ม 

กําไรขั �นต้น 

กําไรขั �นต้นของบริษัทสาํหรับไตรมาสที� 1 ปี 2558 เทา่กบั 238.7 ล้านบาท โดยอตัรากําไรขั �นต้นคิดเป็นร้อยละ 60 ของรายได้
จากการดําเนินงาน โดยเพิ�มขึ �นจากอตัรากําไรขั �นต้นของไตรมาสที� 1ปี 2557 ซึ�งเทา่กบัร้อยละ 56 และลดลงจากไตรมาสที� 4 ปี 
2557 ซึ�งเท่ากบัร้อยละ 63 ทั �งนี �อตัรากําไรขั �นต้นที�ลดลงจากไตรมาสที� 4 ปี 2557 นี �สบืเนื�องจากมลูค่ากําไรขั �นต้นในไตรมาสที� 
4 ปี 2557 ที�ปรับเพิ�มสงูขึ �นจากการปรับปรุงประมาณการค่าใช้จ่ายที�บนัทกึเป็นต้นทนุจากการดาํเนินงานโดยปรับลดลงเพื�อให้
สะท้อนกบัประมาณการที�คาดว่าจะจ่ายจริง ดงันั �นการลดลงของอตัรากําไรขั �นต้นในไตรมาสที� 1 ของปี 2558 เมื�อเทียบกับไตร
มาสที� 4 ปี 2557 จึงมไิด้มีสาเหตจุากการเพิ�มขึ �นของต้นทนุในไตรมาสที� 1 ปี 2558  



ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

 

ค่าใช้จ่ายในการขายสาํหรับไตรมาสที� 1 ปี 2558 มีมลูค่าเท่ากบั 20.2 ล้านบาท เพิ�มขึ �น 10.0 ล้านบาท จากไตรมาส 1 ปี 2557 
และเพิ�มขึ �น 6.0 ล้านบาท จากไตรมาส 4 ปี 2557 โดยสว่นใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายในการเปิดโครงการเดอะ วอร์ฟ สมยุ ที�อําเภอ 
เกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี  

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สําหรับไตรมาสที� 1 ปี 2558 มีมลูค่าเท่ากับ 68.5 ล้านบาท เพิ�มขึ �น 9.7 ล้านบาท จากไตรมาส 1 ปี 
2557 เนื�องจากการเพิ�มขึ �นของคา่ใช้จ่ายการพนกังานเพื�อรองรับการเปิดโครงการเดอะ มาร์เก็ต บายแพลทินมั อย่างไรก็ตาม
ค่าใช้จ่ายในการบริหารนี �ลดลงจํานวน 19.50 ล้านบาท เมื�อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2557 เนื�องจากค่าใช้จ่ายในการ
บริหารในไตรมาสที� 4 ปี 2557 ได้รวมถงึค่าใช้จ่ายโบนสัประจําปีของบริษัท 

 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 

บริษัทมีคา่ใช้จ่ายทางการเงินในไตรมาสที� 1 ปี 2558 จํานวน 0.05 ล้านบาท ซึ�งเป็นดอกเบี �ยจ่ายการทําสญัญาเช่าซื �อรถยนต์ 
ซึ�งค่าใช้จ่ายทางการเงินนี �ลดลงจาก 4.9 ล้านบาทในไตรมาส 1 ปี 2557 และใกล้เคียงกับมลูค่าในไตรมาสที� 4 ปี 2557 ทั �งนี �
เนื�องจากบริษัทได้จ่ายชําระคืนเงินกู้ให้แก่สถาบนัการเงินทั �งจํานวนในไตรมาสที� 3 ปี 2557   

กําไรสทุธิ 

บริษัทฯมีกําไรสทุธิสาํหรับไตรมาส 1 ปี 2558 จํานวน 140.2 ล้านบาท เพิ�มขึ �น 59 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 73จากจํานวน
เงิน 80.9 ล้านบาทในไตรมาส 1 ปี 2557 และเพิ�มขึ �น 12.9 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 จากจํานวนเงิน 127.3 ล้านบาทใน
ไตรมาสที� 4 ปี 2557  

อตัรากําไรสทุธิในไตรมาส 1 ปี 2558 เท่ากบัร้อยละ 35 ของรายได้จากการดําเนินงาน เพิ�มสงูขึ �นจากร้อยละ 28 ในไตรมาสที� 1 
ปี 2557 และร้อยละ 32 ในไตรมาสที� 4 ปี 2557 โดยการเติบโตของกําไรสทุธิของบริษัทฯเป็นผลมาจากเพิ�มขึ �นของรายได้จาก
การดาํเนนิงานและรายได้อื�น และการลดลงของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และการลดลงของค่าใช้จ่ายทางการเงิน ซึ�ง
เป็นผลมาจากการชําระคนืเงินกู้ยมืระยะยาวที�มีภาระดอกเบี �ยของบริษัทฯ 

ล้านบาท %รายได้ ล้านบาท %รายได้ ล้านบาท %รายได้

คา่ใช้จ่ายในการขาย 20.2           5% 10.2         3% 14.2       4%

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 68.5           17% 58.8         20% 88.0       22%

รวมกําไรขั #นต้นจากการดาํเนินงาน 88.7         22% 69.0       24% 102.3    26%

งบรวมไตรมาสที! 1 งบรวมไตรมาสที! 1 งบรวมไตรมาสที! 4 

สิ #นสุด 31 มีนาคม สิ #นสุด 31 มีนาคม สิ #นสุด 31 ธันวาคม

ปี 2558 ปี 2557 ปี 2557



การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 

 

สินทรัพย์รวมในไตรมาสที� 1 ปี 2558 มีมลูคา่ 9,408.4 ล้านบาท เพิ�มขึ 2นจาก 5,301.2 ล้านบาท จากจํานวน 2,636.1 
ล้านบาท ณ. วนัที� 31 ธนัวาคม 2557 ส่วนใหญ่มาจากการได้รับเงินจากการขายหลกัทรัพย์ให้กบัประชาชนทั�วไปใน
ไตรมาสที� 1 ปี 2558  

หนี 2สินรวม จํานวน 1,522.5 ล้านบาท เพิ�มขึ 2น 51.4 ล้านบาท จากจํานวน 1,471.1 ล้านบาท ณ. วนัที� 31 ธันวาคม 
2557 โดยส่วนใหญ่มาจากการเพิ�มขึ 2นของเจ้าหนี 2การค้าที�เกี�ยวเนื�องกับกระบวนการจําหน่ายหลักทรัพย์ให้แก่
ประชาชนทั�วไป 

ส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม จํานวน 7,885.9 ล้านบาท เพิ�มขึ 2นจํานวน 5,249.8 ล้านบาท จากจํานวน 2,636.1 ล้านบาท ณ. 
วนัที� 31 ธันวาคม 2557 เนื�องจากส่วนของผู้ ถือหุ้นที�เพิ�มขึ 2นการขายหลกัทรัพย์ให้กับประชาชนทั�วไปในไตรมาสที� 1          
ปี 2558 และกําไรสทุธิในไตรมาสที� 1 ปี 2558  

 

31 มี.ค. 2558

สินทรัพย์รวม 9,408.40 4,107.20

หนี 2สินรวม 1,522.50 1,471.10

สว่นของผู้ ถือหุ้น 7,885.90 2,636.10

หน่วย:ล้านบาท 31 ธ.ค. 2557


