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ที่ บช. 002/2558 

             วนัท่ี  10 พฤศจิกายน 2558 

เร่ือง  ชีแ้จงผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทยอ่ยส าหรับไตรมาสที่ 3 ของปี 2558 

เรียน  กรรมการผู้จดัการ 

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย(“บริษัทฯ”) ขอชีแ้จงผลการด าเนินงานส าหรับงวดไตรมาส 
ที่ 3 และยอดสะสม 9 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 บริษัทฯมีก าไรส าหรับงวดเพิ่มขึน้ 36 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 29 และ 
149 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 48 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนตามล าดบั ซึง่มีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้

1.รายได้จากการด าเนินงาน 

บริษัทฯมีรายได้จากการด าเนินงานส าหรับไตรมาสที่ 3 และยอดสะสม 9 เดือน สิน้สดุไตรมาสที่ 3 ของปี 2558  จ านวน 
431 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 57 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 15 และ1,296 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 264 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 26 
เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน  โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

รายการ 
ไตรมาสที่ 3 สะสม 9 เดอืน 

2558 2557 ผลแตกต่าง 2558 2557 ผลแตกต่าง 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการให้เช่าและบริการ 

 

251 58 237 63 14 6 754 58 675 65 79 12 

รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม 81 19 68 18 13 19 255 20 160 16 95 59 

รายได้จากการขายอาหารและคร่ืองด่ืม 55 13 55 15 - - 174 13 157 15 17 11 

รายได้อื่น 44 10 14 4 30 214 113 9 40 4 73 183 

รวมรายได้ 431 100 374 100 57 15 1,296 100 1,032 100 264 26 

 1.1 รายได้จากการให้เช่าและบริการ  

บริษัทฯมีรายได้จากการให้เช่าและบริการส าหรับไตรมาสที่ 3 และยอดสะสม 9 เดือนของปี 2558 เพิ่มขึน้จ านวน 14 
ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 6 และ 79 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 12 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน
ตามล าดบั เนื่องจากการปรับขึน้คา่เช่าพืน้ท่ีในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 และการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพืน้ที่ให้เช่าขายอาหาร
และเคร่ืองดื่มบางสว่นของศนูย์อาหารในโครงการ เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ รวมทัง้ บริษัทฯได้มีการเปิดโครงการพืน้ที่ให้เช่า
ใหม ่คือ โครงการเดอะ วอร์ฟ สมยุ ที่อ าเภอเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี ในเดือนมกราคม 2558   

แตท่ัง้นี ้ในต้นเดือนสงิหาคม 2558 ได้เกิดเหตกุารณ์ระเบิดบริเวณแยกราชประสงค์ซึง่ได้สง่ผลกระทบตอ่ความเช่ือมัน่ใน
ความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและพกัอาศัยในบริเวณพืน้ที่ ใกล้เคียงสถานที่เกิด
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เหตุการณ์ดงักล่าว รวมทัง้ ท าให้เกิดการชะลอตวัเป็นระยะเวลาชั่วคราวในการประกอบธุรกิจของร้านค้าและศูนย์อาหารใน
โครงการ เดอะ แพลทินมั แฟชั่น มอลล์ ธุรกิจโรงแรม และการท่องเที่ยวในบริเวณโดยรอบ แต่ในขณะนี ้เหตุการณ์ดงักล่าวได้
คลีค่ลายลงและเปลีย่นแปลงไปในทางที่ดีขึน้ จึงสง่ผลท าให้นกัทอ่งเที่ยวชาวตา่งชาติกลบัเข้ามาทอ่งเที่ยวและพกัอาศยัในบริเวณ
ราชประสงค์ ประตนู า้ ปทมุวนั และบริเวณพืน้ใกล้เคียง 

 1.2 รายได้จากการประกอบกจิการโรงแรม 

บริษัทฯมีรายได้จากการประกอบธุรกิจโรงแรมส าหรับไตรมาสที่ 3 และยอดสะสม 9 เดือนของปี 2558 เพิ่มขึน้จ านวน 13 
ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 19 และ 95 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 59 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน
ตามล าดบั เนื่องจากอตัราการเข้าพกัอาศยัของลกูค้าและอตัราคา่ที่พกัอาศยัปรับตวัสงูขึน้เพราะเหตกุารณ์ความรุนแรงและความ
ไม่สงบทางการเมืองได้สงบลงและการประกาศยกเลิกกฎอยัการศึกตัง้แต่วนัที่ 1 เมษายน 2558 ท าให้นกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
สามารถท าประกนัภยั เพื่อเดินทางเข้าประเทศไทยได้ตามปกติซึ่งสง่ผลดีต่อความเช่ือมัน่ของนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติและท าให้
ธุรกิจการท่องเที่ยวฟืน้ตวัขึน้ แต่ทัง้นี ้ในต้นเดือนสิงหาคม 2558 ได้เกิดเหตกุารณ์ระเบิดบริเวณแยกราชประสงค์ตามที่ได้กลา่ว
มาแล้วข้างต้น จึงสง่ผลกระทบท าให้อตัราการเข้าพกัอาศยัในโรงแรมลดลงเป็นระยะเวลาชัว่คราว แตใ่นขณะนี ้เหตกุารณ์ดงักลา่ว
ได้คลีค่ลายลงจึงสง่ผลท าให้ธุรกิจโรงแรมมีผลการด าเนินงานปรับตวัดีขึน้  

1.3 รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 

รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดื่มของศนูย์อาหารในโครงการ เดอะ แพลทินมั แฟชนัส์ มอลล์ส าหรับไตรมาสที่ 3 
ของปี 2558 เท่ากับจ านวน 55 ล้านบาท เท่ากับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน แต่มียอดรายได้ลดลงจ านวน 6 ล้านบาทเมื่อ
เปรียบเทียบกบัไตรมาที่ 2 ของปี 2558  ซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์ระเบิดบริเวณแยกราชประสงค์ในเดือนสิงหาคม 2558 
และยอดสะสม 9 เดือนของปี 2558 บริษัทฯมีรายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดื่มจ านวน 174 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 17 
ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากเหตุการณ์ความรุนแรงและความไม่สงบทาง
การเมืองได้สงบลงและการประกาศยกเลิกกฎอยัการศึกตัง้แต่วนัที่ 1 เมษายน 2558 ตามที่กล่าวแล้วข้างต้นส่งผลให้จ านวน
นกัทอ่งเที่ยวใช้บริการศนูย์อาหารเพิ่มจ านวนมากขึน้ 

1.4 รายได้อื่น 

รายได้อื่นส าหรับไตรมาสที่ 3 และยอดสะสม 9 เดือนของปี 2558 เพิ่มขึน้จ านวน 30 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 
214 และ 73 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 183 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากดอกเบีย้รับและ
ผลตอบแทนการลงทุนในหลกัทรัพย์เพื่อค้าเพิ่มขึน้จากการที่บริษัทฯได้น าเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่
ประชาชนทัว่ไปสทุธิจากการหกัคา่ใช้จ่ายตา่งๆแล้วไปลงทนุในเงินฝากประจ าและเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพื่อค้า 

2. ต้นทุนรวม 

 บริษัทฯมีต้นทนุรวมส าหรับไตรมาสที่ 3 และยอดสะสม 9 เดือนของปี 2558  จ านวน 154 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 16 
ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 12 และ 472 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 66 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 16 เมื่อเปรียบเทียบกบั
งวดเดียวกนัของปีก่อนตามล าดบั  ซึง่จะผนัแปรตามยอดรายได้ของแตล่ะประเภทธุรกิจที่เพิ่มขึน้/ลดลง โดยมีรายละเอียด ดงันี ้
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รายการ 
ไตรมาสที่ 3 สะสม 9 เดอืน 

2558 2557 ผลแตกต่าง 2558 2557 ผลแตกต่าง 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ต้นทนุในการให้เช่าและบริการ 

 

64 26 55 23 9 16 189 25 171 25 18 11 

ต้นทนุการประกอบกิจการโรงแรม 47 58 38 56 9 24 144 56 106 66 38 36 

ต้นทนุขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 43 78 45 82 (2) (4) 139 80 129 82 10 8 

รวมต้นทุนขาย 154 40 138 38 16 12 472 40 406 41 66 16 

  2.1 ต้นทุนในการให้ค่าเช่าและบริการ 

บริษัทฯมีต้นทนุในการให้เช่าและบริการส าหรับไตรมาสที่ 3 และยอดสะสม 9 เดือนของปี 2558 เพิ่มขึน้จ านวน 9 ล้าน
บาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 16 และ 18 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนตามล าดับ 
เนื่องจากในเดือนมกราคม 2558 บริษัทฯได้เปิดโครงการพืน้ที่ให้เช่าใหม่ คือ โครงการ เดอะ วอร์ฟ พลาซ่า สมยุ จึงสง่ผลท าให้
ต้นทนุจากการให้เช่าและบริการเพิ่มขึน้  

2.2 ต้นทุนการประกอบกิจการโรงแรม  

บริษัทฯมีต้นทุนการประกอบกิจการโรงแรมส าหรับไตรมาสที่ 3 และยอดสะสม 9 เดือนของปี 2558 เพิ่มขึน้จ านวน 9 
ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 24 และ 38 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 36  เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนตามล าดบั ซึง่
เพิ่มขึน้ผนัแปรตามยอดรายได้จากการประกอบธุรกิจโรงแรมที่เพิ่มขึน้ แตม่ีอตัราร้อยละที่เพิ่มขึน้ต ่ากว่าอตัราร้อยละที่เพิ่มขึน้ของ
ยอดรายได้ เนื่องจากต้นทนุการประกอบธุรกิจโรงแรมบางสว่นเป็นต้นทนุคงที่ เช่น ค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน 
เป็นต้น  

2.3 ต้นทุนขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 

ส าหรับไตรมาสที่ 3 ของปี 2558  บริษัทฯมีต้นทนุขายอาหารและเคร่ืองดื่มลดลงจ านวน 2 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 
4  เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน  เนื่องจากคา่เสือ่มราคางานปรับปรุงพืน้ที่ศนูย์อาหารบางสว่นลดลงเพราะครบอายุ
การใช้งานตัง้แตไ่ตรมาสที่ 2 ของปี 2558 ขณะที่ ยอดสะสม 9 เดือนของปี 2558 บริษัทฯมีต้นทนุจากการขายอาหารและเคร่ืองดื่ม
เพิ่มขึน้จ านวน 10 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 8 ซึง่เพิ่มขึน้ผนัแปรตามยอดรายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดื่ม  

3. ก าไรขัน้ต้น 

บริษัทฯมีก าไรขัน้ต้นส าหรับไตรมาสที่ 3 และยอดสะสม 9 เดือนของปี 2558 เพิ่มขึน้จ านวน 11 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้
ร้อยละ 5 และ 125 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 21 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนตามล าดบั เนื่องจากบริษัทฯมีการ
เติบโตของรายได้ในแตล่ะประเภทธุรกิจ โดยมีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้

ก าไรขัน้ต้น 
ไตรมาสที่ 3 สะสม 9 เดอืน 

2558 2557 ผลแตกต่าง 2558 2557 ผลแตกต่าง 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ธุรกิจการให้เช่าและบริการ 

 

187 75 182 77 5 3 565 75 504 75 61 12 

ธุรกิจโรงแรม 34 42 30 44 4 13 111 44 54 34 57 106 

ธุรกิจขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 12 22 10 18 2 20 35 20 28 18 7 25 

รวมก าไรขัน้ต้น 233 60 222 62 11 5 711 60 586 59 125 21 
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ส าหรับไตรมาสที่ 3 ของปี 2558 บริษัทฯมีอตัราก าไรขัน้ต้นรวมเท่ากบัร้อยละ 60 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนั
ของปีก่อนซึง่เทา่กบัร้อยละ 62 เนื่องจากการลดลงของอตัราก าไรขัน้ต้นของธุรกิจให้เช่าและบริการซึ่งเท่ากบัอตัราร้อยละ 75 เมื่อ
เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนซึง่เทา่กบัอตัราร้อยละ 77 เนื่องจากการเปิดโครงการเดอะ วอร์ฟ สมยุที่มีอตัราก าไรขัน้ต้น
ต ่ากวา่โครงการเดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ และการลดลงของอตัราก าไรขัน้ต้นของธุรกิจโรงแรมซึ่งเท่ากบัอตัราร้อยละ 42 เมื่อ
เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนซึง่เทา่กบัอตัราร้อยละ 44 เพราะเหตกุารณ์ระเบิดที่ราชประสงค์จึงสง่ผลท าให้นกัท่องเที่ยง
ชาวตา่งชาติลดลงตามที่กลา่วมาแล้วข้างต้น ขณะที่ ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่มมีอตัราก าไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้เป็นอตัราร้อยละ 22 เมื่อ
เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนซึง่เทา่กบัอตัราร้อยละ 18 เนื่องจากบริษัทฯได้น าร้านอาหารหมนุเวียนชัว่คราวมาให้บริการ
ในศูนย์อาหารและเคร่ืองดื่มซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มรายได้และเป็นการสร้างกิจกรรมการตลาดให้เกิดในศูนย์อาหารและ
เคร่ืองดื่ม 

ส าหรับยอดสะสม 9 เดือน ของปี 2558 บริษัทฯมีอตัราก าไรขัน้ต้นรวมเท่ากบัร้อยละ 60 เพิ่มขึน้เมื่อเปรียบเทียบกบังวด
เดียวกันของปีก่อนซึ่งเท่ากับร้อยละ 59 เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของรายได้และอตัราก าไรขัน้ต้นของธุรกิจโรงแรมก่อนที่จะเกิด
เหตกุารณ์วางระเบิดที่ราชประสงค์ โดยอตัราก าไรขัน้ต้นธุรกิจโรงแรมเทา่กบัร้อยละ 44 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน
เท่ากบั 34 และธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่มมีอตัราก าไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้เป็นอตัราร้อยละ 20 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปี
ก่อนที่เทา่กบัอตัราร้อยละ 18 ตามเหตผุลที่ได้กลา่วมาแล้ว ขณะที่ อตัราก าไรขัน้ต้นของธุรกิจให้เช่าและบริการซึง่เทา่กบัอตัราร้อย
ละ 75 ไมเ่ปลีย่นแปลงเมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน 

4. ค่าใช้จ่าย 

รายการ 
ไตรมาสที่ 3 สะสม 9 เดอืน 

2558 2557 ผลแตกต่าง 2558 2557 ผลแตกต่าง 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 15 3 13 3 2 15 51 4 34 3 17 50 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 62 14 65 17 (3) (5) 199 15 189 18 10 5 

ค่าใช้จ่ายทางการเงิน - - 5 1 (5) (100) - - 15 1 (15) (100) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 41 9 30 8 11 37 116 9 79 8 37 47 

 4.1 ค่าใช้จ่ายในการขาย 

บริษัทฯมีคา่ใช้จ่ายในการขายส าหรับไตรมาสที่ 3 และยอดสะสม 9 เดือนของปี 2558 เพิ่มขึน้จ านวน 2 ล้านบาท คิดเป็น
เพิ่มขึน้ร้อยละ 15 และ 17 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 50  เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนตามล าดบั เนื่องจากใน
ปี 2558 บริษัทฯมีคา่โฆษณาและประชาสมัพนัธ์เพิ่มขึน้จากการเปิดโครงการใหม ่คือ โครงการเดอะ วอร์ฟ สมยุ  

4.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  

บริษัทฯมีคา่ใช้จ่ายในการบริหารส าหรับไตรมาสที่ 3 ของปี 2558 ลดลงจ านวน 3 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 5  เมื่อ
เทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากในไตรมาสที่ 3 ของปี 2558 บริษัทฯไมม่ีคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัการเตรียมการน าบริษัทเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเป็นจ านวนเงิน 2 ล้านบาท ขณะที่ บริษัทฯมีคา่ใช้จ่ายดงักลา่วเกิดขึน้ในงวดเดียวกนั
ของปีก่อน และคา่ใช้จ่ายในการบริหารอื่นลดลงจ านวน 1 ล้านบาท  
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ส าหรับยอดสะสม 9 เดือนของปี 2558 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึน้จ านวน 10 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ 
ร้อยละ 5  เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการพนักงาน เพื่อรองรับการเปิด
โครงการเดอะ วอร์ฟ สมยุ และโครงการเดอะ มาร์เก็ต บาย แพลทินมัเป็นจ านวนเงิน 3 ล้านบาท และการเพิ่มขึน้ของคา่ธรรมเนียม
การจ้างบริหารธุรกิจโรงแรมและค่านายหน้าซึ่งผนัแปรตามยอดรายได้และก าไรจากการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมเป็นจ านวน
เงิน 7 ล้านบาท  

4.3 ค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 

บริษัทฯมีคา่ใช้จ่ายทางการเงินซึง่ประกอบคา่ธรรมเนียมธนาคารและดอกเบีย้จ่ายตามสญัญาเช่าซือ้รถยนต์ ส าหรับไตร
มาสที่ 3 และยอดสะสม 9 เดือนของปี 2558 คา่ใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทฯลดลงจ านวน  5 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 100 
และ 15 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนตามล าดบั เนื่องจากบริษัทฯได้ช าระคืนเงิน
กู้ยืมธนาคารทัง้จ านวนในไตรมาสที่ 3 ของปี 2557 สง่ผลท าให้บริษัทฯไมม่ีภาระดอกเบีย้จ่ายในปี 2558  

4.4 ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้  

บริษัทฯมีคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับไตรมาสที่ 3 และยอดสะสม 9 เดือนของปี 2558 เพิ่มขึน้จ านวน 11 ล้านบาท คิด
เป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 37  และ 37 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 47 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ตามล าดบั ซึ่ง
คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ดงักลา่วจะผนัแปรตามผลการด าเนินงานของบริษัทฯที่ปรับตวัดีขึน้ 

5. ก าไรส าหรับงวด 

รายการ 
ไตรมาสที่ 3 สะสม 9 เดอืน 

2558 2557 ผลแตกต่าง 2558 2557 ผลแตกต่าง 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ก าไรส าหรับงวด 159 37 123 33 36 29 458 35 309 30 149 48 

ส าหรับไตรมาสที่ 3 ของปี 2558 บริษัทฯมีก าไรส าหรับงวดจ านวน 159  ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 36  ล้านบาท คิดเป็น
เพิ่มขึน้ร้อยละ 29 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน  เนื่องจากบริษัทฯมีก าไรขัน้ต้นจากธุรกิจให้เช่าและบริการ ธุรกิจ
โรงแรม และธุรกิจขายอาหารและเคร่ืองดื่มเพิ่มขึน้จ านวน 5 ล้านบาท 4 ล้านบาท และ 2 ล้านบาทตามล าดบั รายได้อื่นเพิ่มขึน้
จ านวน 30 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารและค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลงจ านวน 3 ล้านบาท และ 5 ล้านบาทตามล าดบั 
ขณะที่ ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึน้จ านวน 2 ล้านบาท และ 11 ล้านบาทตามล าดบั เหตุผลตาม
รายละเอียดที่ได้กลา่วมาแล้วข้างต้น   

ส าหรับยอดสะสม 9 เดือน ของปี 2558 บริษัทฯมีก าไรส าหรับงวดจ านวน 458  ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 149  ล้านบาท 
คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 48 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน  เนื่องจากบริษัทฯมีก าไรขัน้ต้นจากธุรกิจให้เช่าและบริการ 
ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจขายอาหารและเคร่ืองดื่มเพิ่มขึน้จ านวน 61 ล้านบาท 57 ล้านบาท และ 7 ล้านบาทตามล าดบั รายได้อื่น
เพิ่มขึน้จ านวน 73 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลงจ านวน 15 ล้านบาท ขณะที่ ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายในการ
บริหาร และคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึน้จ านวน 17 ล้านบาท 10 ล้านบาท  และ 37 ล้านบาทตามล าดบั เหตผุลตามรายละเอียดที่
ได้กลา่วมาแล้วข้างต้น   
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6. ฐานะทางการเงนิ 

รายการ 30 กันยายน 2558 31 ธันวาคม 2557 ผลแตกต่าง 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

สินทรัพย์รวม 9,359 100 4,107 100 5,252 128 

หนีส้ินรวม 1,329 14 1,471 36 (142) (10) 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 8,030 86 2,636 64 5,394 205 

 6.1 สินทรัพย์รวม 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 บริษัทฯมีสนิทรัพย์รวมเพิ่มขึน้จากปี 2557 (ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557) จ านวน  5,252 ล้าน

บาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 128 เนื่องจากบริษัทฯได้รับเงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามญัให้แก่กบัประชาชนทั่วไปจ านวน 

5,180 ล้านบาทในไตรมาสที่ 1 ของปี 2558  

6.2 หนีส้นิรวม 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2558 บริษัทฯมีหนีส้ินรวมลดลงจากปี 2557 (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557) จ านวน 142 ล้านบาท 
คิดเป็นลดลงร้อยละ 10 เนื่องจาก 

1) บริษัทฯ มีหนีส้ินหมนุเวียนลดลงจ านวน 56 ล้านบาท จากเงินมดัจ าค่าเช่าที่ลดลงจ านวน 37 ล้านบาทเพราะการ

ครบอายสุญัญาการเช่าพืน้ท่ีและลกูค้าไมต่อ่สญัญาพืน้ที่ ดงันัน้ บริษัทฯจึงต้องคืนเงินมดัจ าดงักลา่วแก่ลกูค้าและ

หนีส้นิหมนุเวียนอื่นลดลงจ านวน 19 ล้านบาท 

2) บริษัทฯ มหีนีส้นิไมห่มนุเวียนลดลงจ านวน 86 ล้านบาท จากการโอนรายได้ค่าเช่ารับลว่งหน้าระยะยาวสว่นที่จะถึง

ก าหนดรับรู้เป็นรายได้ค่าเช่าภายใน 1 ปีเป็นหนีส้ินหมนุเวียนจ านวน 115 ล้านบาท  และเงินประกนัผลงานลดลง

จ านวน 24 ล้านบาท เนื่องจากการคืนเงินประกนัผลงานการก่อสร้างที่ครบก าหนดตามสญัญา  ขณะที่ เงินมดัค่า

เช่าระยะยาวเพิ่มขึน้จ านวน 45 ล้านบาท และหนีส้นิไมห่มนุเวียนอื่นเพิ่มขึน้ 8 ล้านบาท 

6.3 ส่วนของผู้ถอืหุ้นรวม  

  ณ วนัที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทฯมีส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมเพิ่มขึน้จากปี 2557 (ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557) จ านวน 

5,394 ล้านบาท เนื่องจาก 

1) ในเดือนมีนาคม 2558  บริษัทฯได้เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ประชาชนทัว่ไปจ านวน 700 ล้านหุ้น มลูคา่ที่ตรา

ไว้หุ้นละ 1 บาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 7.40 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 5,180 ล้านบาท ท าให้ทนุออกจ าหน่ายและ

เรียกช าระเต็มมลูคา่แล้วเพิ่มขึน้ 700 ล้านบาท และสว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั(สทุธิหลงัจากหกัคา่ใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง) 

เพิ่มขึน้ 4,410 ล้านบาท 

2) บริษัทฯก าไรส าหรับงวด 9 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2558 จ านวน 458 ล้านบาท 
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3) เมื่อวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2558 บริษัทฯจ่ายเงินปันผลจ านวน 174 ล้านบาท ตามมติที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 

2558 เมื่อวนัท่ี 28 เมษายน 2558 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

      ขอแสดงความนบัถือ 

 

                (นายชาญชยั พนัธุ์โสภา) 

                     กรรมการผู้จดัการ 

 

 

 

 

 

 

 


