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ที่ PLAT 44/2559 

วนัท่ี 9 สงิหาคม 2559 

เร่ือง  ชีแ้จงผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทยอ่ยส าหรับไตรมาสที่ 2 สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2559 

เรียน  กรรมการผู้จดัการ 

          ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน ) และบริษัทยอ่ย (“บริษัทฯ ”) ขอชีแ้จงผลการด าเนินงานส าหรับ งวด 

ไตรมาสที่ 2 และยอดสะสม 6 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2559 โดยบริษัทฯมีก าไร เพิ่มขึน้จ านวน 6 ล้านบาท คิดเป็น

เพิ่มขึน้ร้อยละ 4  และจ านวน 45 ล้านบาท  คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อย ละ 15 เมื่อเปรียบเทียบ กบังวดเดียวกนั ของปี 2558 

ตามล าดบั ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 

1. รายได้จากการด าเนินงาน 

บริษัทฯมีรายได้จากการด าเนินงานส าหรับไตร มาสที่ 2 และยอดสะสม  6 เดือน ของปี 2559 จ านวน 450 ล้านบาท 

เพิ่มขึน้จ านวน 7 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 2 และจ านวน 912 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 48 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึ ้น

ร้อยละ 6 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนตามล าดบั โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1.1 รายได้จากการให้เช่าและบริการ 

บริษัทฯมีรายได้จากการให้เช่าและบริการส าหรับไตรมาสที่ 2 และยอดสะสม 6 เดือน ของปี 2559 เพิ่มขึน้จ านวน 

13 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 5 และจ านวน 20 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 4 เมื่อเปรียบเทียบกบังวด เดียวกนั

ของปีก่อนตามล าดบั เนื่องจากการปรับเพิ่มคา่เช่าประจ าปีในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2558 และการเพิ่มขึน้ของรายได้จาก

พืน้ท่ีเช่าและบริการที่เพิ่มขึน้จากการปรับเปลีย่นพืน้ท่ีบางสว่นของร้านอาหารที่บริษัทฯด าเนินงานเองเป็นพืน้ท่ีเช่า รวมทัง้ 

การเพิ่มพืน้ท่ีให้เช่าจดังานและการให้เช่าพืน้ท่ีป้ายโฆษณาภายในศนูย์การค้า 

 

 

รายการ 
ไตรมาส 2  สะสม 6 เดือน  

2559 2558 ผลแตกต่าง 2559 2558 ผลแตกต่าง 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการให้เช่าและบริการ 270 60 257 58 13 5 534 58 514 59 20 4 

รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม 85 19 85 19 0 0 173 19 174 20 (1) (1) 

รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 60 13 61 14 (1) (2) 116 13 119 14 (3) (3) 
รายได้อ่ืน        35                                                  8 40  9 (5) (13) 89 10 57 7 32 56 
รวมรายได้ 450 100 443 100 7 2 912 100 864 100 48 6 
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1.2 รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม 

บริษัทฯมีรายได้จากการประกอบกิจการโรงแรมส าหรับไตรมาสที่ 2 ของปี 2559 จ านวน 85 ล้านบาท ซึง่เทา่ กบั

งวดเดียวกนัของปีก่อน และ ยอดสะสม 6 เดือนของปี 2559 บริษัทฯมีรายได้จากการประกอบกิจการโรงแรมเทา่กบั 173 

ล้านบาท ลดลงจ านวน 1 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 1 เมื่อเปรียบเทียบกบังวด เดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากอตัราการ

เข้าพกัอาศยัของลกูค้างวดคร่ึงปีของปี 2559 เทา่กบัร้อยละ 85 ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อน (เทา่กบัอตัราร้อยละ 89) 

เนื่องจากลกูค้าทีจ่องผา่นระบบจองห้องพกัออนไลน์ของตวัแทนลดลง ขณะท่ี บริษัทฯมี อตัราคา่ห้องพกัสงูขึน้ จึงสง่ผลให้

รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรมลดลงไมม่ากนกั 

1.3 รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 

รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดื่มของโครงการ เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ส าหรับไตรมาสที่ 2 และยอด
สะสม 6 เดือน ของปี 2559 ลดลงจ านวน 1 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 2 และจ านวน 3 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 
3 เมื่อเปรียบเทียบกบังวด เดียวกนัของปีก่อน ตามล าดบั เนื่องจากบริษัทฯได้ ยกเลกิ ร้านอาหาร แฟรนไชส์ ที่บริษัทฯ
ด าเนินงานเอง เพื่อเปลีย่นเป็นพืน้ท่ีให้เช่าและบริการซึง่ให้อตัราผลตอบแทนแก่บริษัทที่สงูกวา่ในระยะยาว อยา่งไรก็ตาม
หากพิจารณารายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดื่มที่ไมร่วมยกเลกิร้านอาหารแฟรนไช ส์ที่บริษัทฯด าเนินงานเอง  บริษัท
ยงัคงมีการเติบโตของรายได้ อยา่งตอ่เนื่อ งส าหรับงวด  6 เดือน ของปี 2559 เพิ่มขึน้ร้อยละ 8 เมื่อเปรียบเทียบกบังวด
เดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากมีนกัทอ่งเที่ยวทัง้ชาวไทยและชาวตา่งประเทศมาใช้บริการเพิ่มมากขึน้ 

1.4 รายได้อื่น 

รายได้อื่นส าหรับไตรมาสที่ 2 ของปี 2559 ลดลงจ านวน 5 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 13 โดยบริษัทฯมีรายได้
จากดอกเบีย้รับและผลตอบแทนจากเงินลงทนุชัว่คราวลดลงจ านวน 13 ล้านบาท เนื่องจากในไตรมาสนีอ้ตัราดอกเบีย้เงิน
ฝากประจ าของธนาคารและผลตอบแทนการลงทนุในหลกัทรัพย์เพื่อค้าปรับตวัลดลง แตอ่ยา่งไรก็ตามบริษัทฯมีรายได้อื่นๆ
เพิม่ขึน้จ านวน 8 ล้านบาท 

ส าหรับยอดสะสม 6 เดือน บริษัทฯมีรายได้อื่นของปี 2559 เพิ่มขึน้จ านวน 32 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 56 
เมื่อเปรียบเทียบกบัช่วงเดี ยวกนัของปีก่อน ซึง่สว่นใหญ่เกิดจากผลตา่งระหวา่งมลูคา่ตามบญัชีและมลูคา่สนิทรัพย์สทุธิ 
(NAV) ของเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพื่อค้า และก าไรจากการขายเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพื่อค้าเพิ่มขึน้จากการท่ีบริษัทฯน า
เงินท่ีได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้กบัประชาชนทัว่ไปหลงัหกัคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆแล้วไปลงทนุ ในเงินลงทนุ
ชัว่คราว 

2. ต้นทนุรวม 

บริษัทฯมีต้นทนุรวมส าหรับไตรมาสที่ 2 และยอดสะสม 6 เดือนของ  ปี 2559 จ านวน 162 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จ านวน 3 

ล้านบาท  คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 2 และจ านวน 323 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 4 ล้านบาทคิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 1 เมื่อ

เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนตามล าดบั ซึง่จะผนัแปรตามยอดรายได้ที่เพิ่มขึน้/ลดลงของธุรกิจแตล่ะประเภท โดย

มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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รายการ 

ไตรมาส 2  สะสม 6 เดือน  
2559 2558 ผลแตกต่าง 2559   2558 ผลแตกต่าง 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
 ต้นทนุในการให้เช่าและบริการ 69 26 63 25 6 10 138 26 126 25 12 10 

 ต้นทนุประกอบกิจการโรงแรม 45 53 48 56 (3) (6) 90 52 97 56 (7) (7) 
 ต้นทนุขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 48 80 48 79 - - 95 82 96 81 (1) (1) 
  รวมต้นทุนขาย 162 39 159 39 3 2 323 39 319 40 4 1 

 

 
2.1 ต้นทนุในการให้เช่าและบริการ 

บริษัทฯมีต้นทนุในการให้เช่าและบริการส าหรับไตรมาสที่ 2 และยอดสะสม 6 เดือนของ ปี 2559 เพิ่มขึน้จ านวน 
6 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 10 และจ านวน 12 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนั
ของปีก่อนตามล าดบั โดยมีสาเหตจุากการจ่ายช าระคา่เช่าที่ดินและอาคารประจ าปี 2559 ของโครงการเดอะ วอร์ฟ สมยุ 
ซึง่เดิมในปี 2558 บริษัทฯได้รับสว่นลดคา่เช่าดงักลา่วจากผู้ให้เช่า แตใ่นปี 2559 บริษัทฯต้องจ่ายช าระคา่เช่าที่ดินและ
อาคารตามจ านวนเงินท่ีระบใุนสญัญาจึงมีผลท าให้ต้นทนุในการให้เช่าและบริการเพิ่มสงูขึน้ รวมถึงต้นทนุบคุคลากรที่
เพิ่มขึน้ในสว่นงานบริหารอาคารและงานประสานงานร้านค้าเพื่อให้สามารถดแูลและให้บริหารแก่ร้านค้าภายในศนูย์ได้
อยา่งมีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ 

2.2 ต้นทนุการประกอบกิจการโรงแรม 

บริษัทฯมีต้นทนุประกอบกิจการโรงแรมส าหรับไตรมาสที่ 2 และยอดสะสม 6 เดือนของ ปี 2559 ลดลงจ านวน 3 
ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 6 และจ านวน 7 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 7 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน
ตามล าดบั ทัง้นีเ้นื่องจากการลดลงของคา่นายหน้าที่จ่ายให้แก่ตวัแทนการเดินทาง (Travel Agency Commission)  และ
การลดลงของคา่ใช้จ่ายด้านบคุคลากร 

2.3 ต้นทนุขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 

บริษัทฯมีต้นทนุขายอาหารและเคร่ืองดื่มส าหรับไตรมาสที่ 2 ของ ปี 2559 เทา่กบั 48 ล้านบาท ซึง่เทา่กบัไตร
มาสที่ 2 ของปี 2558 ในขณะที่ยอดสะสม 6 เดือน ของปี 2559 บริษัทฯมีต้นทนุขายอาหารและเคร่ืองดื่มลดลงจ านวน 1 
ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 1 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ทัง้นีเ้นื่องจากบริษัทฯไมป่ระสงค์ที่จะตอ่อายุ
สญัญาร้านอาหารแฟรนไชส์ซึง่บริษัทฯเคยด าเนินงานเองจึงท าให้ต้นทนุขายอาหารและเคร่ืองดื่มลดลง แตอ่ตัราการลดลง
ของต้นทนุขายอาหารและเคร่ืองดื่มต ่ากวา่อตัราการลดลงของรายได้เนื่องจากต้นทนุขายอาหารและเคร่ืองดื่มสว่นใหญ่
เป็นต้นทนุคงที่ เช่น คา่ใช้จ่ายด้านบคุคากร และคา่เสือ่มราคา เป็นต้น 
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3.   ก าไรขัน้ต้น 

 บริษัทฯมีก าไรขัน้ต้นส าหรับไตรมาสที่  2 และยอดสะสม 6 เดือน ของปี  2559 เพิ่มขึน้จ านวน 9 ล้านบาท คิดเป็น

เพิ่มขึน้ร้อยละ 4 และจ านวน 12 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ  2 เมื่อเปรียบเทียบกบังวด กนัของปีก่อนตามล าดบั  

เนื่องจากบริษัทฯมีการเติบโตของรายได้ในแตล่ะธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

รายการ 

ไตรมาส 2 สะสม 6 เดือน 

2559 2558 ผลแตกต่าง 2559 2558 ผลแตกต่าง 

ล้านบาท % 
ล้าน
บาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ธุรกิจให้เช่าและบริการ 201 75 194 75 7 4 396 74 388 75 8 2 

ธุรกิจโรงแรม 40 47 37 44 3 8 83 48 77 44 6 8 

ธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม 12 20 13 21 (1) (8) 21 18 23 19 (2) (9) 

รวมก าไรขัน้ต้น 253 61 244 61 9 4 500 61 488 60 12 2 

 

ส าหรับไตรมาสที่ 2 ของปี 2559  บริษัทฯมีอตัราก าไรขัน้ต้นส าหรับธุรกิจหลกัรวมเทา่กบัร้อยละ 61 เทา่กบัไตรมาสที่ 
2 ของปี 2558 ซึง่สามารถสรุปรายละเอียดได้ดงันี ้

 ธุรกิจให้เช่าพืน้ท่ีและบริการมีอตัราก าไรขัน้ต้นส าหรับไตรมาสที่ 2 ของปี 2559 เทา่กบัร้อยละ 75 ซึง่เทา่กบัอตัรา
ก าไรขัน้ต้นไตรมาสที่ 2 ของปี 2558 เนื่องจากต้นทนุสว่นใหญ่ของธุรกิจให้เช่าพืน้ท่ีและบริการเป็นต้นทนุคงที่ 
เช่น คา่เช่าพืน้ท่ี คา่ใช้จ่ายด้าน บคุลากร และคา่เสือ่มราคาเป็นต้น ซึง่ในปี 2559 บริษัทฯต้องช าระคา่เช่าที่ดิน
และอาคาร โครงการ เดอะ วอร์ฟ สมยุตามสญัญาเช่า โดยไมไ่ด้รับสว่นลดตามที่กลา่วมาข้างต้น  

 ธุรกิจโรงแรมมีอตัราก าไรขัน้ต้นส าหรับไตรมาสที่ 2 ของปี 2559 และ 2558 เทา่กบัอตัราร้อยละ 47 และ 44 
ตามล าดบั ซึง่อตัราก าไรขัน้ต้นของไตรมาสที ่2 ปี 2559 สงูกวา่ปี 2558 เนื่องจากบริษัทฯยงัคงรักษาระดบัรายได้
ได้ใกล้เคียงกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ประกอบกบัการบริหารต้นทนุท่ีมีประสทิธิภาพและการลดลงของคา่นาย
หน้าที่จ่ายให้แก่ตวัแทนการเดินทาง (Travel Agency Commission)  และการลดลงของต้นทนุบคุลากร 

 ธุรกิจขายอาหารและเคร่ืองดื่มมีอตัราก าไรขัน้ต้นส าหรับไตรมาสที่ 2 ของปี 2559 และ 2558 เทา่กบัอตัราร้อยละ 
20 และ 21 ตามล าดบัซึง่อตัราก าไรขั ้นต้นในไตรมาสที่ 2 ของปี 2559 ต ่ากวา่กวา่ปี 2558 เนื่องจากบริษัทฯมี
รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดื่มลดลงจากการไม่ ตอ่สญัญาธุรกิจร้านอาหารแฟรนไชส์ และต้นทนุขาย
อาหารและเคร่ืองดื่มสว่นใหญ่เป็นต้นทนุคงที่ตามที่กลา่วมาข้างต้น 

ส าหรับยอดสะสม 6 เดือน ของปี 2559 บริษัทฯมีอตัราก าไรข้นต้นรวมเทา่กบัร้อยละ 61 เพิ่มขึน้เมื่อเปรียบเทียบกบั
งวดเดียวกนัของปีก่อนซึง่เทา่กบัร้อยละ 60 เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของอตัราก าไรขัน้ต้นของธุรกิจโรงแรม โดยอตัราก าไร
ขัน้ต้นของธุรกิจโรงแรมเทา่กบัร้อยละ 48 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ซึง่เทา่กบัร้อยละ 44 ตามเหตผุลที่
กลา่วมาแล้ว ขณะที่อตัราก าไรขัน้ต้นของธุรกิจให้เช่าและบริการและธุรกิจขายอาหารปรับตวัลดลงไมม่ากนกัเมื่อ
เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน 

 



หน้า 5 ของ 7 
 

 

4.   คา่ใช้จ่าย 

      

 4.1 คา่ใช้จ่ายในการขาย 

บริษัทฯมีคา่ใช้จ่ายในการขายส าหรับไตรมาสที่ 2 และยอดสะสม 6 เดือน ของปี 2559 ลดลงจ านวน 2 ล้านบาท 
คิดเป็นลดลงร้อยละ 13 และจ านวน 13 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 36 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน
ตามล าดบั เนื่องจากบริษัทฯมีคา่ใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ส าหรับ โครงการ เดอะ วอร์ฟ สมยุ ประกอบกั บการ
ลดลงของคา่โฆษณาและสง่เสริมการขายที่บริษัทฯช าระให้แก่เจ้าของธุรกิจแฟรนไชสร์ายหนึง่ ซึง่ในปี 2559 บริษัทฯได้
ยกเลกิร้านอาหารแฟรนไชสด์งักลา่วและปรับปรุงเป็นพืน้ท่ีให้เช่าตามที่ได้กลา่วมาข้างต้น 

 4.2 คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 

 บริษัทฯมีคา่ใช้จ่ายในการบริหารส าหรับไตรมาสที่ 2 ของปี 2559 ลดลงจ านวน 3 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 
4 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจาก บริษัทฯมีนโยบายประหยดัพลงังานจึงท าให้คา่ใช้จ่ายด้านพลงังาน
ลดลงจ านวน 1 ล้านบาทและคา่ใช้จ่ายในการบริหารอื่นลดลงจ านวน 2 ล้านบาท 

 ส าหรับยอดสะสม 6 เดือน ของปี 2559 บริษัทฯมีคา่ใช้จ่ายในการบริหารลดลงจ านวน 5 ล้านบาท คิดเป็นลดลง
ร้อยละ 4 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากปี 2559 บริษัทฯไมม่ีคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัการเตรียมการน า
บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยเป็นจ านวนเงิน 3 ล้านบาท ขณะที่บริษัทฯมีคา่ใช้จ่ายดงักลา่ว
เกิดขึน้ในงวดเดียวกนัของปีก่อน และคา่ใช้จ่ายในการบริหารอื่นลดลงจ านวน 2 ล้านบาท 

 4.3 คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

บริษัทฯมีคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับไตรมาสที ่2 และยอดสะสม 6 เดือนของปี 2559 เพิ่มขึน้จ านวน 3 ล้านบาท 
คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 7  และจ านวน 17 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 23 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน 
ตามล าดบัซึง่ คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ดงักลา่วจะผนัแปรตามผลการด าเนินงานของบริษัทฯท่ีปรับตวัดีขึน้ 

5.  ก าไรส าหรับงวด 

  

รายการ 
ไตรมาส 2 สะสม 6 เดือน 

2559 2558 ผลแตกต่าง 2559 2558 ผลแตกต่าง 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 14 3 16 4 (2) (13) 23 3 36 4 (13) (36) 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 65 14 68 15 (3) (4) 131 14 136 16 (5) (4) 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 44 10 41 9 3 7 91 10 74 9 17 23 

รายการ 
ไตรมาส 2 สะสม 6 เดือน 

2559 2558 ผลแตกต่าง 2559 2558 ผลแตกต่าง 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ก าไรสทุธิส าหรับงวด 165 37 159 36 6 4 344 38 299 35 45 15 
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ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2559 บริษัทฯมีก าไรส าหรับงวดจ านวน 165 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 6 ล้านบาท คิดเป็น
เพิ่มขึน้ร้อยละ 4 เมื่อปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากบริษัทฯมีก าไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้จ านวน 9 ล้านบาท และ
คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง 5 ล้านบาท รายได้อื่นลดลงจ านวน 5 ล้านบาท ขณะทีค่า่ใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึน้ 
3 ล้านบาท เหตุผลตามรายละเอียดที่กลา่วมาข้างต้น 

ส าหรับยอดสะสม 6 เดือนของปี 2559 บริษัทฯมีก าไรส าหรับงวดเทา่กบั 344 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 45 ล้านบาท 
คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 15 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากบริษัทมีก าไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้ 12 ล้านบาท 
รายได้อื่นเพิ่มขึน้ 32 ล้านบาท และคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง 18 ล้านบาท ขณะทีค่า่ใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึน้ 
17 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่ได้กลา่วแล้วข้างต้น 

6. ฐานะทางการเงิน 

 

 

 

 

   6.1 สนิทรัพย์รวม 

 ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2559 บริษัทฯมีสนิทรัพย์รวมลดลง 71 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 1 เมื่อเปรียบเทียบ
กบัสิน้ปี 2558 โดยมีสาเหตดุงันี ้

 สนิทรัพย์หมนุเวียนลดลงจ านวน 413 ล้านบาท เนื่องจากเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดและเงิน
ลงทนุชัว่คราวลดลงจ านวน 393 ล้านบาท เพราะบริษัทได้จ่ายช าระคา่ก่อสร้างโครงการเดอะ แพลทินมั 
มาร์เก็ต และทางเดินลอยฟ้า โครงการ แบงคอก สกายไลน์ และจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2558 ในเดือน
พฤษภาคม  2559 ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่นลดลงจ านวน 46 ล้านบาท จากบริษัทได้รับช าระดอกเบีย้
ค้างรับของเงินฝากประจ าที่สิน้สดุระยะเวลาฝากสง่ผลให้ดอกเบีย้ค้างรับลดลงจ านวน 56 ล้านบาท แต่
ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้จ านวน 10 ล้านบาท ขณะทีส่นิทรัพย์หมนุเวียนอื่นเพิ่มขึน้จ านวน 26 
ล้านบาท 

 สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนเพิ่มขึน้จ านวน 342 ล้านบาท เนื่องจาก อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุเพิ่มขึน้
สทุธิจ านวน 254 ล้านบาท จากการท่ีบริษัทฯจ่ายเงินจ่ายลว่งหน้าคา่ก่อสร้างและคา่ก่อสร้างโครงการ 
เดอะ แพล ทินมั มาร์เก็ต  สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนเพิ่มขึน้จากการจ่ายคา่ก่อสร้างทางเดินลอยฟ้า โครงการ 
แบงคอก สกายไลน์ จ านวน 120 ล้านบาท ที่ดินอาคารและอปุ กรณ์ลดลงจากการตดัคา่เสือ่มราคา
จ านวน 37 ล้านบาท และสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่นเพิม่ขึน้จ านวน 5 ล้านบาท 

6.2  หนีส้นิรวม 

 ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2559 บริษัทฯมีหนีส้นิรวมเพิ่มขึน้จ านวน 26 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 2 เมื่อ
เปรียบเทียบกบัสิน้ปี 2558 เนื่องจากเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้จ านวน 95 ล้านบาท จากเจ้าหนีค้า่ก่อสร้าง

 
รายการ 

30 มิถุนายน 2559   31 ธันวาคม 2558 ผลแตกต่าง 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

สินทรัพย์รวม 9,476 100 9,547  100 (71) (1) 

หนีส้ินรวม       1,370 14 1,344 14 26     2 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 8,106    86 8,203 86 (97) (1) 
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โครงการ เดอะ แพลทินมั มาร์เก็ตและทางเดินลอยฟ้า โครงการ แบงคอก สกายไลน์ ในขณะท่ีบริษัทฯมีรายได้รับลว่งหน้า
คา่เชา่ระยะสัน้และระยะยาวลดลงจ านวน 80 ล้านบาท และหนีส้นิอื่นๆเพิ่มขึน้จ านวน 11 ล้านบาท 

6.3 สว่นของผู้ ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2559 บริษัทฯมีสว่นของผู้ ถือหุ้นลดลงจ านวน 97 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกบัสิน้ปี 2558
เนื่องจากมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในเดือนพฤษภาคม 2559 จ านวน 441 ล้านบาท ขณะที่ บริษัทฯมีก าไรส าหรับ
งวด 6 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2559 จ านวน 344 ล้านบาท 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
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