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ที่ PLAT 053/2559 

วนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2559 

เร่ือง  ชีแ้จงผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทยอ่ยส าหรับไตรมาสที่ 3 สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 

เรียน  กรรมการผู้จดัการ 

          ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

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

ไตรมาสที่ 3 และยอดสะสม 9 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 โดยบริษัทฯมีก าไรส าหรับงวดเพิ่มขึน้จ านวน 20 ล้าน

บาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 13 และจ านวน 65 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 14 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 

2558 ตามล าดบั ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 

1. รายได้จากการด าเนินงาน 

บริษัทฯมีรายได้จากการด าเนินงานส าหรับไตรมาสที่ 3 และยอดสะสม 9 เดือน ของปี 2559 จ านวน 469 ล้าน

บาทเพิ่มขึน้จ านวน 38 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 9 และจ านวน 1,381 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 85 ล้านบาท คิดเป็น

เพิ่มขึน้ร้อยละ 7 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนตามล าดบั โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1.1 รายได้จากการให้เช่าและบริการ 

บริษัทฯมีรายได้จากการให้เช่าและบริการส าหรับไตรมาสที่ 3 และยอดสะสม 9 เดือน ของปี 2559 เพิ่มขึน้จ านวน 

24 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 9 และจ านวน 42 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนั

ของปีก่อนตามล าดบั เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของอตัราคา่เช่าพืน้ท่ีระหวา่งปีส าหรับพืน้ที่เช่าที่สิน้สดุสญัญาเช่าของโครงการ

เดอะ แพลทินมั แฟชัน่มอลล์ รวมทัง้ การเพิ่มขึน้ของรายได้จากพืน้ที่เช่าของโครงการดงักล่าวจากการปรับเปลี่ยนพืน้ที่

บางสว่นของร้านอาหารที่บริษัทฯด าเนินงานเองเป็นพืน้ที่เช่า นอกจากนี ้บริษัทฯได้เข้าท าสญัญาเช่าเหมาพืน้ที่สว่นกลาง

และพืน้ท่ีให้บริการป้ายโฆษณาของนิติบคุคลอาคารชุดเดอะ แพลทินัม่ แฟชัน่ มอลล์ เมื่อวนัที่  1 มิถนุายน 2559 และได้

น ามาบริหารจดัการเพื่อหารายได้จากการให้เช่าพืน้ที่จดังานและพืน้ที่ป้ายโฆษณาภายในศนูย์การค้าสง่ผลให้รายได้จาก

การให้เช่าและบริการเพิ่มขึน้ 

รายการ 
ไตรมาสที่ 3  สะสม 9 เดอืน  

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

รายได้จากการให้เช่าและบริการ 280 60 256 59 24 9 813 59 771 60 42 5 

รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม 95 20 81 19 14 17 268 19 255 20 13 5 

รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 60 13 55 13 5 9 177 13 174 13 3 2 

รายได้อื่น 34 7       39  9 (5) (13) 123  9  96 7 27 28 

รวมรายได้ 469 100 431 100 38 9 1,381 100 1,296 100 85 7 
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1.2 รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม 

บริษัทฯมีรายได้จากการประกอบกิจการโรงแรมส าหรับไตรมาสที่ 3 และยอดสะสม 9 เดือน ของปี 2559 เพิ่มขึน้

จ านวน 14 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 17 และจ านวน 13 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบกบังวด

เดียวกนัของปีก่อนตามล าดบั เนื่องจากในปี 2559 บริษัทฯได้ปรับอตัราราคาค่าห้องพกัเพิ่มขึน้ ประกอบกบั ในไตรมาสนี ้

บริษัทฯมีลกูค้าองค์กรธุรกิจเข้าพกัอาศยัเพิ่มขึน้ซึ่งกลุม่ลกูค้าดงักลา่วมีอตัราค่าห้องพกัอาศยัอยู่ในระดบัราคาที่สงู เมื่อ

น ามาเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2558 รายได้จากธุรกิจโรงแรมอยู่ในฐานที่ต ่าซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์

ระเบิดบริเวณแยกราชประสงค์ในช่วงต้นเดือนสงิหาคม 2558   

1.3 รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 

รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดื่มของโครงการ เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ส าหรับไตรมาสที่ 3 และยอด
สะสม 9 เดือน ของปี 2559 เพิ่มขึน้จ านวน 5 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 9 และจ านวน 3 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อย
ละ 2 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนตามล าดบั เนื่องจากในปี 2559 บริษัทฯได้มีการปรับเปลี่ยนร้านอาหาร
ภายในศูนย์อาหารให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลายส่งผลให้รายได้เพิ่มมากขึน้ ถึงแม้ว่า  
บริษัทฯได้ยกเลิกร้านอาหารแฟรนไชส์ที่บริษัทฯด าเนินงานเอง ทัง้นี ้เพื่อปรับเปลี่ยนพืน้ที่ดังกล่าวเป็นพืน้ที่ให้เช่าและ
บริการซึ่งให้อตัราผลตอบแทนแก่บริษัทที่สงูกว่าในระยะยาว ส าหรับยอดรายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดื่มของปี 
2558 ที่น ามาเปรียบเทียบนีไ้ด้รับผลกระทบจากเหตกุารณ์ระเบิดบริเวณแยกราชประสงค์ในช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2558 
ซึง่ท าให้นกัทอ่งเที่ยวทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศมาใช้บริการภายในศนูย์อาหารลดลงเป็นระยะเวลาชัว่คราว  

             1.4 รายได้อื่น 

รายได้อื่นส าหรับไตรมาสที่ 3 ของปี 2559 ลดลงจ านวน 5 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 13 เมื่อเปรียบเทียบกบั
งวดเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากดอกเบีย้รับจากเงินฝากธนาคารลดลงจ านวน 15 ล้านบาท จากอตัราดอกเบีย้เงินฝาก
ประจ าธนาคารที่ปรับตวัลดลงและจ านวนเงินลงทนุในเงินฝากประจ าธนาคารลดลง ขณะที่ บริษัทฯมีรายได้อื่นๆเพิ่มขึน้
จ านวน 10 ล้านบาท ซึง่สว่นใหญ่เกิดจากก าไรจากผลตา่งระหวา่งมลูคา่ตามบญัชีและมลูคา่สนิทรัพย์สทุธิ (NAV) ของเงิน
ลงทนุในหลกัทรัพย์เพื่อค้า และก าไรจากการขายหลกัทรัพย์เพื่อค้า 

ส าหรับยอดสะสม 9 เดือน ของปี 2559 บริษัทฯมีรายได้อื่นเพิ่มขึน้จ านวน 27 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 28 
เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากก าไรจากผลต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีและมูลค่า
สนิทรัพย์สทุธิ (NAV) ของเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพื่อค้า และก าไรจากการขายหลกัทรัพย์เพื่อค้าเพิ่มขึน้ เพราะบริษัทฯได้
น าเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้กบัประชาชนทัว่ไปหลงัหกัค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วไปลงทนุในเงินลงทุน
ชัว่คราว  

2. ต้นทนุรวม 

บริษัทฯมีต้นทุนรวมส าหรับไตรมาสที่ 3 และยอดสะสม 9 เดือน ของปี 2559 จ านวน 160 ล้านบาท เพิ่มขึน้

จ านวน 6 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 4 และจ านวน 482 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 10 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 

2 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนตามล าดบั โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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2.1 ต้นทนุในการให้เช่าและบริการ 

บริษัทฯมีต้นทนุในการให้เช่าและบริการส าหรับไตรมาสที่ 3 และยอดสะสม 9 เดือนของ ปี 2559 เพิ่มขึน้จ านวน 
1 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 2 และจ านวน 14 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 7 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของ
ปีก่อนตามล าดบั เนื่องจากในไตรมาสที่ 3 ปีนี ้บริษัทฯมีต้นทนุค่าเช่าและค่าบริการเพิ่มขึน้จากการเช่าเหมาพืน้ที่จากนิติ
บคุคลอาคารชุดเดอะ แพลทินัม่ แฟชั่น มอลล์ ตามสญัญาเช่าที่ได้กลา่วมาข้างต้น โดยบริษัทฯจะจ่ายค่าเช่าซึ่งผนัแปร
ตามยอดรายได้คา่เช่าและบริการท่ีบริษัทได้รับจากลกูค้า และ บริษัทฯได้รับสว่นลดค่าเช่าที่ดินและอาคารโครงการ เดอะ 
วอร์ฟ สมุย ส าหรับปี 2559 ต ่ากว่าปี 2558 จึงมีผลท าให้ต้นทุนในการให้เช่าและบริการเพิ่มสงูขึน้  นอกจากนีต้้นทุน
บคุคลากรที่เพิ่มขึน้ในสว่นงานบริหารอาคารและงานประสานงานร้านค้า เพื่อให้สามารถดแูลและให้บริการแก่ร้านค้า
ภายในศนูย์ได้อยา่งมีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ 

2.2 ต้นทนุการประกอบกิจการโรงแรม 

บริษัทฯมีต้นทนุประกอบกิจการโรงแรมส าหรับไตรมาสที่ 3 ของปี 2559 ไมเ่ปลีย่นแปลง และยอดสะสม 9 เดือน
ของปี 2559 ลดลงจ านวน 8 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 6 เมื่อเปรียบเทยีบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนตามล าดบั ทัง้นี ้
เนื่องจากการลดลงของคา่นายหน้าที่จ่ายให้แก่ตวัแทนการเดินทาง (Travel Agency Commission) และต้นทนุบคุคลากร 

2.3 ต้นทนุขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 

บริษัทฯมีต้นทนุขายอาหารและเคร่ืองดื่มส าหรับไตรมาสที่ 3 และยอดสะสม 9 เดือนของ ปี 2559 เพิม่ขึน้จ านวน 
5 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 12 และจ านวน 4 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 3 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของ
ปีก่อนตามล าดบั ซึง่สว่นใหญ่เป็นต้นทนุทางตรงที่ผนัแปรตามยอดรายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 

3. ก าไรขัน้ต้น 

บริษัทฯมีก าไรขัน้ต้นส าหรับไตรมาสที่ 3 และยอดสะสม 9 เดือน ของปี 2559 เพิ่มขึน้จ านวน 37 ล้านบาท คิด

เป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 16 และจ านวน 48 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 7 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดกนัของปีก่อนตามล าดบั 

เนื่องจากบริษัทฯมีการเติบโตของรายได้ในแตล่ะธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 

 

รายการ 

ไตรมาสที่ 3  สะสม 9 เดือน  
2559 2558 ผลแตกต่าง 2559  2558 ผลแตกต่าง 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
 ต้นทนุในการให้เช่าและบริการ 65 23 64 25 1 2 203 25 189 25 14 7 

 ต้นทนุประกอบกิจการโรงแรม 47 49 47 58 - - 136 51 144 56 (8) (6) 
 ต้นทนุขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 48 80 43 78 5 12 143 81 139 80 4 3 
  รวมต้นทุนขาย 160 37 154 39 6 4 482 38 472 39 10 2 
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รายการ 
ไตรมาสที่ 3 สะสม 9 เดือน 

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

ธุรกิจให้เช่าและบริการ 215 77 192 75 23 12 610 75 582 75 28 5 

ธุรกิจโรงแรม 48 51 34 42 14 41 132 49 111 44 21 19 

ธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม 12 20 12 22 - - 34 19 35 20 (1) (3) 

รวมก าไรขัน้ต้น 275 63 238 61 37 16 776 62 728 61 48 7 

 

     ส าหรับไตรมาสที่ 3 ของปี 2559  บริษัทฯมีอตัราก าไรขัน้ต้นส าหรับธุรกิจหลกัรวมเทา่กบัร้อยละ 63 มากกวา่อตัรา
ก าไรขัน้ต้นในไตรมาสเดียวกนัของปี 2558 ซึง่มีอตัราขัน้ต้นเทา่กบัร้อยละ 61 ซึง่สามารถสรุปรายละเอียดได้ดงันี ้

 ธุรกิจให้เช่าพืน้ที่และบริการมีอัตราก าไรขัน้ต้นส าหรับไตรมาสที่ 3 ของปี 2559 เท่ากบัร้อยละ 77 ซึ่งมากกว่า
อตัราก าไรขัน้ต้นไตรมาสที่ 3 ของปี 2558 ซึง่มีอตัราก าไรขัน้ต้นเท่ากบัร้อยละ 75 เนื่องจากการปรับขึน้อตัราค่า
เช่าพืน้ท่ีระหวา่งปีส าหรับสญัญาเช่าที่หมดอายกุารเช่าและการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการให้เช่าพืน้ที่สว่นกลาง
เพื่อจัดงาน(Events) รวมทัง้ การควบคุมต้นทุนธุรกิจให้เช่าและบริการให้เพิ่มขึน้เล็กน้อยตามเหตุผลที่กล่าว
มาแล้วข้างต้น 

 ธุรกิจโรงแรมมีอตัราก าไรขัน้ต้นส าหรับไตรมาสที่ 3 ของปี 2559 และ 2558 เท่ากบัอตัราร้อยละ 51 และ 42 
ตามล าดบั ซึง่อตัราก าไรขัน้ต้นของไตรมาสที่ 3 ของปี 2559 สงูกว่าปี 2558 เนื่องจากในปี 2559 บริษัทฯมีอตัรา
ค่าเช่าห้องพักอาศัยปรับตัวเพิ่มสูงขึน้และต้นทุนประกอบกิจการโรงแรมลดลงจากค่านายหน้าที่จ่ายให้แก่
ตวัแทนการเดินทาง (Travel Agency Commission) และต้นทนุบคุคลากรตามหตผุลที่กลา่วมาแล้วข้างต้น 

 ธุรกิจขายอาหารและเคร่ืองดื่มมีอตัราก าไรขัน้ต้นส าหรับไตรมาสที่ 3 ของปี 2559 และ 2558 เทา่กบัอตัราร้อยละ 
20 และ 22 ตามล าดบัซึง่อตัราก าไรขัน้ต้นในไตรมาสที่ 3 ของปี 2559 ต ่ากว่าปี 2558 เนื่องจากบริษัทฯมีรายได้
จากการขายอาหารและเคร่ืองดื่มลดลงจากการไมต่อ่สญัญาธุรกิจร้านอาหารแฟรนไชส์ในปลายปี 2558 

ส าหรับยอดสะสม 9 เดือน ของปี 2559 บริษัทฯมีอตัราก าไรขัน้ต้นรวมเทา่กบัร้อยละ 62 เพิ่มขึน้เมื่อเปรียบเทียบ
กบังวดเดยีวกนัของปีก่อนซึง่เทา่กบัร้อยละ 61 เนื่องจากการเพิม่ขึน้ของอตัราก าไรขัน้ต้นของธุรกิจโรงแรม โดยอตัราก าไร
ขัน้ต้นของธุรกิจโรงแรมเทา่กบัร้อยละ 49 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนซึง่มีอตัราก าไรขัน้ต้นเทา่กบัร้อยละ 44 
ตามเหตผุลที่กลา่วมาแล้วข้างต้นและอตัราก าไรขัน้ต้นของธุรกิจให้เชา่และบริการเทา่กบัร้อยละ 75 ซึง่ไมเ่ปลีย่นแปลงเมื่อ
เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ขณะที่ อตัราก าไรขัน้ต้นของธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่มปรับตวัลดลงเลก็น้อยเมื่อ
เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ตามเหตผุลที่กลา่วมาแล้วข้างต้น  

4. คา่ใช้จา่ย 

      

รายการ 
ไตรมาสที่  3 สะสม 9 เดือน 

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

ค่าใช้จ่ายในการขาย 15 3 15 3 - - 39 3 51 4 (12) (24) 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 69 15 62 14 7 11 200 14 199 15 1 1 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 46 10 41 10 5 12 137 10 116 9 21 18 
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 4.1 คา่ใช้จ่ายในการขาย 

 บริษัทฯมีคา่ใช้จา่ยในการขายส าหรับไตรมาสที่ 3 ของปี 2559 เทา่กบั 15 ล้านบาท ซึง่เทา่กบัไตรมาสที่ 3 ของปี 
2558 และมียอดสะสม 9 เดือน ของปี 2559 ลดลงจ านวน 12 ล้านบาท คดิเป็นลดลงร้อยละ 24 เมื่อเปรียบเทียบกบังวด
เดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากในปี 2558 บริษัทฯมีคา่ใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ส าหรับ โครงการ เดอะ วอร์ฟ 
สมยุ ประกอบกบัการลดลงของคา่โฆษณาและสง่เสริมการขายทีบ่ริษัทฯช าระให้แกเ่จ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ร้านอาหารราย
หนึง่ซึง่บริษัทฯได้ยกเลกิในปลายปี 2558  

 4.2 คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 

 บริษัทฯมีคา่ใช้จา่ยในการบริหารส าหรับไตรมาสที่ 3 ของปี 2559 เพิ่มขึน้จ านวน 7 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อย
ละ 11 เมื่อเปรียบเทีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน เนื่องจากบริษัทฯมีคา่ซอ่มแซมและบ ารุงรักษาเพิม่ขึน้จ านวน 2 ล้านบาท 
คา่ใช้จา่ยเก่ียวกบัการบริหารจดัการโรงแรมเพิ่มขึน้จ านวน 1 ล้านบาท และคา่ใช้จ่ายในการบริหารอื่นเพิ่มขึน้จ านวน 4 
ล้านบาท   

ส าหรับยอดสะสม 9 เดือน ของปี 2559 และบริษัทฯมีคา่ใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึน้จ านวน 1 ล้านบาท คิดเป็น
เพิ่มขึน้ร้อยละ 1 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดยีวกนัของปีกอ่น เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของคา่ใช้จา่ยเก่ียวกบัการบริหารจดัการ
โรงแรม 

 4.3 คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

บริษัทฯมีคา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ส าหรับไตรมาสที่ 3 และยอดสะสม 9 เดือนของปี 2559 เพิ่มขึน้จ านวน 5 ล้านบาท 
คิดเป็นเพิม่ขึน้ร้อยละ 12  และจ านวน 21 ล้านบาท คิดเป็นเพิม่ขึน้ร้อยละ 18 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน 
ตามล าดบั ซึง่คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ดงักลา่วจะผนัแปรตามผลการด าเนินงานของบริษัทฯท่ีปรับตวัดีขึน้ 

5. ก าไรส าหรับงวด 

ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2559 บริษัทฯมีก าไรส าหรับงวดจ านวน 179 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 20 ล้านบาท คิดเป็น
เพิ่มขึน้ร้อยละ 13 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากบริษัทฯมีก าไรขัน้ต้นจากธุรกิจให้เชา่และบริการ 
และธุรกิจโรงแรมเพิ่มขึน้จ านวน 23 ล้านบาท และ 14 ล้านบาทตามล าดบั ขณะที่ รายได้อื่นลดลงจ านวน 5 ล้านบาท 
คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหารเพิ่มขึน้ 7 ล้านบาท และคา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้เพิ่มขึน้ 5 ล้านบาท เหตุผลตามรายละเอียดที่
กลา่วมาข้างต้น 

ส าหรับยอดสะสม 9 เดือนของปี 2559 บริษัทฯมีก าไรส าหรับงวดเทา่กบั 523 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 65 ล้าน
บาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 14 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากบริษัทมีก าไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้ 49 ล้าน
บาท จากธุรกิจให้เช่าและบริการและธุรกิจโรงแรมเพิ่มขึน้จ านวน 28 ล้านบาท และ 21 ล้านบาทตามล าดบั รายได้อื่น
เพิ่มขึน้ 27 ล้านบาท และคา่ใช้จา่ยในการขายลดลง 12 ล้านบาท ขณะที่ ก าไรขัน้ต้นจากธุรกิจอาหารและเคร่ืองดืม่ลดลง

รายการ 
ไตรมาสที่ 3 สะสม 9 เดือน 

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

ก าไรสทุธิส าหรับงวด 179 38 159 37 20 13 523 38 458 35 65 14 
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จ านวน 1 ล้านบาท คา่ใช้จา่ยในการบริหารเพิ่มขึน้ 1 ล้านบาท และคา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้เพิม่ขึน้ 21 ล้านบาท ตาม
รายละเอียดที่ได้กลา่วแล้วข้างต้น 

 

6. ฐานะทางการเงิน 

 

 

 

 

 6.1 สนิทรัพย์รวม 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษัทฯมีสนิทรัพย์รวมเพิม่ขึน้ 31 ล้านบาท คิดเป็นเพิม่ขึน้ร้อยละ 1 เมื่อเปรียบเทยีบ
กบัสิน้ปี 2558 โดยมีสาเหตดุงันี ้

 สนิทรัพย์หมนุเวียนลดลงจ านวน 384 ล้านบาท เนื่องจากเงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดและเงิน
ลงทนุชัว่คราวลดลงจ านวน 372 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯได้จ่ายช าระคา่ก่อสร้างโครงการเดอะ 
แพลทินมั มาร์เก็ต ทางเดินลอยฟ้าโครงการ แบงคอก สกายไลน์ และจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2558 ใน
เดือนพฤษภาคม 2559 ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่นลดลงจ านวน 35 ล้านบาทจากการท่ีบริษัทฯได้รับ
ดอกเบีย้ค้างรับของเงินฝากประจ าที่สิน้สดุระยะเวลาฝากท าให้ดอกเบีย้ค้างรับลดลงจ านวน 44 ล้าน
บาท ขณะที่ ลกูหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้จ านวน 9 ล้านบาท สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่นเพิม่ขึน้จ านวน 23 ล้านบาท 

 สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนเพิ่มขึน้จ านวน 415 ล้านบาท เนื่องจากอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุเพิ่มขึน้
สทุธิ 317 ล้านบาท จากการท่ีบริษัทฯจา่ยช าระคา่ก่อสร้างโครงการ เดอะ แพลทินมั มาร์เก็ต สนิทรัพย์
ไมม่ีตวัตนเพิ่มขึน้จากการจ่ายช าระคา่ก่อสร้างทางเดินลอยฟ้าโครงการ แบงคอก สกายไลน์จ านวน 
135 ล้านบาท และสนิทรัพย์ไมห่มนุเวยีนอื่นเพิ่มขึน้จ านวน 18 ล้านบาท ขณะที่ ที่ดินอาคารและ
อปุกรณ์ลดลงจากการตดัคา่เสือ่มราคาจ านวน 55 ล้านบาท 

6.2 หนีส้นิรวม 

 ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษัทฯมีหนีส้นิรวมลดลง 51 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 4 เมื่อเปรียบเทียบกบั
สิน้ปี 2558 เนื่องจากบริษัทฯมีรายได้รับลว่งหน้าคา่เช่าระยะสัน้และระยะยาวลดลงจ านวน 121 ล้านบาท ภาษีเงินได้ค้าง
จ่ายลดลง 40 ล้านบาท ขณะที่ บริษัทฯมีเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้จ านวน 85 ล้านบาท จากเจ้าหนีค้า่ก่อสร้าง
โครงการ เดอะ แพลทินมั มาร์เก็ตและทางเดินลอยฟ้าโครงการ แบงคอก สกายไลน์ เงินมดัจ าคา่เช่าระยะสัน้และระยะยาว
เพิ่มขึน้ 6 ล้านบาท เงินประกนัผลงานเพิ่มขึน้จ านวน 12 ล้านบาท และหนีส้นิอื่นเพิ่มขึน้จ านวน 7 ล้านบาท 

 

 

 
รายการ 

30 กันยายน 2559   31 ธันวาคม 2558 ผลแตกต่าง 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

สินทรัพย์รวม 9,578 100 9,547  100 31 1 

หนีส้ินรวม       1,293 13 1,344 14 (51)    (4) 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 8,285    87 8,203 86 82 1 
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6.3 สว่นของผู้ ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 บริษัทฯมีสว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้จ านวน 82 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกบัสิน้ปี 2558
เนื่องจากบริษัทฯมีก าไรส าหรับงวด 9 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2559 จ านวน 523 ล้านบาทและมีการจา่ยเงินปันผล
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในเดือนพฤษภาคม 2559 จ านวน 441 ล้านบาท 

 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

        ขอแสดงความนบัถือ 

     

                               (นายชาญชยั พนัธุ์โสภา) 

                    กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
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