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ที่ PLAT 019/2560 

วนัท่ี 15 พฤษภาคม 2560 

เร่ือง  ชีแ้จงผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทยอ่ยส าหรับไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 

เรียน  กรรมการผู้จดัการ 

          ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

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

มาสที่ 1 สิน้สดุวนัที่ 31 มีนาคม 2560 โดยบริษัทมีก าไรเพิ่มขึน้จ านวน 7 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 4 เมื่อ

เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน  ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1. รายได้จากการด าเนินงาน 

บริษัทมีรายได้รวมส าหรับไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 จ านวน 498 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 35 ล้านบาท คิดเป็น

เพิ่มขึน้ร้อยละ 8 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1.1 รายได้จากการให้เช่าและบริการ 

บริษัทมีรายได้จากการให้เช่าและบริการส าหรับไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 เพิ่มขึน้จ านวน 43 ล้านบาท คิดเป็น

เพิ่มขึน้ร้อยละ 16 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของอตัราค่าเช่าพืน้ที่ที่เกิดจากการต่อ

อายสุญัญาเช่าของโครงการ เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ ภายหลงัจากไตรมาสที่ 1 ของปี 2559 นอกจากนี ้บริษัทได้เข้า

ท าสญัญาเช่าเหมาพืน้ที่สว่นกลางและพืน้ที่ให้บริการป้ายโฆษณาของนิติบคุคลอาคารชุด เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ 

เมื่อวนัที่ 1 มิถุนายน 2559 และได้น าพืน้ที่ดงักลา่วมาบริหารจดัการเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัท รวมทัง้ บริษัทได้เปิด

โครงการพืน้ท่ีให้เช่าแหง่ใหม ่คือ โครงการ ตลาดนีออน ในเดือนธนัวาคม 2559  

 

 

รายการ 
ไตรมาสที่ 1/2560 ไตรมาสที่ 1/2559 ผลแตกต่าง 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการให้เชา่และบริการ 306 61 263 57 43 16 
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม 94 19 88 19 6 7 
รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 64 13 57 12 7 12 

รายได้อื่น 34 7 55 12 (21) (38) 

รวมรายได้ 498 100 463 100 35 8 
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1.2 รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม 

บริษัทมีรายได้จากการประกอบกิจการโรงแรมส าหรับไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 เพิ่มขึน้จ านวน 6 ล้านบาท คิด

เป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 7 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากบริษัทมีอตัราการเข้าพกัเพิ่มขึน้ โดยในไตรมาสที่ 

1 ของปี 2560 มีอตัราการเข้าพกัร้อยละ 87 เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปีก่อนซึ่งมีอตัราการเข้าพกัที่ ร้อยละ 85 ประกอบ

กบับริษัทมีอตัราคา่ห้องพกัอาศยัเฉลีย่ส าหรับไตรมาสที ่1 ของปี 2560 ปรับตวัสงูขึน้เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปี

ก่อน ซึง่มาจากลกูค้ากลุม่ MICE ที่เข้ามาประชมุสมัมนาเพิ่มมากขึน้ โดยกลุม่ลกูค้าดงักลา่วมีอตัราคา่ห้องพกัอาศยัอยู่ใน

ระดบัราคาที่สงู  

1.3 รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 

รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดื่มของโครงการ เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ ส าหรับไตรมาสที่ 1 ของปี 
2560 เพิ่มขึน้จ านวน 7 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 12 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากมีลกูค้า
ชาวไทยและชาวตา่งชาติเข้ามาใช้บริการภายในศนูย์อาหารเพิ่มมากขึน้จากการปรับเปลีย่นร้านอาหารภายในศนูย์อาหาร
ให้สามารถตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้หลากหลายเพิ่มขึน้  

             1.4 รายได้อื่น  

รายได้อื่นส าหรับไตรมาสที่ 1 ของปี 2560  ลดลงจ านวน 21 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 38 เมื่อเปรียบเทียบ
กับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยรายได้อื่นของบริษัทส่วนใหญ่ประกอบด้วย ดอกเบีย้รับจากเงินฝากธนาคาร ก าไรจาก
ผลตา่งระหวา่งมลูคา่ตามบญัชีและมลูค่าสินทรัพย์สทุธิ (NAV) ของเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพื่อค้า และก าไรจากการขาย
หลกัทรัพย์เพื่อค้า ทัง้นี ้ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 อตัราดอกเบีย้รับและอตัราผลตอบแทนของเงินลงทนุมีอตัราที่ลดลง
เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน จึงสง่ผลท าบริษัทมีรายได้อื่นลดลงเมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน 

       2.ต้นทนุรวม 

บริษัทมีต้นทนุรวมส าหรับไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 จ านวน 177 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 17 ล้านบาท คิดเป็น
เพิ่มขึน้ร้อยละ 11 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 

 

รายการ 
ไตรมาสที่ 1/2560 ไตรมาสที่ 1/2559 ผลแตกต่าง 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

 ต้นทนุในการให้เช่าและบริการ 81 26 68 26 13 19 
 ต้นทนุประกอบกิจการโรงแรม 47 50 45 51 2 4 
 ต้นทนุขายอาหารและเคร่ืองดืม่ 49 77 47 82 2 4 
  รวมต้นทุนขาย     177 38 160 39 17 11 
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2.1 ต้นทนุในการให้เช่าและบริการ 

บริษัทมีต้นทุนในการให้เช่าและบริการส าหรับไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 เพิ่มขึน้จ านวน 13 ล้านบาท คิดเป็น
เพิ่มขึน้ร้อยละ 19 เมื่อเปรียบเทียบงวดเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากบริษัทมีต้นทนุคา่เช่าและคา่บริการเพิ่มขึน้จากการเช่า
เหมาพืน้ท่ีจากนิติบคุคลอาคารชดุเดอะ แพลทินัม่ แฟชัน่ มอลล์ ตามสญัญาเช่าที่ได้กลา่วมาข้างต้น โดยบริษัทจะจ่ายค่า
เช่าซึง่ผนัแปรตามยอดรายได้คา่เช่าและบริการท่ีบริษัทได้รับจากลกูค้า ประกอบกบัต้นเดือนธนัวาคม 2559 บริษัทได้มีการ
เปิดพืน้ท่ีให้เช่าส าหรับตลาดนดักลางคืนแหง่ใหม ่คือ โครงการ ตลาดนีออน จึงสง่ผลท าให้ต้นทนุในการให้เช่าและบริการ
เพิ่มขึน้ 

2.2 ต้นทนุการประกอบกิจการโรงแรม 

บริษัทมีต้นทนุประกอบกิจการโรงแรมส าหรับไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 เพิ่มขึน้จ านวน 2 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้
ร้อยละ 4 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของคา่นายหน้าที่จา่ยให้แก่ตวัแทนการเดินทาง
(Travel Agency Commission) ซึง่ผนัแปรตามยอดรายได้ของลกูค้าเข้าพกัอาศยัที่มาจากตวัแทนการเดินทางที่เพิ่มขึน้
และการเพิม่ขึน้ของคา่ใช้จ่ายด้านบคุคลากร  

2.3 ต้นทนุขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 

บริษัทมีต้นทนุขายอาหารและเคร่ืองดื่มส าหรับไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 เพิ่มขึน้จ านวน 2 ล้านบาท คิดเป็น 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 4 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ซึ่งสว่นใหญ่เป็นต้นทนุทางตรงที่ผนัแปรตามยอดรายได้จาก
การขายอาหารและเคร่ืองดื่ม แตอ่ยา่งไรก็ตาม บริษัทได้มีการบริหารต้นทนุด้านบคุลลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงมีผล
ท าให้ต้นทนุด้านบคุลากรลดลง และยงัคงสามารถรักษามาตรฐานการให้บริการลกูค้าได้อยา่งมีประสทิธิภาพเช่นเดิม 

3.ก าไรขัน้ต้น 

ส าหรับไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 บริษัทมีก าไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้จ านวน 39 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 16 เมื่อ

เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากบริษัทมีการเติบโตของก าไรขัน้ต้นในแต่ละธุรกิจ โดยมีรายละเอียด

ดงัตอ่ไปนี ้

 

 

 

 

     
ส าหรับไตรมาสที ่1 ของปี 2560 บริษัทมีอตัราก าไรขัน้ต้นจากธุรกิจหลกัรวมเทา่กบัร้อยละ 62 มากกวา่ 

อตัราก าไรขัน้ต้นในปี 2559 ซึง่มอีตัราก าไรขัน้ต้นเทา่กบัร้อยละ 61 ซึง่สามารถสรุปรายละเอียดได้ดงันี ้

 ธุรกิจให้เช่าพืน้ที่และบริการมีอัตราก าไรขัน้ต้นส าหรับไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 เท่ากับร้อยละ 74 ไม่
เปลีย่นแปลงเมื่อเปรียบเทียบกบัอตัราก าไรขัน้ต้นของปี 2559 ขณะที่ บริษัทมีก าไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้จ านวน 30 ล้าน

รายการ 
ไตรมาสที่ 1/2560 ไตรมาสที่ 1/2559 ผลแตกต่าง 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ธุรกิจให้เชา่และบริการ 225 74 195 74 30 15 
ธุรกิจโรงแรม 47 50 43 49 4 9 
ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดืม่ 15 23 10 18 5 50 
รวมก าไรขัน้ต้น 287 62 248 61 39 16 
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บาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 15 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการปรับอัตราค่าเช่า
ประจ าปีของโครงการ เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ การเพิ่มพืน้ที่เช่าใหม่จากการเช่าเหมาพืน้ที่จากนิติบคุคล
อาคารชดุ เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ และการเปิดโครงการ ตลาดนีออน ตามเหตผุลที่ได้กลา่วมาข้างต้น  

  ธุรกิจโรงแรมมีอตัราก าไรขัน้ต้นส าหรับปี 2560 และ 2559 เทา่กบัอตัราร้อยละ 50 และ 49 ตามล าดบั ซึง่อตัรา

ก าไรขัน้ต้นของปี 2560 สงูกวา่ปี 2559 เนื่องจากบริษัทมีรายได้จากการประกอบกิจการโรงแรมเพิ่มขึน้เมื่อ

เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนตามเหตผุลที่ได้กลา่วมาข้างต้น  

 ธุรกิจขายอาหารและเคร่ืองดืม่มอีตัราก าไรขัน้ต้นส าหรับของปี 2560 และ 2559 เทา่กบัอตัราร้อยละ 23 และ 18 

ตามล าดบั ซึง่อตัราก าไรขัน้ต้นของปี 2560 สงูกวา่ปี 2559 เนือ่งจากในปี 2560 บริษัทมีรายได้จากการขาย
อาหารและเคร่ืองดืม่เพิม่ขึน้เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดยีวกนัปีก่อน รวมทัง้ บริษัทสามารถบริหารต้นทนุของศนูย์
อาหารและเคร่ืองดืม่ได้อยา่งมีประสทิธิภาพตามรายละเอยีดที่ได้กลา่วมาข้างต้น  

4.คา่ใช้จ่าย 

      

 

 

 

 

 4.1 คา่ใช้จ่ายในการขาย 

 บริษัทมีคา่ใช้จ่ายในการขายส าหรับไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 เพิม่ขึน้จ านวน 8 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 
80 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน เนื่องจากในปี 2560 บริษัทมีคา่ใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสมัพนัธ์
โครงการ ตลาดนีออน และการเพิม่ขึน้ของคา่ใช้จา่ยด้านบคุลากรใหมเ่พื่อรองรับการขายโครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก 

4.2 คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 

 บริษัทมีคา่ใช้จ่ายในการบริหารส าหรับไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 เพิ่มขึน้จ านวน 2 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 
3 เมื่อเปรียบเทยีบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากบริษัทมีคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบับคุลากรเพิ่มขึน้จ านวน 3 ล้านบาท คา่
ตดัจ าหนา่ยสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนเพิ่มขึน้จากคา่ตดัจ าหนา่ยโครงการทางเช่ือมแบงคอก สกายไลน์ จ านวน 3 ล้านบาท และ
คา่ไฟฟ้าลดลงจ านวน 1 ล้านบาทซึง่เกิดจากนโยบายการประหยดัพลงังาน โดยการน าหลอดไฟแบบประหยดัพลงังานมา
ใช้แทนหลอดไฟแบบเดิมในช่วงปลายปี 2559 และคา่ใช้จา่ยส านกังานอื่นๆลดลงจ านวน 3 ล้านบาท 

 4.3 คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้  

บริษัทมีคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 เพิ่มขึน้จ านวน 1 ล้านบาท คิดเป็นเพิม่ขึน้ร้อยละ 2 
เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ซึง่คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ดงักลา่วจะผนัแปรตามผลการด าเนินงานของบริษัทที่
ปรับตวัดีขึน้ 

 

รายการ 
ไตรมาสที่ 1/2560 ไตรมาสที่ 1/2559 ผลแตกต่าง 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

คา่ใช้จา่ยในการขาย 18 4 10 2 8 80 
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 69 14 67 14 2 3 
คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 48 10 47 10 1 2 
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5.ก าไรส าหรับงวด 

 

 

ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 บริษัทมีก าไรส าหรับงวดจ านวน 186 ล้านบาท เพิม่ขึน้จ านวน 7 ล้านบาท คิดเป็น
เพิ่มขึน้ร้อยละ 4 เมื่อเปรียบเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีกอ่น เนื่องจากบริษัทมกี าไรขัน้ต้นจากธุรกิจให้เช่าและบริการ ธุรกิจ
โรงแรม และธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่มเพิ่มขึน้จ านวน 30 ล้านบาท และ 4 ล้านบาท และ 5 ล้านบาทตามล าดบั ขณะที่
บริษัทมีรายได้อื่นลดลงจ านวน 21 ล้านบาท คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหารเพิม่ขึน้จ านวน 10 ล้านบาท และคา่ใช้จา่ย
ภาษีเงินได้เพิ่มขึน้จ านวน 1 ล้านบาท เหตผุลตามรายละเอียดทีก่ลา่วมาข้างต้น 

6.ฐานะทางการเงิน 

 

        

 

 

 6.1 สนิทรัพย์รวม 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษัทมีสนิทรัพย์รวมเพิม่ขึน้ 218 ล้านบาท คิดเป็นเพิม่ขึน้ร้อยละ 2 เมื่อเปรียบเทยีบ
กบัสิน้ปี 2559 โดยมีสาเหตดุงันี ้

 สนิทรัพย์หมนุเวียนเพิ่มขึน้จ านวน 66 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 1 เมื่อเปรียบเทียบกบัสิน้ปี 
2559 เนื่องจากเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดและเงินลงทนุชัว่คราวเพิ่มขึน้จ านวน 61 ล้าน
บาท และเงินจ่ายลว่งหน้าคา่เชา่ที่ดินระยะสัน้แกกิ่จการท่ีเก่ียวข้องกนัเพิม่ขึน้จ านวน 18 ล้านบาท 
จากการจา่ยช าระคา่เชา่ที่ดินและอาคารโครงการ เดอะ วอร์ฟ สมยุ ขณะที่ ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนี ้
อื่นลดลงจ านวน 13 ล้านบาท จากการลดลงของดอกเบีย้ค้างรับของเงินฝากประจ าที่สิน้สดุ
ระยะเวลาการฝากจ านวน 7 ล้านบาท และลกูหนีอ้ื่นลดลงจ านวน 6 ล้านบาท   

 สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนเพิ่มขึน้จ านวน 152 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 4 เมื่อเปรียบเทียบกบัสิน้
ปี 2559 เนื่องจากอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุและเงินจ่ายลว่งหน้าคา่ก่อสร้างเพิ่มขึน้สทุธิ 158 
ล้านบาท จากการจ่ายช าระคา่กอ่สร้างโครงการเดอะ มาร์เก็ต แบงคอก สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนเพิม่ขึน้
จ านวน 8 ล้านบาท จากการจ่ายช าระคา่ก่อสร้างทางเดินลอยฟ้าโครงการ แบงคอก สกายไลน์
เพิ่มขึน้จ านวน 13 ล้านบาท ขณะที่ บริษัทได้ตดัจ าหนา่ยทางเดินลอยฟ้าดงักลา่วเป็นจ านวน 5 ล้าน
บาท และสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื่นเพิ่มขึน้จ านวน 6 ล้านบาท ขณะที่ ที่ดินอาคารและอปุกรณ์ลดลง
จากการตดัคา่เสือ่มราคาจ านวน 20 ล้านบาท  

รายการ 
ไตรมาสที่ 1/2560 ไตรมาสที่ 1/2559 ผลแตกต่าง 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ก าไรสทุธิส าหรับงวด 186 37 179 39 7 4 

 
รายการ 

31 มีนาคม 2560 31 ธันวาคม 2559 ผลแตกต่าง 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

สนิทรัพย์รวม 10,040 100 9,822 100 218 2 
หนีส้นิรวม 1,388 14 1,356 14  32 2 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 8,652 86 8,466 86 186 2 
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6.2 หนีส้นิรวม 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษัทมีหนีส้นิรวมเพิ่มขึน้ 32 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 2 เมื่อเปรียบเทียบกบั
สิน้ปี 2559 เนื่องจากบริษัทมีคา่เชา่ที่ดินระยะยาวค้างจ่ายจากการรับรู้คา่สทิธิการเช่าโครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก
เพิ่มขึน้จ านวน 54 ล้านบาท ภาษีเงินได้นิติบคุคลค้างจา่ยเพิม่ขึน้จ านวน 48 ล้านบาท และเงินประกนัผลงานเพิ่มขึน้
จ านวน 3 ล้านบาท ขณะที่ บริษัทมีรายได้รับลว่งหน้าคา่เชา่ระยะสัน้และระยะยาวลดลงจ านวน 42 ล้านบาท เจ้าหนี ้
การค้าและเจ้าหนีอ้ื่นลดลงจ านวน 16 ล้านบาท เงินมดัจ าคา่เชา่ระยะสัน้และระยะยาวลดลงจ านวน 7 ล้านบาท และ
หนีส้นิอื่นลดลงจ านวน 8 ล้านบาท 

6.3 สว่นของผู้ ถือหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 บริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้จากก าไรส าหรับงวดไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 จ านวน 
186 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 2 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

        ขอแสดงความนบัถือ 

     

                               (นายชาญชยั พนัธุ์โสภา) 

                    กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
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