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ที่  PLAT 030/2561 

                                                     วนัท่ี 7 สงิหาคม 2561 

 

เร่ือง ชีแ้จงผลการด าเนินงานของบริษัท และบริษัทยอ่ยประจ าไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 

เรียน กรรมการผู้จดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย (“บริษัท”) ขอชีแ้จงผลการด าเนินงานส าหรับงวดไตรมาส

ที่ 2 และยอดสะสม 6 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30  มิถนุายน 2561 โดยบริษัทฯ มีก าไรเพิม่ขึน้จ านวน 14 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อย

ละ 8 และจ านวน 31 ล้านบาท คดิเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 8 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2560 ตามล าดบั ซึง่มีรายละเอียด

ดงัตอ่ไปนี ้

 

1. รายได้จากการด าเนินงาน 

บริษัทฯมีรายได้จากการด าเนินงานส าหรับไตรมาสที่ 2 และยอดสะสม 6 เดือนของปี 2561 จ านวน 517 ล้านบาท  

และจ านวน 1,047 ล้านบาท คดิเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 3 และร้อยละ 5 เมื่อเทยีบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนตามล าดบั โดยมี

รายละเอียดดงันี ้

 

 

รายการ 
ไตรมาส 2  สะสม 6 เดือน  

2561 2560 ผลแตกต่าง     2561  2560 ผลแตกต่าง 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการให้เช่าและบริการ 334 65 308 62 26 8 662 63 614 62 48 8 

รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม 97 19 89 18 8 9 207 20 183 18 24 13 
รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 66 13 69 14 (3) (4) 131 13 132 13 (1) (1) 
รายได้อ่ืน 20 3 34 6 (14) (41) 47 4 68 7 (21) (31) 
รวมรายได้ 517 100 500 100 17 3 1,047 100 997 100 50 5 
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1.1 รายได้จากการให้เช่าและบริการ 

บริษัทฯ มีรายได้จากการให้เช่าและบริการส าหรับไตรมาสที่ 2 และยอดสะสม 6 เดือนของปี 2561  เพิ่มขึน้

จ านวน 26 ล้านบาท และจ านวน 48 ล้านบาท ตามล าดบั คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 8 เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจาก

การปรับเพิ่มขึน้ของอตัราคา่เช่าพืน้ท่ีที่เกิดจากการตอ่สญัญาเช่าของโครงการเดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ นอกจากนีบ้ริษัทฯ

สามารถเพิ่มรายได้จากการบริหารจดัการพืน้ท่ีสว่นกลางของโครงการ เดอะ แพลทินมั แฟชัน่มอลล์ ให้สงูขึน้เมื่อเปรียบเทียบกบั

ช่วงเดยีวกนัของปีก่อน เช่น การปลอ่ยพืน้ท่ีเช่าเพื่อจดักิจกรรม (Event) ได้มากขึน้ และมีรายได้เพิ่มขึน้จากผู้สนบัสนนุทาง

การตลาด (Marketing Sponsorship) ส าหรับกิจกรรมตา่งๆภายในศนูย์การค้า สง่ผลให้บริษัทฯมีรายได้ในสว่นนีใ้นไตรมาสที่ 2 

และยอดสะสม 6 เดือนของปี 2561 เพิ่มขึน้จ านวน 10 ล้านบาท และจ านวน 20 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 39 และ 43 เมื่อ

เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนตามล าดบั  

นอกจากนีบ้ริษัทฯได้เร่ิมเปิดด าเนินงานทกุวนัส าหรับโครงการนีออน ไนท์ บาซาร์ ตัง้แตเ่ดือนตลุาคม 2560 จาก 

เดิมทีเ่ปิดด าเนินงานเพยีง 5 วนั และมีการปรับเพิม่ราคาคา่เช่าพืน้ท่ีหลงัจากบริษัทฯได้ปรับปรุงโครงการดงักลา่วแล้วเสร็จ จงึ

สง่ผลให้บริษัทฯมีรายได้จากการให้เชา่และบริการเพิ่มมากขึน้ 

 
1.2 รายได้จากการประกอบกจิการโรงแรม 

บริษัทฯ มีรายได้จากการประกอบกิจการโรงแรมส าหรับไตรมาสที่ 2 และยอดสะสม 6 เดือนของปี 2561 เพิ่มขึน้  

จ านวน 8 ล้านบาท และจ านวน 24 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 9 และร้อยละ 13 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน

ตามล าดบั เนื่องจากบริษัทฯมีอตัราการเข้าพกัเฉลีย่สงูขึน้ โดยยอดสะสม 6 เดือน ของปี 2561 บริษัทฯมีอตัราการเข้าพกัเฉลีย่

อยูท่ี่ร้อยละ 91 เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปีก่อนซึง่มีอตัราการเข้าพกัอยูท่ี่อตัราร้อยละ 86 เนื่องจากบริษัทฯมีลกูค้า Leisure 

Individual ที่จองผา่นระบบการจองห้องพกัออนไลน์เพิ่มขึน้ และอตัราคา่ห้องพกัเฉลีย่ส าหรับไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 มีการ

ปรับตวัสงูขึน้ร้อยละ 6 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ประกอบกบัในไตรมาสที่ 3 ของปี 2560 บริษัทฯมีห้องพกั

เพิ่มขึน้จากเดิมจ านวน 5 ห้อง นอกจากนีบ้ริษัทฯมีรายได้จากการขายอาหารเพิม่มากขึน้จากการท่ีมงีานจดัเลีย้งของกลุม่

สมัมนาและงานแตง่งานเพิม่มากขึน้ จึงสง่ผลให้บริษัทฯมีรายได้จากการประกอบกิจการโรงแรมเพิม่มากขึน้ 

 

1.3 รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 

          รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดืม่ของโครงการ เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ ส าหรับไตรมาสที่ 2 และ 

ยอดสะสม 6 เดือนของปี 2561 ลดลงจ านวน 3 ล้านบาท และจ านวน 1 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 4 และร้อยละ 1 เมื่อ

เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนตามล าดบั อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯได้มีการปรับปรุงแผนการขายในอนาคตโดยการ

ปรับเปลีย่นร้านอาหารในศนูย์อาหารใหมใ่ห้มีความหลากหลายพร้อมที่จะตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้มากขึน้ เพื่อ

เป็นการเพิ่มรายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดืม่ในช่วงคร่ึงปีหลงัของปี 2561 
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           1.4 รายได้อื่น 

รายได้อื่นส าหรับไตรมาสที่ 2 และยอดสะสม 6 เดือนของปี 2561 ลดลงจ านวน 14 ล้านบาท และจ านวน 21 

ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 41 และร้อยละ 31 เมื่อเปรียบเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อนตามล าดบั โดยรายได้อื่นของบริษัท

ฯสว่นใหญ่ประกอบด้วยดอกเบีย้รับจากเงินฝากประจ าธนาคาร ก าไรจากผลตา่งระหวา่งมลูคา่ตามบญัชีและมลูคา่สนิทรัพย์

สทุธิ (NAV) ของเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพื่อค้า และก าไรจากการขายหลกัทรัพย์เพื่อค้า ทัง้นีเ้นื่องจากในชว่งไตรมาส 2 และคร่ึง

แรกของปี 2561 เกิดภาวะความผนัผวนของตลาดเงินและตลาดทนุ สง่ผลให้อตัราดอกเบีย้รับ และอตัราผลตอบแทนของเงิน

ลงทนุลดลง เมื่อเปรียบเทียบกบัช่วงเดยีวกนัของปี 2560 สง่ผลให้บริษัทฯ มีรายได้อื่นลดลงเมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดยีวกนัของ

ปีก่อน 

 
2. ต้นทุนรวม 

 

บริษัทฯมีต้นทนุรวมส าหรับไตรมาสที่ 2 และยอดสะสม 6 เดือนของปี 2561 จ านวน 178 ล้านบาท และจ านวน  

356 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 1 ล้านบาท และจ านวน 2 ล้านบาทตามล าดบั คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 1 เมื่อเปรียบเทียบกบัชว่ง

เดียวกนัของปีก่อน โดยมีรายละเอียดงัตอ่ไปนี ้

 
 

รายการ 
ไตรมาส2 สะสม 6 เดือน 

2561 2560    ผลแตกตา่ง 2561 2560 ผลแตกตา่ง 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ต้นทนุในการให้เชา่และบริการ 81 24 82 27 (1) (1) 162 24 162 26         - - 
ต้นทนุประกอบกิจการโรงแรม 46 47 43 48          3  7 94 45 90 49          4 4 
ต้นทนุขายอาหารและเคร่ืองดืม 51 77 52 75 (1) (2) 100 76 102 77 (2) (2) 
รวมต้นทุนขาย 178 36 177 38        1 1 356 36 354 38        2 1 

 
2.1 ต้นทุนในการให้เช่าและบริการ 

บริษัทฯมีต้นทนุในการให้เช่าและบริการส าหรับไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 ลดลง 1 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 1  

เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากบริษัทฯมีต้นทนุคา่เสือ่มราคาที่ลดลงเนือ่งจากบริษัทฯมีทรัพย์สนิของ

ศนูย์การค้า เดอะ แพลทินมั แฟชัน่มอลล์ที่คิดคา่เสือ่มราคาจนครบอายกุารใช้งานในปีนีเ้พิม่ขึน้ อยา่งไรก็ตามบริษัทฯมต้ีนทนุ

คา่เช่าและคา่บริการเพิ่มขึน้จากสญัญาเชา่เหมาพืน้ท่ีสว่นกลางจากนิติบคุคลอาคารชดุ เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ ซึง่อตัรา

คา่เช่าพืน้ท่ีจะผนัแปรตามยอดรายได้คา่เชา่และบริการท่ีเพิ่มขึน้ ในขณะท่ียอดสะสม 6 เดือน เทา่กบั 162 ล้านบาท ไม่

เปลีย่นแปลงเมื่อเทียบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน 
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2.2 ต้นทุนการประกอบกิจการโรงแรม 

บริษัทฯมีต้นทนุการประกอบกิจการโรงแรมส าหรับไตรมาสที่ 2 และยอดสะสม 6 เดือนของปี 2561 เพิ่มขึน้จ านวน 

3 ล้านบาท และจ านวน 4 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 7 และ ร้อยละ 4 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนตามล าดบั 

เนื่องจากการเพิม่ขึน้ของคา่นายหน้าที่จ่ายให้ตวัแทนการเดินทาง (Travel Agency Commission) และคา่ธรรมเนียมการจอง

ห้องพกั (Reservation Fee) ซึง่ผนัแปรตามยอดรายได้ห้องพกัทีเ่พิ่มสงูขึน้ 

 
2.3 ต้นทุนขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 

บริษัทฯมีต้นทนุขายอาหารและเคร่ืองดื่มส าหรับไตรมาสที่ 2 และยอดสะสม 6 เดือนของปี 2561 ลดลงจ านวน 1  

ล้านบาท และจ านวน 2 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 2 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อนตามล าดบั ซึง่โดยสว่นใหญ่

เป็นต้นทนุทางตรงที่ผนัแปรตามยอดรายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดื่ม นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้มีการบริหารต้นทนุด้าน

บคุลากรได้อยา่งมีประสทิธิภาพจึงมีผลท าให้ต้นทนุด้านบคุคลากรลดลงและยงัคงสามารถรักษามาตรฐานการให้บริการลกูค้า

ได้อยา่งมีประสทิธิภาพเช่นเดมิ 

 
3. ก าไรขัน้ต้น 

บริษัทฯมีก าไรขัน้ต้นส าหรับไตรมาสที่ 2 และยอดสะสม 6 เดือนของปี 2561 เพิ่มขึน้จ านวน 30 ล้านบาท และจ านวน  

69 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10 และร้อยละ 12 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนตามล าดบั โดยมีรายละเอียด

ดงัตอ่ไปนี ้

 

    ส าหรับไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 บริษัทฯมีอตัราก าไรขัน้ต้นส าหรับธุรกิจหลกัรวมเทา่กบัร้อยละ 64 มากกวา่อตัรา 

ก าไรขัน้ต้นในช่วงเดียวกนัของปี 2560 ซึง่เทา่กบัร้อยละ 62 ซึง่สามารถสรุปรายละเอียดได้ดงันี ้

 ธุรกิจให้เช่าพืน้ที่และบริการ มีอตัราก าไรขัน้ต้นส าหรับไตรมาสที่ 2 และยอดสะสม 6 เดือนของปี 2561 และ 2560 

เทา่กบัร้อยละ 76 เพิ่มขึน้ร้อยละ 12 และร้อยละ 11 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนตามล าดบั เนื่องจาก

การปรับอตัราคา่เชา่ประจ าปี  การเพิม่ขึน้ของรายได้จากการบริหารพืน้ท่ีสว่นกลางซึง่ถกูน ามาจดักิจกรรม (Event) 

 
 

รายการ 

ไตรมาส 2 สะสม 6 เดือน 

2561 2560 ผลแตกตา่ง 2561 2560 ผลแตกตา่ง 

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

ธุรกิจให้เชา่และบริการ 253 76 226 73 27 12 500 76 452 74 48 11 

ธุรกิจโรงแรม 51 53 46 52 5 11 113 55 93 51 20 22 

ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม 15 23 17 25 (2) 12 31 24 30 23 1 3 

รวมก าไรขัน้ต้น 319 64 289 62 30 10 644 64 575 62 69 12 
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และ รายได้จากผู้สนนัสนนุทางการตลาด (Marketing Sponsorship) ของโครงการเดอะ แพลทินัม่ แฟชัน่ มอลล์ 

รวมทัง้การเปิดด าเนินงานทกุวนัของโครงการนีออน ไนท์ บาซาร์ ตามเหตผุลที่กลา่วมาข้างต้น  

 ธุรกิจโรงแรม มีอตัราก าไรขัน้ต้นส าหรับไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 เทา่กบัร้อยละ 53 เพิ่มขึน้เมื่อเปรียบเทียบจากงวด

เดีนวกนัของปีกอ่นซึง่เทา่กบัร้อยละ 52 ส าหรับยอดสะสม 6 เดือนของปี 2561 บริษัทฯมีอตัราก าไรขัน้ต้นรวมเทา่กบั

ร้อยละ 55 เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนซึง่เทา่กบัร้อยละ 51  เนื่องจากบริษัทฯ มีอตัราคา่ห้องพกัเฉลีย่ 

อตัราการเข้าพกัเฉลีย่ และรายได้คา่อาหารทีเ่พิ่มขึน้ รวมทัง้การเพิ่มขึน้ของจ านวนห้องพกัจากเดมิอีก 5 ห้องตาม

เหตผุลที่กลา่วมาข้างต้น  

 ธุรกิจขายอาหารและเคร่ืองดื่ม มีอตัราก าไรขัน้ต้นส าหรับไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 เทา่กบัร้อยละ 23 ลดลงเมื่อ

เทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนซึง่เทา่กบัร้อยละ 25 เนื่องจากอตัราการลดลงของรายได้จากการขายอาหารและ

เคร่ืองดื่มสงูกวา่อตัราการลดลงของต้นทนุขายอาหารและเคร่ืองดืม่  และส าหรับยอดสะสม 6 เดือนของปี 2561 บริษัท

ฯมีอตัราก าไรขัน้ต้นรวมเทา่กบัร้อยละ 24 เพิ่มขึน้เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนซึง่เทา่กบัร้อยละ 23 

เนื่องจากอตัราการลดลงของรายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดื่มต า่กวา่อตัราการลดลงของต้นทนุขายอาหารและ

เคร่ืองดื่มจากความสามารถในการบริหารต้นทนุได้อยา่งมีประสทิธิภาพ  
 

4. ค่าใช้จ่าย 

 
รายการ 

ไตรมาส2 สะสม 6 เดือน 
2561 2560 ผลแตกตา่ง 2561 2560 ผลแตกตา่ง 

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

คา่ใช้จา่ยในการขาย 17 3 17 3 - - 35 3 35 3 - - 
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 69 13 72 14 (4) (5) 144 14 140 14 4 3 
คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 54 10 48 10          6 13 110 11 97 10 13 13 

 
4.1 ค่าใช้จ่ายในการขาย 

       บริษัทฯมีคา่ใช้จา่ยในการขายส าหรับไตรมาสที่ 2 และยอดสะสม 6 เดือนของปี 2561 เทา่กบั 17 ล้านบาทและ  

35 ล้านบาทตามล าดบั ไมเ่ปลีย่นแเปลงจากงวดเดียวกนัของปีกอ่น 

 
4.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

      บริษัทฯมีคา่ใช้จ่ายในการบริหารส าหรับไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 ลดลงจ านวน 4 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 3  

เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากการลดลงของคา่ใช้จ่ายด้านบคุคลากร 

      ส าหรับยอดสะสม 6 เดือนของปี 2561 บริษัทฯมีคา่ใช้จา่ยในการบริหารเพิ่มขึน้จ านวน 4 ล้านบาท คิดเป็นเพิม่ขึน้

ร้อยละ 3 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากบริษัทฯมีคา่ที่ปรึกษาและคา่ใช้จา่ยในการบริหารจดัการ

โรงแรมเพิ่มขึน้จ านวน 3 ล้านบาท คา่ตดัจ าหนา่ยสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนจากคา่ตดัจ าหนา่ยโครงการทางเดินอาร์ วอล์ค เพิ่มขึน้ 
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จ านวน 1 ล้านบาท คา่ไฟฟา้เพิม่ขึน้จ านวน 1 ล้านบาทเนื่องจากมีลกูค้าเข้ามาใช้บริการภายในศนูย์การค้าและโรงแรมเพิ่ม

มากขึน้ และมีคา่ใช้จา่ยในการบริหารอื่นเพิ่มขึน้จ านวน 3 ล้านบาท ขณะที่บริษัทฯมีคา่ใช้จา่ยด้านบคุคลากรลดลงจ านวน 4 

ล้านบาท 

4.3 ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

บริษัทฯมีคา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ส าหรับไตรมาสที่ 2  และยอดสะสม 6 เดือนของปี 2561 เพิ่มขึน้จ านวน 6 ล้านบาท คดิ

เป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 13 และ จ านวน 13 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 13 เมื่อเปรียบเทยีบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ซึง่

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ดงักลา่วจะผนัแปรตามผลการด าเนินงานของบริษัทฯท่ีปรับตวัดีขึน้ 

 

5. ก าไรส าหรับงวด 

 
รายการ 

ไตรมาส2 สะสม 6 เดือน 
2561 2560 ผลแตกตา่ง 2561 2560 ผลแตกตา่ง 

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

ก าไรส าหรับงวด 199 38 185 37 14 8 402 38 371 37  31 8 
 

ส าหรับไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 บริษัทฯมีก าไรส าหรับงวดจ านวน 199 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 14 ล้านบาท หรือคิด

เป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 8 เมื่อเปรียบเทียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากบริษัทฯมีก าไรขัน้ต้นจากธุรกิจให้เช่าและ

บริการเพิ่มขึน้จ านวน 27 ล้านบาท และก าไรขัน้ต้นจากธุรกิจโรงแรมเพิ่มขึน้จ านวน 5 ล้านบาท ขณะทีบ่ริษัทฯมีก าไรขัน้ต้น

ของธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่มลดลงจ านวน 2 ล้านบาท รายได้อื่นลดลงจ านวน 14 ล้านบาท คา่ใช้จ่ายในการขายและ

บริหารลดลงจ านวน 4 ล้านบาท และคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึน้จ านวน 6 ล้านบาท เหตผุลตามรายละเอยีดที่กลา่วมา

ข้างต้น 

ส าหรับยอดสะสม 6 เดือนของปี 2561 บริษัทฯ มีก าไรส าหรับงวดจ านวน 402 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 31 ล้านบาท 

คิดเป็นเพิม่ขึน้ร้อยละ 8 เมื่อเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีกอ่น เนื่องจากบริษัทมกี าไรขัน้ต้นจากธุรกิจให้เช่าและบริการเพิม่ขึน้

จ านวน 48 ล้านบาท และก าไรขัน้ต้นของธุรกิจโรงแรมเพิ่มขึน้จ านวน 20 ล้านบาท และก าไรขัน้ต้นของธุรกิจอาหารและ

เคร่ืองดื่มเพิม่ขึน้จ านวน 1 ล้านบาท รายได้อื่นลดลง 21 ล้านบาท คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหารเพิ่มขึน้จ านวน 4 ล้านบาท 

และคา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้เพิม่ขึน้จ านวน 13 ล้านบาท เหตผุลตามรายละเอียดที่ได้กลา่วมาแล้วข้างต้น 
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6. ฐานะทางการเงนิ 

หนว่ย: ล้านบาท 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.1 สินทรัพย์รวม 

 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 บริษัทฯมีสนิทรัพย์รวมลดลง 27 ล้านบาท เมื่อเปรียบกบัสิน้ปี 2560 โดยมีสาเหตดุงันี ้

 สนิทรัพย์หมนุเวียนลดลงจ านวน 565 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 10 เมื่อเปรียบเทยีบกบัสิน้ปี 2560 

เนื่องจากเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดและเงินลงทนุชัว่คราวลดลงจ านวน 618 ล้านบาทจากการ

ช าระคา่ก่อสร้างโครงการเดอะ มาร์เก็ต แบ็งคอก และลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่นลดลงจ านวน 8 ล้าน

บาท ขณะที่เงินจา่ยลว่งหน้าคา่เช่าที่ดินระยะสัน้แก่กิจการท่ีเก่ียวข้องกนัเพิม่ขึน้จ านวน 21 ล้านบาท 

จากการจา่ยช าระคา่เชา่ที่ดิน โครงการ เดอะ วอร์ฟ สมยุ และโครงการ เดอะ นีออน ไนท์ บาซาร์ และ

สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่นเพิ่มขึน้จ านวน 40 ล้านบาท จากภาษีซือ้ของคา่ก่อสร้างโครงการเดอะ มาร์เก็ต 

แบ็งคอก 

 สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนเพิ่มขึน้จ านวน 538 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 11 เมื่อเปรียบเทียบกบัสิน้ปี 

2560 เนื่องจากอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุเพิม่ขึน้จ านวน 545 ล้านบาท โดยสว่นใหญ่เกิดจากการ

บนัทกึต้นทนุงานระหวา่งก่อสร้างโครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบ็งคอกเป็นอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ 

สนิทรัพย์ไมห่มนุนเวียนเพิ่มขึน้จ านวน 22 ล้านบาท และสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนเพิ่มขึน้จากการตดั

จ าหนา่ยทางเดินโครงการ อาร์ วอร์ค (เดิมช่ือโครงการ แบงคอก สกายไลน์) จ านวน 10 ล้านบาท ขณะที่

ที่ดินอาคารและอปุกรณ์ลดลงจ านวน 19 ล้านบาท 

 6.2 หนีส้นิรวม 

               ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 บริษัทฯ มีหนีส้นิรวมเพิ่มขึน้จ านวน 131 ล้านบาท คิดเป็นเพิม่ขึน้ร้อยละ 7 เมื่อ

เปรียบเทียบกบัสิน้ปี 2560 เนื่องจากบริษัทฯ เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้จ านวน 46 ล้านบาท เงินมดัจ าคา่เชา่ระยะสัน้

และระยะยาวเพิม่ขึน้จ านวน 24 ล้านบาท โดยสว่นใหญ่เกิดจากการรับเงินมดัจ าคา่เชา่โครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบง็คอก คา่เชา่

รายการ 30 มิถนุายน 2561 31 ธนัวาคม 2560 ผลแตกตา่ง 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

สนิทรัพย์หมนุเวียน 5,025 48 5,590 53 (565) 10 
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน 5,439 52 4,901 47 538 11 
สินทรัพย์รวม 10,464 100 10,491 100 (27) - 
หนีส้นิหมนุเวียน 988 9 930 9 58 6 
หนีส้นิไมห่มนุเวียน 900 9 827 8 73 9 
หนีส้นิรวม 1,888 18 1,757 17 131 7 
ส่วนของผู้ถอืหุ้น 8,576 82 8,734 83 (158) (2) 



หน้า 8 ของ 8 
 

ที่ดินระยะยาวค้างจ่ายจากการรับรู้คา่สทิธิการเช่าโครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบ็งคอกเพิ่มขึน้จ านวน 107 ล้านบาท เงินประกนั

ผลงานเพิ่มขึน้จ านวน 22 ล้านบาท และมีหนีส้นิอื่นเพิ่มขึน้จ านวน 11 ล้านบาท ขณะที่บริษัทฯมรีายได้คา่เชา่รับลว่งหน้าระยะ

สัน้และระยะยาวลดลงจ านวน 79 ล้านบาทจากการรับรู้เป็นรายได้คา่เชา่ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2561 

 

6.3 ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

            ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2561 บริษัทฯมีสว่นของผู้ ถือหุ้นลดลง 158 ล้านบาท คดิเป็นลดลงร้อยละ 2 เนื่องจากมีการจ่าย

ปันผลให้ผุ้ ถือหุ้นในเดือนพฤษภาคม 2561 จ านวน 560 ล้านบาท และการเพิม่ขึน้ของก าไรสะสมส าหรับงวด 6 เดือน สิน้สดุไตร

มาสที่ 2 ของปี 2561 จ านวน 402 ล้านบาท 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

        ขอแสดงความนบัถือ 

 

        (นายตรงจิตร์ ฐานกลุ) 

รองกรรมการผู้จดัการ  

                                                                                         ผู้บริหารสงูสดุสายงานการเงินและบญัชี และเลขานกุารบริษัท 

 

ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

โทรศพัท์ : 02-121-999 ตอ่ 55  

Email : toungrat.von@theplatinumgroup.com 


