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ที� PLAT 051/2561 

วนัที� 13 พฤศจิกายน 2561 

เรื�อง  ชี !แจงผลการดาํเนินงานของบริษัทและบริษัทยอ่ยสาํหรับไตรมาสที� 3 ของปี 2561 

เรียน  กรรมการผู้จดัการ 

          ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย (“บริษัทฯ”)  ขอชี !แจงผลการดําเนินงานสําหรับงวด 

9 เดือน สิ !นสดุวนัที� 30 กนัยายน 2561  บริษัทฯมีกําไรสาํหรับไตรมาส 3 ของปี 2561 จํานวน 186 ล้านบาท ลดลงจํานวน 

12 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6  และสําหรับยอดสะสม 9 เดือน สิ !นสดุไตรมาส 3 ของปี 2561 จํานวน 588 ล้านบาท 

เพิ�มขึ !นจํานวน 19 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ !นร้อยละ 3 เมื�อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2560 ตามลําดับ  ซึ�งมี

รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ! 

 

1. รายได้จากการดาํเนินงาน 

บริษัทฯมีรายได้จากการดําเนินงานสําหรับไตรมาส 3 และยอดสะสม 9 เดือนของปี 2561 จํานวน 512 ล้านบาท 

ลดลงจํานวน 5 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1 และจํานวน 1,560 ล้านบาท เพิ�มขึ !นจํานวน 45 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ !นร้อยละ 

3 เมื�อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนตามลาํดบั โดยมีรายละเอียดดงันี ! 

1.1 รายได้จากการให้เช่าและบริการ 

บริษัทฯมีรายได้จากการให้เช่าและบริการสําหรับไตรมาส 3 และยอดสะสม 9 เดือนของปี 2561 เพิ�มขึ !น

จํานวน 21 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ !นร้อยละ 7 และเพิ�มขึ !นจํานวน 70 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ !นร้อยละ 8 เมื�อเปรียบเทียบกบังวด

รายการ 
ไตรมาส 3  สะสม 9 เดือน  

2561 2560 ผลแตกต่าง     2561 
 

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

รายได้จากการให้เช่าและ
บริการ 333 65 312 60 21 7 996 64 926 61 70 8 

รายได้จากการประกอบ
กิจการโรงแรม 107 21 100 19 7 7 314 20 284 19 30   11 

รายได้จากการขายอาหาร
และเครื�องดื�ม 66 13 66 13 - - 197 13 198 13 (1) (1) 

รายได้อื�น 6 1 39 8 (33) (85) 53 3 107 7 (54) (50) 
รวมรายได้ 512 100 517 100 (5) (1) 1,560 100 1,515 100 45 3 
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เดียวกนัของปีก่อนตามลําดบั เนื�องจากการปรับเพิ�มขึ !นของอตัราค่าเช่าพื !นที�ของโครงการ เดอะ แพลทินมั แฟชั�น มอลล์ 

นอกจากนี ! บริษัทฯสามารถเพิ�มรายได้จากการบริหารจดัการพื !นที�สว่นกลางของโครงการ เดอะ แพลทินมั แฟชั�นมอลล์ให้

สงูขึ !นเมื�อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนจากการจัดกิจกรรม(Event)และผู้สนบัสนุนทางการตลาด(Marketing 

Sponsorship) สําหรับกิจกรรมต่างๆภายในศูนย์การค้า ส่งผลให้บริษัทฯมีรายได้ในส่วนนี !สําหรับไตรมาส 3 และยอด

สะสม 9 เดือนของปี 2561 เพิ�มขึ !นจํานวน 7 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ !นร้อยละ  24 และเพิ�มขึ !นจํานวน 26 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ !น

ร้อยละ 36 เมื�อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนตามลาํดบั  

นอกจากนี ! บริษัทฯได้เปิดดําเนินงานทกุวนัสาํหรับโครงการนีออน ไนท์ บาซาร์ ตั !งแตเ่ดือนตลุาคม 2560  

จากเดิมที�เปิดดาํเนินงานเพียง 5 วนั และมีการปรับเพิ�มราคาคา่เช่าพื !นที�ภายหลงัจากบริษัทฯได้ปรับปรุงโครงการดงักลา่ว

แล้วเสร็จ จงึสง่ผลให้บริษัทฯมีรายได้จากการให้เช่าและบริการเพิ�มมากขึ !น 

 

1.2 รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม 

บริษัทฯมีรายได้จากการประกอบกิจการโรงแรมสาํหรับไตรมาส 3 และยอดสะสม 9 เดือนของปี 2561 

เพิ�มขึ !นจํานวน 7 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ !นร้อยละ 7 และเพิ�มขึ !นจํานวน 30 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ !นร้อยละ 11 เมื�อเปรียบเทียบ

กบังวดเดยีวกนัของปีก่อนตามลาํดบั  เนื�องจากบริษัทฯมีอตัราการเข้าพกัอาศยัเฉลี�ยและอตัราคา่เช่าห้องพกัรายวนัเพิ�ม

สงูขึ !น สาํหรับไตรมาส 3 และยอดสะสม 9 เดือนของปี 2561 บริษัทฯมีอตัราการเข้าพกัอาศยัเฉลี�ยอยูที่�ร้อยละ 91 (ปี 2560 

: ร้อยละ 90) และร้อยละ  91 (ปี 2560 : ร้อยละ 87)ตามลาํดบั  เนื�องจากบริษัทฯมีลกูค้าที�จองผา่นระบบการจองห้องพกั

ออนไลน์เพิ�มขึ !นและอตัราคา่ห้องพกัเฉลี�ยสาํหรับไตรมาส 3 ของปี 2561 มีการปรับตวัสงูขึ !นร้อยละ 7 เมื�อเปรียบเทียบกบั

งวดเดียวกนัของปีก่อน เนื�องจากมีความต้องการจองห้องพกัจํานวนมาก จึงสง่ผลให้บริษัทฯสามารถปรับราคาคา่ห้องพกั

อาศยัได้สงูขึ !น ประกอบกบัในชว่งเดือนตลุาคมของปี 2560 บริษัทฯมีห้องพกัเพิ�มขึ !นจากเดมิจํานวน 5 ห้องและมีรายได้

จากการขายอาหารและเครื�องดื�มเพิ�มขึ !นจากงานจดัเลี !ยงของกลุม่สมัมนาและงานแตง่งาน ดงันั !น จึงสง่ผลให้บริษัทฯมี

รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรมเพิ�มมากขึ !น 

1.3 รายได้จากการขายอาหารและเครื1องดื1ม 

รายได้จากการขายอาหารและเครื�องดื�มของโครงการ เดอะ แพลทินมั แฟชั�น มอลล์ สาํหรับไตรมาส 3 ของ
ปี 2561 จํานวน 66 ล้านบาท ไมเ่ปลี�ยนแปลงเมื�อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน  และยอดสะสม 9 เดือนของปี 
2561 ลดลงจํานวน 1 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1 เมื�อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน  เนื�องจากบริษัทฯมีรายได้
จากการขายเครื�องดื�มลดลง แตอ่ยา่งไรก็ตาม บริษัทฯยงัคงมีรายได้จากการขายอาหารเพิ�มสงูขึ !น โดยในไตรมาส 3 และ
ยอดสะสม 9 เดือนของปี 2561 บริษัทฯมีรายได้จากการขายอาหารเพิ�มขึ !นร้อยละ 1 และร้อยละ 2 ตามลาํดบัจากการ
ปรับเปลี�ยนร้านอาหารภายในศนูย์อาหารให้มีความหลากหลายเพื�อตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้เพิ�มขึ !น 
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             1.4 รายได้อื1น   

รายได้อื�นสาํหรับไตรมาส 3 และยอดสะสม 9 เดือนของปี 2561 ลดลงจํานวน 33 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 

85  และลดลงจํานวน 54 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 50 เมื�อเปรียบเทียบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อนตามลาํดบั โดยรายได้

อื�นของบริษัทฯสว่นใหญ่ประกอบด้วยดอกเบี !ยรับจากเงินฝากประจําธนาคาร กําไรจากผลตา่งระหวา่งมลูคา่ตามบญัชีและ

มลูคา่สนิทรัพย์สทุธิ(NAV)ของเงินลงทนุในกองทนุตราสารหนี !และกําไรจากการขายหนว่ยลงทนุในกองทนุตราสารหนี ! ทั !งนี ! 

เนื�องจากในปี 2561 อตัราผลตอบแทนจากการลงทนุของเงินฝากประจําและกองทนุตราสารหนี !ลดลงเมื�อเปรียบเทียบกบั

งวดเดียวกนัของปี 2560 สง่ผลให้บริษัทฯมีรายได้อื�นลดลงเมื�อเปรียบเทียบกบังวดเดยีวกนัของปีกอ่น 

2. ต้นทุนรวม 

บริษัทฯมีต้นทนุรวมสาํหรับไตรมาส 3 และยอดสะสม 9 เดือนของปี 2561 จํานวน 180 ล้านบาท ไมเ่ปลี�ยนแปลง 
และจํานวน 536 ล้านบาท เพิ�มขึ !นจํานวน 2 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ !นร้อยละ 0.1 เมื�อเปรียบเทียบกบังวดเดยีวกนัของปี
ก่อนตามลาํดบั ซึ�งผนัแปรตามยอดรายได้ที�เพิ�มขึ !น/ลดลงของธุรกิจแตล่ะประเภท โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ! 

2.1 ต้นทุนในการให้เช่าและบริการ 

บริษัทฯมีต้นทุนในการให้เช่าและบริการสําหรับไตรมาส 3 ของปี 2561 จํานวน 81 ล้านบาท ไม่
เปลี�ยนแปลง เมื�อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน สาํหรับยอดสะสม 9 เดือนของปี 2561 ลดลงจํานวน 1 ล้านบาท 
หรือลดลงร้อยละ 0.4 เมื�อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เนื�องจากบริษัทฯมีต้นทนุคา่ภาษีโรงเรือนลดลงจํานวน 1 
ล้านบาท มาจากภาษีโรงเรือนของโครงการ เดอะ วอร์ฟ สมยุที�จ่ายจริงตํ�ากว่าประมาณการค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที�บริษัทฯ
บนัทึกไว้ และมีต้นทนุอื�นๆของศนูย์การค้าลดลงจํานวน 4 ล้านบาท จึงสง่ผลทําให้ต้นทุนในการให้เช่าและบริการลดลง 
ขณะที� บริษัทฯมีต้นทนุค่าเช่าและค่าบริการจากการเช่าเหมาพื !นที�จากนิติบคุคลอาคารชุด เดอะ แพลทินมั แฟชั�น มอลล์ 
เพิ�มขึ !นจํานวน 2 ล้านบาท ซึ�งค่าเช่าจะผันแปรตามยอดรายได้ค่าเช่าและบริการที�บริษัทฯได้รับจากลูกค้า และมีค่า
สาธารณูปโภคเพิ�มขึ !นจํานวน 2 ล้านบาท จากการเปิดดําเนินการทุกวนัของโครงการ นีออน ไนท์ บาร์ซาตามเหตุผลที�
กลา่วมาข้างต้น  

 

รายการ 
ไตรมาส 3  สะสม 9 เดือน  

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

 ต้นทนุในการให้เช่าและบริการ 81 24 81 26 - - 243 24 244 26 (1) (0.4) 

 ต้นทนุประกอบกิจการโรงแรม 49 46 48 48 1 2 143 46 138 49 5 4 

 ต้นทนุขายอาหารและเครื�องดื�ม 50 76 51 77          (1)  (2) 150 76 152 77 (2) (1) 
  รวมต้นทุนขาย 180 36 180 38 - - 536 36 534 38 2 0.4 
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2.2 ต้นทุนการประกอบกิจการโรงแรม 

 

บริษัทฯมีต้นทนุการประกอบกิจการโรงแรมสาํหรับไตรมาส 3 และยอดสะสม 9 เดือนของปี 2561 เพิ�มขึ !น 

จํานวน 1 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ !นร้อยละ 2 และเพิ�มขึ !นจํานวน 5 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ !นร้อยละ 4 เมื�อเปรียบเทียบกบังวด

เดียวกนัของปีก่อนตามลาํดบั เนื�องจากการเพิ�มขึ !นของคา่นายหน้าที�จ่ายให้ตวัแทนการเดินทาง (Travel Agency 

Commission) และคา่ธรรมเนียมการจองห้องพกั (Reservation Fee) ซึ�งผนัแปรตามยอดรายได้ห้องพกัที�เพิ�มสงูขึ !น 

2.3 ต้นทุนขายอาหารและเครื1องดื1ม 

บริษัทฯมีต้นทนุขายอาหารและเครื�องดื�มสาํหรับไตรมาส 3 และยอดสะสม 9 เดือนของปี 2561 ลดลงจํานวน 
1 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2 และลดลงจํานวน 2 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1 เมื�อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปี
ก่อนตามลาํดบั ซึ�งโดยสว่นใหญ่เป็นต้นทนุทางตรงที�ผนัแปรตามยอดรายได้จากการขายเครื�องดื�ม และต้นทนุคา่เสื�อม
ราคาที�ลดลงเนื�องจากมีทรัพย์สนิที�คิดคา่เสื�อมราคาจนครบอายใุช้งานในปีนี !เพิ�มขึ !น 

3. กาํไรขั 6นต้น 

บริษัทฯมีกําไรขั !นต้นสาํหรับไตรมาส 3 และยอดสะสม 9 เดือนของปี 2561 เพิ�มขึ !นจํานวน 28 ล้านบาท หรือ
เพิ�มขึ !นร้อยละ 9 และเพิ�มขึ !นจํานวน 97 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ !นร้อยละ 11 เมื�อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน
ตามลาํดบั เนื�องจากบริษัทฯมีการเติบโตของรายได้ในแตล่ะธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ! 

รายการ 
ไตรมาส 3 สะสม 9 เดือน 

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

ธุรกิจให้เช่าและบริการ 252 76 231 74 21 9 753 76 682 74 71 10 

ธุรกิจโรงแรม 58 54 52 52 6 12 171 54 146 51 25 17 

ธุรกิจอาหารและเครื�องดื�ม 16 24 15 23 1 7 47 24 46 23 1 2 
รวมกําไรขั 6นต้น 326 64 298 62 28 9 971 64 874 62         97 11 

3.1 ธุรกิจให้เช่าพื 6นที1และบริการ มีอตัรากําไรขั !นต้นสําหรับไตรมาส 3 และยอดสะสม 9 เดือนของปี 2561 

เทา่กบัอตัราร้อยละ 76 เทา่กนั เพิ�มขึ !นเมื�อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนซึ�งเท่ากบัร้อยละ 74 และ 71 ตามลําดบั   

เนื�องจากบริษัทฯสามารถบริหารจดัการและควบคมุต้นทนุการให้เช่าและบริการได้อยา่งมีประสทิธิภาพ สง่ผลให้ต้นทนุการ

ให้เช่าและบริการมีการเพิ�มขึ !นในอตัราร้อยละที�ตํ�ากว่าอตัราร้อยละของการเพิ�มขึ !นของรายได้จากธุรกิจให้เช่าพื !นที�และ

บริการซึ�งมาจากการปรับเพิ�มขึ !นของอตัราค่าเช่าพื !นที�และรายได้จากการบริหารจดัการพื !นที�สว่นกลางของโครงการเดอะ 

แพลทินมั แฟชั�น มอลล์เมื�อเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกันของปีก่อน ประกอบกับบริษัทฯได้เปิดดําเนินงานทุกวนัสําหรับ

โครงการนีออน ไนท์ บาซาร์ สง่ผลให้รายได้เพิ�มสงูขึ !นตามเหตผุลที�กลา่วมาข้างต้น  

3.2 ธุรกิจโรงแรม มีอตัรากําไรขั !นต้นสาํหรับไตรมาส 3 ของปี 2561 และ 2560 เทา่กบัอตัราร้อยละ 54 และ 52 

ตามลาํดบั สาํหรับยอดสะสม 9 เดือนของปี 2561 บริษัทฯมีอตัรากําไรขั !นต้นเทา่กบัร้อยละ 54 เพิ�มขึ !นเมื�อเปรียบเทียบกบั
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งวดเดียวกนัของปีก่อนซึ�งเทา่กบัร้อยละ 51 เนื�องจากบริษัทฯมีรายได้จากธุรกิจโรงแรมปรับตวัเพิ�มขึ !นจากการเพิ�มขึ !นของ

อตัราการเข้าพกัอาศยั อตัราคา่ห้องพกัเฉลี�ย และรายได้คา่อาหารและเครื�องดื�ม รวมทั !ง การเพิ�มขึ !นของจํานวนห้องพกัจาก

เดิมอีก 5 ห้อง ตามเหตผุลที�กลา่วมาข้างต้น  

3.3 ธุรกิจขายอาหารและเครื1องดื1ม มีอตัรากําไรขั !นต้นสําหรับไตรมาส 3 และยอดสะสม 9 เดือนของปี 2561 

เท่ากับอัตราร้อยละ 24 เท่ากัน เพิ�มขึ !นเมื�อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนซึ�งเท่ากับร้อยละ 23 ตามลําดับ  

เนื�องจากบริษัทฯมีต้นทนุคา่เสื�อมราคาลดลงจากการที�มีทรัพย์สนิที�คิดคา่เสื�อมราคาจนครบอายใุช้งานเพิ�มขึ !น ตามเหตผุล

ที�ได้กลา่วมาข้างต้น  

 

4. ค่าใช้จ่าย 

 4.1 ค่าใช้จ่ายในการขาย 

บริษัทฯมีคา่ใช้จา่ยในการขายสาํหรับไตรมาส 3 และยอดสะสม 9 เดือนของปี 2560 เพิ�มขึ !นจํานวน 2 ล้าน
บาทเทา่กนั หรือเพิ�มขึ !นร้อยละ 12 และร้อยละ 4  เมื�อเปรียบเทียบกบังวดเดยีวกนัของปีกอ่นตามลาํดบั เนื�องจากปี 2561 
บริษัทฯมีคา่ใช้จา่ยด้านบคุลากรที�เพิ�มขึ !นสาํหรับการรองรับการเปิดขายโครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก 

4.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

บริษัทฯมีคา่ใช้จา่ยในการบริหารสาํหรับไตรมาส 3 ของปี 2561 เพิ�มขึ !นจํานวน 6 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ !นร้อย

ละ 8 เมื�อเปรียบเทียบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน เนื�องจากบริษัทฯมีคา่ที�ปรึกษาและคา่ใช้จ่ายในการบริหารจดัการโรงแรม

เพิ�มขึ !นจํานวน 1 ล้านบาท คา่ไฟฟ้าเพิ�มขึ !นจํานวน 1 ล้านบาทจากการมีลกูค้าเข้ามาใช้บริการภายในศนูย์การค้าและ

โรงแรมเพิ�มมากขึ !น คา่ใช้จ่ายด้านบคุคลากรเพิ�มขึ !นสาํหรับรองรับการเปิดตวัโครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอกจํานวน 1 

ล้านบาท และมีคา่ใช้จา่ยในการบริหารอื�นเพิ�มขึ !นจํานวน 3 ล้านบาท  

สาํหรับยอดสะสม 9 เดือนของปี 2561 บริษัทฯมีคา่ใช้จ่ายในการบริหารเพิ�มขึ !นจํานวน 10 ล้านบาท หรือ
เพิ�มขึ !นร้อยละ 5 เมื�อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เนื�องจากบริษัทฯมีคา่ที�ปรึกษาและคา่ใช้จา่ยในการบริหาร
จดัการโรงแรมเพิ�มขึ !นจํานวน 4 ล้านบาท คา่ใช้จา่ยในการตดัจําหนา่ยสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนจากโครงการทางเดินอาร์ วอล์ค 
เพิ�มขึ !นจํานวน 1 ล้านบาท คา่ไฟฟ้าเพิ�มขึ !นจํานวน 2 ล้านบาทจากมีลกูค้าเข้ามาใช้บริการภายในศนูย์การค้าและโรงแรม
เพิ�มมากขึ !น และมคีา่ใช้จา่ยในการบริหารอื�นเพิ�มขึ !นจํานวน 3 ล้านบาท  

รายการ 
ไตรมาส 3 สะสม 9 เดือน 

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

คา่ใช้จา่ยในการขาย 19 4 17 3 2 12 55 4 53 4 2 4 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 77 15 71 14 6    8 221 14 211 14 10 5 

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 50 10 51 10 (1) (2) 160 10 148 10 12 8 
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 4.3 ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้  

บริษัทฯมีคา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้สาํหรับไตรมาส 3 ของปี 2561 ลดลงจํานวน 1 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2 
และยอดสะสม 9 เดือน สิ !นสดุไตรมาส 3 ของปี 2561 เพิ�มขึ !นจํานวน 12 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ !นร้อยละ 8 เมื�อเปรียบเทียบ
กบังวดเดยีวกนัของปีก่อนซึ�งคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ดงักลา่วจะผนัแปรตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

5. กาํไรสาํหรับงวด 

สาํหรับไตรมาส 3 ของปี 2561 บริษัทฯมีกําไรสาํหรับงวดจํานวน 186 ล้านบาท ลดลงจํานวน 12 ล้านบาท หรือ
ลดลงร้อยละ 6 เมื�อเปรียบเทียบกบังวดเดยีวกนัของปีกอ่น เนื�องจากบริษัทฯมีดอกเบี !ยรับและผลตอบแทนการ
ลงทนุเงินลงทนุในกองทนุตราสารหนี !และกําไรจากการขายหนว่ยลงทนุในกองทนุตราสารหนี !ลดลงจํานวน 33 
ล้านบาท ตามเหตผุลกลา่วมาแล้วในหวัข้อ 1.4 รายได้อื�น และคา่ใช้จา่ยในการขายและบริหารเพิ�มขึ !นจํานวน 8 
ล้านบาท ขณะที� บริษัทฯมีกําไรขั !นต้นเพิ�มขึ !นจํานวน 28 ล้านบาท คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ลดลงจํานวน 1 ล้านบาท 
ตามเหตผุลที�กลา่วมาข้างต้น 

สาํหรับยอดสะสม 9 เดือนของปี 2561 บริษัทฯมีกําไรสาํหรับงวดเทา่กบั 588 ล้านบาท เพิ�มขึ !นจํานวน 19 ล้าน
บาท หรือเพิ�มขึ !นร้อยละ 3 เมื�อเปรียบเทียบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน เนื�องจากบริษัทฯมีกําไรขั !นต้นเพิ�มขึ !น 97 
ล้านบาท ขณะที� บริษัทฯมีรายได้อื�นจากดอกเบี !ยรับและผลตอบแทนการลงทนุเงินลงทนุในกองทนุตราสารหนี !
และกําไรจากการขายหนว่ยลงทนุในกองทนุตราสารหนี !ลดลงจํานวน 54 ล้านบาท คา่ใช้จา่ยในการขายและ
บริหารเพิ�มขึ !นจํานวน 12 ล้านบาท และคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ�มขึ !น 12 ล้านบาท ตามเหตผุลที�ได้กลา่วมา
ข้างต้น 

6. ฐานะทางการเงนิ 

 

 

 

 

 

 

รายการ 
ไตรมาส 3 สะสม 9 เดือน 

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

กําไรสําหรับงวด 186 36 198 38 (12) (6) 588 38 569 38 19 3 

 
รายการ 

30 กันยายน 2561 31 ธันวาคม 2560 ผลแตกต่าง 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

สินทรัพย์รวม 11,000 100 10,491 100 509 5 

หนี !สินรวม 2,238 20 1,757 17 481 27 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 8,762 80 8,734 83 28 0.3 
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6.1 สินทรัพย์รวม 

ณ วนัที� 30 กนัยายน 2561 บริษัทฯมีสนิทรัพย์รวมเพิ�มขึ !น 509 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ !นร้อยละ 5 เมื�อ
เปรียบเทียบกบัสิ !นปี 2560 โดยมรีายละเอียดดงันี ! 

• สินทรัพย์หมุนเวียน ลดลงจํานวน 644 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 12 เมื�อเปรียบเทียบกบัสิ !นปี 
2560 เนื�องจากเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดและเงินลงทนุชั�วคราวลดลงจํานวน 721 ล้านบาท
จากการชําระคา่ก่อสร้างโครงการเดอะ มาร์เก็ต แบ็งคอก และลกูหนี !การค้าและลกูหนี !อื�นลดลง 9 
ล้านบาท ขณะที� เงินจา่ยลว่งหน้าคา่เชา่ที�ดินระยะสั !นแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกนัเพิ�มขึ !นจํานวน 8 ล้าน
บาท จากการจ่ายชําระคา่เชา่ที�ดนิโครงการ เดอะ นีออน ไนท์ บาซาร์และโครงการ เดอะ วอร์ฟ สมยุ 
และสนิทรัพย์หมนุเวียนอื�นเพิ�มขึ !นจํานวน 78 ล้านบาท จากภาษีซื !อของคา่ก่อสร้างโครงการ เดอะ
มาร์เก็ต แบ็งคอก  

• สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เพิ�มขึ !นจํานวน 1,153 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ !นร้อยละ 24 เมื�อเปรียบเทียบกบั
สิ !นปี 2560 เนื�องจากอสงัหาริมทรัพย์เพื�อการลงทนุเพิ�มขึ !นจํานวน 1,158 ล้านบาท จากการเพิ�มขึ !น
ของต้นทนุงานระหวา่งก่อสร้างโครงการเดอะ มาร์เก็ต แบงคอกและสนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนอื�นเพิ�มขึ !น
จํานวน 31 ล้านบาท ขณะที� ที�ดินอาคารและอปุกรณ์ลดลงจํานวน 21 ล้านบาท และสนิทรัพย์ไมม่ี
ตวัตนลดลงจํานวน 15 ล้านบาทจากการตดัจําหนา่ยทางเดินโครงการอาร์วอร์ค (เดมิชื�อโครงการ 
“แบงคอก สกายไลน์”)เป็นคา่ใช้จ่าย 

 6.2 หนี 6สินรวม 

ณ วนัที� 30 กนัยายน 2561 บริษัทฯมีหนี !สนิรวมเพิ�มขึ !น 481 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ !นร้อยละ 27 เมื�อ
เปรียบเทียบกบัสิ !นปี 2560 เนื�องจากบริษัทฯมีเจ้าหนี !การค้าและเจ้าหนี !อื�นเพิ�มขึ !นจํานวน 357 ล้านบาทและเงินประกนั
ผลงานเพิ�มขึ !นจํานวน 37 ล้านบาท จากเจ้าหนี !ผู้ รับเหมาก่อสร้างโครงการเดอะ มาร์เก็ต แบงคอก มีเงินมดัจําคา่เชา่ระยะ
สั !นและระยะยาวเพิ�มขึ !นจํานวน  89 ล้านบาท และคา่เชา่ที�ดินระยะยาวค้างจา่ยจากการรับรู้คา่สทิธิการเช่าโครงการ เดอะ 
มาร์เก็ต  แบ็งคอกเพิ�มขึ !นจํานวน 161 ขณะที� บริษัทฯมีรายได้รับลว่งหน้าคา่เช่าระยะสั !นและระยะยาวลดลงจํานวน 120 
ล้านบาทจากการบนัทกึรับรู้เป็นรายได้คา่เช่าสาํหรับงวด 9 เดือน สิ !นสดุไตรมาสที� 3 ของปี 2561 และมีหนี !สนิอื�นลดลง
จํานวน 43 ล้านบาท จากการจ่ายชําระภาษีเงินได้นิติบคุคลประจําปี 2560 ในเดือนพฤษภาคม  2561 
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 6.3 ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ วนัที� 30 กนัยายน 2561 บริษัทฯมีสว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ�มขึ !นจํานวน 28 ล้านบาท จากกําไรสาํหรับงวด 9 
เดือน สิ !นสดุไตรมาส 3 ของปี 2561 จํานวน 588 ล้านบาท ขณะที� บริษัทฯมีการจ่ายเงินปันผลจํานวน 560 ล้านบาท 

 จึงเรียนมาเพื�อทราบ 

           ขอแสดงความนบัถือ 

     

                               (นายสมชาย วรุณพนัธุลกัษณ์) 

                                                                           รองกรรมการผู้จดัการและประธานเจ้าหน้าที�บริหารด้านการเงิน 
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