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ที่ PLAT 066/2562 

วนัท่ี 13 สงิหาคม 2562 

เร่ือง  ชีแ้จงผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทยอ่ยส าหรับไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 

เรียน  กรรมการผู้จดัการ 

          ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

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

ไตรมาสที่ 2 และยอดสะสม 6 เดือน สิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2562 โดยบริษัทฯมีก าไรลดลงจ านวน 21 ล้านบาท คิดเป็น

ลดลงร้อยละ 11  และลดลงจ านวน 23 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 6 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2561

ตามล าดบั  ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1. รายได้จากการด าเนินงาน 

บริษัทฯ มีรายได้จากการด าเนินงานส าหรับไตรมาสที่ 2 และยอดสะสม 6 เดือน ของปี 2562 จ านวน 650 ล้าน

บาท เพิ่มขึน้จ านวน 133 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 26 และจ านวน 1,254 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 207 ล้านบาท หรือ

เพิ่มขึน้ร้อยละ 20 เมื่อเปรียบเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีกอ่นตามล าดบั โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

1.1 รายได้จากการให้เช่าและบริการ 

บริษัทฯ มีรายได้จากการให้เช่าและบริการส าหรับไตรมาสที่ 2 และยอดสะสม 6 เดือน ของปี 2562 เพิ่มขึน้

จ านวน 121 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 36 และจ านวน 200 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 30 เมื่อเปรียบเทียบกบังวด

เดียวกนัของปีก่อนตามล าดบั เนื่องจากการเปิดโครงการใหม ่คือ โครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก เมื่อวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 

2562 และโครงการ เดอะ นีออน ไนท์ บาซาร์ เฟส 2 ในเดือนธนัวาคม 2561 นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัสามารถเพิ่มรายได้จาก

การบริหารจดัการพืน้ที่ส่วนกลางของโครงการ เดอะ แพลทินมั แฟชั่น มอลล์ให้สงูขึน้  จากการจดักิจกรรม (Event) และ

รายการ 
ไตรมาส 2  สะสม 6 เดือน  

2562 2561 ผลแตกต่าง     2562  2561 ผลแตกต่าง 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการให้เช่าและบริการ 455 70 334 65 121 36 862 69 662 63 200 30 
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม 105 16 97 19 8 8 217 17 207 20 10 5 
รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 64 10 66 13 (2) (3) 126 10 131 13 (5) (4) 

รายได้อ่ืน 26 4 20 3 6 30 49 4 47 4 2 4 
รวมรายได้ 650 100 517 100 133 26 1,254 100 1,047 100 207 20 
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ผู้สนบัสนนุทางการตลาด (Marketing Sponsorship) สง่ผลให้รายได้สว่นนีเ้พิ่มขึน้จ านวน 17 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ

27 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน  

1.2 รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม 

บริษัทฯ มีรายได้จากการประกอบกิจการโรงแรมส าหรับไตรมาสที่ 2 และยอดสะสม 6 เดือน ของปี 2562 เพิ่มขึน้

จ านวน 8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 8 และจ านวน 10 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนั

ของปีก่อนตามล าดบั เนื่องจากบริษัทฯ มีอตัราการเข้าพกัอาศยัเฉลี่ยเพิ่มสงูขึน้ โดยไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 เท่ากบัร้อย

ละ 93 ( ปี 2561 : ร้อยละ 88 ) และยอดสะสม 6 เดือน ของปี 2562 เทา่กบัร้อยละ 94 (ปี 2561 : ร้อยละ 91) และอตัราคา่

ห้องพักเฉลี่ยส าหรับไตรมาสที่ 2 และยอดสะสม 6 เดือน ของปี 2562 มีการปรับตวัสูงขึน้ร้อยละ 3 และร้อยละ 1 เมื่อ

เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนตามล าดบั เนื่องจากมีความต้องการจองห้องพกัจ านวนมาก จึงส่งผลให้บริษัทฯ

สามารถปรับราคาค่าห้องพักอาศัยได้สูงขึน้  นอกจากนี  ้บริษัทฯมีรายได้จากการขายอาหารเพิ่มมากขึน้จากการ

เปลี่ยนแปลงรายการอาหารและเคร่ืองดื่มให้มีความหลากหลายทัง้บฟุเฟต์และแพ็คเกจอาหารและเคร่ืองดื่มส าหรับกลุม่

ลกูค้าที่มาประชมุสมัมนา จึงสง่ผลให้บริษัทฯ มีรายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดื่มเพิม่สงูขึน้  

1.3 รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 

รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดื่มของโครงการ เดอะ แพลทินมั แฟชั่น มอลล์ส าหรับไตรมาสที่ 2 ของปี 
2562 ลดลงจ านวน 2 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน และยอดสะสม 6 เดือนลด
ลดลงจ านวน 5 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากผลกระทบจากมลภาวะ
ทางอากาศในกรุงเทพมหานครช่วงต้นไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 และการชะลอตวัของจ านวนนกัท่องเที่ยวที่เดินทางเข้า
ประเทศไทยในช่วงคร่ึงปีแรกของปี 2562 จึงส่งผลให้จ านวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาใช้บริการที่ศูนย์อาหารลด
จ านวนลง  

1.4 รายได้อื่น  

รายได้อื่นส าหรับไตรมาสที่ 2 และยอดสะสม 6 เดือนของปี 2562 เพิ่มขึน้จ านวน 6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 
30 และเพิ่มขึน้จ านวน 2 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 4 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนตามล าดบั โดยรายได้
อื่นของบริษัทฯสว่นใหญ่ประกอบด้วย ดอกเบีย้รับจากเงินฝากธนาคาร ก าไรจากผลตา่งระหวา่งมลูคา่ตามบญัชีและมลูคา่
สินทรัพย์สทุธิ (NAV) ของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์เพื่อค้า และก าไรจากการขายหลกัทรัพย์เพื่อค้า ทัง้นี ้ในไตรมาสที่ 2  
อตัราดอกเบีย้รับและผลตอบแทนจากเงินลงทนุในกองทนุตราสารหนีเ้พิ่มขึน้เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนจึง
สง่ผลให้บริษัทฯมีรายได้อืน่เพิ่มขึน้เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน 

2. ต้นทุนรวม 
 
บริษัทฯ มีต้นทนุรวมส าหรับไตรมาสที่ 2 และยอดสะสม  6 เดือนของปี 2562 จ านวน 302 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 

จ านวน 124 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 70 และจ านวน 553 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 197 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 
55 เมื่อเปรียบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนตามล าดบั โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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รายการ 

ไตรมาส 2 สะสม 6 เดือน 
2562 2561    ผลแตกต่าง 2562 2561 ผลแตกต่าง 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
ต้นทนุในการให้เชา่และบริการ 202 44 81 24 121 149 354 41 162 24 192 119 

ต้นทนุประกอบกิจการโรงแรม 52 50 46 47 6 13 104 48 94 45 10 11 
ต้นทนุขายอาหารและเคร่ืองดืม 48 75 51 77 (3) (6) 95 75 100 76 (5) (5) 
รวมต้นทุนขาย 302 48 178 36 124 70 553 46 356 36 197 55 

2.1 ต้นทุนในการให้เช่าและบริการ 

บริษัทฯ มีต้นทุนในการให้เช่าและบริการส าหรับไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 เพิ่มขึน้จ านวน 121 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 149 และยอดสะสม 6 เดือน ของปี 2562 เพิ่มขึน้จ านวน 192 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 119 เมื่อ
เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากบริษัทฯ ได้เปิดด าเนินงานโครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก เมื่อวนัที่ 14 
กุมภาพนธ์ 2562 และพืน้ที่ส่วนต่อขยายโครงการ เดอะ นีออน ไนท์ บาซาร์ เฟส 2 ในเดือนธันวาคม 2561 จึงส่งผลให้
บริษัทฯ มีต้นทนุในการให้เช่าและบริการเพิ่มสงูขึน้เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน 

2.2 ต้นทุนการประกอบกิจการโรงแรม 

 

บริษัทฯ มีต้นทนุการประกอบกิจการโรงแรมส าหรับไตรมาสที่ 2 และยอดสะสม 6 เดือนของปี 2562 เพิ่มขึน้ 
จ านวน 6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 13 และ และจ านวน 10 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 11 เมื่อเปรียบเทียบกบังวด
เดียวกนัของปีก่อนตามล าดบั เนือ่งจากการเพิ่มขึน้ของคา่นายหน้าห้องพกัและคา่ธรรมเนียมการจองห้องพกั  รวมทัง้ การ
เพิ่มขึน้ของต้นทนุคา่อาหารและเคร่ืองดื่ม ซึง่ผนัแปรตามยอดรายได้คา่อาหารและเคร่ืองดืม่ที่เพิ่มสงูขึน้  
 

2.3 ต้นทุนขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 

บริษัทฯ มีต้นทนุขายอาหารและเคร่ืองดื่มส าหรับไตรมาสที่ 2 และยอดสะสม 6 เดือน ของปี 2562 ลดลงจ านวน 
3 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6 และลดลงจ านวน 5 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปี
ก่อนตามล าดบั ซึ่งสว่นใหญ่เป็นต้นทนุทางตรงที่ผนัแปรตามยอดรายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดื่มที่ลดลงจากการ
ลดลงของต้นทนุคา่สว่นกลาง เนื่องจากบริษัทฯได้ปรับเปลีย่นพืน้ท่ีบางสว่นของศนูย์อาหารไปเป็นพืน้ท่ีให้เช่า รวมทัง้ การ
ลดลงของจ านวนลกูค้าชาวต่างชาติที่เข้ามาใช้บริการในศูนย์อาหารตามการชะลอตวัลงของนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่
เดินทางเข้ามายงัประเทศไทย 

3. ก าไรขัน้ต้น 
 
บริษัทฯ มีก าไรขัน้ต้นส าหรับไตรมาสที่ 2 และยอดสะสม 6 เดือนของปี 2562 เพิ่มขึน้จ านวน 3 ล้านบาท  หรือ 

เพิ่มขึน้ร้อยละ 1 และเพิ่มขึน้จ านวน 8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 1 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน

ตามล าดบั โดยมีรายละเอยีดดงัตอ่ไปนี ้
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 ธุรกิจให้เช่าพืน้ที่และบริการ บริษัทฯ มีอตัราก าไรขัน้ต้นส าหรับไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 เท่ากับร้อยละ 56 
ลดลงเมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนซึ่งเท่ากบัร้อยละ 76 และยอดสะสม 6 เดือน ของปี 2562 เท่ากบัร้อย
ละ 59 ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อนซึ่งเท่ากบัร้อยละ 76 เนื่องจากบริษัทฯได้เปิดโครงการใหม่ คือ โครงการ 
เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก เมื่อวนัท่ี 14 กมุภาพนธ์ 2562 และพืน้ท่ีสว่นตอ่ขยายโครงการ เดอะ นีออน ไนท์ บาซาร์ 
เฟส 2 ในเดือนธันวาคม 2561 ซึ่งโครงการดงักล่าวทัง้ 2 โครงการ มีอตัราก าไรขัน้ต้นต ่ากว่าศูนย์แฟชั่นค้าสง่ 
เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์  

ขณะที่ บริษัทฯ มีก าไรขัน้ต้นส าหรับไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 ไมเ่ปลีย่นแปลงเมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีกอ่น 
และยอดสะสม 6 เดือน ของปี 2562 เพิ่มขึน้จ านวน 8 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 2 เมื่อเปรียบเทียบกบังวด
เดียวกนัของปีก่อน จากการเปิดด าเนินการโครงการใหมต่ามที่ได้กลา่วมาแล้วข้างต้นและการเพิ่มขึน้ของรายได้
จากการบริหารจัดการพืน้ที่ส่วนกลางของโครงการ เดอะ แพลทินัม แฟชัน มอลล์ ซึ่งถูกน ามาจัดกิจกรรม
(Event)และรายได้จากผู้สนบัสนนุทางการตลาด (Marketing Sponsorship)  

 ธุรกิจโรงแรม บริษัทฯ มีอตัราก าไรขัน้ต้นส าหรับไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 เท่ากบัอตัราร้อยละ 50  ลดลงเมื่อ
เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนซึ่งเท่ากบัร้อยละ 53 และยอดสะสม 6 เดือนของปี 2562 บริษัทฯมีอตัรา
ก าไรขัน้ต้นเท่ากับร้อยละ 52 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งเท่ากับร้อยละ 55 เนื่องจาก
อตัราร้อยละของการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการประกอบธุรกิจโรงแรมต ่ากว่าอตัราร้อยละของการเพิ่มขึน้ของ
ต้นทนุจากการประกอบธุรกิจโรงแรม และการเพิ่มขึน้ของคา่นายหน้าห้องพกัตามเหตผุลที่ได้กลา่วมาแล้วข้างต้น 
 

 ธุรกิจขายอาหารและเคร่ืองดื่ม บริษัทฯ มีอตัราก าไรขัน้ต้นส าหรับไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 เทา่กบัร้อยละ 25 

เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนซึง่เทา่กบัร้อยละ 23  และยอดสะสม 6 เดือน ของปี 2562 เทา่กบัร้อย

ละ 25 เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปีก่อนซึง่เทา่กบัร้อยละ 24 เนือ่งจากอตัราการลดลงของรายได้จากการขาย

อาหารและเคร่ืองดืม่ต า่กวา่อตัราการลดลงของต้นทนุขายอาหารและเคร่ืองดืม่ เนื่องจากการลดลงของต้นทนุคา่

สว่นกลางซึง่เป็นต้นทนุคงที่ ตามเหตผุลที่ได้กลา่วมาแล้วข้างต้น  
 

 

 

 

 

 
 

รายการ 

ไตรมาส 2 สะสม 6 เดือน 

2562 2561    ผลแตกต่าง 2562 2561 ผลแตกต่าง 

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

ธุรกิจให้เชา่และบริการ 253 56 253 76 - - 508 59 500 76 8 2 

ธุรกิจโรงแรม 53 50 51 53 2 4 113 52 113 55 - - 
ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม 16 25 15 23 1 7 31 25 31 24 - - 
รวมก าไรขัน้ต้น 322 52 319 64 3 1 652 54 644 64 8 1 
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4. ค่าใช้จ่าย 

      

 

 4.1 ค่าใช้จ่ายในการขาย 

บริษัทฯ มีคา่ใช้จา่ยในการขายส าหรับไตรมาสที่ 2 และยอดสะสม 6 เดือน ของปี 2562 เพิ่มขึน้จ านวน 21 ล้าน

บาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 124 และจ านวน 29 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 83 เมื่อเปรียบเทยีบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน

ตามล าดบั เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของคา่ใช้จา่ยด้านโฆษณาประชาสมัพนัธ์และคา่ใช้จ่ายด้านบคุลากรส าหรับรองรับการ

เปิดโครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก 

 
4.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 บริษัทฯ มีคา่ใช้จา่ยในการบริหารส าหรับไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 เพิ่มขึน้จ านวน 10 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 
15 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดยีวกนัปีก่อน เนื่องจากบริษัทฯมคีา่ใช้จ่ายด้านบคุคลากรเพิ่มขึน้จ านวน 4 ล้านบาท จากการ
เปิดด าเนินงานโครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก เมื่อวนัท่ี 14 กมุภาพนธ์ 2562 คา่บริจาคเพื่อสาธารณะเพิ่มขึน้จ านวน 5 
ล้านบาท จากการให้การสนบัสนนุกรุงเทพมหานครในการปรับปรุงซอ่มแซมสะพานข้ามคลองแสนแสบติดกบัพืน้ท่ีของ
โครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก เพื่ออ านวยความสะดวกให้แกล่กูค้าของศนูย์การค้าในการเดินทาง และคา่ใช้จา่ยในการ
บริหารอื่นเพิ่มขึน้จ านวน 5 ล้านบาท ขณะที่ บริษัทฯ มีคา่ตดัจ าหนา่ยสนิทรัพย์ไมม่ตีวัตนจากคา่ตดัจ าหนา่ยโครงการ
ทางเดินอาร์ วอล์ค ลดลงจ านวน 4 ล้านบาทจากการจดัประเภทรายการคา่ตดัจ าหนา่ยโครงการทางเดินอาร์ วอล์คไปเป็น
ต้นทนุของโครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ซึง่เร่ิมเปิดด าเนินงานเมื่อวนัท่ี 14 กมุภาพนัพนัธ์ 2562 

ส าหรับยอดสะสม 6 เดือน ของปี 2562 บริษัทฯ มีคา่ใช้จา่ยในการบริหารเพิ่มขึน้จ านวน 9 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้
ร้อยละ 6 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากบริษัทฯมีคา่ใช้จา่ยด้านบคุคลากรเพิ่มขึน้จ านวน 8 ล้านบาท
จากการเปิดด าเนินงานโครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก เมื่อวนัท่ี 14 กมุภาพนธ์ 2562 คา่บริจาคเพื่อสาธารณะในการ
สนบัสนนุกรุงเทพมหานครในการปรับปรุงซอ่มแซมสะพานเพิ่มขึน้จ านวน 5 ล้านบาท และคา่ใช้จา่ยในการบริหารอื่น
เพิ่มขึน้จ านวน 3 ล้านบาท ขณะที่ บริษัทฯมีคา่ตดัจ าหนา่ยสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนจากคา่ตดัจ าหนา่ยโครงการทางเดินอาร์ 
วอล์ค ลดลงจ านวน 7 ล้านบาทจากการจดัประเภทรายการคา่ตดัจ าหนา่ยโครงการทางเดินอาร์ วอล์คไปเป็นต้นทนุของ
โครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ตามเหตผุลที่กลา่วมาข้างต้น 

 

 

 
รายการ 

ไตรมาส2 สะสม 6 เดือน 

2562 2561 ผลแตกต่าง 2562 2561 ผลแตกต่าง 

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

คา่ใช้จา่ยในการขาย 38 6 17 3 21 124 64 5 35 3 29 83 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 79 12 69 13 10 15 154 12 145 14 9 6 

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 53 8 54 10 (1)    (2) 104 8 109 11 (5) (5) 
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4.3 ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้  

บริษัทฯมีคา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ส าหรับไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 ลดลงจ านวน 1 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2 และ
ยอดสะสม 6 เดือนของปี 2562 ลดลงจ านวน 5 ล้านบาท หรือเป็นลดลงร้อยละ 5 เมื่อเปรียบเทยีบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน
ซึง่คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ดงักลา่วจะผนัแปรตามผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 

5. ก าไรส าหรับงวด 

 ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 บริษัทฯ มีก าไรส าหรับงวดเทา่กบั 178 ล้านบาท ลดลงจ านวน 21 ล้านบาท หรือลดลง
ร้อยละ 11 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากบริษัทฯมีคา่ใช้จา่ยในการขายและบริหารเพิ่มขึน้จ านวน 31 
ล้านบาท ขณะที ่บริษัทฯมีก าไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้จ านวน 3 ล้านบาท คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ลดลงจ านวน 1 ล้านบาท และรายได้
อื่นเพิม่ขึน้จ านวน 6 ล้านบาท เหตผุลตามรายละเอียดที่กลา่วมาข้างต้น 

ส าหรับยอดสะสม 6 เดือนของปี 2562 บริษัทฯ มีก าไรส าหรับงวดเทา่กบั 379 ล้านบาท ลดลงจ านวน 23 ล้านบาท 
หรือลดลงร้อยละ 6 เมื่อเปรียบเทยีบกบังวดเดียวกนัของปี 2562 เนื่องจากบริษัทฯมีคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึน้
จ านวน 38 ล้านบาท ขณะที่ บริษัทฯ มีก าไรขัน้ต้นเพิม่ขึน้จ านวน 8 ล้านบาท รายได้อื่นเพิ่มขึน้จ านวน 2 ล้านบาท และ
คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ลดลง 5 ล้านบาท ตามรายละเอยีดที่ได้กลา่วแล้วข้างต้น 

6. ฐานะทางการเงนิ 

 

        

 

 

 6.1 สินทรัพย์รวม 

 ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึน้ 9 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับสิน้ปี 2561 โดยมี
สาเหต ุดงันี ้

 สินทรัพย์หมุนเวียน ลดลงจ านวน 405 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 8 เมื่อเปรียบเทียบกับสิน้ปี 2561 
เนื่องจากบริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวลดลงจ านวน 628 ล้านบาท 
จากการจ่ายช าระค่าก่อสร้างโครงการ เดอะ  มาร์เก็ต แบงคอก และการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2561 ในเดือนพฤษภาคม 2562 ขณะที่ บริษัทฯมีลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้
จ านวน 152 ล้านบาท เงินจ่ายลว่งหน้าค่าเช่าที่ดินระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวข้องกนัเพิ่มขึน้จ านวน 28 ล้าน

 
รายการ 

ไตรมาส 2 สะสม 6 เดือน 
2562 2561 ผลแตกต่าง 2562 2561 ผลแตกต่าง 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
ก าไรส าหรับงวด 178 27 199 39 (21) (11) 379 30 402 38 (23) (6) 

 
รายการ 

30 มิถุนายน 2562   31 ธันวาคม 2561 ผลแตกต่าง 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

สนิทรัพย์รวม 11,347 100 11,338 100 9 - 
หนีส้นิรวม 2,567 23 2,377 21 190 8 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 8,780 77 8,961 79 (181) (2) 
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บาท จากการจ่ายช าระคา่เช่าโครงการ เดอะ วอร์ฟ สมยุ และโครงการ เดอะ นีออน ไนท์ บาซาร์ และสนิทรัพย์
หมนุเวียนอื่นเพิ่มขึน้จ านวน 43 ล้านบาท จากภาษีซือ้ของค่าก่อสร้างโครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ซึ่งรอ
ขอคืนจากกรมสรรพากร 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เพิ่มขึน้จ านวน 414 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 6 เมื่อเปรียบเทียบกบัสิน้ปี 2561 
เนื่องจากอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุเพิ่มขึน้จ านวน 320 ล้านบาท จากการบนัทึกงานก่อสร้างโครงการ
เดอะ มาร์เก็ต แบงคอกเป็นอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ และที่ดินอาคารและอปุกรณ์เพิ่มขึน้จ านวน 33 ล้าน
บาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากบันทึกงานก่อสร้างโรงแรม 2 แห่ง คือ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท และโรงแรม 
ฮอลิเดย์ อินน์ เอ็กซ์เพรส สมุย และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึน้จ านวน 68 ล้านบาท ขณะที่ บริษัทฯมี
สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนลดลงจากการตดัจ าหนา่ยทางเดินโครงการอาร์ วอล์ค เป็นคา่ใช้จ่ายจ านวน 7 ล้านบาท  

6.2 หนีส้ินรวม 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 บริษัทฯ มีหนีส้นิรวมเพิ่มขึน้ 190 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 8 เมื่อเปรียบเทียบกบั
สิน้ปี 2561 เนื่องจากบริษัทฯ มีเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้จ านวน 80 ล้านบาท เงินมดัจ าค่าเช่าระยะสัน้และระยะ
ยาวเพิ่มขึน้จ านวน 45 ล้านบาท ค่าเช่าที่ดินระยะยาวค้างจ่ายจากการรับรู้ค่าสิทธิการเช่าโครงการ เดอะ มาร์เก็ต  
แบงคอกเพิ่มขึน้จ านวน 107 ล้านบาท และมีหนีส้ินอื่นเพิ่มขึน้จ านวน 40 ล้านบาท ขณะที่ บริษัทฯ มีรายได้รับลว่งหน้า
คา่เช่าระยะสัน้และระยะยาวลดลงจ านวน 82 ล้านบาท จากการบนัทกึรับรู้เป็นรายได้คา่เช่าในไตรมาสที่ 2 ของปี 2562  

6.3 ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2562 บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้นลดลงจ านวน 181 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2 เนื่องจาก
บริษัทฯ มีก าไรส าหรับงวด 6 เดือน ของปี 2562 จ านวน 379 ล้านบาท ขณะที ่บริษัทฯมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นใน
เดือนพฤษภาคม 2562 จ านวน 560 ล้านบาท  

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

            ขอแสดงความนบัถือ 

     

                               (นายสมชาย วรุณพนัธุลกัษณ์) 

                        รองกรรมการผู้จดัการ 

     ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินและเลขานกุารบริษัท 

 

ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

โทรศพัท์: 02-121-9999 ตอ่ 55 

โทรสาร 02-121-9500 


