
 
 

หนา้ 1 ของ  7 
 

 

 

ที่ PLAT 80/2562 

วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2562 

เรือ่ง  ชีแ้จงผลการด าเนินงานของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยส าหรบัไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 

เรยีน  กรรมการผูจ้ดัการ 

          ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

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

ไตรมาสที่ 3 และยอดสะสม 9 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ดงันี ้

1. รายได้จากการด าเนินงาน 

บรษัิทฯ มีรายไดจ้ากการด าเนินงานส าหรบัไตรมาสที่ 3 และยอดสะสม 9 เดือน ของปี 2562 จ านวน 605 ลา้น

บาท เพิ่มขึน้จ านวน 93 ลา้นบาท หรอืเพิ่มขึน้รอ้ยละ 18 และจ านวน 1,859 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 299 ลา้นบาท หรอื

เพิ่มขึน้รอ้ยละ 19 เมื่อเปรยีบเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีกอ่นตามล าดบั โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

1.1 รายได้จากการให้เช่าและบริการ 

บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการส าหรบัไตรมาสที่ 3 และยอดสะสม 9 เดือน ของปี 2562 เพิ่มขึน้

จ านวน 62 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 19 และจ านวน 261 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 26 เมื่อเปรียบเทียบกับงวด

เดียวกนัของปีก่อนตามล าดบั เนื่องจากการเปิดโครงการใหม ่คือ โครงการ เดอะ มารเ์ก็ต แบงคอก เมื่อวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ ์

2562 และโครงการ เดอะ นีออน ไนท ์บาซาร ์เฟส 2 ในเดือนธนัวาคม 2561 นอกจากนี ้บรษัิทฯ ยงัสามารถเพิ่มรายไดจ้าก

การบริหารจดัการพืน้ที่สว่นกลางของโครงการ เดอะ แพลทินมั แฟชั่น มอลลใ์หส้งูขึน้  จากการจดักิจกรรม (Event) สง่ผล

ใหร้ายไดส้ว่นนีเ้พิ่มขึน้จ านวน 22 ลา้นบาท หรอืเพิ่มขึน้รอ้ยละ 22 เมื่อเปรยีบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน  

รายการ 
ไตรมาส 3  สะสม 9 เดือน  

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

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบรกิาร 395 65 333 65 62 19 1,257 67 996 64 261 26 
รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรม 113 19 107 21 6 6 329 18 314 20 15 5 
รายไดจ้ากการขายอาหารและเครื่องดื่ม 59 10 66 13 (7) (11) 185 10 197 13 (12) (6) 

รายไดอ่ื้น 38 6 6 1 32 533 88 5 53 3 35 66 
รวมรายได้ 605 100 512 100 93 18 1,859 100 1,560 100 299 19 
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 นอกจากนี ้บริษัท เดอะ แพลทินมั มารเ์ก็ต จ ากดั ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 100 ไดม้ี

การลงนามในสญัญาใหเ้ช่าพืน้ท่ีกบั PPI (Thailand) Co.,Ltd. เมื่อวนัท่ี 30 สงิหาคม 2562 จ านวนพืน้ท่ี 3,983 ตารางเมตร 

เพื่อเปิด  Don Don Donki ห้างสรรพสินค้าราคาประหยัดอันดับ 1 จากประเทศญ่ีปุ่ น ในโครงการเดอะ มาร์เก็ต 

 แบงคอก และคาดวา่จะเปิดใหบ้รกิารในปลายไตรมาส 1 ของปี 2563 

1.2 รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม 

บรษัิทฯ มีรายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรมส าหรบัไตรมาสที่ 3 และยอดสะสม 9 เดือน ของปี 2562 เพิ่มขึน้

จ านวน 6 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 6 และจ านวน 15 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนั

ของปีก่อนตามล าดบั เนื่องจากบริษัทฯ มีอตัราการเขา้พกัอาศยัเฉลี่ยเพิ่มสงูขึน้ โดยไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 เท่ากบัรอ้ย

ละ 94 ( ปี 2561 : รอ้ยละ 91 ) นอกจากนี ้บริษัทฯมีรายไดจ้ากการขายอาหารเพิ่มมากขึน้จากการเปลี่ยนแปลงรายการ

อาหารและเครื่องดื่มให้มีความหลากหลายทั้งบุฟเฟต์และแพ็คเกจอาหารและเครื่องดื่มส าหรับกลุ่มลูกค้าที่มา

ประชมุสมัมนา จึงสง่ผลใหบ้รษัิทฯ มีรายไดจ้ากการขายอาหารและเครือ่งดื่มเพิม่สงูขึน้  

1.3 รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 

รายไดจ้ากการขายอาหารและเครื่องดื่มของโครงการ เดอะ แพลทินมั แฟชั่น มอลลส์  าหรบัไตรมาสที่ 3 ของปี 
2562 ลดลงจ านวน 7 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 11 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน และยอดสะสม 9 เดือน
ลดลงจ านวน 12 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 6 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากทวัรน์กัทอ่งเที่ยวชาว
จีนท่ีเดินทางมาในประเทศไทยมีจ านวนลดลงจึงสง่ผลใหก้ลุม่ทวัรช์าวจีนท่ีใชบ้รกิารในศนูยก์ารคา้ของบรษัิทลดลงซึ่งกลุม่
ทวัรด์งักลา่วมีอตัราการใชจ้่ายส าหรบัค่าอาหารและเครื่องดื่มเฉลี่ยต่อคนสงูเมื่อเปรียบเทียบกบัทวัรช์าวตา่งชาติอื่น และ
จ านวนนกัท่องเที่ยวที่เดินทางเขา้ประเทศไทยในช่วง 9 เดือน ของปี 2562 มีการเติบโตชะลอตวัลงจึงส่งผลใหจ้ านวน
นกัทอ่งเที่ยวชาวตา่งชาติที่มาใชบ้รกิารท่ีศนูยอ์าหารลดจ านวนลง  

1.4 รายได้อื่น  

รายไดอ้ื่นส าหรบัไตรมาสที่ 3 และยอดสะสม 9 เดือนของปี 2562 เพิ่มขึน้จ านวน 6 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 
533  และเพิ่มขึน้จ านวน 35 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 66 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนตามล าดบั โดย
รายไดอ้ื่นของบรษัิทฯสว่นใหญ่ประกอบดว้ย ดอกเบีย้รบัจากเงินฝากธนาคาร ก าไรจากผลตา่งระหวา่งมลูคา่ตามบญัชีและ
มลูคา่สนิทรพัยส์ทุธิ (NAV) ของเงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์พื่อคา้ และก าไรจากการขายหลกัทรพัยเ์พื่อคา้ ทัง้นี ้ในไตรมาสที่ 3  
อตัราดอกเบีย้รบัและผลตอบแทนจากเงินลงทนุในกองทนุตราสารหนีเ้พิ่มขึน้เมื่อเปรยีบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนจึง
สง่ผลใหบ้รษัิทฯมีรายไดอ้ืน่เพิ่มขึน้เมื่อเปรยีบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน 

2. ต้นทุนรวม 
 
บรษัิทฯ มีตน้ทนุรวมส าหรบัไตรมาสที่ 3 และยอดสะสม  9 เดือนของปี 2562 จ านวน 299 ลา้นบาท เพิ่มขึน้ 

จ านวน 119 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 66 และจ านวน 851 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 315 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 
59 เมื่อเปรยีบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนตามล าดบั โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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2.1 ต้นทุนในการให้เช่าและบริการ 

บริษัทฯ มีตน้ทุนในการใหเ้ช่าและบริการส าหรบัไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 เพิ่มขึน้จ านวน 118 ลา้นบาท หรือ
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 146 และยอดสะสม 9 เดือน ของปี 2562 เพิ่มขึน้จ านวน 310 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 128 เมื่อ
เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากบริษัทฯ ไดเ้ปิดด าเนินงานโครงการ เดอะ มารเ์ก็ต แบงคอก เมื่อวนัที่ 14 
กุมภาพนธ์ 2562 และพืน้ที่ส่วนต่อขยายโครงการ เดอะ นีออน ไนท ์บาซาร ์เฟส 2 ในเดือนธันวาคม 2561 จึงส่งผลให้
บรษัิทฯ มีตน้ทนุในการใหเ้ช่าและบรกิารเพิ่มสงูขึน้เมื่อเปรยีบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน 

2.2 ต้นทุนการประกอบกิจการโรงแรม 

บรษัิทฯ มีตน้ทนุการประกอบกิจการโรงแรมส าหรบัไตรมาสที่ 3 และยอดสะสม 9 เดือนของปี 2562 เพิ่มขึน้ 
จ านวน 6 ลา้นบาท หรอืเพิ่มขึน้รอ้ยละ 12 และจ านวน 16 ลา้นบาท หรอืเพิ่มขึน้รอ้ยละ 11 เมื่อเปรยีบเทียบกบังวดเดยีวกนั
ของปีก่อนตามล าดบั เนื่องจากการเพิม่ขึน้ของคา่นายหนา้หอ้งพกัและคา่ธรรมเนียมการจองหอ้งพกัซึง่ผนัแปรตามรายได้
คา่หอ้งพกัที่เพิ่มสงูขึน้  และตน้ทนุคา่อาหารและเครือ่งดื่มทีเ่พิม่ขึน้ผนัแปรตามยอดรายไดค้า่อาหารและเครือ่งดืม่ที่เพิ่ม
สงูขึน้  
 

2.3 ต้นทุนขายอาหารและเคร่ืองดืม่ 

บริษัทฯ มีตน้ทนุขายอาหารและเครื่องดื่มส าหรบัไตรมาสที่ 3 และยอดสะสม 9 เดือน ของปี 2562 ลดลงจ านวน 
5 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 10 และลดลงจ านวน 11 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 7 เมื่อเปรยีบเทียบกบังวดเดียวกนัของปี
ก่อนตามล าดบั ซึง่สว่นใหญ่เป็นตน้ทนุทางตรงที่ผนัแปรตามยอดรายไดจ้ากการขายอาหารและเครื่องดื่มที่ลดลง และการ
ลดลงของตน้ทนุค่าสว่นกลางจากการปรบัเปลี่ยนพืน้ที่บางสว่นของศนูยอ์าหารไปเป็นพืน้ที่ใหเ้ช่า จึงสง่ผลใหบ้ริษัทฯ มี
ตน้ทนุขายอาหารและเครือ่งดื่มลดลงเมื่อเปรยีบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน 

 
3. ก าไรขั้นต้น 

บรษัิทฯ มีก าไรขัน้ตน้ส าหรบัไตรมาสที่ 3 และยอดสะสม 9 เดือนของปี 2562 ลดลงจ านวน 58 ลา้นบาท  หรอื 

ลดลงรอ้ยละ 18 และลดลงจ านวน 51 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 5 เมื่อเปรยีบเทียบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อนตามล าดบั 

โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 

 
รายการ 

ไตรมาส 3 สะสม 9 เดือน 
2562 2561    ผลแตกต่าง 2562 2561 ผลแตกต่าง 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
ตน้ทนุในการใหเ้ชา่และบรกิาร 199 50 81 24 118 146 553 44 243 24 310 128 

ตน้ทนุประกอบกิจการโรงแรม 55 49 49 46 6 12 159 48 143 46 16 11 
ตน้ทนุขายอาหารและเครือ่งดืม 45 76 50 76 (5) (10) 139 75 150 76 (11) (7) 
รวมต้นทุนขาย 299 53 180 36 119 66 851 48 536 36 315 59 
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 ธุรกิจให้เช่าพื้นที่และบริการ บริษัทฯ มีอตัราก าไรขัน้ตน้ส าหรับไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 เท่ากับรอ้ยละ 50
ลดลงเมื่อเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนซึ่งเท่ากบัรอ้ยละ 76 และยอดสะสม 9 เดือน ของปี 2562 เท่ากบัรอ้ย
ละ 56 ลดลงจากงวดเดียวกนัของปีก่อนซึ่งเท่ากบัรอ้ยละ 76 เนื่องจากบริษัทฯไดเ้ปิดโครงการใหม่ คือ โครงการ 
เดอะ มารเ์ก็ต แบงคอก เมื่อวนัท่ี 14 กมุภาพนธ ์2562 และพืน้ท่ีสว่นตอ่ขยายโครงการ เดอะ นีออน ไนท ์บาซาร ์
เฟส 2 ในเดือนธันวาคม 2561 ซึ่งโครงการดงักล่าวทัง้ 2 โครงการ มีอตัราก าไรขัน้ตน้ต ่ากว่าศูนย์แฟชั่นคา้สง่ 
เดอะ แพลทินมั แฟชั่น มอลล ์ 

 ธุรกิจโรงแรม บริษัทฯ มีอตัราก าไรขัน้ตน้ส าหรบัไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 เท่ากบัอตัรารอ้ยละ 51  ลดลงเมื่อ
เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนซึ่งเท่ากบัรอ้ยละ 54 และยอดสะสม 9 เดือนของปี 2562 บริษัทฯมีอตัรา
ก าไรขัน้ตน้เท่ากับรอ้ยละ 52 ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งเท่ากับรอ้ยละ 54 เนื่องจาก
อตัรารอ้ยละของการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการประกอบธุรกิจโรงแรมต ่ากว่าอตัรารอ้ยละของการเพิ่มขึน้ของ
ตน้ทนุจากการประกอบธุรกิจโรงแรม และการเพิ่มขึน้ของคา่นายหนา้หอ้งพกัตามเหตผุลที่ไดก้ลา่วมาแลว้ขา้งตน้ 
 

 ธุรกิจขายอาหารและเคร่ืองดืม่ บรษัิทฯ มีอตัราก าไรขัน้ตน้ส าหรบัไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 เทา่กบัรอ้ยละ 24 

ไมเ่ปลีย่นแปลงเมื่อเปรยีบเทียบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน และยอดสะสม 9 เดือนของปี 2562 เทา่กบัรอ้ยละ 25 

เพิ่มขึน้เมื่อเปรยีบเทียบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อนซึง่เทา่กบัรอ้ยละ 24  เนื่องจากการลดลงของคา่ใชจ้่าย

สว่นกลางซึง่เป็นตน้ทนุคงที่ ตามเหตผุลที่ไดก้ลา่วมาแลว้ขา้งตน้  

 
4. ค่าใช้จ่าย 

 

 

 
 

รายการ 

ไตรมาส 3 สะสม 9 เดือน 

2562 2561    ผลแตกต่าง 2562 2561 ผลแตกต่าง 

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

ธุรกิจใหเ้ช่าและบรกิาร 196 50 252 76 (56) (22) 704 56 753 76 (49) (7) 
ธุรกิจโรงแรม 58 51 58 54 - - 170 52 171 54 (1) (1) 

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 14 24 16 24 (2) (13) 46 25 47 24 (1) (2) 
รวมก าไรข้ันต้น 268 47 326 64 (58) (18) 920 52 971 64 (51) (5) 

 
รายการ 

ไตรมาส 3 สะสม 9 เดือน 

2562 2561 ผลแตกต่าง 2562 2561 ผลแตกต่าง 

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

คา่ใชจ้่ายในการขาย 28 5 19 4 9 47 93 5 55 4 38 69 

คา่ใชจ้่ายในการบรหิาร 80 13 77 15 3 4 233 13 221 14 12 5 
คา่ใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 41 7 50 10 (9) (18) 146 8 160 10 (14) (9) 
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 4.1 ค่าใช้จ่ายในการขาย 

บรษัิทฯ มีคา่ใชจ้า่ยในการขายส าหรบัไตรมาสที่ 3 และยอดสะสม 9 เดือน ของปี 2562 เพิ่มขึน้จ านวน 9 ลา้นบาท 

หรอืเพิ่มขึน้รอ้ยละ 47 และจ านวน 38 ลา้นบาท หรอืเพิ่มขึน้รอ้ยละ 69 เมื่อเปรยีบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน

ตามล าดบั เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของคา่ใชจ้่ายดา้นโฆษณาประชาสมัพนัธส์  าหรบัรองรบัการเปิดโครงการ เดอะ มารเ์ก็ต  

แบงคอก 

4.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 บรษัิทฯ มีคา่ใชจ้่ายในการบรหิารส าหรบัไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 เพิ่มขึน้จ านวน 3 ลา้นบาท หรอืเพิ่มขึน้รอ้ยละ 
4 เมื่อเปรยีบเทยีบกบังวดเดียวกนัปีก่อน เนื่องจากบรษัิทฯมคีา่ใชจ้่ายในการด าเนินงานส าหรบัโครงการใหม ่คือ โครงการ 
เดอะ มารเ์ก็ต เพิ่มขึน้จ านวน 6 ลา้นบาท ขณะที่ บรษัิทฯ มีคา่ตดัจ าหนา่ยสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนจากคา่ตดัจ าหนา่ยโครงการ
ทางเดินอาร ์วอลค์ ลดลงจ านวน 3 ลา้นบาท จากการจดัประเภทรายการคา่ตดัจ าหนา่ยโครงการทางเดินอาร ์วอลค์ไปเป็น
ตน้ทนุในการใหเ้ช่าและบรกิารของโครงการ เดอะ มารเ์ก็ต แบงคอก ซึง่เริม่เปิดด าเนินงานเมื่อวนัที่ 14 กมุภาพนัพนัธ ์2562  

ส าหรบัยอดสะสม 9 เดือน ของปี 2562 บรษัิทฯ มีคา่ใชจ้่ายในการบรหิารเพิ่มขึน้จ านวน 12 ลา้นบาท หรอืเพิ่มขึน้
รอ้ยละ 5 เมื่อเปรยีบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากคา่สนบัสนนุกรุงเทพมหานครในการปรบัปรุงซอ่มแซม
สะพานขา้มคลองแสนแสบติดกบัพืน้ท่ีของโครงการ เดอะ มารเ์ก็ต แบงคอก เพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่ลกูคา้ของ
ศนูยก์ารคา้ในการเดินทางจ านวน 5 ลา้นบาท มีคา่ใชจ้า่ยในการด าเนินงานส าหรบัโครงการใหม ่คือ โครงการ เดอะ มาร์
เก็ต แบงคอก เพิ่มขึน้จ านวน 13 ลา้นบาท และมีคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารอื่นเพิ่มขึน้จ านวน 4 ลา้นบาท ขณะที ่บรษัิทฯมคีา่
ตดัจ าหนา่ยสนิทรพัยไ์มม่ีตวัตนจากคา่ตดัจ าหนา่ยโครงการทางเดนิอาร ์ วอลค์ ลดลงจ านวน 10 ลา้นบาท จากการจดั
ประเภทรายการคา่ตดัจ าหนา่ยโครงการทางเดินอาร ์ วอลค์ไปเป็นตน้ทนุในการใหเ้ช่าและบรกิารของโครงการ เดอะ มาร์
เก็ต แบงคอก ตามเหตผุลที่กลา่วมาขา้งตน้ 

4.3 ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้  

บรษัิทฯ มีคา่ใชจ้่ายภาษีเงินไดส้  าหรบัไตรมาสที ่3 ของปี 2562 ลดลงจ านวน 9 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 18 
และยอดสะสม 9 เดือนของปี 2562 ลดลงจ านวน 14 ลา้นบาท หรอืเป็นลดลงรอ้ยละ 9 เมื่อเปรยีบเทียบกบังวดเดียวกนัของ
ปีก่อนซึง่คา่ใชจ้า่ยภาษีเงินไดด้งักลา่วจะผนัแปรตามผลการด าเนนิงานของบรษัิทฯ 

5. ก าไรส าหรับงวด 

ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2562 บรษัิทฯ มีก าไรส าหรบังวดเทา่กบั 157 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 29 ลา้นบาท หรอืลดลง
รอ้ยละ 16 เมื่อเปรยีบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากบรษัิทฯมีก าไรขัน้ตน้ลดลงจ านวน 58 ลา้นบาท คา่ใชจ้า่ย
ในการขายและบรหิารเพิ่มขึน้จ านวน 12 ลา้นบาท ขณะที่ บรษัิทฯมีรายไดอ้ื่นเพิ่มขึน้จ านวน 32 ลา้นบาท และคา่ใชจ้า่ย
ภาษีเงินไดล้ดลงจ านวน 9 ลา้นบาท  เหตผุลตามรายละเอียดที่กลา่วมาขา้งตน้ 

 
รายการ 

ไตรมาส 3 สะสม 9 เดือน 
2562 2561 ผลแตกต่าง 2562 2561 ผลแตกต่าง 

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

ก าไรส าหรบังวด 157 26 186 36 (29) (16) 536 29 588 38 (52) (9) 
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ส าหรบัยอดสะสม 9 เดือนของปี 2562 บรษัิทฯ มีก าไรส าหรบังวดเทา่กบั 536 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 52 ลา้นบาท 
หรอืลดลงรอ้ยละ 9 เมื่อเปรยีบเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2562 เนื่องจากบรษัิทฯมกี าไรขัน้ตน้ลดลงจ านวน 51 ลา้นบาท 
คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิารเพิ่มขึน้จ านวน 50 ลา้นบาท ขณะที่ บรษัิทฯมีรายไดอ้ื่นเพิ่มขึน้จ านวน 35 ลา้นบาท และ
คา่ใชจ้า่ยภาษีเงินไดล้ดลงจ านวน 14 ลา้นบาท ตามรายละเอียดที่ไดก้ลา่วแลว้ขา้งตน้ 

6. ฐานะทางการเงนิ 

 

        

 

 

 6.1 สินทรัพยร์วม 

 ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562 บริษัทฯ มีสินทรพัยร์วมเพิ่มขึน้ 194 ลา้นบาท เมื่อเปรียบเทียบกบัสิน้ปี 2561 โดยมี
สาเหต ุดงันี ้

 สินทรัพยห์มุนเวียน ลดลงจ านวน 329 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 7 เมื่อเปรียบเทียบกับสิน้ปี 2561 
เนื่องจากบริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชั่วคราวลดลงจ านวน 570 ลา้นบาท 
จากการจ่ายช าระค่าก่อสรา้งโครงการ เดอะ  มารเ์ก็ต แบงคอก และการจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2561 ในเดือนพฤษภาคม 2562 ขณะที่ บริษัทฯมีลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้
จ านวน 187 ลา้นบาท เงินจ่ายลว่งหนา้ค่าเช่าที่ดินระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวขอ้งกนัเพิ่มขึน้จ านวน 13 ลา้น
บาท จากการจ่ายช าระคา่เช่าโครงการ เดอะ วอรฟ์ สมยุ และโครงการ เดอะ นีออน ไนท ์บาซาร ์และสนิทรพัย์
หมนุเวียนอื่นเพิ่มขึน้จ านวน 41 ลา้นบาท จากภาษีซือ้ของค่าก่อสรา้งโครงการ เดอะ มารเ์ก็ต แบงคอก ซึ่งรอ
ขอคืนจากกรมสรรพากร 

 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน เพิ่มขึน้จ านวน 523 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 8 เมื่อเปรียบเทียบกบัสิน้ปี 2561 
เนื่องจากอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทนุเพิ่มขึน้จ านวน 287 ลา้นบาท จากการบนัทึกงานก่อสรา้งโครงการ
เดอะ มารเ์ก็ต แบงคอกเป็นอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุ และที่ดินอาคารและอปุกรณเ์พิ่มขึน้จ านวน 131 ลา้น
บาท โดยส่วนใหญ่เกิดจากบันทึกงานก่อสรา้งโรงแรม 2 แห่ง คือ โรงแรมฮอลิเดย ์อินน ์รีสอรท์ และโรงแรม 
ฮอลิเดย ์อินน ์เอ็กซเ์พรส สมยุ และสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่นเพิ่มขึน้จ านวน 117 ลา้นบาท ขณะที่ บริษัทฯมี
สนิทรพัยไ์มม่ีตวัตนลดลงจากการตดัจ าหนา่ยทางเดินโครงการอาร ์วอลค์ เป็นคา่ใชจ้่ายจ านวน 12 ลา้นบาท  

6.2 หนี้สินรวม 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บรษัิทฯ มีหนีส้นิรวมเพิ่มขึน้ 218 ลา้นบาท หรอืเพิ่มขึน้รอ้ยละ 9 เมื่อเปรยีบเทียบกบั
สิน้ปี 2561 เนื่องจากบรษัิทฯ มีเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่นเพิ่มขึน้จ านวน 154 ลา้นบาท เงินมดัจ าคา่เช่าระยะสัน้และระยะ
ยาวเพิ่มขึน้จ านวน 20 ลา้นบาท และค่าเช่าที่ดินระยะยาวคา้งจ่ายจากการรบัรูค้่าสิทธิการเช่าโครงการ เดอะ มารเ์ก็ต  

 
รายการ 

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

สนิทรพัยร์วม 11,532 100 11,338 100 194 2 
หนีส้นิรวม 2,595 23 2,377 21 218 9 

สว่นของผูถื้อหุน้ 8,937 77 8,961 79 (24) - 
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แบงคอกเพิ่มขึน้จ านวน 86 ลา้นบาท และมีหนีส้นิอื่นเพิ่มขึน้จ านวน 79 ลา้นบาท ขณะที ่บรษัิทฯ มีรายไดร้บัลว่งหนา้คา่
เช่าระยะสัน้และระยะยาวลดลงจ านวน 121 ลา้นบาท จากการบนัทกึรบัรูเ้ป็นรายไดค้า่เช่าในไตรมาสที่ 3 ของปี 2562  

6.3 ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 บรษัิทฯ มีสว่นของผูถื้อหุน้ลดลงจ านวน 24 ลา้นบาท เนื่องจากบรษัิทฯ มีก าไรส าหรบั
งวด 9 เดือน ของปี 2562 จ านวน 536 ลา้นบาท ขณะที ่บรษัิทฯมีการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในเดือนพฤษภาคม 2562 
จ านวน 560 ลา้นบาท  

 

จึงเรยีนมาเพื่อทราบ 

 

            ขอแสดงความนบัถือ 

     

                               (นายสมชาย วรุณพนัธุลกัษณ)์ 

                        รองกรรมการผูจ้ดัการ 

     ประธานเจา้หนา้ที่บรหิารดา้นการเงินและเลขานกุารบรษัิท 
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