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ที่ PLAT 014/2563 

วนัท่ี 12 พฤษภาคม 2563 

เรือ่ง  ชีแ้จงผลการด าเนินงานของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยส าหรบัไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 

เรยีน  กรรมการผูจ้ดัการ 

          ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

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

ไตรมาสที่ 1  สิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทฯ มีก าไรลดลงจ านวน 175 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 87 เมื่อ

เปรยีบเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2562 ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1. รายได้จากการด าเนินงาน 

บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการด าเนินงานส าหรบัไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 จ านวน 458 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 146 

ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 24 เมื่อเปรียบทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยสาเหตุของการลดลงของรายไดเ้กิดจาก

สถานการณแ์พรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเกิดขึน้ครัง้แรกในประเทศจีนในช่วงเดือนธันวาคม 2562 และเริ่มเขา้มาแพร่

ระบาดในประเทศไทยช่วงเดือนมกราคม 2563 และพบผูต้ิดเชือ้โควิด-19 ในประเทศไทยเพิ่มสงูขึน้อย่างตอ่เนื่อง สง่ผลให้

ภาครฐัประกาศปิดสถานที่ต่างๆ รวมทัง้ศูนยก์ารคา้เป็นการชั่วคราวตัง้แต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 นอกจากนีก้ารแพร่

ระบาดของโรคโควิด-19 ยงัสง่ผลใหน้กัท่องเที่ยวชาวต่างชาติชะลอการเดินทางเขา้มาในประเทศไทย  สง่ผลใหจ้ านวนผู้

เขา้มาใชบ้ริการภายในศูนยก์ารคา้และจ านวนผูเ้ขา้พกัในโรงแรมลดลงอย่างมีนยัส าคญัตลอดไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 

จากการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ดงักลา่วจึงสง่ผลใหร้ายไดจ้ากการด าเนินงานของบริษัทฯลดลง โดยมีรายละเอียด

ดงันี ้   

 

 

 

รายการ 
ไตรมาสที ่1/2563 ไตรมาสที ่1/2562 ผลแตกต่าง 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายไดจ้ากการใหเ้ชา่และบรกิาร 320 70 407 67 (87) (21) 
รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรม 71 16 111 19 (40) (36) 
รายไดจ้ากการขายอาหารและเครือ่งดื่ม 38 8 62 10 (24) (39) 

รายไดอ้ื่น 29 6 24 4 5 21 

รวมรายได้ 458 100 604 100 (146) (24) 
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1.1 รายได้จากการให้เช่าและบริการ 

บรษัิทฯ มีรายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบรกิารส าหรบัไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 ลดลงจ านวน  87 ลา้นบาท หรอืลดลง

รอ้ยละ 21 เมื่อเปรยีบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน สืบเนื่องจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ท าใหม้ีผู้

เขา้มาใชบ้รกิารภายในพืน้ท่ีศนูยก์ารคา้ลดลงอยา่งมาก ประกอบกบัภาครฐัมีประกาศปิดพืน้ท่ีตา่งๆรวมถงึศนูยก์ารคา้เป็น

การชั่วคราว บรษัิทฯจึงมีนโยบายใหส้ว่นลดคา่เช่าและบรกิารแก่รา้นคา้ภายในศนูยก์ารคา้ตัง้แตเ่ดือนกมุภาพนัธ ์2563 จึง

สง่ผลใหบ้รษัิทฯมีรายไดจ้ากการเช่าและบรกิารลดลง 

1.2 รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม 

บรษัิทฯ มีรายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรมส าหรบัไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 ลดลงจ านวน 40 ลา้นบาท หรอื

ลดลงรอ้ยละ 36 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากสถานการณแ์พรร่ะบาดของโรคโควิด-19 สง่ผลให้

อตัราการเขา้พกัเฉลี่ยของไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 ลดลงอยู่ที่อตัรารอ้ยละ 62 ( ไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 : อตัรารอ้ยละ 

95)  

1.3 รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 

รายไดจ้ากการขายอาหารและเครื่องดื่มส าหรบัไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 ลดลงจ านวน 24 ลา้นบาท หรือลดลง
รอ้ยละ 39 เมื่อเปรยีบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เหตเุกิดจากการปิดศนูยก์ารคา้เป็นการชั่วคราว 

1.4 รายได้อื่น  

รายไดอ้ื่นส าหรบัไตรมาสที่ 1 ของปี 2563  เพิ่มขึน้จ านวน 5 ลา้นบาท หรอืเพิ่มขึน้รอ้ยละ 21 เมื่อเปรยีบเทียบกบั

งวดเดียวกนัของปีก่อน โดยสว่นใหญ่เกิดจากก าไรจากการขายเงินลงทนุหลกัทรพัยเ์พื่อคา้ และรายไดจ้ากการรบิเงิน

ประกนัและเงินมดัจ าการเชา่พืน้ที่ แตร่ายไดด้อกเบีย้รบัจากเงินฝากธนาคารลดลงจากอตัราดอกเบีย้เงินฝากประจ าของ

ธนาคารพาณิชย ์

        2. ต้นทุนขายรวม 

บริษัทฯ มีตน้ทุนขายรวมส าหรบัไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 ลดลงจ านวน 6 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 2 เมื่อ
เปรยีบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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2.1 ต้นทุนในการให้เช่าและบริการ 

บริษัทฯ มีตน้ทุนในการใหเ้ช่าและบริการส าหรบัไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 เพิ่มขึน้จ านวน 18 ลา้นบาท หรือ
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 12 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากบริษัทฯ ไดเ้ปิดด าเนินงานโครงการ เดอะ มารเ์ก็ต 
แบงคอก เมื่อวนัท่ี 14 กมุภาพนธ ์2563 จึงสง่ผลใหบ้รษัิทฯ มีตน้ทนุในการใหเ้ช่าและบรกิารเพิ่มสงูขึน้เมื่อเปรยีบเทียบกบั
งวดเดียวกนัของปีก่อน 

2.2 ต้นทุนการประกอบกิจการโรงแรม 

บรษัิทฯ มีตน้ทนุประกอบกิจการโรงแรมส าหรบัไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 ลดลงจ านวน 7 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ย
ละ 13 เมื่อเปรยีบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากการลดลงของคา่ใชจ้า่ยที่จา่ยใหแ้ก่ตวัแทนการเดินทาง(Travel 
Agency Commission) และคา่ธรรมเนียมการจองหอ้งพกั (Reservation Fee) ซึง่ผนัแปรตามรายไดค้า่หอ้งพกัที่ลดลง  

2.3 ต้นทุนขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 

บริษัทฯ มีตน้ทนุขายอาหารและเครื่องดื่มส าหรบัไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 ลดลงจ านวน 17 ลา้นบาท หรือลดลง
รอ้ยละ 36 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกนัของปีก่อน ซึ่งสอดคลอ้งกบัยอดรายไดจ้ากการขายอาหารและเครื่องดื่มซึ่ง
ปรบัตวัลดลงตามเหตผุลที่กลา่วมาขา้งตน้  

      
 

3. ค่าใช้จ่าย 

      

 

 

 

 

  

รายการ 
ไตรมาสที ่1/2563 ไตรมาสที ่1/2562 ผลแตกต่าง 

 ล้านบาท    %   ล้านบาท     %  ล้านบาท   % 

 ตน้ทนุในการใหเ้ช่าและบรกิาร 169 53 151 37 18 12 
 ตน้ทนุประกอบกิจการโรงแรม 45 63 52 47 (7) (13) 
 ตน้ทนุขายอาหารและเครือ่งดืม่ 30 82 47 76 (17) (36) 
  รวมต้นทุนขาย 244 57 250 43 (6) (2) 

รายการ 
ไตรมาสที ่1/2563 ไตรมาสที ่1/2562 ผลแตกต่าง 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

คา่ใชจ้า่ยในการขาย 20 4 26 4 (6) (23) 
คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 63 14 75 12 (12) (16) 
ผลขาดทนุจากการปรบัมลูคา่เงินลงทนุ 55 12 - - 55 100 
ตน้ทนุทางการเงิน 18 39 - - 18 100 
ภาษีเงินได ้ 32 7 52 9 (20) (38) 
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3.1 ค่าใช้จ่ายในการขาย 

 บริษัทฯ มีค่าใชจ้่ายในการขายส าหรบัไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 ลดลงจ านวน 6 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 23
เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2562 บริษัทฯมีค่าใชจ้่ายของดา้นโฆษณา
ประชาสมัพนัธ ์เพื่อเปิดตวัโครงการ เดอะ มารเ์ก็ต แบงคอก  

3.2 ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงนิลงทุน 

บริษัทฯมีผลขาดทนุจากการปรบัมลูค่าเงินลงทนุของไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 เพิ่มขึน้จ านวน 55 ลา้นบาท เมื่อ
เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน  เนื่องจากอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุในตราสารหนี ้ปรบัตวัลดลงตามสภาวะ
ตลาดเงิน ประกอบกบับริษัทฯไดร้บัรูผ้ลขาดทนุที่ยงัไม่เกิดขึน้จากการปรบัมลูค่าเงินลงทนุในตราสารหนีจ้  านวน 38 ลา้น
บาท ซึง่กองทนุรวมตราสารหนีด้งักลา่วประกาศยกเลกิกองทนุในปลายเดือนมีนาคม 2563  และอยูร่ะหวา่งการช าระบญัชี
กองทนุ ทัง้นีก้องทนุรวมตราสารหนีด้งักลา่วเป็นกองทนุที่มีสินทรพัยค์ณุภาพดีและความเสี่ยงต ่า แต่ดว้ยสถานการณก์าร
แพรร่ะบาดของโรควิด 19 จึงสง่ผลใหน้กัลงทนุบางสว่นเกิดความกงัวลและตอ้งการถือสถานะเงินสดจึงเรง่ไถ่ถอนหน่วย
ลงทนุดงักลา่ว จนเป็นเหตใุหต้อ้งประกาศยกเลกิกองทนุในที่สดุ 

 3.3 ต้นทุนทางการเงนิ 

บรษัิทฯมีตน้ทนุทางการเงินส าหรบัไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 เพิ่มขึน้จ านวน 18 ลา้นบาท เมื่อเปรยีบเทียบกบังวด
เดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากบรษัิทฯไดน้ ามาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เรือ่งสญัญาเช่า ซึง่มีผลบงัคบัใชว้นัท่ี 1 
มกราคม 2663 มาถือปฎิบตัิ 

3.4 ภาษีเงนิได้ 

บรษัิทฯมีคา่ใชจ้า่ยภาษีเงินไดส้  าหรบัไตรมาสที ่1 ของปี 2563 ลดลงจ านวน 20  ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 38 
เมื่อเปรยีบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนซึง่คา่ใชจ้า่ยภาษีเงินไดด้งักลา่วจะผนัแปรตามผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ 

 

4. ก าไรส าหรับงวด 
 

 

 

ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 บรษัิทฯ มีก าไรส าหรบังวดจ านวน 26 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 175 ลา้นบาท หรอืลดลง
รอ้ยละ 87 เมื่อเปรยีบเทยีบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน โดยมีสาเหตดุงันี ้

 ก าไรจากการด าเนินงานของธุรกิจพืน้ท่ีเชา่และบรกิารลดลงจ านวน 81 ลา้นบาท 

 ก าไรจากการด าเนินงานของธุรกิจโรงแรมลดลงจ านวน 26 ลา้นบาท 

 ก าไรจากการด าเนินงานของธุรกิจศนูยอ์าหารลดลงจ านวน 6 ลา้นบาท 

รายการ 
ไตรมาสที ่1/2563 ไตรมาสที ่1/2562 ผลแตกต่าง 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ก าไรสทุธิส าหรบังวด 26 6 201 33 (175) (87) 
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 ดอกเบีย้รบัเงินฝากธนาคารลดลงจ านวน 9 ลา้นบาท 

 รบัรูผ้ลขาดทนุท่ียงัไมเ่กิดขึน้จรงิจากการปรบัมลูคา่เงินลงทนุของกองทนุตราสารหนีจ้  านวน 55 ลา้น
บาท 

 ตน้ทนุทางการเงินเพิม่ขึน้จ านวน 18 ลา้นบาท จากการน ามาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เรือ่ง
สญัญาเชา่มาถือปฎิบตัิ 

 ภาษีเงินไดล้ดลงจ านวน 20 ลา้นบาท 
 

5. ฐานะทางการเงนิ 

 

        

 

 

 5.1 สินทรัพยร์วม 

 ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บรษัิทฯ มีสนิทรพัยร์วมเพิ่มขึน้ 1,553 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 13 เมือ่เปรยีบเทียบ
กบัสิน้ปี 2562 โดยมีสาเหตดุงันี ้

 สินทรัพยห์มุนเวียน ลดลงจ านวน 210 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับสิน้ปี 
2562 เนื่องจากบรษัิทฯมีเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดและเงินลงทนุชั่วคราวลดลงจ านวน 190 
ลา้นบาท ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่นลดลงจ านวน 14 ลา้นบาท และสินทรพัยห์มุนเวียนอื่นลดลง
จ านวน 6 ลา้นบาท 

 สินทรัพยไ์มห่มุนเวียน เพิ่มขึน้จ านวน 1,763 ลา้นบาท หรอืเพิม่ขึน้รอ้ยละ 25 เมื่อเปรยีบเทียบกบั
สิน้ปี 2562 เนื่องจากอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุเพิ่มขึน้ 1,557 ลา้นบาท ที่ดินอาคารและอปุกรณ์
เพิ่มขึน้จ านวน 297 ลา้นบาท และสทิธิการเชา่ลดลงจ านวน 30 ลา้นบาท ซึง่โดยสว่นใหญ่เกิดจาก
การปรบัปรุงสนิทรพัยส์ทิธิการใชจ้ากการการน ามาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 16 เรือ่งสญัญา
เช่ามาถือปฎิบตัิเป็นปีแรก ขณะที่บรษัิทฯมีสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนลดลงจากการตดัจ าหนา่ยทางเดิน
โครงการอารว์อรค์ เป็นคา่ใชจ้่ายจ านวน 5 ลา้นบาท  และสนิทรพัยไ์มห่มนุเวียนลดลงจ านวน 56 ลา้น
บาท 

5.2 หนี้สินรวม 

 ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทฯมีหนีส้ินรวมเพิ่มขึน้ 1,527 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 59 เมื่อเปรียบเทียบ
กบัสิน้ปี 2562 เนื่องจากบรษัิทฯมีหนีส้นิตามสญัญาเช่าสทุธิเพิ่มขึน้จ านวน  2,542 ลา้นบาทบาท และคา่เช่าที่ดินคา้งจ่าย
จากการรบัรูค้่าสิทธิการเช่าโครงการ เดอะ มารเ์ก็ต แบงคอกลดลงจ านวน 691 ลา้นบาท ซึ่งการเพิ่มขึน้หรือลดลงของ
รายการดงักลา่ว เกิดจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบับที่ 16 เรือ่งสญัญาเช่ามาถือปฎิบตัิ บรษัิทฯมีภาษี

 
รายการ 

31 มีนาคม 2563   31 ธันวาคม 2562 ผลแตกต่าง 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

สนิทรพัยร์วม 13,238 100 11,685 100 1,553 13 
หนีส้นิรวม 4,096 31 2,569 22 1,527 59 

สว่นของผูถื้อหุน้ 9,142 69 9,116 78 26 3 
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เงินไดค้า้งจ่ายเพิ่มขึน้จ านวน 34  ลา้นบาท ขณะที่บริษัทมีเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่นลดลงจ านวน 250 ลา้นบาท โดย
ส่วนใหญ่เกิดจากการจ่ายช าระค่าก่อสรา้งโครงการ เดอะ มารเ์ก็ต แบงคอก และโครงการโรงแรม ฮอลิเดย ์อินน ์สมุย 
บริษัทฯมีเงินมดัจ าค่าเช่าระยะสัน้และระยะยาวลดลงจ านวน 37 ลา้น  มีรายไดร้บัลว่งหนา้ค่าเช่าระยะสัน้และระยะยาว
ลดลงจ านวน 39 ลา้นบาทจากการบนัทกึรบัรูเ้ป็นรายไดค้า่เช่าในไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 และมีหนีส้นิอื่นลดลงจ านวน 32 
ลา้นบาท  

5.3 ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 บรษัิทฯ มีสว่นของผูถื้อหุน้เพิ่มขึน้จากก าไรส าหรบังวดไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 จ านวน 
26 ลา้นบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้รอ้ยละ 3 

จึงเรยีนมาเพื่อทราบ 

 

        ขอแสดงความนบัถือ 
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