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ที่ PLAT 024/2563 

วนัท่ี 11 สงิหาคม 2563 

เรือ่ง  ชีแ้จงผลการด าเนินงานของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยส าหรบัไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 

เรยีน  กรรมการผูจ้ดัการ 

          ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัทฯ”)  ขอชีแ้จงผลการด าเนินงานส าหรบังวด

สามเดือน และงวดหกเดือน สิน้สดุวนัที่ 30 มิถนุายน 2563 โดยบริษัทฯมีก าไรลดลงจ านวน 236 ลา้นบาท คิดเป็นลดลง

รอ้ยละ 133  และลดลงจ านวน 410 ลา้นบาท คิดเป็นลดลงรอ้ยละ 108 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2562

ตามล าดบั  ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1. รายได้จากการด าเนินงาน 

บรษัิทฯ มีรายไดร้วมจากการด าเนินงานส าหรบังวดสามเดือน และงวดหกเดือนของปี 2563 จ านวน 192 ลา้น

บาท ลดลงจ านวน 458 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 70 และจ านวน 645 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 610 ลา้นบาท หรอืลดลง

รอ้ยละ 49 เมื่อเปรยีบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนตามล าดบั โดยสาเหตขุองการลดลงของรายไดเ้กิดจากสถานการณ์

แพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ซึง่เกิดขึน้ครัง้แรกในประเทศจีนในช่วงเดือนธนัวาคม 2562 และเริม่เขา้มาแพรร่ะบาดใน

ประเทศไทยชว่งเดือนมกราคม 2563 และพบผูต้ิดเชือ้โควิด-19 ในประเทศไทยเพิ่มสงูขึน้อยา่งตอ่เนื่อง สง่ผลใหภ้าครฐั

ประกาศนโยบายจ ากดัพืน้ท่ีทีม่ีความเสีย่งตอ่การแพรก่ระจายของโรค บรษัิทฯจึงไดใ้หค้วามรว่มมอืกบัภาครฐัโดยประกาศ

ปิดศนูยก์ารคา้เป็นการชั่วคราวตัง้แตว่นัท่ี 22 มีนาคม 2563 จนกระทั่งภาครฐัประกาศผอ่นคลายมาตรการ บรษัิทฯจึงเปิด

ใหบ้รกิารศนูยก์ารคา้ เมื่อวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2563 นอกจากนีก้ารแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 ยงัสง่ผลใหน้กัทอ่งเทีย่ว

ชาวตา่งชาตชิะลอการเดินทางเขา้มาในประเทศไทย ประกอบกบัการประกาศมาตรการลอ็คดาวนจ์ากทางภาครฐัเพื่อ

จ ากดัการเดินทางเขา้ประเทศ  บรษัิทฯจึงประกาศปิดใหบ้รกิารโรงแรมตัง้แตว่นัท่ี 3 เมษายน 2563 จากการแพรร่ะบาดของ

โรคโควิด-19 ดงักลา่วจงึสง่ผลใหร้ายไดจ้ากการด าเนินงานของบรษัิทฯลดลง โดยมีรายละเอยีดดงันี ้ 

 

รายการ 
งวดสามเดือน  งวดหกเดือน  

2563 2562 ผลแตกต่าง     2563  2562 ผลแตกต่าง 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบรกิาร 153 80 455 70 (302) (66) 473 74 862 69 (389) (45) 

รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรม 0.4 - 105 16 (105) (100) 72 11 217 17 (145) (67) 
รายไดจ้ากการขายอาหารและเครื่องดื่ม 8 4 64 10 (56) (88) 46 7 126 10 (80) (63) 
รายไดอ่ื้น 31 16 26 4 5 19 54 8 50 4 4 8 
รวมรายได้ 192 100 650 100 (458) (70) 645 100 1,255 100 (610) (49) 
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1.1 รายได้จากการให้เช่าและบริการ 

บรษัิทฯ มีรายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบรกิารส าหรบังวดสามเดือน และงวดหกเดือนของปี 2563 ลดลงจ านวน 302 

ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 66 และลดลงจ านวน 389 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 45 เมื่อเปรยีบเทียบกบังวดเดียวกนัของ

ปีก่อนตามล าดับ สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท าให้มีผู้เข้ามาใช้บริการภายในพืน้ที่

ศูนยก์ารคา้ลดลงอย่างมาก ประกอบกับภาครฐัประกาศนโยบายจ ากัดพืน้ที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของโรค 

บริษัทฯจึงประกาศปิดใหบ้ริการศนูยก์ารคา้เป็นการชั่วคราว และมีนโยบายยกเว้นค่าเช่าและบริการใหแ้ก่รา้นคา้ภายใน

ศูนยก์ารคา้เพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยารา้นคา้ในศนูยก์ารคา้ของบริษัทฯ จึงส่งผลใหบ้ริษัทฯมีรายไดจ้ากการเช่าและ

บรกิารลดลง 

1.2 รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม 

บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรมส าหรบังวดสามเดือน และงวดหกเดือนของปี 2563 ลดลง

จ านวน 105 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 100 และลดลงจ านวน 145 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 67 เมื่อเปรียบเทียบกับ

งวดเดียวกนัของปีก่อนตามล าดบั เนื่องจากการแพรร่ะบาดของโรคโควิด-19 สง่ผลใหน้กัท่องเที่ยวชาวตา่งชาติชะลอการ

เดินทางเขา้มาในประเทศไทย ประกอบกับการประกาศมาตรการล็อคดาวนจ์ากทางภาครฐัเพื่อจ ากัดการเดินทางเขา้

ประเทศ  บริษัทฯจึงประกาศปิดใหบ้ริการโรงแรมตัง้แต่วนัที่ 3 เมษายน 2563 จนถึงปัจจุบนั โดยบริษัทฯจะติดตามและ

ประเมินสถานการณใ์นการเปิดใหบ้รกิารอีกครัง้ 

1.3 รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 

รายไดจ้ากการขายอาหารและเครื่องดื่มของโครงการ เดอะ แพลทินมั แฟชั่น มอลลส์  าหรบังวดสามเดือนของปี 
2563 ลดลงจ านวน 56 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 88 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน และงวดหกเดือนลดลง
จ านวน 80 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 63 เมื่อเปรยีบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากการปิดศนูยก์ารคา้เป็นการ
ชั่วคราว ตามที่ไดก้ลา่วมาขา้งตน้ 

1.4 รายได้อื่น  

รายไดอ้ื่นส าหรบังวดสามเดือน และงวดหกเดือนของปี 2563 เพิ่มขึน้จ านวน 5 ลา้นบาท หรอืเพิ่มขึน้รอ้ยละ 19 

และเพิ่มขึน้จ านวน 4 ลา้นบาท หรอืเพิ่มขึน้รอ้ยละ 8 เมื่อเปรยีบเทยีบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนตามล าดบั โดยสว่นใหญ่

เกิดจากก าไรจากการขายเงินลงทนุหลกัทรพัยเ์พื่อคา้ และรายไดจ้ากการรบิเงินประกนัและเงินมดัจ าการเช่าพืน้ท่ี แต่

รายไดด้อกเบีย้รบัจากเงินฝากธนาคารลดลงจากอตัราดอกเบีย้เงินฝากประจ าของธนาคารพาณิชย ์

2. ต้นทุนรวม 
บรษัิทฯ มีตน้ทนุรวมส าหรบังวดสามเดือน และงวดหกเดือนของปี 2563 จ านวน 78 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 224  

ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 74 และจ านวน 306 ล้านบาท ลดลงจ านวน 247 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 45 เมื่อ
เปรยีบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนตามล าดบั โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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2.1 ต้นทุนในการให้เช่าและบริการ 

บริษัทฯ มีตน้ทุนในการใหเ้ช่าและบริการส าหรบังวดสามเดือนของปี 2563 ลดลงจ านวน 131 ลา้นบาท หรือ
ลดลงรอ้ยละ 65 และงวดหกเดือนของปี 2563 ลดลงจ านวน 126 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 36 เมื่อเปรียบเทียบกบังวด
เดียวกนัของปีก่อนตามล าดบั ซึ่งสอดคลอ้งกบัรายไดค้่าเช่าและบริการที่ลดลง โดยบริษัทฯสามารถปรบัลดค่าใชจ้่ายใน
การด าเนินงานลง เช่น ค่าสาธารณปูโภค ค่าใชจ้่ายผูใ้หบ้ริการจากภายนอก (Outsource) บางสว่น เช่น ค่ารกัษาความ
ปลอดภยั ค่ารกัษาความสะอาด ตามระดบัการปฎิบตัิงานที่สามารถลดลงได ้รวมถึงมีการเจรจากับคู่สญัญาต่างๆเพื่อ
ควบคมุคา่ใชจ้่ายใหม้ีประสทิธิภาพมากที่สดุ 

2.2 ต้นทุนการประกอบกิจการโรงแรม 

บรษัิทฯ มีตน้ทนุการประกอบกิจการโรงแรมส าหรบังวดสามเดือน และงวดหกเดือนของปี 2563 ลดลง 
จ านวน 52 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 100 และลดลงจ านวน 63 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 61 เมื่อเปรยีบเทียบกบังวด
เดียวกนัของปีก่อนตามล าดบั ซึง่ผนัแปรกบัการลดลงของรายไดจ้ากประกอบการโรงแรมเนื่องจากการแพรร่ะบาดของโรค
โควิด-19 ตามที่ไดก้ลา่วมาขา้งตน้  
 

2.3 ต้นทุนขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 

บริษัทฯ มีตน้ทนุขายอาหารและเครื่องดื่มส าหรบังวดสามเดือน และงวดหกเดือนของปี 2563 ลดลงจ านวน 41 
ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 85 และลดลงจ านวน 58 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 61 เมื่อเปรยีบเทียบกบังวดเดียวกนัของปี
ก่อนตามล าดบั ซึง่สอดคลอ้งกบัยอดรายไดจ้ากการขายอาหารและเครือ่งดื่มซึง่ปรบัตวัลดลงตามเหตผุลที่กลา่วมาขา้งตน้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายการ 

งวดสามเดือน งวดหกเดือน 
2563 2562    ผลแตกต่าง 2563 2562 ผลแตกต่าง 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
ตน้ทนุในการใหเ้ชา่และบรกิาร 71 46 202 44 (131) (65) 228 48 354 41 (126) (36) 

ตน้ทนุประกอบกิจการโรงแรม 0.4 100 52 50 (52)  (100) 41 57 104 48 (63) (61) 
ตน้ทนุขายอาหารและเครือ่งดืม 7 88 48 75 (41) (85) 37 80 95 75 (58) (61) 
รวมต้นทุนขาย 78 48 302 48 (224) (74) 306 52 553 46 (247) (45) 
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3. ค่าใช้จ่าย 

      

 

 3.1 ค่าใช้จ่ายในการขาย 

บรษัิทฯ มีคา่ใชจ้่ายในการขายส าหรบังวดสามเดือน และงวดหกเดือนของปี 2563 ลดลงจ านวน 28 ลา้นบาท 

หรอืลดลงรอ้ยละ 74 และลดลงจ านวน 35 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 55 เมื่อเปรยีบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน

ตามล าดบั เนื่องจากในชว่งไตรมาสที่ 2 ของปี 2562 บรษัิทฯมีคา่ใชจ้่ายของดา้นโฆษณาประชาสมัพนัธ ์ เพื่อเปิดตวั

โครงการ เดอะ มารเ์ก็ต แบงคอก 

3.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 บรษัิทฯ มีคา่ใชจ้า่ยในการบรหิารส าหรบังวดสามเดือน และงวดหกเดือนของปี 2563 ลดลงจ านวน 28 ลา้นบาท 
หรอืลดลงรอ้ยละ 35 และลดลงจ านวน 39 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 25 เมื่อเปรยีบเทียบกบังวดเดียวกนัปีก่อนตามล าดบั 
เป็นผลมาจากคา่ใชจ้า่ยดา้นบคุคลากรและคา่ใชจ้า่ยบรหิารอื่นๆลดลง ซึง่เป็นไปตามนโยบายการปิดศนูยก์ารคา้เป็นการ
ชั่วคราว ทัง้นีใ้นสภาวการณท์ีบ่รษัิทฯมีรายไดล้ดลง บรษัิทฯไดม้ีการบรหิารคา่ใชจ้่ายในการบรหิารใหม้ีประสทิธิผลเพื่อ
ด าเนินธุรกิจใหเ้ป็นปกตใินสภาวะการณปั์จจบุนั 

3.3 ต้นทุนในชว่งปิดด าเนินการชั่วคราว 

บรษัิทฯ มีตน้ทนุในช่วงปิดด าเนินการชั่วคราวของงวดสามเดือน และงวดหกเดือนของปี 2563 จ านวน 71 ลา้น 
บาท และ 87 ลา้นบาท ตามล าดบั ซึง่เป็นตน้ทนุด าเนินงานของบรษัิทฯในชว่งปิดศนูยก์ารคา้ตามประกาศของทางภาครฐั 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 
 
 
 
 
                    

 
รายการ 

งวดสามเดือน งวดหกเดือน 

2563 2562 ผลแตกต่าง 2563 2562 ผลแตกต่าง 

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

คา่ใชจ้า่ยในการขาย 10 5 38 6 (28) (74) 29 5 64 5 (35) (55) 

คา่ใชจ้า่ยในการบรหิาร 51 27 79 12 (28) (35) 115 18 154 12 (39) (25) 

ตน้ทนุในชว่งปิดด าเนินการชั่วคราว 71 37 - - 71 100 87 13 - - 87 100 

ผลขาดทนุจากการปรบัมลูคา่เงิน
ลงทนุ 

- - - - - - 50 8 - - 50 100 

ตน้ทนุทางการเงิน 23 12 - - 23 100 41 6 - - 41 100 

คา่ใชจ้า่ยภาษีเงินได ้ 17 9 53 8 (36)   (68) 48 8 105 8 (57) (54) 
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3.4 ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงนิลงทุน 

บริษัทฯมีผลขาดทุนจากการปรบัมูลค่าเงินลงทุนไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 เพิ่มขึน้จ านวน 50 ลา้นบาท เมื่อ
เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน  เนื่องจากอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุในตราสารหนีป้รบัตวัลดลงตามสภาวะ
ตลาดเงิน ประกอบกบับริษัทฯไดร้บัรูผ้ลขาดทนุที่ยงัไม่เกิดขึน้จากการปรบัมลูค่าเงินลงทนุในตราสารหนีจ้  านวน 33 ลา้น
บาท ซึง่กองทนุรวมตราสารหนีด้งักลา่วประกาศยกเลกิกองทนุในปลายเดือนมีนาคม 2563  และอยูร่ะหวา่งการช าระบญัชี
กองทนุ ทัง้นีก้องทนุรวมตราสารหนีด้งักลา่วเป็นกองทนุท่ีมีสินทรพัยค์ณุภาพดีและความเสี่ยงต ่า แต่ดว้ยสถานการณก์าร
แพรร่ะบาดของโรควิด 19 จึงสง่ผลใหน้กัลงทนุบางสว่นเกิดความกงัวลและตอ้งการถือสถานะเงินสดจึงเรง่ไถ่ถอนหน่วย
ลงทนุดงักลา่ว จนเป็นเหตใุหต้อ้งประกาศยกเลกิกองทนุในที่สดุ 

3.5 ต้นทุนทางการเงนิ 

บริษัทฯมีตน้ทนุทางการเงินส าหรบังวดสามเดือน และงวดหกเดือนของปี 2563 เพิ่มขึน้จ านวน 23 ลา้นบาทและ
เพิ่มขึน้จ านวน 41 ลา้นบาทเมื่อเปรยีบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนตามล าดบั เนื่องจากบรษัิทฯไดน้ ามาตรฐานรายงาน
ทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เรือ่งสญัญาเช่า ซึง่มีผลบงัคบัใชว้นัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฎิบตัิ 

3.6 ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้  

บรษัิทฯมีคา่ใชจ้า่ยภาษีเงินไดส้  าหรบังวดสามเดือน ของปี 2563 ลดลงจ านวน 36 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 68 
และงวดหกเดือนของปี 2563 ลดลงจ านวน 57 ลา้นบาท หรอืเป็นลดลงรอ้ยละ 54 เมื่อเปรยีบเทียบกบังวดเดียวกนัของปี
ก่อนซึง่คา่ใชจ้า่ยภาษีเงินไดด้งักลา่วจะผนัแปรตามผลการด าเนินงานของบรษัิทฯ 

 

4 ก าไรส าหรับงวด 

 

รายการ 
งวดสามเดอืน งวดหกเดอืน 
ล้านบาท ล้านบาท 

 ตน้ทนุในการใหเ้ช่าและบรกิาร 52 64 
 ตน้ทนุประกอบกิจการโรงแรม 17 20 
 ตน้ทนุขายอาหารและเครือ่งดืม่ 2 3 
               รวม 71 87 

 
รายการ 

งวดสามเดือน งวดหกเดือน 
2563 2562 ผลแตกต่าง 2563 2562 ผลแตกต่าง 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้าน
บาท 

% ล้านบาท % ล้านบาท % 

ก าไร(ขาดทนุ)ส  าหรบังวด (58) (30) 178 27 (236) (133) (31) (5) 379 30 (410) (108) 
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บรษัิทฯ มีขาดทนุส าหรบังวดสามเดือนของปี 2563 จ านวน 58 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 236 ลา้นบาท หรอืลดลง
รอ้ยละ 133 และขาดทนุส าหรบังวดหกเดือนของปี 2563 จ านวน 31 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 410 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ย
ละ 108 เมื่อเปรยีบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนตามล าดบั    

5 ฐานะทางการเงนิ 

 

        

 

 

 5.1 สินทรัพยร์วม 

 ณ วนัที่ 30 มิถนุายน 2563 บริษัทฯ มีสินทรพัยร์วมเพิ่มขึน้ 590 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 5 เมื่อเปรยีบเทียบ
กบัสิน้ปี 2562 โดยมีสาเหต ุดงันี ้

 สนิทรพัยห์มนุเวียน ลดลงจ านวน 1,081 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 23 เมื่อเปรยีบเทยีบกบั 

สิน้ปี 2562 เนื่องจากบรษัิทฯมีเงินสดและรายการเทยีบเทา่เงินสดและเงินลงทนุชั่วคราวลดลงจ านวน 1,429 ลา้น

บาท ซึง่เกิดจากการน าไปจ่ายช าระหนีค้า่ก่อสรา้ง โครงการ เดอะ มารเ์ก็ต แบงคอก และโรงแรม ฮอลเิดย ์อินน ์สมยุ 

และจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้จ านวน 355 ลา้นบาท และสนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่น

ลดลงจ านวน 7 ลา้นบาท 

 สนิทรพัยไ์มห่มนุเวียน เพิ่มขึน้จ านวน 1,671 ลา้นบาท หรอืเพิ่มขึน้รอ้ยละ 24 เมื่อเปรยีบเทียบ 

กบัสิน้ปี 2562 เนื่องจากอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทนุเพิ่มขึน้จ านวน 1,440 ลา้นบาท ที่ดินอาคารและอปุกรณ์

เพิ่มขึน้จ านวน 332   ลา้นบาท และสทิธิการเชา่ลดลงจ านวน 30 ลา้นบาท ซึง่เกิดจากการน ามาตรฐานรายงานทาง

การเงินฉบบัท่ี 16 เรือ่งสญัญาเชา่มาถือปฎิบตัเิป็นปีแรก ขณะที่บรษัิทฯมีสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตนลดลงจากการตดั

จ าหนา่ยทางเดินโครงการอารว์อรค์เป็นคา่ใชจ้่ายจ านวน 8 ลา้นบาท  และสนิทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอืน่ลดลงจ านวน 63 

ลา้นบาท 

 

5.2 หนี้สนิรวม 
ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 บรษัิทฯมีหนีส้นิรวมเพิม่ขึน้จ านวน 1,181 ลา้นบาท หรอืเพิ่มขึน้รอ้ยละ 46 เมื่อ

เปรยีบเทียบกบัสิน้ปี 2562 เนื่องจากบรษัิทฯมีหนีส้นิตามสญัญาเช่าสทุธิเพิม่ขึน้จ านวน  2,580 ลา้นบาท และคา่เชา่

ที่ดินคา้งจา่ยจากการรบัรูค้า่สทิธิการเช่าโครงการ เดอะ มารเ์ก็ต แบงคอกลดลงจ านวน 691 ลา้นบาท ซึง่การเพิม่ขึน้

หรอืลดลงของรายการดงักลา่ว เกิดจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบับที่ 16 เรือ่งสญัญาเช่ามาถือ

ปฎิบตัิ บรษัิทฯมีภาษีเงินไดค้า้งจ่ายลดลงจ านวน  68  ลา้นบาท ขณะที่บรษัิทมีเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่นลดลง

 
รายการ 

30 มิถุนายน 2563   31 ธันวาคม 2562 ผลแตกต่าง 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

สนิทรพัยร์วม 12,275 100 11,685 100 590 5 
หนีส้นิรวม 3,750 31 2,569 22 1,181 46 

สว่นของผูถื้อหุน้ 8,525 69 9,116 78 (591) (6) 
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จ านวน 417 ลา้นบาท โดยสว่นใหญ่เกิดจากการจ่ายช าระคา่ก่อสรา้งโครงการ เดอะ มารเ์ก็ต แบงคอก และโครงการ

โรงแรม ฮอลเิดย ์อินน ์สมยุ บรษัิทฯมีเงินมดัจ าคา่เชา่ระยะสัน้และระยะยาวลดลงจ านวน 58 ลา้นบาท  มีรายไดร้บั

ลว่งหนา้คา่เช่าระยะสัน้และระยะยาวลดลงจ านวน 76 ลา้นบาทจากการบนัทกึรบัรูเ้ป็นรายไดค้า่เชา่ในไตรมาสที่ 2 

ของปี 2563 และมีหนีส้นิอื่นลดลงจ านวน 89 ลา้นบาท  

 

   5.3 ส่วนของผู้ถอืหุน้ 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2563 บรษัิทมีสว่นของผูถื้อหุน้ลดลงจ านวน 591 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 6 เมื่อ
เปรยีบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากบรษัิทฯมีขาดทนุสทุธิประจ าไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 จ านวน 31 
ลา้นบาท  และจากการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล จ านวน 560 ลา้นบาท 

 

จึงเรยีนมาเพื่อทราบ 
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