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ที่ PLAT 009/2564 

วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2564 

 

เรือ่ง  ชีแ้จงผลการด าเนินงานของบรษัิทและบรษัิทยอ่ยส าหรบัไตรมาสที่ 1 ของปี 2564  

เรยีน  กรรมการและผูจ้ดัการ 

          ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

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

ที่ 1 ของปี 2564 สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1. รายได้จากการด าเนินงาน 

บริษัทฯ มีรายไดร้วมจากการด าเนินงานส าหรบัไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 จ านวน 141 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 313 

ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 69 เมื่อเปรยีบเทยีบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน โดยมีรายละเอยีดดงันี ้ 

 

 

1.1 รายได้จากการให้เช่าและบริการ 

บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการส าหรบัไตรมาสที่  1 ของปี 2564  จ านวน 115 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 

205 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 64 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน สืบเนื่องจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรค 

COVID-19 ในประเทศไทยและทั่วโลกที่ยงัคงมีการแพรร่ะบาดอยา่งตอ่เนื่อง สง่ผลใหม้ีผูเ้ขา้มาใชบ้รกิารภายในพืน้ที่ศนูยก์ารคา้

ลดลงเป็นอยา่งมาก บริษัทจึงไดพ้ิจารณาใหส้ว่นลดค่าเช่า ค่าบริการและคา่สว่นกลางแก่รา้นคา้ตามความเหมาะสมเพื่อเป็นการ

ช่วยเหลือเยียวยารา้นคา้ในศนูยก์ารคา้ของบรษัิทฯ จึงสง่ผลใหร้ายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการลดลงเมื่อเปรยีบเทียบกบัไตรมาส

เดียวกนัของปีก่อน  

 

 

รายการ 
ไตรมาสที่ 1/2564 ไตรมาสที่ 1/2563 ผลแตกต่าง 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายไดจ้ากการใหเ้ชา่และบรกิาร 115 82 320 70 (205) (64) 
รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรม 6 4 72 16 (66) (92) 
รายไดจ้ากการขายอาหารและเครือ่งดื่ม 12 9 38 8 (26) (68) 

รายไดอ้ื่น 8 6 24 5 (16) (67) 

รวมรายได้ 141 100 454 100 (313) (69) 
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1.2 รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม  

บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรมส าหรบัไตรมาสที่ 1 ปี 2564 จ านวน 6 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 66 ลา้นบาท 

หรือลดลงรอ้ยละ 92 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีสาเหตุจากมาตรการล็อคดาวนแ์ละมาตรการ

จ ากัดการเดินทางระหวา่งประเทศเพื่อสกดักัน้การระบาดของโรค COVID-19 โดยในช่วงที่โรงแรมไดเ้ปิดใหบ้รกิาร แตน่กัทอ่งเที่ยว

ต่างชาติไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศได้นั้น ทางโรงแรมได้ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดมา รองรบัการท่องเที ่ยว

ภายในประเทศ เนน้กลุ่มลูกคา้เดินทางขา้มจังหวัดเพื่อมาพักผ่อน หรือมาประชุม ในขณะเดียวกัน ไดม้ีการประชาสมัพันธ์

การเขา้พกัแบบ Staycation นอกจากนีท้างโรงแรมฯ ยงัไดม้ีการเขา้ร่วมโครงการส่งเสริม และกระตุน้การท่องเที่ ยวต่างๆ ของ

ภาครฐั เช่น โครงการเราเที่ยวดว้ยกัน โดยท าควบคู่ไปกับโปรโมชั่นต่างๆ ของทางโรงแรมเอง เพื่อใหม้ีจ านวนผูเ้ขา้พกัสงูสดุใน

แต่ละช่วงเวลา  

1.3 รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 

รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่มส าหรับไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 จ านวน 12 ล้านบาท ลดลงจ านวน 
26 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 68 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน สืบเนื่องจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรค 
COVID-19 สง่ผลใหม้ีผูเ้ขา้มาใชบ้รกิารภายในพืน้ท่ีศนูยก์ารคา้ลดลงเป็นอยา่งมาก ตามที่ไดก้ลา่วมาขา้งตน้ 

2. ต้นทุนรวม  

บริษัทฯ มีตน้ทุนรวมส าหรบัไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 จ านวน 150 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 78 ลา้นบาท หรือลดลง
รอ้ยละ 34 เมื่อเปรยีบเทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 
                                                                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

2.1 ต้นทุนในการให้เช่าและบริการ 

บริษัทฯ มีตน้ทุนในการใหเ้ช่าและบริการส าหรบัไตรมาสที่ 1 ของปี  2564 จ านวน 118 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 
39 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 25 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ซึ่งสอดคลอ้งกบัรายไดค้่าเช่าและบริการที่ลดลง 
โดยบริษัทฯสามารถปรบัลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานลง เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าใช ้จ่ายผูใ้หบ้ริการจากภายนอก 
(Outsource) เช่น ค่ารกัษาความปลอดภยั คา่รกัษาความสะอาด ตามระดบัการปฎิบตัิงานท่ีสามารถลดลงได ้รวมถึงมีการเจรจา
กบัคูส่ญัญาตา่งๆ เพื่อควบคมุคา่ใชจ้่ายใหม้ีประสทิธิภาพสงูสดุ  

 

 

รายการ 
ไตรมาสที ่1/2564 ไตรมาสที ่1/2563 ผลแตกต่าง 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

 ตน้ทนุในการใหเ้ช่าและบรกิาร 118 84 157 35 (39) (25) 
 ตน้ทนุประกอบกิจการโรงแรม 20 14 41 9 (21) (51) 
 ตน้ทนุขายอาหารและเครือ่งดืม่ 12 9 30 7 (18) (60) 
 รวมต้นทุนขาย 150 106 228 50 (78) (34) 
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2.2 ต้นทุนการประกอบกิจการโรงแรม 

บรษัิทฯ มีตน้ทนุการประกอบกิจการโรงแรมส าหรบัไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 จ านวน 20 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 21 ลา้นบาท 
หรือลดลงรอ้ยละ 51 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งผนัแปรกับการลดลงของรายไดจ้ากประกอบการโรงแรม 
ทัง้นีบ้ริษัทฯ ไดด้  าเนินการควบคุมตน้ทุนใหส้อดคลอ้งกับการเปลี่ยนแปลงของรายได้จากมาตรการจ ากดัการเดินทางระหวา่ง
ประเทศของทางภาครฐั จนท าใหน้กัทอ่งเที่ยวชาวตา่งชาติลดลงอยา่งมีนยัส าคัญตามที่ไดก้ลา่วมาขา้งตน้  

2.3 ต้นทุนขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 

บริษัทฯ มีต้นทุนขายอาหารและเครื่องดื่มส าหรับไตรมาสที่  1 ของปี 2564 จ านวน 12 ล้านบาท ลดลงจ านวน 
18 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 60 เมื่อเปรยีบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ซึง่สอดคลอ้งกบัยอดรายไดจ้ากการขายอาหารและ
เครือ่งดื่มซึง่ปรบัตวัลดลงตามเหตผุลที่กลา่วมาขา้งตน้  

3. ค่าใช้จ่าย 

      

3.1 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

บรษัิทฯ มีคา่ใชจ้่ายในการขายและบริหารส าหรบัไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 จ านวน 96 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 13 ลา้น

บาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 16 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน โดยส่วนใหญ่เกิดจากการที่บริษัทฯ ไดจ้่ายช าระค่าภาษี

โรงเรอืนซึ่งเก็บลว่งหนา้มาตัง้แตปี่  2562  คืนใหแ้ก่รา้นคา้ในศนูยก์ารคา้ สืบเนื่องจากการบงัคบัใชพ้ระราชบญัญัติภาษีที่ดินและ

สิง่ปลกูสรา้ง พ.ศ. 2562 มาทดแทนการจดัเก็บภาษีโรงเรอืนและที่ดินตามพระราชบญัญตัิภาษีโรงเรอืนและที่ดิน พ.ศ. 2475  ซึง่มี

อตัราการจดัเก็บท่ีลดลง อยา่งไรก็ตามบรษัิทฯยงัคงด าเนินการบริหารจดัการคา่ใชจ้่ายและจดัสรรทรพัยากรภายในบริษัทฯใหเ้กิด

ประสทิธิภาพสงูสดุ เพื่อด าเนินธุรกิจใหเ้ป็นปกติในสภาวะการณปั์จจบุนั  

3.2 ผลขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงนิลงทุน 

บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการปรบัมูลค่าเงินลงทุนส าหรับไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 ลดลงจ านวน 55 ลา้นบาท เมื่อ
เปรยีบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน  เนื่องจากในปี 2563 บรษัิทฯ ไดร้บัรูผ้ลขาดทนุที่ยงัไมเ่กิดขึน้จากการปรบัมลูค่าเงินลงทนุ
ในตราสารหนีจ้ านวน 38 ลา้นบาท ซึง่กองทนุรวมตราสารหนีด้งักลา่วประกาศยกเลกิกองทนุในปลายเดือนมีนาคม 2563 

 

 

 

รายการ 
ไตรมาสที่ 
1/2564 

ไตรมาสที ่
1/2563 ผลแตกต่าง 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
ตน้ทนุในชว่งปิดด าเนินการชั่วคราว - - 16 4 (16) (100) 
คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 96 68 83 18 13 16 
ขาดทนุท่ียงัไมเ่กิดขึน้จากการปรบัมูลคา่ยตุิธรรม - - 55 12 (55) (100) 
ตน้ทนุทางการเงิน 32 23 18 4 14 78 



 
 

หนา้ 4 ของ  5 
 

3.3 ต้นทุนทางการเงนิ 

บริษัทฯ มีตน้ทนุทางการเงินส าหรบัไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 จ านวน 32 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จ านวน 14 ลา้นบาท หรือ
เพิ่มขึน้รอ้ยละ 78 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากบริษัทฯ ไดน้ ามาตรฐานรายงานทางการเงิน ฉบบัที่ 16 
เรือ่งสญัญาเช่า ซึง่มีผลบงัคบัใชว้นัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฎิบตัิ 

ทัง้นีใ้นไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 บรษัิทฯ มีตน้ทนุในชว่งปิดด าเนินการชั่วคราวปี 2563 จ านวน 16 ลา้นบาท ซึง่เป็นตน้ทนุ
ด าเนินงานของบรษัิทฯในชว่งปิดศนูยก์ารคา้ตามประกาศลอ็คดาวนข์องทางภาครฐั 
 

4.  ก าไรส าหรับงวด 

 

 

 

 

 

บริษัทฯ มีก าไรก่อนดอกเบีย้ภาษีและค่าเสื่อมราคาจ านวน 14 ลา้นบาท ลดลงจ านวน 157 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 
92 เมื่อเปรยีบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ขณะที่บรษัิทฯมีขาดทนุสทุธิส าหรบัไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 จ านวน 136 ลา้นบาท 
(ไตรมาสที่ 1 ของปี 2563: ก าไรสทุธิ 26 ลา้นบาท) และมีขาดทนุเบ็ดเสรจ็รวมจ านวน 133 ลา้นบาท 

5. ฐานะทางการเงนิ 

 

        

 

 

 5.1 สินทรัพยร์วม 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทฯ มีสินทรพัยร์วม 11,452 ลา้นบาท ลดลงจากสินทรพัยร์วม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 
จ านวน 119 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 1 โดยมีสาเหตดุงันี ้

 สนิทรพัยห์มนุเวียนลดลงจ านวน 251 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 9 เนื่องจากบรษัิทฯมเีงินสดและรายการ
เทยีบเทา่เงินสดและสนิทรพัยท์างการเงินหมนุเวยีนอื่นลดลงจ านวน 251 ลา้นบาท ซึง่เกิดจากการน าไปจา่ยช าระหนีค้า่ก่อสรา้ง 
โครงการ เดอะ มารเ์ก็ต แบงคอก เฟส 2 และโรงแรม ฮอลิเดย ์อินน ์รีสอรท์ สมุย  ลกูหนีก้ารคา้และลกูหนีอ้ื่นลดลงจ านวน 20 
ลา้นบาท และสนิทรพัยห์มนุเวยีนอื่นเพิ่มขึน้จ านวน 20 ลา้นบาท 

รายการ 
ไตรมาสที่ 1/2564  ไตรมาสที่ 1/2563 ผลแตกต่าง 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ก าไรก่อนดอกเบีย้ภาษีและคา่
เสือ่มราคา 14 10 171 38 (157) (92) 
ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรบังวด (136) (96) 26 6 (162) (623) 
ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสรจ็รวม (133) (94) 26 6 (159) (612) 

 
รายการ 

  31 มีนาคม 2564   31 ธันวาคม 2563 ผลแตกต่าง 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

สนิทรพัยร์วม        11,452 100 11,571 100 (119) (1) 
หนีส้นิรวม          3,279 29 3,265 28 14 - 

สว่นของผูถื้อหุน้ 8,173 71 8,306 72 (133) (2) 



 
 

หนา้ 5 ของ  5 
 

 สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนเพิ่มขึน้จ านวน 132 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 2 เนื่องจากที่ดินอาคารและอปุกรณ์
เพิ่มขึน้จ านวน 78 ลา้นบาท จากการรบัรูง้านระหวา่งก่อสรา้งโรงแรม ฮอลิเดย ์อินน ์รีสอรท์ สมยุ  และมีสินทรพัยไ์มห่มนุเวียนอื่น
เพิ่มขึน้จ านวน 91 ลา้นบาท จากการช าระเงินค่าก่อสรา้งลว่งหนา้ตามสญัญา ของโครงการ เดอะ มารเ์ก็ต แบงคอก เฟส 2 ในขณะที่ 
บริษัทฯ มีอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุนลดลงจ านวน 32 ลา้นบาท และมีสินทรพัยไ์ม่มีตวัตนลดลงจ านวน 5 ลา้นบาท โดย
ส่วนใหญ่เกิดจากการตดัจ าหนา่ยทางเดินโครงการอารว์อรค์เป็นคา่ใชจ้่าย  
 

5.2 หนีส้นิรวม 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทฯ มีหนีส้ินรวม 3,279 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากหนีส้ินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
จ านวน 14 ลา้นบาท  เนื่องจากบริษัทฯ มีเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่นเพิ่มขึน้จ านวน 134 ลา้นบาท มีหนีส้ินตามสญัญาเช่าสทุธิ
เพิ่มขึน้จ านวน 10 ลา้นบาท เกิดจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที่ 16 เรื่องสญัญาเช่ามาถือปฎิบตัิ ขณะที่
บริษัทฯ มีเงินมดัจ าคา่เช่าระยะสัน้และระยะยาวลดลงจ านวน 52 ลา้นบาท และมีหนีส้ินที่เกิดจากสญัญาลดลงจ านวน 14 ลา้น
บาท จากการบนัทึกรบัรูเ้ป็นรายไดค้่าเช่าในไตรมาสที่ 1 ของปี 2564  และหนีส้นิหมนุเวียนอื่นลดลง 64 ลา้นบาท 

5.3 ส่วนของผู้ถอืหุน้ 

ณ วนัที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทฯ มีสว่นของผูถื้อหุน้ 8,173 ลา้นบาท ลดลงจากสว่นของผูถื้อหุน้ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2563 
จ านวน 133 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 2 เป็นผลมาจากขาดทนุสทุธิประจ าไตรมาสที่ 1 ของปี 2564 จ านวน 133 ลา้นบาท   

 

จึงเรยีนมาเพื่อทราบ 

                 ขอแสดงความนบัถือ 

     

    นางสาวสฐิุตา โชติจฬุางกรู 

    (ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่) 
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