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ที� PLAT 16/2564 

วนัที� 9 พฤศจิกายน 2564 

เรื�อง  ชี �แจงผลการดาํเนินงานของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ยสาํหรบัไตรมาสที� 3 ของปี 2564 

เรยีน  กรรมการผูจ้ดัการ 

          ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

บรษัิท เดอะ แพลทินมั กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) และบรษัิทยอ่ย (“บรษัิทฯ”) ขอชี �แจงผลการดาํเนินงานสาํหรบังวดสามเดอืน 

และงวดเกา้เดือน สิ �นสดุวนัที� 30 กนัยายน 2564 ซึ�งมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี � 

1. รายได้รวม 

ในไตรมาส 3 ปี 2564 บริษัทฯ มีรายไดร้วม 77  ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 50 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน (งวดเกา้เดือน

ปี 2564 เทา่กบั 321 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 60 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน) โดยมีรายละเอียดดงันี � 

รายการ 

งวดสามเดือน  งวดเก้าเดือน  

2564 2563 ผลแตกต่าง 2564 2563 ผลแตกต่าง 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท % ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท % 

รายไดจ้ากการใหเ้ชา่และบรกิาร 52 108 (56) -52 255 581 (326) -56 

รายไดจ้ากการประกอบกิจการ

โรงแรม 4 5 (1) -20 15 77 (62) -81 

รายไดจ้ากการขายอาหารและ

เครื�องดื�ม 2 20 (18) -90 20 66 (46) -70 

รายไดอ้ื�น 19 22 (3) -14 31 71 (40) -56 

รวมรายได้ 77 155 (78) -50 321 795 (474) -60 

 

1.1 รายได้จากการให้เช่าและบริการ 

ในไตรมาส 3 ปี 2564 บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการจาํนวน 52 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 52 จากช่วงเดียวกนั

ของปีก่อน (งวดเก้าเดือนปี 2564 เท่ากับ 255 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 56 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน) โดยหลักจากการที�

ศูนยก์ารคา้ทั�งสองแห่งของบริษัทฯ ถูกปิดตามมาตรการของภาครฐัในช่วงการระบาดของ COVID-19 ในไตรมาส 3 ระหว่าง

เดือนกรกฎาคม ถึง สงิหาคม จาํนวน 51 วนั โดย บรษัิทฯ ไดใ้หค้วามช่วยเหลอืรา้นคา้ภายในศนูยท์ี�ไดร้บัผลกระทบจากมาตรการ

ปิดศนูยก์ารคา้ดว้ยการใหส้ว่นลดคา่เช่าและบรกิารเต็มจาํนวน นอกจากนี � ในช่วงที�ศนูยก์ารคา้เปิดดาํเนินการไดต้ามปรกติ บริษัทฯ 

ยงัคงมีมาตรการใหส้ว่นลดค่าเช่าและบรกิารบางสว่น แก่รา้นคา้ภายในศนูยก์ารคา้อยา่งตอ่เนื�อง เพื�อช่วยเหลือรา้นคา้ในช่วงการ

ระบาด COVID-19 ที�กาํลงัซื �อของผูบ้ริโภคลดลง จึงทาํใหร้ายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการของบริษัทฯ ลดลงอย่างมากเมื�อเทียบ

กบัช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
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1.2 รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม 

ในไตรมาส 3 ปี 2564 บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรมจาํนวน 4 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 20 จากช่วง

เดียวกนัของปีก่อน (งวดเกา้เดือนปี 2564 เท่ากบั 15 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 81 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน) โดยหลกัเป็นผลจาก

มาตรการล็อคดาวนแ์ละมาตรการจาํกัดการเดินทางระหว่างประเทศเพื�อสกดักั�นการระบาดของโรค COVID-19 โดยโรงแรม

ยงัคงเปิดใหบ้ริการตามปรกติ แต่นกัท่องเที�ยวต่างชาติไม่สามารถเดินทางเขา้ประเทศได ้ทางโรงแรมจึงไดป้รบัเปลี�ยนกลยุทธ์

ทางการตลาดมารองรบัการท่องเที�ยวภายในประเทศ เนน้กลุม่ลกูคา้เดินทางขา้มจังหวดัเพื�อมาพกัผ่อน หรือมาประชุม ใน

ขณะเดียวกนั ไดม้ีการประชาสมัพนัธ์การเขา้พกัแบบ Staycation นอกจากนี �ทางโรงแรมฯ ยงัไดม้ีการเขา้ร่วมโครงการส่งเสริม 

และกระตุน้การท่องเที�ยวต่างๆ ของภาครฐั เช่น โครงการเราเที�ยวดว้ยกัน โดยทาํควบคู่ไปกับโปรโมชั�นต่างๆ ของทางโรงแรม

เอง เพื�อเพิ�มจาํนวนผูเ้ขา้พกัใหม้ากขึ �น 

1.3 รายได้จากการขายอาหารและเครื�องดื�ม 

ในไตรมาส 3 ปี 2564 บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการขายอาหารและเครื�องดื�มจาํนวน 2 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 90 จากช่วง

เดียวกนัของปีก่อน (งวดเกา้เดือนปี 2564 เทา่กบั 20 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 70 จากช่วงเดียวกนัของปีกอ่น) สบืเนื�องจากมาตรการ

การปิดศนูยก์ารคา้ของภาครฐัในไตรมาส 3 ตามที�ไดก้ลา่วมาขา้งตน้ นอกจากนี �สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรค COVID-19 

ยงัสง่ผลใหม้ีผูเ้ขา้มาใชบ้รกิารภายในพื �นที�ศนูยก์ารคา้ลดลงเป็นอยา่งมาก ทาํใหร้ายไดจ้ากการขายอาหารและเครื�องดื�มลดลง 

1.4 รายได้อื�น  

ในไตรมาส 3 ปี 2564 บริษัทฯ มีรายไดอ้ื�นจาํนวน 19 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 14 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน (งวดเกา้

เดือนปี 2564 เท่ากบั 31 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 56 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน) โดยสว่นใหญ่มาจากกาํไรจากขายเงินลงทนุใน

หลกัทรพัยเ์พื�อคา้ที�ลดลงจากปีก่อน 

 

2. ต้นทุนรวม 

ในไตรมาส 3 ปี 2564 บรษัิทฯ มีตน้ทนุรวมจาํนวน 132 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 20 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน (งวดเกา้เดือน

ปี 2564 เทา่กบั 427 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 23 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน) โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี � 

รายการ 

งวดสามเดือน  งวดเก้าเดือน  

2564 2563 ผลแตกต่าง 2564 2563 ผลแตกต่าง 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท % ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท % 

ตน้ทนุในการใหเ้ชา่และ

บรกิาร 112 124 (12) -10 349 415 (66) -16 

ตน้ทนุประกอบกิจการ

โรงแรม 16 21 (5) -24 54 83 (29) -35 

ตน้ทนุขายอาหารและ

เครื�องดื�ม 4 19 (15) -79 24 60 (36) -60 

รวมตน้ทนุ 132 164 (32) -20 427 558 (131) -23 
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2.1 ต้นทุนในการให้เช่าและบริการ 

ในไตรมาส 3 ปี 2564 บรษัิทฯ มีตน้ทนุในการใหเ้ช่าและบรกิาร จาํนวน 112 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 10 จากช่วงเดียวกนั

ของปีก่อน (งวดเกา้เดือนปี 2564 เทา่กบั 349 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 16 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน)  ซึ�งสอดคลอ้งกบัรายไดค้า่เช่า

และบริการที�ลดลง โดยบริษัทฯ สามารถปรบัลดค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงานลง เช่น ค่าสาธารณปูโภค ค่าใชจ้่ายผูใ้หบ้ริการจาก

ภายนอก (Outsource) บางสว่น เช่น ค่ารกัษาความปลอดภยั ค่ารกัษาความสะอาด ตามระดบัการปฎิบตัิงานที�สามารถลดลงได ้

รวมถึงมีการเจรจากบัคูส่ญัญาตา่งๆ เพื�อควบคมุคา่ใชจ้่ายใหม้ีประสทิธิภาพมากที�สดุ 

2.2 ต้นทุนการประกอบกิจการโรงแรม 

ในไตรมาส 3 ปี 2564 บริษัทฯ มีตน้ทุนการประกอบกิจการโรงแรม จาํนวน 16 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 24 จากช่วง

เดียวกันของปีก่อน (งวดเกา้เดือนปี 2564 เท่ากับ 54 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 35 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน) ทั�งนี �บริษัทฯ ได้

ดาํเนินการควบคมุตน้ทุนใหส้อดคลอ้งกบัการเปลี�ยนแปลงของรายไดจ้ากมาตรการจาํกดัการเดินทางระหว่างประเทศของทาง

ภาครฐั จนทาํใหน้กัทอ่งเที�ยวชาวตา่งชาติลดลงอยา่งมีนยัสาํคญัตามที�ไดก้ลา่วมาขา้งตน้ 

2.3 ต้นทุนขายอาหารและเครื�องดื�ม 

ในไตรมาส 3 ปี 2564 บริษัทฯ มีตน้ทนุขายอาหารและเครื�องดื�ม จาํนวน 4 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 79 จากช่วงเดียวกนั

ของปีก่อน (งวดเกา้เดือนปี 2564 เท่ากบั 24 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 60 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน) ซึ�งสอดคลอ้งกบัยอดรายได้

จากการขายอาหารและเครื�องดื�มซึ�งปรบัตวัลดลงตามเหตผุลที�กลา่วมาขา้งตน้ 

3. ค่าใช้จ่าย      

รายการ 

งวดสามเดือน  งวดเก้าเดือน  

2564 2563 ผลแตกต่าง 2564 2563 ผลแตกต่าง 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท % ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท % 

คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 59 62 (3) -5 221 206 15 7 

(กาํไร) ขาดทนุที�ยงัไมเ่กิดขึ �น

จากการปรบัมลูคา่ยตุิธรรม 1 2 (1) -50 2 51 (49) -96 

ตน้ทนุทางการเงิน 33 23 10 43 97 64 (33) -52 

คา่ใชจ้า่ยภาษีเงินได ้ 6 6 - - 7 54 (47) -87 

 3.1 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ในไตรมาส 3 ปี 2564 บริษัทฯ มีค่าใชจ้่ายในการขายและบริหาร จาํนวน 59 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 5 จากช่วงเดียวกนั

ของปีก่อน (งวดเกา้เดือนปี 2564 เท่ากบั 221 ลา้นบาท เพิ�มขึ �นรอ้ยละ 7 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน) สาํหรบัไตรมาส 3 

ค่าใชจ้่ายลดลง จากการที �บริษัทฯยงัคงดาํเนินการบริหารจดัการค่าใชจ้่ายและจดัสรรทรพัยากรภายในบริษัทฯใหเ้กิด

ประสิทธิภาพสงูสดุ เพื�อดาํเนินธุรกิจใหเ้ป็นปกติในสภาวะการณปั์จจุบนั สาํหรบังวด 9 เดือนค่าใชจ้่ายเพิ�มขึ �นโดยสว่นใหญ่เกิด

จากการที�บริษัทฯ ไดจ้่ายชาํระคา่ภาษีโรงเรอืนซึ�งเก็บลว่งหนา้มาตั�งแต่ปี 2562 คืนใหแ้ก่รา้นคา้ในศนูยก์ารคา้ สืบเนื�องจากการ

บงัคบัใชพ้ระราชบญัญัติภาษีที�ดินและสิ�งปลกูสรา้ง พ.ศ.2562 มาทดแทนการจดัเก็บภาษีโรงเรือนและที�ดินตามพระราชบญัญัติ

ภาษีโรงเรือนและที�ดิน พ.ศ. 2475 ซึ�งมีอตัราการจดัเก็บที�ลดลง  
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3.2 (กาํไร) ขาดทุนที�ยงัไม่เกิดขึ�นจากการปรับมูลค่ายุติธรรม 

ในไตรมาส 3 ปี 2564 บริษัทฯ มีผลขาดทนุจากการปรบัมลูค่าเงินลงทนุ จาํนวน 1 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 50 จากช่วง

เดียวกนัของปีก่อน (งวดเกา้เดือนปี 2564 เท่ากบั 2 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 96 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน) เนื�องจากในปี 2563 

บริษัทฯ ไดร้บัรูผ้ลขาดทนุที�ยงัไมเ่กิดขึ �นจากการปรบัมลูค่าเงินลงทนุในตราสารหนี �จาํนวน 50 ลา้นบาท ซึ�งกองทนุรวมตราสารหนี �

ดงักลา่วประกาศยกเลกิกองทนุในปลายเดือนมีนาคม 2563 

3.3 ต้นทุนทางการเงนิ 

ในไตรมาส 3 ปี 2564 บริษัทฯ มีตน้ทนุทางการเงินจาํนวน 33 ลา้นบาท เพิ�มขึ �นรอ้ยละ 43 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน

(งวดเกา้เดือนปี 2564 เท่ากับ 97 ลา้นบาท เพิ�มขึ �นรอ้ยละ 52 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน) เนื�องจากบริษัทฯ ไดน้าํมาตรฐาน

รายงานทางการเงิน ฉบบัที� 16 เรื�องสญัญาเช่า ซึ�งมีผลบงัคบัใชว้นัที� 1 มกราคม 2563 มาถือปฎิบตัิ 

3.4 ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้  

ในไตรมาส 3 ปี 2564 บรษัิทฯ มีคา่ใชจ้า่ยภาษีเงินได ้6 ลา้นบาท ซึ�งเทา่กบัปีก่อน (งวดเกา้เดือนปี 2564 มีคา่ใชจ้่ายภาษี

เงินได ้7 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 87 จากชว่งเดียวกนัของปีก่อน) ซึ�งคา่ใชจ้า่ยภาษีเงินไดด้งักลา่วจะผนัแปรตามผลการดาํเนินงาน

ของบรษัิทฯ 

 

4 กาํไร(ขาดทุน)สาํหรับงวด 

รายการ 

งวดสามเดือน  งวดเก้าเดือน  

2564 2563 ผลแตกต่าง 2564 2563 ผลแตกต่าง 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท % ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท % 

กาํไร (ขาดทนุ) 

สาํหรบังวด (152) (100) (52) -52 (424) (131) (293) -224 

 

ในไตรมาส 3 ปี 2564 บริษัทฯ มีผลขาดทุนจาํนวน 152 ลา้นบาท เพิ�มขึ �นรอ้ยละ 52 จากชว่งเดียวกนัของปี (งวดเกา้

เดือน ปี 2564 เทา่กบั 424 ลา้นบาท เพิ�มขึ �นรอ้ยละ 224 จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน) 

 

5 ฐานะทางการเงนิ 

รายการ 
  30 กันยายน 2564   31 ธันวาคม 2563 ผลแตกต่าง 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท % 

สินทรพัยร์วม 11,397 11,571 (174) -2 

หนี �สินรวม 3,511 3,265 246 8 

สว่นของผูถื้อหุน้ 7,886 8,306 (420) -5 



 
 

หนา้ 5 ของ  5 
 

  5.1 สินทรัพยร์วม 

ณ วนัที� 30 กนัยายน 2564 บริษัทฯ มีสินทรพัยร์วม 11,397 ลา้นบาท ลดลงจากสินทรพัยร์วม ณ วนัที� 31 ธันวาคม 

2563 จาํนวน 174 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 2 โดยมีสาเหตดุงันี � 

 สินทรพัยห์มุนเวียนลดลงจํานวน 533 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 18 เนื �องจากบริษัทฯมีเงินสดและ

รายการเทียบเท่าเงินสดและสินทรพัยท์างการเงินหมุนเวียนอื�นลดลงจาํนวน 542 ลา้นบาท ซึ�งเกิดจากการขาดทุนจาก

การดาํเนินงาน, การจ่ายชาํระหนี �คา่ก่อสรา้ง โครงการ เดอะ มารเ์ก็ต แบงคอก เฟส 2 และโรงแรม ฮอลเิดย ์อินน ์รสีอรท์ สมยุ, ลกูหนี �

การคา้และลกูหนี �อื�นลดลงจาํนวน 37 ลา้นบาท, และสินทรพัยห์มุนเวียนอื�นเพิ�มขึ �นจาํนวน 47 ลา้นบาท 

 สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนเพิ�มขึ �นจาํนวน 359 ลา้นบาท หรือเพิ�มขึ �นรอ้ยละ 5 เนื�องจากที�ดินอาคารและอุปกรณ์

เพิ�มขึ �นจาํนวน 305 ลา้นบาท จากการรบัรูง้านระหว่างก่อสรา้งโรงแรม ฮอลิเดย ์อินน ์รีสอรท์ สมุย และมีเงินจ่ายล่วงหนา้

ค่าก่อสรา้งเพิ�มขึ �นจาํนวน 163 ลา้นบาท จากการชาํระเงินคา่ก่อสรา้งลว่งหนา้ตามสญัญา ของโครงการ เดอะ มารเ์ก็ต แบงคอก เฟส 2 

ในขณะที� บรษัิทฯ มีอสงัหารมิทรพัยเ์พื�อการลงทนุลดลงจาํนวน 84 ลา้นบาท และมสีนิทรพัยไ์มม่ีตวัตนลดลงจาํนวน 16 ลา้นบาท 

โดยส่วนใหญ่เกิดจากการตดัจาํหนา่ยทางเดินโครงการอารว์อรค์เป็นคา่ใชจ้่าย  

5.2 หนี�สนิรวม 

ณ วนัที� 30 กันยายน 2564 บริษัทฯ มีหนี �สินรวม 3,511 ลา้นบาท เพิ�มขึ �นจากหนี �สินรวม ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2563 

จาํนวน 246 ลา้นบาท เนื�องจากบริษัทฯ มีเจา้หนี �การคา้และเจา้หนี �อื�นเพิ�มขึ �นจาํนวน 286 ลา้นบาท มีหนี �สินตามสญัญาเช่าสทุธิ

เพิ�มขึ �นจาํนวน 37 ลา้นบาท เกิดจากการนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัที� 16 เรื�องสญัญาเช่ามาถือปฎิบตัิ ขณะที�บรษัิทฯ 

มีเงินมดัจาํคา่เช่าระยะสั�นและระยะยาวลดลงจาํนวน 78 ลา้นบาท และมีหนี �สินที�เกิดจากสญัญาลดลงจาํนวน 45 ลา้นบาท จาก

การบนัทกึรบัรูเ้ป็นรายไดค้า่เช่าในปี 2564 และเงินกูย้ืมระยะสั�นจากสถาบนัการเงินเพิ�มขึ �นจาํนวน 100 ลา้นบาท   

5.3 ส่วนของผู้ถอืหุน้ 

ณ วนัที� 30 กันยายน 2564 บริษัทฯ มีส่วนของผูถื้อหุน้ 7,886 ลา้นบาท ลดลงจากส่วนของผูถื้อหุน้ ณ วนัที� 31 ธันวาคม 

2563 จาํนวน 420 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 5 เป็นผลมาจากขาดทนุสทุธิสาํหรบังวด 9 เดือนปี 2564  

  

จึงเรยีนมาเพื�อทราบ 

 

            ขอแสดงความนบัถือ 
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