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ที่ PLAT 13/2564 

วนัท่ี 10 สิงหาคม 2564 

เรื่อง  ชีแ้จงผลการด าเนินงานของบรษิัทและบรษิัทย่อยส าหรบัไตรมาสที่ 2 ของปี 2564 

เรียน  กรรมการผูจ้ดัการ 

          ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัทฯ”)  ขอชีแ้จงผลการด าเนินงานส าหรบังวดสาม

เดือน และงวดหกเดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2564 ซึ่งมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

1. รายได้รวม 

ในไตรมาส 2 ปี 2564 บรษิัทฯ มีรายไดร้วม 102 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 45 จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน (งวดหกเดือนปี 

2564 เทา่กบั 244 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 61 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน) โดยมีรายละเอยีดดงันี ้

รายการ 

งวดสามเดือน  งวดหกเดือน  

2564 2563 ผลแตกต่าง 2564 2563 ผลแตกต่าง 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท % ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท % 

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ 87 153 (66) (43) 202 473 (271) (57) 

รายไดจ้ากการประกอบกิจการ
โรงแรม 4 - 4 100 11 72 (61) (85) 

รายไดจ้ากการขายอาหารและ
เครื่องดื่ม 6 8 (2) (25) 18 46 (28) (60) 

รายไดอ่ื้น 5 25 (20) (80) 13 49 (36) (73) 

รวมรายได้ 102 186 (84) (45) 244 640 (396) (61) 

 

1.1 รายได้จากการให้เช่าและบริการ 

ในไตรมาส 2 ปี 2564 บรษิัทฯ มีรายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการจ านวน 87 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 43 จากช่วงเดียวกัน

ของปีก่อน (งวดหกเดือนปี 2564 เท่ากับ 202 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 57 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน) โดยหลกัจากการใหส่้วนลด

แก่รา้นคา้ตามความเหมาะสมจากผลกระทบสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ COVID-19  

1.2 รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม 

ในไตรมาส 2 ปี 2564 บริษัทฯ มีรายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรมจ านวน 4  ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 100 จาก

ช่วงเดียวกันของปีก่อน (งวดหกเดือนปี 2564 เท่ากับ 11 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 85 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน)  โดยหลัก

เป็นผลจากมาตรการล็อคดาวนแ์ละมาตรการจ ากัดการเดินทางระหว่างประเทศเพื่อสกัดกั้นการระบาดของโรค COVID-19 

โดยในช่วงที่โรงแรมไดเ้ปิดใหบ้ริการ แต่น ักท่องเที่ยวต่างชาติไม่สามารถเดินทางเขา้ประเทศไดน้ั ้น ทางโรงแรม จึงได้

ปรบัเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดมารองรบัการท่องเที่ยวภายในประเทศ เนน้กลุ่มลูกคา้เดินทางขา้มจังหวัดเพื่อมาพักผ่อน 
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หรือมาประชุม ในขณะเดียวกัน ไดม้ีการประชาสัมพันธ์การเขา้พักแบบ Staycation นอกจากนีท้างโรงแรมฯ ยังไดม้ีการเขา้

ร่วมโครงการส่งเสริม และกระตุน้การท่องเที่ยวต่างๆ ของภาครฐั เช่น โครงการเราเที่ยวดว้ยกัน โดยท าควบคู่ไปกับโปรโมชั่น

ต่างๆ ของทางโรงแรมเอง เพื่อใหม้ีจ านวนผูเ้ขา้พักสูงสุดในแต่ละช่วงเวลา  

1.3 รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 

ในไตรมาส 2 ปี 2564 บรษิัทฯ มีรายไดจ้ากการขายอาหารและเครื่องดื่มจ านวน 6 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 25  จากช่วง
เดียวกันของปีก่อน (งวดหกเดือนปี 2564 เท่ากับ 18 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 60 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน)  สืบเนื่องจาก
สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรค COVID-19 ส่งผลใหม้ีผูเ้ขา้มาใชบ้รกิารภายในพืน้ที่ศูนยก์ารคา้ลดลงเป็นอย่างมาก ตามที่ได้
กลา่วมาขา้งตน้ 

1.4 รายได้อืน่  

ในไตรมาส 2 ปี 2564 บรษิัทฯ มีรายไดอ้ื่นจ านวน 5 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 80  จากชว่งเดียวกนัของปีก่อน (งวดหก
เดือนปี 2564 เทา่กบั 13 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 73 จากชว่งเดยีวกนัของปีก่อน) โดยส่วนใหญ่มาจากก าไรจากขายเงินลงทนุใน
หลกัทรพัยเ์พื่อคา้ที่ลดลงจากปีกอ่น 

 

2. ต้นทุนรวม 
ในไตรมาส 2 ปี 2564 บรษิัทฯ มีตน้ทนุรวมจ านวน 145 ลา้นบาท ลดลง รอ้ยละ 3  จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน (งวดหกเดือน

ปี 2564 เท่ากบั 294  ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 25  จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน) โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี ้

รายการ 

งวดสามเดือน  งวดหกเดือน  

2564 2563 ผลแตกต่าง 2564 2563 ผลแตกต่าง 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท % ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท % 

ตน้ทนุในการใหเ้ช่าและ
บริการ 119 122 (3) (2) 237 292 (55) (18) 

ตน้ทนุประกอบกิจการ
โรงแรม 18 17 1 5 38 62 (24) (38) 

ตน้ทนุขายอาหารและ
เครื่องดื่ม 8 10 (2) (20) 19 40 (21) (52) 

รวมต้นทุนขาย 145 149 (4) (3) 294 394 (100) (25) 

2.1 ต้นทุนในการให้เช่าและบริการ 

ในไตรมาส 2 ปี 2564 บริษัทฯบริษัทฯ มีตน้ทนุในการใหเ้ช่าและบรกิาร จ านวน 119 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 2  จากช่วงเดียวกัน
ของปีก่อน (งวดหกเดือนปี 2564 เท่ากับ  237 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 18 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน)  ซึ่งสอดคลอ้งกับรายไดค้่าเช่าและ
บริการที่ลดลง โดยบริษัทฯ สามารถปรบัลดค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานลง เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าใชจ้่ายผูใ้หบ้ริการจากภายนอก 
(Outsource) บางส่วน เช่น ค่ารกัษาความปลอดภยั ค่ารกัษาความสะอาด ตามระดบัการปฎิบตัิงานที่สามารถลดลงได ้รวมถึงมีการเจรจา
กบัคู่สญัญาต่างๆ เพื่อควบคมุค่าใชจ้่ายใหม้ีประสิทธิภาพมากที่สดุ 
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2.2 ต้นทุนการประกอบกิจการโรงแรม 

ในไตรมาส 2 ปี 2564 บริษัทฯ มีตน้ทุนการประกอบกิจการโรงแรม จ านวน 18 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 5 จากช่วง
เดียวกันของปีก่อน (งวดหกเดือนปี 2564 เท่ากับ 38 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 38 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน) ทั้งนีบ้ริษัทฯ ได้
ด  าเนินการควบคุมตน้ทุนใหส้อดคลอ้งกับการเปล่ียนแปลงของรายไดจ้ากมาตรการจ ากัดการเดินทางระหว่างประเทศของทาง
ภาครฐั จนท าใหน้กัท่องเที่ยวชาวต่างชาติลดลงอย่างมีนยัส าคญัตามที่ไดก้ล่าวมาขา้งตน้ 

2.3 ตน้ทนุขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 

ในไตรมาส 2 ปี 2564 บรษิัทฯ มีตน้ทุนขายอาหารและเครื่องดื่ม จ านวน 8 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 20 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน 
(งวดหกเดือนปี 2564 เท่ากบั 19 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 52 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน) ซึ่งสอดคลอ้งกบัยอดรายไดจ้ากการขาย
อาหารและเครื่องดื่มซึ่งปรบัตวัลดลงตามเหตผุลที่กล่าวมาขา้งตน้ 

 

3. ค่าใช้จ่าย      

รายการ 

งวดสามเดือน  งวดหกเดือน  

2564 2563 ผลแตกต่าง 2564 2563 ผลแตกต่าง 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท % ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท % 

ค่าใชจ้่ายในการขายและ
บริหาร 66 61 5 8 162 144 18 12 

(ก าไร) ขาดทนุที่ยงัไม่เกิดขึน้
จากการปรบัมลูคา่ยตุิธรรม - (5) 5 (100) 1 50 (49) (98) 

ตน้ทนุทางการเงิน 32 23 9 39 64 41 23 56 

ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษีเงินได ้ (2) 16 (18) (112) 1 48 (47) (97) 
 

 3.1 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ในไตรมาส 2 ปี 2564 บรษิัทฯ มีค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิาร จ านวน 66 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 8  จากช่วงเดียวกนั
ของปีก่อน (งวดหกเดือนปี 2564 เท่ากบั 162  ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ12 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน) โดยส่วนใหญ่เกิดจากการท่ี
บริษัทฯ ไดจ้่ายช าระค่าภาษีโรงเรือนซึ่งเก็บล่วงหนา้มาตัง้แต่ปี  2562 คืนใหแ้ก่รา้นคา้ในศูนยก์ารคา้ สืบเนื่องจากการบังคับใช้
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสรา้ง พ.ศ. 2562 มาทดแทนการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ ดินตามพระราชบัญญัติภาษี
โรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 ซึ่งมีอัตราการจัดเก็บที่ลดลง อย่างไรก็ตามบริษัทฯยังคงด าเนินการบริหารจัดการค่าใชจ้่ายและ
จดัสรรทรพัยากรภายในบรษิัทฯใหเ้กิดประสิทธิภาพสงูสดุ เพื่อด าเนินธุรกิจใหเ้ป็นปกติในสภาวะการณปั์จจบุนั 
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3.2 (ก าไร)ขาดทุนทียั่งไม่เกิดขึน้จากการปรับมูลค่ายุติธรรม 

ในไตรมาส 2 ปี 2564 บริษัทฯ มีผลขาดทุนจากการปรบัมลูค่าเงินลงทุน จ านวน 0.44 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 100 จาก
ช่วงเดียวกันของปีก่อน (งวดหกเดือนปี 2564 เท่ากับ 1 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 98 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน)  เนื่องจาก
ในปี 2563 บริษัทฯ ไดร้บัรูผ้ลขาดทุนท่ียงัไม่เกิดขึน้จากการปรบัมลูค่าเงินลงทนุในตราสารหนีจ้  านวน 50 ลา้นบาท ซึ่งกองทุนรวม
ตราสารหนีด้งักล่าวประกาศยกเลิกกองทนุในปลายเดือนมีนาคม 2563 

3.3 ต้นทุนทางการเงนิ 

ในไตรมาส 2 ปี 2564  บริษัทฯ มีตน้ทุนทางการเงินจ านวน 32 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 39 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
(งวดหกเดือนปี 2564 เท่ากับ 64 ลา้นบาท เพิ่มขึน้รอ้ยละ 56 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน)  เนื่องจากบริษัทฯไดน้ ามาตรฐาน
รายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 16 เรื่องสญัญาเช่า ซึ่งมีผลบงัคบัใชว้นัท่ี 1 มกราคม 2563 มาถือปฎิบตัิ 

3.4 ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้  

ในไตรมาส 2 ปี 2564 บรษิัทฯ มรีายไดค้า่ภาษีเงินได ้2 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 112 จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อน (งวดหก
เดือนปี 2564 เท่ากบั 1 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 97 จากชว่งเดียวกนัของปีก่อน) ซึง่คา่ใชจ้า่ยภาษีเงินไดด้งักล่าวจะผนัแปรตามผล
การด าเนินงานของบรษิัทฯ 

 

4 ก าไรส าหรับงวด 

รายการ 

งวดสามเดือน  งวดหกเดือน  

2564 2563 ผลแตกต่าง 2564 2563 ผลแตกต่าง 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท % ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท % 

ก าไร (ขาดทนุ) 
ส าหรบังวด (135) (58) (77.00) 132 (271) (31) (240) 774 

ในไตรมาส 2 ปี 2564 บริษัทฯ มีผลขาดทุนจ านวน 135 ลา้นบาท  เพิ่มขึน้รอ้ยละ 132 จากชว่งเดียวกนัของปี  (งวดหก
เดือนปี 2564 เท่ากบั 271ลา้นบาท เพิ่มขึน้ รอ้ยละ 774 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อน) 

 

5 ฐานะทางการเงนิ 

รายการ 
  30  มิถุนายน 2564   31 ธันวาคม 2563 ผลแตกต่าง 

ล้านบาท ล้านบาท ล้านบาท % 

สินทรพัยร์วม 11,447 11,571 (124) 1 

หนีส้ินรวม 3,408 3,265 143 4 

ส่วนของผูถ้ือหุน้ 8,039 8,306 (267) (3) 
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  5.1 สินทรัพยร์วม 

ณ วนัที่ 30  มิถุนายน 2564 บริษัทฯ มีสินทรพัยร์วม 11,447 ลา้นบาท ลดลงจากสินทรพัยร์วม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
2563 จ านวน 124 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 1 โดยมีสาเหตดุงันี ้

• สินทรพัยห์มุนเวียนลดลงจ านวน  396 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 13 เนื่องจากบริษัทฯมีเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดและสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอื่นลดลงจ านวน 408 ลา้นบาท ซึ่งเกิดจากการขาดทุนจาก
การด าเนินงาน, การจ่ายช าระหนีค้่าก่อสรา้ง โครงการ เดอะ มารเ์ก็ต แบงคอก เฟส 2 และโรงแรม ฮอลิเดย ์อินน์ รีสอรท์ สมุย, 
ลูกหนีก้ารคา้และลูกหนีอ้ื่นลดลงจ านวน 25 ลา้นบาท, และสินทรพัยห์มุนเวียนอื่นเพิ่มขึน้จ านวน 37 ลา้นบาท 

• สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนเพิ่มขึน้จ านวน 272 ลา้นบาท หรือเพิ่มขึน้รอ้ยละ 3 เนื่องจากที่ดินอาคารและอุปกรณ์
เพิ่มขึน้จ านวน 173 ลา้นบาท จากการรบัรูง้านระหว่างก่อสรา้งโรงแรม ฮอลิเดย ์อินน ์รีสอรท์ สมยุ และมีสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น
เพิ่มขึน้จ านวน 169 ลา้นบาท จากการช าระเงินค่าก่อสรา้งล่วงหนา้ตามสญัญา ของโครงการ เดอะ มารเ์ก็ต แบงคอก เฟส 2 ในขณะที่ 
บริษัทฯ มีอสังหาริมทรพัยเ์พื่อการลงทุนลดลงจ านวน 57 ลา้นบาท และมีสินทรพัยไ์ม่มีตัวตนลดลงจ านวน 11 ลา้นบาท โดย
ส่วนใหญ่เกิดจากการตดัจ าหน่ายทางเดินโครงการอารว์อรค์เป็นค่าใชจ้่าย  

5.2 หนีส้นิรวม 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทฯ มีหนีสิ้นรวม 3,265 ลา้นบาท เพิ่มขึน้จากหนีสิ้นรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
จ านวน 143 ลา้นบาท  เนื่องจากบริษัทฯ มีเจา้หนีก้ารคา้และเจา้หนีอ้ื่นเพิ่มขึน้จ านวน 272 ลา้นบาท มีหนีสิ้นตามสญัญาเช่าสทุธิ
เพิ่มขึน้จ านวน 23 ลา้นบาท เกิดจากการน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 เรื่องสัญญาเช่ามาถือปฎิบัติ ขณะที่
บริษัทฯ มีเงินมัดจ าค่าเช่าระยะสัน้และระยะยาวลดลงจ านวน 60 ลา้นบาท และมีหนีส้ินที่เกิดจากสัญญาลดลงจ านวน 31 
ลา้นบาท จากการบันทึกรบัรูเ้ป็นรายไดค้่าเช่าในปี 2564  และหนีสิ้นหมนุเวียนอื่นลดลง 59 ลา้นบาท 

5.3 ส่วนของผู้ถือหุน้ 

ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2564 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น 8,039 ลา้นบาท ลดลงจากส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่  31 ธันวาคม 
2563 จ านวน 267 ลา้นบาท หรือลดลงรอ้ยละ 3 เป็นผลมาจากขาดทนุสทุธิส าหรบังวด 6 เดือนปี 2564  

  

จึงเรยีนมาเพื่อทราบ 

 

            ขอแสดงความนบัถือ 

                                                                         นายธีรชัย ์ประทมุสวุรรณ  
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