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ที่ PLAT 006./2562 

วนัท่ี 18 กมุภาพนัธ์ 2562 

เร่ือง  ชีแ้จงผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทยอ่ยส าหรับปี 2561  

เรียน  กรรมการผู้จดัการ 

          ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย (“บริษัทฯ”) ขอรายงานผลการด าเนินงานส าหรับปี 2561 

สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯมีก าไรส าหรับงวดเพิ่มขึน้จ านวน 13 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 2 เมื่อเปรียบเทียบ

กบัปี 2560 ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 

 

 

 

 

 

1. รายได้จากการด าเนินงาน 

บริษัทฯมีรายได้รวมส าหรับปี 2561 และ 2560 จ านวน 2,117 ล้านบาท และจ านวน 2,059 ล้านบาทตามล าดบั 
เพิ่มขึน้จ านวน 58 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 3 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2560 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1.1 รายได้จากการให้เช่าและบริการ 

บริษัทฯมีรายได้จากการให้เช่าและบริการส าหรับปี 2561 เพิ่มขึน้จ านวน 73 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 6 เมื่อ

เปรียบเทียบกบัปี 2560 เนื่องจากการปรับเพิ่มขึน้ของอตัราคา่เชา่พืน้ท่ีของโครงการ เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ ซึง่สง่ผล

ให้รายได้ค่าเช่าพืน้ที่และบริการพืน้ที่เช่าเพิ่มขึน้จ านวน 24 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 3 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 

นอกจากนี ้บริษัทฯสามารถเพิ่มรายได้จากการบริหารพืน้ที่สว่นกลางของโครงการ เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ให้สงูขึน้

เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2560 จากการจดักิจกรรม (Event) และผู้สนบัสนนุทางการตลาด (Marketing Sponsorship)  

 

รายการ 
2561 2560 ผลแตกต่าง 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
รายได้จากการให้เชา่และบริการ 1,332 63 1,259 61 73 6 
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม 434 20 395 19 39 10 
รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 268 13 269 13 (1) (1) 

รายได้อื่น 83 4 136 7 (53) (39) 

รวมรายได้ 2,117 100 2,059 100 58 3 
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ส าหรับกิจกรรมต่างๆภายในศูนย์การค้า ส่งผลให้รายได้ส่วนนีเ้พิ่มขึน้จ านวน 23 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 21 เมื่อ

เปรียบเทียบกบัปี 2560 

 นอกจากนี ้บริษัทฯได้เปิดด าเนินงานจากเดิมจ านวน 5 วนัเป็นทกุวนัส าหรับโครงการ นีออน ไนท์ บาซาร์ ตัง้แต่

เดือนตลุาคม 2560 และมีการปรับเพิ่มราคาค่าเช่าพืน้ที่ภายหลงัจากบริษัทฯได้มีการปรับปรุงโครงการดงักลา่วแล้วเสร็จ 

ประกอบกบับริษัทฯได้เปิดด าเนินงานโครงการ นีออน ไนท์ บาซาร์ เฟส 2 ในเดือนธันวาคม 2561 จึงสง่ผลให้รายได้จาก

การให้เช่าและบริการเพิ่มขึน้  

1.2 รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม 

บริษัทฯมีรายได้จากการประกอบกิจการโรงแรมส าหรับปี 2561 เพิ่มขึน้จ านวน 39 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 

10 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2560 เนื่องจากบริษัทฯมีอตัราการเข้าพกัเฉลีย่และอตัราคา่เชา่ห้องพกัรายวนัเพิ่มสงูขึน้ ส าหรับปี 

2561 บริษัทฯมีอตัราคา่การเข้าพกัเฉลีย่อยูท่ี่ร้อยละ 91 (ปี 2560: ร้อยละ 88) ปรับตวัสงูขึน้ร้อยละ 3 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 

2560 เนื่องจากบริษัทฯมีลกูค้าซึง่จองผ่านระบบการจองห้องพกัออนไลน์เพิ่มสงูขึน้และอตัราคา่ห้องพกัเฉลี่ยของปี 2561 

เท่ากบัจ านวน 3,502 บาท/ห้อง/คืน (ปี 2560 : 3,284 บาท/ห้อง/คืน) ปรับตวัสงูขึน้ร้อยละ 7 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2560 

เนื่องจากมีความต้องการห้องพกัจ านวนมาก จึงสง่ผลให้บริษัทฯสามารถปรับอตัราค่าห้องพกัอาศยัได้สงูขึน้ ประกอบกบั

ในช่วงเดือนตลุาคม 2560 บริษัทฯมีห้องพกัเพิ่มขึน้จากเดิมจ านวน 5 ห้อง และมีรายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดื่ม

เพิ่มขึน้จากงานจดัเลีย้งของกลุม่สมัมนาและงานแตง่งาน จึงสง่ผลให้บริษัทฯมีรายได้จากการประกอบกิจการโรงแรมเพิ่ม

มากขึน้ 

1.3 รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 

รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดื่มของโครงการ เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ส าหรับปี 2561 ลดลงจ านวน 
1 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 เนื่องจากบริษัทฯมีรายได้จากการขายเคร่ืองดื่มลดลง  แต่
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯยงัคงมีรายได้จากการขายอาหารเพิ่มสงูขึน้ โดยปี 2561 บริษัทฯมีรายได้จากการขายอาหารเพิ่มขึน้
ร้อยละ 1 จากการปรับเปลี่ยนร้านอาหารภายในศนูย์อาหารให้มีความหลากหลายสามารถตอบสนองความต้องการของ
ลกูค้าได้เพิ่มขึน้  

1.4 รายได้อื่น 

รายได้อื่นของบริษัทฯส าหรับปี 2561 ลดลงจ านวน 53 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 39 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 
2560 โดยส่วนใหญ่ประกอบด้วย ดอกเบีย้รับจากเงินฝากธนาคาร ก าไรจากผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีและมลูค่า
สินทรัพย์สทุธิ (NAV) ของเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพื่อค้าและก าไรจากการขายหลกัทรัพย์เพื่อค้า ทัง้นี ้เนื่องจากในปี 2561 
บริษัทฯน าเงินฝากประจ าและเงินลงทุนในกองทุนตราสารหนีไ้ปใช้ในการก่อสร้างโครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบ็งคอก จึง
สง่ผลให้บริษัทฯมีเงินฝากประจ าและเงินลงทนุลดลงเมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2560 ประกอบกบัในปี 2561 อตัราผลตอบแทน 
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จากการลงทุนของเงินฝากประจ าและเงินลงทุนในตราสารหนีล้ดลงตามภาวะตลาดเงิน จึงส่งผลให้บริษัทฯมีรายได้อื่น
ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2560 

ต้นทุนรวม 

บริษัทฯมีต้นทนุรวมส าหรับปี 2561 จ านวน 727 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 17 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 2 เมื่อ

เปรียบเทียบกบัปี 2560 โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 

 

 

 

  

2.1 ต้นทุนในการให้เช่าและบริการ 

บริษัทฯมีต้นทุนในการให้เช่าและบริการส าหรับ ปี 2561 เพิ่มขึน้จ านวน 9 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 3 เมื่อ
เปรียบเทียบกบัปี 2560 เนื่องจากบริษัทฯมีต้นทนุค่าเช่าและค่าบริการเพิ่มขึน้จ านวน 3 ล้านบาท จากการเช่าเหมาพืน้ที่
จากนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แพลทินมั แฟชั่น มอลล์ โดยบริษัทฯจะจ่ายค่าเช่าซึ่งผนัแปรตามยอดรายได้ค่าเช่าและ
บริการที่บริษัทฯได้รับจากลกูค้าและต้นทนุคา่เช่าโครงการ นีออน ไนท์ บาซาร์เพิ่มสงูขึน้จากคา่เช่าพืน้ที่สว่นต่อขยายและ
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการดงักลา่วส าหรับการเปิดโครงการ นีออน ไนท์ บาซ่าร์เฟส 2 ในเดือนธันวาคม 2561 
นอกจากนี ้บริษัทฯมีต้นทุนค่าภาษีโรงเรือนเพิ่มขึน้จ านวน 3 ล้านบาทจากค่าภาษีโรงเรือนปี 2560 ของโครงการเดอะ 
วอร์ฟ สมยุซึ่งบริษัทฯตัง้คา่ใช้จ่ายค้างจ่ายต ่ากวา่ที่จ่ายจริงสง่ผลให้ต้องช าระคา่ใช้จ่ายสว่นเพิ่มในปี 2561  และต้นทนุคา่
ไฟฟ้าเพิ่มขึน้จ านวน 3 ล้านบาท โดยสว่นใหญ่เกิดจากการเปิดด าเนินการทกุวนัของโครงการ นีออน ไนท์ บาซาร์ และเร่ิม
เปิดด าเนินการโครงการเฟส 2 ในเดือนธนัวาคม 2561 ตามที่ได้กลา่วมาแล้วข้างต้น 

2.2 ต้นทุนการประกอบกิจการโรงแรม 

บริษัทฯมีต้นทุนประกอบกิจการโรงแรมส าหรับปี 2561 เพิ่มขึน้จ านวน 11 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 6 เมื่อ
เปรียบเทียบกบัปี 2560 เนื่องจากคา่ใช้จา่ยที่จ่ายให้แกต่วัแทนการเดินทาง (Travel Agency) และคา่ธรรมเนียมในการจอง
ห้องพกั ( Reservation Fee) เพิ่มขึน้จ านวน 5 ล้านบาท และจ านวน 4 ล้านบาทตามล าดบั ซึง่คา่ใช้จ่ายทัง้ 2 รายการนีจ้ะ
ผนัแปรตามยอดรายได้ห้องพกัที่เพิ่มสงูขึน้ และการเพิ่มขึน้ของคา่ต้นทนุอาหารและเคร่ืองดื่มจ านวน 3 ล้านบาท ซึง่ผนั 

 

รายการ 
2561 2560 ผลแตกต่าง 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

 ต้นทนุในการให้เช่าและบริการ 327 25 318 25 9 3 
 ต้นทนุประกอบกิจการโรงแรม 197 45 186 47 11 6 
 ต้นทนุขายอาหารและเคร่ืองดืม่ 203 76 206 77 (3) (1) 
  รวมต้นทุนขาย 727 36 710 37 17 2 
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แปรตามรายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดื่มที่เพิ่มขึน้  ขณะที่ บริษัทฯมีทรัพย์สินในการคิดค่าเสื่อมราคาจนครบอายุ
การใช้งานเพิ่มขึน้ท าให้คา่เสือ่มราคาลดลงจ านวน 1 ล้านบาท  

2.3 ต้นทุนขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 

บริษัทฯมีต้นทนุขายอาหารและเคร่ืองดื่มส าหรับปี 2561 ลดลงจ านวน 3 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1 เมื่อ
เปรียบเทียบกบัปี 2560 ซึง่สว่นใหญ่เป็นต้นทนุทางตรงที่ผนัแปรตามยอดรายได้จากการขายเคร่ืองดื่ม และต้นทนุคา่เสือ่มi
ราคาที่ลดลงเนื่องจากมีทรัพย์สนิที่คิดคา่เสือ่มราคาจนครบอายใุช้งานเพิม่ขึน้  

3. ก าไรขัน้ต้น 

ปี 2561 บริษัทฯมีก าไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้จ านวน 94 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 8 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 

เนื่องจากบริษัทฯมีการเติบโตของรายได้ในแตล่ะธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 

 

 

 

 

  ส าหรับปี 2561 บริษัทฯมีอตัราก าไรขัน้ต้นส าหรับธุรกิจหลกัรวมเทา่กบัร้อยละ 64 สงูกวา่อตัราก าไรขัน้ต้นในปี 
2560 ซึง่มีอตัราก าไรขัน้ต้นเทา่กบัร้อยละ 63 ซึง่สามารถสรุปรายละเอียดได้ ดงันี ้

 ธุรกิจให้เช่าพืน้ที่และบริการ  มีอัตราก าไรขัน้ต้นส าหรับปี 2561 เท่ากับร้อยละ 75 ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อ
เปรียบเทียบกบัปี 2560 ขณะที่ บริษัทฯมีก าไรขัน้ต้นส าหรับปี 2561 เพิ่มขึน้จ านวน 64 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้
ร้อยละ 7 เนื่องจากการปรับเพิ่มขึน้ของอตัราค่าเช่าพืน้ที่และการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการบริหารจดัการพืน้ที่
ส่วนกลางของโครงการ เดอะ แพลทินมั แฟชัน มอลล์ ซึ่งถูกน ามาจัดกิจกรรม(Event)เพิ่มขึน้และรายได้จาก
ผู้สนบัสนนุทางการตลาด (Marketing Sponsorship)เพิ่มขึน้ ประกอบกบับริษัทฯได้เปิดด าเนินงานทกุวนัและเร่ิม
เปิดด าเนินงานโครงการเฟส 2 ส าหรับโครงการ นีออน ไนท์ บาซาร์ ส่งผลให้รายได้เพิ่มสงูขึน้ตามเหตุผลที่ได้
กลา่วมาข้างต้น 

  ธุรกิจโรงแรม มีอตัราก าไรขัน้ต้นส าหรับปี 2561 และ 2560 เท่ากับอตัราร้อยละ 55 และ 53 ตามล าดบั โดย
บริษัทฯมีอตัราก าไรขัน้ต้นของปี 2561 สงูกว่าปี 2560 เนื่องจากบริษัทฯมีรายได้จากการประกอบธุรกิจโรงแรม
เพิ่มขึน้จากการเพิ่มขึน้ของอตัราการเข้าพกัอาศยั อัตราค่าห้องพกัเฉลี่ย และรายได้ค่าอาหารและเคร่ืองดื่ม 
รวมทัง้การเพิ่มขึน้ของจ านวนห้องพกัจากเดิมอีก 5 ห้อง ตามเหตผุลที่กลา่วมาข้างต้น 

รายการ 
2561 2560 ผลแตกต่าง 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
ธุรกิจให้เชา่พืน้ท่ีและบริการ 1,005 75 941 75 64 7 
ธุรกิจโรงแรม 237 55 209 53 28 13 
ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดืม่ 65 24  63 23 2 3 
รวมก าไรขัน้ต้น 1,307 64 1,213 63 94 8 
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  ธุรกิจขายอาหารและเคร่ืองดื่ม มีอตัราก าไรขัน้ต้นส าหรับปี 2561 และ 2560 เทา่กบัอตัราร้อยละ 24 และ 23 
ตามล าดบั โดยบริษัทฯมีอตัราก าไรขัน้ต้นส าหรับปี 2561 สงูกวา่ปี 2560 เนื่องจากบริษัทฯมีต้นทนุคา่เสือ่มราคา
ลดลงจากการท่ีมีทรัพย์สนิท่ีคิดคา่เสือ่มราคาจนครบอายใุช้งานเพิ่มขึน้  

4. ค่าใช้จ่าย 

      

4.1 ค่าใช้จ่ายในการขาย 

 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายในการขายส าหรับปี 2561 เพิ่มขึน้จ านวน 15 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ ร้อยละ 22 เมื่อ
เปรียบเทียบกบัปี 2560 เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของคา่ใช้จ่ายด้านโฆษณาประชาสมัพนัธ์ และคา่ใช้จ่ายด้านบคุลากรส าหรับ
รองรับการเปิดโครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก 

4.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 บริษัทฯมีคา่ใช้จา่ยในการบริหารส าหรับปี 2561 เพิ่มขึน้จ านวน 20 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 7 เมื่อ
เปรียบเทียบกบัปี 2560 เนื่องจากบริษัทฯมีคา่ที่ปรึกษาและคา่ใช้จ่ายในการบริหารจดัการโรงแรมเพิ่มขึน้จ านวน 4 ล้าน
บาท คา่ไฟฟา้เพิม่ขึน้จ านวน 2 ล้านบาท คา่ใช้จ่ายด้านบคุลากรส าหรับรองรับการเปิดตวัโครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบ็งคอก
เพิ่มขึน้จ านวน 8 ล้านบาท และมคีา่ใช้จา่ยในการบริหารอื่นเพิ่มขึน้จ านวน 6 ล้านบาท  

4.3 ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

บริษัทฯมีคา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ส าหรับปี 2561 ลดลงจ านวน 3 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 3 เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 
2560 เนื่องจากในปี 2560 บริษัทฯได้มีการบนัทกึตดัจา่ยผลขาดทนุทางภาษีสะสมยกมา 5 ปี ที่ไมส่ามารถน ามาหกั
ลดหยอ่นภาษีเงินได้นิติบคุคลได้ทนัในอนาคตเป็นคา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้นิติบคุคลตามหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขของ
กรมสรรพากร อยา่งไรก็ตามหากไมร่วมการตดัจ่ายผลขาดทนุทางภาษีทีก่ลา่วมาข้างต้น คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้จะผนัแปร
ตามผลการด าเนินงานของบริษัทฯที่ปรับตวัดีขึน้  

 

 

 

รายการ 
2561 2560 ผลแตกต่าง 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
คา่ใช้จา่ยในการขาย 84 4 69 3 15 22 
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 306 14 286 14 20 7 
คา่ใช้จา่ยทางการเงิน 1 - 1 - - - 
คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 214 10 221 11 (7) 3 
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5 ก าไรส าหรับงวด 

 

 

ปี 2561 บริษัทฯมีก าไรส าหรับงวดจ านวน 785 ล้านบาท เพิม่ขึน้จ านวน 13 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 2 เมื่อ
เปรียบเทียบกบัปี 2560 เนื่องจากบริษัทฯมีก าไรขัน้ต้นจากธุรกิจให้เช่าและบริการ ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจอาหารและ
เคร่ืองดื่มเพิม่ขึน้จ านวน 64 ล้านบาท 28 ล้านบาท และ 2 ล้านบาทตามล าดบั ขณะที่ คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร
เพิ่มขึน้จ านวน 35 ล้านบาท คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ลดลงจ านวน 7 ล้านบาท และบริษัทฯมีรายได้อืน่ลดลงจ านวน 53 ล้าน
บาท เหตุผลตามรายละเอียดทีก่ลา่วมาแล้วข้างต้น 

 
6 ฐานะทางการเงนิ 

 

 

 

 

 

 6.1 สินทรัพย์รวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯมีสนิทรัพย์รวมเพิ่มขึน้จ านวน 847 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 8 เมื่อ
เปรียบเทียบกบัสิน้ปี 2560 โดยมีสาเหตดุงันี ้

 สินทรัพย์หมุนเวียน ลดลงจ านวน 724 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 13 เนื่องจากเงินสดและรายการ
เทียบเทา่เงินสดและเงินลงทนุชัว่คราวลดลงจ านวน 824 ล้านบาท เนื่องจากในระหวา่งปีบริษัทฯได้
จ่ายช าระคา่ก่อสร้างในการพฒันาโครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ืน่
เพิ่มขึน้จ านวน 4 ล้านบาท และ สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่นเพิ่มขึน้จ านวน 96 ล้านบาท จากภาษีซือ้ของ
คา่ก่อสร้างโครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบ็งคอก 

 สนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน เพิ่มขึน้จ านวน 1,571 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 32 เนื่องจาก
อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุและเงินจา่ยลว่งหน้าคา่ก่อสร้างเพิ่มขึน้จ านวน 1,546 ล้านบาท จาก
การเพิม่ขึน้ของเงินลงทนุส าหรับคา่ก่อสร้างโครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก สทิธิการเชา่เพิม่ขึน้
จ านวน 32 ล้านบาทเพราะบริษัทฯท าสญัญาเช่าปลกูสร้างอาคารอายสุญัญาเชา่ 15 ปี โดยบริษัทฯ

รายการ 
2561 2560 ผลแตกต่าง 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 
ก าไรส าหรับงวด 785 37 772 37 13 2 

 
รายการ 

31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560 ผลแตกต่าง 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

สนิทรัพย์รวม 11,338 100 10,491 100 847 8 
หนีส้นิรวม 2,377 21 1,757 17 620 35 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 8,961 79 8,734 83 227 3 
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ยกกรรมสทิธ์ิอาคารให้กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลงัเมื่อสร้างอาคารแล้วเสร็จ และสนิทรัพย์ไม่
หมนุเวยีนอื่นเพิ่มขึน้จ านวน 15 ล้านบาท ขณะที ่ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์ลดลงจ านวน 1 ล้านบาท 
และสนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนลดลงจ านวน 21 ล้านบาท จากการตดัจ าหนา่ยทางเดินโครงการ อาร์วอร์ค 
เป็นคา่ใช้จ่าย  

6.2 หนีส้นิรวม 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯมีหนีส้นิรวมเพิ่มขึน้จ านวน 620 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 35 เมื่อ
เปรียบเทียบกบัสิน้ปี 2560 เนื่องจากบริษัทฯมีเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้จ านวน 301 ล้านบาทและเงินประกนั
ผลงานเพิ่มขึน้จ านวน 62 ล้านบาท จากเจ้าหนีผู้้ รับเหมาก่อสร้าง โครงการ เดอะมาร์เก็ต แบง็คอก และคา่เช่าที่ดินระยะยาว
ค้างจ่ายจากการรับรู้คา่สทิธิการเช่าโครงการ เดอะมาร์เก็ต แบงคอกเพิ่มขึน้จ านวน 215 ล้านบาท มีเงินมดัจ าคา่เช่าระยะ
สัน้และระยะยาวเพิ่มขึน้จ านวน 159 ล้านบาท และหนีส้นิอื่นๆเพิ่มขึน้จ านวน 42 ล้านบาท ขณะที่ บริษัทฯมีรายได้รับ
ลว่งหน้าจากคา่เชา่ระยะสัน้และระยะยาวลดลงจ านวน 159 ล้านบาทจากการบนัทกึรับรู้เป็นรายได้คา่เชา่ในปี 2561   

6.2 ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บริษัทฯมีสว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้จ านวน 227 ล้านบาท คิดเป็นเพิม่ขึน้ร้อยละ 3 เมื่อ
เปรียบเทียบกบัสิน้ปี 2560 เนื่องจากบริษัทฯมีก าไรส าหรับปี 2561 จ านวน 785 ล้านบาท มีก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอื่นจากผล
ก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัจ านวน 2 ล้านบาท และมีการจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น
จ านวน 560 ล้านบาท 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

        ขอแสดงความนบัถือ 

     

 

                               (นายสมชาย วรุณพนัธุลกัษณ์) 

         รองกรรมการผู้จดัการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน 

 

ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ 

โทรศพัท์: 02-121-9999 ตอ่ 55 

โทรสาร 02-121-9500 


