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ค าอธิบายเกี่ยวกับฐานะการเงนิและผลการด าเนินงาน: 

เมื่อพิจารณางบก าไรขาดทนุรวมของบริษัทฯ ในระหวา่งปีพ.ศ. 2554 ถึงปี พ.ศ. 2556 กลุม่บริษัทมีรายได้จากการด าเนินงาน 
ซึง่ประกอบด้วยแหลง่รายได้ 3 สว่น ได้แก่ รายได้ค่าเช่าและบริการ รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม และรายได้จาก
การขายอาหารและเคร่ืองดื่ม ตามล าดบั โดยรายได้จากการด าเนินงานของบริษัทฯเติบโตมาอย่างต่อเนื่องจาก 647.9 ล้าน
บาท ในปี พ.ศ. 2554 เป็น 967.9 ล้านบาท ในปีพ.ศ. 2555 และเพิ่มเป็น 1,115.1 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2556 คิดเป็นอตัรา
การเติบโตเฉลีย่ (CAGR) ร้อยละ 31.2 ตอ่ปี นอกจากนีบ้ริษัทฯยงัสามารถท าก าไรได้เพิ่มสงูขึน้ในแตล่ะรอบปีบญัชี สงัเกตได้
จากอตัราก าไรขัน้ต้นที่เพิ่มสงูขึน้จากร้อยละ 45.6 ในปี พ.ศ. 2554 เป็นร้อยละ 46.9 ในปีพ.ศ. 2555 และเพิ่มเป็นร้อยละ 
52.2 ในปี พ.ศ. 2556 ซึง่อตัราก าไรขัน้ต้นที่เพิ่มสงูขึน้นัน้มีสาเหตมุาจากการเพิ่มอตัราค่าเช่าพืน้ที่และผลประกอบการของ
กิจการโรงแรมที่ดีขึน้หลงัจากเร่ิมเปิดด าเนินการได้เพียง 1 เดือนในปี พ.ศ.2554 อีกทัง้บริษัทฯยงัสามารถบริหารให้ต้นทุน
เติบโตน้อยกว่ารายได้ ท าให้บริษัทฯมีก าไรสทุธิเพิ่มสงูขึน้จาก 68.7 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2554 เป็น 167.5 ล้านบาท ในปี
พ.ศ. 2555 และเพิ่มขึน้เป็น 245.4 ล้านบาทในปี พ.ศ. 2556 คิดเป็นอตัราการเติบโตเฉลีย่ (CAGR) ร้อยละ 89.0 ตอ่ปี 

รำยได้จำกกำรด ำเนินงำนเพิ่มขึน้จำก1,115.1 ล้ำนบำท ในปี พ.ศ.2556เป็น 1,390.9 ล้ำนบำท ในปี พ.ศ. 2557 คิดเป็น
อตัรำกำรเติบโตร้อยละ 24.7 โดยปัจจัยหลกัที่ส่งเสริมอตัรำกำรเติบโตของรำยได้จำกกำรด ำเนินงำน คือกำรเพิ่มขึน้ของ
รำยได้คำ่เช่ำและบริกำร ซึง่ธุรกิจให้เช่ำพืน้ท่ีเป็นธุรกิจที่คอ่นข้ำงมัน่คงเนื่องจำกเป็นกำรเรียกช ำระค่ำเช่ำตำมที่ก ำหนดไว้ใน
สญัญำเช่ำพืน้ท่ี ท ำให้ธุรกิจดงักลำ่วได้รับผลกระทบจำกเหตกุำรณ์ควำมไมส่งบทำงกำรเมืองในช่วงไตรมำสแรกถึงกลำงไตร
มำสที่สองของปี พ.ศ. 2557 น้อยกว่ำธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอำหำรและเคร่ืองดื่ม บริษัทฯมีก ำไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้จำก 582.1 
ล้ำนบำท ในปี พ.ศ. 2556 เป็น 835.9 ล้ำนบำท ในปี พ.ศ. 2557 คิดเป็นอตัรำก ำไรขัน้ต้นร้อยละ 52.2 ในปี พ.ศ. 2556 และ
เพิ่มสงูขึน้เป็นร้อยละ 60.1ในปีพ.ศ. 2557 

ส ำหรับปีพ.ศ. 2556 และปีพ.ศ. 2557 บริษัทฯมีก ำไรสทุธิจ ำนวนเท่ำกบั 245.4 ล้ำนบำท และ 436.5 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั 
คิดเป็นอตัรำกำรเติบโตร้อยละ 77.8 โดยอตัรำก ำไรสทุธิของบริษัทฯส ำหรับปีพ.ศ. 2556 และส ำหรับปี พ.ศ. 2557 เท่ำกับ
ร้อยละ 21.0 และร้อยละ 30.2 ตำมล ำดบั โดยกำรเติบโตของก ำไรสทุธิของบริษัทฯเป็นผลมำจำกอตัรำก ำไรขัน้ต้นที่ปรับตวั
เพิ่มสงูขึน้ รวมถึงกำรลดลงของคำ่ใช้จ่ำยทำงกำรเงินซึง่เป็นผลมำจำกกำรท่ีบริษัทฯมีกำรทยอยจ่ำยช ำระคืนภำระหนีส้ินที่มี
ดอกเบีย้ในช่วงระหวำ่ง 9 เดือนแรกของปี พ.ศ.2557 

เมื่อพิจารณาถึงฐานะทางการเงินของบริษัทฯพบว่าสินทรัพย์รวม ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 
2556 มีมลูค่าเท่ากบั 4,217.1 ล้านบาท 4,057.6 ล้านบาท และ 4,374.5 ล้านบาท ตามล าดบั โดยมลูค่าสินทรัพย์รวมใน
พ.ศ. 2555 ลดลงร้อยละ 3.8 จากปี พ.ศ. 2554 และมลูค่าสินทรัพย์รวมในปี พ.ศ. 2556 เพิ่มขึน้ร้อยละ 7.8 จากปี พ.ศ. 
2555 โดยการเปลีย่นแปลงมลูคา่สนิทรัพย์มีสาเหตหุลกัมาจากการลงทนุเพิ่มเติมในสนิทรัพย์ถาวร และการเปลีย่นแปลงของ
มลูค่าเงินลงทนุชั่วคราวที่แปรผนัไปตามแผนการใช้เงินของบริษัทฯ  อย่างไรก็ดีการเพิ่มขึน้ของมลูค่าสินทรัพย์ในปี พ.ศ. 
2556 นัน้สว่นหนึง่เกิดจากรายการปรับปรุงเพื่อสะท้อนเงินลงทนุในบริษัท เดอะ แพลทินมั สมยุ จ ากดั และบริษัท แพลทินมั 
พลาซา่ จ ากดั 

สนิทรัพย์รวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 มีมลูคา่เทา่กบั 4,107.2 ล้านบาท ลดลง 267.3 ล้านบาท จากมลูค่า ณ วนัที่ 
31 ธนัวาคม พ.ศ. 2556 ที่ 4,374.5 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6.1 โดยมีสาเหตหุลกัจากการลดลงของเงินสดและรายการ
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เทียบเทา่เงินสดและเงินลงทนุชัว่คราว เนื่องจากบริษัทฯน าเงินบางสว่นที่บริษัทฯมีอยู่ไปจ่ายช าระคืนหนีเ้งินกู้ ระยะยาวจาก
สถาบนัการเงินในช่วงระหวา่งเดือนกนัยายน พ.ศ.2557  

ในส่วนของหนีส้ินรวมของกลุ่มบริษัทฯ  ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556 มีมูลค่ำเท่ำกับ  
3,556.0 ล้ำนบำท 2,929.0 ล้ำนบำท และ 2,155.2 ล้ำนบำท ตำมล ำดบั คิดเป็นอตัรำที่ลดลงร้อยละ 17.6 และ ร้อยละ 26.4 
ตำมล ำดับ โดยกำรลดลงของมูลค่ำหนีส้ินรวมนัน้มีสำเหตุหลกัมำกจำกกำรช ำระคืนเงินกู้ ยืมระยะยำวทัง้จำกบุคคลที่
เก่ียวข้องกันและจำกสถำบันกำรเงิน ในปีพ.ศ. 2556 บริษัทฯ มีกำรช ำระคืนเงินกู้ ยืมระยะยำวจำกบุคคลที่เก่ียวข้องกัน
ทัง้หมดเป็นจ ำนวนทัง้สิน้ 763.4 ล้ำนบำท นอกจำกนีก้ำรลดลงของมูลค่ำหนีส้ินรวมยังมีผลจำกกำรลดลงของจ ำนวน
ดอกเบีย้ค้ำงจ่ำย – บคุคลที่เก่ียวข้องกนั ซึง่บริษัทฯได้ทยอยช ำระไปพร้อมกบักำรช ำระคืนเงินกู้ยืมจำกบคุคลที่เก่ียวข้องกนั 
รวมถึงบริษัทฯมีกำรทยอยตดัรับรู้รำยได้ค่ำเช่ำรับลว่งหน้ำเป็นรำยได้ในระหว่ำงงวดท ำให้มลูค่ำรำยได้ค่ำเช่ำรับลว่งหน้ำที่
บนัทกึไว้เป็นสว่นหนึง่ของหนีส้นิรวมของบริษัทฯลดลงอีกด้วย 

หนีส้นิรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2557 มีมลูคา่เทา่กบั 1,471.1 ล้านบาท ลดลง 684.1 ล้านบาท จากมลูค่า ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม พ.ศ. 2556 ที่ 2,155.2 ล้านบาท คิดเป็นอตัราการลดลงร้อยละ 31.7โดยมีสาเหตหุลกัจากการลดลงของเงินกู้ ระยะ
สัน้จากบคุคลที่เก่ียวข้องกนั เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน และรายได้คา่เช่ารับลว่งหน้า 

สว่นของผู้ ถือหุ้นของกลุม่บริษัทฯ เพิ่มขึน้จาก 661.1 ล้านบาท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เป็น 1,128.6 ล้านบาท ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2555 โดยแบง่เป็นสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯจ านวน 827.1 ล้านบาท และสว่นของผู้ที่มีสว่นได้เสีย
ที่ไมม่ีอ านาจควบคมุของบริษัทยอ่ย คือ บริษัท เดอะ แพลทินมั มาร์เก็ต จ ากดั (บริษัท เดอะ แพลทินมั มาร์เก็ต จ ากดั จดัตัง้
ขึน้ในปีพ.ศ. 2555) จ านวน 301.4 ล้านบาท(ซึ่งประกอบด้วยการเพิ่มทุนของบริษัทย่อยจัดตัง้ใหม่ภายใต้การควบคุม
เดียวกนัจ านวน 300 ล้านบาท และก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี พ.ศ.2555 จ านวน 1.4 ล้านบาท)ทัง้นีต้้องมีการแยก
รายการดงักลา่วออกมาต่างหากเนื่องจาก ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2555 ยงัไม่ได้มีการแลกหุ้น (Share Swap) ระหว่าง
บริษัท เดอะ แพลทินมั มาร์เก็ต จ ากดั และบริษัท เอส.พี.ที. แมเนจเม้นท์ จ ากดั (ซึง่เป็น 1 ในบริษัทท่ีมาควบรวมเป็นบริษัทฯ 
เมื่อต้นเดือนธันวาคม พ.ศ.2556) ดงันัน้ ณ สิน้ปี พ.ศ.2555 บริษัทฯจึงยังไม่ได้เข้าลงทุนและถือหุ้นของบริษัท เดอะ 
แพลทินมั มาร์เก็ต จ ากดั แตอ่ยา่งใด ดงันัน้ บริษัทฯจึงไมส่ามารถรับรู้ก าไรและสนิทรัพย์สทุธิของบริษัท เดอะ แพลทินมั มาร์
เก็ต จ ากัด เป็นของบริษัทฯบนงบการเงินได้เมื่อเปรียบเทียบเฉพาะสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ มีการเติบโตร้อยละ 25.1 
จากการเพิ่มขึน้ก าไรสะสม ซึ่งเป็นผลก าไรสทุธิจากการด าเนินของบริษัทฯที่เติบโตขึน้ และเมื่อเปรียบเทียบการเติบโตของ
สว่นของผู้ ถือหุ้นซึง่รวมถึงสว่นของผู้มีสว่นได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคมุของบริษัทย่อย มีการเติบโตร้อยละ 70.7 จากปี พ.ศ. 
2554 เนื่องจากในปี พ.ศ. 2555 บริษัทฯมีก าไรสะสมที่ยงัไม่ได้จดัสรรเพิ่มขึน้ รวมถึงมีการรับรู้สว่นของผู้มีสว่นได้เสียที่ไม่มี
อ านาจควบคมุของบริษัทย่อย และในปี พ.ศ. 2556 สว่นของผู้ ถือหุ้นรวมส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมของ
บริษัทยอ่ยเพิ่มขึน้จาก 1,128.6 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2555 เป็น 2,219.3 ล้านบาท คิดเป็นอตัราการเติบโตร้อยละ 96.6 ซึ่งมี
สาเหตหุลกัมาจากการเพิ่มทนุอีกจ านวน 1,074.5 ล้านบาท  

ในเดือนมิถนุายน พ.ศ. 2557 บริษัทฯมีการเพิ่มทนุจดทะเบียนจากเดมิจ านวน 1,946.5 ล้านบาท เป็น 2,800 ล้านบาท โดยมี
การแบง่หุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม จ านวน 153.5 ล้านบาท ซึง่มีการเรียกช าระแล้ว และหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีจะเสนอ
ขายให้แก่ประชาชนทัว่ไปจ านวน 700.0 ล้านบาท ท าให้ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 บริษัทฯมีทุนจดทะเบียนที่เรียก
ช าระแล้วเพิ่มขึน้เป็น 2,100.0 ล้านบาท และมีสว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้เป็น 2,636.2 ล้านบาท  


