
การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานส าหรับงวดสามเดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน พ.ศ. 2558  

รายได้ 

(1) รายได้จากการด าเนินงาน 

รายได้จากการด าเนินงานของบมจ . เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป ส าหรับ งวดสามเดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน  พ.ศ. 2558 เทา่กบั 
397.4 ล้านบาท ซึง่เป็นจ านวนที่ใกล้เคียง    กบัรายได้จากการด าเนินงา นในไตรมาสที่ผา่นมาคือไตรมาสที่ 1 ของปี 2558 แต่
เติบโตขึน้ร้อยละ 18 เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัในปี 2557 โดยรายได้จากธุรกิจพืน้ท่ีเช่าและบริการ มีจ านวนที่ ใกล้เคียงกบั
ไตรมาสที่ 1 ของปี 2558 และเพิ่มขึน้ร้อยละ 9 จากไตรมาสที่ 2 ของปี 2557 ส าหรับธุรกิจโรงแรมมีรายได้เทา่กบั 84.8 ล้าน
บาท เพิ่มขึน้ ร้อยละ 65 จากไตรมาส 2 ปี 2557 ซึง่มีผลกระทบจากเหตกุารณ์ไมส่งบ ทางการเมือง ที่เกิดขึน้ในช่วงระยะเวลา
ดงักลา่ว และลดลงร้อยละ 5 จากไตรมาสที่ 1 ของปี 2558 ซึง่ไตรมาสที่ 1ยงัคงเป็นช่วงฤดกูาลทอ่งเทียว  สว่นธุรกิจการขา ย
อาหารและเคร่ืองดื่มมีรายได้ 61.2 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 11 จากไตรมาสที่ 2 ของปี 2557 และเพิ่มขึน้ร้อยละ 6 จากไตรมาส
ที่ 1 ของปี 2558 ทัง้นีเ้นื่องจาก จ านวนลกูค้า ที่เข้ามาจบัจ่ายใช้สอย ในศนูย์ค้าสง่เดอะ แพ ลทินมั กรุ๊ป มีจ านวนเพิ่ม มากขึน้
 รายได้จากการด าเนินงาน ส าหรับคร่ึงปีแรกของปี  2558 เทา่กบั 795.2 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จากคร่ึงปีแรกของปี 2557 
ร้อยละ 26 โดยทกุธุรกิจมีอตัราการเติบโตอยา่งตอ่เนื่อง  กลา่วคือธุรกิจพืน้ท่ีเช่าและบริการ เติบโตร้อยละ 15 ธุรกิจโรงแรม
เติบโตร้อยละ 90 สว่นธุรกิจขายอาหารและเคร่ืองดื่มเติบโตร้อยละ 17  

 เมื่อเปรียบเทียบกบัผลประกอบการคร่ึงปีหลงัของปี 2557 บริษัทมีรายได้จากการด าเนินงานเติบโตขึน้ร้อยละ 5 ซึง่มา
จากธุรกิจพืน้ท่ีเช่าเติบโตร้อยละ 5 ธุรกิจโรงแรมเติบโตร้อยละ9 อยา่งไรก็ตามธุรกิจศนูย์อาหารมีรายได้ลดลงจากคร่ึงปีหลงัของ
ปี 2557 ร้อยละ 2 เนื่องจากช่วงปลายปีเป็นช่วงที่มีจ านวนลกูค้าเข้าในศนูย์การค้ามากที่สดุ  

(2) รายได้แยกตามสว่นงาน 

 

เมื่อพิจารณารายได้แยกตามสว่นงานของบริษัทฯ รายได้หลกัยงัคงมาจากธุรกิจให้เช่าพืน้ท่ีและบริการท่ีเก่ียวข้อง โดยในไตร
มาส 2 ปี 2558 มีสดัสว่นร้อยละ 63 ซึง่ลดลงจาก 69% ในไตรมาสที่ 2 ปี 2557 เนื่องจากธุรกิจโรงแรม และธุรกิจการขาย

ล้านบาท % รายได้ ล้านบาท % รายได้ ล้านบาท % รายได้

รายได้คา่เชา่และบริการ 251.4       63% 231.8         69% 251.1         63%

รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม 84.8         21% 51.3            15% 88.8           22%

รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 61.2         15% 54.9            16% 57.9           15%

รายได้จากการด าเนินงาน 397.4     100% 338.1       100% 397.8      100%
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อาหารและเคร่ืองดื่มในไตรมาส 2 ปี 2557 เป็นช่วงที่ยงัมผีลกระทบทางการเมืองอยู ่จึงมีรายได้ลดลงและท าให้สดัสว่นรายได้
จากธุรกิจพืน้ท่ีเช่าและบริการซึง่ได้รับผลกระทบทีต่ ่ากวา่มีสดัสว่นรายได้สงูกวา่ปกติในช่วงระยะเวลาดงักลา่ว อยา่งไรก็ตาม
หลงัจากที่เหตกุารณ์เข้าสูภ่าวะปกติ สดัสว่นรายได้ของบริษัทได้กลบัสูอ่ตัราปกติ ดงัจะเห็นได้จากในไตรมาสที่ 1และ 2 ปี 
2558 รายได้จากธุรกิจให้เช่าพืน้ท่ีและบริการ รายได้จากธุรกิจโรงแรม และรายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดื่ม มีสดัสว่น
ร้อยละ 63  ร้อยละ 22 และร้อยละ 15 ของรายได้จากการด าเนินงานตามล าดบั   

 รายได้ธุรกิจพืน้ท่ีเช่าและบริการในไตรมาสที่ 2 ปี 2558 เทา่กบั 251.4 ล้านบาท ซึง่ใกล้เคียงกบัรายได้ในไตรมาสที่ 1
ปี 2558 แตเ่ติบโตเพิ่มขึน้ร้อยละ 8 เมื่อเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีทีผ่า่นมา โดยอตัราการเติบโตของรายได้ธุรกิจพืน้ท่ีเช่า
และบริการมีผลมาจากการปรับคา่เช่าพืน้ท่ีในระหวา่งการตอ่สญัญาเช่าพืน้ท่ีระยะสัน้ทัง้หมดภายในโครงการในช่วงปลายปี 
2557 รวมถึงในไตรมาสที่ 2 ปี 2558 บริษัทมีรายได้จากโครงการเดอะ วอร์ฟ สมยุ ที่อ าเภอ เกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี แล้ว 

อตัราการเช่าพืน้ท่ีศนูย์การค้าในปัจจบุนัมีดงันี ้ 
ไตรมาสที่ 2 ปี 2558  ไตรมาสที่ 2 ปี 2557 ไตรมาสที่ 1 ปี 2558 

ร้อยละ 99 ร้อยละ 99 ร้อยละ 99 

รายได้จากการด าเนินงานธุรกิจโรงแรม ซึง่ปัจจบุนัมีจ านวน 1 โรงแรมคือโรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ แพลทินมั ประตนู า้ ในช่วง
ไตรมาสที่ 2 ปี 2558 เทา่กบั 84.8 ล้านบาท เติบโตขึน้จาก 51.3 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 65 จากในไตรมาสที่ 2 ปี 2557 
และลดลงเลก็น้อยจาก 88.8 ล้านบาทในไตรมาสที่ 1 ปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 5  เนื่องจากธุรกิจโรงแรมในช่วงไตรมาสที่ 1 เป็น
ช่วงฤดกูาลทอ่งเที่ยว โดยอตัราการเข้าพกัของโรงแรม และรายได้คา่ห้องพกัเฉลีย่ตอ่ห้อง มีดงันี ้ 

 

นอกจากแหลง่รายได้จากการด าเนินงานทัง้ 2 รายการแล้ว บริษัทฯ ยงัมีรายได้ จากการขายอาหารและเคร่ืองดื่ม จากกิจการ
ร้านอาหารและศนูย์อาหารภายในโครงการ เดอะ แพลทินมั แฟชัน่มอลล์  ในไตรมาสที่ 2 ปี 2558 เทา่กบั  61.2 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้จาก 54.9 ล้านบาท หรือเติบโตร้อยละ 11 จากไตรมาสที่ 2 ปี 2557 ซึง่ยงัคงได้รับผลกระทบเลก็น้อยจากเหตกุารณ์ทาง
การเมืองในช่วงกลางไตรมาสที่ 2ของปี 2557  และเพิ่มขึน้ร้อยละ 6  จากไตรมาสที่ 1 ปี 2558 ซึง่มีรายได้จาการขายอาหาร
และเคร่ืองดื่มเทา่กบั 57.9 ล้านบาท  

(3) รายได้อื่น 

ไตรมาสที่ 2 ปี 2558 ไตรมาสที่ 2  ปี 2557 ไตรมาสที่ 1  ปี 2558

อตัราการเข้าพกั 89% 52% 90%

รายได้คา่ห้องเฉลี่ย(บาท/ห้อง) 2,907                             2,408                             2,945                             



รายได้อื่นในไตรมาสที่ 2 ปี 2558 มีมลูคา่ 45.3 ล้านบาท เพิ่มขึน้ในอตัราที่สงูมาก  จากทัง้ไตรมาสที่ 1 ปี 2558 และไตรมาสที่  
2 ปี 2557 สบืเนื่องจากการเพิ่มขึน้ของรายได้คา่ดอกเบีย้รับจากเงินฝากที่ได้จากการจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ให้แก่ประชาชนทัว่ไป 
ก าไร (ขาดทนุ) ที่ยงัไมไ่ด้เกิดขึน้จากการขายหลกัทรัพย์ และรายได้อื่นๆ 

ต้นทนุรวม 

(1) ต้นทนุรวมจากการด าเนินงาน 
 

 

ต้นทนุรวมจากการด าเนินงานของบมจ. เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป ส าหรับไตรมาสที่ 2 ปี. 2558 เทา่กบั 158.8 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อย
ละ 15 จากไตรมาสที่ 2 ของปี 2557 ซึง่เป็นการเพิ่มขึน้ท่ีน้อยกวา่อตัราการเพิ่มขึน้ของรายได้ในช่วงเวลาดงักลา่ว อยา่งไรก็ตาม
เมื่อเปรียบเทียบกบัไตรมาสที่ 1 ของปี 2558 ต้นทนุรวม ลดลงร้อยละ 0.2 ซึง่เป็นไปตามการลดลงของรายได้จากการ
ด าเนินงาน ซึง่ในไตรมาสที่ 2 ปี 2558 มีรายได้จากการด าเนินงานรวมลดลงร้อยละ 0.1 เมื่อเทียบกบัไตรมาสที่ 1 ปี 2558 

ต้นทนุรวมคร่ึงปีแรกของปี 2558 เทา่กบั 318 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 50 ล้านบาท จาก 268 ล้านบาทในคร่ึงปีแรกของปีที่ผา่นมา คิด
เป็นอตัราการเพิ่มขึน้ร้อยละ 19 ซึง่อตัราการเพิ่มขึน้ของต้นทนุยงัคงน้อยกวา่อตัราการเพิ่มขึน้ของรายได้ในช่วงเวลาเดียวกนั 

(1) ต้นทนุคา่เช่าและคา่บริการ 

มลูคา่ต้นทนุคา่เช่าและคา่บริการของบริษัทฯ ส าหรับ ไตรมาส 2 ปี 2558 เทา่กบั 63.2 ล้านบาท เพิ่มขึน้  5.3 ล้านบาท จาก 
57.9 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2557 หรือคิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 9  ซึง่การเพิ่มขึน้นีม้ีอตัราใกล้เคียงการเพิ่มขึน้ของรายได้
จากธุรกิจให้เช่าพืน้ท่ีและบริการ  และเพิ่มขึน้ 0.7 ล้านบาท จาก 62.5 ล้านบาท ในไตรมาสที ่1 ปี 2558 หรือคิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อย
ละ 1 เนื่องจากมีการปรับประมาณการคา่ใช้จ่ายของโครงการเดอะ วอร์ฟ สมยุ ให้ใกล้เคียงกบัข้อเท็จจริงมากที่สดุ 

(2) ต้นทนุการประกอบกิจการโรงแรม 

ล้านบาท % รายได้ ล้านบาท % รายได้ ล้านบาท % รายได้

ต้นทนุการให้เชา่และบริการ 63.2         25% 57.9            25% 62.5           25%

ต้นทนุประกอบกิจการโรงแรม 47.7         56% 35.3            69% 48.8           55%

ต้นทนุขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 47.9         78% 44.5            81% 47.8           83%

ต้นทุนจากการด าเนินงาน 158.8     40% 137.8       41% 159.1      40%
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ไตรมาสที่ 2 ปี 2558 บริษัทฯมีต้นทนุการประกอบกิจการโรงแรมเทา่กบั 47.7 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก 35.3 ล้านบาทในไตรมาสที่ 
2 ปี 2557 ซึง่เป็นช่วงที่เกิดเหตกุารณ์ไมส่งบทางการเมือง หรือคิดเป็นอตัราการเพิ่มขึน้ร้อยละ 35 โดยต้นทนุจะเพิ่มขึน้ตามการ
เพิ่มขึน้ของรายได้ แตก่ารเพิ่มขึน้ของต้นทนุดงักลา่วน้อยกวา่อตัราการเพิ่มขึน้ของรายได้ ในช่วงระยะเวลาเดียวกนั  และในไตร
มาสที่ 2 ปี 2558 บริษัทมีต้นทนุจากการประกอบกิจการโรงแรมลดลง 1.1 ล้านบาท จาก 48.8 ล้านบาทในไตรมาสที่ 1 ปี 2558 
หรือคิดเป็นร้อยละ 2 โดยอตัราการลดลงของต้นทนุการประกอบกิจการโรงแรมน้อยกวา่อตัราการลดล งของรายได้ในช่วงเวลา
เดียวกนั ทัง้นีอ้ตัราการเพิ่มขึน้หรือลดลงของต้นทนุประกอบกิจการโรงแรมจะมิได้เพิ่มขึน้หรือลดลงในอตัราเดียวกบัการเพิ่มขึน้
หรือลดลงของรายได้ เนื่องจากต้นทนุบางสว่นของธุรกิจโรงแรมเป็นต้นทนุคงที่เช่น คา่เสือ่มราคา คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังาน 

(3) ต้นทนุขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 

ต้นทนุขายอาหารและเคร่ืองดื่มส าหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2558 เทา่กบั 47.9 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จาก 44.5 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 2 
ปี 2557  หรือคิดเป็นร้อยละ 8 และเพิ่มขึน้เลก็น้อยจาก 47.8 ล้านบาท  ในไตรมาสที่ 1 ปี 2558 ซึง่การปรับตวัเพิ่มขึน้นีเ้ป็นไป
ตามการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดื่ม  แตเ่นื่องจากการลดลงของต้นทนุคา่เสือ่มราคางานปรับปรุงพืน้ท่ี
ศนูย์อาหาร ที่ตดัคา่เสือ่มราคาจนครบอายใุช้งาน ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2558 จึงเป็นสาเหตใุห้ต้นทนุไตรมาสที่ 1 และ 2 มี
จ านวนใกล้เคียงกนั 

ก าไรขัน้ต้น 

ก าไรขัน้ต้นของบริษัทส าหรับ ไตรมาสที่ 2 ปี 2558 เทา่กบั 238.6 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 60 ของรายได้จากการด าเนินงาน 
เพิ่มขึน้ร้อยละ 1 เมื่อเที่ยบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน และเทา่กบัในไตรมาสที่ 1 ปี 2558   

ก าไรขัน้ต้นคร่ึงปีแรกของปี 2558 เทา่กบั 477.2 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราก าไรขัน้ต้นร้อยละ 60 เพิ่มขึน้จากร้อยละ 58 ในคร่ึง
ปีแรกของปี  2557 อนัเนื่องมาจากอตัราการเพิ่มขึน้ของรายได้มากกวา่อตัราการเพิ่มขึน้ของต้นทนุในช่วงเวลาเดียวกนั 

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

 

ล้านบาท % รายได้ ล้านบาท % รายได้ ล้านบาท % รายได้

คา่ใช้จา่ยในการขาย 15.7         4% 11.2            3% 20.2           5%

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 67.8         17% 64.3            19% 68.5           17%

รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 83.5       21% 75.5         22% 88.7        22%

งบการเงนิไตรมาสที่ 2

 สิน้สุด 30 มิถุนายน 

2558

งบการเงนิไตรมาสที่ 2 

สิน้สุด 30 มิถุนายน 

2557

งบการเงนิไตรมาสที่ 1

 สิน้สุด 31 มีนาคม 

2558



คา่ใช้จ่ายในการขายส าหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2558 มีมลูคา่เทา่กบั 15.7 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 4.5 ล้านบาท จากไตรมาส 2 ปี 2557 
หรือคิดเป็นร้อยละ 41 เนื่องจากในไตรมาส 2 ปี 2558 มีการใช้จ่ายคา่ประชาสมัพนัธ์ของโครงการ เดอะ วอร์ฟ สมยุ อยา่งไรก็
ตามเมื่อเปรียบเทียบกบัคา่ใช้จ่ายในการขายในไตรมาสนี ้ลดลงจาก ไตรมาส 1 ปี 2558 เป็นเงิน 4.5 ล้านบาท หรือลดลง ร้อย
ละ 22 เนื่องจากคา่ใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสมัพนัธ์โครงการ เดอะ วอร์ฟ สมยุ ในไตรมาสที่ 2 มีจ านวนน้อยกวา่ที่ได้ใช้ไป
ในไตรมาสที่ 1 ปี 2558 ซึง่เป็นช่วงเปิดตวัโครงการ  

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร  ส าหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2558 มีมลูคา่เท่ ากบั 67.8 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 3.5 ล้านบาท จากไตรมาส 2 ปี 
2557 หรือคิดเป็นร้อยละ 5 เนื่องจากการเพิ่มขึน้ของคา่ใช้จ่ายการพนกังานเพื่อรองรับการเปิดโครงการเดอะ มาร์เก็ต บาย
แพลทินมั  และการเพิ่มขึ ้ นของคา่ธรรมเนียมจ้างบริหารธุรกิจโรงแรม  ซึง่เพิ่มขึน้ตามอตั ราการเพิ่มขึน้ของก าไรจากการ
ด าเนินงานของโรงแรม  อยา่งไรก็ตามคา่ใ ช้จ่ายในการบริหารนีล้ดลงจ านวน 0.7 ล้านบาท เมื่ อเปรียบเทียบกบัไตรมาส 1 ปี 
2558  เนื่องจาก การ ไตรมาสที่ 1 ปี 2558 บริษัทมี ค่าใช่จ่ายที่เก่ียวเนื่องกบักิจกรรมที่ต้องด าเนินงานเพื่อให้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์การเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ ในขณะท่ีไตรมาสที่ 2 ปี 2558 ไมม่ีกิจกรรมดงักลา่ว  

 คา่ใช้จ่ายทางการเงิน 

บริษัทมีคา่ใช้จ่ายทางการเงินในไตรมาสที่ 2 ปี 2558 จ านวน 0.04 ล้านบาท ซึง่เป็นดอกเบีย้จ่ายการท าสญัญาเช่าซือ้รถยนต์ 
ซึง่คา่ใช้จ่ายทางการเงิน นีล้ดลงจาก 4.9 ล้านบาทในไตรมาส 2 ปี 2557 และใกล้เคียงกบัมลูคา่ในไตรมาสที่ 1 ปี 2558 ทัง้นี ้
เนื่องจากบริษัทได้จ่ายช าระคืนเงินกู้ ให้แก่สถาบนัการเงินทัง้จ านวนในไตรมาสที่ 3 ปี 2557   

ก าไรสทุธิ 

บริษัทฯมีก าไรสทุธิส าหรับ ไตรมาส 2 ปี 2558 จ านวน 159.2 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 53.6 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 51 จาก
จ านวนเงิน 105.6 ล้านบาทในไตรมาส 2 ปี 2557 และเพิ่มขึน้ 19 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14 จากจ านวนเงิน 140.2 ล้าน
บาทในไตรมาสที่ 1 ปี 2558  

อตัราก าไรสทุธิในไตรมาส 2 ปี 2558 เทา่กบัร้อยละ 40 ของรายได้จากการด าเนินงาน เพิ่มสงูขึน้จากร้อยละ 31 ในไตรมาสที่ 2 
ปี 2557 และร้อยละ 35 ในไตรมาสที่ 1 ปี 2558 โดยการเติบโตของก าไ รสทุธิของบริษัทฯเป็นผลมาจาก เพิ่มขึน้ของรายได้จาก
การด าเนินงานและรายได้อื่น และการลดลงของคา่ใช้จ่ายในการขาย และการลดลงของคา่ใช้จ่ายทางการเงิน ซึง่เป็นผลมาจาก
การช าระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวที่มีภาระดอกเบีย้ของบริษัทฯ 

ก าไรสทุธิในคร่ึงปีแรกของปี 2558 เทา่กับ 299.4 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 61 จาก 186.5 ล้านบาทในคร่ึงปีแรกของปี 2557 
และเพิ่มขึน้ร้อยละ 20 จาก 250.0 ล้านบาท ในคร่ึงปีหลงัของปี 2557 โดยอตัราก าไรสทุธิตอ่รายได้จากการด าเนินงานของคร่ึง
ปีแรกของปี 2558 เทา่กบัร้อยละ 38 เพิ่มขึน้ร้อยละ 8 เมื่อเทียบกบัอตัราก าไรสทุธิในคร่ึงปีหลงัของปี 2557 ซึง่เทา่กบัร้อยละ 33  

 



การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน 

 

สนิทรัพย์รวมในไตรมาสที่ 2 ปี 2558 มีมลูคา่ 9,282.01 ล้านบาท เพิ่มขึน้  5,174.76 ล้านบาท จากจ านวน 4,107.25 ณ. วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2557 โดยสว่นใหญ่มาจากการได้รับเงินจากการขายหลกัทรัพย์ให้กบัประชาชนทัว่ไปในไตรมาสที่ 1 ปี 2558  

บริษัทมีหนีส้นิรวม จ านวน 1,410.46 ล้านบาท ลดลง 60.6 ล้านบาท จากจ านวน 1,471.1 ล้านบาท ณ . วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2557 ซึง่เกิดจาก 

(1) บริษัทมีหนีส้นิหมนุเวียนเพิ่มขึน้ 19.4 ล้านบาท จากจ านวน 516.1 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 เป็น 

535.5 ล้านบาท ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2558 ซึง่เกิดจากคา่ใช้จ่ายค้างจ่ายที่เก่ียวเนื่องกบักิจกรรมการเข้าเป็น

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 

(2) บริษัทหนีส้นิไมห่มนุเวียน ลดลงจ านวน 80 ล้านบาท  จากจ านวน 954.9 ล้านบาท ณ วนัท่ี 31ธนัวาคม 2557 

เป็น 874.9 ล้านบาท ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2558 ซึง่เกิดจากการคืนเงินประกนัผลงานการก่อสร้างที่ครบก าหนด

ตามสญัญาและการลดลงของรายได้คา่เช่ารับลว่งหน้าของสญัญาเช่าเซ้งทีท่ยอยรับรู้รายได้ในแตล่ะปี  

สว่นของผู้ ถือหุ้นรวม จ านวน 7,871.55 ล้านบาท เพิ่มขึน้ จ านวน 5,235.4 ล้านบาท จากจ านวน 2,636.18 ล้านบาท ณ . วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2557 เนื่องจากการขายหลกัทรัพย์ให้กบัประชาชนทัว่ไปในไตรมาสที่ 1 ปี 2558 และก าไรสทุธิในคร่ึงปีแรกของ ปี 
2558  

 

 

 

 

 

 

 

หน่วย : ล้านบาท 30 มิถุนายน 2558 31 ธันวาคม 2557

สินทรัพย์รวม 9,282.01                 4,107.25                      

หนีส้ินรวม 1,410.46                 1,471.07                      

ส่วนของผู้ ถือหุ้น 7,871.55                 2,636.18                      


