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ที่ PLAT 032/2559 

วนัท่ี 10 พฤษภาคม 2559 

เร่ือง  ชีแ้จงผลการด าเนินงานของบริษัทและบริษัทยอ่ยส าหรับไตรมาสที่ 1 ของปี 2559 

เรียน  กรรมการผู้จดัการ 

          ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน ) และบริษัทยอ่ย (“บริษัทฯ ”) ขอชีแ้จงผลการด าเนินงานส าหรับ งวด 

ไตรมาสที่ 1 สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 โดยบริษัทฯมีก าไรส าหรับงวดเพิ่มขึน้จ านวน 39 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 

28 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

1. รายได้จากการด าเนินงาน 

บริษัทฯ มีรายได้จากการด าเนินงานส าหรับไตรมาสที่ 1 ของปี 2559 จ านวน 463 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 41 ล้าน

บาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

 
รายการ 

ไตรมาสที่ 1 2559 ไตรมาสที่ 1 2558 ผลแตกต่าง 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการให้เชา่และบริการ 263 57 251 59 12 5 

รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม 88 19 89 21 (1) (1) 

รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 57 12 58 14 (1) (2) 

รายได้อ่ืน 55 12 24 6 31 129 

รวมรายได้ 463 100 422 100 41 10 

1.1 รายได้จากการให้เช่าและบริการ 

บริษัทฯมีรายได้จากการให้เช่าและบริการส าหรับไตรมาสที่ 1 ของปี 2559 เพิ่มขึน้จ านวน 12 ล้านบาท คิด

เป็นเพิ่มขึน้ ร้อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบกบั งวดเดียวกนัของปีก่อน  เนื่องจากบริษัทฯมีการปรับขึน้ราคาคา่เช่าและบริการ

ส าหรับสญัญาเช่าที่หมดอายรุะหวา่งปี และมีการปรับโซนพืน้ท่ีขายอาหารและเคร่ืองดื่มบางสว่นของศนูย์อาหาร โครงการ 

เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ เป็นพืน้ท่ีเช่า ขณะที่ อตัราราคาคา่เช่าพืน้ท่ีและอตัราการเช่าพืน้ท่ี ของโครงการ เดอะ วอร์ฟ 

สมยุ (“โครงการ”) ซึง่เปิดด าเนินการในเดือนมกราคม   2558 ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนักบัปีก่อน เนื่องจาก

จ านวนลกูค้าที่เข้าเดินในโครงการไมเ่ป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้จึงสง่ผลกระทบตอ่ รายได้และความสามารถในการ

ประกอบกิจการของผู้ เช่าพืน้ท่ีในโครงการ  
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1.2 รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม 

บริษัทฯมีรายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม ส าหรับไตรมาสที่  1 ของปี 2559 ลดลงจ านวน 1 ล้านบาท 

คิดเป็นลดลงร้อยละ 1 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากอตัราการเข้าพกัอาศยัของลกูค้าในไตรมาสที่ 1 

ของปี 2559 ลดลงเทา่กบัอตัราร้อยละ 85 ขณะที่ในไตรมาสที่ 1 ปี 2558 เทา่กบัอตัราร้อยละ 90 สบืเนื่องจากเหตกุารณ์

ระเบิดบริเวณยา่นราชประสงค์ในเดือนสงิหาคม 2558 ขณะที่ อตัราคา่ห้องพกัมีการปรับตวัสงูขึน้จึงสง่ผลให้รายได้จาก

ธุรกิจโรงแรมลดลงเลก็น้อย 

1.3 รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 

รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดื่มในโครงการ เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ส าหรับไตรมาสที่ 1 ของปี 
2559 ลดลงจ านวน 1 ล้านบาท  คิดเป็นลดลงร้อยละ 2 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน  เนื่องจาก ในเดือน
พฤศจิกายน 2558 บริษัทฯไมป่ระสงค์ที่จะตอ่อายสุญัญาแฟรนไชสข์องร้านอาหารทีบ่ริษัทฯด าเนินงานเอง เพื่อเปลีย่นเป็น
พืน้ท่ีให้เช่าและบริการซึง่บริษัทจะได้รับผลตอบแทนที่สงูกวา่ ในระยะยาว อยา่งไรก็ตาม  หากพิจารณาเฉพาะรายได้จาก
การขายอาหารและเคร่ืองดื่มที่ไมร่วมร้านอาหารที่เป็นแฟรนไชน์ตามที่กลา่วมาข้างต้นเพิ่มขึน้จ านวน 4 ล้านบาท คิดเป็น
เพิม่ขึน้ร้อยละ 8 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน 

1.4 รายได้อื่น 

รายได้อื่นส าหรับไตรมาสที่  1 ของปี 2559 เพิ่มขึน้จ านวน 31 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 129 เมื่อ
เปรียบเทียบกบั งวดเดียวกนัของปีก่อน  เนื่องจาก ดอกเบีย้รับและก าไรจากผลตา่งระหวา่งมลูคา่ตามบญัชีและมลูคา่
ทรัพย์สนิสทุธิ (NAV)ของเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพื่อค้า เพิ่มขึน้จากการท่ีบริษัทฯได้น าเงินท่ีได้รับจากการเสนอขายหุ้น
สามญัเพิ่มทนุให้แก่ประชาชนทัว่ไปสทุธิจากการหกัคา่ใช้จ่ายตา่งๆแล้วไปลงทนุในเงินฝากประจ าแล ะเงินลงทนุใน
หลกัทรัพย์เพื่อค้า 

2. ต้นทุนรวม 

บริษัทฯมีต้นทนุรวมส าหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2559 เพิ่มขึน้จ านวน 1 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 1 เมื่อ
เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 
รายการ 

ไตรมาสที่ 1 2559 ไตรมาสที่ 1 2558 ผลแตกต่าง 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ต้นทนุในการให้เชา่และบริการ 68 26 62 25 6 10 

ต้นทนุประกอบกิจการโรงแรม 45 51 49 55 (4) (8) 

ต้นทนุขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 47 80 48 83 (1) (2) 

รวมต้นทนุขาย 160 39 159 40 1    1 

 
2.1 ต้นทุนในการให้เช่าและบริการ 

บริษัทฯมีต้นทนุในการให้เช่าและบริการส าหรับไตรมาสที่ 1 ของปี 2559 เพิ่มขึน้จ านวน 6 ล้านบาท คิดเป็น
เพิ่มขึน้ร้อยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากในปี 2559 บริษัทฯต้องจ่ายช าระคา่เช่าที่ดินและ
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อาคารโครงการเดอะ วอร์ฟ สมยุ ตามจ านวนเงินท่ีระบใุนสญัญา เช่าปีละ 34 ล้านบาท ท าให้ต้นทนุในการให้เช่าและ
บริการเพิ่มสงูขึน้ ขณะที่ ในปี 2558 บริษัทฯได้รับสว่นลดคา่เช่าดงักลา่วเป็นจ านวนเงิน 18 ล้านบาทตอ่ปีจากผู้ให้เช่า 

2.2 ต้นทุนการประกอบกิจการโรงแรม 

บริษัทฯมีต้นทนุประกอบกิจการโรงแรมส าหรับไตรมาสที่ 1 ของปี 2559 ลดลงจ านวน 4 ล้านบาท  คิดเป็นลดลง
ร้อยละ 8 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ซึง่ลดลงผนัแปรตามยอดรายได้จากการประกอบธุรกิจโรงแรมที่ลดลง 
แตม่ีอตัราร้อยละ ที่ลดลงสงูกวา่อตัราการร้อยละท่ีลดลงของรายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม เนื่องจาก คา่ใช้จ่าย
เก่ียวกบัคา่นายหน้าบริษัททอ่งเที่ยว(Travel Agency Commission)  และคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัพนกังานลดลงจ านวน 2 ล้าน
บาท และ 1 ล้านบาท ตามล าดบั 

2.3 ต้นทุนขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 

บริษัทฯมีต้นทนุขายอาหารและเคร่ืองดื่มส าหรับไตรมาสที่ 1 ของปี 2559 ลดลงจ านวน 1 ล้านบาท คิดเป็นลดลง
ร้อยละ 2 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ทัง้นี ้ เนื่องจากบริษัทฯไมป่ระสงค์ที่จะตอ่อายสุญัญา แฟรนไชส์ของ
ร้านอาหารที่บริษัทฯด าเนินงานเองตามที่กลา่วมาข้างต้นท าให้ต้นทนุขายอาหารและเคร่ืองดื่มลดลง ประกอบกบัการลดลง
ของคา่เสือ่มราคางานปรับปรุงพืน้ท่ีศนูย์อาหารซึง่ครบอายใุช้งานตัง้แตไ่ตรมาสที่ 2 ของปี 2558 

3.   ก าไรขัน้ต้น 

ส าหรับไตรมาสที่ 1 ของปี 2559 บริษัทฯมีก าไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้จ านวน 9 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 4 เมื่อ
เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 

 

 

 

 

ส าหรับไตรมาสที่ 1 ของปี 2559 และปี 2558 บริษัทฯมีอตัราก าไรขัน้ต้นส าหรับธุรกิจหลกัรวมเทา่กบัอตัราร้อยละ 61 
และ 60 ตามล าดบั ซึง่สามารถสรุปรายละเอียดได้ดงันี ้

 ธุรกิจให้เช่าพืน้ท่ีและบริการมีอตัราก าไรขัน้ต้นส าหรับไตรมาสที่ 1 ของปี 2559 และปี 2558 เทา่กบัอตัราร้อยละ 
74 และ 75 ตามล าดบั ซึง่อตัราก าไรขัน้ต้นในไตรมาสที ่1 ของปี 2559 ต ่ากวา่งวดเดียวกนัของปี 2558 เนื่องจาก
บริษัทฯมีรายได้จากโครงการ เดอะ วอร์ฟ สมยุ ลดลง ขณะท่ี บริษัทฯต้อง ช าระคา่เช่าที่ดินและอาคารโครงการ
เดอะ วอร์ฟ สมยุตามสญัญาเช่าซึง่ในปี 2559 บริษัทฯไมไ่ด้รับสว่นลดตามที่ได้กลา่วมาข้างต้น 

 ธุรกิจโรงแรมมีอตัราก าไรขัน้ต้นส าหรับไตรมาสที่ 1 ของปี 2559 และปี 2558 เทา่กบัอตัราร้อยละ 49 และ 45 
ตามล าดบั ซึง่อตัราก าไรขัน้ต้นของไตรมาสที่ 1 ของปี 2559 สงูกวา่ปี 2558 เนื่องจากต้นทนุการประกอบกิจการ

 
รายการ 

ไตรมาสที่ 1 2559 ไตรมาสที่ 1 2558 ผลแตกต่าง 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ธุรกิจให้เชา่พืน้ที่และบริการ 195 74 189 75 6 3 

ธุรกิจโรงแรม 43 49 40 45 3 8 

ธุรกิจขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 10 18 10 17 - - 

รวมก าไรขัน้ต้น 248 61 239 60 9 4 
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โรงแรมมี อตัราร้อยละของการลดลง สงูกวา่เมื่อเปรียบเที ยบกบัอตัราร้อยละของการลดลงของ รายได้จากการ
ประกอบกิจการโรงแรมตามเหตผุลที่ได้กลา่วมาข้างต้น 

 ธุรกิจขายอาหารและเคร่ืองดื่มมีอตัราก าไรขัน้ต้นส าหรับปี 2559 และปี 2558 เทา่กบัอตัราร้อยละ  18 และ 17 
ตามล าดบั  ซึง่อตัราก าไรขัน้ต้นในไตรมาสที่ 1 ของปี 2559  สงูกวา่ปี 2558 เนื่องจาก ต้นทนุขายอาหารและ
เคร่ืองดื่มมีอตัราร้อยละของการลดลง สงูกวา่เมื่อเปรียบเทียบกบั อตัราร้อยละของการลดลงของ รายได้จากการ
ขายอาหารและเคร่ืองดื่มตามเหตผุลที่ได้กลา่วมาข้างต้น  

4.   ค่าใช้จ่าย 

       

 

 

 

 

 4.1 ค่าใช้จ่ายในการขาย 

 บริษัทฯมีคา่ใช้จ่ายในการขายส าหรับไตรมาสที่ 1 ของปี 2559 ลดลงจ านวน 10 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 
50 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากช่วงต้นปี 2558 บริษัทฯมีคา่ใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสมัพนัธ์
ในเปิดตวัโครงการใหม่  คือ โครงการ เดอะ วอร์ฟ สมยุ แตใ่นปี  2559 บริษัทฯไมม่ีคา่ใช้จ่ายในการในการ โฆษณา
ประชาสมัพนัธ์ ส าหรับการ เปิดตวัโครงการใหม ่ประกอบกบั บริษัทฯ ไมป่ระสงค์ที่จะตอ่อายสุญัญา แฟรนไชส์ ของ
ร้านอาหาร ที่บริษัทฯด าเนินงานเอง  สง่ผลให้บริษัทฯ ไมต้่องจ่าย คา่โฆษณาและสง่เสริ มการขาย ตามเง่ือนไขในสญัญา
ดงักลา่ว  

 4.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 บริษัทฯมีคา่ใช้จ่ายในการบริหารส าหรับไตรมาสที่ 1 ของปี 2559 ลดลงจ านวน 2 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 
3 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากในไตรมาสที่ 1 ของปี 2559 บริษัทฯไมม่ีคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัที่ปรึกษา
ในการน าบริษัทฯเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยสง่ผลให้บริษัทฯมีคา่ใช้จ่ายดงักลา่วลดลงจ านวน 2 
ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดียวของปีก่อน  

 4.3 ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 

 บริษัทฯมีคา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับไตรมาสที่ 1 ของปี 2559 เพิ่มขึน้จ านวน 13 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อย
ละ 38 เมื่อเปรียบเทียบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน ซึง่คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ดงักลา่วจะผนัแปรตามผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯท่ีปรับตวัดีขึน้ 

 

 

 
รายการ 

ไตรมาสที่1 2559 ไตรมาสที่1 2558 ผลแตกต่าง 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

คา่ใช้จา่ยในการขาย 10 2 20 5 (10) (50) 

คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 67 14 69 16 (2)   (3) 

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 47 10 34 8 13 38 
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5.  ก าไรส าหรับงวด 

  

 

 

 ในไตรมาสที่ 1 ของปี 2559 บริษัทฯมีก าไรส าหรับงวดจ านวน 179 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน 39 ล้านบาท คิดเป็น
เพิ่มขึน้ร้อยละ 28 เมื่อปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากบริษัทฯมีก าไรขัน้ต้นจากธุรกิจให้เช่าและบริการ 
และธุรกิจโรงแรม เพิ่มขึน้จ านวน 6 ล้านบาท และ 3 ล้านบาท ตามล าดบั รายได้อื่นเพิ่มขึน้จ านวน 31 ล้านบาท คา่ใช้จ่าย
ในการขายและบริหารลดลง 10 และ 2 ล้านบาทตามล าดบั ขณะที่ คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึน้ 13 ล้านบาท เหตุผลตาม
รายละเอียดที่กลา่วมาข้างต้น 

6. ฐานะทางการเงนิ 

 

 

 

 

   

6.1 สินทรัพย์รวม 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 บริษัทฯมีสนิทรัพย์รวมเพิ่มขึน้ 227 ล้านบาท หรือคิดเป็น เพิ่มขึน้ร้อยละ 2 
เปรียบเทียบกบัสิน้ปี 2558 โดยมีสาเหตดุงันี ้

 สนิทรัพย์หมนุเวียนลดลงจ านวน 38 ล้านบาท เนื่องจากเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดและ เงิน
ลงทนุชัว่คราวและเงินให้กู้ยืมระยะสัน้อื่นลดลงจ านวน 71 ล้านบาทโดยสว่นใหญ่น าไปจ่ายคา่ก่อสร้าง
โครงการเดอะ มาร์เก็ต โครงการทางเดินลอยฟ้าบางกอก สกายไลน์ ขณะที่ ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่น
เพิ่มขึน้ 17 ล้านบาท เนื่องจากดอกเบีย้ค้างรับเพิ่มขึน้จากการท่ีบริษัทฯน าเงินไปลงทนุในเงินลงทนุ
ชัว่คราว การเพิ่มขึน้ของคา่เช่าที่ดินและอาคาร จ่ายลว่งหน้าของโครงการ เดอะวอร์ฟ สมยุ  จ านวน 8 
ล้านบาท และสนิทรัพย์หมนุเวียนอื่นเพิ่มขึน้จ านวน 9 ล้านบาท 

 สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียนเพิ่มขึน้จ านวน 265 ล้านบาท เนื่องจากอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุเพิ่มขึน้
จ านวน 92 ล้านบาท เงินจ่ายลว่งหน้าคา่ก่อสร้างเพิ่มขึน้จ านวน 178 ล้านบาท และเงินจ่ายลว่งหน้าคา่
เช่าที่ระยะยาวลดลง 57 ล้านบาท ซึง่ที่กลา่วมาทัง้สิน้เป็นสว่นของงานก่อสร้างโครงการ เดอะ  มาร์เก็ต 
สนิทรัพย์ไมม่ีตวัตนในสว่นโครงการทางเดินลอยฟ้าบางกอก สกายไลน์เพิ่มขึน้จ านวน 69 ล้านบาท 
ขณะที่ ที่ดินอาคารและอปุกรณ์ลดลงจ านวน 20 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้มีการตดัคา่เสือ่มราคา
ของสนิทรัพย์  

 
รายการ 

ไตรมาสที่1 2559 ไตรมาสที่1 2558 ผลแตกต่าง 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ก าไรสทุธิส าหรับงวด 179 39 140 33 39 28 

 
รายการ 

31 มีนาคม 2559   31 ธันวาคม 2558 ผลแตกต่าง 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

สินทรัพย์รวม 9,774 100 9,547  100 227 2 

หนีส้ินรวม     1,392 14 1,344 14 48    4 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 8,382   86 8,203 86 179 2 
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6.2 หนีส้ินรวม 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 บริษัทฯมีหนีส้นิรวมเพิ่มขึน้จ านวน 48 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 4 เมื่อ
เปรียบเทียบกบัสิน้ปีที่ผา่นมา เนื่องจากเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้จ านวน 48 ล้านบาท จากการเพิ่มขึน้ของ
เจ้าหนีค้า่ก่อสร้างโครงการ เดอะ มาร์เก็ต และภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึน้จ านวน 42 ล้าน ขณะที ่ บริษัทฯมีรายได้รับ
ลว่งหน้าคา่เช่าระยะสัน้และระยะยาวลดลงจ านวน 40 ล้านบาท และหนีส้นิอื่นลดลงจ านวน 2 ล้านบาท 

6.3 ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 บริษัทฯมีสว่นของผู้ ถือหุ้นเพิ่มขึน้ เนื่องจากก าไรส าหรับงวดของไตรมาสที่ 1 ปี 
2559 เพิ่มขึน้จ านวน 179 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 2 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

       ขอแสดงความนบัถือ 

     

                               (นายชาญชยั พนัธุ์โสภา) 

                   กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
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