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ที ่ PLAT 037/2560 

วนัที ่15 สงิหาคม 2560 

เร่ือง  ชีแ้จงผลการด าเนนิงานของบริษัทและบริษัทย่อยส าหรับไตรมาสที่ 2 ของปี 2560 

เรียน  กรรมการผู้จดัการ 

          ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

บริษัท เดอะ แพลทนิมั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัทฯ”)  ขอชีแ้จงผลการด าเนินงานส าหรับงวด

ไตรมาสที่ 2 และยอดสะสม 6 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 โดยบริษัทฯมีก าไรเพิม่ขึน้จ านวน 20 ล้านบาท คิดเป็น

เพิ่มขึน้ร้อยละ 12 และจ านวน 27 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 8 เม่ือเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปี 2559

ตามล าดบั  ซึง่มรีายละเอียดดงัต่อไปนี ้

 

1. รายได้จากการด าเนินงาน 

บริษัทฯมีรายได้จากการด าเนินงานส าหรับไตรมาสที่ 2 และยอดสะสม 6 เดอืน ของปี 2560 จ านวน 499 ล้านบาท 

เพิ่มขึน้จ านวน 49 ล้านบาท คดิเป็นเพิม่ขึน้ร้อยละ 11 และจ านวน 997 ล้านบาท เพิม่ขึน้จ านวน 85 ล้านบาท คดิเป็น

เพิ่มขึน้ร้อยละ 9 เมือ่เปรียบเทียบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อนตามล าดบั โดยมรีายละเอียดดงันี ้

1.1 รายได้จากการให้เช่าและบริการ 

บริษัทฯมรีายได้จากการให้เช่าและบริการส าหรับไตรมาสที่ 2 และยอดสะสม 6 เดอืน ของปี 2560 เพิม่ขึน้จ านวน 

38 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 14 และจ านวน 80 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 15 เม่ือเปรียบเทยีบกบังวดเดียวกนั

ของปีก่อนตามล าดบั เนื่องจากการปรับเพิม่ขึน้ของอตัราค่าเช่าพืน้ท่ีของโครงการ เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ นอกจากนี ้

บริษัทฯได้เข้าท าสญัญาเช่าเหมาพืน้ที่สว่นกลางและพืน้ที่ให้บริการป้ายโฆษณาจากนิติบคุคลอาคารชุด เดอะ แพลทินมั 

แฟชั่น มอลล์ เม่ือวันที่ 1 มิถุนายน 2559 และได้น าพืน้ที่ดงักล่าวมาบริหารจดัการเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัทฯ รวมทัง้ 

บริษัทฯได้เปิดโครงการพืน้ท่ีให้เช่าแหง่ใหม่ คือ โครงการตลาดนอีอนในเดอืนธันวาคม 2559  

 

รายการ 
ไตรมาส 2  สะสม 6 เดือน  

2560 2559 ผลแตกต่าง     2560 
 

2559 ผลแตกต่าง 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการให้เช่าและบริการ 308 62 270 60 38 14 614 62 534 58 80 15 
รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม 89 18 85 19 4 5 183 18 173 19 10 6 
รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 69 14 60 13 9 15 132 13 116 13 16 14 

รายได้อ่ืน 33 6 35  8 (2) (6) 68 7 89 10 (21) (24) 
รวมรายได้ 499 100 450 100 49 11 997 100 912 100 85 9 
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1.2 รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม 

บริษัทฯมรีายได้จากการประกอบกิจการโรงแรมส าหรับไตรมาสที่ 2 และยอดสะสม 6 เดือน ของปี 2560 เพิ่มขึน้

จ านวน 4 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 5 และจ านวน 10 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 6 เม่ือเปรียบเทียบกบังวด

เดียวกนัของปีก่อนตามล าดบั  เนื่องจากอัตราค่าห้องพกัอาศยัเฉลี่ยส าหรับไตรมาส 2 ของปี 2560 ปรับตวัสงูขึน้เม่ือ

เปรียบเทยีบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ซึ่งมาจากลกูค้ากลุ่ม MICE (กลุม่ลกูค้าที่เข้ามาประชุมสมัมนา การท่องเที่ยวเพื่อ

เป็นรางวัล และการแสดงสินค้า) เพิ่มมากขึน้ โดยกลุ่มลกูค้าดงักล่าวมีอตัราค่าห้องพกัอาศัยอยู่ในระดบัราคาที่สงูและ

บริษัทฯมกีารอพัเกรด(upgrade)ห้องพกัให้กบัลกูค้าจึงสง่ผลให้รายได้ค่าห้องพกัเพิ่มสงูขึน้ นอกจากนี ้บริษัทฯได้มีการจัด

โปรโมชัน่บฟุเฟต์ที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้าจึงสง่ผลท าให้รายได้จากการขายอาหารของโรงแรม

เพิ่มสงูขึน้ 

1.3 รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 

รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดื่มของโครงการ เดอะ แพลทนิมั แฟชัน่ มอลล์ ส าหรับไตรมาสที่ 2 และยอด
สะสม 6 เดอืน ของปี 2560 เพิม่ขึน้จ านวน 9 ล้านบาท คิดเป็นเพิม่ขึน้ร้อยละ15 และจ านวน 16 ล้านบาท คดิเป็นเพิม่ขึน้
ร้อยละ 14 เมือ่เปรียบเทยีบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนตามล าดบั เนื่องจากมีนกัท่องเที่ยวทัง้ชาวไทยและชาวตา่งชาตเิข้า
มาใช้บริการภายในศนูย์อาหารเพิม่มากขึน้และบริษัทฯได้มีการปรับเปลีย่นร้านอาหารภายในศนูย์อาหารให้มีความ
หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้เพิ่มขึน้ 

             1.4 รายได้อื่น  

รายได้อืน่ส าหรับไตรมาสที่ 2 และยอดสะสม 6 เดือนของปี 2560 ลดลงจ านวน 2 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 
6 และลดลงจ านวน 21 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 24 เม่ือเปรียบเทยีบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนตามล าดบั โดยรายได้
อื่นของบริษัทฯสว่นใหญ่ประกอบด้วยดอกเบีย้รับจากเงินฝากประจ าธนาคาร ก าไรจากผลต่างระหว่างมลูคา่ตามบญัชีและ
มลูค่าสนิทรัพย์สทุธิ (NAV) ของเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพือ่ค้าและก าไรจากการขายหลกัทรัพย์เพื่อค้า ทัง้นี ้เนื่องจากในปี 
2560 อตัราดอกเบีย้รับและอตัราผลตอบแทนของเงินลงทนุมีอตัราที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกนัของปีก่อน จึง
สง่ผลให้บริษัทฯมรีายได้อื่นลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน 

2. ต้นทุนรวม 

บริษัทฯมต้ีนทนุรวมส าหรับไตรมาสที่ 2 และยอดสะสม 6 เดอืนของ ปี 2560 จ านวน 177 ล้านบาท เพิม่ขึน้
จ านวน 15 ล้านบาท คิดเป็นเพิม่ขึน้ร้อยละ 9 และจ านวน 354 ล้านบาท เพิม่ขึน้จ านวน 31 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้
ร้อยละ 10 เม่ือเปรียบเทยีบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนตามล าดบั ซึง่ผนัแปรตามยอดรายได้ทีเ่พิม่ขึน้/ลดลงของธุรกิจ
แต่ละประเภท โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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รายการ 
ไตรมาส 2  สะสม 6 เดือน  

2560 2559 ผลแตกต่าง     2560   2559 ผลแตกต่าง 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

 ต้นทนุในการให้เช่าและบริการ 82 27 69 26 13 19 162 26 138 26 24 17 
 ต้นทนุประกอบกิจการโรงแรม 43 48 45 53 (2) (4) 90 49 90 52 - - 
 ต้นทนุขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 52 75 48 80 4 8 102 77 95 82 7 7 
  รวมต้นทุนขาย 177 38 162 39 15 9 354 38 323 39 31 10 

2.1 ต้นทุนในการให้เช่าและบริการ 

บริษัทฯมต้ีนทนุในการให้เช่าและบริการส าหรับไตรมาสที่ 2 และยอดสะสม 6 เดือน ของปี 2560 เพิ่มขึน้จ านวน 
13 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 19 และเพิ่มขึน้จ านวน 24 ล้านบาท คิดเป็นเพิม่ขึน้ร้อยละ 17 เมื่อเปรียบเทียบกับงวด
เดียวกนัของปีก่อนตามล าดบั เนื่องจากบริษัทฯมีต้นทนุค่าเช่าและค่าบริการเพิ่มขึน้จากการเช่าเหมาพืน้ที่จากนิติบคุคล
อาคารชดุ เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ ตามสญัญาเช่าที่ได้กลา่วมาแล้วข้างต้น โดยบริษัทฯจะจ่ายค่าเช่าซึ่งผนัแปรตาม
ยอดรายได้คา่เช่าและบริการท่ีบริษัทฯได้รับจากลกูค้า ประกอบกบัต้นเดือนธันวาคม 2559 บริษัทฯได้มกีารเปิดพืน้ท่ีให้เช่า
ส าหรับตลาดนัดกลางคืนแห่งใหม่ คือ โครงการตลาดนีออน  และค่าใช้จ่ายตัดจ่ายที่เพิ่มขึน้ของโครงการทางเช่ือมอาร์
วอลค์ (เดิมช่ือ “แบงคอก สกายไลน์”) เฟสใหม่ซึง่ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนเมษายน ดงันัน้ จึงส่งผลท าให้ต้นทนุในการ
ให้เช่าและบริการเพิ่มขึน้ 

2.2 ต้นทุนการประกอบกิจการโรงแรม 

 

บริษัทฯมีต้นทนุการประกอบกิจการโรงแรมส าหรับไตรมาสที่ 2 ของปี 2560 ลดลงจ านวน 2 ล้านบาท คิดเป็น
ลดลงร้อยละ 4 เนื่องจากค่าเสื่อมราคาที่ลดลงจ านวน 2 ล้านบาท เพราะว่าบริษัทฯมีทรัพย์สินที่คิดค่าเสื่อมราคาจนครบ
อายกุารใช้งาน ในขณะที่ ยอดสะสม 6 เดือนของปี 2560 เท่ากับ 90 ล้านบาท ไม่เปลีย่นแปลงเม่ือเปรียบเทียบกบังวด
เดียวกนัของปีก่อน  

2.3 ต้นทุนขายอาหารและเคร่ืองดื่ม 

บริษัทฯมต้ีนทนุขายอาหารและเคร่ืองดื่มส าหรับไตรมาสที่ 2 และยอดสะสม 6 เดอืน ของปี 2560 เพิ่มขึน้ 4 ล้านบาท 
คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 8 และเพิม่ขึน้จ านวน 7 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 7 เมือ่เปรียบเทยีบกบังวดเดียวกนัของปี
ก่อนตามล าดบั ซึง่โดยสว่นใหญ่เป็นต้นทนุทางตรงที่ผนัแปรตามยอดรายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองดื่ม แตอ่ยา่งไรก็
ตาม บริษัทฯได้มกีารบริหารต้นทนุด้านบคุลากรได้อยา่งมีประสทิธิภาพจึงมผีลท าให้ต้นทนุด้านบคุลากรลดลงและยงัคง
สามารถรักษามาตรฐานการให้บริการลกูค้าได้อยา่งมีประสทิธิภาพเช่นเดิม 

3. ก าไรขัน้ต้น 

บริษัทฯมกี าไรขัน้ต้นส าหรับไตรมาสที ่ 2 และยอดสะสม 6 เดอืน ของปี 2560 เพิม่ขึน้จ านวน 36 ล้านบาท คิด
เป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 14 และเพิ่มขึน้จ านวน 75 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 15 เมือ่เปรียบเทยีบกบังวดเดียวกนัของปี
ก่อนตามล าดบั เนื่องจากบริษัทฯมีการเตบิโตของรายได้ในแตล่ะธรุกิจ โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี ้
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รายการ 
ไตรมาส 2 สะสม 6 เดือน 

2560 2559 ผลแตกต่าง 2560 2559 ผลแตกต่าง 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ธุรกิจให้เชา่และบริการ 226 73 201 75 25 12 452 74 396 74 56 14 
ธุรกิจโรงแรม 46 52 40 47 6 15 93 51 83 48 10 12 
ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่ม 17 25 12 20 5 42 30 23 21 18 9 43 
รวมก าไรขัน้ต้น 289 62 253 61 36 14 575 62 500 61 75 15 

 
     ส าหรับไตรมาสที่ 2 ของปี 2560 บริษัทฯมอีตัราก าไรขัน้ต้นส าหรับธรุกิจหลกัรวมเท่ากบัร้อยละ 62 มากกว่า 

อตัราก าไรขัน้ต้นในปี 2559 เท่ากบัร้อยละ 61 ซึง่สามารถสรุปรายละเอยีดได้ ดงันี ้

 ธุรกิจให้เช่าพืน้ที่และบริการ มีอตัราก าไรขัน้ต้นส าหรับไตรมาสที่ 2 ของปี 2560 และ 2559 เทา่กบัอตัรา

ร้อยละ 73 และ 75 ตามล าดบั และส าหรับยอดสะสม 6 เดือน ของปี 2560 และ 2559 บริษัทฯมอีตัราก าไร

ขัน้ต้นรวมเท่ากบัร้อยละ 74 ขณะที่ บริษัทฯมีก าไรขัน้ต้นส าหรับไตรมาสที ่2 และยอดสะสม 6 เดอืน ของปี 

2560 เพิ่มขึน้จ านวน 25 ล้านบาท คิดเป็นเพิม่ขึน้ร้อยละ 12 และเพิม่ขึน้จ านวน 56 ล้านบาท คิดเป็น

เพิ่มขึน้ร้อยละ 14 เม่ือเปรียบเทยีบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนตามล าดบั เนื่องจากการปรับอตัราค่าเช่า

ประจ าปีของโครงการ เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ การเพิ่มพืน้ท่ีเช่าใหม่จากการเช่าเหมาพืน้ทีจ่ากนติิ

บคุคลอาคารชดุ เดอะ แพลทินมั แฟชนั มอลล์ และการเปิดโครงการตลาดนีออนตามเหตผุลที่ได้กลา่วมา

ข้างต้น 

 ธุรกิจโรงแรม มีอตัราก าไรขัน้ต้นส าหรับไตรมาสที่ 2 ของปี 2560 เท่ากบัอตัราร้อยละ 52 เพิ่มขึน้เม่ือ

เปรียบเทยีบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนซึง่เท่ากบัร้อยละ 47 เนื่องจากบริษัทฯมีอตัราค่าห้องพกัเฉลีย่และ

รายได้คา่อาหารและเคร่ืองดื่มเพิม่ขึน้ ประกอบกบับริษัทฯมต้ีนทนุการประกอบกิจการโรงแรมที่ลดลงจาก

ค่าเสือ่มราคาทีล่ดลง ส าหรับยอดสะสม 6 เดือน ของปี 2560 บริษัทฯมอีตัราก าไรขัน้ต้นรวมเทา่กบัร้อยละ 

51 เพิ่มขึน้เม่ือเปรียบเทยีบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนซึง่เท่ากบัร้อยละ 48 เนื่องจากบริษัทฯมีอตัราค่า

ห้องพกัทีเ่พิม่สงูขึน้ตามเหตผุลทีไ่ด้กลา่วมาข้างต้น ในขณะที่ต้นทนุประกอบกิจการโรงแรมไมเ่ปลีย่นแปลง

เม่ือเทียบกบัชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น   

 ธุรกิจขายอาหารและเคร่ืองดื่ม มีอตัราก าไรขัน้ต้นส าหรับไตรมาสที่ 2 ของปี 2560 เท่ากับอตัราร้อยละ 

25 เพิ่มขึน้เม่ือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งเท่ากับร้อยละ 20 และส าหรับยอดสะสม 6 เดือน 

ของปี 2560 บริษัทฯมอีตัราก าไรขัน้ต้นรวมเทา่กบัร้อยละ 23 เพิ่มขึน้เม่ือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกันของปี

ก่อนซึง่เท่ากบัร้อยละ 18 เนื่องจากอตัราร้อยละของการเพิ่มขึน้ของรายได้ขายอาหารและเคร่ืองดื่มสงูกว่า

อตัราร้อยละของการเพิ่มขึน้ของต้นทนุขายอาหารและเคร่ืองดื่ม เนื่องจากยอดรายได้จากการขายอาหาร

และเคร่ืองดื่มเพิ่มสูงขึน้และความสามารถในการบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทัง้ ต้นทุนด้าน

บคุลากร และต้นทนุในการให้บริการศนูย์อาหารอื่นๆตามรายละเอยีดที่ได้กลา่วมาข้างต้น  
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4. ค่าใช้จ่าย 

      

 4.1 ค่าใช้จ่ายในการขาย 

 บริษัทฯมคี่าใช้จ่ายในการขายส าหรับไตรมาสที ่ 2 และยอดสะสม 6 เดือน ของปี 2560 เพิ่มขึน้จ านวน 3 ล้าน
บาท คดิเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 21 และเพิม่ขึน้จ านวน 12  ล้านบาท คดิเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 52 เม่ือเปรียบเทยีบกบังวดเดยีวกนั
ของปีก่อน เนื่องจากปี 2560 บริษัทฯมคี่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ส าหรับโครงการตลาดนอีอนและการเพิ่มขึน้
ของคา่ใช้จ่ายด้านบคุลากรส าหรับการรองรับการเปิดขายโครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอกในไตรมาส 4 ปีนี ้

4.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 บริษัทฯมคี่าใช้จ่ายในการบริหารส าหรับไตรมาสที่ 2 ของปี 2560 เพิม่ขึน้จ านวน 7 ล้านบาท คดิเป็นเพิม่ขึน้ร้อย
ละ 11 เมือ่เปรียบเทยีบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน เนื่องจากบริษัทฯมีคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบับคุลากรเพิม่ขึน้จ านวน 3 ล้านบาท 
ค่าตดัจ าหน่ายสนิทรัพย์ไม่มีตวัตนเพิ่มขึน้จากการตดัจ าหนา่ยโครงการทางเชื่อมอาร์วอล์ค (เดิมช่ือ “แบงคอก สกายไลน์”) 
จ านวน 3 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่นเพิ่มขึน้ 1 ล้านบาท 

 ส าหรับยอดสะสม 6 เดือน ของปี 2560 บริษัทฯมคี่าใช้จ่ายในการบริหารเพิม่ขึน้จ านวน 9 ล้านบาท คดิเป็น
เพิ่มขึน้ร้อยละ 7 เมือ่เปรียบเทียบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน เนื่องจากบริษัทฯมีคา่ใช้จ่ายเก่ียวกบับคุลากรเพิม่ขึน้จ านวน 6 
ล้านบาท และค่าตดัจ าหนา่ยสนิทรัพย์ไมมี่ตวัตนเพิ่มขึน้จากคา่ตดัจ าหน่ายโครงการทางเช่ือมอาร์วอลค์ (เดิมช่ือ  
“แบงคอก สกายไลน์”) จ านวน 6 ล้านบาท ขณะที ่ค่าใช้จ่ายส านกังานอืน่ๆลดลงจ านวน 3 ล้านบาท  

 4.3 ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้  

บริษัทฯมคี่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ส าหรับไตรมาสที ่2 และยอดสะสม 6 เดือนของปี 2560 เพิ่มขึน้จ านวน 4 ล้านบาท 
คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 9 และเพิม่ขึน้จ านวน 6 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 7 เม่ือเปรียบเทยีบกบังวดเดียวกนัของปี
ก่อนตามล าดบัซึง่คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ดงักลา่วจะผนัแปรตามผลการด าเนินงานของบริษัทฯทีป่รับตวัดีขึน้ 

5. ก าไรส าหรับงวด 

 

รายการ 
ไตรมาส 2 สะสม 6 เดือน 

2560 2559 ผลแตกต่าง 2560 2559 ผลแตกต่าง 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

คา่ใช้จ่ายในการขาย 17 3 14 3 3 21 35 4 23 3 12 52 
คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 72 14 65 14 7 11 140 14 131 14 9 7 

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 48 10 44 10 4 9 97 10 91 10 6 7 

รายการ 
ไตรมาส 2 สะสม 6 เดือน 

2560 2559 ผลแตกต่าง 2560 2559 ผลแตกต่าง 
ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ก าไรส าหรับงวด 185 37 165 37 20 12 371 37 344 38 27 8 
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ส าหรับไตรมาสที่ 2 ของปี 2560 บริษัทฯมีก าไรส าหรับงวดจ านวน 185 ล้านบาท เพิม่ขึน้จ านวน 20 ล้านบาท 
คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 12 เมือ่เปรียบเทียบกบังวดเดยีวกนัของปีก่อน เนื่องจากบริษัทฯมีก าไรขัน้ต้นเพิม่ขึน้จ านวน 36 ล้าน
บาท ขณะที่ บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึน้  10 ล้านบาท คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิม่ขึน้ 4 ล้านบาท และ
รายได้อืน่ลดลงจ านวน 2 ล้านบาท เหตผุลตามรายละเอยีดทีก่ลา่วมาข้างต้น 

 ส าหรับยอดสะสม 6 เดอืนของปี 2560 บริษัทฯมีก าไรส าหรับงวดเทา่กบั 371 ล้านบาท เพิม่ขึน้จ านวน 27 ล้าน
บาท คดิเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 8 เมือ่เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เนื่องจากบริษัทฯมีก าไรขัน้ต้นเพิม่ขึน้ 75 ล้าน
บาท ขณะที่ บริษัทฯมีรายได้อืน่ลดลง 21 ล้านบาท คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึน้ 21 ล้าน และค่าใช้จ่ายภาษีเงิน
ได้เพิ่มขึน้ 6 ล้านบาท เหตผุลตามรายละเอยีดทีไ่ด้กลา่วแล้วข้างต้น 

6. ฐานะทางการเงนิ 

 

  

6.1 สินทรัพย์รวม 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 บริษัทฯมีสนิทรัพย์รวมเพิ่มขึน้ 13 ล้านบาท เมือ่เปรียบเทียบกบัสิน้ปี 2559 
โดยมสีาเหตดุงันี ้

 สินทรัพย์หมนุเวียนลดลงจ านวน 336 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 6  เนื่องจากเงินสดและรายการ
เทียบเทา่เงินสดและเงินลงทนุชัว่คราวลดลงจ านวน 336 ล้านบาท จากการลงทนุค่าก่อสร้างโครงการ  
เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ลกูหนีก้ารค้าและลกูหนีอ้ื่นลดลงจ านวน 29 ล้านบาท เนื่องจากดอกเบีย้ค้าง
รับลดลงจ านวน 23 ล้านบาท ตามเงินฝากประจ าที่ลดลงและลกูหนีอ้ื่นลดลงจ านวน 6 ล้านบาท 
ขณะที่ เงินจ่ายล่วงหน้าค่าเช่าที่ดินระยะสัน้แก่กิจการที่เก่ียวข้องกันเพิ่มขึน้จ านวน  5 ล้านบาท จาก
การจ่ายช าระค่าเช่าที่ดินและอาคาร โครงการ เดอะวอร์ฟ สมยุ  และสินทรัพย์หมนุเวียนอื่นเพิ่มขึน้
จ านวน 24 ล้านบาท 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึน้จ านวน 349 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ  9 เนื่องจาก
อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทนุ และเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเพิ่มขึน้สทุธิ 364 ล้านบาท จากค่า
ก่อสร้างโครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก สินทรัพย์ไม่มีตวัตนในส่วนโครงการทางเช่ือมอาร์วอล์ค 
(เดิมช่ือ “แบงคอก สกายไลน์”) เพิ่มขึน้จ านวน 8 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนอื่นเพิ่มขึน้
จ านวน 10 ล้านบาท ขณะที่ ที่ดินอาคารและอปุกรณ์ลดลงจ านวน 33 ล้านบาท เนื่องจากการตดัค่า
เสือ่มราคาของสนิทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย  

 

 

 
รายการ 

30 มถุินายน 2560 31 ธันวาคม 2559 ผลแตกต่าง 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

สนิทรัพย์รวม 9,835 100 9,822 100 13 - 

หนีส้นิรวม 1,502 15 1,356 14 146 11 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 8,333 85 8,466 86 (133) (2) 
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6.2 หนีส้นิรวม 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 บริษัทฯมีหนีส้นิรวมเพิม่ขึน้จ านวน 146 ล้านบาท คิดเป็นเพิม่ขึน้ร้อยละ 11 
เม่ือเปรียบเทยีบกบัสิน้ปี 2559 เนือ่งจากเจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้จ านวน 110 ล้านบาท ค่าสทิธิการเช่าค้างจ่าย
จากการรับรู้คา่สทิธิการเช่าโครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก เข้าเป็นต้นทนุงานระหว่างก่อสร้างเพิม่ขึน้จ านวน 107 ล้าน
บาท เงินประกนัผลงานเพิ่มขึน้จ านวน 4 ล้านบาท และหนีส้นิอืน่เพิ่มขึน้จ านวน 8 ล้านบาท จากผู้ รับเหมาก่อสร้าง
โครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ขณะที ่ บริษัทฯมีรายได้รับลว่งหน้าคา่เชา่ระยะสัน้และระยะยาวลดลงจ านวน 78 ล้าน
บาท จากการรับรู้เป็นรายได้คา่เช่าตามระยะเวลา และเงินมดัจ าคา่เช่าระยะสัน้และระยะยาวลดลงจ านวน 5 ล้านบาท 

6.3 ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2560 บริษัทฯมีสว่นของผู้ถือหุ้นลดลงจ านวน 133 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 2 
เนื่องจากมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในเดือนพฤษภาคม 2560 จ านวน 504 ล้านบาท และการเพิ่มขึน้ของก าไร
ส าหรับงวด 6 เดือน สิน้สดุไตรมาสที่ 2 ของปี 2560 จ านวน  371 ล้านบาท  

 จึงเรียนมาเพือ่ทราบ 

 

        ขอแสดงความนบัถือ 
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