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ที� PLAT 086/2560 

วนัที� 7 พฤศจิกายน 2560 

เรื�อง  ชี �แจงผลการดําเนินงานของบริษทัและบริษัทย่อยสําหรับไตรมาสที� 3 ของปี 2560 

เรียน  กรรมการผู้จดัการ 

          ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

บริษทั เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัทฯ”)  ขอชี �แจงผลการดําเนินงานสําหรับงวด

ไตรมาสที� 3 และยอดสะสม 9 เดือน สิ �นสดุวนัที� 30 กนัยายน 2560 โดยบริษัทฯมีกําไรเพิ�มขึ �นจํานวน 19 ล้านบาท คิดเป็น

เพิ�มขึ �นร้อยละ 11 และจํานวน 46 ล้านบาท คิดเป็นเพิ�มขึ �นร้อยละ 9 เมื�อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2559

ตามลําดบั  ซึ�งมีรายละเอียดดงัต่อไปนี � 

 

1. รายได้จากการดาํเนินงาน 

บริษัทฯมีรายได้จากการดําเนินงานสําหรับไตรมาสที� 3 และยอดสะสม 9 เดือน ของปี 2560 จํานวน 517 ล้านบาท 

เพิ�มขึ �นจํานวน 48 ล้านบาท คิดเป็นเพิ�มขึ �นร้อยละ 10 และจํานวน 1,515 ล้านบาท เพิ�มขึ �นจํานวน 134 ล้านบาท คิดเป็น

เพิ�มขึ �นร้อยละ 10 เมื�อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนตามลําดบั โดยมีรายละเอียดดงันี � 

1.1 รายได้จากการให้เช่าและบริการ 

บริษทัฯมีรายได้จากการให้เช่าและบริการสําหรับไตรมาสที� 3 และยอดสะสม 9 เดือน ของปี 2560 เพิ�มขึ �นจํานวน 32 

ล้านบาท คิดเป็นเพิ�มขึ �นร้อยละ 11 และจํานวน 113 ล้านบาท คิดเป็นเพิ�มขึ �นร้อยละ 14 เมื�อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนั

ของปีก่อนตามลําดบั เนื�องจากการปรับเพิ�มขึ �นของอตัราค่าเช่าพื �นที�ของโครงการ เดอะ แพลทินมั แฟชั�น มอลล์ นอกจากนี � 

บริษัทฯได้เข้าทําสัญญาเช่าเหมาพื �นที�ส่วนกลางและพื �นที�ให้บริการป้ายโฆษณาจากนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แพลทินัม 

แฟชั�น มอลล์ เมื�อวนัที� 1 มิถุนายน 2559 และได้นําพื �นที�ดังกล่าวมาบริหารจัดการเพื�อเพิ�มรายได้ให้แก่บริษัทฯ รวมทั �ง 

บริษทัฯได้เปิดโครงการพื �นที�ให้เช่าแห่งใหม่ คือ โครงการตลาดนีออนในเดือนธันวาคม 2559  

 

รายการ 

ไตรมาส 3  สะสม 9 เดือน  

2560 2559 ผลแตกต่าง     2560 2559 ผลแตกต่าง 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการให้เช่าและบริการ 312 60 280 60 32 11 926 61 813 59 113 14 

รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม 100 19 95 20 5 5 284 19 268 19 16 6 

รายได้จากการขายอาหารและเครื�องดื�ม 66 13 60 13 6 10 198 13 177 13 21 12 

รายได้อื�น 39 8 34 7 5 15 107 7 123 9 (16) (13) 

รวมรายได้ 517 100 469 100 48 10 1,515 100 1,381 100 134 10 
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1.2 รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม 

บริษทัฯมีรายได้จากการประกอบกิจการโรงแรมสําหรับไตรมาสที� 3 และยอดสะสม 9 เดือน ของปี 2560 เพิ�มขึ �น

จํานวน 5 ล้านบาท คิดเป็นเพิ�มขึ �นร้อยละ 5 และจํานวน 16 ล้านบาท คิดเป็นเพิ�มขึ �นร้อยละ 6 เมื�อเปรียบเทียบกบังวด

เดียวกนัของปีก่อนตามลําดบั  เนื�องจากอตัราค่าห้องพกัอาศยัเฉลี�ยสําหรับปี 2560 ปรับตวัสูงขึ �นเมื�อเปรียบเทียบกบังวด

เดียวกนัของปีก่อน ซึ�งมาจากลูกค้ากลุ่ม MICE (กลุ่มลูกค้าที�เข้ามาประชุมสมัมนา การท่องเที�ยวเพื�อเป็นรางวลั และการ

แสดงสินค้า) เพิ�มมากขึ �น โดยกลุ่มลูกค้าดงักล่าวมีอตัราค่าห้องพกัอาศยัอยู่ในระดับราคาที�สูงและบริษัทฯมีการอพัเกรด

(upgrade)ห้องพกัให้กบัลกูค้าจึงส่งผลให้รายได้ค่าห้องพกัเพิ�มสูงขึ �น  

1.3 รายได้จากการขายอาหารและเครื�องดื�ม 

รายได้จากการขายอาหารและเครื�องดื�มของโครงการ เดอะ แพลทินมั แฟชั�น มอลล์ สําหรับไตรมาสที� 3 และยอด

สะสม 9 เดือน ของปี 2560 เพิ�มขึ �นจํานวน 6 ล้านบาท คิดเป็นเพิ�มขึ �นร้อยละ 10 และจํานวน 21 ล้านบาท คิดเป็นเพิ�มขึ �น

ร้อยละ 12 เมื�อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนตามลําดบั เนื�องจากมีนกัท่องเที�ยวทั �งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้า

มาใช้บริการภายในศนูย์อาหารเพิ�มมากขึ �นและบริษัทฯได้มีการปรับเปลี�ยนร้านอาหารภายในศนูย์อาหารให้มีความ

หลากหลายเพื�อตอบสนองความต้องการของลกูค้าได้เพิ�มขึ �น 

             1.4 รายได้อื�น   

รายได้อื�นสําหรับไตรมาสที� 3 ของปี 2560 เพิ�มขึ �นจํานวน 5 ล้านบาท คิดเป็นเพิ�มขึ �นร้อยละ 15 เมื�อเปรียบเทียบ

กบังวดเดียวกนัของปีก่อน โดยรายได้อื�นของบริษัทฯส่วนใหญ่ประกอบด้วยดอกเบี �ยรับจากเงินฝากประจําธนาคาร กําไร

จากผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีและมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) ของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์เพื�อค้าและกําไรจากการ

ขายหลกัทรัพย์เพื�อค้า ทั �งนี � เนื�องจากอตัราดอกเบี �ยรับและอตัราผลตอบแทนจากการลงทนุมีอตัราที�สูงขึ �นเมื�อเปรียบเทียบ

กบังวดเดียวกนัของปีก่อน จงึส่งผลให้บริษัทฯมีรายได้อื�นเพิ�มขึ �นเมื�อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน 

สําหรับยอดสะสม 9 เดือนของปี 2560 บริษัทฯมีรายได้อื�นลดลงจํานวน 16 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 13 

เมื�อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน  สาเหตุหลกัเกิดจากในช่วงครึ�งปีแรกของปี 2559 บริษัทฯได้ทําสญัญารับจ้าง

นิติบุคคลแห่งหนึ�งเพื�อบริหารโครงการ เดอะ แพลทินมั แฟชั�น มอลล์ แต่ในปี 2560 นิติบุคคลฯได้ยกเลิกสญัญาดงักล่าว

เพื�อนําไปบริหารเอง และอตัราดอกเบี �ยรับและอตัราผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี�ยมีอตัราที�ตํ�ากว่าเมื�อเปรียบเทียบกับ

งวดเดียวกนัของปีก่อน นอกจากนี � ในช่วงต้นปี 2559 บริษทัฯได้รับเงนิค่าปรับงานก่อสร้างล่าช้าจากผู้ รับเหมารายหนึ�ง แต่

ในปี 2560 บริษทัฯไม่มีรายได้ดงักล่าว  

2. ต้นทุนรวม 

บริษัทฯมีต้นทนุรวมสําหรับไตรมาสที� 3 และยอดสะสม 9 เดือน ของปี 2560 จํานวน 180 ล้านบาท เพิ�มขึ �น

จํานวน 20 ล้านบาท คิดเป็นเพิ�มขึ �นร้อยละ 13 และจํานวน 534 ล้านบาท เพิ�มขึ �นจํานวน 52 ล้านบาท คิดเป็นเพิ�มขึ �น

ร้อยละ 11 เมื�อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนตามลําดบั ซึ�งผนัแปรตามยอดรายได้ที�เพิ�มขึ �น/ลดลงของธรุกิจ

แต่ละประเภท โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี � 
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รายการ 

ไตรมาส 3  สะสม 9 เดือน  

2560 2559 ผลแตกต่าง     2560   2559 ผลแตกต่าง 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

 ต้นทนุในการให้เช่าและบริการ 81 26 65 23 16 25 244 26 203 25 41 20 

 ต้นทนุประกอบกิจการโรงแรม 48 48 47 49 1 2 138 49 136 51 2 1 

 ต้นทนุขายอาหารและเครื�องดื�ม 51 77 48 80 3 6 152 77 143 81 9 6 

  รวมต้นทุนขาย 180 38 160 37 20 13 534 38 482 38 52 11 

2.1 ต้นทุนในการให้เช่าและบริการ 

บริษทัฯมีต้นทนุในการให้เช่าและบริการสําหรับไตรมาสที� 3 และยอดสะสม 9 เดือน ของปี 2560 เพิ�มขึ �นจํานวน 

16 ล้านบาท คิดเป็นเพิ�มขึ �นร้อยละ 25 และเพิ�มขึ �นจํานวน 41 ล้านบาท คิดเป็นเพิ�มขึ �นร้อยละ 20 เมื�อเปรียบเทียบกบังวด

เดียวกันของปีก่อนตามลําดบั เนื�องจากบริษัทฯมีต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการเพิ�มขึ �นจากการเช่าเหมาพื �นที�จากนิติบคุคล

อาคารชุด เดอะ แพลทินมั แฟชั�น มอลล์ ตามสญัญาเช่าที�ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น โดยบริษัทฯจะจ่ายค่าเช่าซึ�งผันแปรตาม

ยอดรายได้ค่าเช่าและบริการที�บริษัทฯได้รับจากลกูค้า ประกอบกบัต้นเดือนธันวาคม 2559 บริษทัฯได้มีการเปิดพื �นที�ให้เช่า

สําหรับตลาดนัดกลางคืนแห่งใหม่ คือ โครงการตลาดนีออน  และค่าใช้จ่ายตัดจ่ายที�เพิ�มขึ �นของโครงการทางเชื�อมอาร์

วอล์ค (เดิมชื�อ “แบงคอก สกายไลน์”) เฟสใหมซ่ึ�งได้ก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนเมษายน ดงันั �น จึงส่งผลทําให้ต้นทุนในการ

ให้เช่าและบริการเพิ�มขึ �น 

2.2 ต้นทุนการประกอบกิจการโรงแรม 

 

บริษัทฯมีต้นทุนการประกอบกิจการโรงแรมสําหรับไตรมาสที� 3 ของปี 2560 เพิ�มขึ �นจํานวน 1 ล้านบาท คิดเป็น

เพิ�มขึ �นร้อยละ 2 เมื�อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื�องจากการเพิ�มขึ �นของค่าใช้จ่ายที�จ่ายให้แก่ตัวแทนการ

เดินทาง (Travel Agency Fee) 

 สําหรับยอดสะสม 9 เดือนของปี 2560 บริษัทฯมีต้นทนุการประกอบธุรกิจโรงแรมเพิ�มขึ �นจํานวน 2 ล้านบาท คิด

เป็นเพิ�มขึ �นร้อยละ 1 เมื�อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน  เนื�องจากค่าใช้จ่ายที�จ่ายให้แก่ตัวเทนการเดินทาง 

(Travel Agency Fee) เพิ�มขึ �นจํานวน 3 ล้านบาท ซึ�งผันแปรตามยอดรายได้ห้องพักที�เพิ�มสูงขึ �นและการเพิ�มขึ �นของ

ค่าใช้จ่ายด้านบคุคลากรจํานวน 1 ล้านบาท ขณะที� บริษัทฯมีทรัพย์สินที�คิดค่าเสื�อมราคาจนครบอายุการใช้งานสูงขึ �นทํา

ให้ค่าเสื�อมราคาลดลงจํานวน 2 ล้านบาท  

2.3 ต้นทุนขายอาหารและเครื�องดื�ม 

บริษัทฯมีต้นทนุขายอาหารและเครื�องดื�มสําหรับไตรมาสที� 3 และยอดสะสม 9 เดือน ของปี 2560 เพิ�มขึ �นจํานวน 3 

ล้านบาท คิดเป็นเพิ�มขึ �นร้อยละ 6 และเพิ�มขึ �นจํานวน 9 ล้านบาท คิดเป็นเพิ�มขึ �นร้อยละ 6 เมื�อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนั

ของปีก่อนตามลําดบั ซึ�งโดยส่วนใหญ่เป็นต้นทนุทางตรงที�ผนัแปรตามยอดรายได้จากการขายอาหารและเครื�องดื�ม  
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3. กําไรขั�นต้น 

บริษัทฯมีกําไรขั �นต้นสําหรับไตรมาสที� 3 และยอดสะสม 9 เดือน ของปี 2560 เพิ�มขึ �นจํานวน 23 ล้านบาท คิด

เป็นเพิ�มขึ �นร้อยละ 8 และเพิ�มขึ �นจํานวน 98 ล้านบาท คิดเป็นเพิ�มขึ �นร้อยละ 13 เมื�อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน

ตามลําดบั เนื�องจากบริษทัฯมีการเติบโตของรายได้ในแตล่ะธุรกิจ โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี � 

 

รายการ 

ไตรมาส 3 สะสม 9 เดือน 

2560 2559 ผลแตกต่าง 2560 2559 ผลแตกต่าง 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ธุรกิจให้เชา่และบริการ 231 74 215 77 16 7 682 74 610 75 72 12 

ธุรกิจโรงแรม 52 52 48 51 4 8 146 51 132 49 14 11 

ธุรกิจอาหารและเครื�องดื�ม 15 23 12 20 3 25 46 23 34 19 12 35 

รวมกาํไรขั �นต้น 298 62 275 63 23 8 874 62 776 62 98 13 

 

     สําหรับไตรมาสที� 3 ของปี 2560 บริษทัฯมีอตัรากําไรขั �นต้นสําหรับธุรกิจหลกัรวมเท่ากบัร้อยละ 62 น้อยกวา่ 

อตัรากําไรขั �นต้นในปี 2559 เท่ากบัร้อยละ 63 ซึ�งสามารถสรุปรายละเอียดได้ ดงันี � 

 ธุรกจิให้เช่าพื �นที�และบริการ มีอตัรากําไรขั �นต้นสําหรับไตรมาสที� 3 ของปี 2560 และ 2559 เท่ากบัร้อย

ละ 74 และ 77 ตามลําดบั และสําหรับยอดสะสม 9 เดือนของปี 2560 และ 2559  บริษัทฯมีอตัรากําไร

ขั �นต้นเท่ากบัร้อยละ 74 และ 75 ตามลําดบั ทั �งนี � เนื�องจากอตัรากําไรขั �นต้นของโครงการตลาดนีออนตํ�า

กว่าอตัรากําไรขั �นต้นของโครงการ เดอะ แพลทินมั แฟชั�น มอลล์ ขณะที� บริษัทฯมีกําไรขั �นต้นสําหรับไตร

มาสที� 3 และยอดสะสม 9 เดือน ของปี 2560 เพิ�มขึ �นจํานวน 16 ล้านบาท คิดเป็นเพิ�มขึ �นร้อยละ 7 และ

เพิ�มขึ �นจํานวน 72 ล้านบาท คิดเป็นเพิ�มขึ �นร้อยละ 12 เมื�อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนตามลําดบั 

เนื�องจากการปรับอตัราค่าเช่าประจําปีของโครงการ เดอะ แพลทินมั แฟชั�น มอลล์ การเพิ�มพื �นที�เช่าใหม่จาก

การเช่าเหมาพื �นที�จากนิติบคุคลอาคารชดุ เดอะ แพลทินมั แฟชนั มอลล์ และการเปิดโครงการตลาดนีออน

ตามเหตผุลที�ได้กล่าวมาข้างต้น  

 ธุรกจิโรงแรม มีอตัรากําไรขั �นต้นสําหรับไตรมาสที� 3 ของปี 2560 และ 2559 เท่ากบัอตัราร้อยละ 52 และ 

51 ตามลําดบั สําหรับยอดสะสม 9 เดือนของปี 2560 บริษทัฯมีอตัรากําไรขั �นต้นเท่ากบัร้อยละ 51เพิ�มขึ �น

เมื�อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนซึ�งเท่ากบัร้อยละ 49 เนื�องจากอตัราร้อยละของการเพิ�มขึ �นของ

รายได้จากการประกอบธุรกิจโรงแรมสูงกว่าอตัราร้อยละของการเพิ�มขึ �นของต้นทนุจากการประกอบธุรกิจ

โรงแรม  เนื�องจากบริษทัฯมีอตัราค่าห้องพกัเฉลี�ยเพิ�มขึ �นตามเหตผุลที�ได้กล่าวมาข้างต้น อีกทั �งบริษัทฯยงัมี

ต้นทนุการประกอบกิจการโรงแรมที�ลดลงจากค่าเสื�อมราคาที�ลดลง เนื�องจากบริษัทฯมีทรัพย์สินที�คิดค่า

เสื�อมราคาจนครบอายกุารใช้งานในปีนี �เพิ�มขึ �น 

  ธุรกิจขายอาหารและเครื�องดื�ม มีอตัรากําไรขั �นต้นสําหรับไตรมาสที� 3 ของปี 2560 เท่ากบัอตัราร้อยละ 

23 เพิ�มขึ �นเมื�อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนซึ�งเท่ากบัร้อยละ 20 และสําหรับยอดสะสม 9 เดือน 
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ของปี 2560 บริษัทฯมีอตัรากําไรขั �นต้นรวมเท่ากบัร้อยละ 23 เพิ�มขึ �นเมื�อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปี

ก่อนซึ�งเท่ากบัร้อยละ 19 เนื�องจากอตัราร้อยละของการเพิ�มขึ �นของรายได้ขายอาหารและเครื�องดื�มสงูกว่า

อตัราร้อยละของการเพิ�มขึ �นของต้นทนุขายอาหารและเครื�องดื�มจากยอดรายได้จากการขายอาหารและ

เครื�องดื�มเพิ�มสงูขึ �นมาก รวมทั �งบริษัทฯสามารถบริหารต้นทนุได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั �งต้นทนุด้านบคุลากร 

และต้นทนุในการให้บริการศนูย์อาหารอื�นๆ  

4. ค่าใช้จ่าย 

      

 4.1 ค่าใช้จ่ายในการขาย 

 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายในการขายสําหรับไตรมาสที� 3 และยอดสะสม 9 เดือน ของปี 2560 เพิ�มขึ �นจํานวน 2 ล้าน

บาท คิดเป็นเพิ�มขึ �นร้อยละ 13 และเพิ�มขึ �นจํานวน 14  ล้านบาท คิดเป็นเพิ�มขึ �นร้อยละ 36 เมื�อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนั

ของปีก่อนตามลําดบั เนื�องจากปี 2560 บริษทัฯมีค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสมัพนัธ์สําหรับโครงการตลาดนีออนและ

การเพิ�มขึ �นของค่าใช้จ่ายด้านบคุลากรสําหรับการรองรับการเปิดขายโครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอกในไตรมาส 4 ปีหน้า 

4.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายในการบริหารสําหรับไตรมาสที� 3 ของปี 2560 เพิ�มขึ �นจํานวน 2 ล้านบาท คิดเป็นเพิ�มขึ �นร้อย

ละ 3 เมื�อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนตามลําดบั โดยส่วนใหญ่เกิดจากมีค่าใช้จ่ายเกี�ยวกบับคุลากรเพิ�มขึ �น 

 สําหรับยอดสะสม 9 เดือน ของปี 2560 บริษทัฯมีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ�มขึ �นจํานวน 11 ล้านบาท คิดเป็น

เพิ�มขึ �นร้อยละ 6  เมื�อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เนื�องจากบริษัทฯมีค่าใช้จ่ายเกี�ยวกบับคุลากรเพิ�มขึ �นจํานวน 

9 ล้านบาท และค่าตดัจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวัตนเพิ�มขึ �นจากค่าตดัจําหน่ายโครงการทางเชื�อมอาร์วอล์ค (เดิมชื�อ  

“แบงคอก สกายไลน์”) จํานวน 9 ล้านบาท ขณะที� ค่าใช้จ่ายสํานกังานอื�นๆลดลงจํานวน 7 ล้านบาท  

 4.3 ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้  

บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับไตรมาสที� 3 และยอดสะสม 9 เดือนของปี 2560 เพิ�มขึ �นจํานวน 5 ล้านบาท 

คิดเป็นเพิ�มขึ �นร้อยละ 11 และเพิ�มขึ �นจํานวน 11 ล้านบาท คิดเป็นเพิ�มขึ �นร้อยละ 8 เมื�อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปี

ก่อนตามลําดบั ซึ�งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ดงักล่าวจะผนัแปรตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯที�ปรับตวัดีขึ �น 

 

 

 

รายการ 

ไตรมาส 3 สะสม 9 เดือน 

2560 2559 ผลแตกต่าง 2560 2559 ผลแตกต่าง 

ล้านบาท % 
ล้าน
บาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

คา่ใช้จ่ายในการขาย 17 3 15 3 2 13 53 4 39 3 14 36 

คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 71 14 69 15 2     3 211 14 200 14 11 6 

คา่ใช้จ่ายภาษีเงินได้ 51 10 46 10 5 11 148 10 137 10 11 8 
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5. กําไรสําหรับงวด 

ในไตรมาสที� 3 ของปี 2560 บริษัทฯมีกําไรสําหรับงวดจํานวน 198 ล้านบาท เพิ�มขึ �นจํานวน 19 ล้านบาท คิดเป็น

เพิ�มขึ �นร้อยละ 11 เมื�อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เนื�องจากบริษัทฯมีกําไรขั �นต้นเพิ�มขึ �นจํานวน 23 ล้านบาท 

และรายได้อื�นเพิ�มขึ �นจํานวน 5 ล้านบาท ขณะที� บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ�มขึ �นจํานวน 4 ล้านบาทและ 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ�มขึ �นจํานวน 5 ล้านบาท เหตผุลตามรายละเอียดที�ได้กล่าวมาข้างต้น 

 สําหรับยอดสะสม 9 เดือนของปี 2560 บริษัทฯมีกําไรสําหรับงวดเท่ากบัจํานวน 569 ล้านบาท เพิ�มขึ �นจํานวน 46 

ล้านบาท คิดเป็นเพิ�มขึ �นร้อยละ 9 เมื�อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปี 2559 เนื�องจากบริษัทฯมีกําไรขั �นต้นเพิ�มขึ �น 98 

ล้านบาท ขณะที� บริษัทฯมีรายได้อื�นลดลง 16 ล้านบาท ค่าใช้จา่ยในการขายและบริหารเพิ�มขึ �นจํานวน 25 ล้านบาท และ

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ�มขึ �น 11 ล้านบาท เหตผุลตามรายละเอียดที�ได้กล่าวมาข้างต้น 

6. ฐานะทางการเงนิ 

 

 

 

 

6.1 สินทรัพย์รวม 

ณ วนัที� 30 กนัยายน 2560 บริษัทฯมีสินทรัพย์รวมเพิ�มขึ �น 365 ล้านบาท เมื�อเปรียบเทียบกบัสิ �นปี 2559 

โดยมีสาเหตดุงันี � 

 สินทรัพย์หมุนเวียนลดลงจํานวน 236 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 4  เนื�องจากเงินสดและรายการ

เทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชั�วคราวลดลงจํานวน 226 ล้านบาท จากการลงทุนค่าก่อสร้างโครงการ  

เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ลูกหนี �การค้าและลูกหนี �อื�นลดลงจํานวน 26 ล้านบาท เนื�องจากดอกเบี �ยค้าง

รับลดลงจํานวน 20 ล้านบาท ตามเงินฝากประจําที�ลดลงและลูกหนี �อื�นลดลงจํานวน 6 ล้านบาท 

ขณะที� สินทรัพย์หมนุเวียนอื�นเพิ�มขึ �น  16 ล้านบาท 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ�มขึ �นจํานวน 601 ล้านบาท คิดเป็นเพิ�มขึ �นร้อยละ 15 เนื�องจาก

อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน และเงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเพิ�มขึ �นสุทธิ 624 ล้านบาท จากค่า

ก่อสร้างโครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก สินทรัพย์ไม่มีตวัตนในส่วนโครงการทางเชื�อมอาร์วอล์ค (เดิม

ชื�อ “แบงคอก สกายไลน์”) เพิ�มขึ �นจํานวน 3 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�นเพิ�มขึ �นจํานวน 12 

ล้านบาท ขณะที� ที�ดินอาคารและอุปกรณ์ลดลงจํานวน 38 ล้านบาท เนื�องจากการตัดค่าเสื�อมราคา

ของสินทรัพย์เป็นค่าใช้จ่าย  

รายการ 

ไตรมาส 3 สะสม 9 เดือน 

2560 2559 ผลแตกต่าง 2560 2559 ผลแตกต่าง 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

กําไรสําหรับงวด 198 38 179 38 19 11 569 38 523 38 46 9 

 

รายการ 

30 กันยายน 2560 31 ธันวาคม 2559 ผลแตกต่าง 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

สินทรัพย์รวม 10,187 100 9,822 100 365 4 

หนี �สินรวม 1,657 16 1,356 14 301 22 

สว่นของผู้ถือหุ้น 8,530 84 8,466 86 64 1 
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6.2 หนี �สินรวม 

ณ วนัที� 30 กนัยายน 2560 บริษัทฯมีหนี �สินรวมเพิ�มขึ �นจํานวน 301 ล้านบาท คิดเป็นเพิ�มขึ �นร้อยละ 22 

เมื�อเปรียบเทียบกบัสิ �นปี 2559 เนื�องจากเจ้าหนี �การค้าและเจ้าหนี �อื�นเพิ�มขึ �นจํานวน 267 ล้านบาท ค่าสิทธิการเช่าค้างจ่าย

จากการรับรู้ค่าสิทธิการเช่าโครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก เข้าเป็นต้นทนุงานระหว่างก่อสร้างเพิ�มขึ �นจํานวน 161 ล้าน

บาท เงินประกนัผลงานเพิ�มขึ �นจํานวน 10 ล้านบาท และเงินมดัจําค่าเช่าระยะสั �นและระยะยาวเพิ�มขึ �นจํานวน 8 ล้านบาท  

ขณะที� บริษัทฯมีรายได้รับล่วงหน้าค่าเช่าระยะสั �นและระยะยาวลดลงจํานวน 119 ล้านบาท จากการรับรู้เป็นรายได้ค่าเช่า

ตามระยะเวลา และหนี �สินอื�นลดลงจํานวน 26 ล้านบาท  

6.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัที� 30 กนัยายน 2560 บริษัทฯมีส่วนของผู้ ถือหุ้นเพิ�มขึ �นจํานวน 64 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 1 

เนื�องจากมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในเดือนพฤษภาคม 2560 จํานวน 505 ล้านบาท และการเพิ�มขึ �นของกําไร

สําหรับงวด 9 เดือน สิ �นสดุไตรมาสที� 3 ของปี 2560 จํานวน 569  ล้านบาท  

 จงึเรียนมาเพื�อทราบ 

 

        ขอแสดงความนบัถือ 

     

                               (นายชาญชยั พนัธ์ุโสภา) 
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