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ที� PLAT015/2561 

วนัที� 15 พฤษภาคม 2561 

เรื�อง  ชี �แจงผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยสําหรับไตรมาสที� 1 ของปี 2561 

เรียน  กรรมการผู้จดัการ 

          ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 

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

มาสที� 1  สิ �นสุดวันที� 31 มีนาคม 2561 บริษัทฯมีกําไรเพิ�มขึ �นจํานวน 17 ล้านบาท คิดเป็นเพิ�มขึ �นร้อยละ 9 เมื�อ

เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน  ซึ�งมีรายละเอียดดงัต่อไปนี � 

1. รายได้จากการดาํเนินงาน 

บริษทัฯมีรายได้รวมสําหรับไตรมาสที� 1 ของปี 2561 จํานวน 531 ล้านบาท เพิ�มขึ �นจํานวน 33 ล้านบาท คิดเป็น

เพิ�มขึ �นร้อยละ 7 เมื�อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน โดยมีรายละเอียดดงันี � 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 รายได้จากการให้เช่าและบริการ 

บริษัทฯมีรายได้จากการให้เช่าและบริการสําหรับไตรมาสที� 1 ของปี 2561 เพิ�มขึ �นจํานวน 23 ล้านบาท คิดเป็น

เพิ�มขึ �นร้อยละ 8 เมื�อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกันของปีก่อน เนื�องจากการปรับเพิ�มขึ �นของอตัราค่าเช่าพื �นที�ที�เกิดจากการ

ต่ออายสุญัญาเช่าของโครงการ เดอะ แพลทินมั แฟชั�น มอลล์ ภายหลงัจากไตรมาสที� 1  ของปี 2560 นอกจากนี � บริษัทฯ

สามารถเพิ�มรายได้จากการบริหารจัดการพื �นที�ส่วนกลางของโครงการ เดอะ แพลทินัม แฟชั�น มอลล์ ให้สูงขึ �นเมื�อ

เปรียบเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัของปีก่อน เช่น การปล่อยพื �นที�เช่าเพื�อจดักิจกรรม (Event) ได้มากขึ �น และมีรายได้เพิ�มขึ �น

จากผู้สนบัสนุนทางการตลาด (Marketing Sponsorship) สําหรับกิจกรรมต่างๆภายในศูนย์การค้า ส่งผลให้รายได้ส่วนนี �

เพิ�มขึ �นจํานวน 8 ล้านบาท หรือเพิ�มขึ �นร้อยละ 40  เมื�อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน นอกจากนี � บริษัทฯได้เริ�ม

เปิดดําเนินงานทุกวนัสําหรับโครงการ เดอะ นีออน ไนท์ บาซาร์ ตั �งแต่เดือนตลุาคม 2560 จากเดิมที�เปิดดําเนินงานเพียง 5  

 

รายการ 
ไตรมาสที� 1/2561 ไตรมาสที� 1/2560 ผลแตกต่าง 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

รายได้จากการให้เช่าและบริการ 329 62 306 61 23 8 

รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม 110 21 94 19 16 17 

รายได้จากการขายอาหารและเครื�องดื�ม 64 12 64 13 - - 

รายได้อื�น 28 5 34 7 (6) 

 

(18) 

รวมรายได้ 531 100 498 100 33 7 
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วนัและมีการปรับเพิ�มราคาค่าเช่าพื �นที�ภายหลงัจากบริษัทฯได้ปรับปรุงโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ จึงส่งผลให้

บริษทัฯมีรายได้จากการให้เช่าและบริการเพิ�มขึ �น 

1.2 รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม 

บริษทัฯมีรายได้จากการประกอบกิจการโรงแรมสําหรับไตรมาสที� 1 ของปี 2561 เพิ�มขึ �นจํานวน 16 ล้านบาท คิด

เป็นเพิ�มขึ �นร้อยละ 17 เมื�อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกนัของปีก่อน เนื�องจากบริษัทฯมีอตัราการเข้าพกัเฉลี�ยสูงขึ �น โดยใน

ไตรมาสที� 1 ของปี 2561 มีอตัราการเข้าพกัเฉลี�ยอยู่ที�อตัราร้อยละ 94 เพิ�มขึ �นจากงวดเดียวกนัของปีก่อนซึ�งมีอตัราการเข้า

พกัเฉลี�ยอยู่ที�อตัราร้อยละ 89 และอตัราค่าห้องพกัเฉลี�ยสําหรับไตรมาส 1 ของปี 2561 มีการปรับตวัสูงขึ �นร้อยละ 9 เมื�อ

เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ประกอบกบัในไตรมาสที� 3 ของปี 2560 บริษัทฯมีห้องพกัเพิ�มขึ �นจากเดิมจํานวน 5 

ห้อง จงึส่งผลให้บริษัทฯมีรายได้จากการประกอบกิจการโรงแรมเพิ�มสงูขึ �น 

1.3 รายได้จากการขายอาหารและเครื�องดื�ม 

รายได้จากการขายอาหารและเครื�องดื�มของโครงการ เดอะ แพลทินมั แฟชั�น มอลล์สําหรับไตรมาสที� 1 ของปี 

2561 เท่ากบั 64 ล้านบาท เพิ�มขึ �นเล็กน้อยเมื�อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน โดยบริษัทฯมีรายได้จากการขาย

อาหารเพิ�มขึ �นร้อยละ 2 เมื�อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื�องจากมีการปรับเปลี�ยนร้านอาหารภายในศูนย์

อาหารให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้หลากหลายเพิ�มขึ �น ขณะที� บริษัทฯมีรายได้จากการขายเครื�องดื�ม

ในไตรมาสที� 1 ของปี 2561 ลดลงเมื�อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เนื�องจากบริษัทฯได้มีการปรับเปลี�ยนพื �นที�

ขายเครื�องดื�มบางจุดไปเป็นพื �นที�ให้เช่าแทน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯยังมีรายได้จากการขายอาหารและเครื�องดื�มรวมแล้ว

เพิ�มขึ �นไม่มากนกัเมื�อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน 

             1.4 รายได้อื�น    

รายได้อื�นสําหรับไตรมาสที� 1 ของปี 2561  ลดลงจํานวน 6 ล้านบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 18 เมื�อเปรียบเทียบ

กบังวดเดียวกันของปีก่อน โดยรายได้อื�นของบริษัทฯส่วนใหญ่ประกอบด้วย ดอกเบี �ยรับจากเงินฝากธนาคาร กําไรจาก

ผลต่างระหว่างมูลค่าตามบญัชีและมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) ของเงินลงทุนในหลกัทรัพย์เพื�อค้า และกําไรจากการขาย

หลกัทรัพย์เพื�อค้า ทั �งนี � ในไตรมาสที� 1 ของปี 2561 อตัราดอกเบี �ยรับและอตัราผลตอบแทนของเงินลงทุนมีอตัราที�ลดลง

เมื�อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน จงึส่งผลทําบริษัทฯมีรายได้อื�นลดลงเมื�อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน 

2. ต้นทุนรวม 

บริษัทฯมีต้นทุนรวมสําหรับไตรมาสที� 1 ของปี 2561 จํานวน 180 ล้านบาท เพิ�มขึ �นจํานวน 3 ล้านบาท คิดเป็น

เพิ�มขึ �นร้อยละ 2 เมื�อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี � 
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2.1 ต้นทุนในการให้เช่าและบริการ 

บริษัทฯมีต้นทุนในการให้เช่าและบริการสําหรับไตรมาสที� 1 ของปี 2561 เพิ�มขึ �นจํานวน 1 ล้านบาท คิดเป็น

เพิ�มขึ �นร้อยละ 1 เมื�อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื�องจากบริษัทฯมีต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการเพิ�มขึ �นจาก

สญัญาเช่าเหมาพื �นที�ส่วนกลางจากนิติบุคคลอาคารชุดเดอะ แพลทินมั แฟชั�น มอลล์ ซึ�งอตัราค่าเช่าพื �นที�จะผนัแปรตาม

ยอดรายได้ค่าเช่าและบริการที�บริษัทได้รับจากลกูค้าสงูขึ �น รวมทั �ง บริษัทฯได้เริ�มเปิดดําเนินการโครงการเดอะ นีออน ไนท์ 

บาซาร์ ทกุวนัตั �งแต่เดือนตุลาคม 2560 จึงส่งผลให้ต้นทุนของโครงการ เดอะ นีออน ไนท์ บาซาร์เพิ�มสูงขึ �น เช่น ต้นทุนค่า

ไฟฟ้า ต้นทนุค่ารักษาความปลอดภยั และต้นทนุค่ารักษาความสะอาด เป็นต้น 

2.2 ต้นทุนการประกอบกิจการโรงแรม 

บริษัทฯมีต้นทนุประกอบกิจการโรงแรมสําหรับไตรมาสที� 1 ของปี 2561 เพิ�มขึ �นจํานวน 1 ล้านบาท คิดเป็น

เพิ�มขึ �นร้อยละ 2 เมื�อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เนื�องจากการเพิ�มขึ �นของค่านายหน้าที�จ่ายให้แก่ตวัแทนการ

เดินทาง (Travel Agency Commission) และค่าธรรมเนียมการจองห้องพกั (Reservation Fee) ซึ�งผนัแปรตามยอดรายได้

ห้องพกัที�เพิ�มสงูขึ �น 

2.3 ต้นทุนขายอาหารและเครื�องดื�ม 

บริษทัฯมีต้นทนุขายอาหารและเครื�องดื�มสําหรับไตรมาสที� 1 ของปี 2561 เพิ�มขึ �นจํานวน 1 ล้านบาท คิดเป็น 

เพิ�มขึ �นร้อยละ 2 เมื�อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ซึ�งส่วนใหญ่เป็นต้นทุนทางตรงที�ผันแปรตามยอดรายได้จาก

การขายอาหารและเครื�องดื�ม โดยไตรมาสที� 1 ของปี 2561 บริษทัฯมีรายได้เฉพาะจากการขายอาหารเพิ�มขึ �นร้อยละ 2 เมื�อ

เปรียบเทียบกับงวดเดียวกนัของปีก่อนตามที�ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ประกอบกบับริษัทฯมีการปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์

ต่างๆภายในศนูย์อาหาร จงึส่งผลให้บริษัทฯมีต้นทนุจากการขายอาหารและเครื�องดื�มเพิ�มสงูขึ �น 

3. กําไรขั�นต้น 

สําหรับไตรมาสที� 1 ของปี 2561 บริษัทฯมีกําไรขั �นต้นเพิ�มขึ �นจํานวน 36 ล้านบาท คิดเป็นเพิ�มขึ �นร้อยละ 13 เมื�อ

เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี � 

 

 

รายการ 
ไตรมาสที� 1/2561 ไตรมาสที� 1/2560 ผลแตกต่าง 

ล้านบาท    % ล้านบาท     % ล้านบาท   % 

 ต้นทนุในการให้เช่าและบริการ 82 25 81 26 1 1 

 ต้นทนุประกอบกิจการโรงแรม 48 44 47 50 1 2 

 ต้นทนุขายอาหารและเครื�องดื�ม 50 78 49 77 1 2 

  รวมต้นทุนขาย 180 36     177 38 3 2 
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สําหรับไตรมาสที� 1 ของปี 2561  บริษทัฯมีอตัรากําไรขั �นต้นจากธุรกิจหลกัรวมเท่ากบัร้อยละ 64 มากกว่า 

อตัรากําไรขั �นต้นในไตรมาสที� 1 ของปี 2560 ซึ�งมีอตัรากําไรขั �นต้นเท่ากบัร้อยละ 62 ซึ�งสามารถสรุปรายละเอียดได้ ดงันี � 

 ธุรกิจให้เช่าและบริการ มีอตัรากําไรขั �นต้นสําหรับไตรมาสที� 1 ของปี 2561 และ 2560 เท่ากบัร้อยละ 75 และ 

74 ตามลําดับ ซึ�งอตัรากําไรขั �นต้นของปี 2561 สูงกว่าปี 2560 เนื�องจากการปรับอตัราค่าเช่าประจําปี การ

เพิ�มขึ �นของรายได้จากการบริหารพื �นที�ส่วนกลางซึ�งถูกนํามาจดักิจกรรม (Event)และรายได้จากผู้สนบัสนุนทาง

การตลาด (Marketing Sponsorship)ของโครงการ เดอะ แพลทินมั แฟชั�น มอลล์ รวมทั �ง การเปิดดําเนินงานทุก

วนัของโครงการ เดอะ นีออน ไนท์ บาซาร์ ตามเหตผุลที�ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น  

  ธุรกิจโรงแรม มีอตัรากําไรขั �นต้นสําหรับปี 2561 และ 2560 เท่ากบัอตัราร้อยละ 56 และ 50 ตามลําดบั ซึ�ง

อตัรากําไรขั �นต้นของปี 2561 สงูกว่าปี 2560 เนื�องจากบริษทัฯมีอตัราการเข้าพกัเฉลี�ย และอตัราค่าเช่าห้องพกั

เฉลี�ยสงูขึ �น รวมทั �ง การเพิ�มขึ �นของจํานวนห้องพกัจากเดิมอีกจํานวน 5 ห้อง ตามเหตผุลที�ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 

 ธุรกจิขายอาหารและเครื� องดื�ม มีอตัรากําไรขั �นต้นสําหรับของปี 2561 และ 2560 เท่ากบัอตัราร้อยละ 22 และ 

23 ตามลําดบั ซึ�งอตัรากําไรขั �นต้นของปี 2561 ตํ�ากวา่ปี 2560 เนื�องจากบริษทัฯมีต้นทนุขายอาหารและเครื�องดื�ม

เพิ�มสงูขึ �น ขณะที� รายได้จากการขายอาหารและเครื�องดื�มไม่เปลี�ยนแปลง ตามเหตผุลที�ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 

 

4. ค่าใช้จ่าย 

      

 

 

 

 

 4.1 ค่าใช้จ่ายในการขาย 

 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายในการขายสําหรับไตรมาสที� 1 ของปี 2561 เท่ากับ 18 ล้านบาท ไม่เปลี�ยนแปลงเมื�อ

เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน โดยบริษัทฯมีค่าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ของธุรกิจให้เช่าและบริการลดลง 1 

ล้านบาท เนื�องจากในไตรมาสที� 1 ปี 2560 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายการโฆษณาประชาสัมพันธ์โครงการ เดอะ นีออน ไนท์ 

บาซาร์ ซึ�งเริ�มเปิดดําเนินงานในเดือนธันวาคม 2559  แต่ในไตรมาสที� 1 ของปี 2561 บริษัทฯไม่มีค่าใช้จ่ายดังกล่าว 

อย่างไรก็ตาม ไตรมาสที� 1 ของปี 2561 บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายจากการโฆษณาประชาสมัพนัธ์ธุรกิจโรงแรมเพิ�มขึ �นจํานวน 0.5  

รายการ 
ไตรมาสที� 1/2561 ไตรมาสที� 1/2560 ผลแตกต่าง 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ธุรกิจให้เช่าและบริการ 247 75 225 74 22 10 

ธุรกิจโรงแรม 62 56 47 50 15 32 

ธุรกิจขายอาหารและเครื�องดื�ม 14 22 15 23 (1) (7) 

รวมกาํไรขั �นต้น 323 64 287 62 36 13 

รายการ 
ไตรมาสที� 1/2561 ไตรมาสที� 1/2560 ผลแตกต่าง 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

ค่าใช้จ่ายในการขาย 18 3 18 4 - - 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 75 14 69 14 6 9 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 55 10 48 10 7 15 
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ล้านบาท และค่าใช้จ่ายเกี�ยวกบับคุคลากรเพิ�มขึ �นจํานวน 0.5 ล้านบาท จงึส่งผลให้ค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทฯ ในไตร

มาสที� 1 ของปี 2561 มีจํานวนใกล้เคียงกบังวดเดียวกนัของปีก่อน 

4.2 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 บริษทัฯมีค่าใช้จ่ายในการบริหารสําหรับไตรมาสที� 1 ของปี 2561 เพิ�มขึ �นจํานวน 6 ล้านบาท คิดเป็นเพิ�มขึ �นร้อย

ละ 9 เมื�อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เนื�องจากค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการธุรกิจโรงแรม (Basic 

Management Fee และ Incentive Management Fee)เพิ�มขึ �นจํานวน 2 ล้านบาท ซึ�งผนัแปรตามยอดรายได้ค่าห้องพกัที�

เพิ�มมากขึ �นตามที�กล่าวมาแล้วข้างต้น ค่าตดัจําหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจากค่าตดัจําหน่ายโครงการทางเดินอาร์วอล์ค 

(เดิมชื�อ “แบงคอก สกายไลน์”) เพิ�มขึ �นจํานวน 1 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายสํานกังานอื�นๆเพิ�มขึ �นจํานวน 3 ล้านบาท 

 4.3 ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้  

บริษทัฯมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สําหรับไตรมาสที� 1 ของปี 2561 เพิ�มขึ �นจํานวน 7 ล้านบาท คิดเป็นเพิ�มขึ �นร้อยละ 

15 เมื�อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ซึ�งค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ดงักล่าวจะผนัแปรตามผลการดําเนินงานของบริษัท

ฯ ที�ปรับตวัดีขึ �น 

5. กําไรสําหรับงวด 

 

 

ในไตรมาสที� 1 ของปี 2561 บริษทัฯมีกําไรสําหรับงวดจํานวน 203 ล้านบาท เพิ�มขึ �นจํานวน 17 ล้านบาท คิดเป็น

เพิ�มขึ �นร้อยละ 9 เมื�อเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เนื�องจากบริษัทฯมีกําไรขั �นต้นจากธุรกิจให้เช่าและบริการ

เพิ�มขึ �นจํานวน 22 ล้านบาท และกําไรขั �นต้นจากธุรกิจโรงแรมเพิ�มขึ �นจํานวน 15 ล้านบาท  ขณะที� บริษัทฯมีกําไรขั �นต้น

ของธุรกิจอาหารและเครื�องดื�มลดลงจํานวน 1  ล้านบาท รายได้อื�นลดลงจํานวน 6 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและ

บริหารเพิ�มขึ �นจํานวน 6 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ�มขึ �นจํานวน 7 ล้านบาท เหตุผลตามรายละเอียดที�กล่าวมา

ข้างต้น 

6. ฐานะทางการเงนิ 

 

        

 

 

 

รายการ 
ไตรมาสที� 1/2561 ไตรมาสที� 1/2560 ผลแตกต่าง 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

กําไรสทุธิสําหรับงวด 203 38 186 37 17 9 

 

รายการ 

31 มีนาคม 2561   31 ธันวาคม 2560 ผลแตกต่าง 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

สินทรัพย์รวม 10,817 100 10,491 100 326 3 

หนี �สินรวม 1,880 17 1,757 17 123 7 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 8,937 83 8,734 83 203 2 
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 6.1 สินทรัพย์รวม 

 ณ วนัที� 31 มีนาคม 2561 บริษัทฯมีสินทรัพย์รวมเพิ�มขึ �น 326 ล้านบาท คิดเป็นเพิ�มขึ �นร้อยละ 3 เมื�อเปรียบเทียบ

กบั ณ สิ �นปี 2560 โดยมีรายละเอียด ดงันี � 

 สินทรัพย์หมุนเวียน เพิ�มขึ �นจํานวน 8 ล้านบาท  เมื�อเปรียบเทียบกับ ณ สิ �นปี 2560 เนื�องจาก

บริษัทฯได้มีการจ่ายชําระค่าเช่าที�ดินล่วงหน้าโครงการ เดอะ นีออน ไนท์ บาซาร์ จึงส่งผลทําให้เงิน

จ่ายล่วงหน้าค่าเช่าที�ดินระยะสั �นแก่กิจการที�เกี�ยวข้องกันเพิ�มขึ �นจํานวน 8 ล้านบาท  ลูกหนี �การค้า

และลูกหนี �อื�นเพิ�มขึ �นจํานวน 2 ล้านบาท และสินทรัพย์หมุนเวียนอื�นเพิ�มขึ �นจํานวน 15 ล้านบาท 

ขณะที� เงินสดและรายการเทียบเท่าเงนิสดและเงินลงทนุชั�วคราวลดลงจํานวน 17 ล้านบาท  

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เพิ�มขึ �นจํานวน 318 ล้านบาท คิดเป็นเพิ�มขึ �นร้อยละ 6 เมื�อเปรียบเทียบกบั 

ณ สิ �นปี 2560 เนื�องจากอสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุนเพิ�มขึ �นสุทธิ 325 ล้านบาท จากการบนัทึก

ต้นทุนงานระหว่างก่อสร้างโครงการเดอะ มาร์เก็ต แบงคอก และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�นเพิ�มขึ �น

จํานวน 13 ล้านบาท ขณะที� ที�ดินอาคารและอุปกรณ์ลดลงจากการตดัค่าเสื�อมราคาจํานวน 15 ล้าน

บาท และสินทรัพย์ไม่มีตวัตนลดลงจากการตดัจําหน่ายทางเดินโครงการอาร์วอล์ค (เดิมชื�อโครงการ 

“แบงคอก สกายไลน์”) จํานวน 5 ล้านบาท  

6.2 หนี �สินรวม 

 ณ วนัที� 31 มีนาคม 2561 บริษัทฯมีหนี �สินรวมเพิ�มขึ �น 123 ล้านบาท คิดเป็นเพิ�มขึ �นร้อยละ 7 เมื�อเปรียบเทียบ

กบัสิ �นปี 2560 เนื�องจากบริษทัฯมีเจ้าหนี �การค้าและเจ้าหนี �อื�นเพิ�มขึ �นจํานวน 52 ล้านบาท มีค่าเช่าที�ดินระยะยาวค้างจ่าย

จากการรับรู้ค่าสิทธิการเช่าโครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก เพิ�มขึ �นจํานวน 54 ล้านบาท ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย

เพิ�มขึ �นจํานวน 53 ล้านบาท และเงินประกนัผลงานเพิ�มขึ �นจํานวน 16 ล้านบาท ขณะที� บริษัทฯมีรายได้รับล่วงหน้าค่าเช่า

ระยะสั �นและระยะยาวลดลงจํานวน 40 ล้านบาทจากการบนัทึกรับรู้เป็นรายได้ค่าเช่าในไตรมาสที� 1 ของปี 2561  เงินมดั

จําค่าเช่าระยะสั �นและระยะยาวลดลงจํานวน 7 ล้านบาท และหนี �สินอื�นลดลงจํานวน 5 ล้านบาท 

6.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ณ วนัที� 31 มีนาคม 2561 บริษัทมีส่วนของผู้ ถือหุ้นเพิ�มขึ �นจากกําไรสําหรับงวดไตรมาสที� 1 ของปี 2561 จํานวน 

203 ล้านบาท คิดเป็นเพิ�มขึ �นร้อยละ 2 

 

 

 

 

 



หน้า  7 ของ 7 

 

จงึเรียนมาเพื�อทราบ 

 

        ขอแสดงความนบัถือ 

     

                               (นายชาญชยั พนัธ์ุโสภา) 

                    กรรมการผู้จดัการใหญ ่
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