บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

2.4.2

คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ ำยบริ หำรเกี่ยวกับฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินงำน

เนื่องจำกบริ ษัทฯก่อตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 3 ธันวำคม พ.ศ. 2556 จำกกำรควบรวมกิจกำรทังหมดของ
้
9 บริ ษัท ที่อยู่ภำยใต้ ผ้ ถู ือ
หุ้นหลักชุดเดียวกันเข้ ำด้ วยกัน เพื่อสะท้ อนโครงสร้ ำงกำรดำเนินธุรกิจที่สอดคล้ องกับทิศทำงกำรเติบโตในอนำคต และเพื่อ
เป็ นกำรรองรับแผนกำรนำหุ้นสำมัญของบริ ษัทฯเข้ ำจดทะเบียนกับตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งกำรเปลี่ยนแปลง
โครงสร้ ำงธุรกิจดังกล่ำวนันส่
้ งผลกระทบกำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำนในอดีตของบริ ษัทฯ ดังนันผู
้ ้ ลงทุนจึงควรพิจำรณำ
งบกำรเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์ เฉพำะของบริ ษัทฯที่จัดทำขึน้ เพื่อสะท้ อนผลประกอบกำรเสมือนกำรควบรวมกิจกำร
(Amalgamation) ได้ เกิดขึ ้นก่อนวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2554 ทำให้ สำมำรถใช้ เปรี ยบเทียบผลประกอบกำรของกลุม่ บริ ษัท
แพลทินมั ในปั จจุบนั และอนำคตได้ รวมถึงควรพิจำรณำควบคูไ่ ปกับงบกำรเงินรวมสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557
ในส่วนของคำอธิบำยและวิเครำะห์ของฝ่ ำยบริ หำรเกี่ยวกับฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรดำเนินนัน้ จะวิเครำะห์ถึงผลกำร
ดำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินตำมสำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2555 โดยอ้ ำงอิงจำกงบ
กำรเงินเพื่อวัตถุประสงค์เฉพำะ และอ้ ำงอิงงบกำรเงินรวมสำหรับผลกำรดำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินสำหรับปี สิ ้นสุด
วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557 โดยงบกำรเงินรวมของปี พ.ศ. 2556 นันมี
้ กำรปรับปรุ งเพื่อสะท้ อนฐำนะ
กำรเงิน ผลกำรดำเนินงำนและกระแสเงินสดตำมเนื ้อหำทำงเศรษฐกิจของกลุม่ บริ ษัทภำยใต้ กำรควบคุมเดียวกันโดยถื อ
เสมือนว่ำบริ ษัทได้ เข้ ำซือ้ เงิ นลงทุนในหุ้นสำมัญทัง้ หมดของบริ ษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด และบริ ษัท แพลทินัม
พลำซ่ำ จำกัด จำกผู้ถือหุ้นเดิม ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริ ษัทฯและได้ ดำเนินธุรกิจภำยใต้ กำรควบรวมกิจกำรกันมำ
ตังแต่
้ ก่อนวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2556
2.4.2.1

ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อกำรดำเนินกำรของบริ ษัทฯ

ธุรกิจหลักของบริ ษัทฯคือกำรพัฒนำและบริ หำรจัดกำรศูนย์กำรค้ ำส่ง -ค้ ำปลีกให้ เช่ำเพื่อกำรพำณิชย์ โดยมุ่งเน้ นกำรเป็ น
ผู้ออกแบบพัฒนำโครงกำร กำรเป็ นผู้บริ หำรพื ้นที่ให้ เช่ำ และกำรจัดกำรด้ ำนกำรตลำด นอกจำกธุรกิจหลักแล้ ว บริ ษั ทฯยัง
ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง คือ ธุรกิจโรงแรม ซึง่ ธุรกิจดังกล่ำวเป็ นส่วนช่วยส่งเสริ มกำรดำเนินงำนธุรกิจหลัก
ปั จจุบนั รำยได้ คำ่ เช่ำและค่ำบริ กำรเป็ นรำยได้ หลัก ซึง่ เป็ นรำยได้ ที่มีควำมสม่ำเสมอตลอดปี ไม่แปรผันไปตำมฤดูกำลของ
ธุรกิจ เนื่องจำกจะมีกำรชำระค่ำเช่ำพื ้นที่ตำมอัตรำที่กำหนดไว้ ลว่ งหน้ ำในสัญญำเช่ำ โดยบริ ษัทฯจะปรับเพิ่มค่ำเช่ำเป็ น
รำยปี อย่ำงไรก็ดี รำยได้ บำงส่วนของบริ ษัทฯนันเกิ
้ ดจำกกำรดำเนินธุรกิจโรงแรม ซึง่ รำยได้ จำกธุรกิจดังกล่ำวจะแปรผันไป
ตำมสภำวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ที่อำจได้ รับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ ต่ำงๆ เช่น เหตุกำรณ์ควำมไม่สงบทำง
กำรเมืองและภำวะเศรษฐกิจทังในและนอกประเทศ
้
เป็ นต้ น รำยได้ สว่ นสุดท้ ำยเกิดจำกกำรขำยอำหำรและเครื่ องดื่ม ซึ่ง
เป็ นแหล่งรำยได้ ที่แปรผันไปตำมจำนวนผู้มำใช้ บริ กำรโครงกำรศูนย์กำรค้ ำส่ง-ค้ ำปลีกให้ เช่ำเพื่อกำรพำณิชย์ของบริ ษัทฯ
บริ ษัทฯมีกลยุทธ์ในกำรขยำยธุรกิจทังในส่
้ วนของกำรลงทุนในโครงกำรศูนย์กำรค้ ำส่ง -ค้ ำปลีกให้ เช่ำเพื่อกำรพำณิชย์ และ
กำรลงทุนในโครงกำรโรงแรม โดยมีจดุ มุง่ หมำยหลักเพื่อสร้ ำงผลตอบแทนที่ดีให้ กบั ผู้ถือหุ้น และเป็ นกำรลดควำมเสี่ยงใน
กำรพึง่ พิงแหล่งรำยได้ คำ่ เช่ำจำกโครงกำรศูนย์ค้ำส่ง-ค้ ำปลีกให้ เช่ำเพื่อกำรพำณิชย์และโครงกำรโรงแรมที่ดำเนินกำรอยูใ่ น
ปั จจุบนั ซึ่งกระจุกตัวอยู่ในบริ เวณย่ำนประตูน ้ำ ทังนี
้ ้แผนกำรขยำยธุรกิจดังกล่ำวอำจส่งผลกระทบต่อข้ อมูลทำงกำรเงิน

ส่วนที่ 2.4.2 หน้ ำที่ 1

บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

ของบริ ษั ท ฯในอนำคต ในแง่ข องสภำพคล่องและกำรจัด หำแหล่งเงิ น ทุนที่ เหมำะสมในกำรพัฒนำโครงกำร รวมถึ ง
ควำมสำมำรถในกำรทำกำไรในอนำคตของโครงกำรที่กำลังอยูใ่ นระหว่ำงกำรพัฒนำกำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำน
2.4.2.1

ภำพรวมผลกำรดำเนินงำนที่ผำ่ นมำ

เมื่อ พิจ ำรณำงบกำไรขำดทุนรวมของบริ ษัท ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2554 ถึง ปี พ.ศ. 2556 กลุ่ม บริ ษัท ฯมี รำยได้ จ ำกกำร
ดำเนินงำน ซึง่ ประกอบด้ วยแหล่งรำยได้ 3 ส่วน ได้ แก่ รำยได้ คำ่ เช่ำและบริ กำร รำยได้ จำกกำรประกอบกิจกำรโรงแรม และ
รำยได้ จำกกำรขำยอำหำรและเครื่ องดื่ม ตำมลำดับ โดยรำยได้ จำกกำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯเติบโตมำอย่ำงต่อเนื่องจำก
647.9 ล้ ำนบำท ในปี พ.ศ. 2554 เป็ น 967.9 ล้ ำนบำท ในปี พ.ศ. 2555 และเพิ่มเป็ น 1,115.1 ล้ ำนบำท ในปี พ.ศ. 2556
คิดเป็ นอัตรำกำรเติบโตเฉลีย่ (CAGR) ร้ อยละ 31.2 ต่อปี นอกจำกนี ้บริ ษัทฯยังสำมำรถทำกำไรได้ เพิ่มสูงขึ ้นในแต่ละรอบปี
บัญชี สังเกตได้ จำกอัตรำกำไรขันต้
้ นที่เพิ่มสูงขึ ้นจำกร้ อยละ 45.6 ในปี พ.ศ. 2554 เป็ นร้ อยละ 46.9 ในปี พ.ศ. 2555 และ
เพิ่มเป็ นร้ อยละ 52.2 ในปี พ.ศ. 2556 ซึง่ อัตรำกำไรขันต้
้ นที่เพิ่มสูงขึ ้นนันมี
้ สำเหตุมำจำกกำรเพิ่มอัตรำค่ำเช่ำพื ้นที่ และผล
ประกอบกำรของกิจกำรโรงแรมที่ดีขึ ้นหลังจำกเริ่ มเปิ ดดำเนินกำรได้ เพียง 1 เดือนในปี พ.ศ. 2554 อีกทังบริ
้ ษัทฯยังสำมำรถ
บริ หำรให้ ต้นทุนเติบโตน้ อยกว่ำรำยได้ ทำให้ บริ ษัทฯมีกำไรสุทธิเพิ่มสูงขึ ้นจำก 68.7 ล้ ำนบำท ในปี พ.ศ. 2554 เป็ น 167.5
ล้ ำนบำท ในปี พ.ศ. 2555 และเพิ่มขึ ้นเป็ น 245.4 ล้ ำนบำทในปี พ.ศ. 2556 คิดเป็ นอัตรำกำรเติบโตเฉลี่ย (CAGR) ร้ อยละ
89.0 ต่อปี
รำยได้ และกำไรของบริ ษัทฯยังสะท้ อนแนวโน้ มกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องในปี พ.ศ. 2557 โดยบริ ษัทฯมีรำยได้ จำกกำร
ดำเนินงำนรวม 1,390.9 ล้ ำนบำท ซึง่ คิดเป็ นอัตรำกำรเติบโตร้ อยละ 24.7 เมื่อเทียบกับรำยได้ จำกกำรดำเนินงำนรวมของ
ปี พ.ศ. 2556 และบริ ษัทฯมีอตั รำกำไรสุทธิ ถึง ร้ อยละ 30.2 สำหรับช่วงเวลำดังกล่ำว
เมื่อพิจำรณำถึงฐำนะทำงกำรเงินของบริ ษัทฯพบว่ำ สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 และ พ.ศ.
2556 มีมลู ค่ำเท่ำกับ 4,217.1 ล้ ำนบำท 4,057.6 ล้ ำนบำท และ 4,374.5 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ โดยมูลค่ำสินทรัพย์รวมใน
พ.ศ. 2555 ลดลงร้ อยละ 3.8 จำกปี พ.ศ. 2554 และมูลค่ำสินทรัพย์รวมในปี พ.ศ. 2556 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 7.8 จำกปี พ.ศ.
2555 โดยกำรเปลีย่ นแปลงมูลค่ำสินทรัพย์มีสำเหตุหลักมำกจำกกำรลงทุนเพิ่มเติมในสินทรัพย์ถำวร และกำรเปลีย่ นแปลง
ของมูลค่ำเงินลงทุนชั่วครำวที่แปรผันไปตำมแผนกำรใช้ เงินของบริ ษัทฯ อย่ำงไรก็ดีกำรเพิ่มขึ ้นของมูลค่ำสินทรัพย์ในปี
พ.ศ. 2556 นันส่
้ วนหนึ่งเกิดจำกรำยกำรปรับปรุ งเพื่อสะท้ อนเงินลงทุนในบริ ษัท เดอะ แพลทินมั สมุย จำกัด และบริ ษัท
แพลทินมั พลำซ่ำ จำกัด
สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 มีมลู ค่ำเท่ำกับ 4,107.2 ล้ ำนบำท ลดลง 267.3 ล้ ำนบำท จำกมูลค่ำ ณ
วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 ที่ 4,374.5 ล้ ำนบำท คิดเป็ นอัตรำกำรลดลงร้ อยละ 6.1 โดยสำเหตุที่มูลค่ำสินทรัพย์รวม
ลดลงเนื่องจำกกำรลดลงของเงินลงทุนชัว่ ครำว หลังจำกขำยเงินลงทุนเพื่อนำเงินไปชำระเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบัน
กำรเงินในช่วงเดือนกันยำยน พ.ศ. 2557
ในส่วนของหนี ้สินรวมของกลุ่มบริ ษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556 มีมูลค่ำเท่ำกับ
3,556.0 ล้ ำนบำท 2,929.0 ล้ ำนบำท และ 2,155.2 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็ นอัตรำที่ลดลงร้ อยละ 17.6 และ ร้ อยละ
26.4 ตำมลำดับ โดยกำรลดลงของมูลค่ำหนี ้สินรวมนันมี
้ สำเหตุหลักมำกจำกกำรชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำวทังจำกบุ
้
คคลที่

ส่วนที่ 2.4.2 หน้ ำที่ 2

บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

เกี่ยวข้ องกัน และจำกสถำบันกำรเงิน ในปี พ.ศ. 2556 บริ ษัทฯ มีกำรชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำวจำกบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน
ทังหมดเป็
้
นจำนวนทังสิ
้ ้น 763.4 ล้ ำนบำท นอกจำกนี ้กำรลดลงของมูลค่ำหนี ้สินรวมยังมีผลจำกกำรลดลงของจำนวน
ดอกเบี ้ยค้ ำงจ่ำย – บุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน ซึง่ บริ ษัทฯได้ ทยอยชำระไปพร้ อมกับกำรชำระคืนเงินกู้ยืมจำกบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน
รวมถึงบริ ษัทฯมีกำรทยอยตัดรับรู้รำยได้ คำ่ ค่ำเช่ำรับล่วงหน้ ำเป็ นรำยได้ ในระหว่ำงงวดทำให้ มลู ค่ำรำยได้ คำ่ เช่ำรับล่วงหน้ ำ
ที่บนั ทึกไว้ เป็ นส่วนหนึง่ ของหนี ้สินรวมของบริ ษัทลดลงอีกด้ วย
หนี ้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 มีมลู ค่ำเท่ำกับ 1,471.1 ล้ ำนบำท ลดลง 684.1 ล้ ำนบำท จำกมูลค่ำ ณ วันที่
31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 ที่ 2,155.2 ล้ ำนบำท คิดเป็ นอัตรำกำรลดลงร้ อยละ 31.7 โดยมีสำเหตุหลักจำกกำรชำระคืนเงิน
กู้ยืมระยะสันจำกบุ
้
คคลที่เกี่ยวข้ องกัน จำนวน 153.8 ล้ ำนบำท ในเดือน เมษำยน พ.ศ. 2557 และกำรชำระคืนเงินกู้ยืม
ระยะยำวสถำบันกำรเงินในเดือน กันยำยน พ.ศ. 2557 จำนวน 406.5 ล้ ำนบำท รวมถึงกำรรับรู้รำยได้ คำ่ เช่ำรับล่วงหน้ ำ
ส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุม่ บริ ษัทฯ เพิ่มขึ ้นจำก 661.1 ล้ ำนบำท ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2554 เป็ น 1,128.6 ล้ ำนบำท ณ
วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 โดยแบ่งเป็ นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯจำนวน 827.1 ล้ ำนบำท และ ส่วนของผู้ที่มีสว่ นได้
เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุมของบริ ษัทย่อย คือ บริ ษัท เดอะ แพลทินมั มำร์ เก็ต จำกัด (บริ ษัท เดอะ แพลทินมั มำร์ เก็ต จำกัด
จัดตังขึ
้ ้นในปี พ.ศ. 2555) จำนวน 301.4 ล้ ำนบำท (ซึ่งประกอบด้ วยกำรเพิ่มทุนของบริ ษัทย่อยจัดตังใหม่
้ ภำยใต้ กำร
ควบคุมเดียวกันจำนวน 300 ล้ ำนบำท และกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสำหรับปี พ.ศ.2555 จำนวน 1.4 ล้ ำนบำท) ทังนี
้ ้ต้ อง
มีกำรแยกรำยกำรดังกล่ำวออกมำต่ำงหำกเนื่องจำก ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ.2555 ยังไม่ได้ มีกำรแลกหุ้น (Share Swap)
ระหว่ำงบริ ษัท เดอะ แพลทินมั มำร์ เก็ต จำกัด และบริ ษัท เอส.พี.ที. แมเนจเม้ นท์ จำกัด (ซึ่งเป็ น 1 ในบริ ษัทที่มำควบรวม
เป็ นบริ ษัทฯ เมื่อต้ นเดือนธันวำคม พ.ศ.2556) ดังนัน้ ณ สิ ้นปี พ.ศ.2555 บริ ษัทฯจึงยังไม่ได้ เข้ ำลงทุนและถือหุ้นของบริ ษัท
เดอะ แพลทินัม มำร์ เก็ ต จำกัด แต่อย่ำงใด ดังนัน้ บริ ษัทฯจึงไม่สำมำรถรั บรู้ กำไรและสินทรั พย์ สทุ ธิ ของบริ ษัท เดอะ
แพลทินมั มำร์ เก็ต จำกัด เป็ นของบริ ษัทฯบนงบกำรเงินได้ เมื่อเปรี ยบเทียบเฉพำะส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ มีกำร
เติบโตร้ อยละ 25.1 จำกกำรเพิ่ มขึน้ กำไรสะสม ซึ่งเป็ นผลกำไรสุทธิ จำกกำรดำเนิ นของบริ ษัทฯที่เติ บโตขึน้ และเมื่ อ
เปรี ยบเทียบกำรเติบโตของส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงส่วนของผู้มีส่วนได้ เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุมของบริ ษัทย่อย มีกำร
เติบโตร้ อยละ 70.7 จำกปี พ.ศ. 2554 เนื่องจำกในปี พ.ศ. 2555 มีกำรเพิ่มทุนจำนวน 300 ล้ ำนบำท เพื่อก่อตังบริ
้ ษัท เดอะ
แพลทินมั มำร์ เก็ต จำกัด และในปี พ.ศ. 2556 ส่วนของผู้ถือหุ้นของ (รวมส่วนของผู้มีสว่ นได้ เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุมของ
บริ ษัทย่อย) เพิ่มขึ ้นจำก 1,128.6 ล้ ำนบำท ในปี พ.ศ. 2555 เป็ น 2,219.3 ล้ ำนบำท คิดเป็ นอัตรำกำรเติบโตร้ อยละ 96.6
ซึง่ มีสำเหตุหลักมำจำกกำรเพิ่มทุนอีกจำนวน 1,074.5 ล้ ำนบำท
ในเดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2557 บริ ษัทฯมีกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนจำกเดิมจำนวน 1,946.5 ล้ ำนบำท เป็ น 2,800 ล้ ำนบำท
โดยมีกำรแบ่งหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม จำนวน 153.5 ล้ ำนบำท (จำนวน 153.5 ล้ ำนหุ้น) ซึง่ มีกำรเรี ยกชำระแล้ ว
และหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขำยให้ แก่ประชำชนทัว่ ไปจำนวน 700.0 ล้ ำนบำท (จำนวน 700.0 ล้ ำนหุ้น) ทำให้ ณ วันที่
31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 บริ ษัทฯมีทนุ จดทะเบียนที่เรี ยกชำระแล้ วเพิ่มขึ ้นเป็ น 2,100.0 ล้ ำนบำท (จำนวน 2,100.0 ล้ ำนหุ้น)
และมีสว่ นของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ ้นเป็ น 2,636.2 ล้ ำนบำท จำกกำไรสะสมที่เพิ่มขึ ้นจำกผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯ
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2.4.2.2

กำรวิเครำะห์ผลกำรดำเนินงำนสำหรับงวดปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 (จำกงบกำรเงิน
รวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพำะ) พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557 (จำกงบกำรเงินรวม)

รำยได้
(1)

รำยได้ จำกกำรดำเนินงำน

รำยได้ จำกกำรดำเนินงำนของบมจ. เดอะ แพลทินมั กรุ๊ ป สำหรับรอบปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2554 พ.ศ.
2555 และ พ.ศ. 2556 เท่ำกับ 647.9 ล้ ำนบำท 967.9 ล้ ำนบำท และ 1,115.1 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็ นอัตรำกำร
เติบโตร้ อยละ 49.4 และ ร้ อยละ 15.2 ตำมลำดับ โดยอัตรำกำรเติบโตที่เพิ่มขึ ้นอย่ำงมีนัยสำคัญในปี พ.ศ. 2555 นัน้
เนื่องจำกบริ ษัทฯได้ รับรู้ผลประกอบกำรของโรงแรม โนโวเทล กรุ งเทพ แพลทินมั ประตูน ้ำ เข้ ำมำเต็มรอบปี บัญชีในปี พ.ศ.
2555 รวมทังกำรเพิ
้
่มขึ ้นของรำยได้ คำ่ เช่ำและบริ กำรที่เติบโตขึ ้นจำกควำมสำมำรถในกำรขึ ้นค่ำเช่ำพื ้นที่
รำยได้ จำกกำรดำเนินงำน เพิ่มขึ ้นจำก 1,115.1 ล้ ำนบำท ในปี พ.ศ. 2556 เป็ น 1,390.9 ล้ ำนบำท ในปี พ.ศ. 2557 คิดเป็ น
อัตรำเติบโตร้ อยละ 24.7 โดยปั จจัยหลักที่สง่ เสริ มอัตรำกำรเติบโตของรำยได้ จำกกำรดำเนินงำน คือกำรเพิ่มขึ ้นของค่ำเช่ำ
และบริ กำรที่สะท้ อนกำรปรับฐำนค่ำเช่ำของสัญญำเช่ำที่อยู่ในช่วงกำรต่ออำยุสญ
ั ญำในปี พ.ศ. 2556 ซึ่งธุรกิจให้ เช่ำพื ้นที่
เป็ นธุรกิจที่คอ่ นข้ ำงมัน่ คงเนื่องจำกเป็ นกำรเรี ยกชำระค่ำเช่ำตำมที่กำหนดไว้ ในสัญญำเช่ำพื ้นที่ ทำให้ ธุรกิจดังกล่ำวได้ รับ
ผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบทำงกำรเมืองในช่วงไตรมำสแรกถึงกลำงไตรมำสที่สองของปี พ.ศ. 2557 น้ อยกว่ำ
ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอำหำรและเครื่ องดื่ม
(2)

รำยได้ แยกตำมส่วนงำน

รำยได้ คำ่ เช่ำและบริ กำร
รำยได้ จำกกำรประกอบกิจกำรโรงแรม
รำยได้ จำกกำรขำยอำหำรและเครื่ องดื่ม
รวมรายได้ จากการดาเนินงาน

งบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์ เฉพาะ
งบรวม (Restate)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
382.7 59.1%
435.0 44.9%
525.1 47.1%
5.7
0.9%
249.3 25.8%
307.3 27.6%
259.5 40.0%
283.6 29.3%
282.7 25.3%
647.9 100.0%
967.9 100.0%
1,115.1 100.0%

งบรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2557
ล้ านบาท
%
916.7
65.9%
250.2
18.0%
224.0
16.1%
1,390.9 100.0%

หำกพิจำรณำรำยได้ แยกตำมส่วนงำนของบริ ษัทฯ รำยได้ หลักยังคงมำจำกธุรกิจให้ เช่ำพื ้นที่และบริ กำรที่เกี่ยวข้ อง โดยมี
สัดส่วนสูงถึงร้ อยละ 47.1 ของรำยได้ จำกกำรดำเนินงำนในปี พ.ศ. 2556 โดยรำยได้ คำ่ เช่ำและบริ กำรประกอบด้ วย รำยได้
ค่ำเช่ำพื ้นที่ศนู ย์กำรค้ ำ (รวมรำยได้ ค่ำเช่ำพื ้นที่ศนู ย์กำรค้ ำระยะสันและรำยได้
้
ที่ทยอยรับรู้ จำกสัญญำเช่ำเซ้ ง โดยค่ำเช่ำ
พื ้นที่ศนู ย์กำรค้ ำรวม คิดเป็ นประมำณร้ อยละ 67.3 ร้ อยละ 69.1 และร้ อยละ 72.3 ของรำยได้ ค่ำเช่ำและบริ กำร ระหว่ำงปี
พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2556) ส่วนที่เหลือเป็ นรำยได้ ที่เกี่ยวข้ องกับกำรให้ บริ กำรเช่ำพื ้นที่ ได้ แก่ รำยได้ ค่ำเช่ำคลังสินค้ ำรำยได้
ส่วนแบ่งกำไร รำยได้ คำ่ สำธำรณูปโภค รำยได้ คำ่ ส่วนกลำง รำยได้ คำ่ เบี ้ยประกัน และรำยได้ คำ่ ที่จอดรถ
สำหรับปี พ.ศ. 2557 สัดส่วนของรำยได้ ค่ำเช่ำและค่ำบริ กำรเพิ่มสูงขึ น้ อย่ำงมีนยั สำคัญ จำกร้ อยละ 47.1 ของรำยได้ จำก
กำรดำเนินงำน ใน พ.ศ. 2556 เป็ นร้ อยละ 65.9 ของรำยได้ จำกกำรดำเนินงำน ซึง่ กำรเพิ่มขึ ้นของสัดส่วนรำยได้ คำ่ เช่ำและ
ส่วนที่ 2.4.2 หน้ ำที่ 4
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บริ กำรดังกล่ำว มีสำเหตุหลักส่วนหนึง่ จำกกำรเติบโตของรำยได้ ค่ำเช่ำและบริ กำร ซึ่งเป็ นผลจำกกำรปรับฐำนค่ำเช่ ำ และ
จำกกำรลดลงของรำยได้ จำกกำรประกอบกิจกำรโรงแรมและรำยได้ จำกกำรขำยอำหำรและเครื่ องดื่ม ซึ่งได้ รับผลกระทบ
จำกเศรษฐกิจชะลอตัวเนื่องจำกเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบทำงกำรเมืองในช่วงไตรมำสแรกถึงกลำงไตรมำสที่สองของปี พ.ศ.
2557
ปั จจุบนั บริ ษัทฯมีรำยได้ ค่ำเช่ำพื ้นที่และบริ กำรจำกกำรปล่อยเช่ำพื ้นที่ค้ำส่ง โครงกำร เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ โดย
รำยได้ คำ่ เช่ำและบริ กำรมีอตั รำกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่องจำกกำรปรับขึ ้นค่ำเช่ำพื ้นที่ค้ำส่งภำยในโครงกำร โดยเติบโตจำก
382.7 ล้ ำนบำท ในปี พ.ศ. 2554 เป็ น 435.0 ล้ ำนบำท ในปี พ.ศ. 2555 เพิ่มเป็ น 525.1 ล้ ำนบำท ในปี พ.ศ. 2556 และ
เพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่องเป็ น 916.7 ล้ ำนบำทในพ.ศ. 2557 คิดเป็ นอัตรำกำรเติบโตร้ อยละ 13.7 ร้ อยละ 20.7 และร้ อยละ
74.6 ตำมลำดับ ทังนี
้ ้นโยบำยกำรปรับขึ ้นค่ำเช่ำพื ้นที่โดยปกติของบริ ษัทฯเป็ นประมำณร้ อยละ 5.0 -15.0 ต่อปี อย่ำงไรก็ดี
อัตรำกำรเติบโตของรำยได้ ค่ำเช่ำและบริ กำรที่สงู ถึงร้ อยละ 20.7 ในปี พ.ศ. 2556 และร้ อยละ 74.6 ในปี พ.ศ. 2557 นันมี
้
สำเหตุมำจำกกำรปรับฐำนค่ำเช่ำพื ้นที่ ในระหว่ำงกำรต่อสัญญำเช่ำ พื ้นที่ระยะสันที
้ ่หมดสัญญำภำยในโครงกำรในช่วง
ปลำยปี พ.ศ. 2556 ทำให้ รำยได้ คำ่ เช่ำและบริ กำรที่เกี่ยวข้ องปรับตัวสูงขึ ้นสะท้ อนระดับค่ำเช่ำที่เติบโตขึ ้นในปี พ.ศ. 2557
กำรปรับฐำนค่ำเช่ำดังกล่ำวส่งผลทำให้ อตั รำค่ำเช่ำพื ้นที่ศูนย์กำรค้ ำเฉลี่ย เพิ่มสูงขึ ้น (พื ้นที่สญ
ั ญำเช่ำระยะสันและพื
้
้นที่
สัญญำเซ้ ง) ระหว่ำงพ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2557 ดังต่อไปนี ้
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2557
1,185 บำท / ตร.ม. / เดือน 1,385 บำท / ตร.ม. / เดือน 1,750 บำท / ตร.ม. / เดือน 3,055 บำท / ตร.ม. / เดือน
หมำยเหตุ : อัตรำค่ำเช่ำด้ ำนบนเป็ นอัตรำค่ำเช่ำเฉลี่ยทังพื
้ ้นที่สญ
ั ญำเช่ำระยะสันและพื
้
้นที่สญ
ั ญำเช่ำระยะยำว (สัญญำ
เซ้ ง) โดยมีพื ้นที่สญ
ั ญำเซ้ งทังสิ
้ ้น 8,486 ตร.ม. และรำยได้ ค่ำเช่ำพื ้นที่ที่ทยอยรับรู้ จำกสัญญำเซ้ งคิดเป็ น
ประมำณร้ อยละ 61.4 ร้ อยละ 53.2 ร้ อยละ 42.5 และร้ อยละ 24.6 ของรำยได้ คำ่ เช่ำพื ้นที่ศนู ย์กำรค้ ำรวม ซึ่ง
รำยได้ ค่ำเช่ำพื ้นที่ศนู ย์กำรค้ ำ (ไม่รวมค่ำเช่ำโกดังสินค้ ำ) เท่ำกับ 257.4 ล้ ำนบำท 300.6 ล้ ำนบำท 379.9
ล้ ำนบำท และ 663.2 ล้ ำนบำท สำหรับช่วงปี พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2557 ตำมลำดับ
ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2555 เป็ นต้ นมำ บริ ษัทฯ มีแหล่งรำยได้ ที่สำคัญเพิ่มขึน้ มำจำกกำรดำเนินงำนธุรกิ จโรงแรม ในปั จจุบัน
บริ ษั ทฯ มีโรงแรมที่ดำเนินกำรแล้ ว จำนวน 1 โครงกำร คือ โรงแรม โนโวเทล กรุ งเทพ แพลทินัม ประตูน ้ำ ซึ่งเริ่ มเปิ ด
ดำเนินกำรตัง้ แต่เดือนพฤศจิ กำยน พ.ศ. 2554 ทำให้ บริ ษัทฯมีรำยได้ จำกกำรประกอบกิ จกำรโรงแรมเพิ่มขึน้ อย่ำงมี
นัยสำคัญในปี พ.ศ. 2555 ซึง่ ส่งผลดีตอ่ รำยได้ จำกกำรดำเนินงำนเช่นกัน รำยได้ จำกกำรประกอบกิจกำรโรงแรมเติบโตขึ ้น
จำก 5.7 ล้ ำนบำท เป็ น 249.3 ล้ ำนบำท ในปี พ.ศ. 2555 หลังจำกเริ่ มเปิ ดดำเนินกำรครบรอบปี บัญชี และเพิ่มขึ ้นอีกร้ อย
ละ 23.3 เป็ น 307.3 ล้ ำนบำท ในปี พ.ศ. 2556 จำกกำรเพิ่มขึ ้นของอัตรำกำรเข้ ำใช้ บริ กำรห้ องพักที่เพิ่มสูงขึ ้นจำกร้ อยละ
81 ในปี พ.ศ. 2555 เป็ น ร้ อยละ 88 ในปี พ.ศ. 2556 รวมถึงกำรเติบโตของอัตรำค่ำห้ องพักเฉลี่ย จำก 2,083 บำท / ห้ อง /
คืน ในปี พ.ศ. 2555 เป็ น 2,500 บำท / ห้ อง / คืน ในปี พ.ศ. 2556 อย่ำงไรก็ดีเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบทำงกำรเมืองในช่วงไตร
มำสแรกถึงกลำงไตรมำสที่สองของปี พ.ศ. 2557 ส่งผลให้ จำนวนนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็ นกลุ่มลูกค้ ำหลักของธุรกิจโรงแรม
ลดลง ส่งผลกระทบต่อรำยได้ จำกกำรประกอบกิจกำรโรมแรมให้ ลดลงจำก 307.3 ล้ ำนบำท ในปี พ.ศ. 2556 เป็ น 250.2
ล้ ำนบำท ในปี พ.ศ. 2557
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บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

นอกจำกแหล่งรำยได้ จำกกำรดำเนินงำนทัง้ 2 รำยกำรแล้ ว บริ ษัทฯ ยังมีรำยได้ จำกกำรขำยอำหำรและเครื่ องดื่ม จำก
กิจกำรร้ ำนอำหำรและศูนย์อำหำรภำยในโครงกำร เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ อย่ำงไรก็ดี ถึงแม้ บริ ษัทฯจะได้ รับรำยได้
จำกกำรดำเนินงำนศูนย์อำหำรในรูปแบบของส่วนแบ่งรำยได้ จำกร้ ำนค้ ำต่ำงๆ แต่บริ ษัทฯจะบันทึกรำยได้ ทงหมดจำกกำร
ั้
ขำยอำหำรและเครื่ องดื่มในศูนย์อำหำรในงบกำรเงิน และบันทึกส่วนที่จ่ำยคืนให้ กบั ผู้ประกอบกำรร้ ำนค้ ำเป็ นต้ นทุนของ
ธุรกิจศูนย์อำหำร ซึง่ แนวทำงกำรบันทึกบัญชีดงั กล่ำวจะสอดคล้ องกับวิธีกำรจัดเก็บรำยได้ จำกกำรจำหน่ำยบัตรเงินสด ทำ
ให้ บริ ษัทฯสำมำรถสอบทำนได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ
รำยได้ ดงั กล่ำวสำหรับรอบปี บัญชี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557 เท่ำกับ
259.5 ล้ ำนบำท 283.6 ล้ ำนบำท 282.7 ล้ ำนบำท และ 224.0 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็ นอัตรำกำรเติบโตร้ อยละ 9.3 ใน
ปี พ.ศ. 2555 ลดลงร้ อยละ 0.3 ในปี พ.ศ. 2556 และลดลงร้ อยละ 20.8 ในปี พ.ศ. 2557 โดยรำยได้ ดงั กล่ำวลดลงในปี พ.ศ.
2556 เนื่องจำกบริ ษัทฯได้ ดำเนินกำรปรับปรุ งพื ้นที่บริ เวณศูนย์อำหำรบำงส่วนภำยในโครงกำร เดอะ แพลทินมั แฟชั่น
มอลล์ เป็ นเวลำ ประมำณ 6 เดือน ในช่วงเดือน มกรำคม – มิถนุ ำยน ปี พ.ศ. 2556 โดยกำรปรับปรุ งพื ้นที่ดงั กล่ำว ทำให้
พื ้นที่ศนู ย์อำหำรลดลง เนื่องจำกพื ้นที่บำงส่วนถูกปรับปรุ งไปเป็ นพื ้นที่เช่ำของร้ ำนอำหำรที่บริ ษัทฯจัดเก็บค่ำเช่ำ พื ้นที่เป็ น
แบบส่วนแบ่งรำยได้ รวมถึงถูกปรับเปลีย่ นเป็ นพื ้นที่เช่ำโซนไอที ส่วนกำรลดลงของรำยได้ จำกกำรขำยอำหำรและเครื่ องดื่ม
ในปี พ.ศ. 2557 นันสื
้ บเนื่องจำกกำรลดลงของปริ มำณควำมต้ องกำรใช้ สอยและกำรบริ โภคสินค้ ำภำยในประเทศจำก
เหตุกำรณ์ควำมไม่สงบทำงกำรเมือง ทำให้ มีผ้ ใู ช้ บริ กำรศูนย์กำรค้ ำลดลงในช่วงไตรมำสที่ 1 ถึ งไตรมำสที่ 2 โดยในครึ่ งปี
หลัง ของปี พ.ศ. 2557 จำนวนนักท่องเที่ยวและปริ มำณผู้มำใช้ บริ กำรศูนย์กำรค้ ำค่อยๆเริ่ มฟื น้ ตัวเข้ ำสูภ่ ำวะปกติ
(3)

รำยได้ อื่น

รำยได้ อื่นในปี พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2557 มีมูลค่ำ 22.1 ล้ ำนบำท 47.2 ล้ ำนบำท 54.0 ล้ ำนบำท และ 53.7 ล้ ำนบำท
ตำมลำดับ โดยรำยได้ อื่นประกอบด้ วยรำยได้ ดอกเบี ้ยรับ รำยได้ ค่ำป้ำยโฆษณำ กำไร (ขำดทุน) จำกกำรขำยหลักทรัพย์
กำไร (ขำดทุน) ที่ยงั ไม่ได้ เกิดขึ ้นจำกกำรขำยหลักทรัพย์ และกำไร (ขำดทุน) จำกกำรขำยทรัพย์สิน รำยได้ ค่ำป้ำยโฆษณำ
เป็ นต้ น โดยรำยได้ คำ่ โฆษณำถือเป็ นรำยได้ สว่ นใหญ่ของรำยได้ อื่นดังกล่ำว
ต้ นทุนรวม
(1)

ต้ นทุนรวมจำกกำรดำเนินงำน

ต้ นทุ นกำรให้ เช่ำและให้ บริ กำร
ต้ นทุนกำรประกอบกิจกำรโรงแรม
ต้ นทุนขำยอำหำรและเครื่ องดื่ม
รวมต้ นทุนจากการดาเนินงาน

งบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์ เฉพาะ
งบรวม (Restate)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
129.4 36.7%
149.3 29.1%
164.7 30.9%
21.9
6.2%
145.8 28.4%
152.4 28.6%
201.0 57.1%
218.6 42.5%
215.9 40.5%
352.2 100.0%
513.7 100.0%
533.0 100.0%
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งบรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2557
ล้ านบาท
%
224.3
40.4%
148.7
26.8%
182.0
32.8%
555.0 100.0%

บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

ต้ นทุนรวมจำกกำรดำเนินงำนของบมจ. เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป สำหรับรอบปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2554 พ.ศ.
2555 พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557 เท่ำกับ 352.2 ล้ ำนบำท 513.7 ล้ ำนบำท 533.0 ล้ ำนบำท และ 555.0 ล้ ำนบำท
ตำมลำดับ คิดเป็ นอัตรำกำรเติบโตร้ อยละ 45.8 ร้ อยละ 3.8 และ ร้ อยละ 4.1 ตำมลำดับ โดยอัตรำกำรเติบโตที่เพิ่มขึ ้น
อย่ำงมีนยั สำคัญในปี พ.ศ. 2555 นันสอดคล้
้
องกับกำรเพิ่มขึ ้นของรำยได้ จำกกำรประกอบกิจกำรโรงแรม
(2)

ต้ นทุนกำรให้ เช่ำและให้ บริ กำร

ต้ นทุนค่ำเช่ำและค่ำบริ กำร ประกอบด้ วย ต้ นทุนค่ำเช่ำ ต้ นทุนค่ำส่วนกลำง ค่ำเบี ้ยประกัน ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำภำษี
โรงเรื อน ค่ำเงินเดือนและผลประโยชน์พนักงำนบำงส่วน ค่ำเสือ่ มรำคำและค่ำตัดจำหน่ำยบำงส่วน
มูลค่ำต้ นทุนค่ำเช่ำและค่ำบริ กำรของบริ ษัทฯ สำหรับรอบปี พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556 เท่ำกับ 129.4 ล้ ำน
บำท 149.3 ล้ ำนบำท และ 164.7 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็ นอัตรำกำรเติบโตของต้ นทุนค่ำเช่ำและบริ กำรเท่ำกับร้ อยละ
15.4 และ ร้ อยละ 10.3 ตำมลำดับ
มูลค่ำต้ นทุนค่ำเช่ำและค่ำบริ กำรของบริ ษัทฯ สำหรับ ปี พ.ศ. 2557 เท่ำกับ 224.3 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้นจำก 164.7 ล้ ำนบำท
ในปี พ.ศ. 2556 คิดเป็ นอัตรำกำรเติบโต ร้ อยละ 36.1 ตำมลำดับ ซึง่ มูลค่ำต้ นทุนค่ำเช่ำและค่ำบริ กำรที่สงู ขึ ้นนัน้ สอดคล้ อง
กับกำรเติบโตของค่ำเช่ำและค่ำบริ กำร อย่ำงไรก็ ดีอตั รำกำรเติบโตของต้ นทุนกำรให้ เช่ำและบริ กำรนันต
้ ่ำกว่ำอัตรำกำร
เติบโตของรำยได้ คำ่ เช่ำและบริ กำร ทำให้ อตั รำต้ นทุนต่อรำยได้ ค่ำเช่ำและบริ กำรปรับตัวต่ำลงจำกร้ อยละ 31.4 ในปี พ.ศ.
2556 เป็ นร้ อยละ 24.5
(3)

ต้ นทุนกำรประกอบกิจกำรโรงแรม

ต้ นทุนประกอบกิจกำรโรงแรมของบริ ษัทฯ ประกอบด้ วย ต้ นทุนค่ำพนักงำนโรงแรม ต้ นทุนวัสดุอปุ กรณ์สิ ้นเปลือง ต้ นทุน
อำหำรและเครื่ องดื่มภำยในโรงแรม โสหุ้ยที่เป็ นต้ นทุนทำงตรงของกำรประกอบกิจกำรโรงแรม เช่น ค่ำเสือ่ มรำคำ
บริ ษัทฯมีต้นทุนกำรประกอบกิจกำรโรงแรมเท่ำกับ 21.9 ล้ ำนบำท 145.8 ล้ ำนบำท และ 152.4 ล้ ำนบำท ในช่วงปี พ.ศ.
2554 – พ.ศ. 2556 ตำมลำดับ โดยเติบโตร้ อยละ 566.6 จำกปี พ.ศ. 2554 เนื่องจำกกำรเปิ ดให้ บริ กำรเต็มรอบระเวลำ
บัญชีในปี พ.ศ. 2555 (เปิ ดให้ บริ กำรเมื่อ เดือน พฤศจิ กำยน พ.ศ. 2554) สำหรับปี พ.ศ. 2556 บริ ษัทฯมีต้นทุนจำกธุรกิจ
โรงแรมเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4.5 เป็ น 152.4 ล้ ำนบำท ซึ่งกำรเพิ่มขึ ้นของต้ นทุนดังกล่ำวต่ำกว่ำกำรเติบโตของรำยได้ จำกธุรกิจ
โรงแรม ทำให้ อตั รำกำไรขึ ้นต้ นของธุรกิจโรงแรมเพิ่มขึ ้น
ต้ นทุนกำรประกอบกิจกำรโรงแรมของบริ ษัทฯเท่ำกับ 148.7 ล้ ำนบำท สำหรับ ปี พ.ศ. 2557 โดยคิดเป็ นอัตรำกำรลดลง
ร้ อยละ 2.4 จำกปี พ.ศ. 2556 ซึ่งกำรลดลงของต้ นทุนดังกล่ำวนันเป็
้ นไปในแนวทำงเดียวกำรลดลงของรำยได้ จำกธุรกิจ
โรงแรม โดยอัตรำกำรลดลงของต้ นทุนกำรประกอบกิจกำรโรงแรมนัน้ น้ อยกว่ำอัตรำกำรลดลงของรำยได้ จำกส่วนธุรกิจ
ดังกล่ำว เนื่องจำกต้ นทุนบำงส่วนของธุรกิจโรงแรมเป็ นต้ นทุนคงที่
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(4)

ต้ นทุนขำยอำหำรและเครื่ องดื่ม

องค์ประกอบของต้ นทุนขำยอำหำรและเครื่ องดื่ม ได้ แก่ ต้ นทุนทำงตรงในกำรประกอบธุรกิจดังกล่ำว รวมถึง ต้ นทุนค่ำ
พนักงำนศูนย์อำหำร ต้ นทุนอำหำรและเครื่ องดื่ม ที่บริ ษัทฯชำระคืนให้ แก่ผ้ ปู ระกอบกำรร้ ำนค้ ำ ภำยในศูนย์อำหำรต้ นทุน
อำหำรและเครื่ องดื่มของร้ ำนอำหำรที่ดำเนินงำนโดยบริ ษัทฯ ค่ำขนส่ง ค่ำแฟรนไชน์ ต้ นทุนค่ำสำธำรณูปโภค และ ค่ำเสือ่ ม
รำคำบำงส่วน เป็ นต้ น
ต้ นทุนขำยอำหำรและเครื่ องดื่มสำหรับปี พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556 เท่ำกับ 201.0 ล้ ำนบำท 218.6 ล้ ำนบำท
และ 215.9 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็ นอัตรำกำรเติบโตร้ อยละ 8.8 ในปี พ.ศ. 2555 สอดคล้ องกับกำรเติบโตของรำยได้
จำกส่วนธุรกิจดังกล่ำว และลดลงเป็ นอัตรำร้ อยละ 1.2 จำกปี พ.ศ. 2555 ในปี พ.ศ. 2556 เนื่องจำกกำรชะลอตัวของรำยได้
ขำยอำหำรและเครื่ องดื่มจำกกำรปรับปรุงพื ้นที่บำงส่วนของศูนย์อำหำรภำยในโครงกำรเดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ ดังที่
กล่ำวไปแล้ ว
บริ ษัทฯมีต้นทุนขำยอำหำรและเครื่ องดืม่ สำหรับ ปี พ.ศ. 2557 เท่ำกับ 182.0 ล้ ำนบำท คิดเป็ นอัตรำกำรลดลงร้ อยละ 15.7
ซึง่ สอดคล้ องกับกำรชะลอตัวลงของรำยได้ จำกส่วนธุรกิจดังกล่ำว ซึง่ ได้ รับผลกระทบจำกจำนวนผู้มำใช้ บริ กำรศูนย์กำรค้ ำ
ที่ลดลง จำกสภำวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศในช่วงไตรมำสแรกถึงกลำงไตรมำสที่สองของปี พ.ศ. 2557 โดยในช่วง
ครึ่งปี หลังของปี พ.ศ. 2557 ภำวกำรณ์ชะลอตัวของเศรษฐกิจจำกสถำนกำรณ์กำรเมืองเริ่ มปรับตัวดีขึ ้น
กำไรขันต้
้ น

กำไรขันต้
้ น

งบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์ เฉพาะ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2554
ปี 2555
อัตรากาไร
อัตรากาไร
ล้ านบาท
ขัน้ ต้ น
ล้ านบาท
ขัน้ ต้ น
295.7
45.6%
454.2
46.9%

งบรวม (Restate)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2556
อัตรากาไร
ล้ านบาท
ขัน้ ต้ น
582.1
52.2%

งบรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2557
อัตรากาไร
ล้ านบาท
ขัน้ ต้ น
835.9
60.1%

กำไรขันต้
้ นของบริ ษัทสำหรับรอบปี บัญชีสิ ้นสุด 31 ธันวำคม พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 เท่ำกับ 295.7 ล้ ำนบำท
454.2 ล้ ำนบำท และ 582.1 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ โดยอัตรำกำไรขันต้
้ นคิดเป็ นร้ อยละ 45.6 ร้ อยละ 46.9 และ ร้ อยละ 52.2
ของรำยได้ จำกกำรดำเนินงำน ตำมลำดับ อัตรำกำไรขันต้
้ นที่เพิ่มขึ ้นนันมี
้ สำเหตุหลักเกิดจำกกำรเติบโตของรำยได้ จำกกำร
ดำเนินธุรกิจโรงแรม ในขณะที่ต้นทุนทำงตรงของกิจกำรโรงแรมมิได้ เติบโตมำกนักทำให้ สัดส่วนต้ นทุนต่อรำยได้ จำกกำร
ดำเนินกิจกำรโรงแรม ลดลงจำกร้ อยละ 58.5 เป็ น ร้ อยละ 49.6 ในปี พ.ศ. 2556 นอกจำกอัตรำกำไรขันต้
้ นที่สงู ขึ ้นจำกกำร
ประกอบกิจกำรโรงแรมแล้ ว บริ ษัทฯยังสำมำรถลดสัดส่วนต้ นทุนต่อรำยได้ จำกธุรกิจกำรเช่ำและบริ กำรจำกร้ อยละ 33.8
ในปี พ.ศ. 2554 เป็ นร้ อยละ 31.4 ในปี พ.ศ. 2556 จำกกำรปรับฐำนค่ำเช่ำพื ้นที่ของสัญญำเช่ำในช่วงกำรต่ออำยุในปี พ.ศ.
2556 ทำให้ รำยได้ คำ่ เช่ำเติบโตมำกกว่ำต้ นทุนกำรให้ เช่ำและบริ กำร
หำกเปรี ยบเทียบผลกำรดำเนินสำหรับปี พ.ศ. 2556 เทียบกับปี พ.ศ. 2557 จำกจำนวนต้ นทุนรวมที่เพิ่มขึ ้นน้ อยกว่ำกำร
เพิ่มขึ ้นของจำนวนรำยได้ รวม ดังที่ได้ กล่ำวมำแล้ วข้ ำงต้ น บริ ษัทฯจึงมี กำไรขันต้
้ นเพิ่มขึ ้นจำก 582.1 ล้ ำนบำท ในปี พ.ศ.
2556 เป็ น 835.9 ล้ ำนบำท ในปี พ.ศ. 2557 ทำให้ อตั รำกำไรขันต้
้ น เพิ่มสูงขึ ้นเป็ นร้ อยละ 60.1 ใน ปี พ.ศ. 2557
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ค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำย

ค่ำโฆษณำประชำสัมพันธ์
เงินเดือนและผลประโยชน์พนักงำน
รวมค่ าใช้ จ่ายในการขาย

งบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์ เฉพาะ
งบรวม (Restate)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
23.9 54.0%
18.3 43.7%
22.1 42.3%
20.4 46.0%
23.5 56.3%
30.2 57.7%
44.3 100.0%
41.8 100.0%
52.3 100.0%

งบรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2557
ล้ านบาท
%
14.4
29.7%
34.1
70.3%
48.5 100.0%

ค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยสำหรับปี พ.ศ. 2554 มีมลู ค่ำเท่ำกับ 44.3 ล้ ำนบำท และลดลงจำนวน 2.5 ล้ ำนบำท เป็ น 41.8 ล้ ำน
บำท ในปี พ.ศ. 2555 และเพิ่มขึ ้นอีก 10.5 ล้ ำนบำท ในปี พ.ศ. 2556 เป็ น 52.3 ล้ ำนบำท คิดเป็ นอัตรำกำรลดลงร้ อยละ 5.7
และเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 25.1 โดย ค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยประกอบด้ วยค่ำใช้ จ่ำยหลัก 2 ประเภท คือ ค่ำโฆษณำประชำสัมพันธ์
และ เงินเดือนและผลประโยชน์พนักงำน สัดส่วนของค่ำใช้ จ่ำยเงินเดือนและผลประโยชน์พนักงำนคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
46.0 ร้ อยละ 56.3 และร้ อยละ 57.7 ของค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยรวม ตำมลำดับ โดยกำรเพิ่มขึ ้นของค่ำใช้ จ่ำ ยในกำรขำยมี
สำเหตุหลักมำจำกกำรเพิ่มขึ ้นของเงินเดือนและผลประโยชน์พนักงำน
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยสำหรับปี พ.ศ. 2557 เท่ำกับ 48.5 ล้ ำนบำท ลดลง 3.8 ล้ ำนบำท คิดเป็ นอัตรำลดลงร้ อยละ 7.3 เมื่อ
เทียบกับงวดเดียวกันของปี พ.ศ. 2556 โดยค่ำโฆษณำประชำสัมพันธ์ สำหรับงวดปี พ.ศ. 2557 นัน้ น้ อยกว่ำงวดปี พ.ศ.
2556 แต่ค่ำใช้ จ่ำยประเภทเงินเดือนและผลประโยชน์พนักงำนเติบโตขึ ้นร้ อยละ 12.9 และยังคงเป็ นสัดส่วนสำคัญของ
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำย
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำร

เงินเดือนและผลประโยชน์พนักงำน
ค่ำเบี ้ยประกันภัย
ค่ำรักษำควำมปลอดภัย
ค่ำเสื่อมรำคำ
ค่ำบริ กำรและบำรุ งรักษำอื่นๆ
รวมค่ าใช้ จ่ายในการบริหาร

งบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์ เฉพาะ
งบรวม (Restate)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
68.8 53.8%
96.2 53.0%
133.6 57.8%
0.9
0.7%
1.4
0.7%
1.8
0.8%
1.7
1.3%
3.1
1.7%
4.1
1.8%
7.7
6.0%
8.9
4.9%
9.2
4.0%
48.8 38.1%
71.8 39.6%
82.3 35.6%
128.0 100.0%
181.3 100.0%
231.0 100.0%

งบรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2557
ล้ านบาท
%
161.4
58.3%
2.1
0.8%
3.4
1.2%
6.5
2.3%
103.2
37.3%
276.6 100.0%

ค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำรนันประกอบด้
้
วย เงิ นเดือนและผลประโยชน์ พนักงำนบำงส่วน ค่ำเบีย้ ประกัน ค่ำรั กษำควำม
ปลอดภัย ค่ำเสือ่ มรำคำ ค่ำบริ กำรและบำรุงรักษำอื่นๆ (ซึ่งรวมค่ำธรรมเนียมจ้ ำงบริ หำรธุรกิจโรงแรมที่บริ ษัทฯชำระให้ แก่
ACCOR เท่ำกับ 0.11 ล้ ำนบำท 9.28 ล้ ำนบำท และ 13.69 ล้ ำนบำท สำหรับปี พ.ศ. 2554 – ปี พ.ศ. 2556) โดยมูลค่ำ
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำรสำหรับปี พ.ศ. 2554 ปี พ.ศ. 2555 และ ปี พ.ศ. 2556 เท่ำกับ 128.0 ล้ ำนบำท 181.3 ล้ ำนบำท
และ 231.0 ล้ ำนบำท คิดเป็ นอัตรำกำรเติบโตร้ อยละ 41.6 และร้ อยละ 27.4 ซึง่ กำรเติบโตของค่ำใช้ จ่ำยดังกล่ำวสอดคล้ อง
กับกำรเปิ ดดำเนินงำนของโครงกำรโรงแรม ตลอดจนกำรเติบโตของรำยได้
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ค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำรสำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 เท่ำกับ 276.6 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้น 45.6 ล้ ำนบำท คิด
เป็ นอัตรำกำรเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 19.7 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2556 ที่ 231.0 ล้ ำนบำท โดยสัดส่วนค่ำใช้ จ่ำยประเภทเงินเดือน
และผลประโยชน์พนักงำนยังคงเป็ นส่วนสำคัญของค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำร โดยมีสดั ส่วนสูงถึงร้ อยละ 58.3 ของจำนวน
ค่ำใช้ จ่ำยในกำรบริ หำรทังหมดส
้
ำหรับ ปี พ.ศ. 2557 ทัง้ นี ้มูลค่ำ ค่ำบริ กำรและบำรุ งรักษำอื่นๆ (รวมค่ำธรรมเนียมจ้ ำง
บริ หำรธุรกิจโรงแรมที่บริ ษัทฯชำระให้ แก่ ACCOR จำนวน 9.6 ล้ ำนบำท) นันเพิ
้ ่มขึ ้น 20.9 ล้ ำนบำท เนื่องจำกมีคำ่ ใช้ จ่ำยที่
เกี่ยวข้ องกับค่ำธรรมเนียมที่ปรึกษำทำงกฏหมำย ค่ำธรรมเนียมผู้สอบบัญชี ค่ำธรรมเนียมที่ปรึ กษำอื่น ๆที่เกิดขึ ้นจำกกำร
เตรี ยมควำมพร้ อมสำหรับกำรนำหุ้นสำมัญของบริ ษัทฯเข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ส่วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนในกำรร่วมค้ ำ
ส่วนแบ่งกำไรจำกเงินลงทุนในกำรร่ วมค้ ำที่บริ ษัทฯรับรู้ นันเป็
้ นไปตำมสัดส่วนจำนวนเงินลงทุนที่บริ ษัทฯและศูนย์กำรค้ ำ
แห่งหนึ่งได้ ร่วมทุนกันจัดตัง้ บริ ษัท แบงคอก สกำยไลน์ จำกัด เพื่อดำเนินกำรบริ หำรโครงกำรก่อสร้ ำงและให้ บริ กำรกำร
บำรุงรักษำสะพำนทำงเชื่อมระหว่ำงสถำนีรถไฟฟ้ ำกับอำคำรศูนย์กำรค้ ำของบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯลงทุนในบริ ษัท แบงคอก
สกำยไลน์ จำกัด ในสัดส่วนร้ อยละ 49.90 และได้ รับส่วนแบ่งกำไรจำกกิจกำรร่วมค้ ำดังกล่ำวเท่ำกับ 11,648 บำท 21,736
บำท และ 20,382 บำท ในปี พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2556 ตำมลำดับ ซึ่งจะเห็นได้ ว่ำกิจกำรร่ วมค้ ำดังกล่ำวมีผลกำไรไม่มำก
นัก เนื่องจำกวัตถุประสงค์ของกำรร่ วมทุนนันเพี
้ ยงเพื่อให้ กิจกำรร่ วมทุนเป็ นตัวแทนผู้ร่วมทุนในกำรบริ หำรจัดกำรสะพำน
ทำงเชื่อมดังกล่ำวเท่ำนัน้ โดยส่วนกำไรที่บริ ษัทฯได้ รับจำกกำรร่ วมค้ ำนันเป็
้ นไปตำมสัดส่วนกำรลงทุนบนรำยได้ จำกที่
กิจกำรร่ วมค้ ำได้ รับนันได้
้ รับ หักด้ วยต้ นทุนและค่ำใช้ จ่ำยในกำรดำเนินงำน ในปี พ.ศ. 2557 บริ ษัทฯได้ รับส่วนแบ่งกำไร
จำกเงินลงทุนในกำรร่วมค้ ำ เท่ำกับ 22,051 บำท คิดเป็ นอัตรำกำรเติบโตร้ อยละ 8.2 จำกปี พ.ศ. 2556
ค่ำใช้ จ่ำยทำงกำรเงิน

ค่ำใช้ จ่ำยทำงกำรเงิน

งบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์ เฉพาะ

งบรวม (Restate)

งบรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ล้ านบาท

ล้ านบาท

ล้ านบาท

ล้ านบาท

55.3

53.8

42.3

14.7

ค่ำใช้ จ่ำยทำงกำรเงินของบริ ษัทสำหรับรอบปี บัญชีสิ ้นสุด 31 ธันวำคม พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 เท่ำกับ 55.3
ล้ ำนบำท 53.8 ล้ ำนบำท และ 42.3 ล้ ำนบำท คิดเป็ นอัตรำกำรลดลงร้ อยละ 2.6 และ ร้ อยละ 21.4 ตำมลำดับ โดย
ค่ำใช้ จ่ำยทำงกำรเงินที่ลดลงนันเป็
้ นผลมำจำกกำรลดลงของหนี ้สินที่มีภำระดอกเบี ้ยเนื่องจำกบริ ษัทฯได้ ทยอยชำระคืน
เงินกู้ระยะยำวจำกบุคคลที่เกี่ยวข้ องกันเป็ นจำนวน 404.4 ล้ ำนบำท ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2555 และชำระคืนเงินกู้ระยะยำว
จำกบุคคลที่เกี่ยวข้ องกันทังหมดที
้
่เหลืออยู่เป็ นจำนวน 763.4 ล้ ำนบำทในระหว่ำงปี พ.ศ. 2556 นอกจำกนี ้ยังมีกำรชำระ
คืนเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินส่วนหนึง่ จำนวน 61.0 ล้ ำนบำท ในระหว่ำงปี พ.ศ. 2556 อีกด้ วย
ค่ำใช้ จ่ำยทำงกำรเงินของบริ ษัทฯสำหรับในงวดปี พ.ศ. 2557 เท่ำกับ 14.7 ล้ ำนบำท คิดเป็ นอัตรำกำรลดลงร้ อยละ 65.3
จำกปี พ.ศ. 2556 ซึง่ กำรลดลงของค่ำใช้ จ่ำยทำงกำรเงินนันมี
้ สำเหตุสำคัญจำกกำรชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำวจำกบุคคลที่
เกี่ยวข้ องกัน ในปี พ.ศ. 2556 ทำให้ ในปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 บริ ษัทฯไม่มีภำระค่ำใช้ จ่ำยทำงกำรเงินเกิดขึ ้น
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บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

จำกเงินกู้ยืมระยะยำวจำกบุคคลที่เกี่ยวข้ องกันดังกล่ำว แต่จะมีเพียงภำระค่ำใช้ จ่ำยทำงกำรเงินจำกเงินกู้ยืมระยะยำวจำก
สถำบันทำงกำรเงิน สำหรับช่วงเวลำ 8 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2557 ก่อนที่จะมีกำรชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบัน
กำรเงินทังจ
้ ำนวน ในเดือนกันยำยน พ.ศ. 2557 เท่ำนัน้ ทำให้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 บริ ษัทฯไม่มีเงินกู้ยืมระยะ
ยำวจำกสถำบันกำรเงิน
ค่ำใช้ จ่ำยภำษี เงินได้

กำไรก่อนค่ำใช้ จำ่ ยภำษี เงินได้
ค่ำใช้ จ่ำยภำษี เงินได้
อัตราจ่ ายภาษีเงินได้ (ร้ อยละ)

งบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์ เฉพาะ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2554
ปี 2555
ล้ านบาท
ล้ านบาท
90.2
224.6
21.5
57.0
23.8%
25.4%

งบรวม (Restate)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2556
ล้ านบาท
310.5
65.0
20.9%

งบรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2557
ล้ านบาท
549.9
113.4
20.6%

ค่ำใช้ จ่ำยภำษีเงินได้ ของบริ ษัทสำหรับรอบปี บัญชีสิ ้นสุด 31 ธันวำคม พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 เท่ำกับ 21.5 ล้ ำน
บำท 57.0 ล้ ำนบำท และ 65.0 ล้ ำนบำท คิดเป็ นอัตรำภำษี ที่แท้ จริ ง (Effective Tax Rate) ร้ อยละ 23.8 ร้ อยละ 25.4 และ
ร้ อยละ 20.9 ของกำไรก่อนภำษี เงินได้ ตำมลำดับ อย่ำงไรก็ดีบริ ษัทฯชำระภำษี เงินได้ จำกกำรกำไรสุทธิด้วยอัตรำภำษี ที่
บังคับใช้ ณ วันสิ ้นรอบระยะเวลำรำยงำนเท่ำกับร้ อยละ 30 ในปี พ.ศ. 2554 ร้ อยละ 23 ในปี พ.ศ. 2555 และร้ อยละ 20 ใน
ปี พ.ศ. 2556 โดยสำเหตุที่อัตรำภำษี ที่แท้ จริ งแตกต่ำงไปจำกอัตรำภำษี ที่ต้องชำระนัน้ เกิ ดจำกบริ ษัทฯบันทึกรำยกำร
ปรับปรุงเกี่ยวกับภำษี เงินได้ รอกำรตัดบัญชีของผลแตกต่ำงชัว่ ครำวระหว่ำงกำรบันทึกบัญชีทำงบัญชีกบั กำรบันทึกบัญชี
ทำงภำษี โดยสำเหตุที่อตั รำจ่ำยภำษี เงินได้ ที่แท้ จริ งแตกต่ำงจำกอัตรำอัตรำภำษี ที่บงั คับใช้ ในปี พ.ศ. 2554 ค่อนข้ ำงมำก
นันเนื
้ ่องมำจำกบำงบริ ษัทในกลุม่ มีทนุ ที่ชำระแล้ วในวันสุดท้ ำยของรอบระยะเวลำบัญชีต่ำกว่ำ 5 ล้ ำนบำท ทำให้ บริ ษัท
เหล่ำนันไม่
้ ต้องใช้ อตั รำภำษี ที่บงั คับใช้ เท่ำกับร้ อยละ 30 และมีรำยได้ บำงประเภทที่ได้ รับกำรยกเว้ นไม่ต้องนำมำคำนวณ
ภำษี เช่น กำไร (ขำดทุน) ที่ยงั ไม่เกิดขึ ้นจำกกำรขำยสินทรัพย์ รวมถึงบำงบริ ษัทมียอดขำดทุนสะสมยกมำ ทำให้ อตั รำภำษี
ที่แท้ จริ งต่ำกว่ำอัตรำภำษี ที่บงั คับใช้ ใน พ.ศ. 2554
บริ ษัท ฯมีค่ำใช้ จ่ำยภำษี เงิ น ได้ สำหรั บปี พ.ศ. 2557 เท่ำกับ 113.4 ล้ ำ นบำท ตำมลำดับ คิด เป็ นอัตรำภำษี ที่แ ท้ จริ ง
(Effective Tax Rate) เท่ำกับร้ อยละ 20.6 ของกำไรก่อนค่ำใช้ จ่ำยภำษี เงินได้ ตำมลำดับ โดยในปี พ.ศ. 2557 บริ ษัทฯ
ชำระภำษี จำกกำไรสุทธิด้วยอัตรำภำษี บงั คับใช้ เท่ำกับร้ อยละ 20
กำไรสุทธิ
บริ ษัทฯมีกำไรสุทธิสำหรับปี พ.ศ. 2554 – ปี พ.ศ. 2556 จำนวนเท่ำกับ 68.7 ล้ ำนบำท 167.5 ล้ ำนบำท และ 245.4 ล้ ำน
บำท ซึง่ เติบโตร้ อยละ 143.9 และ ร้ อยละ 46.5 คิดเป็ นอัตรำกำไรสุทธิเท่ำกับร้ อยละ 10.3 ร้ อยละ 16.5 และ ร้ อยละ 21.0
ตำมลำดับ โดยกำรเติบโตของกำไรสุทธิของบริ ษัทฯเป็ นผลมำจำก อัตรำกำไรขันต้
้ น ที่สงู ขึ ้นในช่วงเวลำเดียวกัน และกำร
ลดลงของค่ำใช้ จ่ำยทำงกำรเงิน ซึง่ เป็ นผลมำจำกกำรชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำวที่มีภำระดอกเบี ้ยของบริ ษัทฯ
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สำหรับงวดปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 บริ ษัทฯมีกำไรสุทธิ จำนวนเท่ำกับ 436.5 ล้ ำนบำท คิดเป็ นอัตรำกำร
เติบโตร้ อยละ 77.8 จำกกำไรสุทธิของปี พ.ศ. 2556 ที่ 245.4 ล้ ำนบำท โดยอัตรำกำไรสุทธิของบริ ษัทฯสำหรั บ ปี พ.ศ. 2557
เท่ำกับ ร้ อยละ 30.2 กำรเติบโตของกำไรสุทธิของบริ ษัทฯนันเป็
้ นผลมำจำกอัตรำกำไรขันต้
้ นที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ ้นอย่ำงมี
นัยสำคัญในส่วนธุรกิจกำรให้ เช่ำและบริ กำร รวมถึงกำรลดลงของค่ำใช้ จ่ำยทำงกำรเงินจำกกำรชำระคืนเงินกู้ยืมจำก
บุคคลที่เกี่ยวข้ องกันในครึ่งปี หลังของปี พ.ศ. 2556 รวมถึงกำรชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินในช่วงเดือน
กันยำยน พ.ศ. 2557 ทำให้ บริ ษัทฯมีภำระค่ำใช้ จ่ำยทำงกำรเงินลดลงอย่ำงมีนยั สำคัญ
2.4.2.2

กำรวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงิน

2.4.2.3

กำรวิเครำะห์ฐำนะทำงกำรเงินของบมจ. เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป สำหรับปี พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 (อ้ ำงอิงจำกงบ
กำรเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพำะ) พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557 (อ้ ำงอิงจำกงบกำรเงินรวม)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรั พย์

งบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์ เฉพาะ
งบรวม (Restate)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
1,136.5 27.0%
776.5 19.1%
840.3 19.2%
3,080.5 73.0% 3,281.0 80.9% 3,534.2 80.8%
4,217.1 100.0% 4,057.6 100.0% 4,374.5 100.0%

งบรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2557
ล้ านบาท
%
625.0
15.2%
3,482.2
84.8%
4,107.2 100.0%

สินทรั พย์ รวมของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556 เท่ำกับ 4,217.1 ล้ ำนบำท
4,057.6 ล้ ำนบำท และ 4,374.5 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ มูลค่ำสินทรัพย์รวม ณ วันสิ ้นปี พ.ศ. 2555 ลดลง 159.5 ล้ ำนบำท
คิดเป็ นอัตรำร้ อยละ 3.8 จำกปี พ.ศ. 2554 และ มูลค่ำสินทรัพย์รวม ณ วันสิ ้นปี พ.ศ. 2556 เพิ่มขึ ้น 316.9 ล้ ำนบำท จำกปี
พ.ศ. 2555 หรื อคิดเป็ นอัตรำกำรเติบโตร้ อยละ 7.8 โดยสำเหตุหนึง่ ที่มลู ค่ำสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ ้นในปี พ.ศ. 2556 นันเกิ
้ ดจำก
กำรปรับปรุงกำรงบกำรเงินรวมเพื่อสะท้ อนกำรเข้ ำซื ้อเงินลงทุนในบริ ษัท เดอะ แพลทินมั สมุย จำกัด และ บริ ษัท แพลทินมั
พลำซ่ำ จำกัด โดยถือเสมือนเข้ ำลงทุนมำตังแต่
้ ก่อนวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2556
มูลค่ำ สินทรั พย์ รวม ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 ลดลง 267.3 ล้ ำนบำท จำก มูลค่ำ สินทรั พย์ ร วม ณ วัน ที่ 31
ธันวำคม พ.ศ. 2556 คิดเป็ นอัตรำกำรลดลงร้ อยละ 6.1 ซึง่ มูลค่ำสินทรัพย์รวมลดลงในช่วงเวลำดังกล่ำวมีสำเหตุหลักจำก
กำรลดลงของมูลค่ำเงินลงทุนชัว่ ครำว ซึง่ บริ ษัทขำยเงินลงทุนดังกล่ำวเพื่อระดมเงินไปชำระคืนเงินกู้ระยะยำวจำกสถำบัน
กำรเงินทังจ
้ ำนวนในเดือน กันยำยน พ.ศ. 2557
บริ ษัทฯมีธุรกิจหลัก คือ กำรพัฒนำและบริ หำรจัดกำรศูนย์กำรค้ ำส่ง -ค้ ำปลีก นอกจำกนี ้บริ ษัทฯยังดำเนินธุรกิจโรงแรม
ควบคู่ไปด้ วย ดังนันสิ
้ นทรัพย์หลักส่วนใหญ่ของบริ ษัทฯ จึงประกอบด้ วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เช่น อสังหำริ มทรัพย์เพื่อ
กำรลงทุน ที่ดินอำคำรและอุปกรณ์ รวมถึง เงินจ่ำยล่วงหน้ ำค่ำเช่ำที่ดินระยะยำวและเงินจ่ำยล่วงหน้ ำค่ำก่อสร้ ำง
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มูลค่ำสินทรัพย์รวมของบริ ษัทฯแบ่งเป็ นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนร้ อยละ 73.0 ร้ อยละ 80.9 และ ร้ อยละ 80.8 ตำมลำดับ โดย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีกำรขยำยตัวระหว่ำงปี พ.ศ. 2554 – ปี พ.ศ. 2556 จำก 3,080.5 ล้ ำนบำท ใน ปี พ.ศ. 2554 เป็ น
3,534.2 ล้ ำนบำท ในปี พ.ศ. 2556
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 บริ ษัทฯมีสนิ ทรัพย์ไม่หมุนเวียนร้ อยละ 84.8 เทียบกับ ร้ อยละ 80.8 ณ วันที่ 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2556 ซึง่ แสดงให้ เห็นถึงกำรให้ ควำมสำคัญในกำรลงทุนในสินทรัพย์ถำวรของกลุม่ บริ ษัทฯ
เงินลงทุนชัว่ ครำว
มูลค่ำเงินลงทุนชัว่ ครำวเป็ นเงินลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมของสถำบันกำรเงิน ซึ่งถือเป็ นเครื่ องมือในกำรบริ หำร
จัดกำรสภำพคล่องของของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯถือเงินลงทุนดังกล่ำวไว้ เพื่อค้ ำและแสดงตำมมูลค่ำยุติธรรม โดยบริ ษัทฯมัก
บริ หำรจัดกำรเงินหมุนเวียนภำยในบริ ษัทฯโดยจำนวนเงินลงทุนส่วนใหญ่ลงทุนในกองทุนรวมตลำดเงิน (Money Market
Fund) ที่สำมำรถซื ้อขำยได้ ทกุ วันทำกำร และบำงส่วนลงทุนในตรำสำรหนี ้
มูลค่ำเงินลงทุนชัว่ ครำว ณ วันสิ ้นปี พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 และพ.ศ. 2556 รวมถึง ณ สิ ้น ปี พ.ศ. 2557 มีกำรเปลี่ยนแปลง
ไปตำมแผนกำรใช้ เ งิ น ในแต่ละปี เท่ำ กับ 621.6 ล้ ำ นบำท 510.8 ล้ ำ นบำท 688.8 ล้ ำ นบำท และ 490.2 ล้ ำนบำท
ตำมลำดับ มูลค่ำเงินลงทุนชัว่ ครำว ณ สิ ้นปี พ.ศ. 2555 คิดเป็ นอัตรำลดลงร้ อยละ 17.8 จำก พ.ศ. 2554 และ มูลค่ำเงิน
ลงทุนชัว่ ครำวนันเพิ
้ ่มขึ ้นร้ อยละ 34.8 จำกปี พ.ศ. 2555 ในปี พ.ศ. 2556 โดยมูลค่ำเงินลงทุนในปี พ.ศ. 2555 ที่ลดต่ำกว่ำ
ระดับมูลค่ำเงินลงทุนในปี พ.ศ. 2554 และ ปี พ.ศ. 2556 นันสอดคล้
้
องกับจำนวนเงินสดที่ใช้ ไปในปี พ.ศ. 2555 ตำมงบ
กระแสเงินสดรวมในงบกำรเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพำะ ที่มำกกว่ำจำนวนเงินสดที่ใช้ ไปในปี พ.ศ. 2556
นอกจำกนี ้จำนวนเงินลงทุนชัว่ ครำว ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 ลดลงจำกสิ ้นปี พ.ศ. 2556 จำนวน 198.6 ล้ ำนบำท
คงเหลือ 490.2 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นกำรลดลงร้ อยละ 28.8 ซึ่งกำรลดลงของมูลค่ำเงินลงทุนชัว่ ครำวนันสะท้
้
อนกำรขำย
เงินลงทุน เพื่อระดมเงินทุนสำหรับชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินทังจ
้ ำนวน ในเดือนกันยำยน พ.ศ. 2557
ลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้อื่น
รำยกำรลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้อื่นของบริ ษัทฯ ณ สิ ้นปี พ.ศ. 2554 มีจำนวน 94.2 ล้ ำนบำท ลดลงเป็ น 38.1 ล้ ำนบำท ใน
ปี พ.ศ. 2555 และ ลดลงเป็ น 35.7 ล้ ำนบำท ในปี พ.ศ. 2556 คิดเป็ นอัตรำลดลงร้ อยละ 59.5 และร้ อยละ 6.5 ตำมลำดับ
โดยสัดส่วนระหว่ำงลูกหนี ้กำรค้ ำและลูกหนี ้อื่นเป็ นไปดังตำรำงด้ ำนล่ำง

ลูกหนี ้กำรค้ ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน
ลูกหนี ้อื่น - บุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน
ลูกหนี ้อื่น - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน
รวมลูกหนีก้ ารค้ าและลูกหนีอ้ ่ นื

งบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์ เฉพาะ
งบรวม (Restate)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
92.0 97.7%
36.2 95.0%
33.8 94.8%
0.4
0.4%
0.4
1.1%
0.4
1.2%
1.7
1.8%
1.5
3.9%
1.4
4.0%
94.2 100.0%
38.1 100.0%
35.7 100.0%

ส่วนที่ 2.4.2 หน้ ำที่ 13

งบรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2557
ล้ านบาท
%
32.0
93.1%
0.4
1.2%
2.0
5.7%
34.4 100.0%
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(1)

ลูกหนี ้กำรค้ ำ

ลูกหนี ้กำรค้ ำของบริ ษัทฯ ณ วันสิ ้นรอบบัญชี ปี พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 และ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 มี
มูลค่ำเท่ำกับ 92.0 ล้ ำนบำท 36.2 ล้ ำนบำท 33.8 ล้ ำนบำท และ 32.0 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ โดยจำนวนลูกหนี ้กำรค้ ำลดลง
เท่ำกับร้ อยละ 60.6 ร้ อยละ 6.7 และร้ อยละ 5.2 ตำมลำดับ และบริ ษัทฯ มีระยะเวลำในกำรเรี ยกเก็บหนี ้ของลูกหนี ้กำรค้ ำ
เท่ำกับ 51.1 วัน 13.5 วัน 10.9 วัน และ 8.3 วัน ตำมลำดับ ทังนี
้ ้สำเหตุที่ระยะเวลำในกำรเรี ยกเก็บหนี ข้ องลูกหนี ้กำรค้ ำที่
สันลงนั
้ นเป็
้ นผลที่สบื เนื่องจำกกำรเติบโตของรำยได้ ในขณะที่มลู ค่ำลูกหนี ้ลดลง
เนื่องด้ วยในอดีตที่ผ่ำนมำ บริ ษัทฯไม่เคยประสบปั ญหำจำกกำรเรี ยกชำระหนี ้จำกลูกหนี ้อย่ำงมีนยั สำคัญ อี กทังจ
้ ำนวน
ลูกหนีข้ องบริ ษัทฯนันยั
้ งมีมูลค่ำไม่สูงนัก ซึ่งลูกหนีก้ ำรค้ ำที่สำคัญของบริ ษัทฯส่วนใหญ่ เป็ นลูกหนีน้ ิติบุคคลที่บริ ษัทฯ
พิจำรณำแล้ วว่ำเป็ นผู้ที่มีควำมสำมำรถในกำรชำระหนี ้ นอกจำกนี ้บริ ษัทฯยังมีนโยบำยกำรเก็บค่ำเช่ำล่วงหน้ ำสำหรับผู้เช่ำ
พื ้นที่รำยย่อย ทำให้ บริ ษัทฯไม่มีนโยบำยในกำรตังค่
้ ำเผื่อหนี ้สงสัยจะสูญ
(2)

ลูกหนี ้อื่น

ณ สิ ้นปี พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556 มูลค่ำลูกหนี ้อื่นๆเท่ำกับ 2.1 ล้ ำนบำท 1.9 ล้ ำนบำท และ 1.9 ล้ ำนบำท
ซึง่ คิดเป็ น ร้ อยละ 2.3 ร้ อยละ 5.0 และ ร้ อยละ 5.2 ของจำนวนมูลค่ำลูกหนี ้ทังหมดของบริ
้
ษัท และ ณ วันที่ 31 ธันวำคม
พ.ศ. 2557 บริ ษัทฯมีจำนวนลูกหนี ้อื่นเท่ำกับ 2.4 ล้ ำนบำท ซึง่ เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยจำกเดือน ธันวำคม พ.ศ. 2556 จำนวน 0.5
ล้ ำนบำท
ลูกหนี ้กรมสรรพำกร
มูลค่ำลูกหนี ้กรมสรรพำกร ณ สิ ้นปี พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556 เท่ำกับ 52.1 ล้ ำนบำท 63.0 ล้ ำนบำท และ
13.3 ล้ ำนบำท คิดเป็ นอัตรำกำรเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 20.9 ในปี พ.ศ. 2555 และลดลงร้ อยละ 78.9 ในปี พ.ศ. 2556 โดยมูลค่ำ
ภำษี จำนวนรวม 13.3 ล้ ำนบำท ณ สิ ้นปี พ.ศ. 2556 นันยกยอดมำจำกบริ
้
ษัท ซี อำร์ ซี ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด บริ ษัท พี พี
เจ แมเนจเมนท์ จำกัด และ บริ ษัท แพลทินมั แอทเซส แมเนจเมนท์ จำกัด หลังกำรควบรวมกิจกำร (Amalgamation)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 จำนวนลูกหนี ้กรมสรรพำกร มีมูลค่ำเท่ำกับ 1.1 ล้ ำนบำท โดยสำเหตุที่จำนวนลูกหนี ้
กรมสรรพำกรลดลงจำกมูลค่ำ 13.3 ล้ ำนบำท ในปี พ.ศ. 2556 นันเนื
้ ่องจำกบริ ษัทฯได้ รับคืนภำษี หกั ณ ที่จ่ำย ที่ขอเรี ยก
คืนจำกกรมสรรพำกร
สินค้ ำคงเหลือ
รำยกำรสินค้ ำคงเหลือที่ปรำกฏในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินนันแสดงมู
้
ลค่ำของอำหำรและเครื่ องดื่ม รวมถึงวัสดุสิ ้นเปลือง
ณ วันสิ ้นงวด โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556 บริ ษัทฯมีจำนวนสินค้ ำคงเหลือเท่ำกับ
13.1 ล้ ำนบำท 13.3 ล้ ำนบำท และ 12.4 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ โดยมูลค่ำของอำหำรและเครื่ องดื่ม รวมถึงวัสดุสิ ้นเปลือง
ของบริ ษัทฯมีมลู ค่ำไม่สงู นัก เนื่องจำกบริ ษัทฯมีนโยบำยรักษำปริ มำณสินค้ ำคงเหลือเพียงเพื่อให้ เพียงพอต่อควำมต้ องกำร
ประกอบกับรำยได้ จำกกำรขำยอำหำรและเครื่ องดื่มมิใช่แหล่งรำยได้ หลักของบริ ษัทฯ
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 บริ ษัทฯมีมลู ค่ำสินค้ ำคงเหลือเท่ำกับ 12.7 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยจำก มูลค่ำสินค้ ำ
คงเหลือในช่วงเวลำเดียวกัน ของปี พ.ศ. 2556 ที่ 12.4 ล้ ำนบำท โดยมูลค่ำสินค้ ำคงเหลือจะแปรผันตำมปริ มำณผู้ใช้ บริ กำร
ศูนย์กำรค้ ำ เพื่อให้ เป็ นไปตำมนโยบำยรักษำปริ มำณสินค้ ำคงเหลือให้ เพียงพอต่อควำมต้ องกำรเท่ำนัน้
เงินลงทุนในกำรร่วมค้ ำ
เงินลงทุนในกำรร่วมค้ ำ ในงบแสดงฐำนะกำรเงินรวมของบริ ษัทฯ แสดงมูลค่ำเงินลงทุนตำมวิธีสว่ นได้ เสีย โดยบริ ษัทฯจะ
บัน ทึก ส่วนได้ เ สียในสิน ทรั พ ย์ หนีส้ ิน ที่ บ ริ ษั ท ฯมี อยู่ร้ อยละ 49.90 ในกิ จกำรร่ ว มค้ ำ ที่เ กิ ดขึน้ จำกกำรที่ บ ริ ษั ท ฯและ
ศูนย์กำรค้ ำแห่งหนึ่งได้ ร่วมทุนกันจัดตัง้ บริ ษัท แบงคอก สกำยไลน์ จำกัด เพื่อ ดูแลโครงกำรก่อสร้ ำงและให้ บริ กำรกำร
บำรุงรักษำสะพำนทำงเชื่อมระหว่ำงสถำนีรถไฟฟ้ ำกับศูนย์กำรค้ ำของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ ณ สิ ้นปี พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 และ
พ.ศ. 2556 บริ ษัทฯมีเงินลงทุนในกำรร่ วมค้ ำเท่ำกับ 0.06 ล้ ำนบำท 0.08 ล้ ำนบำท และ 0.10 ล้ ำนบำท คิดเป็ นอัตรำกำร
เติบโตร้ อยละ 35.3 และ ร้ อยละ 24.5 ตำมลำดับ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 บริ ษัทฯบันทึกมูลค่ำเงินลงทุนในกำรร่วมค้ ำทังสิ
้ ้น 0.13 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้น 0.03 ล้ ำนบำท
จำกมูลค่ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 โดยมูลค่ำเงินลงทุนในกำรร่วมค้ ำที่เพิ่มขึ ้นในแต่ละงวดบัญชี นันเนื
้ ่องจำกกำร
ทยอยลงลงทุนเพิ่มเติมในกิจกำรร่วมค้ ำของบริ ษัทฯ
เงินจ่ำยล่วงหน้ ำค่ำก่อสร้ ำง
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556 บริ ษัทฯมีเงินจ่ำยล่วงหน้ ำค่ำก่อสร้ ำงจำนวน 20.1 ล้ ำนบำท
1.6 ล้ ำนบำท และ 77.6 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ ลดลง 18.5 ล้ ำนบำทในปี พ.ศ. 2555 และ เพิ่มขึ ้น 76.0 ล้ ำนบำท ในปี พ.ศ.
2556 มูลค่ำเงินจ่ำยล่วงหน้ ำค่ำก่อสร้ ำงเพิ่ มขึ ้นสูงในปี พ.ศ. 2556 จำกกำรชำระค่ำก่อสร้ ำงล่วงหน้ ำของโครงกำร เดอะ
มำร์ เก็ต บำย แพลทินมั
มูลค่ำเงินจ่ำยล่วงหน้ ำค่ำก่อสร้ ำงเพิ่มขึ ้นอีก 7.2 ล้ ำนบำท เป็ น 84.9 ล้ ำนบำท ระหว่ำงปี พ.ศ. 2557 เทียบกับมูลค่ำ ณ
วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 ซึ่งกำรเพิ่มขึ ้นของมูลค่ำเงินจ่ำยล่วงหน้ ำค่ำก่อสร้ ำงนัน้ เป็ นกำรชำระค่ำก่อสร้ ำงล่วงหน้ ำ
ของโครงกำร เดอะ มำร์ เก็ต บำย แพลทินมั ต่อเนื่องจำกปี พ.ศ. 2556
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
รำยกำรอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ประกอบด้ วย ที่ดิน อำคำรและส่วนปรั บปรุ งพื ้นที่ ให้ เช่ำ และ อำคำรและส่วน
ปรับปรุงพื ้นที่ให้ เช่ำระหว่ำงก่อสร้ ำง ซึง่ รำยกำรอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนนันแสดงมู
้
ลค่ำสินทรัพย์ภำยใต้ ธุรกิจให้ เช่ำ
พื ้นที่ของบริ ษัทฯ ได้ แก่ โครงกำร เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ (ไม่รวมโครงกำรโรมแรม โนโวเทล กรุ งเทพ แพลทินัม
ประตูน ้ำ) โดย ณ สิ ้นปี พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556 บริ ษัทฯบันทึกอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนเป็ นจำนวน
1,491.3 ล้ ำนบำท 1,503.7 ล้ ำนบำท และ 1,588.3 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้น 12.4 ล้ ำนบำท และ 84.5 ล้ ำนบำท คิดเป็ นอัตรำกำร
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 0.8 และร้ อยละ 5.6 ตำมลำดับ ซึง่ กำรเพิ่มขึ ้นของมูลค่ำอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนในปี พ.ศ. 2556 เกิด
จำกกำรลงทุนเพิ่มเติมจำนวน 82.9 ล้ ำนบำท และ โอนมำจำกที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ อีกจำนวน 62.7 ล้ ำนบำท (ตำม
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กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่) หักด้ วยรำยกำรขำยจำนวน 1.0 ล้ ำนบำท และ ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับปี พ.ศ. 2556 จำนวน
60.1 ล้ ำนบำท
สำหรับงวดปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 บริ ษัทฯมีมลู ค่ำอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน เท่ำกับ 1,756.1 ล้ ำนบำท
เพิ่มขึ ้น 167.8 ล้ ำนบำท จำกมูลค่ำอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ณ สิ ้นปี พ.ศ. 2556 คิดเป็ นอัตรำกำรเพิ่มขึ ้นร้ อยละ
10.6 ซึง่ สำเหตุเกิดจำกกำรรับโอนมำจำกเงินจ่ำยล่วงหน้ ำค่ำเช่ำที่ดินระยะยำวของโครงกำรเดอะ มำร์ เก็ต บำย แพลทินมั
จำนวน 228.4 ล้ ำนบำท ซื ้อเพิ่มระหว่ำงปี จำนวน 22.0 ล้ ำนบำท (ประกอบด้ วยงำนปรับปรุ งพื ้นที่เช่ำชัน้ 5 ของโครงกำร
เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ จำนวน 5.1 ล้ ำนบำท และงำนระหว่ำงก่อสร้ ำงของโครงกำรเดอะ มำร์ เก็ต บำย แพลทินมั
จำนวน 16.8 ล้ ำนบำท) หักตัดค่ำเสือ่ มรำคำสำหรับปี จำนวนประมำณ 65.6 ล้ ำนบำท หักกำรโอนเปลีย่ นประเภทเป็ นที่ดิน
อำคำรและ อุปกรณ์ จำนวน 13.4 ล้ ำนบำท (ประกอบด้ วยงำนตกแต่งภำยในส่วนห้ องพักโรงแรม จำนวน 4.93 ล้ ำนบำท
และงำนระหว่ำงก่อสร้ ำงสำนักงำนชัน้ 11 จำนวน 8.5 ล้ ำนบำท) หักกำรโอนเปลี่ยนประเภทเป็ นสินทรั พย์ไม่มีตวั ตน
จำนวน 2.0 ล้ ำนบำท (รำยกำรทำงเชื่อมอำคำรระหว่ำงอำคำร 1 กับอำคำร 2 ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของโครงกำรแบงคอก สกำย
ไลน์) หักกำรจำหน่ำยสินทรัพย์ระหว่ำงงวด จำนวน 1.4 ล้ ำนบำท
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 มูลค่ำยุติธรรมของอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนมีมลู ค่ำทังสิ
้ ้นประมำณ 6,463 ล้ ำนบำท
ซึ่งมูลค่ำยุติธรรมประเมินโดยผู้ประเมินรำคำอิสระโดยใช้ เกณฑ์วิธีพิจำรณำรำยได้ (Income Approach) สำหรับพื ้นที่
อำคำรให้ เช่ำ
ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์
รำยกำรที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ ประกอบด้ วย ที่ดิน อำคำร ส่วนปรับปรุ งอำคำร อุปกรณ์ที่ใช้ ในกำรดำเนินงำน เครื่ อง
ตกแต่งและติดตัง้ อุปกรณ์และเครื่ องใช้ สำนักงำน ยำนพำหนะ และงำนระหว่ำงก่อสร้ ำง ของโครงกำรโรงแรม โนโวเทล
กรุ งเทพ แพลทินมั ประตูน ้ำ ศูนย์อำหำรและสำนักงำนของบริ ษัทฯภำยในโครงกำรเดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ โดย ณ
วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556 บริ ษัทฯมีที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ เท่ำกับ 1,002.6 ล้ ำนบำท
1,108.8 ล้ ำนบำท และ 1,168.7 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ เพิ่มขึ ้น 106.2 ล้ ำนบำท ในปี พ.ศ. 2555 และ 59.9 ล้ ำนบำทในปี
พ.ศ. 2556 คิดเป็ นอัตรำกำรเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 10.6 และร้ อยละ 5.4 ตำมลำดับ กำรเพิ่มขึ ้นของที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ในปี
พ.ศ. 2555 เกิดจำกกำรลงทุนเพิ่มเติมในโรงแรม โนโวเทล กรุ งเทพ แพลทินมั ประตูน ้ำ ในส่วนของอำคำร ส่วนปรับปรุ ง
อำคำร และ เครื่ องตกแต่งและติดตังภำยในโครงกำรโรงแรม
้
ซึง่ เป็ นกำรลงทุนต่อเนื่องจำกกำรก่อสร้ ำงในปี พ.ศ. 2554 ส่วน
กำรเปลีย่ นแปลงของมูลค่ำที่ดิน อำคำร และ อุปกรณ์ในปี พ.ศ. 2556 นันมี
้ สำเหตุหลักจำกกำรจัดประเภทบัญชีใหม่ โดย
กำรโอนสิ น ทรั พ ย์ อ อกไปเป็ นอสัง หำริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ กำรลงทุ น จ ำนวน 82.9 ล้ ำ นบำท (มู ล ค่ ำ ที่ โ อนออกไปเป็ น
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน เมื่อหักด้ วยค่ำเสื่อมรำคำจำนวน 20.2 ล้ ำนบำท แล้ วเท่ำกับ 62.7 ล้ ำนบำท ซึ่งสอดคล้ อง
กับมูลค่ำอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนที่เพิ่มขึ ้นจำกกำรรับโอน) รวมถึงมีกำรเปลี่ยนแปลงจำกกำรปรับปรุ งเพื่อสะท้ อน
กำรเข้ ำลงทุนในบริ ษัท เดอะ แพลทินมั สมุย และบริ ษัท แพลทินมั พลำซ่ำ จำกัด ทำให้ มูลค่ำที่ดิน อำคำรและอุปกรณ์
เพิ่มขึ ้นอีก 173.2 ล้ ำนบำท (ซึง่ ประกอบด้ วย มูลค่ำที่ดินบนเกำะสมุยจำนวน 153.2 ล้ ำนบำท ต้ นทุนทำงกำรเงินที่บนั ทึก
เป็ นสินทรัพย์จำนวน 6.4 ล้ ำนบำท และงำนระหว่ำงก่อสร้ ำงของโครงกำรโรงแรมจำนวน 13.6 ล้ ำนบำท)
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 บริ ษัทฯบันทึกมูลค่ำที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์ จำนวน1,158.3 ล้ ำนบำท ซึ่งลดลง 10.4
ล้ ำนบำท จำกมูลค่ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 ที่ 1,168.7 ล้ ำนบำท โดยกำรเปลี่ยนแปลงของมูลค่ำที่ดิน อำคำร
และอุปกรณ์ในปี พ.ศ. 2557 เทียบกับสิ ้นปี พ.ศ. 2556 นันมี
้ สำเหตุหลักกำรซื ้อที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์เพิ่มจำนวน 63.3
ล้ ำนบำท (ประกอบด้ วยกำรซื ้อที่ดินบนเกำะสมุย เพิ่มเติมจำนวน 32.1 ล้ ำนบำท รถยนต์ งำนระหว่ำงก่อสร้ ำง และส่วน
ปรับปรุงอำคำรโรงแรม สำนักงำน และที่จอดรถ) และรับโอนจำกอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนจำนวน 13.4 ล้ ำนบำท หัก
ด้ วยค่ำเสือ่ มรำคำสุทธิจำกสินทรัพย์สว่ นที่ตดั จำหน่ำยจำนวนประมำณ 16.1 (ค่ำเสื่อมรำคำสำหรับปี พ.ศ. 2557 เท่ำกับ
83.9 ล้ ำนบำท) ล้ ำนบำท และจำหน่ำยระหว่ำงงวดจำนวน 71.0 ล้ ำนบำท (รำยกำรจำหน่ำยหลักเป็ นส่วนปรับปรุ งพื ้นที่
ส่วนศูนย์อำหำรและร้ ำนอำหำรที่มีกำรรื อ้ ถอนเนื่องจำกมีกำรปรับปรุงพื ้นที่บริ เวณศูนย์อำหำร จำนวน 54.8 ล้ ำนบำท)
เงินจ่ำยล่วงหน้ ำค่ำเช่ำที่ดินระยะยำว
ในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินรวมในงบกำรเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์เฉพำะ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555
และ พ.ศ. 2556 บริ ษัทฯบันทึกเงินจ่ำยล่วงหน้ ำค่ำเช่ำที่ดินระยะยำว จำนวน 544.8 ล้ ำนบำท 626.5 ล้ ำนบำท และ 626.5
ล้ ำนบำท โดยเงินจ่ำยล่วงหน้ ำค่ำเช่ำที่ดินระยะยำวเกิดจำกกลุม่ บริ ษัทฯได้ ลงนำมในสัญญำเช่ำที่ดินกับนิติบคุ คลแห่งหนึ่ง
เพื่อใช้ ที่ดินในกำรก่อสร้ ำงอำคำรศูนย์กำรค้ ำ โครงกำรเดอะ มำร์ เก็ต บำย แพลทินมั
ในปี พ.ศ. 2554 บริ ษัทฯได้ ชำระเงินให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่ำพื ้นที่จำนวน 532.9 ล้ ำนบำท ในนำมบริ ษัท เอส.พี.ที. แมเนจเมนท์ จำกัด
(“SPT”) ต่อมำ SPT ได้ โอนสิทธิในสัญญำเช่ำที่ดินดังกล่ำวให้ แก่อีกบริ ษัทในกลุม่ เดียวกัน ในรำคำเท่ำกับมูลค่ำที่ชำระ
ให้ แก่ผ้ ใู ห้ เช่ำพื ้นที่รวมต้ นทุนกำรกู้ยืมจำนวนประมำณ 11.9 ล้ ำนบำท ทำให้ ในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงินรวมที่แสดงในงบ
กำรเงินเพื่อวัตถุประสงค์เฉพำะ บริ ษัทฯมีมลู ค่ำเงินจ่ำยล่วงหน้ ำค่ำเช่ำที่ดินระยะยำวจำนวน 544.8 ล้ ำนบำท
ต่อมำในปี พ.ศ. 2555 บริ ษัทฯได้ ชำระเงินอีกจำนวน 54.9 ล้ ำนบำท ให้ แก่นิติบคุ คลอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งผู้ให้ เช่ำถือว่ำกำรชำระ
เงินจำนวน 54.9 ล้ ำนบำท นี ้เป็ นกำรชำระค่ำเช่ำงวดแรก เพิ่มเติมจำกกำรชำระครัง้ แรกจำนวน 532.9 ล้ ำนบำท นอกจำกนี ้
บริ ษัทฯยังได้ บนั ทึกค่ำใช้ จ่ำยในกำรโอนสิทธิ กำรเช่ำอีกจำนวน 38.7 ล้ ำนบำท (ซึ่งรวมต้ นทุนกำรกู้ยืมจำนวน 11.9 ที่
บันทึกเป็ นส่วนหนึง่ ของมูลค่ำเงินจ่ำยล่วงหน้ ำค่ำเช่ำที่ดินระยะยำวในปี พ.ศ. 2554 แล้ ว) ดังนันบริ
้ ษัทฯจึงบันทึกมูลค่ำของ
สินทรัพย์ดงั กล่ำวเพิ่มอีก 93.6 ล้ ำนบำทในปี พ.ศ. 2555 เป็ น 626.5 ล้ ำนบำท โดยมูลค่ำเงินจ่ำยล่วงหน้ ำค่ำเช่ำที่ดินระยะ
ยำวไม่ได้ มีกำรเปลีย่ นแปลง ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556
อย่ำงไรก็ดี ในปี พ.ศ. 2557 มีกำรโอนเปลี่ยนประเภทมูลค่ำเงินจ่ำยล่วงหน้ ำค่ำเช่ำไปเป็ นอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน
จำนวน 228.4 ล้ ำนบำท โดยสำเหตุของกำรโอนเปลี่ยนประเภทนันเพื
้ ่อให้ สอดคล้ องกับเงื่อนไขของสัญญำเช่ำที่เริ่ มนับ
เวลำกำรก่อสร้ ำงโครงกำรตังแต่
้ วนั ส่งมอบพื ้นที่ (วันที่ 7 มกรำคม พ.ศ. 2557) โดยกำรปั นส่วนมูลค่ำเงินจ่ำยล่วงหน้ ำค่ำ
เช่ำที่ดินระยะยำวที่บนั ทึกไว้ เป็ นอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน นันเป็
้ นไปตำมกำรตัดจำหน่ำยมูลค่ำค่ำเช่ำที่ต้องชำระ
ตลอดอำยุสญ
ั ญำ (รวมค่ำเช่ำจ่ำยล่วงหน้ ำและค่ำเช่ำที่ต้องชำระเป็ นรำยปี ) ด้ วยวิธีเส้ นตรงตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ 34
ปี นับจำกวันส่งมอบพื ้นที่ (โดย 4 ปี แรกนันเป็
้ นระยะเวลำกำรก่อสร้ ำงโครงกำร)
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สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนของบริ ษัทฯประกอบด้ วย ซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ และต้ นทุนสิทธิตำมโครงกำรแบงคอกสกำยไลน์ โดย
มูลค่ำสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนเติบโตขึ ้นจำก 10.5 ล้ ำนบำท ในปี พ.ศ. 2554 เป็ น 28.6 ล้ ำนบำท ในปี พ.ศ. 2555 และเติบโต
อย่ำงต่อเนื่องเป็ น 54.3 ล้ ำนบำท ในปี พ.ศ. 2556 และสำหรับปี พ.ศ. 2557 มูลค่ำสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนเท่ำกับ 60.0 ล้ ำน
บำท เพิ่มขึ ้น 5.7 ล้ ำนบำท โดยบริ ษัทฯมีกำรลงทุนเพิ่มเติมในสินทรัพย์ไม่มีตวั ตนจำนวน 9.1 ล้ ำนบำท (ประกอบด้ วยงำน
ก่อสร้ ำงโครงกำรแบงคอก สกำยไลน์ จำนวน 8.7 ล้ ำนบำท และ ซอฟท์แวร์ คอมพิวเตอร์ จำนวน 0.4 ล้ ำนบำท) และรับ
โอนจำกอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุนอีกจำนวน 2.0 ล้ ำนบำท สุทธิด้วยกำรตัดจำหน่ำยสำหรับงวดอีก 5.4 ล้ ำนบำท
หนี ้สิน

หนี ้สินหมุนเวียน
หนี ้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน

งบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์ เฉพาะ
งบรวม (Restate)
งบรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
569.6 16.0%
521.5 17.8%
657.6 30.5%
516.1 35.1%
2,986.4 84.0% 2,407.5 82.2%
1,497.6 69.5%
954.9 64.9%
3,556.0 100.0% 2,929.0 100.0%
2,155.2 100.0%
1,471.1 100.0%

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2554 บริ ษัทฯมีหนี ้สินรวมทังสิ
้ ้น 3,556.0 ล้ ำนบำท ลดลงเป็ น 2,929.0 ล้ ำนบำท ในปี พ.ศ.
2555 และลดลงอย่ำงต่อเนื่องเป็ น 2,155.2 ล้ ำนบำท ในปี พ.ศ. 2556 คิดเป็ นอัตรำกำรลดลงเท่ำกับ ร้ อยละ 17.6 และร้ อย
ละ 26.4 ตำมลำดับ โดยหนี ้สินส่วนใหญ่ของบริ ษัทฯเป็ นหนี ้สินไม่หมุนเวียน ซึ่งประกอบไปด้ วยเงินกู้ยืมระยะยำวจำก
สถำบัน กำรเงิ น เงิ น กู้ยื ม ระยะยำวจำกบุค คลที่ เกี่ ย วข้ อ งกัน และ รำยได้ ค่ำ เช่ ำ รั บ ล่วงหน้ ำ โดยอัตรำส่ว นหนี ส้ ิน ไม่
หมุนเวียนคิดเป็ นร้ อยละ 84.0 ร้ อยละ 82.2 และ ร้ อยละ 69.5 ของหนี ้สินรวม ในปี พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556
ตำมลำดับ
ในปี พ.ศ. 2557 อัตรำส่วนหนี ้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ ้นจำกร้ อยละ 30.5 ณ วันสิ ้นปี พ.ศ. 2556 เป็ น ร้ อยละ 35.1 ของมูลค่ำ
หนี ้สินรวม โดยมูลค่ำหนีส้ ินหมุนเวียน ณ วันที่ 31 ธันวำคมพ.ศ. 2557 เท่ำกับ 516.1 ล้ ำนบำท และมูลค่ำหนี ้สินรวม
เท่ำกับ 1,471.1 ล้ ำนบำท โดยจำนวนหนี ้สินหมุนเวียนลดลงจำกชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสันจำกบุ
้
คคลที่เกี่ยวข้ องกัน เป็ น
จำนวน 153.8 ล้ ำนบำท และมูลค่ำหนี ้สินไม่หมุนเวียนลดลงจำกกำรชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน ทัง้
จำนวนมูลค่ำ 406.5 ล้ ำนบำท รวมถึงกำรรับรู้ รำยได้ ค่ำเช่ำรับล่วงหน้ ำจำนวน 163.0 ล้ ำนบำท ทำให้ มูลค่ำหนี ้สินรวม
ลดลง ดังที่แสดงในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557
เงินกู้ยืมระยะสันจำกบุ
้
คคลที่เกี่ยวข้ องกัน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 บริ ษัทฯไม่มีจำนวนเงินกู้ยืมระยะสันจำกบุ
้
คคลที่เกี่ยวข้ องกัน โดยมูลค่ำเงินกู้ยืมระยะสัน้
จำกบุคคลที่เกี่ยวข้ องกันลดลงจำก ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 เนื่องจำกบริ ษัทฯได้ ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสันจ
้ ำนวน
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ในช่วงเดือน เมษำยน พ.ศ. 2557 ตำมรำยละเอียดกำรชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสัน้ จำกบุคคลที่เกี่ยวข้ องกันในห้ วขัอ 2.3.6
รำยกำรระหว่ำงกัน
เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี ้อื่น

เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน
ดอกเบี ้ยค้ ำงจ่ำย - บุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน
เจ้ ำหนี ้อื่น - บุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน
เจ้ ำหนี ้อื่น - กิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน
เจ้ ำหนี ้ค่ำซื ้อสินทรัพย์ถำวร
ค่ำใช้ จ่ำยค้ ำงจ่ำย
รวมเจ้ าหนีก้ ารค้ าและเจ้ าหนีอ้ ่ นื

(1)

งบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์ เฉพาะ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2554
ปี 2555
ล้ านบาท
ล้ านบาท
39.7
36.7
104.6
38.6
0.0
2.6
43.6
30.2
94.7
26.7
37.4
24.4
320.1
159.1

งบรวม (Restate)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2556
ล้ านบาท
23.9
0.0
7.6
27.3
29.7
25.7
114.2

งบรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2557
ล้ านบาท
30.4
0.0
0.0
26.5
7.7
29.3
93.9

เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ

บริ ษัทฯมีเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำจำนวน 39.7 ล้ ำนบำท 36.7 ล้ ำนบำท 23.9 ล้ ำนบำท และ 30.4 ล้ ำนบำท ในปี พ.ศ. 2554 พ.ศ.
2555 พ.ศ. 2556 และ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 ตำมลำดับ คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 12.4 ร้ อยละ 23.0 ร้ อยละ 21.0
และ ร้ อยละ 32.3 ของจำนวนเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี อ้ ื่น โดยสำเหตุหลักที่ทำให้ สดั ส่วนเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ เพิ่มขึ ้นในปี พ.ศ.
2555 นันมิ
้ ได้ เกิดจำกกำรเปลีย่ นแปลงอย่ำงมีนยั สำคัญของรำยกำรเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ แต่ เกิดจำกกำรลดลงของดอกเบี ้ยค้ ำง
จ่ำย – บุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน รวมถึงกำรลดลงของเจ้ ำหนี ้ค่ำซื ้อสินทรัพย์ถำวร ที่สง่ ผลทำให้ ผลรวมเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี ้
อื่นลดลง อย่ำงไรก็ดีจำนวนเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำลดลงจำนวน 12.7 ล้ ำนบำท ในปี พ.ศ. 2556 เป็ น 23.9 ล้ ำนบำท คิดเป็ นอัตรำ
กำรลดลงร้ อยละ 34.7 และในปี พ.ศ. 2557 มูลค่ำเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำเพิ่มขึ ้นอีก 6.4 ล้ ำนบำท เป็ น 30.4 ล้ ำนบำท ที่แสดงบนงบ
แสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 เนื่องจำกในช่วงสำมเดือนสุดท้ ำยของปี พ.ศ. 2557 อัตรำเข้ ำพักของ
ธุรกิจโรงแรมปรับตัวเพิ่มสูงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี พ.ศ. 2556 หลังจำกได้ รับผลกระทบจำกกิจกรรมทำงกำรเมือง
ทำให้ มีกำรรำยกำรสัง่ ซื ้อจำนวนมำกขึ ้น เพื่อรองรับปริ มำณผู้เข้ ำพักที่เพิ่มขึ ้น ทำให้ มูลค่ำเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำของส่วนธุรกิจ
โรงแรมเพิ่มขึ ้น
(2)

เจ้ ำหนี ้อื่น

เจ้ ำหนี ้อื่นนอกเหนือจำกเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำประกอบด้ วย ดอกเบี ้ยค้ ำงจ่ำยกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน เจ้ ำหนี ้อื่นทังเป็
้ นบุคคลที่
เกี่ยวข้ องกันและกิจกำรที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน เจ้ ำหนี ้ค่ำซื ้อสินทรัพย์ถำวร และค่ำใช้ จ่ำยค้ ำงจ่ำยอื่นๆ โดยเจ้ ำหนี ้อื่นมีมลู ค่ำ
เท่ำกับ 280.4 ล้ ำนบำท 122.5 ล้ ำนบำท และ 90.3 ล้ ำนบำท สำหรับ ปี พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556 ตำมลำดับ
โดยจำนวนเจ้ ำหนี ้อื่นที่ลดลงนัน้ เนื่องจำกกำรที่บริ ษัทฯชำระคืนเงิ นกู้ยืมจำกบุคคลที่เกี่ ยวข้ องกันทำให้ ลดค่ำใช้ จ่ำย
ดอกเบี ้ยค้ ำงจ่ำยจำกรำยกำรดังกล่ำว รวมถึงกำรลดลงของเจ้ ำหนี ้ค่ำซื ้อสินทรัพย์ถำวร
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จำนวนเจ้ ำหนี ้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 มีจำนวนเท่ำกับ 63.5 ล้ ำนบำท ซึง่ ลดลงจำก ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ.
2556 จำนวน 26.7 ล้ ำนบำท ซึง่ กำรลดลงของจำนวนเจ้ ำหนี ้อื่น มีสำเหตุหลักเกิดจำกกำรลดลงของเจ้ ำหนี ้อื่นจำกบุคคลที่
เกี่ยวโยงกันทังจ
้ ำนวน รวมถึงกำรลดลงของเจ้ ำหนี ้ค่ำซื ้อสินทรัพย์ถำวรจำนวน 22.1 ล้ ำนบำท จำก 29.7 ล้ ำนบำท เป็ น
7.7 ล้ ำนบำท เนื่องจำกจำกมีกำรทยอยชำระคืน อย่ำงไรก็ดีมีกำรเพิ่มขึ ้นของค่ำใช้ จ่ำยค้ ำงจ่ำยจำนวน 3.6 ล้ ำนบำท
ภำษี เงินได้ ค้ำงจ่ำย
ภำษี เงินได้ ค้ำงจ่ำยของบริ ษัทฯ ณ สิ ้นรอบบัญชี พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556 เท่ำกับ 10.0 ล้ ำนบำท 31.1 ล้ ำน
บำท และ 44.1 ล้ ำนบำท หรื อเพิ่มขึ ้น 21.1 ล้ ำนบำท ในปี พ.ศ. 2555 และเพิ่มขึ ้นอีก 13.0 ล้ ำนบำท ในปี พ.ศ. 2556 และ
ณ วันสิ ้น ปี พ.ศ. 2557 บริ ษัทฯมีภำระภำษี เงินได้ ค้ำงจ่ำยเท่ำกับ 64.2 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้นจำกสิ ้นปี พ.ศ. 2556 จำนวน
20.1 ล้ ำนบำท ซึง่ สอดคล้ องกับภำระภำษี เงินได้ ของบริ ษัทฯที่เพิ่มมำกขึ ้นในปี พ.ศ. 2557
หนี ้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน
หนี ้สินตำมสัญญำเช่ำกำรเงินที่เกิดขึ ้นในงบแสดงฐำนะกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 นันเกิ
้ ดจำกกำรเช่ำซื ้อ
รถยนต์สำหรับผู้บริ หำร ซึ่งหนี ้สินที่เกิดจำกสัญญำดังกล่ำว แบ่งเป็ นส่วนที่ถึงกำหนดชำระภำยในหนึ่งปี จำนวน 0.7 ล้ ำน
บำท และส่วนที่สทุ ธิจำกส่วนที่จะถึงกำหนดชำระภำยในหนึง่ ปี จำนวน 2.2 ล้ ำนบำท
เงินมัดจำรับ

เงินมัดจำรับชัว่ ครำว
เงินมัดจำรับระยะยำว
รวมเงินมัดจำ

งบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์ เฉพาะ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2554
ปี 2555
ล้ านบาท
ล้ านบาท
67.2
88.9
22.3
32.1
89.5
121.0

งบรวม (Restate)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2556
ล้ านบาท
138.3
40.9
179.2

งบรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2557
ล้ านบาท
173.9
46.5
220.4

เนื่องด้ วยบริ ษัทฯมีธุรกิจหลักเป็ นธุรกิจให้ เช่ำพื ้นที่ภำยในศูนย์กำรค้ ำ บริ ษัทฯจึงมีกำรเก็บเงินมัดจำรับจำกผู้เช่ำพื ้นที่ โดย
นโยบำยกำรเก็บเงินมัดจำจำกผู้เช่ำบริ ษัทฯเป็ นจำนวน 3 - 6 เดือน ขึ ้นอยูก่ บั รูปแบบสัญญำเช่ำพื ้นที่ รำยกำรเงินมัดจำรับ
รวมของบริ ษัทฯ ณ สิ ้นปี พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556 เท่ำกับ 89.5 ล้ ำนบำท 121.0 ล้ ำนบำท และ 179.2 ล้ ำน
บำท คิดเป็ นอัตรำกำรเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 35.2 ในปี พ.ศ. 2555 และร้ อยละ 48.1 ในปี พ.ศ. 2556 ซึ่ง สอดคล้ องกับอัตรำกำร
เติบโตของรำยได้ คำ่ เช่ำพื ้นที่และบริ กำร โดยจำนวนเงินมัดจำรับรวมนันประกอบด้
้
วยเงินมัดจำรับชัว่ ครำวและเงินมัดจำรับ
ระยะยำวซึง่ สอดคล้ องกับรูปแบบสัญญำเช่ำพื ้นที่ ที่มีทงสั
ั ้ ญญำเช่ำระยะสันและสั
้
ญญำเช่ำระยะยำว
เมื่อเปรี ยบเทียบจำนวนเงินมัดจำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 กับ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 จำนวนเงินมัดจำ
ชัว่ ครำวเพิ่มขึ ้นจำนวน 35.6 ล้ ำนบำท เป็ น 173.9 ล้ ำนบำท ส่วนจำนวนเงินมัดจำระยะยำวเพิ่มขึ ้นเล็กน้ อยเป็ น 46.5 ล้ ำน
บำท ทำให้ มลู ค่ำเงินมัดจำรวมเพิ่มขึ ้นเป็ น 220.4 ล้ ำนบำท คิดเป็ นอัตรำกำรเติบโตร้ อยละ 23.0 โดยจำนวนเงินมัดจำจะ
เติบโตไปในแนวทำงเดียวกันกับรำยได้ คำ่ เช่ำและบริ กำร

ส่วนที่ 2.4.2 หน้ ำที่ 20
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เงินกู้ยืมระยะยำว

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน ส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึง่ ปี
เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน สุทธิจำกส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึง่ ปี
รวมเงินกู้ยืมระยะยาว

(1)

งบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์ เฉพาะ
งบรวม (Restate)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
1,167.8 71.4%
763.4 62.0%
0.0
0.0%
0.0

0.0%

467.5 28.6%
1,635.3 100.0%

61.0

5.0%

406.5 33.0%
1,230.9 100.0%

30.0

งบรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2557
ล้ านบาท
%
0.0 0.0%

7.4%

0.0

0.0%

376.5 92.6%
406.5 100.0%

0.0
0.0

0.0%
0.0%

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน

บริ ษัทฯได้ เข้ ำทำสัญญำกู้ยืมเงินจำกบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน โดย ณ สิ ้นปี พ.ศ. 2554 บริ ษัทมีเงินกู้ยืมระยะยำวจำกบุคคลที่
เกี่ยวข้ องกันจำนวนทังสิ
้ ้น 1,167.8 ล้ ำนบำท จำกนันบริ
้ ษัทฯได้ ชำระคืนเงินกู้ยืมจำกบุคคลที่เกี่ยวข้ องกันบำงส่วน เป็ น
จำนวน 404.4 ล้ ำนบำท คิดเป็ นร้ อยละ 34.6 ของจำนวนเงินกู้ยืมจำกบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน ณ พ.ศ. 2554 และในระหว่ำงปี
พ.ศ. 2556 บริ ษัทฯได้ ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำวจำกบุคคลที่เกี่ยวข้ องกันทังหมด
้
ทำให้ ตงแต่
ั ้ สิ ้นปี พ.ศ. 2556 ถึง ปั จจุบนั
(สิ ้นปี พ.ศ. 2557) บริ ษัทฯ ไม่มีเงินกู้ยืมระยะยำวจำกบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน
ในปี พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2555 อัตรำดอกเบี ้ยสำหรับเงินกู้ยืมระยะยำวจำกบุคคลที่เกี่ยวข้ องกันเป็ นไปตำมอัตรำดอกเบี ้ย
เงินให้ สนิ เชื่อของธนำคำรพำณิชย์ (MLR : Minimum Loan Rates)
(2)

เงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน

ในปี พ.ศ. 2552 บริ ษัทฯ ได้ เข้ ำทำสัญญำกู้เงินระยะยำววงเงิน 900 ล้ ำนบำท กับสถำบันกำรเงินในประเทศแห่งหนึ่ง เพื่อ
ใช้ สำหรับลงทุนในโครงกำร โรมแรม โนโวเทล กรุ งเทพ แพลทินมั ประตูน ้ำ ซึ่งเงินกู้ยืมจำกสถำบันทำงกำรเงินดังกล่ำวมี
กำหนดชำระคืนภำยใน วันที่ 20 ตุลำคม พ.ศ. 2565 โดย ณ วันสิ ้นปี พ.ศ. 2554 บริ ษัทฯมีจำนวนเงินกู้ยืมระยะยำวจำก
สถำบันกำรเงินเท่ำกับ 467.5 ล้ ำนบำท และในปี พ.ศ. 2555 บริ ษัทฯ ยังไม่ได้ ทำกำรชำระคืนเงินต้ น ทำให้ มลู ค่ำเงินกู้ยืม
ระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินยังคงอยูท่ ี่ 467.5 ล้ ำนบำท โดยบันทึกบัญชีแบ่งเป็ นส่วนที่ถึงกำหนดชำระคืนใน 1 ปี เท่ำกับ
61.0 ล้ ำนบำท และส่วนที่สทุ ธิจำกส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึง่ ปี เท่ำกับ 406.5 ล้ ำนบำท
ระหว่ำงปี พ.ศ. 2556 บริ ษัทฯได้ ชำระคืนเงินต้ น ส่วนที่ถึงกำหนดในรอบปี จำนวน 61.0 ล้ ำนบำท ทำให้ ณ วันสิ ้นปี พ.ศ.
2556 บริ ษัทฯมีเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินทังหมดเท่
้
ำกับ 406.5 ล้ ำนบำท แบ่งเป็ น ส่วนที่ถึงกำหนดชำระใน
หนึง่ ปี เท่ำกับ 30.0 ล้ ำนบำท และ ส่วนสุทธิจำกส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึง่ ปี เท่ำกับ 376.5 ล้ ำนบำท
ในเดือนกันยำยน พ.ศ. 2557 บริ ษัทฯได้ ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำวก่อนกำหนดกำรชำระคืนตำมสัญญำเงินกู้ยืมระยะยำว
ทังจ
้ ำนวน ทำให้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 บริ ษัทฯไม่มีเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงิน โดยในปั จจุบัน
บริ ษัทฯอยูใ่ นระหว่ำงกำรดำเนินกำรไถ่ถอนกำรจำนองสินทรัพย์ที่นำไปค ้ำประกันเงินกู้ยืมดังกล่ำว
ส่วนที่ 2.4.2 หน้ ำที่ 21
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รำยได้ คำ่ เช่ำรับล่วงหน้ ำ
งบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์ เฉพาะ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2554
ปี 2555
ล้ านบาท
%
ล้ านบาท
%
รำยได้ คำ่ เช่ำรับล่วงหน้ ำ - ส่วนที่จะรับรู้
เป็ นรำยได้ ในหนึง่ ปี
รำยได้ คำ่ เช่ำรับล่วงหน้ ำ - สุทธิจำกส่วนที่
จะรับรู้ เป็ นรำยได้ ในหนึง่ ปี
รวมรายได้ ค่าเช่ ารั บล่ วงหน้ า

153.2

10.8%

1,271.3 89.2%
1,424.5 100.0%

157.7

12.1%

1,146.2 87.9%
1,304.0 100.0%

งบรวม (Restate)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2556
ล้ านบาท
%
162.5

งบรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ปี 2557
ล้ านบาท
%

13.6%

162.0

15.7%

1,033.6 86.4%
1,196.0 100.0%

871.7
1,033.7

84.3%
100.0%

รำยได้ คำ่ เช่ำรับล่วงหน้ ำเป็ นรำยได้ คำ่ เช่ำพื ้นที่อำคำรศูนย์กำรค้ ำรับล่วงหน้ ำที่บริ ษัทฯเรี ยกเก็บจำกลูกค้ ำตำมข้ อกำหนด
ในสัญญำเช่ำของบริ ษัท ซึง่ มีอำยุสญ
ั ญำเช่ำ 5-10 ปี (หรื อสัญญำเซ้ ง) โดยบริ ษัทฯจะบันทึกจำนวนเงินขันต
้ ่ำที่คำดว่ำจะ
รับรู้ เป็ นรำยได้ ในอนำคตเข้ ำเป็ นหนี ้สินของบริ ษัทฯจำกกำรให้ เช่ำที่บอกเลิกไม่ได้ โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 และ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 มูลค่ำรำยได้ ค่ำเช่ำรับล่วงหน้ ำของบริ ษัทฯ เท่ำกับ 1,424.5
ล้ ำนบำท 1,304.0 ล้ ำนบำท 1,196.0 ล้ ำนบำท และ 1,033.7 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ โดยลดลง 120.5 ล้ ำนบำท ในปี พ.ศ.
2555 และ ลดลงอีก 107.9 ล้ ำนบำท เป็ น 1,196.0 ล้ ำนบำท ในปี พ.ศ. 2556 และลดลงอีกจำนวน 162.4 ล้ ำนบำท ใน
ระหว่ำงปี พ.ศ. 2557 คิดเป็ นอัตรำกำรลดลงร้ อยละ 8.5 ร้ อยละ 8.3 และ ร้ อยละ 13.6 ตำมลำดับ เนื่องจำกบริ ษัทฯทยอย
รับรู้คำ่ เช่ำรับล่วงหน้ ำดังกล่ำวเป็ นค่ำเช่ำ โดยบริ ษัทฯคำดว่ำจะทยอยรับรู้รำยได้ คำ่ เช่ำรับล่วงหน้ ำดังกล่ำวเป็ นรำยได้ ตำม
ตำรำงต่อไปนี ้
งบการเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์ เฉพาะ

งบรวม (Restate)

งบรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

ล้ านบาท

ล้ านบาท

ล้ านบาท

ล้ านบาท

ส่วนที่รับรู้ เป็ นรำยได้ ภำยใน 1 ปี

153.0

158.0

162.5

162.0

ส่วนที่รับรู้ เป็ นรำยได้ ภำยใน 2-5 ปี

612.0

622.0

644.3

637.5

ส่วนที่รับรู้ เป็ นรำยได้ มำกกว่ำ 5 ปี

659.0

524.0

389.2

234.1

รวมรายได้ ค่าเช่ ารั บล่ วงหน้ า

1,424.0

1,304.0

1,196.0

1,033.7

เงินประกันผลงำน
เนื่องจำกบริ ษัทฯดำเนินธุรกิจเป็ นผู้พฒ
ั นำโครงกำรศูนย์กำรค้ ำและโครงกำรโรงแรม บริ ษัทฯจึงมีกำรลงทุนก่อสร้ ำงหรื อ
ซ่อมแซมอำคำร ซึ่งบริ ษัทฯจะว่ำจ้ ำงผู้รับเหมำก่อสร้ ำงมำดำเนินกำร โดยบริ ษัทฯจะหักเงินที่จะต้ องชำระตำมงวดให้ แก่
ผู้รับเหมำก่อสร้ ำงไว้ ประมำณ ร้ อยละ 5.0 ถึง ร้ อยละ 10.0 ของจำนวนเงินที่ต้องชำระ สำหรับเป็ นเงินประกันผลงำน และ
บริ ษัทฯมีหน้ ำที่ต้องชำระคืนเงินประกัน หลังกำรก่อสร้ ำงแล้ วเสร็ จตำมระยะเวลำที่ตกลงกัน ดังนันบริ
้ ษัทฯจึงบันทึกเงิน
ประกันผลงำนดังกล่ำวเป็ นหนี ้สินที่ต้องชำระคืนของบริ ษัทฯ
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ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2554 บริ ษัทฯมีมลู ค่ำเงินประกันผลงำนเท่ำกับ 54.4 ล้ ำนบำท ลดลงเป็ น 50.4 ล้ ำนบำท ในปี
พ.ศ. 2555 และลดลงเป็ น 41.9 ล้ ำนบำท ในปี พ.ศ. 2556 จำกกำรทยอยจ่ำยคืนทยอยคืนจำนวนเงินประกันผลงำนของ
โครงกำรโรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ แพลทินมั ประตูน ้ำ
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 บริ ษัทฯมีจำนวนเงินประกันผลงำนจำนวน 27.8 ล้ ำนบำท ซึ่งลดลง 14.2 ล้ ำนบำท จำก
มูลค่ำ ณ วันสิ ้นปี พ.ศ. 2556 ที่ 41.9 ล้ ำนบำท จำกกำรกำรจ่ำยคืนเงินประกันสำหรับงำนปรับปรุ งที่ แล้ วเสร็ จ เช่น กำร
จ่ำยคืนเงินประกันผลงำนก่อสร้ ำงอำคำรโรงแรมโนโวเทล และกำรจ่ำยคืนเงินประกันผลงำนงำนปรับปรุงพื ้นที่เช่ำชัน้ 3 - 5
อย่ำงไรก็ดีในระหว่ำงปี บริ ษัทฯมีกำรเรี ยกเก็บเงินประกันผลงำนเพิ่มเติมด้ วยเช่นกัน สำหรับกำรเก็บเงินประกันจำกกำร
ก่อสร้ ำงทำงเชื่อมระหว่ำงอำคำร 1 และ อำคำร 2 กำรปรับปรุงพื ้นที่ศนู ย์อำหำรชัน้ 6 งำนก่อสร้ ำงโครงกำร เดอะ มำร์ เก็ต
บำย แพลทินมั
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุม่ บริ ษัทฯ เพิ่มขึ ้นจำก 661.1 ล้ ำนบำท ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2554 เป็ น 1,128.6 ล้ ำนบำท ณ
วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2555 โดยแบ่งเป็ นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯจำนวน 827.1 ล้ ำนบำท และ ส่วนของผู้ที่มีสว่ นได้
เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุมของบริ ษัทย่อย คือ บริ ษัท เดอะ แพลทินมั มำร์ เก็ต จำกัด (บริ ษัท เดอะ แพลทินมั มำร์ เก็ต จำกัด
จัดตังขึ
้ ้นในปี พ.ศ. 2555) จำนวน 301.4 ล้ ำนบำท เมื่อเปรี ยบเทียบเฉพำะส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ มีกำรเติบโตร้ อยละ
25.1 จำกกำรเพิ่มขึ ้นของกำไรสะสม ซึ่งมำจำกกำไรสุทธิจำกกำรดำเนินของบริ ษัทฯที่เติบโตขึ ้น และเมื่อเปรี ยบเทียบกำร
เติบโตของส่วนของผู้ถือหุ้น ซึง่ รวมถึงส่วนของผู้มีสว่ นได้ เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุมของบริ ษัทย่อย มีกำรเติบโตร้ อยละ 70.7
จำกปี พ.ศ. 2554 เนื่องจำกในปี พ.ศ. 2555 มีเพิ่มทุนจำนวน 300 ล้ ำนบำท เพื่อก่อตังบริ
้ ษัท เดอะ แพลทินมั มำร์ เก็ต
จำกัด และในปี พ.ศ. 2556 ส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุม่ บริ ษัทฯเพิ่มขึ ้นจำก 1,128.6 ล้ ำนบำท ในปี พ.ศ. 2555 เป็ น 2,219.3
คิดเป็ นอัตรำกำรเติบโตร้ อยละ 96.6 ซึง่ มีสำเหตุหลักมำจำกกำรเพิ่มทุนอีกจำนวน 1,074.5 ล้ ำนบำท ในระหว่ำงกำรปรับ
โครงสร้ ำงกลุม่ บริ ษัทฯ และอีกสำเหตุหนึง่ จำกกำรบันทึกส่วนของผู้มีสว่ นได้ เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุมของบริ ษัทย่อย บริ ษัท
เดอะ แพลทินมั สมุย จำกัด และบริ ษัท แพลทินมั พลำซ่ำ จำกัด จำนวน 19.6 ล้ ำนบำท
เมื่อเปรี ยบเทียบส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ณ สิ ้น ปี พ.ศ. 2557 กับส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556
ตำมงบกำรเงินรวม มูลค่ำส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 เท่ำกับ 2,636.2 ล้ ำนบำท ซึ่งเพิ่มขึ ้นจำก
มูลค่ำ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 ที่ 2,219.3 ล้ ำนบำท จำกสำเหตุหลักของกำรเปลีย่ นแปลงคือกำรเพิ่มขึ ้นของกำไร
สะสม จำนวน 436.5 ล้ ำนบำท (รวมส่วนที่เป็ นของผู้มีสว่ นได้ เสียที่ไม่มีอำนำจควบคุมของบริ ษัทย่อย) หักด้ วยกำรจ่ำยเงิน
ปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้นจำนวน 153.4 ล้ ำนบำท นอกจำกนี ้ยังมีกำรเพิ่มทุนอีกเป็ นจำนวน 153.5 ล้ ำนบำท
2.4.2.4

กำรวิเครำะห์สภำพคล่องและอัตรำส่วนที่สำคัญ

กระแสเงินสด
บริ ษัทฯมีกระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำนก่อนกำรเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี ้สินดำเนินงำนเพิ่ม ขึ ้นทุกปี ในช่วงปี
พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556 โดยเพิ่มขึ ้นจำก 172.2 ล้ ำนบำท ในปี พ.ศ. 2554 เป็ น 267.8 ล้ ำนบำท ในปี พ.ศ.
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2555 และเพิ่มเป็ น 301.0 ล้ ำนบำท ในปี พ.ศ. 2556 ซึง่ กำรเพิ่มขึ ้นของกระแสเงินสดดังกล่ำวสอดคล้ องกับกำรเพิ่มขึ ้นของ
รำยได้ ในส่วนธุรกิจให้ เช่ำและกำรเปิ ดดำเนินกำรของธุรกิจโรงแรมในช่วง 3 ปี ที่ผำ่ นมำ
อย่ำงไรก็ดี เงินสดสุทธิจำกกิจกรรมดำเนินงำนสำหรับรอบปี พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556 เป็ น 658.3 ล้ ำนบำท
223.4 ล้ ำนบำท และ 355.2 ล้ ำนบำท โดยในปี พ.ศ. 2554 จำนวนเงินสดสุทธิจำกกำรกิจกรรมดำเนินงำนมีมลู ค่ำสูงกว่ำ
เงินสดจำกกำรดำเนินงำนก่อนกำรเปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์และหนี ้สินดำเนินงำนในรอบปี เดียวกันมำก เนื่องจำกบริ ษัทฯมี
กำรเรี ยกชำระค่ำเช่ำล่วงหน้ ำเป็ นเงินสดสำหรับสัญญำเช่ำระยะยำว (สัญญำเซ้ ง) เพิ่มเติมภำยในโครงกำรเดอะ แพลทินมั
แฟชั่นมอลล์ ทำให้ บริ ษัทฯได้ รับเงินสดล่วงหน้ ำเป็ นจำนวน 482.6 ล้ ำนบำท สำหรับในปี พ.ศ. 2555 และปี พ.ศ. 2556
จำนวนเงินสดสุทธิจำกกิจกรรมดำเนินงำนเพิ่มขึ ้นในแนวทำงเดียวกับกำรเพิ่มขึ ้นของเงินสดจำกกำรดำเนินงำนก่อนกำร
เปลีย่ นแปลงในสินทรัพย์และหนี ้สิน
บริ ษัทฯมีกระแสเงินสดจำกกำรดำเนินงำนจำนวน 493.6 ล้ ำนบำท ในงวดปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 เทียบกับ
จำนวน 355.2 ล้ ำนบำท ในงวดปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 ซึง่ กำรเพิ่มขึ ้นของจำนวนเงินสดจำกกำรดำเนินงำน
เกิดจำก กำรเพิ่มขึ ้นของกำไรสุทธิของบริ ษัทฯ กำรเพิ่มขึ ้นของจำนวนเงินมัดจำที่บริ ษัทฯเรี ยกเก็บจำกผู้เช่ำ ประกอบกับ
กำรลดลงของจำนวนดอกเบี ้ยจ่ำย
เงินสดสุทธิ ใช้ ไปในกิจกรรมลงทุนสำหรับรอบปี พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2556 เป็ นจำนวน 939.4 ล้ ำนบำท 311.3 ล้ ำนบำท
และ 409.4 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ โดยในปี พ.ศ. 2554 บริ ษัทฯ ได้ ลงทุนซื ้ออำคำรและอุปกรณ์เป็ นจำนวน 636.5 ล้ ำนบำท
โดยส่วนใหญ่เป็ นกำรลงทุนสำหรับกำรเปิ ดโครงกำรโรงแรม รวมถึงในปี พ.ศ. 2554 บริ ษัทฯยังได้ ชำระค่ำเช่ำที่ดินระยะ
ยำวล่วงหน้ ำสำหรับกำรเช่ำที่ดินจำกนิติบคุ คลแห่งหนึ่งเพื่อดำเนินโครงกำร เดอะ มำร์ เก็ต บำย แพลทินมั เป็ นจำนวน
532.9 ล้ ำนบำทอีกด้ วย ทำให้ ในปี ดังกล่ำวบริ ษัทฯมีเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุนสูง ในปี พ.ศ. 2555 บริ ษัทฯยังคง
ลงทุนในอำคำรและอุปกรณ์ อย่ำงต่อเนื่องอีกเป็ นจำนวน 248.7 ล้ ำนบำท สำหรับโครงกำรโรงแรม โนโวเทล กรุ งเทพ
แพลทินมั ประตูน ้ำ รวมถึงยังลงทุนในกำรซื ้ออสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน สำหรับโครงกำรเดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์
และจ่ำยเงินค่ำเช่ำที่ดินเพิ่มเติม เพื่อเช่ำที่ดินสำหรับดำเนินกำรโครงกำรเดอะ มำร์ เก็ต บำย แพลทินมั อีกด้ วย ทำให้ ณ สิ ้น
ปี พ.ศ. 2555 บริ ษัทฯมีเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 311.3 ล้ ำนบำท ในปี พ.ศ. 2556 บริ ษัทฯลงทุนเพิ่มเติมใน
เงินลงทุนชัว่ ครำว และซื ้ออสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน ซื ้ออำคำรและอุปกรณ์ รวมถึงชำระเงินค่ำก่อสร้ ำงล่วงหน้ ำ ทำให้
รอบปี พ.ศ. 2556 บริ ษัทฯมีเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมลงทุนสูงขึ ้นกว่ำปี พ.ศ. 2555 ที่จำนวน 409.4 ล้ ำนบำท
ใน ปี พ.ศ. 2557 บริ ษัทฯ มีจำนวนเงินสดได้ มำจำกกิจกรรมลงทุนจำนวน 62.4 ล้ ำนบำท ซึง่ มีสำเหตุหลักกำรขำยเงินลงทุน
ชัว่ ครำวในระหว่ำงงวดจำนวน 201.4 ล้ ำนบำท โดยวัตถุประสงค์ของกำรขำยเงินลงทุนชัว่ ครำวส่วนหนึ่งเพื่อระดมเงินทุน
สำหรั บ กำรจ่ำ ยชำระคื น เงิ น กู้ร ะยะยำวทั่ว จ ำนวนในเดื อ น กันยำยน พ.ศ. 2557 อย่ำ งไรก็ ดี บ ริ ษัท ฯมีก ำรลงทุน ซื อ้
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรลงทุน และอำคำรและอุปกรณ์เพิ่มเติมจำนวน 48.1 ล้ ำนบำท และ 61.5 ล้ ำนบำท
ในปี พ.ศ. 2554 บริ ษัทฯมีเงินสดสุทธิจำกกิจกรรมจัดหำเงินจำนวน 420.1 ล้ ำนบำท โดยเป็ นกำรกู้ยืมเงินระยะยำวจำก
บุคคลที่เกี่ยวข้ องกันจำนวน 538.4 ล้ ำนบำท และมีกำรชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินจำนวน 118.3 ล้ ำน
บำท และในปี พ.ศ. 2555 บริ ษัทฯได้ รับเงินจำกกำรเพิ่มทุนจำนวน 300.0 ล้ ำนบำท และมีกำรทยอยชำระคืนเงินกู้ยืมระยะ
ยำวจำกบุคคลที่เกี่ยวข้ องกันจำนวน 404.4 ล้ ำนบำท ทำให้ บริ ษัทฯมีเงินสดสุทธิใช้ ไปในกิจกรรมจัดหำเงินจำนวน 104.4
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ล้ ำนบำท ในปี พ.ศ. 2556 บริ ษัทฯได้ รับชำระเงินเพิ่มทุนจำกผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯจำนวน 1,074.5 ล้ ำนบำท และชำระคืนเงิน
กู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินจำนวน 61.0 ล้ ำนบำท และ ชำระเงินกู้ยืมระยะยำวจำกบุคคลที่เกี่ยวข้ องกันทังหมดอี
้
กจำนวน
763.1 ล้ ำนบำท รวมถึงจ่ำยเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้นจำนวน 249.0 ล้ ำนบำท ทำให้ บริ ษัทฯมีเงินสดจำกกิจกรรมจัดหำเงิน
จำนวน 1.4 ล้ ำนบำท
ในงวดปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 บริ ษัทฯชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินทังจ
้ ำนวนรวมมูลค่ำ
406.5 ล้ ำนบำท ในเดือนกันยำยน พ.ศ. 2557 และมีกำรชำระคืนเงินกู้ยืมจำกบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน จำนวน 153.8 ล้ ำน
บำท รวมถึงมีกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้ วอี กจำนวน 153.5 ล้ ำนบำท และมีกำรจ่ำยเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้นจำนวน
153.4 ล้ ำนบำท ทำให้ บริ ษัทฯมีเงินสดใช้ ไปในกิจกรรมจัดหำเงินเท่ำกับ 560.8 ล้ ำนบำท
อัตรำส่วนที่สำคัญ
(1)

อัตรำส่วนสภำพคล่อง

อัตรำส่วนสภำพคล่องของบริ ษัทฯ ณ สิ ้นรอบบัญชี ปี พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557 เท่ำกับ 2.0 เท่ำ
1.5 เท่ำ 1.3 เท่ำ และ 1.2 เท่ำ ตำมลำดับ โดยอัตรำส่วนสภำพคล่องที่ลดลงนันเป็
้ นผลมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์
หมุนเวียน เช่น รำยกำรเงินลงทุนชั่วครำว ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตำมแผนกำรใช้ เงินลงทุนของบริ ษัทฯ รวมถึงมูลค่ำหนี ้สิน
หมุนเวียน เช่น เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำและเจ้ ำหนี ้อื่น และเงินกู้ยืมระยะสันจำกบุ
้
คคลที่เกี่ยวข้ องกัน อย่ำงไรก็ดี สำหรับช่วงปี พ.ศ.
2557 ทีอ่ ตั รำส่วนสภำพคล่องลดลงเป็ น 1.2 เท่ำนัน้ เนื่องจำกบริ ษัทฯได้ ขำยเงินลงทุนชัว่ ครำวเพื่อระดมเงินทุนไปชำระเงิน
กู้ยืมระยะยำว ทำให้ มลู ค่ำสินทรัพย์หมุนเวียนลดลง โดยระดับอัตรำส่วนสภำพคล่องของบริ ษัทฯที่ 1.2 เท่ำ ยังจัดว่ำบริ ษัท
ฯมีสภำพคล่องที่ดี และมีเงินหมุนเวียนภำยในที่เพียงพอต่อกำรดำเนินงำน
ในปี พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557 บริ ษัทฯมีระยะเวลำเก็บหนี ้เฉลีย่ ลดลงอย่ำงต่อเนื่อง จำก 51.1 วัน
เป็ น 13.5 วัน ในปี พ.ศ. 2555 ลดลงอีกเป็ น 10.9 วัน ในปี พ.ศ. 2556 และลดลงเท่ำกับ 8.3 วัน ในช่วงปี พ.ศ. 2557
ตำมลำดับ โดยระยะเวลำเก็ บหนี เ้ ฉลี่ยลดลงในปี พ.ศ. 2554 จำกกำรเพิ่มขึน้ ของรำยได้ จำกกำรด ำเนินงำนอย่ำงมี
นัยสำคัญจำกกำรเปิ ดโครงกำรโรงแรมโนโวเทล รวมถึงมีกำรปรับฐำนค่ำเช่ำ พื ้นที่ของสัญญำเช่ำในช่วงที่มีกำรต่ออำยุ
สัญญำในปี พ.ศ. 2556 ทำให้ รำยได้ จำกกำรดำเนินงำนเพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่อง ในขณะที่มลู ค่ำลูกหนี ้กำรค้ ำมิได้ เพิ่มขึ ้นอย่ำง
มีนยั สำคัญ
(2)

อัตรำส่วนแสดงควำมสำมำรถในกำรทำกำไร

บริ ษัทฯมีอัตรำกำไรขันต้
้ นและอัตรำกำไรจำกกำรดำเนินงำนสูงขึน้ อย่ำงต่อเนื่องในช่วง ปี พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2556
เนื่องจำกกำรเติบโตของรำยได้ และกำรควบคุมต้ นทุนของบริ ษัทฯ ซึง่ สะท้ อนในอัตรำส่วนกำไรจำกกำรดำเนินงำนที่ ร้ อยละ
22.5 ร้ อยละ 28.8 และร้ อยละ 31.7 ในปี พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556 ตำมลำดับ โดยอัตรำส่วนกำไรจำกกำร
ดำเนินกำรสำหรั บ ปี พ.ศ. 2557 เพิ่มขึน้ อีกจำกสิ ้นปี พ.ศ. 2556 เป็ น ร้ อยละ 40.6 แสดงให้ เห็นถึ งศักยภำพในกำร
ดำเนินงำนที่แข็งแกร่งของบริ ษัทฯ

ส่วนที่ 2.4.2 หน้ ำที่ 25

บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้นสำหรับปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2554 วันที่ 31 ธันวำคม 2555 และ วันที่ 31 ธันวำคม
2556 เท่ำกับร้ อยละ 10.4 ร้ อยละ 14.8 และ ร้ อยละ 11.1ทังนี
้ ้อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้นที่ลดลงในปี พ.ศ. 2556 นันสะท้
้ อน
กำรเพิ่มทุนครัง้ สำคัญในปี พ.ศ. 2556 ในช่วงกำรปรับโครงสร้ ำงกลุม่ บริ ษัทฯ ทำให้ มูลค่ำส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มสูงขึ ้น จึง
ส่งผลต่ออัตรำผลตอบแทนที่ลดลงสำหรับผู้ถือหุ้น
อย่ำงไรก็ตำม อัตรำผลตอบแทนผู้ถือหุ้นเติบโตขึ ้นอีกครัง้ สำหรับงวดปี พ.ศ. 2557 เป็ นร้ อยละ 16.6 เนื่องจำกบริ ษัทฯมีกำร
เติบโตของรำยได้ จำกกำรปรับเพิ่มฐำนค่ำเช่ำบำงส่วนรวมถึงกำรเพิ่มขึ ้นของอัตรำกำไรขันต้
้ น ส่งผลให้ กำไรสุทธิ ของ
บริ ษัทฯสูงขึ ้น
(3)

อัตรำส่วนแสดงประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำน

ในปี พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557 บริ ษัทฯมีอตั รำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ รวมเท่ำกับร้ อยละ 1.6
ร้ อยละ 4.1 ร้ อยละ 5.6 และ ร้ อยละ 10.6 ตำมลำดับ ซึง่ สอดคล้ องกับอัตรำผลตอบแทนจำกสินทรั พย์ถำวรของบริ ษัทฯที่
ร้ อยละ 6.4 ร้ อยละ 9.8 ร้ อยละ 11.3 และ ร้ อยละ 17.1 ซึ่งอัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์และอัตรำผลตอบแทนจำก
สินทรัพย์ถำวรของบริ ษัทฯเพิ่มขึ ้น เนื่องจำกอัตรำกำรทำกำไรที่สงู ขึ ้นของธุรกิจให้ เช่ำและบริ กำรของบริ ษัทฯ
(4)

อัตรำส่วนวิเครำะห์นโยบำยทำงกำรเงิน

บริ ษัทฯ มีอตั รำส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2554 วันที่ 31 ธันวำคม 2555 และวันที่ 31 ธันวำคม
2556 เท่ำกับ 5.4 เท่ำ 2.6 เท่ำ และ 1.0 เท่ำตำมลำดับ โดยกำรลดลงเป็ นผลจำกกำรเพิ่มทุน และกำรชำระคืนเงินกู้ ยืม
ระยะยำวจำกบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน ซึ่งระดับของอัตรำส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นในระดับต่ำและปรับตัวลดลงอย่ำง
ต่อเนื่องแสดงถึงสถำนะทำงกำรเงินของบริ ษัทฯ ที่แข็งแกร่ง และศักยภำพของบริ ษัทฯในกำรจัดหำแหล่งเงินทุนในอนำคต
หำกบริ ษัทฯมีแผนกำรขยำยธุรกิจที่ต้องใช้ เงินลงทุนจำนวนมำก
ในช่วงปี พ.ศ. 2557 อัตรำส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเป็ น 0.6 เท่ำ เทียบกับอัตรำส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่
ณ สิ ้นปี พ.ศ. 2556 ที1่ .0 เท่ำ โดยกำรลดลงเป็ นผลมำจำกกำรชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสันจ
้ ำนวน 153.8 ล้ ำนบำท กำรชำระ
คืนเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินครบทังจ
้ ำนวน จำนวน 406.5 ล้ ำนบำท รวมถึงมีกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนทำให้
มูลค่ำส่วนของผู้ถือหุ้นสูงขึ ้น
มูลค่ำหนี ้สินของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 นันส่
้ วนใหญ่เป็ นหนี ้สินที่เกิดขึ ้นจำกกำรดำเนินธุรกิจ เช่น เงินมัด
จำ รำยได้ คำ่ เช่ำรับล่วงหน้ ำ เป็ นต้ น
อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรชำระดอกเบี ้ยลดลงอย่ำงมีนยั สำคัญจำก 11.1 เท่ำ เป็ น 2.6 เท่ำ ในปี พ.ศ. 2555 เนื่องจำก
ในปี พ.ศ. 2554 จำนวนเงินสดสุทธิจำกกิจกรรมดำเนินงำนนันสู
้ งกว่ำปกติจำกกำรให้ เช่ำพื ้นที่เซ้ งเพิ่มขึ ้นดังที่ได้ กล่ำวไป
แล้ วข้ ำงต้ น เช่นเดียวกันกับกำรลดลงของอัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรชำระภำระผูกพัน ที่ลดลงจำกจำนวนเงินสดสุทธิ
จำกกิจกรรมดำเนินงำนที่สงู เกินว่ำปกติของปี พ.ศ. 2554

ส่วนที่ 2.4.2 หน้ ำที่ 26

บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

สำหรับปี เดือน สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 บริ ษัทฯมีอตั รำส่วนควำมสำมำรถในกำรชำระดอกเบี ้ยเพิ่มขึ ้นอย่ำงมี
นัยสำคัญ โดยเพิ่มขึ ้นเป็ น 41.7 เท่ำ เนื่องจำกจำนวนเงินสดสุทธิจำกกิจกรรมดำเนินงำนที่เพิ่มสูงขึ ้นจำกผลประกอบกำรที่
เติบโต ในขณะที่ภำระดอกเบี ้ยของบริ ษัทฯลดลงจำกกำรชำระคืนเงินกู้ที่มีภำระดอกเบี ้ย
2.4.2.5
ลาดับ
1.

2.

2.4.2.6

ค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี
งบการเงิน

บริษัทผู้สอบบัญชี

ค่ าสอบบัญชี
(บาท)

ค่ าบริการอื่น
(บาท)

รวม
(บาท)

2,100,000

-

2,100,000

2,540,000

-

2,540,000

งบกำรเงินรวมเพื่อวัตถุประสงค์
เฉพำะสำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 บริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด
ธันวำคม พ.ศ. 2556
งบกำรเงินรวมสำหรับงวดปี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ.
บริษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด
2557

ปั จจัยและอิทธิพลหลักที่อำจมีผลต่อกำรดำเนินงำนหรื อฐำนะกำรเงินในอนำคต
(1) กำรลงทุนในโครงกำรในอนำคตของบริ ษัทฯ

บริ ษัทฯมีแผนกำรขยำยธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องทังส่
้ วนของธุรกิจ ศูนย์ค้ำส่ง-ค้ ำปลีกให้ เช่ำเพื่อกำรพำณิชย์และธุรกิจโรงแรม
โดยกำรริ เริ่ มโครงกำรใหม่ๆ อำจมีควำมเสี่ยงในกำรพัฒนำและก่อสร้ ำง รวมถึงควำมเสี่ยงในด้ ำนผลประกอบกำร ทำให้
กำรเปิ ดโครงกำรใหม่ในอนำคตอำจมีผลกระทบต่อผลกำรดำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินของบริ ษัทฯในหลำยๆกรณี
โครงกำรใหม่ที่บริ ษัทฯกำลังอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำ ได้ แก่ โครงกำร เดอะ มำร์ เก็ต บำย แพลทินมั อำจมีผลกระทบต่อผล
กำรดำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินของบริ ษัทฯดังต่อไปนี ้
 กำรจัดหำแหล่งเงินทุนและโครงสร้ ำงเงินทุนของบริษัทฯ
กำรลงทุนในโครงกำรใหม่จำเป็ นต้ องใช้ เงินลงทุนจำนวนมำก โดยบริ ษัทฯอำจเลือกระดมทุนได้ หลำยรูปแบบทังในส่
้ วนของ
กำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น กำรกู้ยืมเงินจำกสถำบันทำงกำรเงิน หรื อทำงเลือกในกำรระดมทุนอื่นที่ บริ ษัทฯ
สำมำรถกระทำได้ โดยบริ ษัทฯจะพิจำรณำและบริ หำรต้ นทุนทำงกำรเงินให้ อยู่ในระดับที่เหมำะสม ซึ่งทำงเลือกในกำร
ระดมทุนแต่ละทำงเลือกจะมีผลกระทบต่อฐำนะทำงกำรเงินรวมถึงสัดส่วนหนี ้ต่อทุนของบริ ษัทฯในอนำคต ในส่วนของ
โครงกำรเดอะ มำร์ เก็ต บำย แพลทินมั จะใช้ งบลงทุนประมำณ 7,500 ล้ ำนบำท (มูลค่ำรวมสิทธิกำรเช่ำที่ดินที่บริ ษัทฯได้
ชำระไปแล้ ว) โดยบริ ษัทฯจะนำเงินทุนที่ระดมได้ จำกกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญของบริ ษัทฯต่อประชำชนเป็ นครัง้ แรก (IPO)
ไปลงทุน และอำจใช้ เงินกู้ยืมบำงส่วนจำกสถำบันทำงกำรเงิน ในเบื ้องต้ นคำดว่ำจะใช้ เงินกู้ยืมจำนวนประมำณ 2,000
ล้ ำนบำท
เนื่องจำกส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯจะเติบโตขึ ้นจำกกำรเสนอขำยหุ้นต่อประชำชนเป็ นครัง้ แรก และในปั จจุบนั บริ ษัทฯได้
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินแล้ วทังหมด
้
ทำให้ ถึงแม้ จะมีจำนวนเงินกู้ยืมที่จะเพิ่มขึ ้นจำกกำรลงทุนใน
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โครงกำรเดอะ มำร์ เก็ต บำย แพลทินมั ในอนำคต บริ ษัทฯคำดว่ำสัดส่วนหนี ้ต่อทุนของบริ ษัทฯจะไม่ได้ รับผลกระทบในเชิง
ลบมำกนัก
 กำรบริ หำรจัดกำรโครงกำร
เนื่องจำกโครงกำรเดอะ มำร์ เก็ต บำย แพลทินมั เป็ นโครงกำรขนำดใหญ่ และต้ องใช้ เงินลงทุนจำนวนมำก ทำให้ ผลกำร
ดำเนินงำนของโครงกำรดังกล่ำว จะมีผลกระทบต่องบกำรเงินรวมของบริ ษัทฯอย่ำงมีนยั สำคัญ ซึ่งหำกกำรบริ หำรจัดกำร
โครงกำรดังกล่ำวเป็ นไปได้ ด้วยดีตำมที่บริ ษัทฯคำดกำรณ์ไว้ และมีผ้ เู ช่ำให้ ควำมสนใจเช่ำพื ้นที่เป็ นจำนวนมำก จะส่งผลให้
บริ ษัทฯลดกำรพึง่ พิงผลกำรดำเนินงำนของโครงกำรศูนย์แฟชัน่ ค้ ำส่ง เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ และสำมำรถดำรงอัตรำ
กำรเติบโตของรำยได้ และกำไรของบริ ษัทฯให้ อยูใ่ นระดับสูงต่อไปได้
อย่ำงไรก็ดีกำรเปิ ดโครงกำรใหม่ยงั มีควำมเสีย่ งทำงธุรกิจและกำรแข่งขันภำยในอุตสำหกรรม ทำให้ ผลกำรดำเนินงำนของ
โครงกำรใหม่อำจไม่เป็ นดังที่บริ ษัทฯคำดกำรณ์ไว้ ซึง่ ควำมเสี่ยงที่ไม่สำมำรถคำดกำรณ์ได้ แน่ชดั ดังกล่ำวอำจส่งผลกระทบ
ต่อผลกำรดำเนินงำนและฐำนะทำงกำรเงินของบริ ษัทฯในอนำคตได้
ในเบื ้องต้ น บริ ษัทฯได้ จดั ทำแผนกำรดำเนินกำรโครงกำร โดยมีรำยละเอียดโครงสร้ ำงรำยได้ สรุปได้ ดงั ต่อไปนี ้
1. รำยได้ คำ่ เช่ำพื ้นที่
 พื ้นที่เช่ำส่วนที่เป็ นค่ำเช่ำคงที่
พื ้นที่เช่ำ
อัตรำค่ำเช่ำ

43,000 ตร.ม.
ประมำณ 1,650 บำท/ตร.ม./เดือน ในปี ที่เปิ ดโครงกำร

 พื ้นที่เช่ำส่วนที่เป็ นส่วนแบ่งรำยได้
พื ้นที่เช่ำ
14,000ตร.ม.
อัตรำค่ำเช่ำ
ประมำณ 1,340 บำท/ตร.ม./เดือน ในปี ที่เปิ ดโครงกำร
2. รำยได้ คำ่ เช่ำโกดังสินค้ ำ
พื ้นที่เช่ำ
5,000 ตร.ม.
อัตรำค่ำเช่ำ
ประมำณ 800 บำท/ตร.ม./เดือน ในปี ที่เปิ ดโครงกำร
3. รำยได้ จำกกำรขำยอำหำรและเครื่ องดื่ม
4. รำยได้ อื่น ประกอบด้ วย รำยได้ คำ่ ที่จอดรถ รำยได้ จำก Promotional Area รำยได้ คำ่ โฆษณำ เป็ นต้ น
(2) กำรปรับขึ ้นค่ำเช่ำสำหรับสัญญำเช่ำระยะยำว 5 – 10 ปี
ในปั จจุบนั บริ ษัทฯจัดหำผลประโยชน์จำกพื ้นที่เช่ำภำยในโครงกำรศูนย์แฟชัน่ ค้ ำส่ง เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ โดยกำร
เข้ ำทำสัญญำเช่ำพื ้นที่กบั ผู้เช่ำในหลำกหลำยรู ปแบบ ได้ แก่ สัญญำเช่ำระยะสัน้ 1 -3 ปี สัญญำเช่ำระยะยำว 5 - 10 ปี
หรื อ เรี ยกว่ำ สัญญำเซ้ ง ซึ่งสัญญำเซ้ งพื ้นที่ดงั กล่ำว จะมีกำรเรี ยกชำระค่ำเช่ำพื ้นที่จำกผู้เช่ำเป็ นกำรล่วงหน้ ำทังจ
้ ำนวน
เท่ำกับผลรวมของค่ำเช่ำ ตำมระยะเวลำที่ระบุไว้ ในสัญญำ โดยบริ ษัทฯจะบันทึกบัญชีค่ำเช่ำรับล่วงหน้ ำเป็ นหนี ้สินของ
บริ ษัทฯและทยอยรับรู้ เป็ นรำยได้ ค่ำเช่ำตลอดอำยุสญ
ั ญำเช่ำ ซึ่งรำยได้ ที่บริ ษัทฯทยอยรับรู้ นันจะทยอยรั
้
บรู้ เป็ นเส้ นตรง
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โดยในปั จจุบนั บริ ษัทฯให้ เช่ำพื ้นที่ตำมสัญญำเซ้ งจำนวนประมำณ 8,500 ตำรำงเมตร คิดเป็ นร้ อยละ 42 ของพื ้นที่เช่ำและ
พื ้นที่เซ้ ง (ไม่รวมพื ้นที่เช่ำแบบส่วนแบ่งรำยได้ ) ทังหมดภำยในโครงกำรศู
้
นย์แฟชัน่ ค้ ำส่ง เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์
อย่ำงไรก็ดี บริ ษัทฯได้ มีกำรเปลี่ยนนโยบำยกำรจัดหำผลประโยชน์จำกพื ้นที่เช่ำ โดยบริ ษัทฯจะเน้ นกำรเข้ ำทำสัญญำเช่ำ
ระยะสัน้ ดังนันเมื
้ ่อสัญญำเซ้ งดังกล่ำวหมดอำยุลง บริ ษัทฯจะพิจำรณำปรับสัญญำเช่ำกับผู้เช่ำเป็ นสัญญำเช่ำระยะสัน้ 12 ปี แทน ในอัตรำค่ำเช่ำตลำด ซึง่ สำมำรถเทียบเคียงได้ กบั อัตรำค่ำเช่ำที่ระบุไว้ ในสัญญำเช่ำอื่น ณ ช่วงเวลำเดียวกัน โดย
สัญญำเซ้ งที่มีผลบังคับอยูใ่ นปั จจุบนั ส่วนใหญ่จะหมดลงในช่วงปี พ.ศ. 2563 – พ.ศ. 2564 ดังนันหำกสั
้
ญญำเช่ำดังกล่ำว
หมดอำยุสญ
ั ญำลง และได้ ปรับรู ปแบบสัญญำเช่ำใหม่ตำมที่กล่ำวข้ ำงต้ น จะทำให้ รำยได้ ค่ำเช่ำของบริ ษัทฯเติบโตสูงขึ ้น
อย่ำงมีนยั สำคัญในช่วงปี พ.ศ. 2564 – 2565
(3) สรุปแนวโน้ มกำรเติบโตของพื ้นทีเ่ ช่ำระยะสันของกลุ
้
ม่ บริ ษัทฯ
อ้ ำงอิงจำกแผนพัฒนำโครงกำรในอนำคต บริ ษัทฯจะมีพื ้นที่เช่ำระยะสันเพิ
้ ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่องตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2557 เป็ นต้ นไป
โดย ณ สิ ้นปี พ.ศ. 2557 บริ ษัทฯมีพื ้นที่เช่ำระยะสันจำกโครงกำรเดอะ
้
แพลทินมั แฟชั่นมอลล์ จำนวน 12,305 ตร.ม.
(อ้ ำงอิงจำกส่วนที่ 2.2.2 เกี่ยวกับ รำยละเอียดพื ้นที่ใช้ สอบและพื ้นที่เช่ำ) และจำนวนพื ้นที่เช่ำระยะสันจะเพิ
้
่มขึ ้นอย่ำง
ต่อเนื่องจำกปั จจัยต่ำงๆดังต่อไปนี ้
 พื ้นที่เช่ำระยะยำวที่ทยอยหมดอำยุตงแต่
ั ้ ปี พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2565 ตำมตำรำงและรำยละเอียดในข้ อ 2
 กำรเปิ ดดำเนินกำรโครงกำร เดอะ วอร์ ฟ สมุย ซึ่ง มีพื ้นที่เช่ำสันเท่
้ ำกับ 5,493 ตร.ม. (อ้ ำงอิงจำกส่วนที่ 2.2.2
หัวข้ อรำยละเอียดเกี่ยวกับพื ้นที่ใช้ สอยและพื ้นที่เช่ำของโครงกำรเดอะ วอร์ ฟ สมุย)
 กำรเปิ ดดำเนินกำรโครงกำร เดอะ มำร์ เก็ต บำย แพลทินมั จำนวน 64,760 ตร.ม. (อ้ ำงอิงจำกส่วนที่ 2.2.6 หัวข้ อ
โครงกำรในอนำคต)
ดังนันแนวโน้
้
มกำรเติบโตของพื ้นที่เช่ำระยะสันของกลุ
้
ม่ บริ ษัทฯสำมำรถสรุปได้ ดงั นี ้
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