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PLAT ประกาศ! ตอกเสาเข็ม เดอะ มาร์เกต็ บาย แพลทินัม ธ.ค.นี ้
มั่นใจ Q4/58 รายได้สวย พร้อมข่าวดีเข้าดัชนี MSCI 

 
“เดอะ แพลทนัิม กรุ๊ป” หรือ PLAT มั่นใจผลประกอบการบริษัทฯ เติบโตต่อเน่ืองในโค้งสุดท้ายไตรมาส 4 

ซ่ึงเป็นช่วงไฮซีซ่ันของธุรกจิ เผยล่าสุด PLAT ถูกน าเข้าค านวณดัชนี MSCI Global Small Cap Index โดยจะมีผล
ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายนนี้ และคาดว่าจะติดโผถูกเข้าเพิ่มใน SET 100 ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซ่ึงเป็นการตอกย า้
ความแข็งแกร่งของบริษัท “ชาญชัย พันธ์ุโสภา” กรรมการผู้จัดการใหญ่ไฟแรง พร้อมทีมผู้บริหารใหม่ เร่ง
ขับเคล่ือนแผนโครงการต่างๆ เพ่ือการเติบโตที่แข็งแกร่งและสร้างรายได้ในอนาคตอย่างมั่นคง ล่าสุดประกาศ!!! 
ตอกเสาเข็มโครงการเดอะ มาร์เก็ต บาย แพลทนัิม ในเดือนธันวาคมนี ้มูลค่าการลงทุนเฟสแรก 5,800 ล้านบาท ส่วน
โครงการ Bangkok Skyline เพ่ืออ านวยความสะดวกดึงลูกค้าเข้าศูนย์ คาดแล้วเสร็จทั้งโครงการปลายปี 2559 ล่าสุด
โชว์ผลงาน 9 เดือน ก าไรพุ่ง 48% จากรายได้ค่าเช่าพืน้ที ่และการเปิดโครงการพื้นทีใ่ห้เช่าใหม่ โครงการเดอะ วอร์ฟ 
สมุย  จ.สุราษฎร์ธานี ประกอบกับนักท่องเที่ยวต่างชาติมีความเช่ือมั่นต่อการท่องเที่ยวในย่านราชประสงค์  การ
ท่องเทีย่วฟ้ืนตัวส่งผลดีต่อการจับจ่ายใช้สอย 
 นายชาญชยั พนัธ์ุโสภา กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) หรือ PLAT ผู ้
ประกอบธุรกิจดา้นการพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการพาณิชย ์เปิดเผยถึง แนวโนม้ผลประกอบการในช่วง
ไตรมาส 4/58 คาดวา่จะเติบโตต่อเน่ืองจากไตรมาส 3/58 เน่ืองจากเป็นช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจการท่องเท่ียว ซ่ึงจะมี
ชาวต่างชาติเขา้พกัในโรงแรมย่านราชประสงค์ ประตูน ้ า เป็นจ านวนมาก รวมถึงการเขา้พกัของโรงแรมโนโวเทล 
กรุงเทพ แพลทินัม ซ่ึงประมาณการอตัราเขา้พกัในช่วงไฮซีซั่นสูงกว่า 90% พร้อมทั้งมีการต่อสัญญาผูเ้ช่าพื้นท่ี
ศูนยก์ารคา้เดอะ แพลทินมั แฟชัน่มอลล์ ท่ีหมดสัญญาเช่า และมีการปรับเพิ่มค่าเช่าพื้นท่ีโดยเฉล่ียร้อยละ 5-6 โดย
ภาพรวมการท่องเท่ียวในช่วงโคง้สุดทา้ยของปีจะกลบัมาคึกคกั รวมทั้งการใช้จ่ายเพิ่มมากข้ึนจะส่งผลดีต่อรายได้
ของบริษทัฯ เข้ามาเพิ่มข้ึนในช่วงโคง้สุดท้ายของปีและต่อเน่ืองไปจนถึงตน้ปีหน้า โดยล่าสุด PLAT ถูกน าเข้า
ค านวณดชันี MSCI Global Small Cap Index  โดยจะมีผลตั้งแต่วนัท่ี 30 พฤศจิกายนน้ี  

ส าหรับความคืบหนา้แผนการลงทุนของบริษทัฯ ในโครงการต่างๆ ไดแ้ก่ โครงการ Bangkok Skyline ซ่ึง
ไดรั้บใบอนุญาตจากส านกัจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานครแลว้ โดยจะเร่ิมก่อสร้างเดือนธนัวาคมน้ี เฟสแรกจาก
เดอะ แพลทินัม แฟชัน่มอลล์ ไปถึงโครงการเดอะ มาร์เก็ต คาดว่าจะแลว้เสร็จเดือนเมษายน ปี 2559 และเฟสท่ี 2 
ตั้งแต่โครงการเดอะ มาร์เก็ต ถึงเกษรพลาซ่า คาดวา่จะแลว้เสร็จปลายปี 2559 ซ่ึงโครงการดงักล่าวจะช่วยใหเ้กิดการ
เช่ือมต่อระหวา่งศูนยก์ารคา้และอ านวยความสะดวกส าหรับประชาชน 

โครงการ เดอะ มาร์เก็ต บาย แพลทินมั มีความคืบหน้าล่าสุดจะมีการลงเสาเข็มเร่ิมก่อสร้างในช่วงเดือน
ธันวาคม 2558 น้ี  หลังจากมีการยื่นขอก่อสร้างตามมาตรา 39 ทวิ แทนการยื่นขอใบรับอนุญาตก่อสร้าง พร้อม
เปิดตวัอยา่งเป็นทางการและให้เช่าพื้นท่ีช่วงตน้ปี 2559 คาดว่าจะเปิดให้บริการในส่วนของศูนยก์ารคา้ไดใ้นช่วง



 

 

ไตรมาส 2 ปี 2561 นอกจากน้ี เดอะ มาร์เก็ต บาย แพลทินัม ได้ปรับแบบโครงการเพิ่มเติม คือ อาคารส านักงาน 
พื้นท่ีให้เช่า 30,000 ตารางเมตร ตั้งอยูบ่นโครงการ เดอะ มาร์เก็ต บาย แพลทินมั คาดว่าจะเปิดในช่วงไตรมาส 2 ปี 
2564 โครงการดงักล่าวใช้เม็ดเงินลงทุน 1,935 ลา้นบาท อีกทั้งจะมีการก่อสร้างโรงแรมมีห้องพกั 380 ห้อง ใช้เงิน
ลงทุน 958 ลา้นบาท คาดเปิดให้บริการช่วงไตรมาส 2 ปี 2564  ทั้งน้ี คาดวา่เม็ดเงินลงทุนในโครงการทั้งหมดจะอยู่
ท่ีประมาณ 10,000 ลา้นบาท ปัจจุบนับริษทัฯ มีเงินสดในมือ 5,800  ลา้นบาท สามารถน ากระแสเงินสดท่ีมีอยู่มา
ด าเนินการไดเ้ลย และบางส่วนจะเป็นจากการกูย้มื โดยโครงการจะใชเ้วลาในการก่อสร้างประมาณ 30 เดือน 
  “ท่ีผ่านมาการเดินหน้าโครงการ เดอะ มาร์เก็ต บาย แพลทินัม ล่าช้าเน่ืองจากมีปัญหาการขออนุญาต
ก่อสร้าง ติดปัญหาการเช่ือมต่อ แต่เราเปล่ียนมาเป็นการยื่นขอก่อสร้างตามมาตรา 39 ทวิ แทนการยื่นขอใบรับ
อนุญาตก่อสร้าง ซ่ึงจะท าให้โครงการเดินหน้าไดเ้ร็วข้ึน และมัน่ใจว่าโครงการเราสร้างอย่างแน่นอน  โครงการ
ตั้งอยูบ่นพื้นท่ีซีบีดี  ในรอบรัศมี 5 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 5 แสนครัวเรือน ประชากรลา้นกวา่คน  กลุ่มลูกคา้
เป้าหมายของเราจะเป็นกลุ่มระดบั B ประมาณการคนเขา้มาชอ้ปป้ิง 100,000 คนต่อวนั แบ่งเป็นกลุ่มลูกคา้คนไทย 
70% และกลุ่มลูกคา้ต่างชาติ 30%”  
นายชาญชยักล่าว 

ส าหรับผลประกอบการของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยงวดไตรมาส 3/2558 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิจ านวน 158 
ลา้นบาท เทียบกบัช่วงเดียวกนัของเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีก าไรสุทธิ 122 ลา้นบาท โดยเพิ่มข้ึน 36 ลา้นบาท หรือ
เพิ่มข้ึน 29%  โดยมีรายได้รวมจากการด าเนินงาน 431 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 57 ล้านบาท หรือคิดเป็น 15% จากช่วง
เดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงรายไดห้ลกัยงัคงมาจากรายไดค้่าเช่าและบริการ 251 ลา้นบาท รายไดจ้ากการประกอบกิจการ
โรงแรม 81 ลา้นบาท และรายไดจ้ากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 55 ลา้นบาท  
 ส่วนผลการด าเนินงานงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 บริษทัฯ และบริษทัยอ่ยมีก าไรสุทธิ 458 ลา้นบาท เทียบ
กบังวดเดียวกนัของปีก่อนมีก าไรสุทธิอยูท่ี่ 309 ลา้นบาท โดยก าไรสุทธิเพิ่มข้ึน 149 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึนถึง 48% 
โดยมีรายไดร้วมอยู่ท่ี 1,296 ลา้นบาท จากงวดเดียวกนัของปีก่อนอยูท่ี่ 1,032 ลา้นบาท  เพิ่มข้ึน 264 ลา้นบาท หรือ
คิดเป็นเพิ่มข้ึน 26% เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน     
 ปัจจุบนั โครงการเดอะ แพลทินมั แฟชัน่มอลล ์เป็นศูนยค์า้ส่งท่ีใหญ่ท่ีสุดในยา่นประตูน ้ า และเป็นศูนยผ์ูค้า้
ปลีกรายยอ่ยดา้นแฟชัน่มากถึง 2,000 ร้านคา้ และมีลูกคา้ปีละไม่น้อยกวา่ 10 ลา้นคน หรือเฉล่ีย 30,000 คนต่อวนั 
ท่ีมาเดินชอ้ปป้ิงในศูนยก์ารคา้ พื้นท่ีทั้งหมด 113,363 ตารารางเมตร แบ่งเป็นพื้นท่ีตึก 1 จ  านวน 95,147 ตารางเมตร 
และพื้นท่ีตึก 2 จ  านวน 18,489 ตารางเมตร  โดยรายไดห้ลกัของบริษทัฯ มาจากธุรกิจพื้นท่ีใหเ้ช่า ขอ้มูลล่าสุด ณ ส้ิน
เดือนกนัยายน 2558 มีอตัราการเช่าพื้นท่ีมากถึง 98% ซ่ึงอตัราค่าเช่าจะอยู่ท่ี 2,914 บาท ต่อตารางเมตรต่อเดือน 
เทียบกบัช่วงเดียวกนัของปีก่อนราคาอยูท่ี่ 2,738 บาท ต่อตารางเมตรต่อเดือน   
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