
 

 

 

 
ข่าวประชาสัมพนัธ์                                                วนัที ่17 กุมภาพนัธ์  2560  
 

“เดอะ แพลทนัิม กรุ๊ป” ก าไรปี 59 นิวไฮ!! 704 ล้านบาท 
เอาใจผู้ถือหุ้น บอร์ดไฟเขียวปันผล 0.18 บาท/หุ้น  

 
“เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป” งบออกมาสวย ก าไรปี 59 นิวไฮ แตะ 704 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 74 ล้านบาท 

หรือ 12% เปรียบเทียบกับปี 58 ที่มีก าไร 630 ล้านบาท พร้อมทั้งโชว์รายได้จากการด าเนินงานอยู่ที่ 1,863 
ล้านบาท เติบโตขึน้ 5% แถมบอร์ดไฟเขียวจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสด 0.18 บาท/หุ้น ขึน้ XD 3 พ.ค. 
และ ก าหนดจ่ายปันผล 23 พ.ค. 2560 นี้ “ชาญชัย พนัธ์ุโสภา” ประเมินรายได้ปี 60  มั่นใจเติบโตแข็งแกร่งได้
อย่างต่อเน่ือง เผยปลายปี 61 พร้อมเปิดศูนย์การค้าปลีกขนาดใหญ่โครงการ “เดอะมาร์เก็ต แบงคอก” จุด
เปลีย่นทีน่่าสนใจของ PLAT 

 
นายชาญชยั พนัธ์ุโสภา  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) หรือ 

PLAT ผูป้ระกอบธุรกิจพฒันาศูนยก์ารคา้ส่งและคา้ปลีก รวมทั้งบริหารพื้นท่ีคา้ส่งและคา้ปลีกใหเ้ช่าเพื่อการ
พาณิชย ์เปิดเผยผลการด าเนินงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยในงวดปี 2559 วา่ บริษทัฯ มีก าไรสุทธิจ านวน  
704 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 74 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึน 12% เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2558 ซ่ึงเป็นปีท่ีบริษทัฯมีก าไร 
นิวไฮ โดยมีรายได้จากการด าเนินงานอยู่ท่ี 1,863 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2558 จ านวน 95 ล้านบาท หรือ
เติบโตข้ึน 5% โดยปัจจยัหลกัท่ีส่งเสริมอตัราการเติบโตของรายไดจ้ากการด าเนินงาน มาจากการเพิ่มข้ึนของ
รายได้ค่าเช่า ค่าบริการและโรงแรม ซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัท่ีมัน่คง เน่ืองจากบริษทัฯมีการปรับข้ึนราคาค่าเช่า
พื้นท่ีรวมทั้งค่าบริการ ส าหรับสัญญาเช่าและบริการท่ีหมดอายุระหวา่งปี และการปรับโซนพื้นท่ีขายอาหาร
บางส่วนของศูนยอ์าหารในโครงการ เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ มาบริหารเอง ประกอบกบัตน้เดือน
ธนัวาคม 2559 บริษทัฯได้มีการเปิดพื้นท่ีให้เช่าส าหรับโครงการ“ตลาดนีออน” ตลาดนัดกลางคืนใจกลาง
กรุง  บนถนนเพชรบุรี 23-29 จึงส่งผลให้รายได้จากการให้เช่าและบริการเพิ่มข้ึน  ทั้ งน้ีรายได้จากการ
ด าเนินงานของบริษทัฯ มาจาก 3 ส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ รายไดค้่าเช่าและบริการอยูท่ี่  1,107 ลา้นบาท รายไดจ้าก
การประกอบกิจการโรงแรมอยู่ท่ี 365 ล้านบาท  รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม  246 ล้านบาท  
พร้อมทั้งมีรายไดอ่ื้นๆ อยูท่ี่ 145 ลา้นบาท  

 “ผลประกอบการทั้งรายได ้ก าไร ปี 2559 ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้สามารถสร้างก าไร
จากการด าเนินงานสูงถึง 704 ลา้นบาท เป็นนิวไฮใหม่ของ PLAT ซ่ึงถือวา่รายไดห้ลกัมาจากการให้เช่าพื้นท่ี 
โดยท่ีผา่นมามีการปรับข้ึนราคาค่าเช่าระหวา่งปี พร้อมทั้งปรับเปล่ียนพื้นท่ีบางส่วนของร้านอาหารท่ีบริษทัฯ
ด าเนินงานเองเป็นพื้นท่ีเช่าจึงส่งผลท าให้รายได้จากพื้นท่ีเช่าของบริษทัฯเพิ่มข้ึน  ส่วนรายได้โรงแรมท่ี
เพิ่มข้ึนจากการปรับอตัราค่าห้องพกัเพิ่มข้ึน ประกอบกบัในช่วงไตรมาส 3/59 บริษทัฯมีลูกคา้องค์กรธุรกิจ
เขา้พกัเพิ่มข้ึนซ่ึงมีอตัราค่าหอ้งพกัอยูใ่นระดบัราคาท่ีสูง ขณะท่ีรายไดอ่ื้นของบริษทัไม่เปล่ียนแปลง    



 

 

 

ด้านการจ่ายปันผลให้ผู ้ถือหุ้นท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติจ่ายปันผลเป็นเงินสด                          
งวดด าเนินงานวนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 อตัราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.18 บาทต่อหุ้น 
ในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2560 ข้ึน XD  วนัท่ี 3 พฤษภาคม  2560   นอกจากน้ีนายชาญชัย  กล่าวเพิ่มเติมถึง 
แผนการด าเนินธุรกิจของ  PLAT ในปี 2560 ตั้งเป้าหมายรายไดอ้ยูท่ี่กวา่ 2,000 ลา้นบาท เติบโตจากปี 59 ท่ีมี
รายได ้1,863 ลา้นบาท โดยเฉพาะธุรกิจพื้นท่ีเช่าส่วนธุรกิจโรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ แพลทินมั ประตูน ้ า  
มีนกัท่องเท่ียวเขา้มาใช้บริการอยา่งคึกคกั ท าให้ทั้งปี 2559 มีอตัราการเขา้พกัอยูท่ี่ 87% นอกจากน้ียงัมีการ
ปรับเพิ่มห้องพกัภายในโรงแรม จากเดิม 283 ห้อง จะท าให้โรงแรมมีห้องพกัรวมทั้งส้ิน 288 ห้อง ซ่ึงจะท า
ให้รับรู้รายไดห้้องสวีทเพิ่มอีก 5 ห้องในเดือน เม.ย. เป็นตน้ไป ซ่ึงจะเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีสนบัสนุนรายได้
บริษทัฯ ใหเ้ติบโตอยา่งแขง็แกร่ง   

ส าหรับความคืบหนา้โครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ศูนยก์ารคา้ปลีกขนาดใหญ่ บนถนนราชด าริ 
ขนาดพื้นท่ีรวม 170,000 ตร.ม. มูลค่าการลงทุน 5,800 ลา้นบาท ไดด้ าเนินการลงเสาเข็มโดยงานชั้นใตดิ้น
ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแลว้จะเร่ิมเห็นโครงสร้างถึงชั้นบนสุดภายในปีน้ี โดยมีก าหนดแลว้เสร็จและเปิด
ให้บริการในไตรมาส 4/61 ส่วนความคืบหน้าในการลงทุนท่ีเกาะสมุย  จ.สุราษฎร์ธานี ปลายปี 2560 น้ี      
จะเร่ิมก่อสร้างโรงแรม 2 แห่ง คือ โรงแรม Holiday Inn Express เป็นโรงแรม 4 ดาว และโรงแรม  Holiday 
Inn Resort 3 ดาว 
 ขณะ ท่ี ความ คืบหน้ าท างเดินลอยฟ้ า  "Bangkok Skyline" ซ่ึ ง เป็ น โครงการร่วม ทุนของ                
เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป และกลุ่มเกษร ปัจจุบนัเปิดบริการในเฟส 1 (ความยาวทั้งหมด 300 เมตร ความกวา้ง
ทางเดิน 5.8 เมตร)เปิดให้ประชาชนไดท้ดลองใชบ้ริการไปแลว้เม่ือเดือนกรกฎาคม 2559 ท่ีผา่นมา มีผูม้าใช้
บริการประมาณ  50,000 คน/ว ัน ส าหรับเฟส 2 (ความยาว 180 เมตร ความกว้างทางเดิน  3 เมตร)                  
จะเช่ือมต่อจากเฟส 1 ผ่านโครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ห้างสรรพสินค้าบ๊ิกซี อาคารเกษร อาคาร        
อมัรินทร์ พลาซ่า และเช่ือมต่อกบัสถานีรถไฟฟ้าชิดลมคาดว่าจะแลว้เสร็จภายในไตรมาส 1/2560    ซ่ึงจะ
ช่วยใหมี้การเช่ือมต่อระหวา่งศูนยก์ารคา้และอ านวยความสะดวกใหก้บัประชาชนมากข้ึน 

****************** 
ข้อมูลบริษทั  เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 “เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป” จดัตั้งข้ึนในรูปแบบบริษทัจ ากดัจากการควบรวมกิจการในกลุ่มจ านวนทั้งหมด 9 
บริษทั เม่ือวนัท่ี 3 ธันวาคม 2556 เพ่ือประกอบธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละบริหารจดัการพ้ืนท่ีเช่า ตลอดจน
เพ่ือลงทุนในบริษทัอ่ืน จากนั้นไดรั้บการแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนเม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน 2557 ปัจจุบนั บริษทัฯ 
เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ในบริษทัยอ่ยทั้งส้ิน 3 บริษทั ไดแ้ก่ บริษทั เดอะ แพลทินมั มาร์เกต็ จ ากดั , บริษทั เดอะ แพลทินมั 
พลาซ่า จ ากดั และบริษทั เดอะ แพลทินมั สมุย จ ากดั ซ่ึงบริษทัฯถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 นอกจากน้ี บริษทัฯ
ไดถื้อหุน้ในบริษทัร่วม 1 บริษทั คือ บริษทั แบงคอก สกายไลน ์จ ากดั ซ่ึงบริษทัฯถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 49.90 
ตดิต่อสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที่ : IR PLUS  
คุณสารภี        สายะเวส  (จูน)  โทร: 02 -022-6200 ต่อ 610, 081-854-8170, Email : sarapree@irplus.in.th  
คุณจุฬารัตน ์  เจริญภกัดี (ฟ้า)  โทร: 02 -022-6200 ต่อ 611, 099-362-9462, Email : jurarat@irplus.in.th 
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