
 

 

ข่าวประชาสัมพนัธ์                                                  วันที่ 15 มนีาคม 2560  
 

“เดอะ แพลทนัิม กรุ๊ป” เผยก าไรปี 59 สุทธิ 704 ล้านบาท ตัง้เป้าปี 60 เติบโตต่อเน่ือง 
พร้อมเผยแผนโครงการ The Platinum Empowering SMEs 

ชูจุดแข็งร้านค้าแฟชั่น ร่วมพฒันาย่านการค้าส่งและปลกีประตูน า้ของไทย ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว  
พักผ่อน ช้อปป้ิง ที่ส าคัญ ในภมิูภาคอาเซียน  

 
นายชาญชยั พนัธุ์โสภา  กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) หรือ PLAT  ผู้ประกอบธุรกิจ
พฒันาศนูย์การค้าสง่และปลกี รวมทัง้บริหารพืน้ที่ค้าสง่ปลกีให้เช่า เพื่อการพาณิชย์ เปิดเผยผลการด าเนินงานของบริษัทฯ
และบริษัทย่อยในงวดปี 2559 ว่า บริษัทฯ มีก าไรสทุธิจ านวน  704 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 74 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 12% เมื่อ
เปรียบเทียบกบัปี 2558 ซึง่เป็นปีที่บริษัทฯมีก าไร นิวไฮ โดยมีรายได้จากการด าเนินงานอยูท่ี่ 1,863 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 
2558 จ านวน 95 ล้านบาท หรือเติบโตขึน้ 5% โดยปัจจยัหลกัที่สง่เสริมอตัราการเติบโตของรายได้จากการด าเนินงาน มา
จากการเพิ่มขึน้ของรายได้ค่าเช่า ค่าบริการและโรงแรม ซึ่งเป็นธุรกิจหลกัที่มัน่คง เนื่องจากบริษัทฯมีการปรับขึน้ราคาค่า
เช่าพืน้ท่ีรวมทัง้คา่บริการ ส าหรับสญัญาเช่าและบริการท่ีหมดอายรุะหวา่งปี และการปรับโซนพืน้ท่ีขายอาหารบางสว่นของ
ศนูย์อาหารในโครงการ เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ มาบริหารเอง ประกอบกบัต้นเดือนธันวาคม 2559 บริษัทฯได้มีการ
เปิดพืน้ท่ีให้เช่าส าหรับโครงการ“ตลาดนีออน” ตลาดนดักลางคืน...ใจกลางกรุง  บนถนนเพชรบรีุ 23-29 จึงสง่ผลให้รายได้
จากการให้เช่าและบริการเพิ่มขึน้  ทัง้นีร้ายได้จากการด าเนินงานของบริษัทฯ มาจาก 3 สว่นใหญ่ ได้แก่ รายได้คา่เช่าและ
บริการอยู่ที่  1,107 ล้านบาท รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรมอยู่ที่ 365 ล้านบาท  รายได้จากการขายอาหารและ
เคร่ืองดื่ม 246 ล้านบาท  พร้อมทัง้มีรายได้อื่นๆ อยูท่ี่ 145 ล้านบาท  
 
 “ผลประกอบการทัง้รายได้ ก าไร ปี 2559 ถือว่าเป็นไปตามเปา้หมายที่วางไว้ สามารถสร้างก าไรจากการด าเนินงานสงูถึง 
704 ล้านบาท เป็นนิวไฮใหมข่อง PLAT ซึง่ถือว่ารายได้หลกัมาจากการให้เช่าพืน้ที่ โดยที่ผ่านมามีการปรับขึน้ราคาคา่เช่า
ระหว่างปีพร้อมทัง้ปรับเปลี่ยนพืน้ที่บางสว่นของร้านอาหารท่ีบริษัทฯด าเนินงานเองเป็นพืน้ท่ีเช่าจึงสง่ผลท าให้รายได้จาก
พืน้ที่เช่าของบริษัทฯเพิ่มขึน้  สว่นรายได้โรงแรมที่เพิ่มขึน้จากการปรับอตัราค่าห้องพกัเพิ่มขึน้ ประกอบกบัในช่วงไตรมาส 
3/59 บริษัทฯมีลกูค้าองค์กรธุรกิจเข้าพกัเพิ่มขึน้ซึ่งมีอตัราค่าห้องพกัอยู่ในระดบัราคาที่สงู ขณะที่รายได้อื่นของบริษัทไม่
เปลี่ยนแปลง   ด้านการจ่ายปันผลให้ผู้ ถือหุ้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯมีมติจ่ายปันผล เป็นเงินสดงวดด าเนินงาน
วนัท่ี 1 มกราคม ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 อตัราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.18 บาทตอ่หุ้น ในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2560 
ขึน้ XD  วนัที่ 3 พฤษภาคม  2560”      ซึ่งจะน าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิต่อไป  นอกจากนี ้นาย
ชาญชัย  กล่าวเพิ่มเติมถึง แผนการด าเนินธุรกิจของ  PLAT ในปี 2560 ตัง้เป้าหมายรายได้อยู่ที่กว่า 2,000 ล้านบาท 
เติบโตจากปี 59 ที่มีรายได้ 1,863 ล้านบาท  
 
โดยเฉพาะธุรกิจพืน้ที่เช่าส่วนธุรกิจโรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ แพลทินมั ประตูน า้  มีนกัท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการอย่าง
คกึคกั ท าให้ทัง้ปี 2559 มีอตัราการเข้าพกัอยูท่ี่ 87% นอกจากนีย้งัมีการปรับเพิ่มห้องพกัภายในโรงแรม  จากเดิม 283 ห้อง 
จะท าให้โรงแรมมีห้องพกัรวมทัง้สิน้ 288 ห้อง ซึง่จะท าให้รับรู้รายได้ห้องสวีทเพิ่มอีก 5 ห้อง   ในเดือน เม.ย. เป็นต้นไป ซึ่ง
จะเป็นอีกปัจจยัหนึง่ที่สนบัสนนุรายได้บริษัทฯ ให้เติบโตอยา่งแข็งแกร่ง   
 
 



 

 

ส าหรับความคืบหน้าโครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ศูนย์การค้าปลีกขนาดใหญ่ บนถนนราชด าริ ขนาดพืน้ที่รวม 
170,000 ตร.ม. มลูค่าการลงทนุ 5,800 ล้านบาท ได้ด าเนินการลงเสาเข็มโดยงานชัน้ใต้ดินด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
จะเร่ิมเห็นโครงสร้างถึงชัน้บนสดุภายในปีนี ้โดยมีก าหนดแล้วเสร็จและเปิดให้บริการในไตรมาส 4/61 สว่นความคืบหน้าใน
การลงทุนที่เกาะสมยุ  จ.สุราษฎร์ธานี ปลายปี 2560 นี ้จะเร่ิมก่อสร้างโรงแรม 2 แห่ง คือ โรงแรม Holiday Inn Express 
เป็นโรงแรม 3 ดาว และโรงแรม Holiday Inn Resort 4 ดาว 
  
ขณะที่ความคืบหน้าทางเดินลอยฟ้า "Bangkok Skyline" ซึ่งเป็นโครงการร่วมทุนของเดอะ แพลทินมั กรุ๊ป และกลุม่เกษร 
ปัจจุบนัเปิดบริการในเฟส 1 (ความยาวทัง้หมด 300 เมตร ความกว้างทางเดิน 5.8 เมตร)เปิดให้ประชาชนได้ทดลองใช้
บริการไปแล้วเมื่อเดือนกรกฎาคม 2559 ที่ผา่นมา มีผู้มาใช้บริการประมาณ 50,000 คน/วนั ส าหรับเฟส 2 (ความยาว 180 
เมตร ความกว้างทางเดิน 3 เมตร) จะเช่ือมต่อจากเฟส 1 ผ่านโครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี 
อาคารเกษร อาคารอมัรินทร์ พลาซา่ และเช่ือมตอ่กบัสถานีรถไฟฟา้ชิดลม  คาดวา่จะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1/ 2560 ซึง่
จะช่วยให้มีการเช่ือมต่อระหว่างศูนย์การค้าและอ านวยความสะดวกให้กับประชาชนมากขึน้   ส่งผลดีต่อการเติบโต
ทางด้านธุรกิจของย่านประตนู า้ และส่งผลดีต่อธุรกิจของเดอะ แพลทินมั กรุ๊ป ที่มีธุรกิจในย่านนี ้เนื่องจากย่านประตนู า้
เป็นยา่นธุรกิจที่มีพฒันาการและเติบโตอย่างตอ่เนื่อง ด้วยการรวมตวักนัของผู้ประกอบการธุรกิจค้าสง่สินค้าเสือ้ผ้าแฟชัน่ 
ในลกัษณะเดียวกนัอยา่งโดดเด่นและชดัเจน   จนปัจจบุนัเป็นที่จดจ ากนัวา่เป็น Wholesale Fashion Destination Venue 
ที่รับรู้กนัทัว่ไปทัง้คนไทยและตา่งชาติไปแล้ว ด้วยความโดดเดน่ของศกัยภาพท าเลที่อยู่ใจกลางเมือง อยูใ่กล้กบัแหลง่ที่พกั
แหลง่ท่องเที่ยวที่สามารถท่องเที่ยวได้ทัง้กลางวนักลางคืน ท าให้ย่านนีม้ีความโดดเด่น เป็นที่ช่ืนชอบของนกัท่องเที่ยวทัง้
ชาวไทยและชาวต่างชาติ ตัง้แตอ่ดีตจนถึงปัจจุบนัมีนกัธุรกิจสนใจลงทนุท าธุรกิจในยา่นนีเ้ป็นจ านวนมาก และยงัคงมีการ
ลงทนุเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ในสว่นธุรกิจของ เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป เองก็ถือว่ามีธุรกิจหลกัที่อยู่ในบริเวณย่านนี ้ไม่ว่าจะ
เป็น ศูนย์ค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์  โรงแรมโนโวเทล แพลทินมั ประตูน า้  และตลาดนีออน นอกจากนีย้ังมี
โครงการ The Market Bangkok บนถนนราชด าริ ที่มีก าหนดแล้วเสร็จและเปิดให้บริการในไตรมาส 4/61 อีกด้วย ดงันัน้
ภายในอีก 2 ปี จะได้เห็นย่านประตูน า้มีพัฒนาการเติบโตยิ่งขึน้ไปอีก โดยที่จะเห็นได้ชัดเจน ในปีนีก็้คือโครงการ 
"Bangkok Skyline" เฟส 1ได้เปิดให้ทดลองใช้บริการไปแล้วเมื่อเดือนกรกฎาคมปี59 ที่ผ่านมา และโครงการ  "Bangkok 
Skyline"  เฟส 2 มีก าหนดการแล้วเสร็จในไตรมาส 1/60  ถือได้ว่าในปี 60 นี ้เป็นปีที่   ทกุคนจะได้เห็นความสมบรูณ์แบบ
ของการเช่ือมต่อการเดินทางจากทางเดินลอยฟ้าสู่สถานีรถไฟฟ้า (BTS)ที่แสนสะดวกสบาย  และส าหรับผู้ ที่ต้องการ
เดินทางในเส้นทางเรือย่านประตูน า้ก็มีบริการเดินเรือโดยสารคลองแสนแสบ ให้ได้เลือกเดินทางตามความสะดวก 
นอกจากนีย้่านประตูน า้ยงัอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้า Airport Rail Link ราชปรารภ สะดวกต่อการเดินทางไปสนามบิน
สวุรรณภมูิและจะมีโครงการรถไฟฟ้าสายสส้ีมที่จะเกิดขึน้ในอนาคต ซึง่จะช่วยเติมเต็มให้ย่านประตนู า้ซึ่งเป็นแหลง่ธุรกิจ
เสือ้ผ้าแฟชัน่ค้าสง่ กลายเป็นทัง้ยา่นการค้าธุรกิจและแหลง่ทอ่งเที่ยวทีม่ีความสมบรูณ์แบบระดบันานาชาติ 

 
ดงันัน้ เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จึงได้วางแผนภายในปีนีเ้ตรียมปักหมดุให้ศนูย์การค้าเดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ ก้าวเข้าสู่
ความเป็น The Best Wholesale Fashion HUB of ASEAN อย่างแท้จริง เนื่องจากปัจจุบนัสถิติชาวต่างชาติที่นิยมมาใช้
บริการศนูย์การค้าเดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ ยงัคงเป็นชาวสิงคโปร์  และมาเลเซีย ซึ่งยงัคงครองอนัดบัต้นๆ ท่ีนิยมมา
ใช้บริการอยู่ และปัจจุบนักลุม่ชาวอินโดนีเซียก็เพิ่มขึน้ในอตัราที่ก้าวกระโดดขึน้เป็น 4 เท่า เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2558  ที่
ผ่านมา โดยปัจจุบนัยงัมีชาวต่างชาติกลุ่มประเทศ CLMV ที่สนใจเข้ามาท่องเที่ยวและยงัมาท าธุรกิจซือ้เสือ้ผ้าแฟชั่นใน
รูปแบบค้าสง่เพื่อน าไปจ าหน่ายต่อในประเทศของตนอีกด้วย เนื่องจากปัจจบุนักลุม่ประเทศเหลา่นีก้ าลงัมีการเติบโตทาง
เศรษฐกิจมากขึน้ ประชากรมีความอยู่ดีกินดีมากขึน้ กลุ่มคนก าลงัซือ้ระดบักลางจนถึงสงู ให้ความสนใจในสินค้าที่มี



 

 

คณุภาพ สนิค้าที่มีความเป็นแฟชัน่ โดยเฉพาะจดุเดน่ของสนิค้าแฟชัน่ในเดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ มีความเป็นแฟชัน่ที่
ทนัสมยัเปลี่ยนแบบใหม่ทกุสปัดาห์ โดยในแต่ละสปัดาห์หากใครเคยมาช้อปแล้วจะพบว่าสินค้าประเภทแฟชัน่ไม่เคยซ า้
แบบ นอกจากนีส้ินค้ายังมีราคาที่ถูกมากหากเทียบกับคุณภาพและดีไซน์ ซึ่งจุดเด่นเหล่านี เ้กิดขึน้จากความเข้าใจ
พฤติกรรมผู้บริโภคอย่างแท้จริงและความจริงใจของผู้ประกอบการร้านค้าแฟชัน่ชัน้น าภายในศนูย์การค้าเดอะ แพลทินมั 
แฟชัน่ มอลล์    ซึ่งมีอยูห่ลายร้านด้วยกนั และเพื่อเป็นการสง่เสริมจุดเดน่เหลา่นีใ้ห้เป็นที่ รับรู้ในวงกว้างสูส่ากลมากยิ่งขึน้ 
จึงได้เร่ิมต้นจดัโครงการ The Platinum Empowering SMEs ขึน้มา   เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559  ซึ่งได้มีการเปิดตวั
ร้านค้า 20 ร้านโครงการน าร่องไปแล้วเมื่อ17 สงิหาคม 59 ปัจจบุนัมีร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการแล้วทัง้หมด 100 ร้านค้า โดย
มีเป้าหมายร่วมกันกับร้านค้าที่ เข้าร่วมโครงการ คือเป็น The Best Wholesale Fashion HUB of ASEAN  ส าหรับ
วตัถปุระสงค์โครงการนัน้ เพื่อพฒันาผู้ประกอบการไทยรายย่อย SME ให้สามารถสร้างแบรนด์ แข่งขนั เพิ่มยอดขายและ
เติบโตอยา่งยัง่ยืน ในตลาดเสือ้ผ้าแฟชัน่ทัง้ภายในประเทศและตา่งประเทศ เพื่ออ านวยความสะดวกให้กับผู้ท าธุรกิจค้าสง่
และค้าปลีกด้านแฟชัน่เข้าถึงข้อมลูร้านค้าและสินค้าแฟชัน่ที่ผ่านการคดัสรรคณุภาพจากโครงการโดยตรง ตลอดจนร่วม
พฒันายา่นการค้าสง่ประตนู า้ของไทย ให้เป็นแหลง่ทอ่งเที่ยว พกัผ่อน ช้อปปิง้ ท่ีส าคญั  ในภมูิภาคอาเซียน ซึง่จะตอ่ยอด
ให้เกิดการจบัจ่ายใช้สอยเกิดเงินหมนุสะพดัที่เกิดจากการทอ่งเที่ยวและช้อปปิง้ ภายในประเทศไทยได้อยา่งสงูสดุ   
 
ด้านสิทธิประโยชน์ในเบือ้งต้นที่ ร้านค้าเข้าร่วมโครงการจะได้รับ เช่น การออกแบบและผลิตโปสเตอร์พร้อมติด
ประชาสมัพันธ์ให้ในลิฟท์โดยสารของศูนย์การค้า   การให้พืน้ที่ติดตัง้พร้อมออกแบบจัดดิสเพลย์แนะน าสินค้าภายใน
บริเวณศนูย์การค้า การจดัท าวีดีโอแนะน าร้านค้าเพื่อการประชาสมัพนัธ์ในรูปแบบ 2 ภาษา(ไทย-องักฤษ)เผยแพร่ภายใน
จอโทรทศัน์ภายในศนูย์การค้าครอบคลมุทกุโซนพร้อมเตรียมแผนงานเผยแพร่ให้ถึงกลุม่เป้าหมายคูค้่านกัธุรกิจค้าสง่และ
ปลีกตลอดจนนกัท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยตัง้เป้าเผยแพร่ไปในกลุม่ภมูิภาคอาเซียนเป็นล าดบัแรก   นอกจากนีย้งัมีการ
ประชาสมัพนัธ์ร้านค้าผา่นสือ่ Online และ Social Mediaของศนูย์การค้า เช่น  Website,Instagram,Facebook การจดัท า
ใบปลิวเพื่อประชาสมัพนัธ์ร้านค้าโดยแจกให้กับกลุม่เอเจนซี่ทวัร์  ไกด์น าเที่ยว นกัท่องเที่ยวทัง้ชาวไทยและต่างชาติ  จัด
กิจกรรมอบรมสมัมนาที่เป็นประโยชน์ให้กบัร้านค้า เช่น   การอบรมด้านการพฒันาธุรกิจทัง้ออนไลน์และออฟไลน์ การ
ให้บริการ การใช้ภาษาองักฤษเพื่อการสื่อสารการค้า การช่วยต่อยอดธุรกิจโดยการเชิญสถาบนัการเงินมาให้ความรู้ด้าน
ธุรกรรมทางการเงิน สง่เสริมให้ร้านค้ารับช าระคา่บริการสนิค้าด้วยบตัรเครดติเพื่ออ านวยความสะดวกให้ลกูค้า การอพัเดต
ขา่วสารความรู้ที่เป็นประโยชน์เพื่อน ามาใช้ในการพฒันาสินค้า สร้างเทคนิคการขาย    การสร้างฐานลกูค้า การจบัคูธุ่รกิจ
หรือ Business Matching และประโยชน์ในด้านอื่นๆ อีกมากมายซึ่งปัจจุบันทางโครงการได้มีการคัดสรรกิจกรรมที่
นา่สนใจเพิ่มขึน้เพื่อให้เหมาะสมกบัผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการอีกมากมาย 
 
 
ซึง่ภายหลงัจากการที่ได้เร่ิมด าเนินการโครงการก็ได้รับผลตอบรับท่ีดีจากร้านค้าหลายรายที่มกีลุม่ลกูค้าใหม่ๆ เพิ่มขึน้และมี
ยอดขายที่เพิ่มขึน้ และเพื่อให้ผู้ประกอบการรายอื่นๆที่เพิ่งเข้าร่วมโครงการได้เห็นภาพแผนการท างานของโครงการที่
ชดัเจนขึน้ ทางโครงการจึงได้คดัสรร 5 ผู้ประกอบการต้นแบบ ขึน้มาดงัรายช่ือดงันี ้
1.คณุรัตติกาล เอี่ยมจัน่ ผู้ประกอบการร้าน “Classic Accessories” เคร่ืองประดบัสตรี 
2.คณุธญัจิรา  สคุนธากร ผู้ประกอบการร้าน “MODEL Kids” เสือ้ผ้าเด็กมีหาง  
3.คณุชนรัุก  แซย่า่ง ผู้ประกอบการร้าน “V Shanel” เสือ้ผ้าสไตล์ยีนส์ส าหรับวยัรุ่น 
4.คณุบณัฑิต พชัรธรรมโรจน์ ผู้ประกอบการร้าน  “96 Studio” เสือ้ผ้าผู้ชายสไตล์แคชชวล 
5.คณุมณีรัตน์  สมทุรพฒันพงศ์  ผู้ประกอบการร้าน “SHIRTFOLDING” เสือ้ผ้าผู้ชายดีไซน์ทนัสมยั 



 

 

 
ซึ่งผู้ประกอบการทัง้ 5 ท่านนี ้เป็นผู้ประกอบการร้านค้าที่มีแบรนด์ของตนเอง  ประสบความส าเร็จจากการสร้าง  แบรนด์
ของตนเองจนเป็นท่ีนิยมในวงการค้าสง่และปลีกภายในประเทศและตา่งประเทศ   นอกจากนีส้ินค้ายงัมีความโดดเดน่เป็น
เอกลกัษณ์ ออกแบบ ผลิตเอง ใช้วัตถุดิบและแรงงานภายในประเทศไทย มีแนวคิดในการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง
หลากหลายด้าน ไม่วา่จะเป็นการให้ความส าคญักบัการตกแตง่ร้านค้ารวมถึงการตลาดและประชาสมัพนัธ์ พร้อมสามารถ
เข้ารับการอบรมเรียนรู้กับโครงการและสามารถเสียสละและพร้อมที่จะแบ่งปันประสบการณ์แลกเปลี่ยนแนวทางการ
พัฒนาสินค้าให้กับผู้ ประกอบการใหม่ๆในโครงการได้ ซึ่งจะช่วยผลักดันให้โครงการนีป้ระสบความส าเร็จได้ตาม
วตัถปุระสงค์ที่ตัง้ไว้ในอีกไมน่านนี ้

****************** 
ข้อมูลบริษัท  เดอะ แพลทนัิม กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
 “เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป” จดัตัง้ขึน้ในรูปแบบบริษัทจ ากดัจากการควบรวมกิจการในกลุม่จ านวนทัง้หมด 9 บริษัท 
เมื่อวนัที่ 3 ธันวาคม 2556 เพื่อประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์และบริหารจัดการพืน้ที่เช่า ตลอดจนเพื่อลงทนุใน
บริษัทอื่น จากนัน้ได้รับการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนเมื่อวนัที่ 23 มิถนุายน 2557 ปัจจบุนั บริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ใน
บริษัทย่อยทัง้สิน้ 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท เดอะ แพลทินมั มาร์เก็ต จ ากดั , บริษัท เดอะ แพลทินมั พลาซ่า จ ากดั และบริษัท 
เดอะ แพลทินมั สมยุ จ ากดั ซึ่งบริษัทฯถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 99.99 นอกจากนี ้บริษัทฯได้ถือหุ้นในบริษัทร่วม 1 บริษัท 
คือ บริษัท แบงคอก สกายไลน์ จ ากดั ซึง่บริษัทฯถือหุ้นในสดัสว่นร้อยละ 49.90 
 
 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  : IR PLUS 
คณุสารภี        สายะเวส  (จนู)  โทร: 02 -022-6200 ตอ่ 610, 081-854-8170, Email : sarapree@irplus.in.th 
คณุจฬุารัตน์   เจริญภกัดี (ฟา้)  โทร: 02 -022-6200 ตอ่ 611, 099-362-9462, Email : jurarat@irplus.in.th 


