
 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์      วันที่ 15 พฤศจกิายน 2560 
 

เดอะ แพลทนัิม กรุ๊ป โชว์รายได้ 9 เดือน 1,515 ล้านบาท 
ไตรมาส 4 โค้งสุดท้ายของปีผลงานสวยหนุนรายได้ปี 2560 แตะ 2,000 ล้านบาท 

 
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) หรือ PLAT ผู้น าด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพ่ือ

การพาณิชย์ โชว์นิวไฮ  ผลประกอบการงวด 9 เดือนของปี 2560 บริษัทมีก าไร 569 ล้านบาท และคาดว่าปี 
2560  บริษัทจะมีรายได้รวมแตะ 2,000 ล้านบาท จากการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงการ
ปัจจุบันและโครงการใหม่ประกอบกับฤดูกาลท่องเที่ยว ท าให้แนวโน้มผลประกอบในช่วงโค้งสุดท้ายของปี
เตบิโตต่อเน่ือง 

นายชาญชัย  พันธ์ุโสภา กรรมการผู้ จัดการใหญ่ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) กล่าวว่า       
ผลการด าเนินงานของบริษัทงวด 9 เดือนของปี 2560 บริษัท มีรายได้รวม 1,515 ล้านบาท เติบโต 10% มีก าไรสทุธิ
จ านวน 569 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 9% เม่ือเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเติบโตจากรายได้
ธุรกิจให้เช่าและบริการ 14% เป็นการเติบโตรายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 12% และรายได้จากการประกอบ
กิจการโรงแรม 6% โดยบริษัทมีอตัราก าไรขัน้ต้นส าหรับธรุกิจหลกัอยู่ที่ 62%  

รายได้จากธุรกิจให้เช่าและบริการเติบโตขึน้จากการปรับเพิ่มขึน้ของอัตราค่าเช่าพืน้ที่ของโครงการ                
เดอะ แพลทนิมั แฟชัน่ มอลล์ นอกจากนีย้งัมีการปรับพืน้ที่เช่าบริเวณชัน้ 1 ด้วยการเพิ่มโซนค้าส่งเสือ้ผ้าและแฟชั่นสตรี 
ส่วนชัน้ 6 ปรับให้มีความหลากหลายเป็นโซน Cosmetics & Mobile Accessories พร้อมโซนของที่ระลกึของฝากยอด
นิยมของไทย ส าหรับรองรับนักท่องเที่ยว    นอกจากนีบ้ริษัทได้ท าสญัญาเช่าเหมาพืน้ที่ส่วนกลางและพืน้ที่ให้บริการ
ป้ายโฆษณาจากนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ เม่ือวันที่ 1 มิ.ย.2559 และได้น าพืน้ที่ดังกล่าวมา
บริหารจดัการเพ่ือเพิ่มรายได้ให้แก่บริษัท อีกทัง้ยงัมีรายได้ส่วนเพิ่มจากสปอนเซอร์เช่าพืน้ที่ท ากิจกรรมส่งเสริมการขาย
อีกด้วย  

รวมทัง้รายได้จากการที่บริษัท เปิดให้บริการโครงการตลาดนีออน Talad Neon - Down Town Night Market 
ซอยเพชรบรีุ 23-29 ซึง่มีผลตอบรับที่ดีมากจากลกูค้า จงึขยายเวลาเปิดให้บริการเป็นทกุวนั ตัง้แต่เวลา16.00-00.00 น. 
เร่ิม 1 ต.ค. ที่ผ่านมา เพ่ือเพิ่มความสะดวกและขยายกลุ่มลกูค้าให้มากขึน้  และเม่ือ 1 พ.ย. ได้มีการปรับโฉมใหม่ เช่น
การปรับผังและรูปแบบร้านค้ากว่า 800 ร้าน เพิ่มพืน้ที่จัดกิจกรรม 1,500 ตร.ม. ให้มีความหลากหลายมากขึน้ แบ่ง
ออกเป็นโซนต่างๆ เพ่ือความสะดวกในการเลือกซือ้สินค้าตามสไตล์นกัช้อป เช่น  โซนคอนเทนเนอร์ ที่แบ่งสดัสว่นด้วยตู้
คอนเทนเนอร์สีสนัสดใส โซนเต็นท์ที่มีการปรับรูปแบบใหม่ล่าสดุให้มีความโปร่งขึน้เพ่ือเปิดรับบรรยากาศยามค ่าคืน 
โซนแบกะดิน ส าหรับปผู้าวางสนิค้าสดุหลากหลายตามเทรนด์  โซนฟรีฟอร์ม ส าหรับร้านค้าที่ต้องการตกแต่งสร้างความ
เป็นเอกลกัษณ์โดดเด่นตามจินตนาการ  โดยมีร้านค้าเด่นที่น่าสนใจมากมาย พร้อมเพิ่มพืน้ที่สีเขียวปลกูต้นไม้ใหญ่ให้
เป็นแหล่งนั่งพักทานอาหารใกล้ชิดธรรมชาติท่ามกลางเมืองใหญ่ ด้วยที่ตัง้โลเคชั่นสุดโดดเด่นเตรียมปักธงให้ตลาด
นีออนเป็น “ตลาดนดักลางคืน...ใจกลางกรุง แหลง่ทอ่งเท่ียวยอดนิยม สดุคุ้ม!! ของกรุงเทพฯ”  

 
 



 

 
ด้านอตัราไหลเวียนลกูค้าไทย-ต่างชาติ ในศนูย์การค้า เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ มียอดผู้ ใช้บริการเพิ่มขึน้ 

15%  ส่งผลให้รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืมเพิ่มขึน้เน่ืองจากมีผู้มาใช้บริการภายในศูนย์อาหารมากขึน้     
โดยงวด 9 เดือนของปี 2560 บริษัทมีรายได้เพิ่มขึน้ 12% เม่ือเปรียบเทียบจากงวดเดียวกันจากปีก่อน และบริษัทได้มี
การปรับร้านอาหารภายในศนูย์อาหารให้มีความหลากหลายเพิ่มขึน้เพ่ือตอบสนองความต้องการของลกูค้าทกุกลุม่  

ส่วนรายได้จากการประกอบกิจการโรงแรมที่เพิ่มขึน้เน่ืองจากอัตราค่าห้องพักอาศัยเฉลี่ยปรับตัวสูงขึน้เม่ือ
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมาจากกลุ่มลูกค้า  Meetings, Incentives, Conferences, and Events 
(MICE)  ที่เพิ่มสงูขึน้ โดยกลุ่มลกูค้าดงักล่าว มีอตัราค่าห้องพกัอาศยัอยู่ในระดบัราคาที่สงู ประกอบกบัโรงแรมได้มีการ
น าเสนอให้ลกูค้าที่เข้าพักมีการอัพเกรด (Upgrade) ห้องพักด้วยแพคเกจที่น่าสนใจและคุ้มค่า จึงส่งผลให้รายได้เพิ่ม
สงูขึน้ 6% เทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน  

ด้านการก่อสร้างโครงการ The Market Bangkok ศูนย์การค้าปลีกขนาดใหญ่มีพืน้ที่ก่อสร้างรวม 200,000     
ตร.ม.คอนเซปท์ผสมผสานความเป็นไทยและความเป็นสากลไว้ด้วยกันอย่างลงตัว มลูค่าการลงทนุ 5,800 ล้านบาท  
บนพืน้ที่โครงการ 20 ไร่ ขณะนีไ้ด้ด าเนินการด้านโครงสร้างไปพร้อมการตกแต่งควบคู่กัน คาดว่าจะเปิดให้บริการช่วง
ปลายปี 2561 และเตรียมเปิดส านกัขายอย่างเป็นทางการประมาณกลางเดือน ม.ค. 2561  

ด้านโครงการโรงแรมที่สมุย Holiday Inn Express จ านวน 202 ห้อง และ Holiday Inn Resort จ านวน 127 
ห้อง อยู่ในระหว่างการย่ืนเร่ืองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม [Environmental Impact Assessment (EIA) Report] 
คาดว่าจะเสร็จใน ไตรมาส 3/2563 

นายชาญชยั  กล่าวเพิ่มเติมว่า ส าหรับแนวโน้มผลประกอบการในช่วงโค้งสดุท้ายของปีจะมีการเติบโตต่อเน่ือง 
และยังคงมั่นใจว่าจะเป็นไตรมาสที่มีการเติบโตสูงสุดเหมือนปีก่อนๆ  เน่ืองจากเป็นช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ซึ่งทาง       
เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป ก็ได้เตรียมกิจกรรมและโปรโมชัน่ไว้ต้อนรับมากมาย เพ่ือมอบเป็นของขวญัส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี
ใหม ่2561ให้กบัลกูค้าอย่างเต็มที่ 

…………………………………………………………………………… 
 
 

สอบถามราย ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  :  
บมจ.เดอะ แพลทนิมั กรุ๊ป โทร : 0-2121-8000 ต่อ 218 
คณุวนิดา (ดา ) 083-811-3357  E-mail: wanida.pra@theplatinumgroup.co.th  
คณุรัชดาภรณ์ (ออ) 081-553-6797 E-mail: Ratchadaporn.boo@theplatinumgroup.co.th 
IR PLUS โทร:  02-022-6200  ต่อ 610 ,611 
คณุสารภี   สายะเวส  (จนู) 081-854-8170 Email : sarapee@irplus.in.th  
คณุจฬุารัตน์  เจริญภกัดี (ฟ้า) 089-488-8337 Email : jurarat@irplus.in.th 
 


