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วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560

เดอะ แพลทินัม กรุ๊ ป โชว์ รายได้ 9 เดือน 1,515 ล้ านบาท
ไตรมาส 4 โค้ งสุดท้ ายของปี ผลงานสวยหนุนรายได้ ปี 2560 แตะ 2,000 ล้ านบาท
บริ ษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) หรื อ PLAT ผู้นาด้ านการพัฒนาอสังหาริ มทรั พ ย์ เพื่อ
การพาณิชย์ โชว์ นิวไฮ ผลประกอบการงวด 9 เดือนของปี 2560 บริ ษัทมีกาไร 569 ล้ านบาท และคาดว่ าปี
2560 บริ ษัทจะมีรายได้ รวมแตะ 2,000 ล้ านบาท จากการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริ หารจัดการโครงการ
ปั จจุบันและโครงการใหม่ ประกอบกับฤดูกาลท่ องเที่ยว ทาให้ แนวโน้ มผลประกอบในช่ วงโค้ งสุดท้ ายของปี
เติบโตต่ อเนื่อง
นายชาญชั ย พันธุ์ โสภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริ ษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) กล่าวว่า
ผลการดาเนินงานของบริ ษัทงวด 9 เดือนของปี 2560 บริ ษัท มีรายได้ รวม 1,515 ล้ านบาท เติบโต 10% มีกาไรสุทธิ
จานวน 569 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 9% เมื่อเปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นการเติบโตจากรายได้
ธุรกิจให้ เช่าและบริ การ 14% เป็ นการเติบโตรายได้ จากการขายอาหารและเครื่ องดื่ม 12% และรายได้ จากการประกอบ
กิจการโรงแรม 6% โดยบริ ษัทมีอตั รากาไรขั ้นต้ นสาหรับธุรกิจหลักอยู่ที่ 62%
รายได้ จากธุ ร กิ จ ให้ เช่ า และบริ ก ารเติ บ โตขึ น้ จากการปรั บ เพิ่ ม ขึ น้ ของอั ต ราค่ า เช่ า พื น้ ที่ ข องโครงการ
เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ นอกจากนี ้ยังมีการปรับพื ้นที่เช่าบริ เวณชั ้น 1 ด้ วยการเพิ่มโซนค้ าส่งเสื ้อผ้ าและแฟชั่นสตรี
ส่วนชั ้น 6 ปรับให้ มีความหลากหลายเป็ น โซน Cosmetics & Mobile Accessories พร้ อมโซนของที่ระลึกของฝากยอด
นิยมของไทย สาหรั บรองรั บนักท่องเที่ยว นอกจากนีบ้ ริ ษัทได้ ทาสัญญาเช่าเหมาพื ้นที่ส่วนกลางและพื ้นที่ให้ บริ การ
ป้ายโฆษณาจากนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.2559 และได้ นาพื ้นที่ดังกล่าวมา
บริ หารจัดการเพื่อเพิ่มรายได้ ให้ แก่บริ ษัท อีกทั ้งยังมีรายได้ ส่วนเพิ่มจากสปอนเซอร์ เช่าพื ้นที่ทากิจกรรมส่งเสริ มการขาย
อีกด้ วย
รวมทั ้งรายได้ จากการที่บริ ษัท เปิ ดให้ บริ การโครงการตลาดนีออน Talad Neon - Down Town Night Market
ซอยเพชรบุรี 23-29 ซึง่ มีผลตอบรับที่ดีมากจากลูกค้ า จึงขยายเวลาเปิ ดให้ บริ การเป็ นทุกวัน ตั ้งแต่เวลา16.00-00.00 น.
เริ่ ม 1 ต.ค. ที่ผ่านมา เพื่อเพิ่มความสะดวกและขยายกลุ่มลูกค้ าให้ มากขึ ้น และเมื่อ 1 พ.ย. ได้ มีการปรับโฉมใหม่ เช่น
การปรับผังและรู ปแบบร้ านค้ ากว่า 800 ร้ าน เพิ่มพื ้นที่จัดกิจกรรม 1,500 ตร.ม. ให้ มีความหลากหลายมากขึน้ แบ่ง
ออกเป็ นโซนต่างๆ เพื่อความสะดวกในการเลือกซื ้อสินค้ าตามสไตล์นกั ช้ อป เช่น โซนคอนเทนเนอร์ ที่แบ่งสัดส่วนด้ วยตู้
คอนเทนเนอร์ สีสนั สดใส โซนเต็นท์ที่มีการปรั บรู ปแบบใหม่ล่าสุดให้ มีความโปร่ งขึ ้นเพื่อเปิ ดรั บบรรยากาศยามค่าคืน
โซนแบกะดิน สาหรับปูผ้าวางสินค้ าสุดหลากหลายตามเทรนด์ โซนฟรี ฟอร์ ม สาหรับร้ านค้ าที่ต้องการตกแต่งสร้ างความ
เป็ นเอกลักษณ์โดดเด่นตามจินตนาการ โดยมีร้านค้ าเด่นที่น่าสนใจมากมาย พร้ อมเพิ่มพื ้นที่สีเขียวปลูกต้ นไม้ ใหญ่ให้
เป็ นแหล่งนั่งพักทานอาหารใกล้ ชิดธรรมชาติท่ามกลางเมืองใหญ่ ด้ วยที่ตั ้งโลเคชั่นสุดโดดเด่นเตรี ยมปั กธงให้ ตลา ด
นีออนเป็ น “ตลาดนัดกลางคืน...ใจกลางกรุง แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม สุดคุ้ม!! ของกรุงเทพฯ”

ด้ านอัตราไหลเวียนลูกค้ าไทย-ต่างชาติ ในศูนย์การค้ า เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ มียอดผู้ ใช้ บริ การเพิ่มขึ ้น
15% ส่งผลให้ รายได้ จากการขายอาหารและเครื่ องดื่ ม เพิ่มขึน้ เนื่ องจากมี ผ้ ูมาใช้ บริ การภายในศูนย์ อาหารมากขึ ้น
โดยงวด 9 เดือนของปี 2560 บริ ษัทมีรายได้ เพิ่มขึ ้น 12% เมื่อเปรี ยบเทียบจากงวดเดียวกันจากปี ก่ อน และบริ ษัทได้ มี
การปรับร้ านอาหารภายในศูนย์อาหารให้ มีความหลากหลายเพิ่มขึ ้นเพื่อตอบสนองความต้ องการของลูกค้ าทุกกลุม่
ส่วนรายได้ จากการประกอบกิจการโรงแรมที่เพิ่มขึ ้นเนื่ องจากอัตราค่าห้ องพักอาศัยเฉลี่ยปรั บตัวสูงขึ ้นเมื่อ
เปรี ย บเที ย บกั บ งวดเดี ย วกั น ของปี ก่ อ น ซึ่ ง มาจากกลุ่ม ลูก ค้ า Meetings, Incentives, Conferences, and Events
(MICE) ที่เพิ่มสูงขึ ้น โดยกลุ่มลูกค้ าดังกล่าว มีอตั ราค่าห้ องพักอาศัยอยู่ในระดับราคาที่สงู ประกอบกับโรงแรมได้ มีการ
นาเสนอให้ ลกู ค้ าที่เข้ าพักมีการอัพเกรด (Upgrade) ห้ องพักด้ วยแพคเกจที่น่าสนใจและคุ้มค่า จึงส่งผลให้ รายได้ เพิ่ม
สูงขึ ้น 6% เทียบกับงวดเดียวกันของปี ก่อน
ด้ านการก่ อสร้ างโครงการ The Market Bangkok ศูนย์ การค้ าปลีกขนาดใหญ่ มีพืน้ ที่ก่อสร้ างรวม 200,000
ตร.ม.คอนเซปท์ผสมผสานความเป็ นไทยและความเป็ นสากลไว้ ด้วยกันอย่างลงตัว มูลค่าการลงทุน 5,800 ล้ านบาท
บนพื ้นที่โครงการ 20 ไร่ ขณะนี ้ได้ ดาเนินการด้ านโครงสร้ างไปพร้ อมการตกแต่งควบคู่กัน คาดว่าจะเปิ ดให้ บริ การช่วง
ปลายปี 2561 และเตรี ยมเปิ ดสานักขายอย่างเป็ นทางการประมาณกลางเดือน ม.ค. 2561
ด้ านโครงการโรงแรมที่สมุย Holiday Inn Express จานวน 202 ห้ อง และ Holiday Inn Resort จานวน 127
ห้ อง อยู่ในระหว่างการยื่นเรื่ องวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม [Environmental Impact Assessment (EIA) Report]
คาดว่าจะเสร็จใน ไตรมาส 3/2563
นายชาญชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า สาหรับแนวโน้ มผลประกอบการในช่วงโค้ งสุดท้ ายของปี จะมีการเติบโตต่อเนื่อง
และยังคงมั่นใจว่ า จะเป็ นไตรมาสที่มี ก ารเติ บ โตสูงสุด เหมื อ นปี ก่ อ นๆ เนื่ อ งจากเป็ นช่ว งฤดูก าลท่อ งเที่ย ว ซึ่งทาง
เดอะ แพลทินมั กรุ๊ ป ก็ได้ เตรี ยมกิจกรรมและโปรโมชัน่ ไว้ ต้อนรับมากมาย เพื่อมอบเป็ นของขวัญส่งท้ ายปี เก่าต้ อนรับปี
ใหม่ 2561ให้ กบั ลูกค้ าอย่างเต็มที่
……………………………………………………………………………
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