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PLAT อวดผลประกอบการปี 60 นิวไฮ!! บอร์ ดไฟเขียวจ่ ายปันผล 0.20 บ./หุ้น
“เดอะ แพลทินัม กรุ๊ ป” หรื อ PLAT อวดผลประกอบการปี 60 นิวไฮ!! ตัวเลขรายได้ และกาไรเติบโต
2 หลัก โดยรายได้ รวม 2,059 ลบ. เพิม่ ขึน้ 196 ลบ. หรื อ 11% พร้ อมโชว์กาไร 772 ลบ. เพิม่ ขึน้ 68 ลบ. หรื อ
10% จากปี 59 ด้ านบอร์ ดไฟเขียวจ่ ายปันผล 0.20 บ./หุ้น ขึน้ XD วันที่ 7 พ.ค. 61 และกาหนดจ่ ายเงินปั นผล
วันที่ 23 พ.ค. 61
นายชาญชัย พันธุ์โสภา กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริ ษทั เดอะ แพลทินมั กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) หรื อ
PLAT ผูป้ ระกอบธุ รกิจพัฒนาศูนย์การค้าส่ งและค้าปลีกรวมทั้งบริ หารพื้นที่คา้ ส่ งและค้าปลีกให้เช่าเพื่อการ
พาณิ ชย์ กล่าวถึงผลการดาเนินงานปี 60 นิ วไฮ!! ตัวเลขรายได้และกาไรเติบโต 2 หลัก โดยรายได้รวม 2,059
ล้านบาท เพิ่มขึ้น 196 ล้านบาท หรื อ 11% พร้ อมโชว์กาไร 772 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 68 ล้านบาท หรื อ 10%
จากปี 59 ส่ วนกาไรขั้นต้นปี 60 เพิ่มขึ้น 145 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14% จากปี 59 มาจากธุ รกิจให้เช่าและบริ การ
ธุ รกิจโรงแรม ธุ รกิจอาหารและเครื่ องดื่ม ซึ่งเป็ นรายได้หลัก 63%
โดยปั จจัยหลักที่ส่งเสริ มอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นจากปี 59 แบ่งตามประเภทรายได้ดงั นี้ รายได้จาก
การให้เช่าและบริ การปี 60 รวม 1,259 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 152 ล้านบาท คิดเป็ น 14% จากปี 59 เนื่องจากมีการ
ปรับสัญญาค่าเช่าระหว่างปี ที่สิ้นสุ ดสัญญาเช่า ของศูนย์การค้าส่ ง เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ และการทา
สัญญาเช่ าเหมาพื้นที่ส่วนกลางมาบริ หารจัดการได้อย่างมี ประสิ ทธิ ภาพ เช่ น การนาพื้นที่ปล่ อยให้เช่ า ทา
กิจกรรม
รายได้จากการประกอบกิจการปี 60 รวมโรงแรม 395 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30 ล้านบาท คิดเป็ น 8% จาก
ปี 59 เนื่องจากมีปรับอัตราค่าห้องพักขึ้น 7% และมีกลุ่มลูกค้า MICE (กลุ่มลูกค้าที่เข้ามาประชุมสัมมนา การ
ท่องเที่ยวเพื่อเป็ นรางวัล และการแสดงสิ นค้า) ประกอบกับไตรมาสที่ 3 ปี 60 มีการเพิ่มห้องพักขึ้นมาจากเดิม
283 ห้อง เป็ น 288 ห้อง ส่ งผลให้บริ ษทั มีรายได้สูงขึ้น รวมทั้งในไตรมาส 4 ปี 60 มีอตั ราเข้าพักเฉลี่ยสู งถึง
90% ส่ งผลให้อตั ราเข้าพักเฉลี่ยทั้งปี 60 เป็ น 88% ประกอบกับจานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมา
ไทยในปี 60 มีมากถึง 35.4 ล้านคน เพิ่มขึ้น 9% จากปี 59
ส่ วนรายได้จากการขายอาหารและเครื่ องดื่ม ปี 60 รวม 269 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23 ล้านบาท คิดเป็ น
9% จากปี 59 เนื่ องจากมีกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาใช้บริ การในศูนย์อาหารเพิ่มขึ้น

และมีการปรับร้านอาหารให้มีความหลากหลายตอบโจทย์ความต้องการของร้านค้าให้มากขึ้น ประกอบกับ
การที่บริ ษทั ทาแผนการตลาดร่ วมกับบริ ษทั นาเที่ยวอย่างต่อเนื่ อง พร้อมทั้งขยายกลุ่มเป้ าหมายนักท่องเที่ยว
เพิ่มเติม ส่ งผลให้มีจานวนผูม้ าใช้บริ การภายในศูนย์การค้าส่ ง เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ เพิ่มขึ้นจากปี
ก่อน 15% และนอกจากนี้ บริ ษทั ยังมีรายได้อื่นๆอีกรวม 136 ล้านบาท
สาหรับการจ่ายปั นผลให้ผถู ้ ือหุ ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั เห็นชอบเสนอให้นาเสนอผูถ้ ือหุ ้น
อนุมตั ิสาหรับงวดดาเนินงานวันที่ 1 ม.ค.ถึง 31 ธ.ค. 60 อัตราจ่ายปั นผลเป็ นเงินสด 0.20 บาท/หุ น้ ในวันที่ 23
พ.ค. 61
มัน่ ใจเปิ ดตัวศูนย์การค้าปลีก เดอะ มาร์ เก็ต แบงคอก บนถนนราชดาริ ปลายปี 61 หนุนรายได้เติบโต
ก้าวกระโดด ด้านงานขายพื้นที่เช่าร้านค้า สาหรับร้านค้าที่มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ ทางทีมงานฝ่ ายขายพื้นที่เช่าได้
มีการนาเสนอพื้นที่ขายไปแล้วในช่วงไตรมาส 2 ปี 60 และปั จจุบนั ยังมีการนาเสนอเพิ่มเติมอยู่ และในบาง
รายอยูใ่ นระหว่างรออนุมตั ิทาสัญญากันทั้งสองฝ่ าย
ส่ วนร้ า นค้า รายย่อยในหมวดสิ นค้า แฟชั่น หลังจากที่ ไ ด้เปิ ดส านัก งานขายโครงการอย่า งเป็ น
ทางการไปเมื่อ 18 ม.ค.61 ที่บริ เวณชั้น 10 ศูนย์การค้าส่ ง เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ ไปแล้วนั้น มีร้านค้า
ติดต่อขอดูตวั อย่างโครงการ พร้อมยืน่ แบบสิ นค้าและร้านค้ารอจับจองพื้นที่กนั เป็ นจานวนมาก ซึ่งทางบริ ษทั
ได้เปิ ดสานักงานขายให้ผปู ้ ระกอบการร้านค้าได้มาชมและสอบถามรายละเอียดอย่างใกล้ชิด พร้อมเปิ ดรับให้
ยื่ น แบบร้ า นค้า และสิ น ค้า เอาไว้ เพื่ อ ทางผู บ้ ริ ห ารโครงการจะได้ช่ ว ยแนะน าและจัด สรรพื้ น ที่ ท าเลที่
เหมาะสมที่สุดให้กบั ร้ านค้าและสิ นค้านั้นได้มีโอกาสวางจาหน่ ายสิ นค้าให้ตรงกับกลุ่มเป้ าหมายในแต่ละ
โซนที่จดั วางไว้ สาหรับผูส้ นใจสามารถติดต่อเยี่ยมชมโครงการได้ต้ งั แต่วนั จันทร์ ถึงวันเสาร์ เวลา 09.30 –
17.30 น. หรื อโทรสอบถาม ได้ที่ โทร. 02-121-8888 อีเมล info@themarketbangkok.com หรื อช่ องทาง
www.facebook.com/themarketbangkok/
สาหรั บรายละเอี ยดโครงการศูนย์การค้าปลี กเดอะ มาร์ เก็ต แบงคอก ขนาดที่ดินประมาณ 20 ไร่
พื้นที่ ก่อสร้ างประมาณ 200,000 ตรม. (ไม่รวมพื้นที่ โรงแรม และอาคารสานักงาน)พื้นที่ ให้เช่ าประมาณ
40,000 ตรม. ที่จอดรถประมาณ 2,000 คัน พื้นที่ศูนย์การค้า จานวน 6 ชั้น กาหนดการเปิ ดให้บริ การในปลาย
ปี 61
จุ ดเด่ นคื อของโครงการคือ เป็ นศู นย์การค้าแห่ งใหม่ใจกลางกรุ งเทพฯ บนถนนราชดาริ ย่านราช
ประสงค์ ซึ่ งถือได้วา่ เป็ นหนึ่ งในศูนย์กลางย่านธุ รกิจ (Central Business District : CBD) และการท่องเที่ยวที่
ส าคัญที่ สุ ดแห่ งหนึ่ งของประเทศไทยซึ่ ง มีผูส้ ัญจรและใช้ชี วิต จานวนมากกว่า 2 ล้า นคน (โดยแบ่ ง เป็ น

สัดส่ วนผูค้ นที่ พกั อาศัยกว่า 2.5 แสนครั วเรื อน (เฉลี่ ยครั วเรื อนละ 2 คน)และนอกจากนี้ ยงั มี ผูค้ นสั ญจร
คนทางาน ในศูนย์กลางนี้ อีก 1.5 ล้านคน) กลุ่มเป้ าหมายหลักเป็ นกลุ่ม B พื้นที่โดยรอบของโครงการมีการ
คมนาคมขนส่ งแสนสะดวกสบาย ซึ่ งลูกค้าสามารถเดินทางมาได้หลากหลายเส้นทาง ไม่ว่าจะเป็ นทางรถ
ทางเรื อ และรถไฟฟ้า ซึ่งเส้นทางที่เป็ นที่นิยมและสะดวกที่สุดคือ “ราชประสงค์วอล์ค”หรื อ R-Walk ทางเดิน
ลอยฟ้าที่สามารถเดินเข้าสู่ พ้ืนที่ศูนย์การค้า เดอะ มาร์ เก็ต แบงคอก ได้ทนั ที โดยสามารถเดินเชื่ อมต่อไปยัง
สถานี รถไฟฟ้ าชิ ดลม และสถานี สยาม ได้อย่างสะดวกสบาย จากการที่ เดอะ แพลทินัม กรุ๊ ป ได้ร่วมทุ น
ก่ อสร้ า งทางเดิ นลอยฟ้ า ดัง กล่ า ว เพื่ ออานวยความสะดวกสู งสุ ด ให้ก ับ ผูม้ าใช้บ ริ ก ารที่ ศู นย์ก ารค้าปลี ก
เดอะ มาร์ เก็ต แบงคอก ตลอดจนมอบเป็ นสาธารณประโยชน์ต่อ ผูส้ ัญจรในย่านดังกล่าวอีกด้วย
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บมจ.เดอะ แพลทินัม กรุ๊ ป โทร : 02-121 8000 ต่อ 218
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