
 

 

 

 
ข่าวประชาสัมพนัธ์                                                วนัที ่19  กุมภาพนัธ์ 2559  
 

“เดอะ แพลทนัิม” ก าไรปี 58 นิวไฮ!!แตะ 630 ล้านบาท 
     บอร์ดไฟเขียวปันผลเป็นเงินสด 0.1575 บาท/หุ้น เอาใจผู้ถือหุ้น 

 
“เดอะ แพลทนัิม” ก าไรปี 58 นิวไฮ แตะ 630 ล้านบาท  เพิ่มขึน้ 192 ล้านบาท หรือ 44% 

เปรียบเทยีบจากปี 57 ทีก่ าไร 438 ล้านบาท  พร้อมทั้งโชว์รายได้จากการด าเนินงานอยู่ที ่1,768 ล้านบาท 
เติบโตขึน้ 22% แถมบอร์ดไฟเขียวจ่ายปันผลให้ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสด 0.1575 บาท/หุ้น ขึน้ XD 3 พ.ค. และ 
ก าหนดจ่ายปันผล 23 พ.ค. 2559 นี ้“ชาญชัย  พนัธ์ุโสภา” เอม็ดีใหม่ไฟแรง  ประเมินรายได้ปี 59  มั่นใจ
เติบโตแข็งแกร่ง  

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

PLAT ผูป้ระกอบธุรกิจพฒันาศูนยก์ารคา้ส่งและคา้ปลีก รวมทั้งบริหารพื้นท่ีคา้ส่งและคา้ปลีกใหเ้ช่าเพื่อการ
พาณิชย ์เปิดเผยผลการด าเนินงานของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยในงวดปี 2558 วา่ บริษทัฯ มีก าไรสุทธิจ านวน 
630 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 192 ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึน 44% เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2557 ซ่ึงเป็นท่ีปีบริษทัฯมีก าไร
นิวไฮ โดยมีรายไดจ้ากการด าเนินงานอยูท่ี่ 1,768 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2557 ท่ีมีรายไดจ้ากการด าเนินงาน 
1,445  ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 323 ลา้นบาท หรือเติบโตข้ึน 22% โดยปัจจยัหลกัท่ีส่งเสริมอตัราการเติบโตของ
รายไดจ้ากการด าเนินงาน มาจากการเพิ่มข้ึนของรายไดค้่าเช่า ค่าบริการและโรงแรม ซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัท่ี
มัน่คง เน่ืองจากบริษทัฯมีการปรับข้ึนราคาค่าเช่าพื้นท่ีรวมทั้งค่าบริการ ส าหรับสัญญาเช่าและบริการท่ี
หมดอายรุะหวา่งปี และการปรับโซนพื้นท่ีขายอาหารบางส่วนของศูนยอ์าหารในโครงการ เดอะ แพลทินมั 
แฟชัน่ มอลล ์นอกจากน้ีบริษทัฯไดเ้ปิดโครงการพื้นท่ีให้เช่าแห่งใหม่ คือ โครงการ เอดะ วอร์ฟ สมุย ท่ี
อ าเภอ เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ในเดือนมกราคม 2558 ท่ีผา่นมา   ทั้งน้ีรายไดจ้ากการด าเนินงานของบริษทั
ฯ มาจาก 3 ส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ รายไดค้่าเช่าและบริการอยูท่ี่  1,018 ลา้นบาท รายไดจ้ากการประกอบกิจการ
โรงแรมอยูท่ี่ 344 ลา้นบาท  รายไดจ้ากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 237 ลา้นบาท  พร้อมทั้งยงัมีรายไดอ่ื้นๆ 
อยูท่ี่ 169  ลา้นบาท  

ทั้งน้ี จากเหตุการณ์ระเบิดท่ีเกิดข้ึนบริเวณแยกราชประสงคใ์นช่วงเดือนสิงหาคม 2558 ไดส่้งผล
กระทบต่อความเช่ือมัน่ในความปลอดภยัของนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีจะเดินทางเขา้มาท่องเท่ียวและพกั
อาศยัในบริเวณพื้นท่ีใกลเ้คียงสถานท่ีเกิดเหตุการณ์ดงักล่าว และยงัไดส่้งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ
ร้านคา้ และศูนยอ์าหารในโครงการ เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล ์ ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจอ่ืนบริเวณ
โดยรอบในช่วงเวลาสั้นๆ อยา่งไรก็ตาม ภายหลงัเหตุการณ์ต่างๆ ไดค้ล่ีคลายลงนกัท่องเท่ียวต่างชาติไดมี้
ความเช่ือมัน่ในความปลอดภยัมากข้ึน จึงเดินทางกลบัเขา้มาท่องเท่ียวและพกัอาศยัในบริเวณประตูน ้า ราช
ประสงค ์และบริเวณใกลเ้คียงตามปกติ  



 

 

 

 
  

“ผลงานท่ีออกมาถือวา่เป็นท่ีน่าประทบัใจ โดยบริษทัฯมีรายไดจ้ากการใหเ้ช่าบริการปี 2558 เพิ่มข้ึน 
11% เม่ือเทียบปี 2557 จากการปรับข้ึนราคาค่าเช่าพื้นท่ี และปรับโซนอาหารของเดอะแพลทินมั แฟชัน่
มอลล ์เป็นพื้นท่ีเช่า เช่นเดียวกบัรายไดโ้รงแรมท่ีเพิ่มข้ึน 38% หลงัปัญหาการเมืองคล่ีคลายลง ท าใหอ้ตัรา
การเขา้พกัอาศยัเพิ่มข้ึน ขณะท่ีรายไดอ่ื้นของบริษทัเพิ่มข้ึน 215% จากการท่ีบริษทัฯน าเงินท่ีไดรั้บจากการ
ขายหุน้สามญัไปลงทุนในเงินฝากประจ า  หลกัทรัพยเ์พื่อการคา้ และตัว๋สัญญาใชเ้งิน เน่ืองจากอยูร่ะหวา่ง
การลงทุน” นายชาญชยั กล่าว         

นอกจากน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ มีมติจ่ายปันผล เป็นเงินสด งวดด าเนินงานวนัท่ี 1 
มกราคม ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 อตัราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.1575 บาทต่อหุ้น ในวนัท่ี 23 
พฤษภาคม 2559 ข้ึน XD  วนัท่ี 3 พฤษภาคม  2559   

นายชาญชยั  กล่าวเพิ่มเติมถึง เป้าหมาย PLAT ในปี 2559 น้ี คาดวา่รายไดจ้ะเติบโตในตวัเลขสอง
หลกั จากโครงการในธุรกิจเดิม โดยเฉพาะธุรกิจเช่าพื้นท่ีซ่ึงสร้างรายไดค้่อนขา้งมัน่คง เพราะมีผูเ้ช่าเกือบ
เตม็ทุกพื้นท่ีมาโดยตลอด ซ่ึงประมาณ 40% เป็นสัญญาเช่าระยะสั้นไม่เกิน 3 ปี จึงสามารถปรับราคาค่าเช่าได้
ตามความเหมาะสมอยูเ่สมอ   ส่วนธุรกิจโรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ แพลทินมั ประตูน ้ า ในช่วงตน้ปีท่ีผา่น
มาก็มีนกัท่องเท่ียวเขา้มาใชบ้ริการอยา่งคึกคกัมีอตัราการเขา้พกัท่ี 86% ซ่ึงเป็นอีกปัจจยัท่ีจะสนบัสนุนรายได้
บริษทัฯ ใหเ้ติบโตอยา่งแขง็แกร่ง   

ส าหรับความคืบหนา้ โครงการเดอะมาร์เก็ต บาย แพลทินมั ซ่ึงตั้งอยูบ่นพื้นท่ี 20 ไร่ บริเวณราช
ประสงค ์ปัจจุบนับริษทัเขา้ไปปรับพื้นท่ีและลงเสาเขม็ไปแลว้เม่ือกลางเดือนธ.ค. 2558 ท่ีผา่นมา ซ่ึง
โครงการดงักล่าวจะประกอบไปดว้ย ศูนยก์ารคา้มีขนาดพื้นท่ีเช่ากวา่ 41,000 ตารางเมตร และโรงแรม 4 ดาว 
ประมาณ 380 หอ้ง โดยเม่ือตน้เดือนม.ค.2559 บริษทัฯไดย้ืน่ขออนุญาตแกไ้ขดดัแปลงโครงการใหส้ามารถ
ก่อสร้างไดเ้ตม็พื้นท่ี ดว้ยการเพิ่มเติมการก่อสร้าง อาคารส านกังานออฟฟิศใหเ้ช่า พื้นท่ีเช่า 30,000 ตาราง
เมตร หลงัตลาดออฟฟิศใจกลางเมืองขยายตวัสูงในช่วง 3 ปีท่ีผา่นมา 
             ทั้งน้ี บริษทัคาดวา่จะเปิดใหบ้ริการในส่วนของศูนยก์ารคา้ภายในปี 2561 ซ่ึงสินคา้ท่ีจะวางขายส่วน
ใหญ่จะมีหลากหลายรูปแบบ เช่น อาหาร เส้ือผา้ และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เป็นตน้ ส่วนใหญ่จะเป็นสินคา้จาก
ผูป้ระกอบการเอสเอม็อี ภายใตแ้บรนดค์นไทย โดยจะรวมสินคา้จากตลาดท่ีเป็นท่ีรู้จกัต่างๆ มารวมไวใ้น
ศูนยก์ารคา้แห่งน้ี  

…………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
ข้อมูลบริษัท  เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
 
 “เดอะ แพลทนัิม กรุ๊ป” จดัตั้งข้ึนในรูปแบบบริษทัจ ากดัจากการควบรวมกิจการในกลุ่มจ านวน
ทั้งหมด 9 บริษทั เม่ือวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2556 เพื่อประกอบธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละบริหารจดัการ
พื้นท่ีเช่า ตลอดจนเพื่อลงทุนในบริษทัอ่ืน จากนั้นไดรั้บการแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนเม่ือวนัท่ี 17 
มิถุนายน 2557  
 ปัจจุบนั บริษทัฯ เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ในบริษทัยอ่ยทั้งส้ิน 3 บริษทั ไดแ้ก่ บริษทั เดอะ แพลทินมั มาร์
เก็ต จ  ากดั , บริษทั เดอะ แพลทินมั พลาซ่า จ  ากดั และบริษทั เดอะ แพลทินมั สมุย จ ากดั ซ่ึงบริษทัฯถือหุน้
ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 นอกจากน้ี บริษทัฯไดถื้อหุน้ในบริษทัร่วม 1 บริษทั คือ บริษทั แบงคอก สกายไลน์ 
จ  ากดั ซ่ึงบริษทัฯถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49.90 
 

 

สอบถามข้อมูลเพิม่เติมกรุณาติดต่อ : IRPLUS 

คุณสารภี       สายะเวส   (จูน) Tel. 02-022-6200   ต่อ 610, 081-420-0753 Email : sarapee@irplus.in.th                        
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