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PLAT อวดผลประกอบการปี 60 นิวไฮ!! บอร์ดไฟเขียวจ่ายปันผล 0.20 บ./หุ้น 
 

“เดอะ แพลทนัิม กรุ๊ป” หรือ PLAT อวดผลประกอบการปี 60 นิวไฮ!! ตัวเลขรายได้และก าไรเติบโต 

2 หลกั โดยรายได้รวม 2,059 ลบ. เพิม่ขึน้ 196 ลบ. หรือ 11%  พร้อมโชว์ก าไร 772 ลบ. เพิม่ขึน้ 68 ลบ. หรือ 

10%  จากปี 59 ด้านบอร์ดไฟเขียวจ่ายปันผล 0.20 บ./หุ้น ขึน้XD วนัที ่7 พ.ค. 61 และก าหนดจ่ายเงินปันผล

วนัที ่23 พ.ค. 61                              

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

PLAT ผูป้ระกอบธุรกิจพฒันาศูนยก์ารคา้ส่งและคา้ปลีกรวมทั้งบริหารพื้นท่ีคา้ส่งและคา้ปลีกให้เช่าเพื่อการ

พาณิชย ์กล่าวถึงผลการด าเนินงานปี 60 นิวไฮ!! ตวัเลขรายไดแ้ละก าไรเติบโต 2 หลกั โดยรายไดร้วม 2,059 

ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 196 ลา้นบาท หรือ 11%  พร้อมโชวก์ าไร 772 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 68 ลา้นบาท หรือ 10%  

จากปี 59 ส่วนก าไรขั้นตน้ปี 60 เพิ่มข้ึน 145 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 14%  จากปี 59 มาจากธุรกิจให้เช่าและบริการ 

ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม ซ่ึงเป็นรายไดห้ลกั 63% 

โดยปัจจยัหลกัท่ีส่งเสริมอตัราการเติบโตท่ีเพิ่มข้ึนจากปี 59 แบ่งตามประเภทรายไดด้งัน้ี รายไดจ้าก

การให้เช่าและบริการปี 60 รวม 1,259 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 152 ลา้นบาท คิดเป็น 14% จากปี 59 เน่ืองจากมีการ

ปรับสัญญาค่าเช่าระหวา่งปีท่ีส้ินสุดสัญญาเช่า ของศูนยก์ารคา้ส่ง เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล ์ และการท า

สัญญาเช่าเหมาพื้นท่ีส่วนกลางมาบริหารจดัการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การน าพื้นท่ีปล่อยให้เช่าท า

กิจกรรม 

รายไดจ้ากการประกอบกิจการปี 60 รวมโรงแรม 395 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 30 ลา้นบาท คิดเป็น 8% จาก

ปี 59 เน่ืองจากมีปรับอตัราค่าห้องพกัข้ึน 7% และมีกลุ่มลูกคา้ MICE (กลุ่มลูกคา้ท่ีเขา้มาประชุมสัมมนา การ

ท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั และการแสดงสินคา้) ประกอบกบัไตรมาสท่ี 3 ปี 60 มีการเพิ่มหอ้งพกัข้ึนมาจากเดิม 

283 ห้อง เป็น 288 ห้อง ส่งผลให้บริษทัมีรายไดสู้งข้ึน รวมทั้งในไตรมาส 4 ปี 60 มีอตัราเขา้พกัเฉล่ียสูงถึง 

90% ส่งผลให้อตัราเขา้พกัเฉล่ียทั้งปี 60 เป็น 88% ประกอบกบัจ านวนนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางมา

ไทยในปี 60  มีมากถึง 35.4 ลา้นคน เพิ่มข้ึน 9% จากปี 59  

 

ส่วนรายไดจ้ากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืมปี 60 รวม 269 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 23 ลา้นบาท คิดเป็น  

9% จากปี59 เน่ืองจากมีกลุ่มนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเขา้มาใชบ้ริการในศูนยอ์าหารเพิ่มข้ึน 



 

และมีการปรับร้านอาหารให้มีความหลากหลายตอบโจทยค์วามตอ้งการของร้านคา้ให้มากข้ึน ประกอบกบั

การท่ีบริษทัท าแผนการตลาดร่วมกบับริษทัน าเท่ียวอยา่งต่อเน่ือง พร้อมทั้งขยายกลุ่มเป้าหมายนกัท่องเท่ียว

เพิ่มเติม ส่งผลให้มีจ  านวนผูม้าใชบ้ริการภายในศูนยก์ารคา้ส่ง เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ เพิ่มข้ึนจากปี

ก่อน 15%  และนอกจากน้ี บริษทัยงัมีรายไดอ่ื้นๆอีกรวม 136 ลา้นบาท 

ส าหรับการจ่ายปันผลใหผู้ถื้อหุ้น ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั เห็นชอบเสนอให้น าเสนอผูถื้อหุ้น

อนุมติัส าหรับงวดด าเนินงานวนัท่ี 1 ม.ค.ถึง 31 ธ.ค. 60 อตัราจ่ายปันผลเป็นเงินสด 0.20 บาท/หุน้ ในวนัท่ี 23 

พ.ค. 61  

มัน่ใจเปิดตวัศูนยก์ารคา้ปลีก เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก บนถนนราชด าริ ปลายปี 61 หนุนรายไดเ้ติบโต

กา้วกระโดด ดา้นงานขายพื้นท่ีเช่าร้านคา้ ส าหรับร้านคา้ท่ีมีพื้นท่ีขนาดใหญ่ ทางทีมงานฝ่ายขายพื้นท่ีเช่าได้

มีการน าเสนอพื้นท่ีขายไปแลว้ในช่วงไตรมาส 2 ปี 60 และปัจจุบนัยงัมีการน าเสนอเพิ่มเติมอยู ่และในบาง

รายอยูใ่นระหวา่งรออนุมติัท าสัญญากนัทั้งสองฝ่าย   

ส่วนร้านค้ารายย่อยในหมวดสินค้าแฟชั่น  หลังจากท่ีได้เปิดส านักงานขายโครงการอย่างเป็น

ทางการไปเม่ือ 18 ม.ค.61 ท่ีบริเวณชั้น 10 ศูนยก์ารคา้ส่ง เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ ไปแลว้นั้น มีร้านคา้

ติดต่อขอดูตวัอยา่งโครงการ พร้อมยืน่แบบสินคา้และร้านคา้รอจบัจองพื้นท่ีกนัเป็นจ านวนมาก ซ่ึงทางบริษทั

ไดเ้ปิดส านกังานขายใหผู้ป้ระกอบการร้านคา้ไดม้าชมและสอบถามรายละเอียดอยา่งใกลชิ้ด พร้อมเปิดรับให้

ยื่นแบบร้านค้าและสินค้าเอาไว ้เพื่อทางผูบ้ริหารโครงการจะได้ช่วยแนะน าและจัดสรรพื้นท่ีท าเลท่ี

เหมาะสมท่ีสุดให้กบัร้านคา้และสินคา้นั้นไดมี้โอกาสวางจ าหน่ายสินคา้ให้ตรงกบักลุ่มเป้าหมายในแต่ละ

โซนท่ีจดัวางไว ้ส าหรับผูส้นใจสามารถติดต่อเยี่ยมชมโครงการได้ตั้งแต่วนัจนัทร์ถึงวนัเสาร์เวลา 09.30 – 

17.30 น. หรือโทรสอบถาม ได้ท่ี โทร. 02-121-8888 อีเมล info@themarketbangkok.com  หรือช่องทาง 

www.facebook.com/themarketbangkok/ 

ส าหรับรายละเอียดโครงการศูนยก์ารคา้ปลีกเดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ขนาดท่ีดินประมาณ 20 ไร่   

พื้นท่ีก่อสร้างประมาณ 200,000 ตรม. (ไม่รวมพื้นท่ีโรงแรม และอาคารส านักงาน)พื้นท่ีให้เช่าประมาณ 

40,000 ตรม.  ท่ีจอดรถประมาณ 2,000 คนั พื้นท่ีศูนยก์ารคา้ จ  านวน 6 ชั้น ก าหนดการเปิดใหบ้ริการในปลาย 

ปี 61 

 

จุดเด่นคือของโครงการคือเป็นศูนยก์ารคา้แห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ บนถนนราชด าริ ย่านราช

ประสงค ์ซ่ึงถือไดว้า่เป็นหน่ึงในศูนยก์ลางยา่นธุรกิจ (Central Business District : CBD) และการท่องเท่ียวท่ี

ส าคญัท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศไทยซ่ึงมีผูส้ัญจรและใช้ชีวิตจ านวนมากกว่า 2 ล้านคน (โดยแบ่งเป็น

mailto:info@themarketbangkok.com


 

สัดส่วนผูค้นท่ีพกัอาศยักว่า 2.5 แสนครัวเรือน (เฉล่ียครัวเรือนละ 2 คน)และนอกจากน้ียงัมีผูค้นสัญจร 

คนท างาน ในศูนยก์ลางน้ีอีก 1.5 ลา้นคน) กลุ่มเป้าหมายหลกัเป็นกลุ่ม B พื้นท่ีโดยรอบของโครงการมีการ

คมนาคมขนส่งแสนสะดวกสบาย ซ่ึงลูกคา้สามารถเดินทางมาได้หลากหลายเส้นทาง ไม่ว่าจะเป็นทางรถ 

ทางเรือ และรถไฟฟ้า ซ่ึงเส้นทางท่ีเป็นท่ีนิยมและสะดวกท่ีสุดคือ “ราชประสงคว์อลค์”หรือ R-Walk ทางเดิน

ลอยฟ้าท่ีสามารถเดินเขา้สู่พื้นท่ีศูนยก์ารคา้  เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ไดท้นัที  โดยสามารถเดินเช่ือมต่อไปยงั

สถานีรถไฟฟ้าชิดลม และสถานีสยาม ได้อย่างสะดวกสบาย จากการท่ี เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป ได้ร่วมทุน

ก่อสร้างทางเดินลอยฟ้าดังกล่าว เพื่ออ านวยความสะดวกสูงสุดให้กับผูม้าใช้บริการท่ีศูนย์การค้าปลีก  

เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ตลอดจนมอบเป็นสาธารณประโยชน์ต่อ ผูส้ัญจรในยา่นดงักล่าวอีกดว้ย  

 

****************************************** 

 

สอบถามราย ละเอยีดเพิม่เติมได้ที่  :  

บมจ.เดอะ แพลทนัิม กรุ๊ป โทร : 02-121 8000 ต่อ 218 

คุณวนิดา (ดา) 083-811-3357  E-mail: wanida.pra@theplatinumgroup.co.th  

คุณรัชดาภรณ์ (ออ) E-mail: ratchadaporn.boo@theplatinumgroup.co.th 

IR PLUS โทร:  02-022-6200  ต่อ 610 ,611 

คุณสารภี      สายะเวส  (จูน) 081-854-8170 Email : sarapee@irplus.in.th  

คุณจุฬารัตน์ เจริญภกัดี (ฟ้า) 089-488-8337 Email :  jurarat@irplus.in.th 
 


