ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
PLAT อวดผลงานโค้ งแรก ไตรมาส1/2561 โชว์ กาไร 203 ลบ. เติบโต 9%

“เดอะ แพลทินัม กรุ๊ ป”ประกาศผลงานไตรมาสแรกปี นี้ ตัวเลขรายได้ และกาไรออกมาสวย โดยรายได้ รวม 531 ลบ. เพิ่มขึน้ 33
ลบ. หรื อ 7% พร้ อมโชว์ กาไร 203 ลบ. เพิ่มขึน้ 17 ลบ. หรื อ 9% จากงวดเดียวกันของปี ก่ อน มาจากธุ รกิจ ให้ เช่ าและบริ การ
ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจอาหารและเครื่ องดื่ม ซึ่งเป็ นรายได้ หลักของบริษทั ฯ
บริ ษทั เดอะ แพลทิ นัม กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) หรื อ PLAT ผูป้ ระกอบธุ รกิ จพัฒนาศู นย์การค้าส่ งและค้าปลีกรวมทั้ง
บริ หารพื้นที่คา้ ส่ งและค้าปลีกให้เช่าเพื่อการพาณิ ชย์ และธุ รกิจโรงแรม รายงานผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ฯในงวดไตรมาส
1/2561 (สิ้ นสุ ดวันที่ 31 มี นาคม 2561) มีรายได้รวม 531 ล้านบาท เพิ่มขึ้ น 33 ล้านบาท หรื อ 7% มี กาไรสุ ทธิ 203 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 17 ล้านบาท หรื อ 9% จากงวดเดียวกันของปี ก่อน ส่ วนกาไรขั้นต้นจากธุรกิจหลัก อยูท่ ี่ 323 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้น 13% จากงวดเดียวกันของปี ก่อน โดยมีอตั รากาไรขั้นต้นของธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจให้เช่าและบริ การ ธุ รกิจโรงแรม
ธุ รกิ จขายอาหารและเครื่ องดื่ มรวม 64% เพิ่มขึ้ นจากงวดเดี ยวกันของปี ก่ อน ซึ่ งมีอตั รากาไรขั้นต้น 62% ส่ วนปั จจัยหลักที่
ส่ งเสริ มอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นในงวดไตรมาส 1/2561 แบ่งตามประเภทรายได้ดงั นี้
- รายได้จากการให้เช่ าและบริ การรวม 329 ล้านบาท เพิ่มขึ้ น 23 ล้านบาท คิ ดเป็ น 8% จากปี งวดเดี ยวกัน

ของปี

ก่อน เนื่ องจากมีการปรับค่าเช่ าพื้นที่ ที่มีการต่อสัญญา การบริ หารพื้นที่ ส่วนกลางได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ มากขึ้ น
เช่น การให้เช่าพื้นที่จดั กิจกรรมได้มากขึ้น และมีรายได้จากผูใ้ ห้การสนับสนุนทางการตลาด (Marketing Sponsorship)
นอกจากนี้บริ ษทั ฯได้ขยายวันเปิ ดให้บริ การโครงการ เดอะ นีออน ไนท์ บาซาร์ เป็ นทุกวันตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560
- รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม 110 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 16 ล้านบาท คิดเป็ น 17% จากงวดเดียวกัน
ของปี ก่ อนเนื่ อ งจากมี อ ตั ราการเข้าพักเฉลี่ ยสู งขึ้ น โดยในไตรมาสแรกของปี นี้ มี อตั ราการเข้าพักเฉลี่ ยอยู่ที่ 94%
เพิ่ มขึ้ น จาก 89 % ในงวดเดี ย วกัน ของปี ก่ อน นอกจากนี้ อัต ราค่ าห้อ งพัก เฉลี่ ย ในไตรมาสแรกของปี นี้ ปรั บ ตัว
เพิ่ ม ขึ้ น 9 % เปรี ย บเที ย บกับ งวดเดี ย วกัน ของปี ก่ อ น ประกอบกับ ในช่ ว งไตรมาส 3/2560 บริ ษ ัท ฯมี ห้ อ งพัก
เพิ่มขึ้น จากเดิมจานวน 283 ห้อง เป็ น 288 ห้อง ส่ งผลให้บริ ษทั ฯมีรายได้จากการประกอบกิจการโรงแรมเพิ่ม สู งขึ้น
- ส่ วนรายได้จากการขายอาหารและเครื่ องดื่ม มีจานวน 64 ล้านบาท เท่ากับงวดเดียวกันของปี ก่อน
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