
 
 

 
ข่าวประชาสัมพนัธ์                วนัที่ 20  พฤศจกิายน 2561  
 

เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป โชว์ 9 เดือนปี 61 รายได้ 1,560 ล้านบาท ก าไร 588 ล้านบาท 
ปักธงเปิดตวัโครงการ “เดอะ มาร์เกต็ แบงคอก” 14 กมุภาพนัธ์ ปี 2562 

 

• PLAT เผยผลงาน 9 เดือนปี61 รายได้ 1,560 ล้านบาท โชว์ก าไร 588 ล้านบาท 

• เปิดโครงการเดอะ มาร์เกต็ แบงคอก 14 กมุภาพนัธ์ ปี 62 มูลค่าก่อสร้าง 4,400 ล้านบาท 
พร้อมท าการตลาดและประชาสัมพนัธ์มูลค่ารวม 140 ล้านบาท 

• เช่าที่ดนิใจกลางเพชรบุรี จ านวน 2 ไร่ 3 งาน 56.6 ตารางวา ต่อยอดโครงการ เดอะ นีออน ไนท์ บาซาร์ 
 
นายสมชาย วรุณพันธุลักษณ์ รองกรรมการผูจ้ ัดการและประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารด้านการเงิน บริษทั เดอะ 
แพลทินมั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) หรือ PLAT ผูป้ระกอบธุรกิจพฒันาศูนยก์ารคา้ส่งและคา้ปลีกเพ่ือ การพาณิชย ์และ
ธุรกิจโรงแรม เปิดเผยวา่ “ผลการด าเนินงานงวด 9 เดือนปี 2561 มีรายไดแ้ละก าไรสุทธิ ท่ีขยายตวัตามแผน สะทอ้น
การวางกลยุทธ์ทางธุรกิจท่ีมีประสิทธิภาพ โดยมีรายไดร้วม 1,560 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 3% เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัปี
ก่อนจ านวน 1,515  ลา้นบาท ทั้งน้ี มาจากธุรกิจหลกัคือ ธุรกิจใหเ้ช่าและบริการและธุรกิจโรงแรม” 
      
ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษทัฯ งวด 9 เดือนปี 2561 ( ส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561)            
โดยเปรียบเทียบกบังวดเดยีวกันปีก่อน มรีายละเอยีด ดงันี ้

- รายไดร้วม 1,560 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 45 ลา้นบาท หรือ 3%   
- ก าไรขั้นตน้จากธุรกิจหลกัรวม 971 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 97 ลา้นบาท หรือ 11%   
- ก าไรสุทธิรวม 588 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 19 ลา้นบาท หรือ 3%  

      
ส่วนปัจจยัการเตบิโตที่เพิม่ขึน้ในงวด 9 เดือนปี2561ประกอบด้วย 

- รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการ เพ่ิมข้ึนจ านวน 70 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึน 8% เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนั
ของปีก่อน เน่ืองจากการปรับเพ่ิมข้ึนอัตราค่าเช่าพ้ืนท่ีของโครงการ เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ 
นอกจากน้ี บริษทัฯยงัสามารถเพ่ิมรายได้จากการบริหารจัดการพ้ืนท่ีส่วนกลางของโครงการ เดอะ 
แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ให้สูงข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการ จัดกิจกรรม
(Event)และมีผูส้นบัสนุนทางการตลาด  
(Marketing Sponsorship) ส าหรับการจดักิจกรรมต่างๆ ภายในศูนยก์ารคา้ ส่งผลให้บริษทัฯ  มีรายไดใ้น
ส่วนน้ี เพ่ิมข้ึนจ านวน 26 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึน 36% เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของ  ปีก่อน รวมทั้ง บริษทั
ฯไดเ้ปิดด าเนินการทุกวนัส าหรับโครงการเดอะ นีออน ไนท์ บาซาร์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 จากเดิมท่ี
เปิดด าเนินงานเพียง 5 วนั และมีการปรับเพ่ิมราคาค่าเช่าพ้ืนท่ี ภายหลงัจากบริษทัฯ ไดป้รับปรุงโครงการ
ดงักล่าวแลว้เสร็จ จึงส่งผลใหบ้ริษทัฯ มีรายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการเพ่ิมมากข้ึน 



 
 

- รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรม เพ่ิมข้ึนจ านวน 30 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึน 11% เม่ือเทียบกบังวด
เดียวกนัปีก่อน เน่ืองจากบริษทัฯ มีอตัราการเขา้พกัอาศยัเฉล่ียและอตัราค่าเช่าห้องพกัรายวนัเพ่ิมสูงข้ึน 
โดยบริษทัฯ มีอตัราการเขา้พกัอาศยัเฉล่ียอยู่ท่ี 91% ( ปี 2560 อยู่ท่ี 87% ) เน่ืองจากบริษทัฯ  มีลูกคา้ท่ีจอง
ผ่านระบบการจองห้องพกัออนไลน์เพ่ิมข้ึนและอตัราค่าห้องพกัเฉล่ียส าหรับไตรมาส 3 ปี 2561 มีการ
ปรับตวัสูงข้ึน 7% เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากมีความตอ้งการจองหอ้งพกัจ านวนมาก จึง
ส่งผลใหบ้ริษทัฯสามารถปรับราคาค่าหอ้งพกัไดสู้งข้ึน ประกอบกบัในช่วงเดือนตุลาคมของปี 2560 บริษทั
ฯ มีหอ้งพกัเพ่ิมข้ึนจากเดิมจ านวน 5 หอ้ง และมีรายไดจ้ากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืมเพ่ิมข้ึน จากการจดั
เล้ียงของกลุ่มสมัมนาและงานแต่งงาน  

  
ล่าสุด เม่ือวนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2561 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ไดมี้มติอนุมติัเก่ียวกบัการเช่าท่ีดินเน้ือท่ี 2 ไร่ 3 
งาน 56.6 ตารางวา ซ่ึงตั้งอยู่บนถนนเพชรบุรี ระหว่างซอยเพชรบุรี 23-31 โดยบริษทัฯมีวตัถุประสงคท่ี์จะน าท่ีดิน
ดงักล่าวมาพฒันาโครงการเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงกลางคืน ต่อยอดโครงการ  เดอะ นีออน ไนท ์บาซาร์ โดยบริษทัฯ จะ
ไดรั้บประโยชน์จากรายไดค่้าเช่าและค่าบริการท่ีเพ่ิมข้ึนจากโครงการดงักล่าวนอกเหนือจากโครงการของบริษทัฯ 
ท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั โดยบริษทัฯ จะช าระค่าตอบแทนการเช่าท่ีดินเป็นงวดรายปีและช าระค่าเช่าล่วงหนา้รายปีรวมเป็น
จ านวนเงินตลอดระยะเวลาการเช่า 3 ปีทั้งส้ินไม่เกิน 30 ลา้นบาท  
 
ดา้นความคืบหนา้โครงการต่างๆ นายสมชาย กล่าวว่าเพ่ิมเติมว่า “บริษทัฯเตรียมเปิดตวั ศูนยก์ารคา้ เดอะ มาร์เก็ต 
แบงคอก ซ่ึงเป็นโครงการมิกซ์ยูส ท่ีตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพฯ บนพ้ืนท่ี 21 ไร่ มูลค่าโครงการรวม 9,000 ลา้นบาท 
ประกอบดว้ย ศูนยก์ารคา้ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก /โรงแรม 2 อาคาร ท่ีบริหาร โดย แมริออท อินเตอร์เนชัน่ แนล 
ไดแ้ก่โรงแรม ม็อกซ่ี โฮเทล แบงคอก ราชประสงค์ /โรงแรม แฟร์ฟิลด์ บาย  แมริออท  แบงคอก ราชประสงค์ / 
และอาคารส านกังาน เดอะ แพลทินมั ทาวเวอร์” 
 
ส าหรับศูนยก์ารคา้ เดอะ มาร์เก็ต  แบงคอก เตรียมเปิดให้บริการวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2562 นั้น มีมูลค่า
ก่อสร้างรวม 4,400 ลา้นบาทพร้อมท าการตลาดและประชาสัมพนัธ์มูลค่ารวม 140 ลา้นบาท อาทิ การจดั
แคมเปญกิจกรรมส่งเสริมการขาย การซ้ือส่ือโฆษณาประชาสัมพนัธ์ เพื่อสร้างให้ เดอะ มาร์เก็ต  แบงคอก 
เป็นสุดยอดมาร์เก็ต แห่งอาหาร แฟชัน่ และท่ีเท่ียวในฝัน ของคนกรุงเทพฯ และนกัท่องเท่ียว จากทัว่โลก 
โดยตั้งกลุ่มลูกคา้เป้าหมายชาวไทย 50% ต่างชาติ 50 % และตั้งเป้าทราฟฟิก(Traffic)   ภายในศูนยก์ารคา้ฯ 
ประมาณ  3 ลา้นคน/เดือน  
 
ฝ่ายส่ือสารการตลาดและประชาสัมพนัธ์ บมจ. เดอะ แพลทนัิม กรุ๊ป 
คุณรัชดาภรณ์  บุญต่อ โทร. 02-121-8000 # 218 
คุณวนิดา  ปราบภยั โทร. 02-121-8000 # 218 มือถือ 083-811-3357 
ติดต่อสอบถามรายละเอยีดตามเพิม่เติมได้ที ่: IR PLUS 
คุณสารภี       สายะเวส (จูน)โทร : 02-022-6200 ต่อ 610, 081-854-8170, E-mail : sarapee@irplus.in.th 
คุณจุฬารัตน ์ เจริญภกัดี (ฟ้า) โทร : 02-022-6200 ต่อ 611, 099-362-9462,  E-mail : jurarat@irplus.in.th 
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