
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์                วันท่ี  17  พฤษภาคม  2562  
 

เดอะ แพลทนัิม กรุ๊ป เผยผลงานไตรมาส 1 ปี 62 รายได้ 604 ล้านบาท ก าไร 201 ล้านบาท 
    

** PLAT เผยผลงาน งวดไตรมาส 1 ปี 62 มีรายได้ 604 ล้านบาท ก าไรสุทธิ 201 ล้านบาท 
** โครงการเดอะมาร์เก็ต เฟส 2 จะเร่ิมก่อสร้างในช่วงไตรมาส 4/62 คาดเปิดให้บริการครบทุก
ส่วน ภายในไตรมาส4/64 ซึ่งจะท าให้ปี 65 คาดว่ารายได้จะแตะระดับ 5,000 ล้านบาท 

 

นายอธิพงศ์ อมาตยกุล กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) หรือ 
PLAT ผู้ประกอบธุรกิจพัฒนาศูนย์การค้าส่งและค้าปลีกเพ่ือการพาณิชย์ และธุรกิจโรงแรม เปิดเผยว่า            
ผลการด าเนินงานงวดไตรมาส 1/2562  มีรายได้ท่ีขยายตวัตามแผน สะท้อนการวางกลยทุธ์ทางธุรกิจท่ีมี
ประสิทธิภาพ โดยมีรายได้รวม 604 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 14% เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัปีก่อนนีท่ี้มีรายได้อยู่ท่ี 
531 ล้านบาท ทัง้นี ้มาจากธุรกิจหลกัคือ ธุรกิจให้เชา่และบริการ และธุรกิจโรงแรม 
      
ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ งวดไตรมาส 1 ปี 2562  ( สิน้สุดวันท่ี 31 มีนาคม 2562)            
โดยเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปี 2561 มีรายละเอียด ดังนี ้

- รายได้รวม 604 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 73  ล้านบาท หรือ 14%   
- ก าไรขัน้ต้นจากธุรกิจหลกัรวม 330 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 7 ล้านบาท หรือ 2%   
- ก าไรสทุธิรวม 201 ล้านบาท ลดลง 2 ล้านบาท หรือ 1%  

      

ปัจจัยที่สนับสนุนการเตบิโตของรายได้ที่เพิ่มขึน้ในงวดไตรมาส 1 ปี 2562 ประกอบด้วย
รายละเอียด ดังนี ้

- รายได้จากการให้เช่าและบริการ เพิ่มขึน้จ านวน 73 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ 14% เม่ือเทียบกบังวด
เดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจากการเปิดโครงการใหมคื่อ โครงการ เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก รวมถึงการ
ขยายต่อเน่ืองของโครงการ เดอะ นีออน ไนท์ บาร์ซาร์ เฟส 2 ทัง้นี ้บริษัทฯ ยงัสามารถเพิ่มรายได้
จากการบริหารจดัการพืน้ท่ีส่วนกลางของโครงการ เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์  ให้สูงขึน้จาก             
การจัดกิจกรรม (Event) และส่วนงานสนับสนุนทางการตลาด (Marketing Sponsorship)              
ส่งผลให้รายได้ส่วนนีเ้พิ่มขึน้จ านวน 7 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 16 เม่ือเปรียบเทียบกับงวด
เดียวกันของปีก่อน  นอกจากนีบ้ริษัทฯ ได้ขยายช่วงเวลาการเปิดให้บริการของโครงการ เดอะ 
นีออน ไนท์ บาซาร์ ตัง้แตเ่ดือนตลุาคม 2560 จากเดมิท่ีเปิดให้บริการเพียง 5 วนั เป็นเปิดให้บริการ
ทกุวนั จึงมีการปรับเพิ่มราคาคา่เช่าพืน้ท่ีดงักล่าว และเปิดให้บริการทกุวนั ตลอดจนเดือนมีนาคม 
2562 บริษัทฯ ได้มีการขยายพืน้ท่ีและเพิ่มจ านวนร้านค้าเพ่ือเปิดให้บริการโครงการ เดอะ นีออน 
ไนท์ บาซาร์ เฟส 2 สง่ผลให้บริษัทฯ มีรายได้ จากการให้เชา่และบริการเพิ่มมากขึน้                       
- รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม อยู่ท่ี 111 ล้านบาท เพิ่มขึน้จ านวน  1 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึน้ 1% เม่ือเทียบกับงวดเดียวกันปีก่อน ซึ่งมาจากรายได้การขายอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ี



 
 

เพิ่มขึน้จ านวน 2 ล้านบาท คิดเป็นเพิ่มขึน้ร้อยละ 8 เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน เน่ืองจาก
บริษัทฯได้มีการเปล่ียนแปลงรายการอาหารและเคร่ืองด่ืมให้มีความหลากหลายทัง้บุฟเฟ่ต์และ
แพ็คเกจอาหารและเคร่ืองด่ืมส าหรับกลุ่มลูกค้าท่ีมาประชุมสมัมนา จึงส่งผลให้บริษัทฯมีรายได้
จากการขายอาหารและเคร่ืองดื่มเพิ่มสงูขึน้  

 

ในขณะเดียวกันบริษัทฯ มีรายได้ค่าห้องพักลดลงจ านวน 1 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 1 เม่ือ
เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากบริษัทฯมีอัตราค่าเช่าห้องพักเฉล่ียส าหรับไตรมาสท่ี 1  
ของปี 2562 เท่ากบั 3,472 บาท/ห้อง/คืน ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งเท่ากบั 3,523 บาท/ห้อง/คืน 
อย่างไรก็ตามบริษัทฯยังคงมีอัตราการเข้าพักเฉล่ียอยู่ท่ีอัตราร้อยละ 95 (ไตรมาสท่ี 1 ของปี 2561 อตัรา
ร้อยละ 94)  

 

 นายอธิพงศ์ กล่าวเพิ่มเติมถึงความคืบหน้าโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ ว่าได้เปิดตวั ศนูย์การค้า 
เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการมิกซ์ยูสในโปรเจค เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก ท่ีตัง้อยู ่          
ใจกลางย่านราชประสงค์  บนถนนราชด าริ ด้วยพืน้ ท่ี  21 ไร่ มูลค่าโครงการรวม 9,000 ล้านบาท 
ประกอบด้วย ศนูย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก / โรงแรม 2 อาคาร บริหาร โดย แมริออท อินเตอร์เนชัน่
แนล ได้แก่ ม็อกซ่ี โฮเทล แบงคอก ราชประสงค์ / โรงแรม แฟร์ฟิลด์ บาย แมริออท แบงคอก ราชประสงค์ / 
และอาคารส านกังาน เดอะ แพลทินมั ทาวเวอร์ ส าหรับศนูย์การค้า เดอะ มาร์เก็ต  แบงคอก เฟสแรก ซึ่ง
เปิดให้บริการเม่ือวนัท่ี 14 ก.พ.2562 ท่ีผา่นมา  
 

"ขณะท่ีโครงการเดอะมาร์เก็ต เฟส 2 จะเร่ิมก่อสร้างในชว่งไตรมาส 4/62  ทัง้หมดท่ีเราท าอยู่ ไม่ว่า
จะเป็นศนูย์การค้า เดอะมาร์เก็ต แบงคอก โรงแรมม็อกซ่ี โฮเทล แบงคอก ราชประสงค์  โรงแรมแฟร์ฟิลด์ 
บาย แมริออท แบงคอก ราชประสงค์ และอาคารส านกังาน เดอะ แพลทินมั ทาวเวอร์ คาดจะเปิดให้บริการ
ครบทกุส่วนภายในไตรมาส4/64 ซึง่จะท าให้ปี 65 คาดวา่รายได้จะแตะระดบั 5,000 ล้านบาทได้ ด้านธุรกิจ
โรงแรมในช่วง 4 เดือนท่ีผ่านมาของปี 2562 มีอตัราการเข้าพกัมากกว่า 90% จากภาพรวมทัง้ปี 61 อยู่ท่ี 
91% ในปีนีค้าดว่าจะมากกว่าปีก่อน แต่อย่างไรก็ตาม ต้องติดตามสถานการณ์  ในคร่ึงปีหลงั เพราะยงัมี
ปัจจยัท่ีต้องติดตามต่อเน่ืองจากสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและรวมถึงรัฐบาลชุดใหม่ ว่าจะมีมาตรการ
กระตุ้นเศรษฐกิจอยา่งไรออกมาหรือไม่” นายอธิพงศ์ กลา่วสรุป 

 

 
ตดิต่อสอบถามรายละเอียดตามเพิ่มเตมิได้ที่ : IR PLUS 
คณุสารภี          สายะเวส    (จนู) โทร : 02-022-6200 ตอ่ 610, 081-854-8170, E-mail : sarapee@irplus.in.th 
คณุจฬุารัตน์     เจริญภกัดี   (ฟ้า) โทร : 02-022-6200 ตอ่ 611, 099-362-9462,  E-mail : jurarat@irplus.in.th 
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