ข่ าวประชาสั มพันธ์

วันที่ 3 กันยายน 2562
เดอะ แพลทินัม กรุ๊ ป ประกาศรายได้ ครึ่งปี แรก 1,254 ล้านบาท โต 20%

• PLAT ผลงานครึ่งปี แรก รายได้ 1,254 ลบ. โชว์กาไร 379 ลบ.
นายสมชาย วรุ ณพันธุ ลักษณ์ รองกรรมการผูจ้ ดั การและประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านการเงิ น บริ ษ ทั
เดอะ แพลทิ นัม กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) หรื อ PLAT ผูป้ ระกอบธุ รกิ จพัฒ นาศู น ย์ก ารค้าส่ งและค้าปลี ก เพื่ อการ
พาณิ ชย์ และธุ รกิ จโรงแรม เปิ ดเผยว่า ผลงานครึ่ งปี แรกรายได้อยู่ที่ 1,254 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 207 ล้านบาท หรื อ
20% มีกาไรอยูท่ ี่ 379 ล้านบาท ลดลง 23 ล้านบาท หรื อ 6% จากงวดเดียวกันของปี ก่อน มาจากธุ รกิจให้เช่าและ
บริ การ ธุ รกิจโรงแรม ธุ รกิ จอาหารและเครื่ องดื่ม ซึ่ งเป็ นรายได้หลักของบริ ษทั ฯ โดยกาไรขั้นต้นจากธุ รกิจหลัก
ครึ่ งปี แรก 2562 รวม 652 ล้านบาท เพิม่ ขึ้น 8 ล้านบาท หรื อ 1%
ปั จจัยหลักที่ส่งเสริ มอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นในงวดครึ่ งปี แรก แบ่งตามประเภทรายได้ดงั นี้
-รายได้ จากการให้ เช่ าและบริการรวม 862 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 200 ล้านบาท คิดเป็ น 30% เมื่อเทียบกับงวด
เดี ยวกันของปี ก่อน เนื่ องจากการเปิ ดโครงการใหม่ โครงการเดอะ มาร์ เก็ต แบงคอก เมื่อวันที่ 14 ก.พ.2562
และโครงการ เดอะ นี ออน ไนท์ บาซาร์ เฟส 2 ในเดื อนธ.ค.2561 นอกจากนี้ บริ ษทั ฯยังสามารถเพิ่มรายได้
จากการบริ หารจัดการพื้นที่ส่วนกลางของโครงการ เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ให้สูงขึ้น
-รายได้ จากการประกอบกิจ การโรงแรมรวม 217 ล้านบาท เพิ่ ม ขึ้ น 10 ล้านบาท คิดเป็ น 5% จากงวด
เดี ยวกันของปี ก่ อน เนื่ องจากมี อตั ราการเข้าพักเฉลี่ ยสู งขึ้ น โดยในครึ่ งปี แรกปี 2562 โรงแรม โนโวเทล
กรุ งเทพ แพลทิ นัม ประตู น้ า มี อตั ราเข้าพัก เฉลี่ ย 94% เพิ่ ม ขึ้ นจากงวดเดี ยวกันของปี ก่ อนที่ มี อตั รา 91%
เนื่องจากมีความต้องการจองห้องพักจานวนมาก
-รายได้ จากการขายอาหารและเครื่ องดื่ม ภายในโครงการ เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ รวม 126 ล้าน
บาท ลดลง 5 ล้านบาท หรื อลดลง 4% จากงวดเดี ยวกันของปี ก่ อน เนื่ องจากผลกระทบจากมลภาวะทาง
อากาศในกรุ งเทพมหานคร ช่วงต้นไตรมาส 1/2562 และการชะลอตัวของจานวนนักท่องเที่ยวที่เดิ นทางเข้า
ประเทศไทยในช่วงครึ่ งปี แรกของปี 2562
ด้านความคืบหน้าโครงการต่างๆ การก่อสร้ างโครงการโรงแรมฮอลิ เดย์ อินน์ รี สอร์ ท จานวนห้องพัก
127 ห้อง และโรงแรม ฮอลิ เดย์ อินน์ เอกซ์เพรส จานวนห้องพัก 202 ห้อง รวมจานวนห้องพักทั้งหมด 329 ห้อง
ขณะนี้มีความคืบหน้าแล้ว 22% โดยทั้ง 2 โรงแรม มีกาหนดการเปิ ดให้บริ การ ประมาณช่วงไตรมาส 3 ปี 2563
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