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ข่าวประชาสัมพนัธ์            วนัท่ี 17 สิงหาคม 2559 
 

เดอะ แพลทนัิม กรุ๊ป โชว์งบคร่ึงปีแรกก ำไร 344 ลบ.เพิม่ขึน้ 15% 
เดินหน้ำธุรกจิหลกัศูนย์ค้ำส่ง อดัฉีดงบ  20 ล้ำนบำท จัดกจิกรรมกระตุ้นก ำลงัซ้ือถึงส้ินปี 

พร้อมเปิดกลยุทธ์ผลกัดัน 10 ร้ำนค้ำ SMEs ต้นแบบ ในโครงกำร The Platinum Empowering SMEs 
 
  “เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป” โชวผ์ลประกอบการ 6 เดือนแรกของปีน้ี โกยก าไร 344 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 
15% โชว์อัตราการเช่าพื้นท่ีในศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ สูงถึง 99% เผยแนวโน้มผล
ประกอบการคร่ึงปีหลงั 2559 เติบโตอยา่งแขง็แกร่งจากคร่ึงปีแรกท่ีผลงานออกมาดี 
 

นำยชำญชัย พันธ์ุโสภำ  กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทั เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) หรือ 
PLAT ผูน้ าด้านการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการพาณิชย ์เปิดเผยถึงผลการด าเนินงานของบริษทัฯ และ
บริษทัย่อยคร่ึงแรกปี 2559 ว่า มีก าไรสุทธิจ านวน 344 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจ านวน 45 ล้านบาท หรือ 15 % 
เน่ืองจากมีการปรับเพิ่มค่าเช่าประจ าปีในช่วง  ไตรมาสท่ี 4 ของปี 2558 ท าให้มีการเพิ่มข้ึนของรายไดจ้าก
พื้นท่ีเช่าและบริการจากการปรับเปล่ียนพื้นท่ีบางส่วนของร้านอาหารท่ีบริษทัฯด าเนินงานเองเป็นพื้นท่ีเช่า 
รวมทั้งการเพิ่มพื้นท่ีให้เช่าจดังานและการให้เช่าพื้นท่ีป้ายโฆษณาภายในศูนยก์ารคา้และอตัราการเช่าพื้นท่ี
ในศูนยก์ารคา้เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลลท่ี์สูงถึง 99%ในขณะท่ีตน้ทุนเพิ่มข้ึนเพียง 1 %  

 
ส าหรับรายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินมั ประตูน ้ า  ไตรมาสท่ี 2 

ของปี 2559 จ านวน 85 ลา้นบาท ซ่ึงเท่ากบังวดเดียวกนัของปีก่อน และยอดสะสม 6 เดือนของปี 2559 บริษทั
ฯมีรายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรมเท่ากบั 173 ลา้นบาท อตัราการเขา้พกัอาศยัของลูกคา้งวดคร่ึงปี
ของปี 2559 เท่ากบั 85 % พร้อมเตรียมโปรโมชัน่ใหม่เอาใจลูกคา้ไวม้ากมาย เช่น Platinum High Tea Buffet  
ท่ีเปิดให้บริการทุกวนัตั้งแต่เวลา 14.30-17.30 น. ณ แพลทินมั เลานจ ์และพิเศษสุดส าหรับเดือนกนัยายน - 
ตุลาคม พบกบั International Dinner Buffet ไฮไลทเ์มนูปู  ท่ีหอ้งอาหารเดอะสแควร์   
   
ส ำหรับควำมคืบหน้ำด้ำนกำรลงทุนในอนำคต  

โครงการ เดอะ มาร์เก็ต มีมูลค่าประมาณ 5,800 ล้านบาท มีความคืบหน้าการก่อสร้างด้านงาน
เสาเขม็เจาะอาคาร M1,M2 ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแลว้  ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งก่อสร้างงาน Substructure (งาน
โครงสร้างส่วนใตดิ้น)  ภายในเดือนสิงหาคม 2559 จะจดัประกวดราคาคดัเลือกผูรั้บเหมา Superstructure 
(Main Contractor)คาดว่าจะเร่ิมงานก่อสร้างอาคารส่วน Superstructure (อาคารส่วนเหนือระดบัพื้นดิน) ได้
ประมาณเดือนมกราคม 2560 
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ดา้นโครงการทางเดินลอยฟ้า แบงคอก สกายไลน์ เป็นโครงการร่วมทุน ของกลุ่มแพลทินมัและกลุ่ม
เกษร ปัจจุบนั ไดเ้ปิดให้บริการทดลองใชแ้ลว้ในเฟส ท่ี 1 จากจุดทางเช่ือมบริเวณทางเขา้ชั้น 2  ระหวา่งโซน 
2และโซน 3 ของศูนยก์ารคา้ เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์   และโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินมั ขา้ม
คลองแสนแสบ ต่อเน่ืองถึงบริเวณด้านหน้า โครงการ เดอะ มาร์เก็ต บนถนนราชด าริ  โดยเฟส 1 น้ี เดอะ 
แพลทินัม กรุ๊ป ใช้เงินลงทุนการก่อสร้างเองไปทั้งหมด 262ลา้นบาท มีความยาวทั้งหมด 300 เมตร  ความ
กวา้งทางเดิน 5.8 เมตร จ านวนผูใ้ช้บริการเฉล่ีย 50,000 คนต่อวนั ส่วนเฟส 2 จะเช่ือมต่อจากเฟส 1 ผ่าน 
โครงการ เดอะ มาร์เก็ต  ห้างสรรพสินคา้บ๊ิกซี  อาคารเกษร อาคารอมัรินทร์ พลาซ่า และเช่ือมต่อกบัสถานี
รถไฟฟ้าชิดลม โดยบริษทัฯ จะร่วมลงทุนในงบประมาณของการก่อสร้าง  37.5 ล้านบาท  ความยาว 180 
เมตร ความกวา้งทางเดิน 3 เมตร คาดวา่จะสามารถใชบ้ริการไดใ้นช่วงปลายปีน้ี 
 

นอกจากน้ี นำยชำญชัย ยังเผยถึงแผนและกลยุทธ์ด้ำนกำรตลำดของธุรกิจหลักเช่น ศูนย์กำรค้ำ 
เดอะ แพลทินัม แฟช่ัน มอลล์ ว่ำ องค์ประกอบส ำคัญในศูนย์กำรค้ำปัจจุบัน ที่เรำให้ควำมส ำคัญที่สุดคือ
ร้ำนค้ำทั้งหมด 3,000 ร้ำนค้ำ ซ่ึงมีกลุ่มร้านคา้ชั้นน า 10 % ภายในศูนยก์ารคา้ มีรายไดเ้ฉล่ียไม่ต ่ากวา่ 1,000 
ลา้นบาทต่อปี โดยล่าสุดเราไดท้  าการส ารวจภาพรวมร้านคา้ และศึกษาพฤติกรรมกลุ่มผูซ้ื้อเป้าหมายอย่าง
ใกลชิ้ดเพื่อน าขอ้มูลมาท าแผนกิจกรรมส่งเสริมการขายให้ตอบโจทยก์ลุ่มเป้าหมายไดม้ากข้ึน ส าหรับการ
ส ารวจช่องทางการจ าหน่ายของร้านคา้ทั้งหมด   มีสัดส่วนการจ าหน่ายหน้าร้านทั้งแบบส่งและปลีก 75% 
การส่งออกจ าหน่ายต่างประเทศ (รายการสั่งสินคา้ประจ าจากลูกคา้ต่างประเทศ) 10% จ าหน่ายทางออนไลน์ 
15 % โดยสัดส่วนประเภทร้านคา้เราสามารถจ าแนกตามรูปแบบการผลิตและการเป็นเจา้ของตราสินคา้เอง
ไดด้งัน้ี  สัดส่วนร้านคา้ท่ีมีการออกแบบเองผลิตเองมี 60 % ร้านคา้ออกแบบเองและจา้งผลิต 10 %  ร้านคา้ท่ี
รับสินคา้จากแหล่งอ่ืนติดแบรนดเ์อง 10 % และร้านคา้ ท่ีรับสินคา้จากแหล่งอ่ืนๆมาจ าหน่าย 20 %  

 
ทั้งน้ีขอ้มูลดงักล่าวไดน้ ามาจดัท าเป็นโครงกำร The Platinum Empowering SMEs หรือ โครงกำร 

เดอะ แพลทินัม เสริมพลังเอสเอ็มอีเข้มแข็ง  ซ่ึงทางศูนยก์ารคา้ไดท้  าการคดัร้านเด่นมีความเป็นเอกลกัษณ์ 
แบรนดไ์ทยท่ีออกแบบดีไซน์สินคา้เองเป็นหลกั   เร่ิมตน้ดว้ย เฟส 1 ดว้ยการคดัสรรร้านคา้น าร่องจ านวน 10 
ร้านเขา้สู่แผนพฒันาศกัยภาพร้านคา้ใหห้ลากหลายครบทุกมิติ ไม่วา่จะเป็นดา้นการช่วยเพิ่มช่องทางการขาย 
การจดักิจกรรม Business Matching กับตลาดต่างประเทศท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกั เช่น สิงคโปร์ ฮ่องกง 
มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฯลฯ การท าการตลาดและประชาสัมพนัธ์ การให้ความรู้ทั้งดา้นการผลิต การตกแต่ง
ร้าน การจดัอบรมให้ความรู้ดา้นสินเช่ือกบัสถาบนัการเงิน ความรู้ดา้นภาษาองักฤษ  ทั้งน้ีเพื่อวางเป้าหมาย
ศูนยก์ารคา้ เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล ์ให้เป็นจุดหมายปลายทางศูนยร์วมคา้ส่งเส้ือผา้แฟชัน่สินคา้ดีไซน์ 
ของคนไทย ใหท้ัว่โลกรับรู้ ส าหรับร้านคา้เฟสแรก ท่ีไดค้ดัสรรมาแลว้มีดงัน้ี  
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 1.ร้านคลาสสิก แอคเซสเซอร่ี (Classic Accessories) เคร่ืองประดบัสตรีท่ีเป็นท่ีนิยม ในกลุ่มประเทศ 
CLMV  
 2.ร้านโอเอซิส (OASIS)  เส้ือผา้ส าหรับบุรุษ งานส่งออกคุณภาพดี การันตีดว้ยผลงานและ
ประสบการณ์มากวา่ 20 ปี 
 3.ร้านว ีชาแนล (V CHANEL)  ผูน้ าดา้นการผลิต ออกแบบดีไซน์แฟชัน่ผา้ยนีส์ ฟอกยอ้ม ปัก
ตกแต่ง หลากดีไซน์รับตวัแทนจ าหน่ายตามหวัเมืองใหญ่ในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบา้น 
 4.ร้านโมเดลคิดส์ (ModelKids) ชุดเด็กมีหางเสริมจินตนาวยัซนการดว้ยแบบดีไซน์สารพดัสัตว์
น่ารัก สีสันสดใส ผลิตจากผา้ฝ้าย(คอตตอน) 100% รับดีไซน์ผลิตใหผู้จ้  าหน่ายไปติดแบรนด์เองได ้
 5.ร้านเทพ็พ ์(TEPP) คอนเซ็ปทเ์ส้ือบุรุษสามญัประจ าตู ้อาทิ เส้ือกลา้ม เส้ือยดื โปโล บอด้ีไซส์ 
กางเกงชาวเล ล าลอง ใส่สบายออกแบบและผลิตเอง เนน้กลุ่มเป้าหมายต่างชาติโซนเอเชีย  
 6.ร้าน 96 สตูดิโอ (96 STUDIO) เส้ือผา้แฟชัน่บุรุษเกรดพรีเม่ียม คดัผา้คุณภาพดีตดัเยบ็แบบ
พิถีพิถนั  
 7.ร้านเชิร์ตโฟลดิง (Shirt Folding) เส้ือผา้แฟชัน่บุรุษท่ีมุ่งมัน่ตอบโจทยต์ามความตอ้งการของลูกคา้ 
มีการปรับแบบและลวดลายใหม่ๆ  อยูเ่สมอเพื่อเอาใจลูกคา้ท่ีช่ืนชอบในความหลากหลายและไม่อยากซ ้ า
ใคร            
 8.ร้านกสัโต (gusto) กระเป๋าเอนกประสงคส์ าหรับสุภาพสตรี ผลิตจากผา้และพีวซีี เคลือบกนัน ้า
คุณภาพดี เนน้โทนสีสันสดใสและสีพาสเทลมีแบบใหเ้ลือกหลายลายและหลายขนาดตอบโจทยก์ารใชง้าน
ทุกฟังกช์ัน่  
 9.ร้านทองยอ้ย(TONGYOY) เส้ือผา้สตรีสไตลดี์ไซน์เฉพาะตวั(ยนีูค) ไม่ตามกระแสแฟชัน่สร้าง
ยอดขายไดท้ั้งปี เป็นท่ีนิยมทั้งคนไทยและอาเซียน ปัจจุบนัมีผูรั้บงานไปจ าหน่ายทัว่ประเทศ 
 10.ร้านไอรดา (IRADA) เส้ือผา้สตรี ดีไซน์และตดัเยบ็เองคอนเซ็ปทห์รูดูดี เหมาะส าหรับสวมใส่
ท างานและออกงานส าคญัมิกซ์แอนดแ์มทช์ไดไ้ม่มีซ ้ า กลุ่มเป้าหมายส าหรับสาวไทยและเอเชีย  
 

ซ่ึงร้านคา้เหล่าน้ีเป็นร้านคา้เด่นท่ีมีความเขม้แข็งดา้นการท าการตลาดของตนเองอยู่แลว้เป็นส่วน
ส าคญั มีสัดส่วนการค้าทั้ งในประเทศและต่างประเทศ คิดเป็นอัตราการค้าในประเทศเฉล่ีย60%  และ
ต่างประเทศ 40 % (ส่วนใหญ่เป็นประเทศในกลุ่มอาเซียนและเอเชีย 85  % เช่นสิงคโปร์ มาเลเซีย 
อินโดนีเซีย อินเดีย เวียดนาม กมัพูชา บรูไน นอกจากน้ียงัมีกลุ่มประเทศอ่ืนๆอีก 15 % เช่นตะวนัออกกลาง 
และยโุรปบา้งในบางร้านคา้ท่ีมีการเจรจาการคา้กนั)  

โดยทางศูนยก์ารคา้เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล ์ จะเขา้ไปเสริมศกัยภาพใหเ้ขม้แขง็ใหม้ากข้ึน เพื่อ
สร้างใหเ้ป็นร้านคา้ตน้แบบให้กบัร้านคา้อ่ืนๆภายในศูนยใ์หเ้กิดแรงผลกัดนัในการปรับตวัและพฒันาตนเอง
ตามอย่างสร้างสรรค์ เพื่อจะได้สามารถแข่งขนัท าก าไรและอยู่รอดได้ ซ่ึงร้านเคา้ตน้แบบเหล่าน้ีก็ยงัยินดี
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แบ่งปันและแลกเปล่ียนประสบการณ์ให้กันและกันอีกด้วย  ถือเป็นส่ิงท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อกันระหว่าง
ผูบ้ริหารศูนยก์ารคา้และผูป้ระกอบการร้านคา้ ใหท้  าธุรกิจเดินคู่ไปดว้ยกนัอยา่งย ัง่ยนืได ้ 

ด้ำนกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรขำย ยังคงให้ควำมส ำคัญกับผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำเป็นหลักพร้อม
ตอบโจทย์ควำมต้องกำรของลูกค้ำไปด้วยกัน  จึงได้ทุ่มงบกว่ำ 20 ล้ำนบำท ตั้งเป้ำหมำยในกำรเชิญชวน
ผู้ประกอบกำรร้ำนค้ำเข้ำมำมีส่วนร่วมมำกกว่ำ 1,500 ร้ำน อย่ำงต่อเน่ือง เพ่ือช่วยสร้ำงสีสันกระตุ้นก ำลังซ้ือ
ให้คึกคักทั้งปี 2559 ณ บริเวณเดอะ แพลทินมั สตรีท ดา้นหนา้ศูนยก์ารคา้ ตามกิจกรรมดงัน้ี  

• The Platinum Clearance Sale 2016  เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 10 - 24 ส.ค. กบัมหกรรมเซลสุดคุม้ รวมพลงั 
1,500  ร้านคา้มอบส่วนลดสูงสุด 70% พร้อมลุน้รับรางวลัมากมาย ไดใ้นงาน  

• The Platinum Lingerie Party 2016  ระหวา่งวนัท่ี 26 ส.ค. – 4 ก.ย.  คดัสรรร้านคา้ประเภทชุด
ชั้นในชายหญิงทั้งแบรนดดี์และแบรนดด์งัมีคุณภาพพร้อมจดักิจกรรมแฟชัน่โชวพ์ิเศษท่ีไดแ้รง
บนัดาลใจจากภาพยนตร์เพลงมูแรงรูจ (Moulin Rouge) พร้อมชวนร่วมบริจาคชุดชั้นในสภาพดี เพื่อ
ส่งมอบใหก้บัผูต้อ้งขงัหญิงในทณัฑสถานหญิงหรือโครงการเยบ็เตา้นมเทียมเพื่อผูป่้วยมะเร็งเตา้นม   

• The Platinum City Auto Fair 2016 ระหวา่งวนัท่ี 26 – 30 ก.ย. รวมรถยนตแ์ละมอเตอร์ไซค ์และ
อุปกรณ์ตกแต่งรถ จากแบรนดช์ั้นน ามอบสิทธิพิเศษ พร้อมโชวท่ี์น่าสนใจมากมาย 

• The Platinum Thai Cuisine 2016 ระหวา่งวนัท่ี 23 – 31 ต.ค. จ  าลองบรรยากาศตลาดน ้าแบบ
โบราณจ าหน่ายอาหารคาวหวานข้ึนช่ือ 

• The Platinum Absolute Denim 2016 ระหวา่งวนัท่ี 24 พ.ย. – 5 ธ.ค. รวมพลคนรักแฟชัน่ยนีส์ พบ
สินคา้แฟชัน่ส าหรับสาวกยนีส์ทั้งหญิงและชาย ในราคาพิเศษ 

• The Platinum Gift Festival 2016  ระหวา่งวนัท่ี 21 ธ.ค. 59 – 3 ม.ค. 60  ต่ืนตาต่ืนใจกบัธีมการ
ตกแต่งศูนยก์ารคา้ตอ้นรับเทศกาลส่งทา้ยปีเก่าตอ้นรับปีใหม่ พร้อมบูธจ าหน่ายสินคา้ของขวญัของ
ฝากมากมาย 
 
พบกบักิจกรรมส่งเสริมการขายสุดหลากหลาย โดยคดัสรรร้านคา้ไฮไลทจ์ากผูป้ระกอบการชั้นน า

ในศูนยค์า้ส่ง   เดอะ แพลทินัม แฟชัน่ มอลล์  ต่ืนตาต่ืนใจกบัการแสดงและการตกแต่งธีมงานอีกมากมาย 
เพื่อตอบโจทยไ์ลฟ์สไตลน์กัชอ้ป ดว้ยการมอบประสบการณ์สร้างแรงบนัดาลใจพิเศษ ตลอดปี 2559 

 
สอบถำมรำยละเอยีดเพิม่เติมได้ที ่:  
คุณรัชดาภรณ์  บุญต่อ  081-5536797 Email : Ratchadaporn.boo@theplatinumgroup.co.th  
คุณวนิดา  ปราบภยั (ดา) 083-811-3357 Email :  wanida.pra@theplatinumgroup.co.th 
คุณสารภี    สายะเวส(จูน) โทร : 02-022-6200 ต่อ 610, 081-420-0753  Email : sarapee@irplus.in.th 
คุณจุฬารัตน์   เจริญภกัดี (ฟ้า) โทร : 02-022-6200 ต่อ 611, 089-488-8337  Email :  jurarat@irplus.in.th 


