
 

ข่าวประชาสมัพนัธ์                                                                                                                    วนัท่ี 16 สิงหาคม 2560             

เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป คาดรายได้ปี 60 นิวไฮ มโีอกาสแตะ 2,000 ลบ. 
 

• เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป โชว์นิ วไฮ ก าไร ค ร่ึงปีแรกของ 2560 จ านวน 371 ล้านบาท  คาดรายได้ทั้ งปี  2560  
แตะ 2,000 ลา้นบาท 
• โครงการใหม่ The Market Bangkok (เดอะ มาร์เกต็ แบงคอก) ผลตอบรับจากร้านคา้ดีเกินคาด 

• นักท่องเท่ียวอาเซียนก าลงัซ้ือสูง แห่ช้อป เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ “The Best Wholesale Fashion HUB of 
ASEAN” อตัราไหลเวียนลูกคา้ไทย-ต่างชาติใชบ้ริการเพ่ิมข้ึน 15% 
 

บริษทั เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) หรือ PLAT ผูน้ าดา้นการพฒันาอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการพาณิชย์ โชว์
นิวไฮ  ผลประกอบการงวดคร่ึงปีแรกของปี 2560 บริษทัมีก าไร 371 ลา้นบาท และคาดวา่ปี 2560  บริษทัจะมีรายไดร้วมแตะ 
2,000 ลา้นบาท จากการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจดัการโครงการปัจจุบนัและโครงการใหม่ รวมทั้ง การเพ่ิมรายได้
ส่วนเพ่ิมของศูนย์การค้า ทั้ งน้ีบริษัทจะมีรายได้เติบโตอย่างก้าวกระโดดในปี 2562 จากการเปิดโครงการ The Market 
Bangkok  ในไตรมาส 4/2561  
 

นายชาญชัย  พันธ์ุโสภา กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) กล่าวว่า ผลการ
ด าเนินงานของบริษทังวดคร่ึงปีแรกของปี2560 บริษทั มีรายไดร้วม 997 ลา้นบาท เติบโต 9% มีก าไรสุทธิจ านวน 371 ลา้น
บาท เพ่ิมข้ึน 8% เม่ือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นการเติบโตจากรายไดธุ้รกิจให้เช่าและบริการ 
15% เป็นการเติบโตรายไดจ้ากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 14% และรายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรม 6% โดยบริษทัมี
ก าไรขั้นตน้ส าหรับธุรกิจหลกัเฉล่ีย 62% เป็นจ านวน 575 ลา้นบาท หรือเติบโต 15%  

รายไดจ้ากธุรกิจใหเ้ช่าและบริการเติบโตข้ึนจากการปรับเพ่ิมข้ึนของอตัราค่าเช่าพ้ืนท่ีของโครงการ เดอะ แพลทินมั 
แฟชั่น มอลล์ และการบริหารจดัการพ้ืนท่ีส่วนกลางศูนยก์ารคา้เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ เพ่ือเพ่ิมรายไดอ่ื้นๆ ให้แก่
บริษทั รวมทั้ง บริษทัฯไดเ้ปิดโครงการพ้ืนท่ีใหเ้ช่าแห่งใหม่ คือ โครงการตลาดนีออนในเดือนธนัวาคม 2559    

ส่วนรายไดจ้ากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม เพ่ิมข้ึนจากนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติท่ีเขา้มาใชบ้ริการ
ภายในศูนยอ์าหารเพ่ิมมากข้ึน โดยคร่ึงปีแรกของปี 2560 บริษทัมีจ านวนคนเขา้ศูนยเ์พ่ิมข้ึน 15% เม่ือเปรียบเทียบจากงวด
เดียวกนัจากปีก่อน และบริษทัไดมี้การปรับเปล่ียนร้านอาหารภายในศูนยอ์าหารใหมี้ความหลากหลายเพ่ิมข้ึน เพ่ือตอบสนอง
ความตอ้งการของลูกคา้ทุกกลุ่ม 

ดา้นรายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรมเพ่ิมข้ึนจากอตัราค่าห้องพกัอาศยัเฉล่ียปรับตวัสูงข้ึนเม่ือเปรียบเทียบกบั
งวดเดียวกนัของปีก่อน ซ่ึงมาจากกลุ่มลูกคา้ Meetings, Incentives, Conferences, and Events (MICE)  ท่ีเพ่ิมสูงข้ึน โดยกลุ่ม
ลูกคา้ดงักล่าว มีอตัราค่าห้องพกัอาศยัอยู่ในระดบัราคาท่ีสูง ประกอบกบั โรงแรมไดมี้การน าเสนอให้ลูกคา้ท่ีเขา้พกัมีการ
อพัเกรด (upgrade) หอ้งพกัดว้ยแพคเกจท่ีน่าสนใจและคุม้ค่าจึงส่งผลใหอ้ตัราค่าหอ้งพกัเฉล่ีย(Average Room Rate) งวดแรก 
2560 เพ่ิมข้ึน 6% รวมทั้งบริษทัมีการจดัโปรโมชัน่บุฟเฟ่ต์ท่ีหลากหลาย เพ่ือตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ส่งผลให้
รายไดจ้ากการขายอาหารของโรงแรมเพ่ิมสูงข้ึน 

 



 

ส าหรับ โครงการ Talad Neon - Down Town Night Market ซอยเพชรบุรี 23-29 ปัจจุบนั โครงการน้ีเป็นท่ีรู้จกัมาก
ยิ่งข้ึนทั้งกลุ่มคนไทยและนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ รวมทั้ง เป็นจุดนัดหมายของกลุ่มสังสรรค์และนักชิมหรือผูท่ี้ช่ืนชอบ
บรรยากาศการชอ้ปชิลๆ ยามค ่าคืน  ล่าสุดเม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม มีคณะนกัท่องเท่ียวจากประเทศอินโดนีเซียไดแ้วะมาเยี่ยม
ชมตลาดนีออนมากกว่า 300 คน โดยใชร้ถบสั 5 คนั และรถตุ๊กๆอีกกว่า 90 คนั ซ่ึงสร้างสีสนัและบรรยากาศท่ีสนุกสนานเป็น
อย่างมาก จากการท่ีตลาดนีออนมีร้านคา้ให้เลือกชอ้ปอย่างมากมายแลว้  นอกจากน้ี บริษทัยงัมีการจดักิจกรรมท่ีสร้างสีสัน
ให้แก่โครงการอย่างต่อเน่ืองทุกเดือนอีกดว้ย เช่น เม่ือวนัท่ี 21-25 มิถุนายนท่ีผ่านมา  มีการจดักิจกรรมดนตรี “คอนเสิร์ตติด
ฝน” จาก 20 กลุ่มศิลปินอินด้ี การจดัการแสดง “ตลาดนีออนไทยโชว”์ ตามแนวคอนเซ็ปต์อนุรักษ์ไทย  เม่ือวนัท่ี 19-23 
กรกฎาคม ท่ีผ่านมา และวนัท่ี 23-27  สิงหาคมน้ี จะมีการจดัการแสดง “ตลาดนีออนไทยโชว”์ ตามคอนเซ็ปต์ไทยประยุกต ์
พร้อมเตรียมกิจกรรมท่ีน่าสนใจไวอี้กมากมายตลอดปีน้ี  

ดา้นโรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินมั มีการจดักิจกรรมใหม่ๆเอาใจนกัท่องเท่ียวช่วงปลายปี อาทิ ปาร์ต้ีส่งทา้ยปี
เก่าตอ้นรับปีใหม่ ปาร์ต้ีริมสระน ้าชั้น 9 บุฟเฟ่ตว์นัคริสตม์าส และบุฟเฟ่ตฉ์ลองปีใหม่ท่ีหอ้งอาหารเดอะ สแควร์ พร้อมรับฟัง
ดนตรีสุดไพเราะช่วงกลางคืนทุกวนัจากดีเจและวงดนตรีชั้นน าท่ีบาร์นายน์ เบียร์ และการ์เดน้ รูฟท็อปบาร์ชั้น 9 ของโรงแรม
อีกดว้ย นอกจากน้ี ทุกๆ 2 เดือนท่ีหอ้งอาหารเดอะ สแควร์ ยงัมีการจดัโปรโมชัน่บุฟเฟ่ตอ์าหารต่างๆ เพ่ือเอาใจนกัท่องเท่ียว
และลูกคา้คนไทยอีกดว้ย 

ส าหรับการก่อสร้างโครงการ The Market Bangkok  ศูนยค์า้ปลีกขนาดใหญ่มีพ้ืนท่ีก่อสร้างรวม 195,000 ตร.ม.คอน
เซ็ปทผ์สมผสานความเป็นไทยและความเป็นสากลไวด้ว้ยกนัอย่างลงตวั มูลค่าการลงทุน 5,800 ลา้นบาท  บนพ้ืนท่ีโครงการ 
20 ไร่ จะเปิดใหบ้ริการช่วงปลายปี 2561 

ส าหรับโครงการ Ratchaprasong Walk หรือ R Walk (เดิมช่ือ “Bangkok Skyline”) ซ่ึงเป็นโครงการร่วมทุนระหว่าง
เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป และกลุ่มเกษร มีมูลค่าการลงทุนประมาณ 400 ลา้นบาท ระยะทางโดยรวม 500 เมตร ความกวา้ง 6 เมตร 
ซ่ึงปัจจุบนั โครงการดงักล่าวก่อสร้างแลว้เสร็จเม่ือวนัท่ี 29 มีนาคม 2560 และเปิดให้ประชาชนทัว่ไปใชบ้ริการแลว้ โดยมีผู ้
มาใชบ้ริการมากถึง 58,000 คน/วนั ซ่ึงโครงการต่อเช่ือมเส้นทางและสถานท่ีส าคญั ไดแ้ก่ ศูนยก์ารคา้ เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ 
มอลล ์โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินมั  โครงการในอนาคต The Market Bangkok   บ๊ิกซี อาคารเกษรวิลเลจ อาคารอมัริ
นทร์ พลาซ่า ต่อไปยงั BTS สถานีชิดลม และ BTS สถานีสยาม โดยในปัจจุบนัน้ีมียอดผูม้าใชบ้ริการไหลเวียนเขา้ศูนยก์ารคา้
เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล ์ประมาณ 15%ของยอดผูใ้ชบ้ริการต่อวนั 

ส าหรับเดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล ์ศูนยค์า้ส่งแฟชัน่ชั้นน าในกลุ่มประเทศอาเซียน “The Best Wholesale Fashion 
HUB of ASEAN” ยงัคงเดินหน้าแผนการตลาดเพ่ือเพ่ิมจ านวนผูเ้ขา้ใชบ้ริการ และเพ่ิมยอดขายให้กบัร้านคา้อย่างต่อเน่ือง 
โดยสถานการณ์นกัท่องเท่ียวในปัจจุบนั ตั้งแต่ตน้ปี 2560 ยงัมีกลุ่มนกัท่องเท่ียวก าลงัซ้ือสูงยงัคงแห่ชอ้ปอย่างลน้หลาม ส่วน
ใหญ่มาจากกลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวอินโดนีเซียท่ีมีเขา้มาเพ่ิมมากข้ึน นอกจากน้ี ยงัมียงักลุ่มนกัท่องเท่ียวชาวเวียดนาม อินเดีย
และพม่าท่ีเร่ิมเขา้มาใชบ้ริการมากข้ึนตั้งแต่ปี 2558 ถึงปัจจุบนั                        

ส่วนแผนการส่งเสริมการขายและการเพ่ิมยอดขายให้กบัร้านคา้ภายในศูนยไ์ดมี้การจดักิจกรรมมากมาย เช่น การ
อบรมใหค้วามรู้ การจดั Business Matching และการจดักิจกรรมโปรโมชัน่ใหก้บัลูกคา้ เพ่ือกระตุน้การจบัจ่ายใชส้อยและเพ่ิม
ประสบการณ์ใหม่ใหก้บันกัชอ้ป ซ่ึงถือเป็นศูนยแ์ฟชัน่คา้ส่งแห่งเดียวในเมืองไทยท่ีอดัแน่นดว้ยกิจกรรมเอาใจลูกคา้ตลอดทั้ง
ปี ส่งผลให้ไดรั้บคดัเลือกจากการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย ททท. ให้เป็น 1 ใน 10 Shopping Mall ท่ีไดรั้บความนิยมจาก
นกัท่องเท่ียวชาวจีนมากท่ีสุดต่อเน่ือง 3 ปีซอ้นกนั    

 
 



 

 
นอกจากน้ี บริษทัยงัใหค้วามส าคญักบัการพฒันาการก ากบักิจการท่ีดีและCSRอย่างต่อเน่ือง โดยล่าสุดเม่ือวนัท่ี 28 

มิถุนายนท่ีผา่นมา บมจ.เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป ไดรั้บใบประกาศนียบตัรรับรองการเป็นสมาชิกในโครงการแนวร่วมปฏิบติัของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต (CAC) และในวนัท่ี 25 สิงหาคมน้ี บริษทัเตรียมรับรางวลัสถานประกอบการดีเด่น ดา้น
แรงงานสัมพนัธ์และสวสัดิการแรงงานระดบัประเทศเป็นปีท่ี 5 ปีต่อเน่ืองติดต่อกนั ประกอบกบั บริษทัไดใ้ห้ความส าคญั
ส าหรับกิจกรรมช่วยเหลือสังคม โดยบริษัท  ได้จัดตั้ งกล่องรับบริจาคเงินช่วยเหลือผู ้ประสบอุทกภัยพ้ืนท่ีภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ โดยตั้งกล่องบริจาคไวท่ี้จุดประชาสัมพนัธ์ ศูนยก์ารคา้ เดอะ แลทินมั แฟชัน่ มอลล ์ โรงแรมโนโวเทล 
กรุงเทพ แพลทินมั ประตูน ้า  โครงการตลาดนีออน ถนนเพชรบุรี 23-29  ศูนยก์ารคา้ เดอะ วอร์ฟ สมุย เพ่ือเป็นศูนยร์วมน ้าใจ
ชาวไทยไดช่้วยเหลือกนั โดยจะน าส่งมอบหน่วยงานท่ีใหก้ารช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภยัในล าดบัต่อไป  
 
  

……………………………………………………………………. 
 
สอบถามราย ละเอยีดเพิม่เตมิได้ที่  :  
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