ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 16 สิ งหาคม 2560
เดอะ แพลทินัม กรุ๊ ป คาดรายได้ ปี 60 นิวไฮ มีโอกาสแตะ 2,000 ลบ.

•
เดอะ แพลทิ นั ม กรุ๊ ป โชว์ นิ วไฮ ก าไร ครึ่ งปี แรกของ 2560 จ านวน 371 ล้า นบาท คาดรายได้ ท้ ั งปี 2560
แตะ 2,000 ล้านบาท
•
โครงการใหม่ The Market Bangkok (เดอะ มาร์เก็ต แบงคอก) ผลตอบรับจากร้านค้าดีเกินคาด
•
นักท่ อ งเที่ ยวอาเซี ย นกาลังซื้ อสู ง แห่ ช้อป เดอะ แพลทิ นัม แฟชั่น มอลล์ “The Best Wholesale Fashion HUB of
ASEAN” อัตราไหลเวียนลูกค้าไทย-ต่างชาติใช้บริ การเพิ่มขึ้น 15%
บริ ษทั เดอะ แพลทินมั กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) หรื อ PLAT ผูน้ าด้านการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการพาณิ ชย์ โชว์
นิ วไฮ ผลประกอบการงวดครึ่ งปี แรกของปี 2560 บริ ษทั มีกาไร 371 ล้านบาท และคาดว่าปี 2560 บริ ษทั จะมีรายได้รวมแตะ
2,000 ล้านบาท จากการเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพในการบริ หารจัดการโครงการปั จจุบนั และโครงการใหม่ รวมทั้ง การเพิ่มรายได้
ส่ ว นเพิ่ ม ของศู น ย์การค้า ทั้งนี้ บริ ษ ัท จะมี ร ายได้เติ บ โตอย่างก้าวกระโดดในปี 2562 จากการเปิ ดโครงการ The Market
Bangkok ในไตรมาส 4/2561
นายชาญชั ย พั นธุ์ โสภา กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริ ษ ัท เดอะ แพลทิ นัม กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) กล่าวว่า ผลการ
ดาเนิ นงานของบริ ษทั งวดครึ่ งปี แรกของปี 2560 บริ ษทั มีรายได้รวม 997 ล้านบาท เติบโต 9% มีกาไรสุ ทธิ จานวน 371 ล้าน
บาท เพิ่มขึ้ น 8% เมื่อเปรี ยบเที ยบกับงวดเดี ยวกันของปี ก่อน ซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นการเติบโตจากรายได้ธุรกิจให้เช่ าและบริ การ
15% เป็ นการเติบโตรายได้จากการขายอาหารและเครื่ องดื่ม 14% และรายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม 6% โดยบริ ษทั มี
กาไรขั้นต้นสาหรับธุรกิจหลักเฉลี่ย 62% เป็ นจานวน 575 ล้านบาท หรื อเติบโต 15%
รายได้จากธุ รกิจให้เช่าและบริ การเติบโตขึ้นจากการปรับเพิ่มขึ้นของอัตราค่าเช่าพื้นที่ของโครงการ เดอะ แพลทินมั
แฟชั่น มอลล์ และการบริ หารจัดการพื้ นที่ ส่วนกลางศูนย์การค้าเดอะ แพลทิ นัม แฟชั่น มอลล์ เพื่ อเพิ่ มรายได้อื่นๆ ให้แก่
บริ ษทั รวมทั้ง บริ ษทั ฯได้เปิ ดโครงการพื้นที่ให้เช่าแห่งใหม่ คือ โครงการตลาดนีออนในเดือนธันวาคม 2559
ส่ วนรายได้จากการขายอาหารและเครื่ องดื่ ม เพิ่มขึ้นจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาใช้บริ การ
ภายในศูนย์อาหารเพิ่มมากขึ้ น โดยครึ่ งปี แรกของปี 2560 บริ ษทั มีจานวนคนเข้าศูนย์เพิ่มขึ้ น 15% เมื่อเปรี ยบเที ยบจากงวด
เดียวกันจากปี ก่อน และบริ ษทั ได้มีการปรับเปลี่ยนร้านอาหารภายในศูนย์อาหารให้มีความหลากหลายเพิ่มขึ้น เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม
ด้านรายได้จากการประกอบกิจการโรงแรมเพิ่มขึ้นจากอัตราค่าห้องพักอาศัยเฉลี่ยปรับตัวสู งขึ้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
งวดเดียวกันของปี ก่อน ซึ่ งมาจากกลุ่มลูกค้า Meetings, Incentives, Conferences, and Events (MICE) ที่ เพิ่มสู งขึ้ น โดยกลุ่ม
ลูกค้าดังกล่าว มี อตั ราค่าห้องพักอาศัยอยู่ในระดับราคาที่ สูง ประกอบกับ โรงแรมได้มีการนาเสนอให้ลูกค้าที่ เข้าพักมี การ
อัพเกรด (upgrade) ห้องพักด้วยแพคเกจที่น่าสนใจและคุม้ ค่าจึงส่ งผลให้อตั ราค่าห้องพักเฉลี่ย(Average Room Rate) งวดแรก
2560 เพิ่ มขึ้ น 6% รวมทั้งบริ ษทั มี การจัดโปรโมชัน่ บุ ฟเฟ่ ต์ที่หลากหลาย เพื่ อตอบสนองความต้องการของลูกค้าส่ งผลให้
รายได้จากการขายอาหารของโรงแรมเพิ่มสู งขึ้น

สาหรับ โครงการ Talad Neon - Down Town Night Market ซอยเพชรบุรี 23-29 ปั จจุบนั โครงการนี้ เป็ นที่ รู้จกั มาก
ยิ่งขึ้ นทั้งกลุ่มคนไทยและนักท่ องเที่ ยวชาวต่ างชาติ รวมทั้ง เป็ นจุดนัดหมายของกลุ่มสังสรรค์และนักชิ มหรื อผูท้ ี่ ชื่นชอบ
บรรยากาศการช้อปชิ ลๆ ยามค่าคืน ล่าสุ ดเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม มีคณะนักท่องเที่ยวจากประเทศอินโดนี เซี ยได้แวะมาเยี่ยม
ชมตลาดนีออนมากกว่า 300 คน โดยใช้รถบัส 5 คัน และรถตุ๊กๆอีกกว่า 90 คัน ซึ่ งสร้างสี สนั และบรรยากาศที่สนุกสนานเป็ น
อย่างมาก จากการที่ ตลาดนี ออนมีร้านค้าให้เลือกช้อปอย่างมากมายแล้ว นอกจากนี้ บริ ษทั ยังมีการจัดกิจกรรมที่สร้างสี สัน
ให้แก่โครงการอย่างต่อเนื่ องทุกเดือนอีกด้วย เช่น เมื่อวันที่ 21-25 มิถุนายนที่ ผ่านมา มีการจัดกิจกรรมดนตรี “คอนเสิ ร์ตติ ด
ฝน” จาก 20 กลุ่มศิ ลปิ นอิ นดี้ การจัดการแสดง “ตลาดนี ออนไทยโชว์” ตามแนวคอนเซ็ ปต์อนุ รักษ์ไทย เมื่ อ วันที่ 19-23
กรกฎาคม ที่ผ่านมา และวันที่ 23-27 สิ งหาคมนี้ จะมีการจัดการแสดง “ตลาดนี ออนไทยโชว์” ตามคอนเซ็ปต์ไทยประยุกต์
พร้อมเตรี ยมกิจกรรมที่น่าสนใจไว้อีกมากมายตลอดปี นี้
ด้านโรงแรมโนโวเทล กรุ งเทพ แพลทินมั มีการจัดกิจกรรมใหม่ๆเอาใจนักท่องเที่ยวช่วงปลายปี อาทิ ปาร์ต้ ีส่งท้ายปี
เก่าต้อนรับปี ใหม่ ปาร์ต้ ีริมสระน้ าชั้น 9 บุฟเฟ่ ต์วนั คริ สต์มาส และบุฟเฟ่ ต์ฉลองปี ใหม่ที่หอ้ งอาหารเดอะ สแควร์ พร้อมรับฟั ง
ดนตรี สุดไพเราะช่วงกลางคืนทุกวันจากดีเจและวงดนตรี ช้ นั นาที่บาร์นายน์ เบียร์ และการ์เด้น รู ฟท็อปบาร์ช้ นั 9 ของโรงแรม
อีกด้วย นอกจากนี้ ทุกๆ 2 เดือนที่หอ้ งอาหารเดอะ สแควร์ ยังมีการจัดโปรโมชัน่ บุฟเฟ่ ต์อาหารต่างๆ เพื่อเอาใจนักท่องเที่ยว
และลูกค้าคนไทยอีกด้วย
สาหรับการก่อสร้างโครงการ The Market Bangkok ศูนย์คา้ ปลีกขนาดใหญ่มีพ้ืนที่ก่อสร้างรวม 195,000 ตร.ม.คอน
เซ็ปท์ผสมผสานความเป็ นไทยและความเป็ นสากลไว้ดว้ ยกันอย่างลงตัว มูลค่าการลงทุน 5,800 ล้านบาท บนพื้นที่โครงการ
20 ไร่ จะเปิ ดให้บริ การช่วงปลายปี 2561
สาหรับโครงการ Ratchaprasong Walk หรื อ R Walk (เดิมชื่ อ “Bangkok Skyline”) ซึ่ งเป็ นโครงการร่ วมทุนระหว่าง
เดอะ แพลทินมั กรุ๊ ป และกลุ่มเกษร มีมูลค่าการลงทุนประมาณ 400 ล้านบาท ระยะทางโดยรวม 500 เมตร ความกว้าง 6 เมตร
ซึ่ งปั จจุบนั โครงการดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็ จเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 และเปิ ดให้ประชาชนทัว่ ไปใช้บริ การแล้ว โดยมีผู ้
มาใช้บริ การมากถึง 58,000 คน/วัน ซึ่ งโครงการต่อเชื่ อมเส้นทางและสถานที่สาคัญ ได้แก่ ศูนย์การค้า เดอะ แพลทินมั แฟชัน่
มอลล์ โรงแรมโนโวเทล กรุ งเทพ แพลทินมั โครงการในอนาคต The Market Bangkok บิ๊กซี อาคารเกษรวิลเลจ อาคารอัมริ
นทร์ พลาซ่า ต่อไปยัง BTS สถานีชิดลม และ BTS สถานีสยาม โดยในปั จจุบนั นี้มียอดผูม้ าใช้บริ การไหลเวียนเข้าศูนย์การค้า
เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ ประมาณ 15%ของยอดผูใ้ ช้บริ การต่อวัน
สาหรับเดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ ศูนย์คา้ ส่ งแฟชัน่ ชั้นนาในกลุ่มประเทศอาเซี ยน “The Best Wholesale Fashion
HUB of ASEAN” ยังคงเดิ นหน้าแผนการตลาดเพื่ อเพิ่ มจานวนผูเ้ ข้าใช้บริ การ และเพิ่ มยอดขายให้กบั ร้านค้าอย่างต่ อเนื่ อง
โดยสถานการณ์นกั ท่องเที่ยวในปัจจุบนั ตั้งแต่ตน้ ปี 2560 ยังมีกลุ่มนักท่องเที่ยวกาลังซื้ อสู งยังคงแห่ ชอ้ ปอย่างล้นหลาม ส่ วน
ใหญ่มาจากกลุ่มนักท่องเที่ ยวชาวอินโดนี เซี ยที่ มีเข้ามาเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ยังมียงั กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวเวียดนาม อินเดี ย
และพม่าที่เริ่ มเข้ามาใช้บริ การมากขึ้นตั้งแต่ปี 2558 ถึงปัจจุบนั
ส่ วนแผนการส่ งเสริ มการขายและการเพิ่มยอดขายให้กบั ร้านค้าภายในศูนย์ได้มีการจัดกิ จกรรมมากมาย เช่น การ
อบรมให้ความรู ้ การจัด Business Matching และการจัดกิจกรรมโปรโมชัน่ ให้กบั ลูกค้า เพื่อกระตุน้ การจับจ่ายใช้สอยและเพิ่ม
ประสบการณ์ใหม่ให้กบั นักช้อป ซึ่ งถือเป็ นศูนย์แฟชัน่ ค้าส่ งแห่งเดียวในเมืองไทยที่อดั แน่นด้วยกิจกรรมเอาใจลูกค้าตลอดทั้ง
ปี ส่ งผลให้ได้รับคัดเลือกจากการท่ องเที่ ยวแห่ งประเทศไทย ททท. ให้เป็ น 1 ใน 10 Shopping Mall ที่ ได้รับความนิ ยมจาก
นักท่องเที่ยวชาวจีนมากที่สุดต่อเนื่อง 3 ปี ซ้อนกัน

นอกจากนี้ บริ ษทั ยังให้ความสาคัญกับการพัฒนาการกากับกิ จการที่ดีและCSRอย่างต่อเนื่ อง โดยล่าสุ ดเมื่อวันที่ 28
มิถุนายนที่ผา่ นมา บมจ.เดอะ แพลทินมั กรุ๊ ป ได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองการเป็ นสมาชิกในโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริ ต (CAC) และในวันที่ 25 สิ งหาคมนี้ บริ ษทั เตรี ยมรับรางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้าน
แรงงานสัมพันธ์และสวัสดิ การแรงงานระดับประเทศเป็ นปี ที่ 5 ปี ต่อเนื่ องติ ดต่อกัน ประกอบกับ บริ ษทั ได้ให้ความสาคัญ
ส าหรั บ กิ จ กรรมช่ ว ยเหลื อ สั ง คม โดยบริ ษัท ได้ จัด ตั้ ง กล่ อ งรั บ บริ จาคเงิ น ช่ ว ยเหลื อ ผู ้ป ระสบอุ ท กภั ย พื้ นที่ ภ าค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ โดยตั้งกล่องบริ จาคไว้ที่จุดประชาสัมพันธ์ ศูนย์การค้า เดอะ แลทินมั แฟชัน่ มอลล์ โรงแรมโนโวเทล
กรุ งเทพ แพลทินมั ประตูน้ า โครงการตลาดนี ออน ถนนเพชรบุรี 23-29 ศูนย์การค้า เดอะ วอร์ ฟ สมุย เพื่อเป็ นศูนย์รวมน้ าใจ
ชาวไทยได้ช่วยเหลือกัน โดยจะนาส่ งมอบหน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัยในลาดับต่อไป
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