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วันที่ 8 มีนาคม 2561

เดอะ แพลทินัม กรุ๊ ป อวดผลประกอบการปี 60 ทารายได้ และกาไรเติบโต 2 หลัก
รุ กแผนต้ อนรับนักท่ องเที่ยว ลุยกิจกรรมปี 61 ครบเครื่ องจัดเต็มตอบโจทย์นักท่องเที่ยวต่ างชาติ
• “เดอะ แพลทินัม กรุ๊ ป” อวดผลประกอบการปี 60 นิวไฮ!! ตัวเลขรายได้ และกาไรเติบโต 2 หลัก
รายได้ รวม 2,059 ลบ. เพิม่ ขึน้ 196 ลบ.หรื อ 11% โชว์กาไร 772 ลบ. เพิม่ ขึน้ 68 ลบ. หรื อ 10%
• ลงทุนสร้ างอาคาร 3 ชั้น เพิม่ พืน้ ทีค่ ลังสิ นค้ า Logistic รองรับการเติบโตร้ านค้ าขายส่ ง
• รุ กแผนต้ อนรับนักท่ องเที่ยว ลุยกิจกรรมครบเครื่ องจัดเต็ม ปี 61 ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวต่ างชาติ
“เดอะ แพลทินัม กรุ๊ ป ” หรื อ PLAT อวดผลประกอบการปี 60 นิ วไฮ!! ตัวเลขรายได้และกาไรเติ บ โต 2 หลัก
โดยรายได้รวม 2,059 ลบ. เพิ่มขึ้น 196 ลบ. หรื อ 11% โชว์กาไร 772 ลบ. เพิ่มขึ้น 68 ลบ. หรื อ 10% จากปี 59
เผยแผนธุ รกิจการลงทุนเพื่อเพิม่ ประสิ ทธิ ภาพส่ งเสริ มการขายให้ร้านค้าผูเ้ ช่า ดันยอดนักท่องเที่ยวต่างชาติแบบหมู่
คณะเข้าศูนย์การค้าเติบโต 33 %
นายชาญชั ย พั น ธุ์ โ สภา กรรมการผู้ จั ด การใหญ่ บริ ษั ท เดอะ แพลทิ นั ม กรุ๊ ป จ ากั ด (มหาชน) หรื อ PLAT
ผูป้ ระกอบธุ รกิ จพัฒนาศู นย์การค้าส่ งและค้าปลี กรวมทั้งบริ หารพื้นที่ คา้ ส่ งและค้าปลี กให้เช่ าเพื่อการพาณิ ชย์
สรุ ปผลการดาเนิ นงานปี 60 รายได้และกาไรเติ บโตด้วยตัวเลข 2 หลัก โดยรายได้รวม 2,059 ล้านบาท (ลบ.)
เพิ่มขึ้น 196 ลบ. หรื อ 11% พร้อมโชว์กาไร 772 ลบ. เพิ่มขึ้น 68 ลบ. หรื อ 10% จากปี 59 โดยสัดส่ วนรายได้ส่วน
ใหญ่มาจากการให้เช่าและบริ การ 61 % การประกอบกิจการโรงแรม 19 % การขายอาหารและเครื่ องดื่ม 13% และ
รายได้อื่นๆ 7 %
ลงทุนสร้างอาคาร 3 ชั้น บริ เวณด้านหลังอาคาร เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ โซน 1 ขนาดพื้นที่รวม 1,170 ตรม.
โดยจัดสรรพื้นที่ 200 ตรม. ขยายเป็ นสานักงาน ห้องประชุ ม เพื่อรองรับการให้บริ การลูกค้าผูเ้ ช่าได้สะดวกสบาย
มากยิ่งขึ้น ตลอดจนเพิ่มพื้นที่สันทนาการเพื่อมอบเป็ นสวัสดิ การพิเศษสาหรับพนักงาน นอกจากนี้ ยงั เพิ่มพื้นที่
ขนาด 85 ตรม. ให้เช่ า เป็ นคลัง สิ นค้า Logistic รองรั บ การเติ บ โตร้ า นค้า ขายส่ ง อี ก ด้วย พร้ อมเปิ ดให้บริ ก าร
ในไตรมาส 3 /61
วางแผนปรับภูมิทศั น์เพิ่มพื้นที่สีเขียว ให้นกั ช้อปได้ผอ่ นคลายที่ศูนย์การค้าส่ ง เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์
2 จุดสาคัญ ได้แก่ พื้นที่ช้ นั 1 บริ เวณด้านหน้าโซน 3 อาคาร เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ (โซนโรงแรมโนโวเทล
กรุ งเทพ แพลทินมั ประตูน้ า) และบริ เวณทางเชื่อมชั้น 2 (ระหว่างโซน 2 – 3) ผลักดันแผนพัฒนาส่ งเสริ มร้านค้าผู ้

เช่ า ภายใต้โครงการ The Platinum Empowering SMEs ด้วยการให้ค าแนะนาผูป้ ระกอบการไทยรายย่อย ให้
สามารถสร้ างแบรนด์ แข่งขัน เพิ่มยอดขายและเติบโตอย่างยัง่ ยืน ในตลาดเสื้ อผ้าแฟชัน่ ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ สาหรับเฟสแรกทางโครงการได้คดั เลือกร้านค้า ที่มีศกั ยภาพและความพร้อมในการเข้าร่ วมโครงการ
จานวน 100 ร้านค้า เพื่อควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐานตามที่วางไว้ ด้านสิ ทธิ ประโยชน์ในเบื้องต้นที่ร้านค้าเข้า
ร่ วมโครงการจะได้รับ คือ การบริ การBusiness Matching จับคู่ธุรกิจผูค้ า้ ส่ ง ทั้งภายในและต่างประเทศ การร่ วม
ฝึ กอบรมในหลักสู ตรการสร้ างแบรนด์เพื่อเพิ่มยอดขายให้กบั ร้ านค้า การออกแบบและผลิตสื่ อประชาสัมพันธ์
ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อร่ วมสร้างจุดเด่น 100 ร้านค้าต้นแบบ SME ไทยในศูนย์การค้า เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ ให้เป็ น
ที่รู้จกั ไปทัว่ ภูมิภาคอาเซี ยน ด้วยเป้ าหมายที่ทางศูนย์การค้าและร้านค้ามีร่วมกันคือ The Best Wholesale Fashion
HUB of ASEAN
เพิม่ บริ การและสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้านักช้อปตลอดจนผูเ้ ช่าพื้นที่ ภายในศูนย์การค้า เดอะ แพลทินมั แฟชัน่
มอลล์ จึงได้มีการผลักดันแผนการต้อนรับนักท่องเที่ยวแบบหมู่คณะทั้งไทยและต่างชาติให้มากยิ่งขึ้น โดยการ
ประสานงานเพื่อเข้าไปแนะนาบริ การของศู นย์การค้าให้กบั หน่ วยงานต่างๆ อาทิ บริ ษทั รั บจัดอบรม สัมมนา
ท่องเที่ยว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่มีความประสงค์ในการมาช้อปปิ้ งท่องเที่ยวในย่านค้าส่ งแฟชัน่ ที่ใหญ่
ที่สุดในประเทศไทยใจกลางกรุ งเทพ โดยทางศูนย์การค้าได้มีการจัดทีมประสานงานดู แลกลุ่มผูน้ านักท่องเที่ยว
อย่างใกล้ชิด โดยการให้บริ การประสานงานดูแลตั้งแต่ก่อนเดินทางมาถึงศูนย์การค้า เช่น การอานวยความสะดวก
ด้านการจอดรถ มอบโปรโมชัน่ ส่ วนลดร้านค้าที่เข้าร่ วมรายการ จัดโปรโมชัน่ พิเศษสาหรับนักท่องเที่ยว พร้อมจัด
เจ้าหน้าที่ตอ้ นรับแนะนาโซนสิ นค้าที่ลูกค้าสนใจ เพื่อให้ลูกค้าได้มีเวลาในการเลือกซื้ อสิ นค้าได้ถูกใจตรงกับความ
ต้องการมากยิง่ ขึ้น
สาหรับตัวเลขการไหลเวียนของลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างชาติภายในศูนย์ปี 60 เพิม่ ขึ้น 15 % โดยกลุ่มนักท่องเที่ยว
ต่ า งชาติ ที่ เ ข้า มาใช้บ ริ ก ารมากที่ สุ ด ในปี 60 ได้แ ก่ สิ ง คโปร์ มาเลเซี ย อิ น โดนี เ ซี ย และกลุ่ ม ประเทศอื่ นๆ
ในภูมิภาคเอเชีย ด้านตัวเลขนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาโดยรถทัวร์ และรถตูเ้ ติบโตขึ้น 33 % ส่ วนใหญ่
จะเป็ นประเทศอิ น โดนี เซี ย มาเลเซี ย พม่ า กัม พู ช า ที่ มี พ ฤติ ก รรมนิ ย มมาเป็ นหมู่ ค ณะโดยรถทัว ร์ และรถตู ้
เป็ นส่ วนใหญ่ ส่ วนอี กหนึ่ งช่ องทางในการเดิ นทางของนักท่องเที่ ยวที่ เป็ นสี สันใหม่ในช่ วงปี 60-61 คือขบวน
รถตุก๊ ๆที่มากันเป็ นกลุ่มประมาณ 50-100 คัน ซึ่ งเป็ นที่นิยมของนักท่องเที่ยวแถบเอเชียเป็ นอย่างมาก
นอกจากนี้ ยัง วางแผนต่ อยอดในการดันนัก ท่ องเที่ ย วต่ า งชาติ สู่ แหล่ ง ท่ องเที่ ย ว ช้อป ชิ ล กิ น ดื่ ม ยามค่ า คื น
The Neon Night Bazaar ถ.เพชรบุรี 23-29 ซึ่ งเปิ ดตัวมาเมื่อ ธ.ค.59 ได้รับการตอบรับเข้าเยี่ยมชมจากนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติอย่างไม่ขาดสาย โดยโครงการ The Neon Night Bazaar อยูบ่ นพื้นที่รวม 10 ไร่ มีร้านค้ามากกว่า 800
ร้ า นค้า ที่ จ อดรถ 200 คัน ปั จ จุ บ ัน ได้มี ก ารปรั บ โฉมใหม่ ใ ห้ ท ัน สมัย ตอบโจทย์ก ลุ่ ม เป้ า หมายนัก ท่ อ งเที่ ย ว
ชาวต่างชาติมากยิ่งขึ้น พร้อมขยายปรับเวลาการให้บริ การเป็ นทุกวัน ตั้งแต่เวลา 16.00 – 24.00 น. เมื่อ (ต.ค.60)
สาหรับสัดส่ วนกลุ่มลูกค้าที่นิยมมาใช้บริ การที่ The Neon Night Bazaar เป็ นชาวต่างชาติ 70% ชาวไทย 30 %

ช่องทางที่นกั ท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมเดิ นทางมา คือรถตุ๊กๆ รถทัวร์ และรถตู ้ นอกจากนี้ ยงั มีกลุ่มนักท่องเที่ยว
ที่นิยมการเดิ นทางมาโดยรถไฟฟ้ า และเดินเท้าอีกด้วย เนื่ องจากทาเลที่ต้ งั อยู่ใกล้กบั ที่พกั และโรงแรมที่สามารถ
เดินทางมาได้สะดวกมากกว่า 200 แห่ ง ส่ วนกลุ่มชาวไทย 30 % ส่ วนใหญ่เป็ นพนักงานออฟฟิ ศและคนในพื้นที่
ใกล้เคียง
ด้านแผนการจัดกิ จกรรมที่ ศู นย์การค้าส่ งเดอะ แพลทิ นัม แฟชัน่ มอลล์ ได้เตรี ยมกิ จกรรมจัดเต็ม ตลอดปี 61
โดยใช้ Key Concept : Fashion Food & Gift ที่ เดอะ แพลทินมั สตรี ท พื้นที่ดา้ นหน้า เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์
เพื่อสร้างสี สันเปิ ดประสบการณ์ใหม่ๆให้กบั ลูกค้า กระตุน้ การจับจ่ายให้กบั นักช้อป ได้เลือกซื้ อสิ นค้ากันอย่าง
มีความสุ ขและสนุกสนาน โดยมีตวั อย่างกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ
• The Platinum Lady Fair 2018 วันที่ 16 – 29 มีนาคม 2561 พบสิ นค้าและร้านค้าแฟชัน่ สาหรับคุณผูห้ ญิง
ตั้งแต่หวั จรดเท้ามากกว่า 50 ร้านค้า ร่ วมมอบส่ วนลดและสิ ทธิ ลุน้ โชค พร้อมชมแฟชัน่ โชว์สุดฮอต
• World of Taste 2018 วันที่ 20 เม.ย. – 3 พ.ค. 61 พบกับเมนูอาหารนานาชาติ ไฮไลท์เด็ดเมนู อาหารไทย
เอาใจนักท่องเที่ยวมากกว่า 200 เมนู มากกว่า 50 ร้านค้า
• The Platinum Summer Fest 2018 23 เม.ย. – 5 มิ.ย. 61 ชวนมาอัพเดตเทรนด์แฟชัน่ รับลมร้อนก่อนใคร
พบแฟชัน่ โชว์ทา้ ลมร้อนสุ ดฮิต และโปรโมชัน่ สุ ดฮอต รับส่ วนลดแบบสุ ดๆ จาก 50 ร้านค้า
นอกจากนี้ เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ ยังมีกิจกรรมอีกมากมาย ที่จะมาเตรี ยมสร้างความประทับใจให้กบั
นักช้อป ตลอดทั้งปี 61 ตอกย้า The Best Wholesale Fashion HUB of ASEAN อีกด้วย
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