
 

                          
ข่าวประชาสัมพนัธ์                                                                                                วนัท่ี 8 มีนาคม 2561             

                           
เดอะ แพลทนัิม กรุ๊ป อวดผลประกอบการปี 60 ท ารายได้และก าไรเติบโต 2 หลกั 

รุกแผนต้อนรับนักท่องเที่ยว ลุยกจิกรรมปี 61 ครบเคร่ืองจัดเต็มตอบโจทย์นักท่องเที่ยวต่างชาติ 
 

• “เดอะ แพลทนัิม กรุ๊ป” อวดผลประกอบการปี 60 นิวไฮ!! ตัวเลขรายได้และก าไรเติบโต 2 หลกั 
รายได้รวม 2,059 ลบ. เพิม่ขึน้ 196 ลบ.หรือ 11% โชว์ก าไร 772 ลบ. เพิม่ขึน้ 68 ลบ. หรือ 10%  

• ลงทุนสร้างอาคาร 3 ช้ัน เพิม่พืน้ทีค่ลงัสินค้า Logistic รองรับการเติบโตร้านค้าขายส่ง  

• รุกแผนต้อนรับนักท่องเที่ยว ลุยกจิกรรมครบเคร่ืองจัดเต็ม ปี 61 ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวต่างชาติ 
 

 
“เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป” หรือ PLAT อวดผลประกอบการปี 60 นิวไฮ!! ตวัเลขรายได้และก าไรเติบโต 2 หลกั               
โดยรายไดร้วม 2,059 ลบ. เพิ่มข้ึน 196 ลบ. หรือ 11% โชวก์ าไร 772 ลบ. เพิ่มข้ึน 68 ลบ. หรือ 10% จากปี 59     
เผยแผนธุรกิจการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพส่งเสริมการขายใหร้้านคา้ผูเ้ช่า ดนัยอดนกัท่องเท่ียวต่างชาติแบบหมู่
คณะเขา้ศูนยก์ารคา้เติบโต 33 % 
 
นายชาญชัย  พันธ์ุโสภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) หรือ PLAT                 
ผูป้ระกอบธุรกิจพฒันาศูนยก์ารคา้ส่งและคา้ปลีกรวมทั้งบริหารพื้นท่ีคา้ส่งและคา้ปลีกให้เช่าเพื่อการพาณิชย์ 
สรุปผลการด าเนินงานปี 60 รายได้และก าไรเติบโตด้วยตวัเลข 2 หลกั โดยรายได้รวม 2,059 ล้านบาท (ลบ.) 
เพิ่มข้ึน 196 ลบ. หรือ 11%  พร้อมโชวก์ าไร 772 ลบ. เพิ่มข้ึน 68 ลบ. หรือ 10%  จากปี 59 โดยสัดส่วนรายไดส่้วน
ใหญ่มาจากการใหเ้ช่าและบริการ 61 % การประกอบกิจการโรงแรม 19 % การขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 13% และ
รายไดอ่ื้นๆ 7 % 
 
ลงทุนสร้างอาคาร 3 ชั้น บริเวณดา้นหลงัอาคาร เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล ์โซน 1 ขนาดพื้นท่ีรวม 1,170 ตรม.
โดยจดัสรรพื้นท่ี 200 ตรม.  ขยายเป็นส านกังาน ห้องประชุม เพื่อรองรับการให้บริการลูกคา้ผูเ้ช่าไดส้ะดวกสบาย
มากยิ่งข้ึน ตลอดจนเพิ่มพื้นท่ีสันทนาการเพื่อมอบเป็นสวสัดิการพิเศษส าหรับพนกังาน  นอกจากน้ียงัเพิ่มพื้นท่ี
ขนาด 85 ตรม. ให้เช่าเป็นคลังสินค้า Logistic รองรับการเติบโตร้านค้าขายส่ง อีกด้วย พร้อมเปิดให้บริการ          
ในไตรมาส 3 /61   
 
วางแผนปรับภูมิทศัน์เพิ่มพื้นท่ีสีเขียว ใหน้กัชอ้ปไดผ้อ่นคลายท่ีศูนยก์ารคา้ส่ง เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล ์
2 จุดส าคญั ไดแ้ก่ พื้นท่ีชั้น 1 บริเวณดา้นหนา้โซน 3 อาคาร เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล ์(โซนโรงแรมโนโวเทล 
กรุงเทพ แพลทินมั ประตูน ้า) และบริเวณทางเช่ือมชั้น 2 (ระหวา่งโซน 2 – 3) ผลกัดนัแผนพฒันาส่งเสริมร้านคา้ผู ้
 



 

 
เช่า ภายใต้โครงการ The Platinum Empowering SMEs ด้วยการให้ค  าแนะน าผูป้ระกอบการไทยรายย่อย ให้
สามารถสร้างแบรนด์ แข่งขนั เพิ่มยอดขายและเติบโตอย่างย ัง่ยืน ในตลาดเส้ือผา้แฟชัน่ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ส าหรับเฟสแรกทางโครงการไดค้ดัเลือกร้านคา้ท่ีมีศกัยภาพและความพร้อมในการเขา้ร่วมโครงการ
จ านวน 100 ร้านคา้ เพื่อควบคุมคุณภาพให้ไดม้าตรฐานตามท่ีวางไว ้ดา้นสิทธิประโยชน์ในเบ้ืองตน้ท่ีร้านคา้เขา้
ร่วมโครงการจะไดรั้บ คือ การบริการBusiness Matching จบัคู่ธุรกิจผูค้า้ส่ง  ทั้งภายในและต่างประเทศ  การร่วม
ฝึกอบรมในหลกัสูตรการสร้างแบรนด์เพื่อเพิ่มยอดขายให้กบัร้านคา้  การออกแบบและผลิตส่ือประชาสัมพนัธ์ 
ฯลฯ ทั้งน้ีเพื่อร่วมสร้างจุดเด่น 100 ร้านคา้ตน้แบบ SME ไทยในศูนยก์ารคา้ เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล ์ใหเ้ป็น
ท่ีรู้จกัไปทัว่ภูมิภาคอาเซียน ดว้ยเป้าหมายท่ีทางศูนยก์ารคา้และร้านคา้มีร่วมกนัคือ The Best Wholesale Fashion 
HUB of ASEAN   
 
เพิ่มบริการและสร้างความพึงพอใจใหลู้กคา้นกัชอ้ปตลอดจนผูเ้ช่าพื้นท่ี ภายในศูนยก์ารคา้ เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ 
มอลล์ จึงไดมี้การผลกัดนัแผนการตอ้นรับนกัท่องเท่ียวแบบหมู่คณะทั้งไทยและต่างชาติให้มากยิ่งข้ึน โดยการ
ประสานงานเพื่อเขา้ไปแนะน าบริการของศูนยก์ารคา้ให้กบัหน่วยงานต่างๆ อาทิ บริษทัรับจดัอบรม สัมมนา 
ท่องเท่ียว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ท่ีมีความประสงคใ์นการมาชอ้ปป้ิงท่องเท่ียวในยา่นคา้ส่งแฟชัน่ท่ีใหญ่
ท่ีสุดในประเทศไทยใจกลางกรุงเทพ โดยทางศูนยก์ารคา้ไดมี้การจดัทีมประสานงานดูแลกลุ่มผูน้ านกัท่องเท่ียว
อยา่งใกลชิ้ด โดยการใหบ้ริการประสานงานดูแลตั้งแต่ก่อนเดินทางมาถึงศูนยก์ารคา้ เช่น การอ านวยความสะดวก
ดา้นการจอดรถ มอบโปรโมชัน่ส่วนลดร้านคา้ท่ีเขา้ร่วมรายการ จดัโปรโมชัน่พิเศษส าหรับนกัท่องเท่ียว พร้อมจดั
เจา้หนา้ท่ีตอ้นรับแนะน าโซนสินคา้ท่ีลูกคา้สนใจ เพื่อใหลู้กคา้ไดมี้เวลาในการเลือกซ้ือสินคา้ไดถู้กใจตรงกบัความ
ตอ้งการมากยิง่ข้ึน  
 
ส าหรับตวัเลขการไหลเวยีนของลูกคา้ทั้งชาวไทยและต่างชาติภายในศูนยปี์ 60 เพิ่มข้ึน 15 % โดยกลุ่มนกัท่องเท่ียว
ต่างชาติท่ีเข้ามาใช้บริการมากท่ีสุดในปี 60 ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย  อินโดนีเซีย  และกลุ่มประเทศอ่ืนๆ               
ในภูมิภาคเอเชีย ดา้นตวัเลขนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทางมาโดยรถทวัร์และรถตูเ้ติบโตข้ึน 33 % ส่วนใหญ่
จะเป็นประเทศอินโดนีเซีย  มาเลเซีย พม่า กัมพูชา ท่ีมีพฤติกรรมนิยมมาเป็นหมู่คณะโดยรถทัวร์และรถตู้            
เป็นส่วนใหญ่ ส่วนอีกหน่ึงช่องทางในการเดินทางของนักท่องเท่ียวท่ีเป็นสีสันใหม่ในช่วงปี60-61 คือขบวน
รถตุก๊ๆท่ีมากนัเป็นกลุ่มประมาณ 50-100 คนั ซ่ึงเป็นท่ีนิยมของนกัท่องเท่ียวแถบเอเชียเป็นอยา่งมาก  
 
นอกจากน้ี ยงัวางแผนต่อยอดในการดันนักท่องเท่ียวต่างชาติ สู่แหล่งท่องเท่ียว ช้อป ชิล กิน ด่ืม ยามค ่าคืน         
The Neon Night Bazaar ถ.เพชรบุรี 23-29 ซ่ึงเปิดตวัมาเม่ือ ธ.ค.59 ไดรั้บการตอบรับเขา้เยี่ยมชมจากนกัท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติอยา่งไม่ขาดสาย โดยโครงการ The Neon Night Bazaar อยูบ่นพื้นท่ีรวม 10 ไร่ มีร้านคา้มากกวา่ 800 
ร้านค้า ท่ีจอดรถ 200 คัน ปัจจุบันได้มีการปรับโฉมใหม่ให้ทันสมัยตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายนักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติมากยิ่งข้ึน พร้อมขยายปรับเวลาการให้บริการเป็นทุกวนั ตั้งแต่เวลา 16.00 – 24.00 น. เม่ือ (ต.ค.60) 
ส าหรับสัดส่วนกลุ่มลูกคา้ท่ีนิยมมาใชบ้ริการท่ี The Neon Night Bazaar เป็นชาวต่างชาติ 70% ชาวไทย 30 %  



 

 
ช่องทางท่ีนกัท่องเท่ียวชาวต่างชาตินิยมเดินทางมา คือรถตุ๊กๆ รถทวัร์ และรถตู ้นอกจากน้ียงัมีกลุ่มนกัท่องเท่ียว  
ท่ีนิยมการเดินทางมาโดยรถไฟฟ้า และเดินเทา้อีกดว้ย เน่ืองจากท าเลท่ีตั้งอยู่ใกลก้บัท่ีพกัและโรงแรมท่ีสามารถ
เดินทางมาไดส้ะดวกมากกวา่ 200 แห่ง ส่วนกลุ่มชาวไทย 30 % ส่วนใหญ่เป็นพนกังานออฟฟิศและคนในพื้นท่ี
ใกลเ้คียง  
 
ด้านแผนการจดักิจกรรมท่ี ศูนยก์ารคา้ส่งเดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ได้เตรียมกิจกรรมจดัเต็มตลอดปี 61       
โดยใช ้Key Concept : Fashion Food & Gift ท่ี เดอะ แพลทินมั สตรีท พื้นท่ีดา้นหนา้ เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล ์ 
เพื่อสร้างสีสันเปิดประสบการณ์ใหม่ๆใหก้บัลูกคา้ กระตุน้การจบัจ่ายใหก้บันกัชอ้ป ไดเ้ลือกซ้ือสินคา้กนัอยา่ง 
มีความสุขและสนุกสนาน โดยมีตวัอยา่งกิจกรรมท่ีน่าสนใจมากมาย อาทิ 

• The Platinum Lady Fair 2018 วนัท่ี 16 – 29 มีนาคม 2561 พบสินคา้และร้านคา้แฟชัน่ส าหรับคุณผูห้ญิง
ตั้งแต่หวัจรดเทา้มากกวา่ 50 ร้านคา้ ร่วมมอบส่วนลดและสิทธิลุน้โชค พร้อมชมแฟชัน่โชวสุ์ดฮอต 

• World of Taste 2018 วนัท่ี 20 เม.ย. – 3 พ.ค. 61 พบกบัเมนูอาหารนานาชาติ ไฮไลทเ์ด็ดเมนูอาหารไทย  
เอาใจนกัท่องเท่ียวมากกวา่ 200 เมนู มากกวา่ 50 ร้านคา้  

• The Platinum Summer Fest 2018  23 เม.ย. – 5 มิ.ย. 61 ชวนมาอพัเดตเทรนดแ์ฟชัน่รับลมร้อนก่อนใคร 
พบแฟชัน่โชวท์า้ลมร้อนสุดฮิต และโปรโมชัน่สุดฮอต รับส่วนลดแบบสุดๆ จาก 50 ร้านคา้  

นอกจากน้ี เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล ์ยงัมีกิจกรรมอีกมากมาย ท่ีจะมาเตรียมสร้างความประทบัใจใหก้บั    
นกัชอ้ป ตลอดทั้งปี 61 ตอกย  ้า The Best Wholesale Fashion HUB of ASEAN  อีกดว้ย 
 

 
ส าหรับส่ือมวลชนสอบถามราย ละเอยีดเพิม่เติมได้ที ่ :  
บมจ.เดอะ แพลทนัิม กรุ๊ป โทร : 02-121 8000 ต่อ 218 
คุณวนิดา (ดา) 083-811-3357  E-mail: wanida.pra@theplatinumgroup.co.th  
คุณรัชดาภรณ์ (ออ) E-mail: ratchadaporn.boo@theplatinumgroup.co.th 
IR PLUS โทร:  02-022-6200  ต่อ 610 ,611 
คุณสารภี      สายะเวส  (จูน) 081-854-8170 Email : sarapee@irplus.in.th  
คุณจุฬารัตน์ เจริญภกัดี (ฟ้า) 099-362-9462 Email :  jurarat@irplus.in.th 


