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เดอะ แพลทนัิม กรุ๊ป อวดงบ 9 เดือน ก ำไร 523 ลบ. 
คำดQ4/59 เข้ำไฮซีซ่ัน ผลงำนทัง้ปีเตบิโตตำมเป้ำหมำย 

เดนิหน้ำธุรกิจเปิดบริกำรโครงกำรใหม่ “ตลำดนีออน” ธ.ค.นี ้
 

“เดอะ แพลทนัิม กรุ๊ป” อวดงบ 9 เดือนแรกของปีนีมี้ก ำไร 523 ล้ำนบำท 
คำดQ4/59 เข้ำไฮซีซ่ัน ผลงำนทัง้ปีเตบิโตตำมเป้ำหมำย ยืนยันเปิดบริกำรโครงกำรใหม่ “ตลำดนีออน” ธ.ค.นี!้! 
เดนิหน้ำหนุนโครงกำร The Platinum Empowering SMEs # 2 เตบิโตยั่ งยืนเสริมควำมแข็งแกร่งให้ร้ำนค้ำ SME 
ภำยในศูนย์กำรค้ำ The Platinum Fashion Mall พร้อมจับมือก้ำวสู่ The Best Wholesale Fashion HUB of ASEAN 
 

นำยชำญชัย พันธ์ุโสภำ  กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) หรือ PLAT ผู้น า
ด้านการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการพาณิชย์ แถลงข่าว อวดงบ 9 เดือนแรกของปีนีมี้ก าไร 523 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 14%
เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน และมีรายได้รวม 1,381 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 7% เม่ือเทียบกบังวดเดียวกันของปีก่อน หลงั
คา่เช่าพืน้ท่ี - รายได้โรงแรมเพิ่มขึน้ ขณะท่ีผลงานงวดไตรมาส 3/59 โกยก าไร 179 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 13% เปรียบเทียบกับ
งวดเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายได้จากการด าเนินงานอยู่ท่ี 469 ล้านบาท เติบโตขึน้ 9% “นายชาญชัย  พันธุ์ โสภา” 
กรรมการผู้จดัการใหญ่ เผยแนวโน้มผลประกอบการในไตรมาส 4/59 คาดว่าจะมีการเติบโต อย่างแข็งแกร่ง เน่ืองจากเป็น
ชว่งไฮซีซัน่ของธุรกิจ ซึง่จะสนบัสนนุผลประกอบการของบริษัทให้โตตามเปา้หมายท่ีวางไว้  
 

นำยชำญชัย พันธ์ุโสภำ  กรรมการผู้จดัการใหญ่ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) หรือ PLAT ผู้น า
ด้านการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการพาณิชย์ เปิดเผยผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยส าหรับงวด 9 เดือน
แรกของปี 2559  บริษัทมีก าไร 523 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 65 ล้านบาท คดิเป็นเพิ่มขึน้ 14% เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน 
โดยมีรายได้รวม 1,381 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 85 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 7% เม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนท่ีมีรายได้รวม 1,296 
ล้านบาท โดยมีอตัราก าไรขัน้ต้นอยู่ท่ี 62% เพิ่มขึน้เล็กน้อยจากงวดเดียวกันของปีก่อน  ส าหรับผลประกอบการไตรมาสท่ี 
3/59 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิจ านวน 179 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 13% เม่ือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อน ส าหรับปัจจยัหลกัท่ี
สง่เสริมอตัราการเตบิโตของรายได้จากการด าเนินงาน เน่ืองจากการเพิ่มขึน้ของอัตราคา่เชา่พืน้ท่ีระหวา่งปีส าหรับพืน้ท่ีเชา่ท่ี
สิน้สดุสญัญาเชา่ของโครงการ เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ รวมทัง้การเพิ่มขึน้ของรายได้จากพืน้ท่ีเชา่ของโครงการดงักลา่ว
จากการปรับเปล่ียนพืน้ท่ีบางส่วนของร้านอาหารท่ีบริษัทฯ ด าเนินงานเองเป็นพืน้ท่ีเช่า  และบริษัทฯ ได้เข้าท าสญัญาเช่า
เหมาพืน้ท่ีส่วนกลางและพืน้ท่ีให้บริการป้ายโฆษณาของนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ เม่ือวันท่ี 1 
มิถนุายน 2559 และได้น ามาบริหารจดัการเพ่ือหารายได้จากการให้เช่าพืน้ท่ีจดังานและพืน้ท่ีปา้ยโฆษณาภายในศนูย์การค้า 
สง่ผลให้รายได้จากการให้เชา่และบริการเพิ่มขึน้   
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นอกจากนีบ้ริษัทฯ มีรายได้จากการประกอบกิจการโรงแรมส าหรับ 9 เดือนแรกของปี 2559 เพิ่มขึน้จ านวน 13     

ล้านบาท  คิดเป็นเพิ่มขึน้ 5% เม่ือเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เน่ืองจากในปี 2559 บริษัทฯ ได้ปรับอตัราราคา   
ค่าห้องพักเพิ่มขึน้ ประกอบกับบริษัทฯ มีลูกค้าองค์กรธุรกิจเข้าพักอาศยัเพิ่มขึน้ ซึ่งกลุ่มลูกค้าดงักล่าวมีอตัราค่าห้องพัก
อาศัยอยู่ในระดับราคาท่ีสูง   พร้อมเตรียมจัดแพคเกจเมนูอาหารตามเทศกาล อาทิ  Christmas Eve Buffet Dinner 
,Christmas Day Buffet Brunch ,New Year’s Eve Buffet Dinner ,New Year’s Eve Buffet Lunch  แล ะ  International 
Dinner Buffet พิเศษในเดือนธันวาคม 2559 – มกราคม 2560 พบกับ Mixed Seafood & Cheese เต็มอ่ิมตลอดสองเดือน
เตม็อีกด้วย 
 

นายชาญชยั  กลา่วเพิ่มเติมถึง แนวโน้มผลประกอบการในช่วงไตรมาส 4/59 คาดว่ารายได้จะเติบโตอยา่งแข็งแกร่ง 
เน่ืองจากเป็นช่วงไฮซีซั่นของธุรกิจ นอกจากนี ้ในเดือนธันวาคม ทางบริษัทฯ จะเปิดให้บริการโครงการ ตลาดนดักลางคืน 
ใจกลางกรุงแห่งใหม่ “Talad Neon - Downtown Night Market” ท่ีตัง้อยู่บนถนนเพชรบุรี ระหว่างซอยเพชรบุรี 23 - 29  
(ตรงกนัข้ามปากทางเข้าถนนชิดลม)  บนพืน้ท่ีรวม 10 ไร่  แบง่เป็นพืน้ท่ีส าหรับเช่า 5,600 ตารางเมตร มีร้านค้า 900 ร้านค้า 
สามารถจอดรถได้มากถึง 200 คนั ใช้งบประมาณ กว่า 80 ล้านบาท คาดว่าจะถึงจุดคุ้มทุนประมาณ 1 ปี และช่วยเพิ่ม
รายได้ - ก าไร ของบริษัทฯ ให้เติบโตแข็งแกร่ง ชจูดุขายไฮไลท์ตลาดนดักลางคืนขนาดใหญ่ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองยคุ
ดจิิตอล 
 

ด้านความคืบหน้าโครงการ เดอะ มาร์เก็ต ศนูย์การค้าปลีกขนาดใหญ่ บนถนนราชด าริ ขนาดพืน้ท่ีรวม 170,000 

ตร.ม. มลูคา่การลงทนุ 5,800 ล้านบาท ได้ด าเนินการลงเสาเข็มเสร็จหมดแล้ว ขณะนีอ้ยูใ่นระหว่างการท าฟตุติง้ คาดวา่งาน

ชัน้ใต้ดินจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมปี 2559 และเร่ิมก่อสร้างท าโครงสร้างบนดินในเดือนมกราคมปี 2560 โดยคาดว่า

โครงการจะแล้วเสร็จในคร่ึงปีหลงัปี 2561 

 

ส าหรับทางเดินลอยฟ้า Bangkok Skyline ซึ่งเป็นโครงการร่วมทุน ของกลุ่มแพลทินัมและกลุ่มเกษร มูลค่าการ

ลงทุน 280 ล้านบาท ปัจจุบัน เปิดบริการในเฟส 1 (ความยาวทัง้หมด 300 เมตร  ความกว้างทางเดิน 5.8 เมตร) ให้

ประชาชนใช้บริการอย่างไม่เป็นทางการไปแล้วเม่ือเดือนกรกฎาคม ท่ีผ่านมา มีผู้มาใช้บริการเฟส 1 ประมาณ 45,000 -

50,000 คน/วัน  ส าหรับเฟส 2 (ความยาว 180 เมตร ความกว้างทางเดิน 3 เมตร) จะเช่ือมต่อจากเฟส 1 ผ่าน โครงการ   

เดอะ มาร์เก็ต  ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี  อาคารเกษร อาคารอมัรินทร์ พลาซ่า และเช่ือมตอ่กบัสถานีรถไฟฟ้าชิดลม  คาดว่าจะ

แล้วเสร็จต้นปี 2560  ซึ่งโครงการดงักล่าวจะช่วยให้เกิดการเช่ือมต่อระหว่างศูนย์การค้าและอ านวยความสะดวกส าหรับ

ประชาชนมากขึน้   
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ด้านศนูย์การค้าเดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์  บริษัทฯ ยงัคงมีแผนงานพฒันาศกัยภาพพืน้ท่ีเพ่ือสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับธุรกิจ อย่างต่อเน่ือง  พร้อมผลักดัน โครงการ The Platinum Empowering SMEs # 2 เพ่ือเสริมความแข็งแกร่งให้
ร้านค้า SME ภายในศนูย์การค้า เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ พร้อมจบัมือก้าวสู่ The Best Wholesale Fashion HUB of 

ASEAN ภำยในปี 2560 โดยปัจจบุนัมีรายช่ือร้านค้าในโครงการน าร่องอยู่ทัง้หมด 20 ร้านค้า  
 

รวมร้านค้าท่ีรอเข้าร่วมทัง้หมดกว่า 40 ร้าน ส าหรับการคดัเลือกร้านค้าท่ีเข้าร่วมโครงการพิจารณาจากการเป็น
ผู้ประกอบการร้านค้าท่ีมีแบรนด์สินค้าของตวัเอง ออกแบบดีไซน์เอง หรือมีโรงงานแหล่งผลิตของตนเอง  มีความรู้ความ
เข้าใจด้านการตลาดในเบือ้งต้น เพ่ือจะได้ต่อยอดการท าธุรกิจของตนเองอย่างเห็นได้ชัดเจนขึน้ ให้เป็นแบบอย่างก่อน    
ด้านรูปแบบการพัฒนาร้านค้าจะเน้นด้านการส่งเสริมให้ความรู้ด้านการท าการตลาด การให้บริการของพนักงานร้านค้า   
การบริการให้ค าแนะด้านสินเช่ือ จากสถาบนัการเงิน  การจดักิจกรรม Business Matching และการแนะน าร้านค้าให้กลุ่ม
นักท่องเท่ียวต่างชาติ  อีกทัง้ยังช่วยโฆษณาประชาสัมพันธ์ร้านค้าในส่ือต่างๆ ทัง้ภายในและภายนอกศูนย์การค้า       
ส าหรับการประเมินผลในการจัดท าโครงการถือว่าเป็นท่ีน่าพอใจ มีกลุ่มเป้าหมายผู้ ค้าส่งและค้าปลีกทัง้ในประเทศและ
ต่างประเทศสอบถามเร่ืองสินค้ากันเข้ามาหลากหลายช่องทาง ในส่วนของร้านค้าเองก็พึงพอใจท่ีมีลูกค้าให้ความสนใจ
ร้านค้าเพิ่มมากขึน้  
 

ด้านแผนการต้อนรับลูกค้าชาวไทยและนักท่องเท่ียวต่างชาติช่วงปลายปีนี ้ทางศูนย์การค้าก็ได้จดังานจ าหน่าย
สินค้าเสือ้ผ้าแฟชั่น เพ่ือเอาใจนักช้อปท่ีต้องการเลือกซือ้ของขวัญของฝากราคาพิเศษ เช่นงาน The Platinum Absolute 
Denim 2016 ระหว่างวันท่ี 27 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2559 ท่ีคัดสรรเสือ้ผ้าเคร่ืองแต่งกายสไตล์ยีนส์สุดเก๋มากว่า 50 
ร้านค้า มาจ าหน่ายในราคาพิเศษ และพบกับงานรวมของขวญัของฝากโดยเฉพาะกับงาน The Platinum Gift Fest 2016 
ระหวา่งวนัท่ี 21 ธันวาคม 2559 - 5 มกราคม 2560 ท่ียกขบวนของขวญัสดุประทบัใจมากมายกวา่ 50 ร้านค้า มาให้ช้อปกนั
อย่างจุใจ ณ บริเวณ เดอะ แพลทินัม สตรีท ด้านหน้าศูนย์การค้า นอกจากนีย้ังมีบริการ WIFI ฟรี  ให้กับนักท่องเท่ียว
ตา่งชาตท่ีิมาใช้บริการภายในบริเวณชัน้ 6 ศนูย์อาหาร เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยจะเร่ิมให้บริการตัง้แตช่่วงกลางเดือนธนัวาคม 
นี ้เป็นต้นไป  
 

……………………………………………………………………………. 
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