
 

 

ข่าวประชาสัมพนัธ์        วนัที่  26 มนีาคม 2558  
  

PLAT โชว์ก าไรสุทธิปี 57 พุ่ง 78% มั่นใจผลงานปีนีโ้ตต่อเน่ือง 
 
 PLAT แข็งแกร่ง โชว์รายได้จากการด าเนินงานอยู่ที่ 1,390.9 ล้านบาท โตขึ้น 24.7% ส่วนก าไรสุทธิ อยู่ที่ 436.5 
ล้านบาท โตขึ้น 77.8% แถมบอร์ดไฟเขียวจ่ายปันผลให้ผู้ ถือหุ้นหลังเข้าตลท. 0.062 บ./หุ้น สร้างความมั่นใจธุรกิจแกร่ง 
“สมบูรณ์ วงศ์รัศมี” เอ็มดี มั่นใจ PLAT จะเป็นหุ้นที่ให้ผลตอบแทนที่ดีต่อนักลงทุน จากธุรกิจหลักที่มีความแข็งแกร่ง มี
การเติบโตอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด คาดปี 2558 โตต่อเน่ืองทั้งรายได้ ก าไร ผู้ถือหุ้นใหญ่ยืนยันยังไม่ได้มีการจ าหน่ายหุ้น
ออกและจะยงัคงถือต่อ มัน่ใจในศักยภาพของบริษทัที่แข็งแกร่งและการเตบิโตสดใส 
 
 นายสมบูรณ์ วงศรั์ศมี กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) หรือ PLAT ผูป้ระกอบธุรกิจ
พฒันาศูนยก์ารคา้ส่งและคา้ปลีก รวมทั้งบริหารพ้ืนท่ีคา้ส่งและคา้ปลีกใหเ้ช่าเพ่ือการพาณิชย ์เปิดเผยผลการด าเนินงานงวด
ปี 2557 บริษทัฯ  มีรายไดจ้ากการด าเนินงานอยูท่ี่ 1,390.9 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2556 ท่ีมีรายไดจ้ากการด าเนินงาน 1,115.1 
ลา้นบาท หรือเติบโตข้ึน 24.7% โดยปัจจยัหลกัท่ีส่งเสริมอตัราการเติบโตของรายไดจ้ากการด าเนินงาน มาจากการเพ่ิมข้ึน
ของรายไดค่้าเช่าและบริการ ซ่ึงเป็นธุรกิจหลกัท่ีมัน่คง เน่ืองจากรายไดห้ลกัมาจากค่าเช่าตามท่ีก าหนดไวใ้นสญัญาเช่าพ้ืนท่ี 
 ทั้งน้ี รายไดจ้ากการด าเนินงานของบริษทัฯ มาจาก 3 ส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ รายไดค่้าเช่าและบริการอยูท่ี่ 916.7 ลา้นบาท  
รายได้จากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืม 224.0 ลา้นบาท  รายได้จากการประกอบกิจการโรงแรมอยู่ท่ี 250.2 ลา้นบาท  
นอกจากน้ี ยงัมีรายไดอ่ื้นๆ อยูท่ี่ 53.7 ลา้นบาท  
 ส่วนก าไรสุทธิอยู่ท่ี 436.5 ลา้นบาท  เพ่ิมข้ึนจากปี 2556 ท่ีมีก าไรสุทธิ 245.4 ลา้นบาท  หรือก าไรสุทธิเติบโต 
77.8% การเติบโตของก าไรสุทธิเป็นผลจากก าไรขั้นตน้ท่ีปรับสูงข้ึน รวมถึงการลดลงของค่าใชจ่้ายทางการเงิน ซ่ึงเป็นผล
จากการท่ีบริษทัฯ มีการทยอยจ่ายช าระคืนภาระหน้ีสินท่ีมีดอกเบ้ียครบทั้งหมดในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2557  จนครบทั้ง
จ านวน ท าใหใ้นปัจจุบนับริษทัฯไม่มีหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ีย นอกจากน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ มีมติจ่ายปันผล 
เป็นเงินสด จากงวดด าเนินงานวนัท่ี 1 ม.ค. 2557 ถึงวนัท่ี 31 ธ.ค. 2557  ในอตัราหุ้นละ 0.062 บาท ก าหนดวนัท่ีไม่ไดรั้บ
สิทธิปันผล ( XD) วนัท่ี  2 เม.ย. 2558 และ ก าหนดวนัท่ีจ่ายปันผล  21 พ.ค. 2558  พร้อมกนัน้ี  บริษทัฯ ก าหนดวนัประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ 28 เม.ย. 2558 น้ี  

ขณะท่ีผูถื้อหุ้นใหญ่ ยืนยนัยงัไม่ไดมี้การขายหุ้นออกไป และจะยงัคงถือหุ้นต่อ มัน่ใจในทีมผูบ้ริหารจะร่วมกนั
สร้างการเติบโตของหุน้ PLAT ตามเป้าหมาย เช่ือมัน่วา่หุน้ PLAT จะสร้างผลตอบแทนในระยะยาวอยา่งมัน่คงแก่ผูถื้อหุน้ 

 
 
 “ในช่วงท่ีผา่นมา บริษทัฯ มีการเติบโตท่ีดีอยา่งต่อเน่ือง แมว้า่ตน้ปี 57 จะไดรั้บผลกระทบจากปัญหาการเมืองและ
เศรษฐกิจในประเทศบา้ง แต่รายไดจ้ากการด าเนินงานใน 3 ธุรกิจหลกัของเรายงัเติบโตไดดี้ในระดบั 24.7%  ส่วนอตัราก าไร
สุทธิเติบโตสูงถึง 77.8%  นอกจากน้ี บอร์ดก็มีมติจ่ายเงินปันผลให้ผูถื้อหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.062 บาท และมุ่งมัน่ตาม
เป้าหมายการเป็นหุน้ท่ีสร้างผลตอบแทนท่ีคุม้ค่าใหก้บันกัลงทุนในระยะยาว” นายสมบูรณ์  กล่าว 



 

 

 นายสมบูรณ์  กล่าวเพ่ิมเติมถึง เป้าหมาย PLAT ในปีน้ีจะเติบโตอยา่งต่อเน่ืองจากโครงการในธุรกิจเดิม โดยเฉพาะ
ธุรกิจเช่าพ้ืนท่ีซ่ึงสร้างรายไดค่้อนขา้งมัน่คง เพราะมีผูเ้ช่าเกือบเต็มทุกพ้ืนท่ีมาโดยตลอด ซ่ึงประมาณ 60% เป็นสัญญาเช่า
ระยะสั้นไม่เกิน 3 ปี จึงสามารถปรับราคาค่าเช่าไดต้ามความเหมาะสมอยู่เสมอ   ส่วนธุรกิจโรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ 
แพลทินมั ประตูน ้า ในช่วงตน้ปี 2558 ท่ีผ่านมาก็มีนกัท่องเท่ียวเขา้มาใชบ้ริการอย่างคึกคกั นอกจากน้ี ในเดือนมกราคมท่ี
ผา่นมา บริษทัฯ ไดเ้ขา้ไปบริหารแหล่งชอ้ปป้ิง แห่งใหม่ติดชายหาดแห่งแรก ของเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ในช่ือ “โครงการ 
เดอะ วอร์ฟ สมุย” จึงเป็นอีกปัจจยัสนบัสนุนรายไดบ้ริษทัฯ ตั้งแต่ปีน้ีเป็นตน้ไป   
 นอกจากน้ี คาดว่าบริษทัฯ จะสามารถเติบโตอย่างกา้วกระโดดในปี 2561 จากการรับรู้รายไดโ้ครงการในอนาคต
ของบริษทัฯ เพ่ิมเติม ไดแ้ก่ โครงการตลาดนดัติดแอร์ใจกลางเมืองแห่งแรก บริเวณย่านราชประสงค ์"เดอะ มาร์เก็ต บาย 
แพลทินมั" ซ่ึงมีขนาดใหญ่กวา่แพลทินมัปัจจุบนักวา่ 3 เท่า คาดวา่โครงการจะเร่ิมเปิดด าเนินการไดใ้นไตรมาสท่ี 3 ปี 2560 
ตั้งเป้าจะมีรายไดจ้ากโครงการดงักล่าวมากกว่า 1,000 ลา้นบาทต่อปี ประกอบกบัโครงการโรงแรม  Holiday Inn Express 
โรงแรมระดบั 3 ดาว และโรงแรม Holiday Inn Resort  โรงแรมระดบั 4 ดาว ตั้งอยู่บนท่ีดินเปล่าริมหาดท่ีเกาะสมุย  คาดวา่
จะสามารถเร่ิมเปิดด าเนินการไดใ้นช่วงปลายปี 2560 และ 2561 ตามล าดบั นอกจากน้ี บริษทัฯ ยงัมีโครงการบริหารจดัการ
ส าหรับทางเช่ือมระหว่างสถานีรถไฟฟ้า BTS ชิดลม และศูนยก์ารคา้ อาคารพลาซ่าท่ีส าคญัในยา่นราชประสงค ์และอาคาร
แพลทินมั แฟชัน่มอลล ์ในช่ือโครงการ Bangkok Skyline ท่ีจะช่วยเพ่ิมจ านวนผูส้ัญจรไปมา สนบัสนุนรายไดข้องบริษทัฯ
ใหเ้ติบโตแขง็แกร่งยิ่งข้ึน         

ดา้นนายมนตรี ศรไพศาล  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทัหลกัทรัพย ์ เมยแ์บงก ์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินและผูจ้ดัการการจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่ายหุน้สามญัของ PLAT เปิดเผยว่า 
ในการจดัสรรหุน้ IPO ท่ีผา่นมา ไดมี้การกระจายใหก้บักลุ่มนกัลงทุนทุกประเภท นกัลงทุนสถาบนัทั้งกองทุนรวม กองทุน
บ าเหน็จบ านาญขา้ราชการ (กบข.) กองทุนประกนัสังคม กองทุนต่างประเทศ นกัลงทุนรายใหญ่ ผูมี้อุปการคุณเช่นผูเ้ช่าร้าน 
และนกัลงทุนรายยอ่ย โดยเสนอขายใหก้บัผูล้งทุนทุกรายท่ีราคา IPO เท่ากนัและยงัคงเช่ือมัน่ในปัจจยัพ้ืนฐานท่ีแขง็แกร่ง
ของ PLAT แมร้าคาเปิดซ้ือขายวนัแรกอ่อนตวั เน่ืองจากสภาวะตลาดท่ีค่อนขา้งซบเซา ดงัเห็นไดจ้ากมูลค่าการซ้ือขายต่อ
วนัท่ีอ่อนตวัลงมาจากประมาณ 6 หม่ืนลา้นบาทเม่ือตน้เดือนมีนาคม หรือเป็นช่วง Book building เหลือประมาณ 4 หม่ืนลา้น
บาท รวมถึงดชันี SET Index ท่ีลดลงจากช่วง 1,563 -1,590 จุด เป็นระดบัประมาณ 1,500 จุด  

 “ท่ามกลางสภาวะตลาดผนัผวนในคร้ัง ราคาหุน้จึงอ่อนตวัลง แต่กอ็าจเป็นโอกาสส าหรับนกัลงทุนในการซ้ือหุน้
พ้ืนฐานดี มีโอกาสเติบโตจากการขยายธุรกิจ การระดมทุนคร้ังน้ี จะท าใหบ้ริษทัฯ มีฐานทุนท่ีแขง็แกร่งข้ึน และสามารถ
น าไปขยายธุรกิจเพ่ือสร้างผลตอบแทนท่ีดีข้ึน ดงันั้น PLAT จึงถือเป็นหุน้ท่ีน่าสนใจ และน่าจะไดรั้บความสนใจจากนกั
ลงทุนหลงัจากน้ี นอกจากน้ีผูถื้อหุน้ใหญ่ของบริษทัฯยงัยืนยนัวา่ ไม่ไดมี้การจ าหน่ายหุน้ออก ยงัคงถือหุน้อยู ่  และจะยงัคง
ถือต่อไป เน่ืองจากเช่ือมัน่ในศกัยภาพของบริษทัฯ” นายมนตรี กล่าวในท่ีสุด   

 

ข้อมูตดิต่อสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที่ : IR PLUS  

คุณสารภี        สายะเวส  (จูน) โทร : 02-022-6200 ต่อ 610, 081-420-0753, Email : sarapee@irplus.in.th  
คุณจุฬารัตน ์  เจริญภกัดี (ฟ้า) โทร : 02-022-6200 ต่อ 611, 089-488-8337, Email :  jurarat@irplus.in.th  
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