
 

 

ข่าวประชาสัมพนัธ์                   วนัที ่ 1 เมษายน 2558 
 

PLAT จ่อผลงานไตรมาส 1/58 สวย 
ยอดพกัโรงแรมกระฉูดหลงัการเมืองน่ิง 

 PLAT จ่อผลงานไตรมาส 1/58 โตขึน้จากช่วงเดียวกนัปีก่อน หลงัการเมืองน่ิงหนุนนักท่องเทีย่วเข้าใช้
บริการธุรกจิโรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ แพลทนัิม ประตูน า้ คึกคักตั้งแต่ต้นปี บวกกระแสตอบรับ “โครงการ เดอะ 
วอร์ฟ สมุย” ดีเยี่ยม ขณะทีธุ่รกจิให้เช่าพืน้ที่ศูนย์ค้าส่งแพลทนัิมอตัราการเช่าเกือบเต็มแม็กซ์ที ่99% “สมบูรณ์ วงศ์
รัศมี” เอม็ดี มั่นใจ ดันรายได้รวมปีนี้โตต่อเน่ืองช้ีผลงานย้อนหลงั 3 ปีทีผ่่านมาโตไม่น้อยกว่าปีละ 20% พร้อม
เดินหน้าสร้างผลตอบแทนอย่างมั่นคงและยืนยาวให้ผู้ถือหุ้น 

 นายสมบูรณ์ วงศรั์ศมี กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) หรือ PLAT ผู ้
ประกอบ ธุรกิจพฒันาศูนยก์ารคา้ ส่งและคา้ปลีก รวมทั้งบริหารพื้นท่ีคา้ ส่งและคา้ปลีกใหเ้ช่า เพื่อการพาณิชย ์
เปิดเผยถึงผลประกอบการไตรมาส 1/2558 ส้ินสุด 31 มีนาคม 2558 วา่ มีแนวโนม้เติบโตข้ึนจากไตรมาส 1/2557 ท่ี
มีรายไดร้วม 307.5 ลา้นบาท ก าไรสุทธิ 80.9 ลา้นบาท จากแรงหนุนของธุรกิจโรงแรม โดยพบวา่ตั้งแต่ตน้ปี 2558 มี
ยอดนกัท่องเท่ียวเขา้มาใชบ้ริการโรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ แพลทินมั ประตูน ้า อยา่งคึกคกั หลงัการเมือง
ภายในประเทศอยูใ่นภาวะสงบ  
 นอกจากน้ี ตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 แพลทินมั ยงัไดเ้ขา้ไปบริหารแหล่งชอ้ปป้ิง แห่งใหม่ติดชายหาดแห่ง
แรก ของเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ในช่ือ “โครงการ เดอะ วอร์ฟ สมุย” ซ่ึงไดรั้บความนิยมจากนกัท่องเท่ียวเป็น
อยา่งดี ขณะท่ีในส่วนธุรกิจเช่าพื้นท่ี ยงัคงสร้างรายไดอ้ยา่งมัน่คง มีผูเ้ช่าเกือบเตม็ทุกพื้นท่ีมาโดยตลอด โดย 
ประมาณ 60% ของพื้นท่ีเช่าเป็นสัญญาเช่าระยะสั้นไม่เกิน 3 ปี จึงสามารถปรับราคาค่าเช่าไดต้ามความเหมาะสมอยู่
เสมอรวมทั้งรายไดจ้ากการขายอาหารและเคร่ืองด่ืมยงัเดินหนา้ท ารายไดอ้ยา่งต่อเน่ืองจากจ านวนผูใ้ชบ้ริการ
ศูนยก์ารคา้ท่ีเพิ่มข้ึนกวา่ช่วงไตรมาสท่ี 1 ของปี พ.ศ. 2557  
 “ผลงานไตรมาส 1/58ของ แพลทินมั มีแนวโนม้ดีข้ึนเม่ือเทียบกบัไตรมาสเดียวกนัปีก่อน เพราะธุรกิจ
โรงแรมเดินหนา้ไปดว้ยดีหลงัการเมืองสงบ โดยเฉพาะ โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ แพลทินมั ประตูน ้า ท่ีมียอด
นกัท่องเท่ียวเขา้ใชบ้ริการอยา่งคึกคกั และ โครงการ เดอะ วอร์ฟ สมุย ท่ีมีกระแสตอบรับดีมาก ขณะท่ีธุรกิจใหเ้ช่า
พื้นท่ี และธุรกิจขายอาหารและเคร่ืองด่ืมก็เดินหนา้ท ารายไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและชดัเจน” นายสมบูรณ์ กล่าว 
 นายสมบูรณ์ กล่าวต่อวา่ จากแนวโนม้ผลประกอบการไตรมาส 1/58 ท่ีจะออกมาดี จึงเช่ือวา่จะส่งผลดีต่อ
ผลการด าเนินงานตลอดปี 2558 ของ PLAT ทั้ง 3 ธุรกิจหลกั คือ โรงแรม, ใหเ้ช่าพื้นท่ี และการขายอาหารและ
เคร่ืองด่ืม ยิง่ไปกล่าวนั้นแพลทินมั มีแผนพฒันาโครงการใหม่ในอนาคต เช่น โครงการตลาดนดัติดแอร์ใจกลาง
เมืองแห่งแรก บริเวณยา่นราชประสงค ์"เดอะ มาร์เก็ต บาย แพลทินมั" ซ่ึงมีขนาดใหญ่ กวา่แพลทินมัปัจจุบนักวา่ 3 
เท่า คาดวา่โครงการจะเร่ิมเปิดด าเนินการไดใ้นไตรมาสท่ี 3 ปี 2560 และตั้งเป้าจะมีรายไดจ้ากโครงการดงักล่าว 



 

 

มากกวา่ 1,000 ลา้นบาทต่อปี นอกจากน้ียงัมีโครงการโรงแรม Holiday Inn Express โรงแรมระดบั 3 ดาว และ
โรงแรม Holiday Inn Resortโรงแรม ระดบั 4 ดาว ตั้งอยูบ่นท่ีดินเปล่าริมหาดท่ีเกาะสมุย คาดวา่จะสามารถ เร่ิมเปิด
ด าเนินการไดใ้น ช่วงปลายปี 2560 และ 2561 ตามล าดบั รวมทั้งโครงการบริหารจดัการ ส าหรับทางเช่ือมระหวา่ง 
สถานีรถไฟฟ้า BTS ชิดลม และศูนยก์ารคา้ อาคารพลาซ่าท่ีส าคญัในยา่นราชประสงค ์และอาคารแพลทินมั แฟชัน่
มอลล ์ในช่ือโครงการ Bangkok Skyline ท่ีจะช่วยสนบัสนุนรายไดข้องบริษทัฯ ให้เติบโตแขง็แกร่งยิง่ข้ึน คาดวา่ใน 
3-5 ปีรายไดข้องบริษทัฯจะเติบโตถึง 1 เท่าตวั จากปี 2557 
 
 “แพลทินมั มีแนวโนม้การเติบโตต่อเน่ือง ทั้งจากโครงการปัจจุบนัและโครงการในอนาคต ท่ีจะทยอยเปิด
ใหบ้ริการประชาชนและนกัท่องเท่ียวทุกกลุ่มเป้าหมาย เราท างานอยา่งจริงจงัและตั้งใจ มีเป้าหมายเพื่อตอบแทนผู ้
ถือหุน้ใหดี้ท่ีสุด ดูไดจ้ากผลงานตลอด 3 ปี ท่ีผา่นมา แพลทินมั มีผลประกอบการโตต่อเน่ืองไม่นอ้ยกวา่ 20% และ
ยนืยนัวา่จะสร้างผลตอบแทนท่ีดีสู่ผูถื้อหุน้อยา่งมัน่คงและยนืยาว” นายสมบูรณ์ กล่าว 
 อน่ึง ท่ีผา่นมา ท่ีประชุมคณะกรรมการ บริษทัฯ มีมติจ่ายปันผล เป็นเงินสด จากงวดด าเนินงานวนัท่ี 1 
มกราคม 2557 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ในอตัราหุน้ละ 0.062 บาท ก าหนดวนัท่ีไม่ไดรั้บสิทธิปันผล ( XD) วนัท่ี 2 
เมษายน2558 และ ก าหนดวนัท่ีจ่ายปันผล 21 พฤษภาคม 2558 โดยก าหนดวนัประชุ มสามญัผูถื้อหุน้ 28 เมษายน 
2558  

 

สอบถามข้อมูลเพิม่เติมกรุณาติดต่อ : IRPLUS 

คุณสารภี       สายะเวส (จูน) Tel. 02-5414011 ต่อ 610, 081-420-0753 Email : sarapee@irplus.in.th                        

คุณจุฬารัตน์  เจริญภกัดี  (ฟ้า) Tel. 02-5414011 ต่อ 611, 089-488-8337  Email : jurarat@irplus.in.th 


