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PLAT โชว์ก าไรไตรมาส 1/58 ทะลกั โตกว่าไตรมาส 1/57 ถึง 73% 
เช่ือผลงานอกี 3 ไตรมาสของปีนีไ้ปได้ สวย 

 
 PLAT ประกาศก าไรไตรมาส 1/58 พุ่งกระฉูดถึง140.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 73% จากช่วงเดียวกันปี
ก่อน หลังการเมืองสงบ หนุนอัตรายอดเข้าพักโรงแรมโนโวเทลเพิ่มขึน้เป็นกว่า 90% และอัตราการเช่าพื้นที่
ศูนย์ค้าส่งและค้าปลีกยงัคงเกือบเต็ม 100% "สมบูรณ์ วงศ์รัศมี" บอสใหญ่มั่นใจ ดันผลงานดีต่อเน่ืองตลอด
ปี 58 คาดอาจมีรายได้โตประมาณ 15-20% และจ่อโตเท่าตัวใน 3 ปีข้างหน้าเม่ือแผนลงทุนกว่า9,000 ล้าน
บาทส าเร็จตามเป้า 
 
 นายสมบูรณ์ วงศรั์ศมี กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) หรือ PLAT ผู ้
ประกอบธุรกิจพฒันาศูนยก์ารคา้ส่งและคา้ปลีก รวมทั้งบริหารพื้นท่ีคา้ส่ง และคา้ปลีกให้เช่าเพื่อการพาณิชย์
และ ธุรกิจโรงแรม เปิดเผยถึงผลการด าเนินงานไตรมาส 1/2558 ส้ินสุด 31 มีนาคม 2558 วา่ บริษทัฯ มีก าไร
สุทธิ140.2 ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 59.3 ลา้นบาทจากช่วงเดียวกนัปีก่อน หรือคิดเป็นอตัราการเพิ่มข้ึนถึง 73% 
 โดยบริษทัฯ มีรายได้ 421.5 ล้านบาท เพิ่มข้ึน 114.1 ล้านบาท หรือคิดเป็นอตัราการเติบโต 37% 
เน่ืองจากสถานการณ์ทางการเมืองในช่วงไตรมาสท่ี 1 ของปี 2558 มีความสงบเรียบร้อยดี ท าให้บริษทัฯ
สามารถด าเนินธุรกิจไดต้ามปกติ ทั้งในส่วนของโรงแรมโนโวเทล และศูนยก์ารคา้ เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ 
มอลล ์  
 “ผลการด าเนินงานไตรมาสแรกปีน้ีดีมากๆเม่ือเทียบกบัช่วงเดียวกนัปีก่อนหลงัจากการเมืองสงบ
โดยเฉพาะ โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน ้ า ท่ีมียอดนักท่องเท่ียวเขา้ใช้บริการสูง บวกกบั
โครงการ เดอะ วอร์ฟ สมุย ท่ีเพิ่งเปิดตวัเม่ือตน้ปีก็มีกระแสตอบรับดีมาก ขณะท่ีธุรกิจใหเ้ช่า พื้นท่ี และธุรกิจ
ขายอาหารและเคร่ืองด่ืมก็ท ารายไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและชดัเจน” นายสมบูรณ์ กล่าว 
 นายสมบูรณ์ กล่าวต่อว่า มั่นใจว่าผลการด าเนินงานท่ีโตอย่างโดดเด่นในไตรมาส 1/2558 จะ
สนบัสนุนให้ผลการด าเนินงานบริษทัฯ ให้ดีอยา่งต่อเน่ืองตลอดปี 2558 โดยตั้งเป้ารายไดร้วมปีน้ีจะโตไม่ต ่า
กวา่ 20% จากปี 2557 ท่ีมีรายไดจ้ากการด าเนินงานอยูท่ี่1,390.90 ลา้นบาท และมีก าไรสุทธิ 436.50 ลา้นบาท 
โดยตลอด 3 ปีท่ีผา่นมา บริษทัฯมีการเติบโตในระดบัท่ีสูงกวา่ 20%มาโดยตลอด 
 บริษทัฯ ไดน้ าเงินจากการระดมทุนในตลาดหลกัทรัพย์ฯไปขยายธุรกิจ ภายใตแ้ผนลงทุนทั้งหมดท่ี
มีมูลค่ารวมประมาณ9,000 ล้านบาท ทั้งโครงการ เดอะ มาร์เก็ต ซ่ึงเป็นศูนยค์า้ปลีกรูปแบบใหม่ เสมือน
ตลาดนดัติดแอร์เพื่อรองรับนกัท่องเท่ียวทั้งไทยและต่างประเทศ โดยคาดวา่จะใชเ้งินลงทุนประมาณ 7,500 
ลา้นบาท คาดวา่จะเร่ิมรับรู้รายไดต้ั้งแต่กลางปี 2560 และ โครงการ Bangkok Skyline ท่ี เช่ือมระหวา่งอาคาร 



 

 

เดอะ แพลทินมั แฟชัน่มอลล ์ไปยงั โครงการ เดอะ มาร์เก็ต บาย แพลทินมั เฟสแรกมูลค่า 230 ลา้นบาท และ
เช่ือมต่อไปยงัเกษร พลาซ่าในเฟส 2 อีก 70 ลา้นบาท และอีกโครงการท่ีส าคญั คือ โรงแรม Holiday Inn 
Express และ Holiday Inn Resortบนพื้นท่ีเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี โดยโรงแรม Holiday Inn Express 
เป็นโรงแรมในระดบั 3 ดาว และ Holiday Inn Resort เป็นโรงแรมระดบั 4 ดาว ซ่ึงทั้ง 2 โครงการ คาดวา่จะ
ไดผู้รั้บเหมาฯ ในปี 2558 และ ก่อสร้างแลว้เสร็จในปี 2560และ2561ตามล าดบั 
   “แนวโน้มผลประกอบการในปี 2558 คาดว่าจะดีข้ึนกว่าปีก่อน โดยเร่ิมตน้ปีน้ีเราเห็นทิศทางท่ีดีมาก 
โดยเฉพาะอตัราการเขา้พกัโรงแรมโนโวเทล แพลทินมั ท่ีอยูใ่นระดบั 90% และอตัราการเช่าพื้นท่ีศูนยค์า้ส่ง
และคา้ปลีกอยูใ่นระดบั 99% และคาดวา่ผลประกอบการของบริษทัฯ จะเติบโตอยา่งกา้วกระโดดในอนาคต 
โดยประมาณการว่ารายไดจ้ะเพิ่มข้ึนเท่าตวัในระยะ 3 ปีขา้งหน้า เม่ือแผนลงทุนส าเร็จตามเป้า นั่นรวมถึง
โครงการ เดอะ มาร์เก็ต โครงการ Bangkok Skyline และ โรงแรม Holiday Inn Express และ Holiday Inn 
Resortบนพื้นท่ีเกาะสมุยท่ีจะแลว้เสร็จในปี 2560 และ 2561”นายสมบูรณ์ กล่าว  
 อย่างไรก็ตาม PLAT ยงัเตรียมจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานงวดปี 2557 ในอตัราหุ้นละ 
0.062 บาท โดยก าหนดรายช่ือผูไ้ดรั้บเงินปันผล (Record Date) ไปแลว้เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2558 ท่ีผ่านมา 
และก าหนดจ่ายปันผลในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2558   
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ติดต่อสอบถามรายละเอยีดเพิม่เติมได้ที ่: IR PLUS  

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