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PLAT ประกาศงบ Q2/58 ก าไรเพิม่ 50.7% จาก Q2/57 
พร้อมเดินหน้าก่อสร้างโรงแรม 2 แห่งทีส่มุย 

 
“PLAT”   ประกาศผลประกอบการไตรมาส2/2558 รายได้ 397.4 ล้านบาท เติบโต 17.6% ขณะที่

ก าไรสุทธิ 159.2 ล้านบาท ปรับเพิ่มขึน้ 50.7% จากงวดเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักมาจากอัตราการเช่า
พื้นที่เดอะ แพลทินัม แฟช่ัน มอลล์คงตัวอยู่ที่ระดับ 99% และธุรกิจโรงแรม Novotel Bangkok Platinum 
อตัราเข้าพกั 89% ด้านผู้บริหารเดอะ แพลทนัิม กรุ๊ป พร้อมเดินหน้าแผนการลงทุน แต่ปรับแผนการก่อสร้าง
โรงแรม 2 แห่ง  บนเกาะสมุยพร้อมกนัส่งผลให้โครงการแล้วเสร็จเร็วขึน้ 
 นายสมบูรณ์ วงศรั์ศมี กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) หรือ PLAT 
แจง้ผลประกอบการไตรมาส2/2588 โดยบริษทัฯมีรายไดจ้ากการด าเนินงาน 397.4 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากงวด
เดียวกนัของปีก่อนร้อยละ 17.6 ซ่ึงรายไดห้ลกัยงัคงมาจากรายไดค้่าเช่าและบริการ 251.4 ลา้นบาท คิดเป็น 
63.3% รายไดจ้ากการประกอบกิจการโรงแรม 84.8 ลา้นบาท คิดเป็น 21.3% และรายไดจ้ากการขายอาหาร
และเคร่ืองด่ืม 61.2 ลา้นบาท คิดเป็น 15.4% ส าหรับผลการด าเนินงานงวด 6 เดือนแรกของบริษทัฯ มีรายได้
จากการด าเนินงาน 795.2 ลา้นบาท  เพิ่มข้ึนจากงวดเดียวกนัของปีก่อน  26%  โดยทุกธุรกิจมีอตัราการเติบโต
อยา่งต่อเน่ือง ไดแ้ก่ ธุรกิจพื้นท่ีเช่าและบริการเติบโต 15%  ธุรกิจโรงแรม เติบโต 90%  ส่วนธุรกิจขายอาหาร
และเคร่ืองด่ืมเติบโต 17%  มีก าไร 299.3 ล้านบาท  เปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนมีก าไร 186.4  
ลา้นบาท เพิ่มข้ึน 112.9  ลา้นบาท หรือเพิ่มข้ึน 60.5% 

ขณะท่ีแผนการลงทุนภายหลงัการระดมทุนในตลาดหลกัทรัพยมู์ลค่ารวม 5,084 ลา้นบาท (หลงัหกั
ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้อง)  บริษทัฯอยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนการลงทุน โดยขณะน้ีมีการปรับแผนการ
ก่อสร้างโรงแรม Holiday Inn Express โรงแรมระดบั 3 ดาว และโรงแรม Holiday Inn Resort โรงแรมระดบั 
4 ดาว Resort  บนเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานีพร้อมกนั จากเดิมท่ีวางแผนก่อสร้าง Holiday Inn Express 
ก่อน 1 ปี จึงเร่ิมก่อสร้าง Holiday Inn Resort  และคาดวา่จะแลว้เสร็จพร้อมกนัในปี 2560 ซ่ึงโรงแรมทั้งหมด
จะเปิดให้บริการจ านวน 350 ห้อง ซ่ึงขณะน้ีไดล้งนามในสัญญาการบริหารกบั Holiday Inn ไปแลว้ และอยู่
ระหวา่งการออกแบบเพื่อยืน่ขอเสนอต่อคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มเพื่อพิจารณาอนุญาตในล าดบัถดัไป 

ดา้นโครงการ Bangkok Skyline ขณะน้ีไดรั้บใบอนุญาตส านกัจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานคร
แลว้โดยจะเร่ิมก่อสร้างเฟสแรกจาก แพลทินัม่ แฟชัน่มอลล ์ ไปถึงโครงการเดอะมาร์เก็ตคาดวา่จะแลว้เสร็จ
ตน้ปี 2559  และเฟสท่ี 2 ตั้งแต่โครงการเดอะ มาร์เก็ต ถึงเกสรพลาซ่า คาดวา่จะแลว้เสร็จปลายปี 2559   
ทั้งน้ีโครงการดงักล่าวจะช่วยใหเ้กิดการเช่ือมต่อระหวา่งศูนยก์ารคา้และอ านวยความสะดวกส าหรับ
ประชาชน 



 
 

อยา่งไรก็ตามเดิมทางฝ่ายบริหารคาดวา่คร่ึงปีหลงัจะสามารถสร้างรายไดแ้ละก าไรในช่วงคร่ึงปีหลงั
ใกลเ้คียงกบัช่วงคร่ึงปีแรกซ่ึงอยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจ โดยปัจจุบนั  เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป มีศูนยแ์ฟชัน่คา้ส่ง-
คา้ปลีกใหเ้ช่าเพื่อการพาณิชยท่ี์เปิดด าเนินการแลว้จ านวน 2 แห่ง คือ  โครงการ เดอะ แพลทินมั แฟชัน่มอลล์ 
ธุรกิจศูนยแ์ฟชัน่คา้ส่ง  และโครงการ เดอะ วอลฟ์ สมุย  Community Mall แห่งใหม่ติดชายหาดแห่งแรกของ
เกาะสมุย นอกจากน้ีมีธุรกิจโรงแรมท่ีเปิดด าเนินการแลว้ 1 แห่ง คือโรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ แพลทินมั 
ประตูน ้า  

   
ข้อมูลบริษัท  เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

“เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป”จดัตั้งข้ึนในรูปแบบบริษทัจ ากัดจากการควบรวมกิจการในกลุ่มจ านวน
ทั้งหมด  9 บริษทั เม่ือวนัท่ี 3 ธันวาคม 2556 เพื่อประกอบธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละบริหารจดัการ
พื้นท่ีเช่า ตลอดจนเพื่อลงทุนในบริษัทอ่ืน จากนั้ นได้รับการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนเม่ือว ันท่ี  
23 มิถุนายน 2557  

ปัจจุบนั บริษทัฯ เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ในบริษทัยอ่ยทั้งส้ิน 3 บริษทั ไดแ้ก่ บริษทั เดอะ แพลทินมั มาร์
เก็ต จ  ากดั , บริษทั เดอะ แพลทินมั พลาซ่า จ  ากดั และบริษทั เดอะ แพลทินมั สมุย จ ากดั ซ่ึงบริษทัฯถือหุน้ใน
สัดส่วนร้อยละ 99.99 นอกจากน้ี บริษทัฯไดถื้อหุ้นในบริษทัร่วม 1 บริษทั คือ บริษทั แบงคอก สกายไลน์ 
จ ากดั ซ่ึงบริษทัฯถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 49.90 
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