
 

 
เดอะ แพลทนัิม กรุ๊ป  เตรียมแผนรับนักท่องเทีย่วหลังเปิดประเทศ 
เล็งเปิดโรงแรมฮอลิเดย ์อินน ์รีสอรท์ สมุย บ่อผุด ไตรมาส 3 /2565 

 เติมเต็มสีสันตลาดบริการท่องเทีย่วไทยคึกคัก   
 

เดอะ แพลทินมั กรุป๊ ผูป้ระกอบธุรกิจพฒันาศนูยก์ารคา้สง่และคา้ปลีก อาคารส านกังาน และธุรกิจโรงแรม ขานรบั
นโยบายเปิดประเทศ เดินหนา้ขบัเคลื่อนธุรกิจในเครือตามแผนที่วางไว ้ลา่สดุเตรียมความพรอ้มเปิดโรงแรมฮอลิเดย ์อินน ์
รีสอรท์ สมยุ บ่อผดุ (Holiday Inn Resort Samui Bophut) ภายในไตรมาส 3 /2565 ดว้ยมลูค่าลงทนุ 1,220 ลา้นบาท  
ตัง้อยู่ติดชายหาดบ่อผดุ และอยู่ใกลก้บัถนนคนเดิน ซึ่งเป็นหมดุหมายการท่องเที่ยวที่เป็นเอกลกัษณข์องเกาะสมยุ จงัหวดั
สรุาษฎรธ์านี พรอ้มชจูดุเด่นการสง่มอบประสบการณท์ี่ไดม้าตรฐานระดบัโลกน่าประทบัใจ เนน้ตอบโจทย ์นกัท่องเที่ยว
คู่รกั ครอบครวั และหมู่คณะ ภายใตก้ารบรหิารงานบรกิารที่มีชื่อเสียงระดบัโลก IHG Hotel & Resort  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
นางสาวสุฐิตา โชติจุฬางกูร รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ สายงานการตลาด บรษิัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 
หรือ PLAT ผูป้ระกอบธรุกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัยใ์หเ้ช่าและธุรกิจโรงแรม กลา่วว่า “เรายงัมีความเชื่อมั่นในอตุสาหกรรม
การท่องเที่ยวของไทยในระยะยาว จึงวางกลยทุธแ์ละเดินหนา้ลงทนุโครงการในแผนงานอย่างต่อเนื่อง พรอ้มทัง้ให้
ความส าคญักบัมาตรฐานการบรกิารระดบัสากล จึงไดผ้สานความรว่มมือกบั IHG Hotel & Resort เพื่อสง่มอบ
ประสบการณท์ี่น่าประทบัใจควบคู่กบัการตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้นกัท่องเที่ยวจากทั่วโลกไดม้ากยิ่งขึน้   
โดยบรษิัท ยงัคงเดินหนา้ก่อสรา้งและตกแต่งโครงการ โรงแรมฮอลิเดย ์อินน ์รีสอรท์ สมยุ บอ่ผดุ ตามแผนงานที่ก าหนดไว ้
ซึ่งสอดคลอ้งกบัสถานการณปั์จจบุนัที่ภาครฐัไดเ้ปิดรบันกัท่องเที่ยวเขา้ประเทศอย่างเต็มรูปแบบ สง่ผลดีต่อความเชื่อมั่น
ในการลงทนุของภาคธุรกิจมากขึน้และสรา้งอารมณใ์นการจบัจ่อยใชส้อยในภาคครวัเรือนใหด้ีขึน้ดว้ย ถือเป็นจงัหวะที่ดี
กบัการเริ่มเปิดใหบ้รกิารของโรงแรมในช่วงไตรมาส 3 /2565 พรอ้มรองรบันกัท่องเที่ยวที่ก าลงัวางแผนมาท่องเที่ยว
พกัผ่อนในช่วงไฮซีซนี ซึ่งมองว่าสถานการณเ์ศรษฐกิจดา้นการท่องเที่ยวไดเ้ริ่มดีขึน้แลว้ และเชื่อมั่นว่าจะดีขึน้อย่าง
ต่อเนื่อง” 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ส าหรบั โรงแรม ฮอลิเดย ์อินน ์รีสอรท์ สมยุ บ่อผดุ เป็นอีกหนึง่ในโครงการโรงแรมของ บมจ.เดอะ แพลทินมั กรุป๊         
เป็นโรงเเรมที่เหมาะส าหรบัครอบครวั ออกแบบภายใตแ้นวคิดการผสมผสานลกัษณะพิเศษของพืน้ที่ไปพรอ้มๆกบัการให้
ประสบการณก์ารท่องเที่ยวพกัผ่อน ที่สมบรูณแ์บบ โดยคอนเซ็ปตก์ารออกแบบและตกแต่งภายในนัน้ ไดร้บัแรงบนัดาลใจ 
จากธรรมชาติของทอ้งทะเลที่โอบลอ้มไปดว้ยผืนทรายและผนืป่าทรอปิคอลที่งดงาม น ามาซึ่งการเลือกใชว้สัดแุละอปุกรณ์
ตกแต่งที่เนน้โทนสีธรรมชาติสบายตา เพื่อสรา้งประสบการณใ์หผู้เ้ขา้พกัไดร้บัความรูส้กึใกลช้ิดธรรมชาติมากที่สดุ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ส าหรบัความโดดเด่นของโรงแรมแห่งนีไ้ดแ้ก่ ท าเลที่ตัง้อยู่บนเกาะสมยุ จงัหวดัสรุาษฎรธ์านี ถือเป็นเกาะที่มีชื่อเสียงโด่ง
ดงัไปทั่วโลก นกัท่องเที่ยวทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติ ก็ต่างขนานนามใหเ้กาะสมยุเป็น "สวรรคก์ลางอ่าวไทย" จดุหมาย
ปลายทางแหลง่ท่องเที่ยวส าคญัที่สดุแห่งหนึ่งในประเทศไทย  อยู่ติดกบัพืน้ที่ชายหาดบ่อผดุและถนนคนเดิน 
Fisherman’s Village  ซึ่งเป็นชมุชมชาวประมงเก่าแก่บนเกาะสมยุ ปัจจบุนัเปิดเป็นถนนคนเดินเลียบชายหาด ที่คกึคกั  
ไปดว้ยรา้นอาหารรมิทะเล อีกทัง้ยงัมีรา้นคา้เสือ้ผา้ ของที่ระลกึ หลากหลายสไตล ์ถือเป็นจดุหมายปลายทางอีกแห่ง       
ที่นกัท่องเที่ยวต่างชื่นชอบเมื่อมาเยือนเกาะสมยุ นอกจากนีย้งัอยู่ใกลก้บั สนามบินนานาชาติ สมยุ เดินทางดว้ยรถยนต์
เพียง 15 นาท ี
 



 

โดยโรงแรม มีหอ้งพกัทัง้หมด 203 หอ้ง กระจายตวัอยู่บนพืน้ที่ 9 อาคาร เพื่อจดัสรรใหผู้เ้ขา้พกัไดร้บัการพกัผ่อนที่มีความ
เป็นสว่นตวั แบ่งโซนที่พกัออกเป็น 2 โซน ไดแ้ก่โซนรมิชายหาด (Beachfront) และโซนรมิสวน (Garden Wing) มีหอ้งพกั
ใหเ้ลือกตัง้แต่หอ้งระดบัมาตรฐานไปจนถึง Family Suite และ Holiday Inn’s signature KidSuites® เพื่อตอบโจทยแ์ละ
รองรบันกัท่องเที่ยวที่เดินทางมาพกัผ่อนไดห้ลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นคู่รกั ครอบครวั และหมูค่ณะ สามารถเลือกจดั
โปรแกรมพกัผ่อนเพื่อสมัผสัประสบการณร์อบเกาะสมยุไดอ้ยา่งสนกุสนาน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมด าน า้ลกึ ลอ่งเรือผจญภยั 
การเดินเลน่ผ่อนคลายที่ชายหาดหรือที่ถนนคนเดิน และนอกเหนือไปจากกิจกรรมภายนอกที่ดงึดดูใจแลว้ ทางโรงแรม    
ยงัไดจ้ดัสรรสิ่งอ านวยความสะดวกไวใ้นทกุโซนสดุพิเศษของทางโรงแรมเอาไวใ้หบ้รกิารดงันี ้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
สะดวกสบายกบัสว่นพืน้ที่ตอ้นรบัและสามารถพกัผ่อนไปพรอ้มๆกนัไดท้ี่ Lobby Lounge, Bar & Resort Center         
อิ่มอรอ่ยกบัทกุเมน ูที่โซน All Day Dining สายรกัสขุภาพพลาดไม่ไดก้บัโซน Health Club ที่มีอปุกรณอ์อกก าลงักาย    
สดุหลากหลาย นอกจากนีย้งัมีสระว่ายน า้โซนรมิชายหาด อีกทัง้ยงัมี Meeting Room ส าหรบัผูม้ีความประสงคใ์ชง้านได้
อีกดว้ย  
 

 
 
 
 
 
 
 
ไฮไลทพ์ิเศษสดุส าหรบัคณุหนูๆ  พบกบัโซนการเลน่และเรียนรูส้  าหรบัเด็กที่กวา้งขวาง Kid’s Center ที่มีอยู่ทัง้ภายในและ
ภายนอกอาคาร ดีไซนภ์ายใตค้อนเซปท ์“ตามลา่หาฝัน – ผจญภยัในดินแดนมหศัจรรย”์ เพื่อเติมเต็มจินตนาการและ
สง่เสรมิทกัษะพฒันาการเรียนรูส้  าหรบัเด็ก โดยแบ่งออกเป็นโซนต่างๆดงันี ้

- โซนภายในอาคารประกอบดว้ยเครื่องเลน่เสรมิจินตนาการ อาทิ บ่อบอล 2 ชัน้, Play Unit Apple Tree, Floating 
Net and Culinary Section บรหิารโดยทีม Kids Club ที่มีประสบการณข์องโรงแรม 



 

- โซนภายนอกอาคารสนามเด็กเลน่ (Playground) ที่เต็มไปดว้ยเครื่องเลน่แสนสนกุ อาทิ  Magic Mountain 
Flora, Custom Net, The Turtle,Tunnel Jungle and Half Ball  

- โซนสวนน า้แสนสนกุ ประกอบดว้ยเครื่องเลน่สไลดเ์ดอร ์2 ตวั มีสระระดบัน า้ตืน้ และน า้ตก  
 

และสว่นส าคญัอีกสว่นหนึ่งที่ถือเป็นมาตรฐานหลกัของโรงแรม คือการออกแบบอาคารไปจนถึงสิ่งอ านวยความสะดวก
ต่างๆภายในโครงการ ใหม้ีความประหยดัพลงังานและดแูลรกัษาง่าย เพื่อสรา้งความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม  เช่น การ
ออกแบบเครื่องปรบัอากาศเป็นแบบประหยดัพลงังาน และปรบัเปลี่ยนการใชพ้ลงังานไดต้ามการใชง้านจรงิ,  
 
การออกแบบใหร้ะบบไฟฟ้าใชง้านไดเ้ม่ือเกิดเหตไุฟดบั โดยมีการส ารองระบบใหส้ามารถใชง้านไดแ้มไ้ฟฟ้าดบั 24 ชั่วโมง 
,การออกแบบพืน้และพรมใหเ้ป็นวสัดทุี่สามารถท าความสะอาดไดง้่าย ลดการใชพ้ลงังาน,นอกจากนีย้งัมีผลิตภณัฑ์
อาบน า้ที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม แบบใชท้ดแทนการใชพ้ลาสติกใชค้รัง้เดียวทิง้ แบรนด ์SOAK Superfood Skincare 
จากประเทศออสเตรเลีย อีกทัง้ยงัใสใ่จต่อทกุขัน้ตอนการบรหิารงาน  ดว้ยการจดัท าขอ้ก าหนดการปฏิบตัิงาน เพื่อใหเ้กิด
ประโยชนส์งูสดุกบัทกุสว่นงาน ตลอดจนมุ่งมั่นพฒันาองคก์ร ชมุชน สงัคม และสิ่งแวดลอ้ม ใหม้ีความเติบโตที่ยั่งยืนต่อไป 
 

นางสาวสุฐิตา กลา่วเพิ่มเติมว่า “ดว้ยวิสยัทศันแ์ละประสบการณใ์นการท าธุรกิจของเดอะ แพลทินมั กรุ๊ป  ซึ่งเป็น
ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นการพฒันาอสงัหารมิทรพัย ์มีความเชื่อมั่นว่าความโดดเด่นดา้นท าเลที่ตัง้ของโรงแรม ตลอดจนรูปลกัษณ์
การออกแบบที่เป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั ใสใ่จและใหค้วามส าคญัรอบดา้น ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบทกุพืน้ที่การใชง้าน 
ใหม้ีความสวยงามกลมกลืนกบัธรรมชาติ ตอบโจทยท์กุฟังกช์ั่นการใชง้านแลว้ ยงัมีสิ่งอ านวยความสะดวกและบรกิารที่
ครบครนั เชื่อมั่นว่า โรงแรม ฮอลิเดย ์อินน ์รสีอรท์ สมยุ บ่อผดุ จะเป็นจดุหมายปลายทางของแหลง่ท่องเที่ยวส าคญัที่สดุ
แห่งหนึ่งในประเทศไทย ประกอบกบัการบรหิารงานโดย IHG Hotel & Resorts แบรนดโ์รงแรมระดบัโลก จะช่วยเติมเต็ม
สีสนัตลาดบรกิารท่องเที่ยวและพกัผ่อนของประเทศไทยใหค้กึคกัแน่นอน”             
 

……………………………………………………………………………………………………………….. 
 

ข้อมูลเพิ่มเติม  
บรษิัท เดอะ แพลทนิมั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) หรือ PLAT ผูป้ระกอบธุรกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัยใ์หเ้ช่าและธรุกิจโรงแรม 
ไดแ้ก่ ศนูยก์ารคา้ แพลทนิมั แฟชั่น มอลล ์โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ แพลทินมั ประตนู า้ โครงการมิกซย์สู ย่านราช
ประสงค ์ประกอบดว้ย ศนูยก์ารคา้ เดอะ มารเ์ก็ต แบงคอก อาคารส านกังานใหเ้ช่า PIER111 โรงแรม ม็อกซี่ โฮเทล แบ
งคอก และโรงแรมฮอลิเดย ์อินน ์รีสอรท์ สมยุ บ่อผดุ  

………………………………………………………………………. 
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