
 

 

ข่าวประชาสัมพนัธ์               วนัที ่25 กุมภาพนัธ์ 2558 

“PLAT” พร้อมเทรดใน Q1/58 นี ้หลงั ก.ล.ต.นับ 1 ไฟลิง่ 
เตรียมโรดโชว์เชียงใหม่ หาดใหญ่ 26-27 ก.พ. นี้ 

 

                ก.ล.ต. นับ 1 ไฟลิ่ง PLAT พร้อมเดินหน้าเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ฯ หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
ไตรมาสแรกปี 2558 "สมบูรณ์ วงศ์รัศมี" เอม็ดีลั่น ไอพีโอ 700 ล้านหุ้นไม่ท าให้นักลงทุนผิดหวัง เหตุมีโครงการอยู่
ระหว่างการพัฒนาหลายโครงการหนุนให้ธุรกิจเติบโตต่อเน่ืองทุกปี คาด PLAT เป็นหุ้น Growth Stock ตั้งเป้า
ขยายธุรกิจให้ครอบคลุมทั้งศูนย์การค้าส่งและค้าปลีกให้เช่าเพ่ือการพาณิชย์  ล่าสุดเปิดตัว โครงการ “เดอะ วอร์ฟ 
สมุย” แหล่งช็อปป้ิงแห่งใหม่ติดชายหาดสมุยไปเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันเร่งเดินหน้าพัฒนาศูนย์ค้าปลีกโครงการ 
เดอะมาร์เก็ต บาย แพลทินัม บนท าเลทองย่านราชประสงค์ คาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปี 2560 และมีแผนลงทุน
ก่อสร้างโรงแรม 2 แห่งบนเกาะสมุย เพ่ือรองรับนักท่องเทีย่วทัว่ทุกมุมโลกในปี 2561-2562 ด้าน “มนตรี ศรไพศาล” 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บล.กิมเอ็ง ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและ Lead Underwrite  เช่ือ PLAT ได้รับความ
สนใจจากนักลงทุนอย่างล้นหลาม พร้อมเตรียมแผนโรดโชว์น าเสนอข้อมูลให้นักลงทุนจังหวัดเชียงใหม่ หาดใหญ่ 
26-27 กุมภาพนัธ์นี ้

                นายสมบูรณ์ วงศ์รัศมี กรรมการผูจ้ดัการ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) หรือ PLAT ผู ้
ประกอบธุรกิจพฒันาศูนยก์ารคา้ส่ง-คา้ปลีกให้เช่าเพื่อการพาณิชยเ์ปิดเผยวา่ขณะน้ีส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) ไดพ้ิจารณานบัหน่ึงแบบแสดงรายการขอ้มูล (ไฟล่ิง) ท่ี PLAT เตรียมจะ
เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นคร้ังแรก (IPO) จ านวน 700,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้หุ้นละ 1 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 25 ของจ านวนหุ้นสามญัท่ีออกและเรียกช าระแลว้ทั้งหมดของบริษทั และคาดว่า หุ้น PLAT จะเขา้
ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ไดภ้ายในไตรมาส 1/2558 ทั้งน้ี มัน่ใจว่าหุ้น PLAT จะไดรั้บ
ความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างดี เน่ืองจาก PLAT มีการเติบโตทางธุรกิจท่ีโดดเด่นอย่างต่อเน่ือง จากพื้นฐาน
ความช านาญดา้นธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละบริหารจดัการพื้นท่ีเช่า ท่ีมุ่งเน้นการพฒันาโครงการศูนยค์า้ส่ง-
คา้ปลีกใหเ้ช่าเพื่อการพาณิชยแ์ละโรงแรมมากวา่ 10 ปี  

 ปัจจุบัน PLAT เป็นผู ้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัทย่อย 3 แห่ง และบริษัทร่วม 1 แห่ง ได้แก่ 1. บริษัทเดอะ 
แพลทินมั มาร์เก็ต จ  ากดั (ถือหุ้น 99.99%) ด าเนินธุรกิจพฒันาและให้เช่าอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการพาณิชย ์โดยอยู่
ระหว่างการพฒันาโครงการตลาดนดัติดแอร์ใจกลางเมืองแห่งแรก บริเวณยา่นราชประสงค์ในช่ือโครงการ "เดอะ 
มาร์เก็ต บาย แพลทินมั" คาดวา่โครงการจะเร่ิมเปิดด าเนินการไดใ้นปี 2560 เป็นตน้ไป 2. บริษทั แพลทินมั พลาซ่า 
จ  ากดั (ถือหุ้น 99.99%) ด าเนินธุรกิจรับจา้งบริหารจดัการอาคาร โครงการศูนยแ์ฟชัน่คา้ส่ง "เดอะ แพลทินมั แฟชัน่
มอลล์" เฉพาะในส่วนขยายให้กบับริษทัฯ และในอนาคตบริษทัดงักล่าวจะรับจา้งเป็นผูบ้ริหารจดัการอาคารให้กบั



 

 

โครงการ "เดอะ มาร์เก็ต บาย แพลทินมั" ดว้ยเช่นเดียวกนั 3. บริษทั เดอะ แพลทินมั สมุย จ ากดั (ถือหุ้น 99.99%) 
ด าเนินธุรกิจพฒันาโครงการโรงแรมปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการออกแบบ โดยจะพฒันาโครงการโรงแรมบนท่ีดินเปล่า
ริมหาดบ่อผุด เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี จ านวน 2 แห่ง คือ โรงแรม Holiday Inn Express (โรงแรมระดบั 3 ดาว) 
และโรงแรม Holiday Inn Resort (โรงแรมระดบั 4 ดาว) คาดวา่จะเร่ิมด าเนินการก่อสร้างโรงแรมทั้งสองในปี 2558 
และ 2559 ตามล าดบั และจะใชเ้วลาก่อสร้างแต่ละโรงแรมประมาณ 2.5 ปี และ 4. บริษทั แบงคอก สกายไลน์ จ  ากดั 
(บริษทัร่วม ถือหุ้น 49.90%) ด าเนินการบริหารจดัการส าหรับทางเช่ือมระหว่างสถานีรถไฟฟ้า BTS ชิดลม และ
ศูนยก์ารคา้รวมทั้งอาคารพลาซ่าท่ีส าคญัในย่านราชประสงค์ และอาคารแพลทินัม แฟชั่นมอลล์ ในช่ือโครงการ 
Bangkok Skyline  

"หลงั ก.ล.ต. นบั 1 ไฟล่ิงแลว้ คาดวา่ PLAT จะเขา้ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ภายในไตรมาสแรกของปีน้ี 
ซ่ึงเงินท่ีได้จากการระดมทุน เรามีแผนจะใช้ขยายธุรกิจ ส าหรับโครงการเดอะ มาร์เก็ต บาย แพลทินัม ซ่ึงเป็น
โครงการตลาดนดัติดแอร์คอนเซ็ปตใ์หม่มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั บนยา่นราชประสงค ์เพื่อให้เป็นศูนยร์วมสินคา้และ
บริการท่ีครบครันท่ีสามารถตอบสนองทั้งกลุ่มลูกคา้ไทยและนกัท่องเท่ียวต่างประเทศ นอกจากน้ี จะน าเงินท่ีไดจ้าก
การระดมทุนไปใชใ้นโครงการโรงแรม Holiday Inn Express และโรงแรม Holiday Inn Resort บนเกาะสมุย ซ่ึงเป็น
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงอนัดบัตน้ๆ ของไทย โดยโรงแรมทั้ง 2 แห่งอยูใ่นพื้นท่ีเดียวกนักบัโครงการเดอะวอร์ฟ 
ซ่ึงเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงแห่งใหม่บนชายหาดสมุยท่ีเปิดตวัโครงการเม่ือปลายปี 2557  การขยายฐานธุรกิจจากโครงการ
ท่ีอยูร่ะหวา่งการพฒันาดงักล่าวจะผลกัดนัให้รายไดข้องกลุ่มบริษทัฯ เติบโตไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและมีเสถียรภาพ ใน
อนาคต PLAT จะเป็นหน่ึงในหุน้ Growth Stock ท่ีน่าสนใจ "นายสมบูรณ์ กล่าว 

ด้านนายมนตรี ศรไพศาล  ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) 
จ ากดั (มหาชน) ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินและแกนน าในการจดัจ าหน่ายหุ้น IPO ของบริษทั เดอะแพลทินัม 
กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) หรือ PLAT คาดวา่ PLAT จะสามารถเขา้ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หมวด
พฒันาอสังหาริมทรัพย ์ไดช่้วงไตรมาส 1/2558 โดยมีแผนโรดโชวใ์ห้ขอ้มูลแก่นักลงทุนในจงัวดัเชียงใหม่ และ 
อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา ระหว่างวนัท่ี 26-27 กุมภาพนัธ์ 2558 ซ่ึงเป็นหัวเมืองส าคญั คาดว่าจะไดรั้บความ
สนใจจากนกัลงทุนร่วมเขา้ฟังขอ้มูลอยา่งลน้หลาม และมัน่ใจว่าจ านวนหุ้นสามญัเพิ่มทุนท่ีเสนอขายจ านวน 700 
ลา้นหุ้นจะจ าหน่ายหมดทั้งจ  านวน เน่ืองจาก PLAT เป็นหน่ึงในผูน้ าการพฒันาและบริหารศูนยค์า้ส่ง-คา้ปลีกให้เช่า
เพื่อการพาณิชยท่ี์มีความแขง็แกร่ง โดยประสบความส าเร็จอยา่งสูงในการพฒันาและบริหารเดอะ แพลทินมั แฟชัน่
มอลล ์ประตูน ้ า ซ่ึงเป็นศูนยค์า้ส่งสินคา้แฟชัน่ครบวงจรท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงในประเทศไทยและเป็นท่ีรู้จกักนัดีทั้ง
กลุ่มชาวไทยและต่างประเทศ  รวมทั้งมีโรงแรมโนโวเทล บนพื้นท่ีเดียวกนั  การเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
ฯ จะเป็นกา้วท่ีส าคญัในการสร้างฐานการเติบโตทางธุรกิจของบริษทัอยา่งแข็งแกร่งและต่อเน่ือง ดว้ยการน าเงินท่ี
ไดจ้ากการระดมทุนไปใชใ้นการพฒันาโครงการศูนยก์ารคา้ และโรงแรมท่ีมีศกัยภาพอีกหลายโครงการ   



 

 

ข้อมูลบริษัท  เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

                “เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป” จดัตั้งข้ึนในรูปแบบบริษทัจ ากดัจากการควบรวมกิจการในกลุ่มจ านวนทั้งหมด 9 
บริษทั เม่ือวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2556 เพื่อประกอบธุรกิจหลกั คือการพฒันาและบริหารอสังหาริมทรัพยใ์ห้เช่าเพื่อการ
พาณิชย ์จากนั้นไดรั้บการแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนเม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน 2557  

                บมจ.เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป ประกอบธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ตลอดจนบริหารอาคาร พื้นท่ีเช่า และ
ส่ิงอ านวยสะดวก โดยมุ่งเนน้การเติบโตจากโครงการท่ีมีอยูเ่ดิมและโครงการท่ีจะพฒันาเพิ่มเติมในอนาคต ณ วนัท่ี 
1 มกราคม 2558 บริษทัฯ มีศูนยก์ารค้าท่ีเปิดด าเนินการแล้วจ านวน 2 แห่ง คือโครงการศูนย์แฟชั่นคา้ส่ง เดอะ 
แพลทินมั แฟชัน่มอลล์  และโครงการเดอะ วอร์ฟ สมุย และมีโรงแรมท่ีเปิดด าเนินการแลว้ 1 แห่ง คือโรงแรม โน
โวเทล กรุงเทพ แพลทินมั ประตูน ้า นอกจากน้ี ยงัมีโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการพฒันาเพิ่มเติมอีกหลายโครงการ   

                ปัจจุบนั บริษทัฯ เป็นผูถื้อหุ้นใหญ่ในบริษทัย่อยทั้งส้ิน 3 บริษทั ไดแ้ก่ บริษทั เดอะ แพลทินัม มาร์เก็ต 
จ  ากดั , บริษทั เดอะ แพลทินมั พลาซ่า จ  ากดั และ บริษทั เดอะ แพลทินมั สมุย จ ากดั ซ่ึงบริษทัฯถือหุ้นในสัดส่วน
ร้อยละ 99.99  นอกจากน้ี บริษทัฯไดถื้อหุน้ในบริษทัร่วม 1 บริษทั คือ บริษทั แบงคอก สกายไลน์ จ ากดั ซ่ึงบริษทัฯ
ถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 49.90 

สอบถามข้อมูลเพิม่เติมกรุณาติดต่อ : IRPLUS 

คุณสารภี       สายะเวส (จูน)  Tel. 02-0226200  ต่อ 610, 081-420-0753 Email : sarapee@irplus.in.th                        
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