
 

 

ข่าวประชาสัมพนัธ์                    วนัที ่29  เมษายน 2558 
PLAT มีเฮ! เตรียมรับปันผล 0.062 บ./หุ้น 
ฟุ้งรายได้เพิม่ขึน้เท่าตัวในระยะ 3 ปีข้างหน้า  

 
 ผู้ถือหุ้นPLAT มีเฮ! พร้อมใจอนุมัติจ่ายปันผลงวดปี 57 หุ้นละ 0.062 บาท เปิดกระเป๋ารอรับทรัพย์ 
21 พ.ค.นี้ “สมบูรณ์ วงศ์รัศมี” กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ ระบุ ท างานเต็มที่เพ่ือสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้
ถือหุ้น ลั่นปีนี้แนวโน้มผลงานดีมาก หลังพบอัตราเข้าพักโรงแรมโนโวเทลสูงกว่า 90% ขณะที่อัตราการเช่า
พื้นที่ศูนย์ค้าส่งและค้าปลีกยอดทะลัก 99% ดันรายได้ปี 2558 พุ่งต่อเน่ือง และจะโตเท่าตัวในระยะ 3 ปี
ข้างหน้า เม่ือแผนลงทุนมูลค่า ประมาณ 9,000 ล้านบาท เดินหน้าตามเป้า ทั้ งโครงการ เดอะ มาร์เก็ต 
โครงการ Bangkok Skyline และ โรงแรม Holiday Inn บนพื้นทีเ่กาะสมุย2 แห่ง ก าหนดแล้วเสร็จในปี 2560 
และ 2561 
  
 นายสมบูรณ์ วงศรั์ศมี กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) หรือ PLAT ผู ้
ประกอบธุรกิจพฒันาศูนย์การค้าส่งและค้าปลีกให้เช่า เพื่อการพาณิชย์ รวมทั้ งประกอบธุรกิจโรงแรม 
เปิดเผยถึง ผลการประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปี 2558 ว่า ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจ่ายปันผลใน
อตัรา 0.062 บาทต่อหุน้ จากผลประกอบการงวดปี 2557 โดยก าหนดรายช่ือผูไ้ดรั้บเงินปันผล (Record Date) 
เม่ือวนัท่ี 7 เมษายน 2558 จ่ายปันผลในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2558  
 นายสมบูรณ์ กล่าวต่อว่า ส าหรับผลประกอบการในปี 2558 บริษทัฯ เน้นการปฏิบติังานอย่างเต็ม
ความสามารถเพื่อสร้างผลตอบแทนท่ีดีแก่ผูถื้อหุ้นอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงปีน้ีเร่ิมเห็นทิศทางท่ีดีมากตั้งแต่ช่วงตน้ปี 
2558 โดยอตัราการเขา้พกัโรงแรมโนโวเทล แพลทินมั อยูใ่นระดบัร้อยละ 90 และอตัราการเช่าพื้นท่ีศูนยค์า้
ส่งและคา้ปลีกอยูใ่นระดบัร้อยละ 99  
 "ปีน้ีผลประกอบการของบริษทัฯ คาดวา่รายไดเ้ติบโตจากปีก่อน โดยในฐานะผูบ้ริหารของบริษทัฯ
ให้ค  ามัน่วา่จะบริหารงานอยา่งเต็มความสามารถ พร้อมทั้งดูแลเร่ืองค่าใชจ่้ายเพื่อสร้างผลตอบแทนท่ีดีกบัผู ้
ถือหุ้น และคาดว่าผลประกอบการของบริษทัฯ จะเติบโตเป็นสเต็ปต่อเน่ืองทั้งปีน้ี และยิ่งเติบโตอย่างกา้ว
กระโดดในอนาคต โดยประมาณการวา่รายไดจ้ะเพิ่มข้ึนเท่าตวัในระยะ 3 ปีขา้งหนา้" นายสมบูรณ์ กล่าว 
 นอกจากน้ี ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้ความส าคญัเร่ืองการด าเนินกิจการของบริษทัฯ และการใช้เม็ดเงิน
ระดมทุนจ านวน 5,180 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัฯ มีแผนการลงทุนในโครงการ เดอะ มาร์เก็ต ซ่ึงเป็นศูนยค์า้ปลีก
รูปแบบใหม่ เสมือนตลาดนดัติดแอร์เพื่อรองรับนกัท่องเท่ียวทั้งไทยและต่างประเทศ โดยโครงการดงักล่าว 
คาดว่าจะใช้เงินลงทุนประมาณ 7,500 ล้านบาท คาดว่าจะเร่ิมรับรู้รายได้ตั้ งแต่ปี 2560 และ โครงการ 
Bangkok Skyline ท่ีเช่ือมระหว่างอาคาร เดอะ แพลทินมั แฟชัน่มอลล์  ไปยงั โครงการ เดอะ มาร์เก็ต บาย 
แพลทินมั เฟสแรกมูลค่า 230 ลา้นบาท และเช่ือมต่อไปยงัเกษร พลาซ่าในเฟส 2 อีก 70 ลา้นบาท 



 

 

 
 ขณะเดียวกนั อีกโครงการท่ีส าคญั คือ โรงแรม Holiday Inn บนพื้นท่ีเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 
จ านวน 2 แห่ง ซ่ึงเป็นโรงแรม Holiday Inn Express โรงแรมในระดับ 3 ดาว และ Holiday Inn Resort ใน
ระดับ 4 ดาว ซ่ึงทั้ ง 2 โครงการคาดว่าจะได้ผู ้รับเหมาฯ ปี  2558 และแล้วเสร็จในปี 2560 และ 2561 
ตามล าดบั 
 อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบทะเบียนผูถื้อหุ้น และวนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นล่าสุด วนัท่ี 8 
เมษายน 2558 ไดรั้บการยนืยนัวา่โครงสร้างผูถื้อหุ้นโดยเฉพาะกลุ่มเจา้ของเดิม หรือกลุ่มผูถื้อหุ้นใหญ่นั้นยงั
ไม่มีการจ าหน่ายหุ้นออกมาแมแ้ต่หุ้นเดียว ส่วนเร่ืองการก าหนดราคาหุ้นIPO ทาง Maybank KimEng ซ่ึง
เป็น FA ได้ยืนยนัว่ามีการค านวณอย่างรอบคอบและค านึงถึงปัจจัยพื้นฐานของบริษัทฯ ซ่ึงท่ีดินท่ีตั้ ง
ศูนยก์ารคา้ The Platinum Fashion Mall เป็นท่ีดินของบริษทัเอง จึงประเมินราคาหุ้น IPO ในระดบั P/E 37 
เท่ า ซ่ึงได้ประเมิน เปรียบเทียบกับก าไรสุทธิปี  2558 ทั้ งน้ีทาง  Maybank KimEng  ได้ยืนย ันว่าการ
เปรียบเทียบ P/E ของหุ้น ขอให้เปรียบเทียบจากก าไรปี 2558 ไม่ควรเปรียบเทียบจากก าไรปี 2557 ดงันั้น 
ราคาหุ้น PLAT จึง ไม่ไดสู้งเม่ือเทียบเคียงกบับริษทัท่ีท าธุรกิจใกลเ้คียงกนั พร้อมกนัน้ีหุ้น PLAT ยงัไดรั้บ
ผลกระทบจากจิตวทิยาการลงทุนของนกัลงทุนท่ีเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็วในเดือนมีนาคม 2557  และส่งผล
โดยตรงต่อกลยทุธ์การลงทุนของนกัลงทุน  
 
 
สอบ ถามราย ละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้  : IR PLUS 
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