
 

 

 

 

 

  

ข่าวประชาสัมพนัธ์                        วนัที่ 23 กมุภาพนัธ์ 2558 

  

ก.ล.ต.นับ 1 ไฟลิง่ "เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป" คาดเข้าเทรดใน Q1/58 นี ้
แชมป์ผู้น าการพฒันาศูนย์การค้าส่งให้เช่าเพ่ือการพาณิชย์ 

                ก.ล.ต.นบั 1 ไฟล่ิง PLAT พร้อมเดินหนา้เขา้เทรดในตลาดหลกัทรัพยฯ์ หมวดพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์ ไตรมาส
แรกปี 2558  "สมบูรณ์ วงศรั์ศมี" เอม็ดีลัน่ ไอพีโอ 700 ลา้นหุน้ไม่ท าใหน้กัลงทุนผิดหวงั เหตุมีโครงการอยูร่ะหวา่งการ
พฒันาหลายโครงการหนุนใหธุ้รกิจเติบโตต่อเน่ืองทุกปี  คาด PLAT เป็นหุน้ Growth Stock ตั้งเป้าขยายธุรกิจใหค้รอบคลุม
ทั้งศูนยก์ารคา้ส่งและคา้ปลีกใหเ้ช่าเพ่ือการพาณิชย ์ ล่าสุดเปิดตวั โครงการ “เดอะ วอร์ฟ สมุย” แหล่ง ช็อปป้ิงแห่งใหม่ติด
ชายหาดสมุยไปเรียบร้อยแลว้ ปัจจุบนัเร่งเดินหนา้พฒันาศูนยค์า้ปลีกโครงการ เดอะมาร์เกต็บาย แพลทินมั บนท าเลทอง
ยา่นราชประสงค ์ คาดวา่จะเปิดใหบ้ริการไดใ้นปี 2560 และมีแผนลงทุนก่อสร้างโรงแรม 2 แห่งบนเกาะสมุย เพ่ือรองรับ
นกัท่องเท่ียวทัว่ทุกมุมโลกในปี 2561-2562  ดา้น “มนตรี ศรไพศาล” ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บล.กิมเอง็ ในฐานะท่ี
ปรึกษาทางการเงินและ Lead Underwrite  เช่ือ PLAT ไดรั้บความสนใจจากนกัลงทุนอยา่งลน้หลาม พร้อมเตรียมแผนโรด
โชวน์ าเสนอขอ้มูลใหน้กัลงทุนทราบ ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจงัหวดั 

                นายสมบูรณ์ วงศรั์ศมี กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) หรือ PLAT ผูป้ระกอบ
ธุรกิจพฒันาศูนยก์ารคา้ส่ง-คา้ปลีกใหเ้ช่าเพ่ือการพาณิชยเ์ปิดเผยวา่ขณะน้ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์ (ก.ล.ต.) ไดพิ้จารณานบัหน่ึงแบบแสดงรายการขอ้มูล (ไฟล่ิง) ท่ี PLAT เตรียมจะเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิม
ทุนต่อประชาชนเป็นคร้ังแรก(IPO) จ านวน 700,000,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไว ้ หุน้ละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 25 ของจ านวน
หุน้สามญัท่ีออกและเรียกช าระแลว้ทั้งหมดของบริษทั และคาดวา่ หุน้ PLAT จะเขา้ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย (SET) ไดภ้ายในไตรมาส 1/2558 ทั้งน้ี มัน่ใจวา่หุน้ PLAT จะไดรั้บความสนใจจากนกัลงทุนเป็นอยา่งดี เน่ืองจาก 
PLAT มีการเติบโตทางธุรกิจท่ีโดดเด่นอยา่งต่อเน่ือง จากพ้ืนฐานความช านาญดา้นธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพยแ์ละบริหาร
จดัการพ้ืนท่ีเช่า ท่ีมุ่งเนน้การพฒันาโครงการศูนยค์า้ส่ง-คา้ปลีกใหเ้ช่าเพ่ือการพาณิชยแ์ละโรงแรมมากวา่ 10 ปี  

 ปัจจุบนั PLAT เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ในบริษทัยอ่ย 3 แห่ง และบริษทัร่วม 1 แห่ง ไดแ้ก่ 1. บริษทัเดอะ แพลทินมั มาร์
เกต็ จ ากดั (ถือหุน้ 99.99%) ด าเนินธุรกิจพฒันาและใหเ้ช่าอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการพาณิชย ์ โดยอยูร่ะหวา่งการพฒันา
โครงการตลาดนดัติดแอร์ใจกลางเมืองแห่งแรก บริเวณยา่นราชประสงคใ์นช่ือโครงการ "เดอะ มาร์เกต็ บาย แพลทินมั" 
คาดวา่โครงการจะเร่ิมเปิดด าเนินการไดใ้นปี 2560 เป็นตน้ไป 2. บริษทั แพลทินมั พลาซ่า จ ากดั (ถือหุน้ 99.99%) ด าเนิน
ธุรกิจรับจา้งบริหารจดัการอาคาร โครงการศูนยแ์ฟชัน่คา้ส่ง "เดอะ แพลทินมั แฟชัน่มอลล"์ เฉพาะในส่วนขยายใหก้บั
บริษทัฯ และในอนาคตบริษทัดงักล่าวจะรับจา้งเป็นผูบ้ริหารจดัการอาคารใหก้บัโครงการ "เดอะ มาร์เกต็ บาย แพลทินมั" 
ดว้ยเช่นเดียวกนั 3. บริษทั เดอะ แพลทินมั สมุย จ ากดั (ถือหุน้ 99.99%) ด าเนินธุรกิจพฒันาโครงการโรงแรมปัจจุบนัอยู่
ระหวา่งการออกแบบ โดยจะพฒันาโครงการโรงแรมบนท่ีดินเปล่าริมหาดบ่อผดุ เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี จ านวน 2 แห่ง 
คือ โรงแรม Holiday Inn Express (โรงแรมระดบั 3 ดาว) และโรงแรม Holiday Inn Resort (โรงแรมระดบั 4 ดาว) คาดวา่จะ
เร่ิมด าเนินการก่อสร้างโรงแรมทั้งสองในปี 2558 และ 2559 ตามล าดบั และจะใชเ้วลาก่อสร้างแต่ละโรงแรมประมาณ       



 

 

 

 

 

  

2.5 ปี และ 4. บริษทั แบงคอก สกายไลน ์ จ ากดั (บริษทัร่วม ถือหุน้ 49.90%) ด าเนินการบริหารจดัการส าหรับทางเช่ือม
ระหวา่งสถานีรถไฟฟ้า BTS ชิดลม และศูนยก์ารคา้รวมทั้งอาคารพลาซ่าท่ีส าคญัในยา่นราชประสงค ์ และอาคารแพลทินมั 
แฟชัน่มอลล ์ในช่ือโครงการ Bangkok Skyline  

"หลงั ก.ล.ต. นบั 1 ไฟล่ิงแลว้ คาดวา่ PLAT จะเขา้ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ภายในไตรมาสแรกของปีน้ี ซ่ึงเงิน
ท่ีไดจ้ากการระดมทุน เรามีแผนจะใชข้ยายธุรกิจ ส าหรับโครงการเดอะ มาร์เกต็ บาย แพลทินมั ซ่ึงเป็นโครงการตลาดนดั
ติดแอร์คอนเซ็ปตใ์หม่มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั บนยา่นราชประสงค ์ เพ่ือใหเ้ป็นศูนยร์วมสินคา้และบริการท่ีครบครันท่ี
สามารถตอบสนองทั้งกลุ่มลูกคา้ไทยและนกัท่องเท่ียวต่างประเทศ นอกจากน้ี จะน าเงินท่ีไดจ้ากการระดมทุนไปใชใ้น
โครงการโรงแรม Holiday Inn Express และโรงแรม Holiday Inn Resort บนเกาะสมุย ซ่ึงเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง
อนัดบัตน้ๆ ของไทย โดยโรงแรมทั้ง 2 แห่งอยูใ่นพ้ืนท่ีเดียวกนักบัโครงการเดอะวอร์ฟ ซ่ึงเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงแห่งใหม่บน
ชายหาดสมุยท่ีเปิดตวัโครงการเม่ือปลายปี 2557  การขยายฐานธุรกิจจากโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการพฒันาดงักล่าวจะ
ผลกัดนัใหร้ายไดข้องกลุ่มบริษทัฯ เติบโตไดอ้ยา่งต่อเน่ืองและมีเสถียรภาพ ในอนาคต PLAT จะเป็นหน่ึงในหุน้ Growth 
Stock ท่ีน่าสนใจ "นายสมบูรณ์ กล่าว 

ด้านนายมนตรี ศรไพศาล  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร บริษทัหลกัทรัพย ์ เมยแ์บงก ์ กิมเอง็ (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินและแกนน าในการจดัจ าหน่ายหุน้ IPO ของบริษทั บริษทั เดอะแพลทินมั กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) หรือ PLAT คาดวา่ PLAT จะสามารถเขา้ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย หมวด พฒันา
อสงัหาริมทรัพย ์ ไดช่้วงไตรมาส 1/2558 โดยมีแผนโรดโชวใ์หข้อ้มูลแก่นกัลงทุนทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั ซ่ึงเป็น
หวัเมืองส าคญั คาดวา่จะไดรั้บความสนใจจากนกัลงทุนร่วมเขา้ฟังขอ้มูลอยา่งลน้หลาม และมัน่ใจวา่จ านวนหุน้สามญัเพ่ิม
ทุนท่ีเสนอขายจ านวน 700 ลา้นหุน้จะจ าหน่ายหมดทั้งจ านวน เน่ืองจาก PLAT เป็นหน่ึงในผูน้ าการพฒันาและบริหารศูนย์
คา้ส่ง-คา้ปลีกใหเ้ช่าเพ่ือการพาณิชยท่ี์มีความแขง็แกร่ง โดยประสบความส าเร็จอยา่งสูงในการพฒันาและบริหารเดอะ 
แพลทินมั แฟชัน่มอลล ์ ประตูน ้า ซ่ึงเป็นศูนยค์า้ส่งสินคา้แฟชัน่ครบวงจรท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งหน่ึงในประเทศไทยและเป็นท่ี
รู้จกักนัดีทั้งกลุ่มชาวไทยและต่างประเทศ  รวมทั้งมีโรงแรมโนโวเทล บนพ้ืนท่ีเดียวกนั  การเขา้จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยฯ์ จะเป็นกา้วท่ีส าคญัในการสร้างฐานการเติบโตทางธุรกิจของบริษทัอยา่งแขง็แกร่งและต่อเน่ือง ดว้ยการน าเงิน
ท่ีไดจ้ากการระดมทุนไปใชใ้นการพฒันาโครงการศูนยก์ารคา้ และโรงแรมท่ีมีศกัยภาพอีกหลายโครงการ   

ส าหรับผลการด าเนินงานของ PLAT มีแนวโนม้การเติบโตอยา่งต่อเน่ือง โดยในปี 2554 มีรายไดจ้ากการ
ด าเนินงาน 647.90 ลา้นบาท ในปี2555 มีรายไดเ้พ่ิมเป็น 967.90 ลา้นบาท ในปี 2556 มีรายไดเ้พ่ิมเป็น 1,115.10 ลา้นบาท คิด
เป็นอตัราการเติบโตเฉล่ีย 31.20% ต่อปี ขณะท่ีก าไรสุทธิเพ่ิมสูงข้ึนเช่นเดียวกนั โดยในปี 2554 มีก าไรสุทธิ 68.70 ลา้นบาท 
เพ่ิมเป็น 167.50 ลา้นบาทในปี 2555 และเพ่ิมเป็น 245.6 ลา้นบาทในปี 2556 คิดเป็นอตัราการเติบโตเฉล่ีย 89.10% ต่อปี 
ส่วนผลการด าเนินงานส าหรับงวด 9 เดือนส้ินสุด 30 กนัยายน 2557 มีรายไดจ้ากการด าเนินงานเท่ากบั 992.0 ลา้นบาท 
เพ่ิมข้ึน   21.8 % จากงวด 9 เดือนปีท่ีผา่นมา  และมีก าไรสุทธิ 309.2 ลา้นบาท คิดเป็นการเติบโต86.2% เทียบกบังวด
เดียวกนัของปีท่ีผา่นมา  

  



 

 

 

 

 

  

ข้อมูลบริษทั  เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

                “เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป” จดัตั้งข้ึนในรูปแบบบริษทัจ ากดัจากการควบรวมกิจการในกลุ่มจ านวนทั้งหมด 9 บริษทั 
เม่ือวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2556 เพ่ือประกอบธุรกิจหลกั คือการพฒันาและบริหารอสงัหาริมทรัพยใ์หเ้ช่าเพ่ือการพาณิชย ์จากนั้น
ไดรั้บการแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนเม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน 2557  

                บมจ.เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป ประกอบธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ตลอดจนบริหารอาคาร พ้ืนท่ีเช่า และส่ิงอ านวย
สะดวก โดยมุ่งเนน้การเติบโตจากโครงการท่ีมีอยูเ่ดิมและโครงการท่ีจะพฒันาเพ่ิมเติมในอนาคต ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 
บริษทัฯ มีศูนยก์ารคา้ท่ีเปิดด าเนินการแลว้จ านวน 2 แห่ง คือโครงการศูนยแ์ฟชัน่คา้ส่ง เดอะ แพลทินมั แฟชัน่มอลล ์ และ
โครงการเดอะ วอร์ฟ สมุย และมีโรงแรมท่ีเปิดด าเนินการแลว้ 1 แห่ง คือโรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ แพลทินมั ประตูน ้า 
นอกจากน้ี ยงัมีโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการพฒันาเพ่ิมเติมอีกหลายโครงการ   

                ปัจจุบนั บริษทัฯ เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ในบริษทัยอ่ยทั้งส้ิน 3 บริษทั ไดแ้ก่ บริษทั เดอะ แพลทินมั มาร์เกต็ จ ากดั , 
บริษทั เดอะ แพลทินมั พลาซ่า จ ากดั และ บริษทั เดอะ แพลทินมั สมุย จ ากดั ซ่ึงบริษทัฯถือหุน้ในสดัส่วนร้อยละ 
99.99  นอกจากน้ี บริษทัฯไดถื้อหุน้ในบริษทัร่วม 1 บริษทั คือ บริษทั แบงคอก สกายไลน ์ จ ากดั ซ่ึงบริษทัฯถือหุน้ใน
สดัส่วนร้อยละ 49.90 

  

สอบถามข้อมูลเพิม่เติมกรุณาติดต่อ : IRPLUS 

คุณสารภี สายะเวส (จูน) Tel. 02-5414011 ต่อ 615, 081-420-0753 Email : sarapee@irplus.in.th                        

คุณจุฬารัตน ์ เจริญภกัดี  (ฟ้า) Tel. 02-5414011 ต่อ 611, 089-488-8337  Email : jurarat@irplus.in.th 


