
 

 

ข่าวประชาสัมพนัธ์                                                                                                             วนัที ่ 9  มีนาคม 2558  
 

 “แพลทนัิม กรุ๊ป” เคาะราคา IPO 7.40 บาทต่อหุ้น  
เตรียมเสนอขาย 12 – 13  และ 16 มี.ค. นี ้ 

 
 บมจ.แพลทินัม กรุ๊ป หรือ PLAT  เคาะราคาหุ้น IPO ที่ 7.40. บาท/หุ้น จากผลการตอบรับจากนักลงทุน
สถาบันอย่างล้นหลาม เม็ดเงินระดมทุนรวม  5,084 ล้านบาท  จากการจ าหน่ายหุ้นจ านวน 700 ล้านหุ้น (หลังหัก
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง)  ใช้ขยายธุรกิจต่อยอดการเติบโตอย่างมั่นคง “มนตรี ศรไพศาล” แม่ทัพใหญ่ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง 
(ประเทศไทย) ในฐานะทีป่รึกษาทางการเงินและแกนน าในการจัดจ าหน่าย จับมือโบรกเกอร์ช้ันน า อกี 8 แห่ง เตรียม
เปิดจองซ้ือระหว่างวันที่  12 – 13 และ 16 มีนาคม  2558 คาด ลงสนามเทรดใน SET วันที่  24 มีนาคมนี้ ด้าน 
“สมบูรณ์ วงศ์รัศมี” เอม็ดี เผยการระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ช่วยเพิม่ศักยภาพทางการเงินให้แข็งแกร่งยิง่ขึน้ 
รองรับโอกาสขยายธุรกจิโครงการต่างๆ ในอนาคต  
 

นายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)        
จ ากัด (มหาชน) ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินและแกนน าการจดัจ าหน่ายหุ้น IPO บริษทั เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป 
จ ากดั (มหาชน) หรือ PLAT กล่าวว่า ได้ก าหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO ของ  PLAT ท่ีราคา 7.40 บาทต่อหุ้น ซ่ึง
ก าหนดจากผลการ Book Building นกัลงทุนสถาบนั ซ่ึงแสดงความตอ้งการจองซ้ือประมาณ 6 เท่าของจ านวนท่ีจะ
เสนอขายให้กบันกัลงทุนสถาบนั โดยเห็นวา่ท่ีระดบัราคาดงักล่าวเหมาะสมกบัปัจจยัพื้นฐาน โดยยงัมีส่วนลดใหก้บั
นักลงทุนท่ีเหมาะสมจากความตอ้งการซ้ือของนักลงทุนสถาบนั การเสนอขายหุ้นจะกระจายไปในหลายกลุ่มผู ้
ลงทุนซ่ึงให้ความสนใจท่ีจะเขา้ลงทุนอยา่งสูง ไดแ้ก่ นกัลงทุนสถาบนั นกัลงทุนรายใหญ่ นกัลงทุนรายยอ่ย รวมถึง
กลุ่มผูมี้อุปการคุณของบริษทั เช่น ผูเ้ช่าในศูนยแ์ฟชัน่คา้ส่งเดอะ แพลทินมัแฟชัน่มอลล ์ซ่ึงถือไดว้า่เป็นผูส้นบัสนุน
ธุรกิจของบริษทัมาอย่างต่อเน่ืองและจะมีความมัน่ใจในการลงทุนในหุ้นของบริษทั ท าให้เช่ือวา่การเสนอขายหุ้น 
IPO ในคร้ังน้ีจะไดรั้บความส าเร็จเป็นอยา่งมาก อนัเน่ืองจาก PLAT จะเป็นหุ้นท่ีมีปัจจยัพื้นฐานท่ีแข็งแกร่ง และมี
ศกัยภาพในการเติบโตสูง สะทอ้นให้เห็นไดจ้ากความส าเร็จอยา่งสูงของโครงการ เดอะ แพลทินมั แฟชัน่มอลล ์ซ่ึง
เป็นศูนยแ์ฟชัน่คา้ส่งท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ  

 
 โดยตลอด 4 ปีท่ีผา่นมา มีอตัราการเช่าพื้นท่ีท่ีระดบัสูงถึง 99% และมีการเติบโตของผลการด าเนินงานอยา่ง
โดดเด่น จากประสบการณ์ ความเช่ียวชาญและความส าเร็จของทีมผูบ้ริหารในการพฒันาศูนยค์า้ส่งน้ี จะต่อยอดการ
เติบโตของธุรกิจไปในการพฒันาโครงการต่างๆ เพื่อสร้างการเติบโตให้กบักลุ่มบริษทัฯ อยา่งต่อเน่ืองดว้ยแผนการ
ลงทุนกวา่ 8,300 ลา้นบาท ในปี 2558 – 2561 ซ่ึงจะไดรั้บแหล่งเงินทุนจากการระดมทุน IPO ในคร้ังน้ี และเงินกูย้ืม
จากสถาบนัการเงิน ซ่ึงบริษทัฯไดรั้บการสนบัสนุนเป็นอยา่งดีจากกล่มสถาบนัการเงิน  โดยท่ี ปัจจุบนับริษทัฯ ไม่มี
หน้ีสินท่ีมีภาระผูกพนั แสดงให้เห็นถึงฐานะทางการเงินท่ีแข็งแกร่ง นอกจากน้ีการขยายธุรกิจของบริษทัจะไดรั้บ



 

 

ประโยชน์จากการเปิด AEC ซ่ึงจะช่วยส่งเสริมการคา้และการลงทุน อีกทั้งเพิ่มจ านวนนกัท่องเท่ียวเขา้ประเทศมาก
ยิง่ข้ึน อนัจะส่งผลดีต่อโครงการของบริษทัในปัจจุบนัและในอนาคต จึงมัน่ใจวา่ PLAT จะเป็นหุ้นปัจจยัพื้นฐานดีท่ี
มีศกัยภาพการเติบโตสูง และสร้างผลตอบแทนการลงทุนท่ีดีในระยะยาวแก่นกัลงทุน 

 ทั้งน้ี บริษทัฯจะเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 700 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้(พาร์) 1 บาท คิดเป็น 25% 
ของทุนช าระแลว้หลงัการเสนอขาย IPO โดยจะเสนอขายให้แก่ผูมี้อุปการคุณของบริษทัฯ และบริษทัย่อยคิดเป็น  
30% เสนอขายให้เก่ผูมี้อุปการคุณของผูจ้ดัจ  าหน่ายหลกัทรัพย ์คิดเป็น 46% และเสนอขายให้แก่นกัลงทุนสถาบนั
คิดเป็น 24 % ของจ านวนหุ้นท่ีเสนอขายทั้ งหมด โดยบริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากัด 
(มหาชน) เป็นผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่าย และมีบริษทัหลกัทรัพยท่ี์เป็นผูร่้วมจดัจ าหน่ายและ
รับประกนัการจ าหน่ายอีก 8 แห่ง ได้แก่ บริษทัหลักทรัพย ์โกลเบล็ก จ ากดั, บริษทัหลกัทรัพย ์คนัทร่ีกรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน), บริษทัหลกัทรัพย ์เคทีซีมิโก ้จ  ากดั, บริษทัหลกัทรัพย ์ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากดั, บริษทัหลกัทรัพย ์
ไทยพาณิชย ์จ  ากดั, บริษทัหลกัทรัพย ์บวัหลวง จ ากดั (มหาชน), บริษทัหลกัทรัพย ์ฟินนัเซียไซรัส จ ากดั (มหาชน) 
และ บริษทัหลกัทรัพย ์ไอวโีกลบอล จ ากดั (มหาชน)  
 โดยจะเปิดให้จองซ้ือหุ้น IPO ระหว่างวนัท่ี 12 – 13 และ16 มีนาคมน้ี คาดว่าจะสามารถเขา้ซ้ือขายในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในหมวดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง และพัฒนาอสังหาริมทรัพย ์             
ในวนัท่ี 24 มีนาคม 2558 ใชช่ื้อในการซ้ือขายวา่ “PLAT”   

“เรามัน่ใจว่าการเสนอขายหุ้น PLAT จะไดรั้บความสนใจจากนกัลงทุนหลายกลุ่มเป็นจ านวนมาก เน่ืองจาก
บริษทัฯ เป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้ง โดยเป็นผูน้ าในกลุ่มผูป้ระกอบการศูนยค์า้ส่งซ่ึงใหญ่ท่ีสุดในประเทศ และมีโครงการท่ี
อยูร่ะหว่างการพฒันาอีกหลายโครงการ รวมถึงธุรกิจโรงแรมซ่ึงเป็นส่วนสนบัสนุนภาพรวมธุรกิจให้ครบครัน อนัจะ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคทั้งลูกคา้ในประเทศและนักท่องเท่ียวต่างประเทศไดเ้ป็นอย่างดี และสามารถ
สร้างการเติบโตแก่บริษทัอยา่งต่อเน่ืองและมีเสถียรภาพ  การระดมทุน IPO ในคร้ังน้ี ถือเป็นการเพิ่มทางเลือกการระดม
ทุนของบริษทัฯ ท าให้บริษทัฯสามารถระดมทุนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  โดยการก าหนดราคา IPO ท่ี 7.40  บาท
ต่อหุน้ ถือเป็นระดบัราคาท่ีเหมาะสม” นายมนตรี กล่าว 

นายสมบูรณ์ วงศ์รัศมี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  เปิดเผยวา่ เงินท่ีได้
จากการระดมทุนในคร้ังน้ี มูลค่ารวม 5,084 ลา้นบาท (หลงัหักค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้ง)  จะน าไปใชใ้นการขยายธุรกิจ 
และมัน่ใจว่าการเสนอขายหุ้นจ านวน  700  ล้านหุ้นจะได้รับความสนใจจากทั้งนักลงทุนสถาบนัและนักลงทุน
บุคคล โดยช่วงท่ีผา่นมาไดเ้ดินทางไปน าเสนอขอ้มูลต่อนกัลงทุน (โรดโชว)์ ทั้งภาคเหนือท่ีเชียงใหม่ และภาคใตท่ี้
หาดใหญ่ ปรากฏว่า บริษทัฯได้รับการตอบรับท่ีดีมาก โดยการเสนอขายหุ้น IPO ในคร้ังน้ีจะเป็นก้าวส าคญัของ
บริษทัฯ ท่ีจะสร้างความเติบโตอยา่งต่อเน่ืองและย ัง่ยนื 

โดยปัจจุบนั  เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป มีศูนยแ์ฟชัน่คา้ส่ง-คา้ปลีกให้เช่าเพื่อการพาณิชยท่ี์เปิดด าเนินการแลว้
จ านวน 2 แห่ง คือ  โครงการ เดอะ แพลทินมั แฟชัน่มอลล์ ธุรกิจศูนยแ์ฟชัน่คา้ส่ง  และล่าสุดเปิดตวัโครงการ เดอะ 
วอล์ฟ สมุย  Community Mall แห่งใหม่ติดชายหาดแห่งแรกของเกาะสมุย นอกจากน้ีมีธุรกิจโรงแรมท่ีเปิด
ด าเนินการแลว้ 1 แห่ง คือโรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ แพลทินมั ประตูน ้ า ทั้งน้ี บริษทัฯ ยงัมีโครงการท่ีอยูร่ะหวา่ง



 

 

พฒันา ได้แก่ โครงการ เดอะ มาร์เก็ต บาย แพลทินัม คาดว่าจะสามารถเร่ิมเปิดด าเนินการได้ในปี 2560 และ
โครงการโรงแรม ได้แก่ โรงแรม Holiday Inn Express โรงแรมระดับ 3 ดาว และโรงแรม Holiday Inn Resort  
โรงแรมระดบั 4 ดาว ซ่ึงทั้ง 3 โครงการจะด าเนินการผา่นบริษทัยอ่ย คาดวา่จะสามารถเร่ิมเปิดด าเนินการไดใ้นช่วง
ปลายปี 2560 และ 2561 ตามล าดบั  

 “เรามีเป้าหมายท่ีจะเป็นผูน้ าดา้นการพฒันาศูนยก์ารคา้ส่งและคา้ปลีก รวมทั้งการบริหารพื้นท่ีให้เช่าเพื่อ
การพาณิชย ์และธุรกิจโรงแรมโดย รายไดจ้ากการด าเนินงานของบริษทัฯ ในปี 2554 – 2557 คิดเป็นอตัราการเติบโต
เฉล่ีย (CAGR) 29% ต่อปี นอกจากน้ี การบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพของทีมผูบ้ริหารท าให้รักษาอตัราการเช่าของ
ศูนยก์ารคา้อยูใ่นระดบัสูงมาอยา่งต่อเน่ือง สามารถเพิ่มอตัราค่าเช่าพื้นท่ีอยา่งสม ่าเสมอรวมถึงการบริหารตน้ทุนการ
ด าเนินงานให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม สนบัสนุนให้บริษทัฯ สามารถท าก าไรสุทธิในปี 2554 – 2557 ไดเ้พิ่มสูงข้ึน
คิดเป็นอตัราการเติบโตเฉล่ีย (CAGR)  สูงถึง 85.2% ต่อปี บริษทัฯยงัมีนโยบายการบริหารการเงินท่ีระมดัระวงัให้มี
อตัราหน้ีต่อทุนในระดบัท่ีเหมาะสม โดยท่ีบริษทัฯมีสภาพคล่องทางการเงินท่ีดีและปัจจุบนัไม่มีหน้ีเงินกูย้ืมจาก
สถาบนัการเงิน จึงมัน่ใจว่า ปัจจยัเหล่าน้ี แสดงให้เห็นถึงปัจจยัพื้นฐานท่ีแข็งแกร่งของบริษทัฯ รวมทั้งบริษทัฯมี
นโยบายจ่ายปันผลให้ผูถื้อหุ้น ไม่น้อยกว่า 40% ของก าไรสุทธิ จากงบการเงินเฉพาะกิจการ จึงเช่ือว่านกัลงทุนจะ
มัน่ใจในบริษทัฯ ส่งผลให้หุ้นไอพีโอจ าหน่ายหมดทั้งจ  านวน นอกจากน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯคร้ังท่ี 
1/2558 ท่ีผ่านมาเม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพันธ์ พ .ศ.2558 ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 
พ.ศ.2557 เป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 173,600,000 บาท โดยบริษทัฯจะก าหนดวนั Record Date และวนัปิดสมุด
ทะเบียนเพื่อรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลอีกคร้ัง ภายหลงัจากท่ีบริษทัฯเขา้จดทะเบียนซ้ือขายใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ ดงันั้น ผูถื้อหุน้รายใหม่ท่ีเขา้มาในส่วนหุ้นเพิ่มทุน IPO น้ีจะมีสิทธิไดรั้บเงิน
ปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2557 ดว้ยเช่นกนั” นายสมบูรณ์ กล่าว 
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