
 

ข่าวประชาสัมพนัธ์          วนัที ่ 16 มีนาคม 2558  
 

“PLAT” ยิม้ร่านักลงทุนแห่จองซ้ือหุ้นไอพโีอเกลีย้งยอดจองสถาบันล้น 6เท่า 
พร้อมลงสนามเทรดใน SET 24 มีนาคมนี ้จ่อจ่ายปันผลทันที 

 
 “PLAT” สุดปลื้มหลงันักลงทุนแห่จองซ้ือหุ้น IPO 700 ล้านหุ้นเกลีย้ง รวมเม็ดเงินระดมทุน 5,184 ลบ. 
“สมบูรณ์ วงศ์รัศมี” กรรมการผู้จัดการ ช้ีนักลงทุนเห็นความส าเร็จและรายได้ที่มั่นคงจากโครงการปัจจุบันบวก
ศักยภาพการเติบโตทางธุรกิจที่มีสูงจากโครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนาหลายโครงการอันจะสร้างการเติบโตของ
รายได้อย่างมั่นคงและต่อเน่ืองในอนาคต ในขณะที่สถานะการเงินมีความแข็งแกร่ง และปัจจุบันปลอดหนี ้ 
เช่ือมั่นธุรกิจเติบโตได้ฉลุย จูงใจนักลงทุนด้วยการจ่ายปันผลหลังเข้าตลาดฯให้ผู้จองซ้ือหุ้นไอพีโอ 0.062 บาท
ต่อหุ้น เช่ือว่าน่าจะได้การตอบรับที่ดีจากนักลงทุน  ด้าน “มนตรี ศรไพศาล” แม่ทัพใหญ่ บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง 
(ประเทศไทย) ทีป่รึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่ายเผยนักลงทุนแห่จองหุ้น
คึกคัก เหตุตั้งราคาเหมาะสมที ่7.40 บาท จากผลส ารวจความต้องการจากนักลงทุนสถาบันทีสู่งถึง 6 เท่าของยอด
จัดสรร สะท้อนปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งและเป็น Growth Stock ด้วยกระแสตอบรับที่ดีจากนักลงทุนใน
หลากหลายกลุ่ม ไม่ว่านักลงทุนสถาบัน ซ่ึงประกอบด้วยกองทุนรวม กองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ กองทุน
ประกันสังคม บริษัทประกันชีวิต กองทุนต่างประเทศ นักลงทุนรายใหญ่ ผู้มีอุปการคุณของ PLAT  เช่น ผู้เช่า
ร้าน ตลอดจนนักลงทุนรายย่อย มั่นใจเทรดวนัแรก 24 มี.ค. 58 ไม่ท าให้นักลงทุนผดิหวงัอย่างแน่นอน 
 

นายสมบูรณ์ วงศ์รัศมี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)  หรือ PLAT ผู ้
ประกอบธุรกิจพัฒนาศูนย์การค้าส่งและค้าปลีก รวมทั้ งบริหารพื้นท่ีค้าส่งและค้าปลีกให้เช่าเพื่อการ
พาณิชย ์เปิดเผยวา่ ตลอดระยะเวลาการจองซ้ือระหวา่งวนัท่ี 12-13 และ16 มีนาคม 2558  หุ้น PLAT  ไดรั้บความ
สนใจอย่างสูงจากนักลงทุนสถาบนั นักลงทุนรายใหญ่และนักลงทุนรายย่อยอย่างลน้หลาม ส่งผลให้หุ้น IPO 
700 ลา้นหุ้นหมดอยา่งรวดเร็ว  โดยประเมินวา่ เป็นเพราะนกัลงทุนในทุกกลุ่มเห็นศกัยภาพการเติบโตทางธุรกิจ
ท่ีมีสูงในอนาคต บวกกบัการตั้งราคาหุ้นท่ีเหมาะสมกบัปัจจยัพื้นฐานท่ีแข็งแกร่งและสะทอ้นความตอ้งการจาก
นกัลงทุนสถาบนั  การเสนอขายผ่านการจดัจ าหน่ายโดย บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ท่ี
ปรึกษาทางการเงินและ Lead Underwriter พร้อมกบั Co Underwriter อีก 8 แห่ง ไดแ้ก่ บล.โกลเบล็ก จ ากดั, บล.
คนัทร่ีกรุ๊ป จ ากดั (มหาชน), บล.เคทีซีมิโก ้จ  ากดั, บล.ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จ ากดั,บล.ไทยพาณิชย ์จ  ากดั, 
บล.บวัหลวง จ ากดั (มหาชน), บล.ฟินนัเซียไซรัส จ ากดั (มหาชน) และ บล.ไอวโีกลบอล จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงเม็ด
เงินท่ีไดจ้ากการระดมทุนรวม 5,084 ลา้นบาทหลงัหักค่าใช้จ่าย จะน าไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยาย
ธุรกิจ 
 



 

 
 

“การท่ีหุ้น PLAT ไดรั้บความสนใจจากสถาบนัและนกัลงทุนบุคคลเป็นจ านวนมาก  สะทอ้นให้เห็นถึง
ความเช่ือมัน่ของนกัลงทุนท่ีมีต่อบริษทัฯ  โดยช่วงท่ีผา่นมาไดเ้ดินทางไปน าเสนอขอ้มูลต่อนกัลงทุน (โรดโชว)์ 
ทั้งภาคเหนือท่ีเชียงใหม่ และภาคใตท่ี้หาดใหญ่ ปรากฏว่า บริษทัฯได้รับการตอบรับท่ีดีมาก และการเขา้จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยถือเป็นกา้วส าคญัของบริษทัฯ ท่ีจะสร้างความเติบโตอยา่งต่อเน่ือง
และย ัง่ยืน ซ่ึงในฐานะผูบ้ริหารของบริษทัฯมีเป้าหมายอย่างชัดเจนว่า เราจะเป็นหน่ึงในผูน้ าด้านการพฒันา
ศูนยก์ารคา้ส่งและคา้ปลีก รวมทั้งการบริหารพื้นท่ีใหเ้ช่าเพื่อการพาณิชย”์ นายสมบูรณ์กล่าว 

นายสมบูรณ์ กล่าวต่อวา่ ส าหรับรายไดจ้ากการด าเนินงานของบริษทัฯ ในปี 2554 – 2557 คิดเป็นอตัรา
การเติบโตเฉล่ีย (CAGR) 29% ต่อปี นอกจากน้ี การบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพของทีมผูบ้ริหารท าให้รักษา
อตัราการเช่าของศูนยก์ารคา้อยูใ่นระดบัสูงมาอยา่งต่อเน่ือง สามารถเพิ่มอตัราค่าเช่าพื้นท่ีอยา่งสม ่าเสมอ รวมถึง
การบริหารตน้ทุนการด าเนินงานให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม สนับสนุนให้บริษทัฯ สามารถท าก าไรสุทธิในปี 
2554–2557ไดเ้พิ่มสูงข้ึนคิดเป็นอตัราการเติบโตเฉล่ีย(CAGR)สูงถึง85.2%ต่อปี 

 ขณะเดียวกนั บริษทัฯ มีนโยบายการบริหารการเงินท่ีระมดัระวงั และจะรักษาอตัราหน้ีต่อทุนให้อยูใ่น
ระดบัท่ีเหมาะสม โดยท่ีบริษทัฯ มีสภาพคล่องทางการเงินท่ีดี และปัจจุบนัไม่มีหน้ีเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน 
ผลการด าเนินงานท่ีกล่าวมาน้ีสะทอ้นใหเ้ห็นถึงปัจจยัพื้นฐานท่ีแขง็แกร่งของบริษทัฯ รวมทั้งบริษทัฯ มีนโยบาย
จ่ายปันผลให้ผูถื้อหุ้น ไม่น้อยกว่า 40% ของก าไรสุทธิ จากงบการเงินเฉพาะกิจการ จึงเช่ือว่าด้วยจุดเด่นและ
ความแข็งแกร่งของบริษทัฯจะสามารถสร้างความเช่ือมัน่ในการลงทุนในหุ้นPLATให้กับนักลงทุนได้อย่าง
แน่นอน 

โดยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 16 กุมภาพนัธ์ พ.ศ.2558 ไดมี้มติใหจ่้ายเงิน
ปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี พ .ศ.2557 เป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 173,600,000 บาท โดยบริษทัฯ จะ
ก าหนดวนั Record Date และวนัปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผลอีกคร้ัง 
ภายหลงัจากท่ีบริษทัฯ เขา้จดทะเบียนซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ ดงันั้น ผูถื้อหุน้รายใหม่ท่ี
เขา้มาในส่วนหุน้เพิ่มทุน IPO น้ี จะมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2557 ดว้ยเช่นกนั  

นายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย)        
จ ากัด (มหาชน) ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินและแกนน าการจดัจ าหน่ายหุ้น IPO บริษทั เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป 
จ ากดั (มหาชน) หรือ PLAT  กล่าววา่ ผลการเปิดการจองซ้ือระหวา่งวนัท่ี 12-13 และ 16 มีนาคม ท่ีผา่นมาไดรั้บ
การตอบรับจากนักลงทุนสถาบนัและรายย่อยอย่างคึกคกั เน่ืองจากการก าหนดราคาหุ้นท่ี 7.40 บาทต่อหุ้น ซ่ึง
ก าหนดจากผลการ Book Building นกัลงทุนสถาบนั ซ่ึงแสดงความตอ้งการจองซ้ือประมาณ 6 เท่าของจ านวนท่ี
จะเสนอขายใหก้บันกัลงทุนสถาบนั โดยเห็นวา่ท่ีระดบัราคาดงักล่าวเหมาะสมกบัปัจจยัพื้นฐาน และยงัมีส่วนลด
ใหก้บันกัลงทุนท่ีเหมาะสมจากความตอ้งการซ้ือของนกัลงทุนสถาบนั   



 

 ทั้งน้ีการเสนอขายหุน้จะกระจายไปในหลายกลุ่มผูล้งทุนซ่ึงใหค้วามสนใจท่ีจะเขา้ลงทุนอยา่งสูง ไดแ้ก่ 
นกัลงทุนสถาบนั นกัลงทุนรายใหญ่ นกัลงทุนรายย่อย รวมถึงกลุ่มผูมี้อุปการคุณของบริษทั เช่น ผูเ้ช่าในศูนย์
แฟชัน่คา้ส่งเดอะ แพลทินมัแฟชัน่มอลล์ ซ่ึงถือไดว้่าเป็นผูส้นบัสนุนธุรกิจของบริษทัมาอย่างต่อเน่ืองและจะมี
ความมัน่ใจในการลงทุนในหุน้ของบริษทั อีกทั้PLAT ถือเป็นหุ้นท่ีมีปัจจยัพื้นฐานท่ีแข็งแกร่ง และมีศกัยภาพใน
การเติบโตสูง สะทอ้นให้เห็นไดจ้ากความส าเร็จอยา่งสูงของโครงการ เดอะ แพลทินมั แฟชัน่มอลล ์ซ่ึงเป็นศูนย์
แฟชั่นคา้ส่งครบวงจรท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ และมัน่ใจว่าหุ้น PLAT เป็นหุ้นคุณภาพท่ีนักลงทุนจะให้ความ
สนใจในการลงทุน ในวนัท่ี 24 มีนาคมน้ี คาดว่าจะเป็นวนัซ้ือขายหุ้น PLAT ในตลาดหลกัทรัพยฯ์เป็นวนัแรก 
และน่าจะไม่ท าใหน้กัลงทุนผดิหวงั 

“เรามัน่ใจว่าการเสนอขายหุ้น PLAT ไดรั้บความสนใจจากนักลงทุนหลายกลุ่มเป็นจ านวนมาก เน่ืองจาก
บริษทัฯ เป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้ง โดยเป็นผูน้ าในกลุ่มผูป้ระกอบการศูนยค์า้ส่งในประเทศ และมีโครงการท่ีอยูร่ะหวา่ง
การพัฒนาอีกหลายโครงการ รวมถึงธุรกิจโรงแรมซ่ึงเป็นส่วนสนับสนุนภาพรวมธุรกิจให้ครบครัน อันจะ
ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคทั้งลูกคา้ในประเทศและนกัท่องเท่ียวต่างประเทศไดเ้ป็นอยา่งดี และสามารถ
สร้างการเติบโตแก่บริษทัอยา่งต่อเน่ืองและมีเสถียรภาพ” นายมนตรี กล่าว      

  
ข้อมูลบริษัท  เดอะ แพลทนัิม กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

                “เดอะ แพลทนัิม กรุ๊ป” จดัตั้งข้ึนในรูปแบบบริษทัจ ากดัจากการควบรวมกิจการในกลุ่มจ านวนทั้งหมด 
9 บริษทั เม่ือวนัท่ี 3 ธนัวาคม 2556 เพื่อประกอบธุรกิจหลกั คือการพฒันาและบริหารอสังหาริมทรัพยใ์ห้เช่าเพื่อ
การพาณิชย ์จากนั้นไดรั้บการแปรสภาพเป็นบริษทัมหาชนเม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน 2557  

                บมจ.เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป ประกอบธุรกิจพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ ตลอดจนบริหารอาคาร พื้นท่ีเช่า 
และส่ิงอ านวยสะดวก โดยมุ่งเนน้การเติบโตจากโครงการท่ีมีอยูเ่ดิมและโครงการท่ีจะพฒันาเพิ่มเติมในอนาคต 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 บริษทัฯ มีศูนยก์ารคา้ท่ีเปิดด าเนินการแลว้จ านวน 2 แห่ง คือโครงการศูนยแ์ฟชัน่คา้ส่ง 
เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์  และโครงการเดอะ วอร์ฟ สมุย และมีโรงแรมท่ีเปิดด าเนินการแล้ว 1 แห่ง คือ
โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน ้ า นอกจากน้ี ยงัมีโครงการท่ีอยู่ระหว่างการพฒันาเพิ่มเติมอีก
หลายโครงการ   

                ปัจจุบนั บริษทัฯ เป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ในบริษทัยอ่ยทั้งส้ิน 3 บริษทั ไดแ้ก่ บริษทั เดอะ แพลทินมั มาร์เก็ต 
จ  ากดั , บริษทั เดอะ แพลทินมั พลาซ่า จ  ากดั และ บริษทั เดอะ แพลทินมั สมุย จ ากดั ซ่ึงบริษทัฯถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 99.99  นอกจากน้ี บริษทัฯไดถื้อหุน้ในบริษทัร่วม 1 บริษทั คือ บริษทั แบงคอก สกายไลน์ จ ากดั 
ซ่ึงบริษทัฯถือหุน้ในสัดส่วนร้อยละ 49.90 

 
 



 

ติดต่อ สอบถามรายละเอยีดเพิม่เติมได้ที ่: IR PLUS  
คุณสารภี สายะเวส (จูน)  โทร:  02-022-6200 ต่อ 610, 081-420-0753,  Email : sarapee@irplus.in.th  
คุณจุฬารัตน์  เจริญ ภกัดี (ฟ้า)  โทร: 02-022-6200 ต่อ 611, 089-488-8337,  Email :  jurarat@irplus.in.th 
 

mailto:sarapee@irplus.in.th
mailto:jurarat@irplus.in.th

