
 

 

 

ข่าวประชาสัมพนัธ์                  วนัที ่ 23 มีนาคม 2558  

 

PLAT มั่นใจ เข้าเทรดวันแรก 24 มี.ค.นี ้ราคาหุ้นยืนเหนือจอง 
เหตุ นลท. ต้องการล้น จากความเช่ือมั่นพืน้ฐานแกร่ง ผถห.เตรียมรับปันผล 

 
 PLAT มั่นใจ เทรดวันแรก 24 มี.ค.นี้ ราคาหุ้นยืนเหนือจอง หลังพบความต้องการซ้ือจากนักลงทุนสถาบันล้น 
6 เท่า “สมบูรณ์ วงศ์รัศมี” บอสใหญ่ เช่ือ นักลงทุนสถาบัน รายใหญ่ และ นลท.รายย่อย มั่นใจพื้นฐานธุรกิจแข็งแกร่ง 
บวกศักยภาพการเติบโตทางธุรกจิที่มีสูงจากโครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนาหลายโครงการ อันจะสร้างการเติบโตของ
รายได้อย่างมั่นคงและต่อเน่ืองในอนาคต ในขณะที่สถานะการเงินมีความแข็งแกร่ง และปัจจุบันปลอดหนี้ จูงใจนัก
ลงทุนด้วยการจ่ายปันผลหลังเข้าตลาดฯ ให้ผู้จองซ้ือหุ้นไอพีโอ 0.062 บาทต่อหุ้น ระบุ การระดมทุนคร้ังนี้ เป็นการ
เตรียมพร้อมโอกาสการลงทุนใหม่ๆ สร้างการเติบโตต่อเน่ือง “มนตรี ศรไพศาล” ที่ปรึกษาทางการเงินการันตี PLAT 
จะเป็นหุ้น Growth stock ทีส่ร้างผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าให้กบันักลงทุนในระยะยาว  
 
 นายสมบูรณ์ วงศ์รัศมี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) หรือ PLAT ผู ้
ประกอบธุรกิจพฒันาศูนยก์ารคา้ส่งและคา้ปลีก รวมทั้งบริหารพื้นท่ีคา้ส่งและคา้ปลีกให้เช่าเพื่อการพาณิชย ์เปิดเผย
วา่ มัน่ใจหุ้น PLAT ท่ีเขา้ซ้ือขายวนัแรกในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ในวนัองัคารท่ี 24 มีนาคมน้ี จะสร้าง
ผลตอบแทนท่ีดีในระยะยาวให้แก่นกัลงทุน และราคาจะยืนเหนือราคาจองท่ี 7.40 บาท/หุ้นได ้เน่ืองจากหุ้น PLAT 
ไดรั้บความสนใจจากนกัลงทุนอยา่งมาก จากยอดความตอ้งการจากนกัลงทุนกลุ่มสถาบนัท่ีมีกวา่ 6 เท่าของจ านวน
ท่ีจดัสรร โดยคาดวา่เป็นผลมาจากความเช่ือมัน่ในพื้นฐานและศกัยภาพการเติบโตของบริษทัฯ โดยปัจจุบนับริษทัฯ 
เป็นผูน้ าในกลุ่มผูป้ระกอบการศูนยค์า้ส่งในประเทศ อีกทั้งมีธุรกิจโรงแรมภายใตช่ื้อ โนโวเทล กรุงเทพ แพลทินมั และ
โครงการ เดอะ วอร์ฟ สมุย แหล่งช้อปป้ิงแห่งใหม่ติดชายหาดแห่งแรกของเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี และยงัมี
โครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการพฒันาอีกหลายโครงการ รวมถึงธุรกิจโรงแรม ซ่ึงเป็นส่วนสนบัสนุนภาพรวมธุรกิจให้ครบ
ครัน อนัจะตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคทั้งลูกคา้ในประเทศและนกัท่องเท่ียวต่างประเทศไดเ้ป็นอยา่งดี และ
สามารถสร้างการเติบโตแก่บริษทัฯ อยา่งต่อเน่ืองและมีเสถียรภาพ  

นอกจากน้ี ท่ีผา่นมาบริษทัฯ มีการเติบโตของรายไดจ้ากการด าเนินงาน อยู่ในทิศทางท่ีดี โดยในปี 2554 – 
2557 รายไดจ้ากการด าเนินงานคิดเป็นอตัราการเติบโตเฉล่ีย (CAGR) 29% ต่อปี ขณะเดียวกนั การบริหารงานท่ีมี
ประสิทธิภาพของทีมผูบ้ริหาร ท าให้รักษาอตัราการเช่าของศูนยก์ารคา้อยูใ่นระดบัสูงมาอยา่งต่อเน่ือง สามารถเพิ่ม
อตัราค่าเช่าพื้นท่ีอย่างสม ่าเสมอ รวมถึงการบริหารตน้ทุนการด าเนินงานให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม สนบัสนุนให้
บริษทัฯ สามารถท าก าไรสุทธิในปี 2554–2557ไดเ้พิ่มสูงข้ึนคิดเป็นอตัราการเติบโตเฉล่ีย (CAGR) สูงถึง85.2% ต่อ
ปี  



 

 

 

 อีกทั้งบริษทัฯ มีนโยบายการบริหารการเงินท่ีระมดัระวงั และมีการรักษาอตัราหน้ีต่อทุนให้อยูใ่นระดบัท่ี
เหมาะสม โดยท่ีบริษทัฯ มีสภาพคล่องทางการเงินท่ีดี และปัจจุบนัไม่มีหน้ีเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน ซ่ึงผลการ
ด าเนินงานท่ีกล่าวมาน้ี สะทอ้นใหเ้ห็นถึงปัจจยัพื้นฐานท่ีแขง็แกร่งของบริษทัฯ รวมทั้งบริษทัฯ มีนโยบายจ่ายปันผล
ใหผู้ถื้อหุน้ ไม่นอ้ยกวา่ 40% ของก าไรสุทธิ จากงบการเงินเฉพาะกิจการ ดว้ยการจ่ายปันผลหลงัเขา้ตลาดฯ ให้ผูจ้อง
ซ้ือหุ้นไอพีโอในอตัรา 0.062 บาทต่อหุ้น เป็นจ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 173,600,000 บาท โดยหุ้น PLAT จะเป็นหุ้น 
Growth stock ท่ีสามารถสร้างผลตอบแทนท่ีคุม้ค่าใหก้บันกัลงทุนในระยะยาวไดอ้ยา่งแน่นอน 
 “ภายหลงัจากบริษทัฯ  เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ ในฐานะผูบ้ริหารตลอดจนทีมงาน มุ่งหวงัวา่การเขา้
เป็นบริษทัจดทะเบียนภายใตก้ารก ากบัดูแลของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย จะช่วยพฒันาระบบการบริหารงานตามหลกับรรษทัภิบาลท่ีดี ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะ
ผลกัดนัใหบ้ริษทัฯ ด าเนินธุรกิจอยา่งมัง่คง สามารถสร้างความเช่ือมัน่ใหแ้ก่นกัลงทุนทั้งในและต่างประเทศไดอ้ยา่ง
ย ัง่ยืนตลอดไป และในฐานะผูบ้ริหารของบริษทัฯ มีเป้าหมายอยา่งชดัเจนวา่ เราจะเป็นหน่ึงในผูน้ าดา้นการพฒันา
ศูนยก์ารคา้ส่งและคา้ปลีกรวมทั้งการบริหารพื้นท่ีใหเ้ช่าเพื่อการพาณิชย”์ นายสมบูรณ์กล่าว 
 
 นายมนตรี ศรไพศาล ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร บริษทัหลกัทรัพย ์เมยแ์บงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั 
(มหาชน) ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินและแกนน าการจดัจ าหน่ายหุ้น บริษทั เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป  จ  ากดั (มหาชน) 
หรือ PLAT เปิดเผยว่า PLAT ไดรั้บการตอบรับท่ีดีมากจากนกัลงทุนในการเปิดจองซ้ือหุ้นท่ีผ่านมา โดยการเสนอ
ขายหุ้นต่อประชาชนทัว่ไปคร้ังแรกจ านวน 700 ลา้นหุ้น ในราคาเสนอขายหุ้นละ 7.40 บาท/หุ้น คาดว่าผลจากนัก
ลงทุนเช่ือมัน่ในธุรกิจท่ีมีความแขง็แกร่ง อนาคตมีการเติบโตท่ีดี ประกอบกบัภาวะตลาดหลกัทรัพยใ์นช่วงน้ีหุ้นไอ
พีโอไดรั้บการตอบรับดี จึงเช่ือวา่ปัจจยัเหล่าน้ีจะสร้างความมัน่ใจให้กบันกัลงทุนจนท าใหเ้ขา้มาซ้ือหุ้นในกระดาน
เพิ่มเติมอีก และมัน่ใจวา่ PLAT จะไม่ท าใหน้กัลงทุนผดิหวงัอยา่งแน่นอน 

อย่างไรก็ตาม ส าหรับเงินท่ีได้จากการระดมทุนรวม 5,084 ล้านบาทหลังหักค่าใช้จ่าย จะน าไปใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียนในการขยายธุรกิจ เพื่อเตรียมพร้อมรับการขยายธุรกิจและโอกาสการลงทุนใหม่ๆ จึงเช่ือวา่ จาก
ความแข็งแกร่งขา้งตน้ ท าให้นกัลงทุนเล็งเห็นถึงความคุม้ค่าการลงทุนหุ้น PLAT ในระยะยาว และเช่ือวา่ จะไดรั้บ
การตอบรับเป็นอยา่งดีจนสามารถยนืเหนือราคาจองท่ี 7.40บาท/หุน้ในวนัเปิดเทรดวนัแรก และต่อเน่ืองในระยะยาว
ได ้ 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

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 
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