บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

2.2.1

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
2.2.1.1 วัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการดาเนินธุรกิจ
บริ ษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัทฯ”) มีเป้ำหมำยที่จะเป็ นผู้นำด้ ำนกำรพัฒนำศูนย์กำรค้ ำส่ง ค้ ำปลีกให้ เช่ำเพื่อกำรพำณิชย์ และผู้บริ หำรพื ้นที่ค้ำส่ง-ค้ ำปลีกให้ เช่ำเพื่อกำรพำณิชย์ ในปั จจุบนั บริ ษัทฯได้ พฒ
ั นำ
และดำเนินกำรโครงกำรศูนย์แฟชัน่ ค้ ำส่ง เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ (The Platinum Fashion Mall) ซึ่งเป็ นศูนย์
แฟชัน่ ค้ ำส่งที่ครบครันและทันสมัยแห่งแรก และถือได้ ว่ำเป็ นศูนย์แฟชัน่ ค้ ำส่งที่ใหญ่ที่สดุ แห่งหนึ่งในประเทศไทย
และตังอยู
้ บ่ ริ เวณใจกลำงย่ำนประตูน ้ำ โดยมีผ้ บู ริ โภคทังชำวไทยและชำวต่
้
ำงชำติเข้ ำมำใช้ บริ กำรศูนย์ แฟชัน่ ค้ ำส่ง
ดังกล่ำวเป็ นจำนวนมำกในแต่ละปี ซึ่ งส่งผลดีต่อธุรกิ จของผู้เช่ำพืน้ ที่ (Tenants) ทำให้ ศูนย์แฟชั่นค้ ำส่ง เดอะ
แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ ได้ รับควำมนิยมในหมูผ่ ้ เู ช่ำพื ้นที่เพื่อดำเนินธุรกิจเป็ นจำนวนมำก ทำให้ มีอตั รำกำรเช่ำพื ้นที่
ของโครงกำรดังกล่ำวสูงมำอย่ำงต่อ เนื่อง และมีศักยภำพกำรเติบ โต จำกกำรเติบโตเพิ่มขึน้ ของอัตรำค่ำเช่ ำ
นอกจำกนี ้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ.2557 บริ ษัทฯและผู้ประกอบกำรพัฒนำและบริ หำรโครงกำรศูนย์กำรค้ ำรำย
หนึง่ ในย่ำนรำชประสงค์ได้ ร่วมลงทุนในบริ ษัทร่วมแห่งหนึ่ง โดยมีวตั ถุประสงค์ในกำรพัฒนำและก่อสร้ ำงโครงกำร
ทำงเชื่อมอำคำรพลำซ่ำและศูนย์กำรค้ ำที่สำคัญในย่ำนรำชประสงค์ เพื่อก่อสร้ ำงทำงเชื่อมจำกสถำนีรถไฟฟ้ ำ BTS
สถำนีชิดลม เข้ ำสูบ่ ริ เวณรำชประสงค์ โดยให้ มีทำงเดินลอยฟ้ ำเชื่อมต่อกับอำคำรพลำซ่ำและศูนย์กำรค้ ำที่สำคัญ
ในย่ำนรำชประสงค์มำยังอำคำรเดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ ซึ่งทำงบริ ษัทฯคำดว่ำกำรเพิ่มทำงสัญจรดังกล่ำวจะ
ช่วยเพิ่มควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน (Competitive Edge) ให้ กบั บริ ษัทฯมำกยิ่งขึ ้นในอนำคต
เพื่อต่อยอดธุรกิจให้ บรรลุเป้ำหมำยกำรดำเนินงำนในกำรเป็ นผู้นำในธุรกิจพัฒนำและบริ หำรศูนย์ค้ำส่ง-ค้ ำปลีก
เพื่อกำรพำณิชย์ บริ ษัทฯกำลังอยู่ในระหว่ำงกำรพัฒนำโครงกำร เดอะ มำร์ เก็ต บำย แพลทินมั (The Market by
Platinum) ขึ ้นในบริ เวณย่ำนรำชประสงค์ โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อรองรับควำมต้ องกำรของผู้บริ โภคที่เพิ่มขึ ้น
โดยเฉพำะนักท่องเที่ยวจำกประเทศกลุม่ อำเซียน ซึง่ คำดว่ำจะเพิ่มขึ ้นอย่ำงมีนยั สำคัญในอนำคต จำกกำรเปิ ดเขต
เศรษฐกิจเสรี อำเซียน (Asean Economic Community: AEC) ในปี พ.ศ. 2558 โดยโครงกำรดังกล่ำวจะเป็ นศูนย์
ค้ ำปลีกรู ปแบบใหม่ใจกลำงเมืองที่สำมำรถเดินทำงเข้ ำถึงได้ ง่ำย ตลอดจนมีสินค้ ำและบริ กำรให้ เลือกอย่ำงครบ
ครัน โดยโครงกำรดังกล่ำวอยูร่ ะหว่ำงกำรพัฒนำและก่อสร้ ำงและคำดว่ำโครงกำรจะแล้ วเสร็ จและพร้ อมให้ บริ กำร
ในปี พ.ศ.2560 ซึ่งกำรเปิ ดโครงกำรดังกล่ำวจะช่วยให้ บริ ษัทฯสำมำรถขยำยตลำดให้ ครอบคลุมกำรค้ ำปลีกจำก
เดิมที่จะเน้ นกำรให้ เช่ำพื ้นที่เพื่อกำรค้ ำส่งเสื ้อผ้ ำและสินค้ ำแฟชัน่ เป็ นหลัก ทำให้ บริ ษัทฯสำมำรถรักษำอัตรำกำร
เติบโตของรำยได้ และกำไรของบริ ษัทฯในภำพรวม เพื่อสร้ ำงผลตอบแทนที่มนั่ คงอย่ำงต่อเนื่องให้ กับผู้ถือหุ้น
นอกจำกกำรดำเนินธุรกิจพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์เพื่อเช่ำแล้ ว บริ ษัทฯยังวำงแผนจะพัฒนำธุรกิจโรงแรมระดับ 3
ดำว และระดับ 4 ดำว ที่เน้ นกลุม่ นักท่องเที่ยวเป็ นหลักไปพร้ อมกัน โดยวำงแผนจะพัฒนำโครงกำรโรงแรมเพิ่มเติม
ทังในกรุ
้
งเทพมหำนครและในจังหวัดท่องเที่ยวที่คำดว่ำจะมีปริ มำณนักท่องเที่ยวเพิ่มสูงขึ ้น เช่น เกำะสมุย จังหวัด
สุรำษฏร์ ธำนี เพื่อขยำยฐำนกลุ่มลูกค้ ำโรงแรมของบริ ษัทฯจำกเฉพำะนักท่องเที่ยวที่มำยังกรุ งเทพมหำนคร ให้
ครอบคลุมถึงจังหวัดท่องเที่ยวอื่น และเป็ นกำรเพิ่มแหล่งที่มำของรำยได้ ให้ กบั บริ ษัทฯ
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2.2.1.2 ความเป็ นมา การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการที่สาคัญ
บริ ษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัทฯ”) ก่อตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 3 ธันวำคม พ.ศ. 2556 จำกกำรควบ
รวมกิจกำร (Amalgamation) ของบริ ษัทจำนวน 9 บริ ษัทซึง่ มีควำมเกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินโครงกำรศูนย์แฟชัน่ ค้ ำ
ส่ง เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ (The Platinum Fashion Mall) เข้ ำด้ วยกัน โดยทัง้ 9 บริ ษัทมีควำมเกี่ยวข้ องกัน
และอยูภ่ ำยใต้ กำรควบคุมของกรรมกำรและผู้ถือหุ้นที่มีอำนำจควบคุมชุดเดียวกัน บริ ษัทฯดำเนินธุรกิจหลักคือกำร
พัฒนำและบริ หำรจัดกำรศูนย์กำรค้ ำส่ง-ค้ ำปลีกให้ เช่ำเพื่อกำรพำณิชย์ โดยมุ่งเน้ นกำรเป็ นผู้ออกแบบและพัฒนำ
โครงกำร กำรเป็ นผู้บริ หำรพื ้นที่ให้ เช่ำ และกำรจัดกำรด้ ำนกำรตลำด เพื่อให้ ศนู ย์กำรค้ ำส่ง -ค้ ำปลีกให้ เช่ำเพื่อกำร
พำณิชย์ ภำยใต้ กำรบริ หำรของบริ ษัทฯเป็ นศูนย์ที่ครบครันและทันสมัย และสำมำรถตอบสนองควำมต้ องกำรที่
หลำกหลำยของผู้เช่ำและลูกค้ ำที่มำซื ้อสินค้ ำและใช้ บริ กำรภำยในศูนย์ อันจะส่งผลให้ โครงกำรมีอตั รำกำรเช่ำ พื ้นที่
(occupancy rate) สูงอย่ำงต่อเนื่อง ตลอดจนมีศกั ยภำพกำรเติบโตในอนำคตจำกกำรเพิ่ มขึ ้นของอัตรำค่ำเช่ำ
นอกจำกธุรกิจหลักดังกล่ำวแล้ ว บริ ษัทฯยังดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้ อง คือ ธุรกิจโรงแรม ซึ่งธุรกิจดังกล่ำวเป็ นส่วนช่วย
ส่งเสริ มกำรดำเนินงำนธุรกิจหลักของบริ ษัทฯ ทำให้ บริ ษัทฯเป็ นหนึง่ ในบริ ษัทผู้พฒ
ั นำศูนย์ค้ำส่ง -ค้ ำปลีกให้ เช่ำเพื่อ
กำรพำณิชย์มืออำชีพชันน
้ ำรำยหนึง่ ในประเทศไทย
กลุม่ บริ ษัทฯเริ่ มดำเนินธุรกิจมำตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2545 โดยเริ่ มจำกกำรจัดตังบริ
้ ษัท เอส.พี.ซี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ส์ แอนด์
ดีเวลล็อปเม้ นท์ จำกัด (SPC) และบริ ษัท เอส.พี.ที. แมเนจเมนท์ จำกัด (SPT) ภำยใต้ กำรบริ หำรงำนของ
นำยสุรชัย โชติจุฬำงกูร นำยชัชวำล พงษ์ สทุ ธิ มนัส นำงปั ญจพร โชติจุฬำงกูร และนำยพิรุณ ลิมปิ วิวฒ
ั น์กุล ซึ่ง
ทังหมดเป็
้
นผู้ร่วมก่อตังกิ
้ จกำรของบริ ษัทฯ วัตถุประสงค์กำรดำเนินงำนหลักของ SPC คือกำรพัฒนำและบริ หำร
ตลำดค้ ำส่งเสื ้อผ้ ำในย่ำนประตูน ้ำ โดยเริ่ มต้ นจำกกำรพัฒนำอำคำรโครงกำรศูนย์แฟชั่นค้ ำส่ง เดอะ แพลทินมั
แฟชั่นมอลล์ ตำมแนวทำงของศูนย์ ค้ำส่งในประเทศจี นและประเทศเกำหลีใต้ ด้ วยเงินลงทุนเริ่ มต้ นประมำณ
2,600 ล้ ำนบำท โดยอำคำรดังกล่ำวได้ รับกำรออกแบบให้ ชนใต้
ั ้ ดิน – ชัน้ 6 เป็ นศูนย์กำรค้ ำส่ง ชัน้ 7 – ชัน้ 10 เป็ น
ลำนจอดรถ ชัน้ 11 เป็ นคลังสินค้ ำ และชัน้ 12 – ชัน้ 23 เป็ นคอนโดมีเนียมสำหรับพักอำศัย และเพื่อให้ เกิดควำม
ชัดเจนในรูปแบบโครงสร้ ำงกำรบริ หำรอำคำรที่ประกอบไปด้ วยพื ้นที่ที่มวี ตั ถุประสงค์กำรใช้ พื ้นที่ตำ่ งกัน จึงได้ มีกำร
แบ่งแยกส่วนกำรใช้ พื ้นที่ออกจำกกันอย่ำงชัดเจน และมีกำรจดทะเบียนนิติบคุ คลอำคำรชุด เดอะ แพลทินมั แฟชัน่
มอลล์ (The Platinum Fashion Mall Juristic Person) เพื่อจัดกำรและดูแลทรัพย์สนิ ส่วนกลำงของอำคำรหลังจำก
กำรพัฒนำและก่อสร้ ำงโครงกำรแล้ วเสร็ จ อย่ำงไรก็ดี ในช่วงเริ่ มแรก SPT ยังไม่ได้ เริ่ มดำเนินธุรกิจแต่อย่ำงใด
หลังจำกนัน้ SPC ได้ ขำยกรรมสิทธิ ทงในพื
ั้
้นที่ส่วนศูนย์กำรค้ ำชัน้ ใต้ ดิน – ชัน้ 2 และส่วนที่พกั อำศัย (ส่วน
คอนโดมิเนียม) ให้ กบั ผู้ซื ้อสิทธิที่เป็ นบุคคลที่มิได้ มีควำมเกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ และได้ ขำยพื ้นที่สว่ นศูนย์กำรค้ ำชัน้ 3
– ชัน้ 6 และ ชัน้ 11 ให้ แก่บริ ษัทที่ควำมเกี่ยวข้ องกัน ดังต่อไปนี ้






บริ ษัท พี.พี.เจ. แมเนจเม้ นท์ จำกัด (PPJ)
บริ ษัท ซี.อำร์ .ซี. ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด (CRC)
บริ ษัท แพลทินมั ฟู้ดส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (PFC)
บริ ษัท ทรัพย์พฒ
ั นำ แอสโซซิเอทส์ จำกัด (SPA)
บริ ษัท แพลทินมั แอสเซท แมเนจเมนท์ จำกัด (PAM)
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อธิบำยว่ำทำไม
ก่อนกำรปรับ
โครงสร้ ำง ต้ องมี
กำรแยกเป็ น
หลำยๆบริ ษัทใน
กำรบริ หำร
โครงกำร The
Platinum Fashion
Mall

หลัง จำกขำยกรรมสิ ท ธิ พื น้ ที่ เ ช่ ำ และคอนโดมี เ นี ย มแล้ ว เสร็ จ ได้ มี ก ำรจดทะเบี ย นเลิ ก บริ ษั ท เอส.พี . ซี .
พร็ อพเพอร์ ตี ้ส์ แอนด์ ดีเวลล็อปเม้ นท์ จำกัด ใน ปี พ.ศ. 2549 และชำระบัญชีแล้ วเสร็ จในปี พ.ศ. 2550 อย่ำงไรก็ดี
กลุ่ม บริ ษั ทฯยังคงดำเนิน กำรพัฒนำและบริ หำรพืน้ ที่ เพื่อกำรพำณิ ช ย์ ภำยในโครงกำรศูนย์ แ ฟชั่นค้ ำส่ง เดอะ
แพลทิ นัม แฟชั่น มอลล์ อย่ำ งต่อ เนื่อ งผ่ำ นบริ ษั ท ในกลุ่ม ซึ่ง ประกอบไปด้ ว ยบริ ษั ท 5 บริ ษั ท ซึ่ง เป็ นเจ้ ำ ของ
กรรมสิทธิ พื ้นที่ศนู ย์ ชนั ้ 3-ชัน้ 6 ดังที่แสดงไว้ ข้ำงต้ น และอีก 2 บริ ษัท ได้ แก่ บริ ษัท บำร์ บำร่ ำ แมเนจเม้ นท์ จำกัด
(BBR) และบริ ษัท คณำสิน แมเนจเมนท์ จำกัด (KNS) ซึ่งเป็ นผู้เช่ำพื ้นที่ในศูนย์ บำงส่วนจำก บริ ษัท พี.พี.เจ.
แมเนจเม้ นท์ จำกัด (PPJ) และ บริ ษัท ซี.อำร์ .ซี. ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด (CRC) เพื่อปล่อยเช่ำช่วงพื ้นที่ให้ กบั ผู้เช่ำ
รำยย่อยอีกทอดหนึ่ง ทังนี
้ ้ วัตถุประสงค์ หลักในกำรจัดตัง้ บริ ษัทหลำยๆบริ ษัท ซึ่งอยู่ภำยใต้ กำรควบคุมของผู้มี
อำนำจควบคุมชุดเดียวกันมำดำเนินกิจกำรของศูนย์แฟชัน่ ค้ ำส่ง เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ ก็เพื่อให้ แต่ละบริ ษัท
ที่จดั ตังขึ
้ ้นมีควำมรับผิดชอบที่ชดั เจนในกำรบริ หำรงำนของแต่ละส่วนและแต่ละชันของโครงกำร
้
โดยสัดส่วนกำร
ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มีอำนำจควบคุมในแต่ละบริ ษัทเหล่ำนันจะมี
้ ควำมแตกต่ำงกันออกไป
โครงกำรศูน ย์ แ ฟชั่น ค้ ำ ส่ง เดอะ แพลทิ นัม แฟชั่น มอลล์ เริ่ ม เปิ ดให้ บ ริ ก ำรอย่ ำ งเป็ นทำงกำรเมื่ อ วัน ที่ 26
พฤศจิกำยน พ.ศ. 2548 โดยมีจุดเด่นของโครงกำรที่เป็ นที่ยอมรับกันทัว่ ไป คือ กำรเป็ นศูนย์ค้ำส่งที่มีควำมครบ
วงจรด้ ำนแฟชั่นและเสื ้อผ้ ำซึ่งเป็ นผลมำจำกกำรคัดเลือกผู้เช่ำ กำรบริ หำรจัดกำรพื ้นที่เช่ำที่ดี ทำเลที่ตงที
ั ้ ่อ ยู่ใจ
กลำงแหล่งธุรกิจ และกำรมีสงิ่ อำนวยควำมสะดวก (Facility) ที่เอื ้อต่อกำรจับจ่ำยใช้ สอยของลูกค้ ำศูนย์กำรค้ ำ เช่น
ศูนย์อำหำรที่ดำเนินกำรโดยบริ ษัท แพลทินมั ฟู้ดส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (PFC) ทำให้ โครงกำรศูนย์แฟชั่นค้ ำส่ง เดอะ
แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ เป็ นที่นิยมในกลุม่ ผู้เช่ำพื ้นที่และผู้มำจับจ่ำยซื ้อสินค้ ำและใช้ บริ กำรภำยในศูนย์ เป็ นอย่ำงดี
เรื่ อยมำ
ในปี พ.ศ. 2550 ได้ มีกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท เอส.พี.ที. แมเนจเมนท์ จำกัด (SPT) สำหรับเริ่ มดำเนินงำน
ก่อสร้ ำงโครงกำรศูนย์ แฟชั่นค้ ำส่ง เดอะ แพลทินมั แฟชั่นมอลล์ ส่วนขยำย และยังได้ มีกำรจัดตัง้ บริ ษัท เดอะ
แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ จำกัด (PFM) ในปี เดียวกัน โดย PFM ได้ เช่ำพื ้นที่จำก SPT ซึง่ เป็ นเจ้ ำของกรรมสิทธิ์พื ้นที่ค้ำ
ส่งแล้ วปล่อยเช่ำช่วงต่อให้ กบั ผู้เช่ำรำยย่อยอีกทอดหนึง่
วัตถุประสงค์ของกำรเริ่ มเปิ ดดำเนินงำนโครงกำรศูนย์แฟชัน่ ค้ ำส่ง เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ ส่วนขยำยนันก็
้ เพื่อ
รองรับควำมต้ องกำรเช่ำพื ้นที่ค้ำส่งที่เพิ่มสูงขึ ้นจำกชื่อเสียงที่ดีของบริ ษัทฯ และควำมสำเร็ จของโครงกำรศูนย์แฟชัน่
ค้ ำส่ง เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ ส่วนแรก ซึ่งเป็ นที่นิยมอย่ำงมำกในกลุม่ ผู้ค้ ำส่งสินค้ ำแฟชัน่ เช่น โรงงำนผลิต
เสื ้อผ้ ำสำเร็ จรูปที่ต้องกำรเข้ ำถึงผู้ค้ำปลีก หรื อผู้ค้ำส่งที่ต้องกำรขยำยกิจกำร เป็ นต้ น ทังนี
้ ้อำคำรโครงกำรส่วนขยำย
มีเป้ำหมำยและรู ปแบบกำรดำเนินงำนคล้ ำยคลึงกับโครงกำรศูนย์แฟชัน่ ค้ ำส่ง เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ ส่วน
แรก ดังนันกำรเปิ
้
ดดำเนินงำนโครงกำรส่วนขยำยจึงถือเป็ นกำรขยำยธุรกิจและสร้ ำงกำรเติบโตอย่ำงแข็งแกร่งให้ กบั
กลุม่ บริ ษัท เพื่อบรรลุวตั ถุประสงค์กำรเป็ นศูนย์กลำงแฟชัน่ ค้ ำส่งที่สำมำรถตอบสนองควำมต้ องกำรของกลุม่ ลูกค้ ำ
ส่งทังในและต่
้
ำงประเทศได้ ดียิ่งขึ ้น
ภำยใต้ วิ สัย ทัศ น์ ข องคณะผู้บ ริ ห ำร บริ ษั ท ฯเล็ ง เห็ น ว่ ำ กำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ โรงแรมควบคู่ไปกับ กำรด ำเนิ น งำน
ศูนย์กำรค้ ำนัน้ จะทำให้ ธุรกิจทังสองส่
้
งเสริ มซึง่ กันและกัน ก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อทังสองกิ
้
จกำร จึงได้ มีกำรพัฒนำ
โครงกำรโรงแรมขึน้ บนชัน้ 6 – ชัน้ 25 ของอำคำรโครงกำรส่วนขยำย และได้ เปิ ดดำเนินกำรโรงแรม โนโวเทล
ส่วนที่ 2.2.1 หน้ ำที่ 3

บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

กรุงเทพ แพลทินมั ประตูน ้ำ ในเดือนพฤศจิกำยนปี พ.ศ. 2554 ภำยใต้ บริ ษัท เอส.พี.ที. แมเนจเมนท์ จำกัด (SPT)
ซึง่ SPT ได้ เข้ ำทำสัญญำจ้ ำงบริ หำรโรงแรม (Hotel Management Agreement) กับบริ ษัท เอเอพีซี (ประเทศไทย)
จำกัด (ซึง่ อยูใ่ นเครื อ ACCOR ซึง่ เป็ นเครื อข่ำยกำรบริ หำรโรงแรมในระดับนำนำชำติรำยหนึง่ ) เพื่อให้ บริ หำรจัดกำร
โครงกำรโรงแรมดังกล่ำว ภำยใต้ สญ
ั ญำจ้ ำงบริ หำรโรงแรมนำน 10 ปี นับจำกวันที่โรงแรมเริ่ มเปิ ดให้ บริ กำรเป็ นครัง้
แรก
กำรเติบโตอย่ำงรวดเร็ วในช่วง 10 ปี หลังจำกกำรก่อตังกิ
้ จกำรสะท้ อนให้ เห็นถึงนโยบำยกำรบริ หำรงำนเชิงรุ กที่มี
ประสิ ท ธิ ภ ำพ บริ ษั ท ฯมี ก ำรพัฒ นำและบริ ห ำรโครงกำรอย่ ำ งเป็ นระบบ มี ก ำรศึ ก ษำควำมต้ องกำรของ
กลุ่มเป้ำหมำยก่อนจะเริ่ มพัฒนำโครงกำรใหม่ๆ มีระบบกำรคัดเลือกผู้เช่ำที่ดี รวมทังมี
้ กำรวำงแผนกลยุทธ์ ทำง
กำรตลำดที่สำมำรถเข้ ำถึงกลุม่ เป้ำหมำยได้ ทำให้ บริ ษัทฯสำมำรถสร้ ำงควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขันได้ ดีในธุรกิจ
ค้ ำส่งสินค้ ำแฟชัน่ เสื ้อผ้ ำ เฉกเช่นเดียวกับสโลแกนของบริ ษัทฯ “เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ อำณำจักรไม่ร้ ู จบของ
แฟชัน่ ค้ ำส่ง”
ต่อมำในปี พ.ศ. 2556 กลุม่ ผู้บริ หำรของบริ ษัทฯได้ ดำเนินกำรปรับโครงสร้ ำงของบริ ษัท ฯใหม่ เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
ทิศทำงกำรเติบโตในอนำคต และเพื่อรองรับแผนกำรนำหุ้นสำมัญของบริ ษัท ฯเข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยได้ จดั ตังบริ
้ ษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (“บริ ษัทฯ”) ขึ ้นเมื่อวันที่ 3 ธันวำคม พ.ศ. 2556 ใน
รู ปของบริ ษัทจำกัด เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์และบริ หำรจัดกำรพื ้นที่เช่ำ ตลอดจนเพื่อลงทุนใน
บริ ษัทอื่น โดยบริ ษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ ป จำกัด เกิดขึ ้นจำกกำรควบรวมกิ จกำร (Amalgamation) ทังหมด
้
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บริ ษัท ภำยในกลุม่ เข้ ำด้ วยกัน ได้ แก่ บริ ษัท พี.พี.เจ. แมเนจเม้ นท์ จำกัด (PPJ) บริ ษัท ซี.อำร์ .ซี. ดีเวลล็อปเมนท์
จำกัด (CRC) บริ ษัท แพลทินัม ฟู้ดส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (PFC) บริ ษัท ทรั พย์พัฒนำ แอสโซซิเอทส์ จำกัด (SPA)
บริ ษัท แพลทินมั แอสเซท แมเนจเมนท์ จำกัด (PAM) บริ ษัท บำร์ บำร่ ำ แมเนจเม้ นท์ จำกัด (BBR) บริ ษัท คณำสิน
แมเนจเมนท์ จำกัด (KNS) บริ ษัท เอส.พี.ที. แมเนจเมนท์ จำกัด (SPT) และ บริ ษัท เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์
จำกัด (PFM) โดยกรรมกำรและผู้ถือหุ้นที่มีอำนำจควบคุมของ บริ ษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ ป จำกัด ยังคงเป็ นชุด
เดียวกันกับบริ ษัทเดิมในกลุม่ ทัง้ 9 บริ ษัท คือ นำยสุรชัย โชติจฬุ ำงกูร นำยชัชวำล พงษ์ สทุ ธิมนัส นำงปั ญจพร โชติ
จุฬำงกูร และนำยพิรุณ ลิมปิ วิวฒ
ั น์กุล หลังจำกกำรปรับโครงสร้ ำงบริ ษัทฯแล้ ว บริ ษัทฯจึงประกอบธุรกิจพัฒนำ
ศูนย์ค้ำส่ง-ค้ ำปลีกให้ เช่ำเพื่อกำรพำณิชย์และบริ หำรจัดกำรพื ้นที่ค้ำส่ง-ค้ ำปลีกให้ เช่ำเพื่อกำรพำณิชย์ และดำเนิน
กิจกำรโรงแรม และมุง่ เน้ นกำรเติบโตจำกทังโครงกำรที
้
่มีอยู่เดิมและกำรพัฒนำโครงกำรใหม่ที่มีศกั ยภำพเพิ่มเติม
ในอนำคต
ณ วันที่ 3 ธันวำคม พ.ศ. 2556 บริ ษัทฯมีกำรลงทุนในบริ ษัทย่อยจำนวน 1 บริ ษัท ได้ แก่ บริ ษัท เดอะ แพลทินมั มำร์
เก็ ต จ ำกั ด (บริ ษั ท ฯถื อ หุ้น ร้ อยละ 99.99 ของจ ำนวนหุ้ นทัง้ หมด) ซึ่ ง เป็ นผลมำจำกกำรควบรวมกิ จ กำร
(Amalgamation) ของทัง้ 9 บริ ษัท โดยก่อนกำรควบรวมกิจกำร บริ ษัท เดอะ แพลทินมั มำร์ เก็ต จำกัด เป็ นบริ ษัท
ย่อยของบริ ษัท เอส.พี.ที. แมเนจเมนท์ จำกัด (SPT) ซึ่งบริ ษัท เดอะ แพลทินมั มำร์ เก็ต จำกัด และ SPT ได้ มีกำร
แลกหุ้นกันในระหว่ำงไตรมำสที่ 3 ของปี พ.ศ. 2556 โดย SPT ได้ ออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 683,000 หุ้น ใน
รำคำหุ้นละ 1,000 บำท (มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 1,000 บำท) เพิ่มเติม เพื่อนำไปแลกกับหุ้นสำมัญทังหมดของบริ
้
ษัท
เดอะ แพลทินมั มำร์ เก็ต จำกัด (ซึง่ ดำเนินธุรกิจพัฒนำและบริ หำรพื ้นที่เช่ำโครงกำร เดอะ มำร์ เกต บำย แพลทินมั )
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บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

จำกผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัทดังกล่ำว (ได้ แก่ นำยสุรชัย โชติจุฬำงกูร นำยชัชวำล พงษ์ สทุ ธิมนัส นำงปั ญจพร โชติ
จุฬำงกูร และนำยพิรุณ ลิมปิ วิวฒ
ั น์กลุ ) คิดเป็ นจำนวนเงินรวมประมำณ 683,000,000 บำท
นอกจำกนี ้ บริ ษัทฯยังมีกำรขยำยธุรกิจโรงแรมของบริ ษัทฯไปยังจังหวัดที่เป็ นสถำนที่ทอ่ งเที่ยวที่สำคัญของประเทศ
ไทย โดยในเดือนมีนำคม พ.ศ. 2557 บริ ษัทฯได้ ซื ้อทรัพย์สินดังต่อไปนี ้จำกกลุม่ ผู้ถือหุ้นที่มีอำนำจควบคุม ของ
บริ ษัทฯ
 เข้ ำซื ้อหุ้นสำมัญของบริ ษัท เดอะ แพลทินมั สมุย จำกัด เพื่อให้ บริ ษัทดังกล่ำวเข้ ำมำเป็ นบริ ษัทย่อย
ของบริ ษัทฯ โดยบริ ษั ทฯเข้ ำ ซือ้ หุ้นสำมัญของบริ ษัท เดอะ แพลทิ นัม สมุย จำกัด จำนวนทัง้ สิน้
200,000 หุ้น (มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 100 บำท) เป็ นเงินรวมทังสิ
้ ้น 19.70 ล้ ำนบำท คิดเป็ นร้ อยละ
99.99 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท เดอะ แพลทินมั สมุย จำกัด นอกจำกนี ้
ให้ รำยละเอียดเพิ่มเติม
บริ ษัทฯยังให้ บริ ษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด กู้เงิ นจำนวน 153.81 ล้ ำนบำท เพื่อให้ บริ ษัท
เกี่ยวกับรำยกำรซื ้อเงินลงทุน
ดังกล่ำวนำเงินไปชำระคืนเงินกู้ที่ไม่มีภำระดอกเบี ้ยที่คงค้ ำงกับ กรรมกำรและผู้ถือหุ้นใหญ่ (ซึ่งเป็ น
ใน เดอะ แพลทินมั สมุย
กรรมกำรและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัทฯ ด้ วย) ทำให้ ในกำรเข้ ำลงทุนในบริ ษัท เดอะ แพลทินมั สมุย
จำกัด บริ ษัทฯใช้ เงินลงทุนจำนวนทังสิ
้ ้น 173.51 ล้ ำนบำท (ดูรำยละเอียดเกี่ยวกับรำยกำรซื ้อหุ้นของ
เดอะ แพลทินมั สมุย และรำยกำรให้ บริ ษัทดังกล่ำวกู้ยืมเงิน ในส่วนรำยกำรระหว่ำงกัน)
 บริ ษัทฯ (โดยดำเนินกำรผ่ำนทำงบริ ษัท เดอะ แพลทินมั สมุย จำกัด ) เข้ ำซื ้อที่ดินรวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น
32.11 ล้ ำนบำท โดยที่ดินดังกล่ำวมีที่ตงอยู
ั ้ ท่ ี่ตำบลบ่อผุด อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ ธำนี
ทังนี
้ ้ วัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯในกำรเข้ ำซื ้อหุ้นของบริ ษัท เดอะ แพลทินมั สมุย จำกัด รวมถึงกำรให้ บริ ษัทดังกล่ำว
กู้ยืมเงินเพื่อนำไปชำระเงินกู้ที่ค งค้ ำงกับกรรมกำรและผู้ถือหุ้นใหญ่ (เพื่อให้ ได้ มำซึ่งกำรครอบครองในที่ดินที่เป็ น
กรรมสิทธิ์ของบริ ษัท เดอะ แพลทินมั สมุย จำกัด) และกำรเข้ ำซื ้อที่ดินเปล่ำ โดยดำเนินกำรผ่ำนทำงบริ ษัท เดอะ
แพลทินมั สมุย จำกัด มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อนำที่ดินมำใช้ พฒ
ั นำโครงกำรโรงแรมระดับ 3 ดำว (โรงแรม Holiday
Inn Express) จำนวน 1 โรงแรม และโรงแรมระดับ 4 ดำว (โรงแรม Holiday Inn Resort) จำนวน 1 โรงแรม ทังนี
้ ้
ในกำรพัฒนำ ก่อสร้ ำงและดำเนินโครงกำรโรงแรมทัง้ 2 จะเป็ นกำรดำเนินกำรโดยบริ ษัท เดอะ แพลทินมั สมุย
จำกัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อย 100% ของบริ ษัทฯ (สำมำรถดูรำยละเอียดเกี่ย วกับโครงกำรโรงแรมที่เกำะสมุยในส่วนที่
เกี่ยวกับโครงกำรในอนำคต)
ในเดือนมีนำคม พ.ศ.2557 บริ ษัทฯได้ เข้ ำลงทุนในบริ ษัท แพลทินมั พลำซ่ำ จำกัด โดยกำรซือ้ หุ้นของบริ ษัท
ดังกล่ำวจำนวน 2,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 100 บำท (ซึง่ มีกำรชำระค่ำหุ้นแล้ วหุ้นละ 25 บำท) ในรำคำหุ้นละ
15.49 บำท รวมเป็ นเงินจำนวนทังสิ
้ ้น 30,980 บำท โดยบริ ษัท แพลทินมั พลำซ่ำ จำกัด มีวตั ถุประสงค์ในกำร
ดำเนินกำรบริ หำรอำคำรให้ แก่บริ ษัทฯทังที
้ ่เป็ นอำคำรที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั และโครงกำรที่บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยจะได้
พัฒนำเพิ่มเติมในอนำคต โดยหน้ ำที่ที่สำคัญของบริ ษัท แพลทินมั พลำซ่ำ จำกัด ในกำรบริ หำรอำคำรให้ แก่บริ ษัทฯ
และบริ ษัทย่อยอื่นจะรวมถึงกำรอำนวยควำมสะดวกในด้ ำนต่ำงๆที่จำเป็ นให้ แก่ผ้ เู ช่ำและผู้ใช้ บริ กำรพื ้นที่ภำยใน
อำคำร กำรบำรุงรักษำวิศวกรรมระบบงำนอำคำร และกำรให้ บริ กำรด้ ำนรักษำควำมสะอำด
โดยสรุป ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ.2557 บริ ษัทฯมีศนู ย์ที่เปิ ดดำเนินกำรแล้ วจำนวน 1 แห่ง ได้ แก่ ศูนย์แฟชัน่ ค้ ำส่ง
เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ (ทังส่
้ วนแรกและส่วนขยำย)และมีโรงแรมที่เปิ ดดำเนินกำรแล้ ว 1 แห่ง ได้ แก่ โรงแรม
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โนโวเทล กรุ งเทพ แพลทินัม ประตูนำ้ และยังมีโครงกำรศูนย์กำรค้ ำที่อยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำอีกหนึ่งแห่ง คือ
โครงกำรเดอะ มำร์ เก็ต บำย แพลทินมั (The Market by Platinum) ซึ่งจะดำเนินกำรโดยบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ
และจะพัฒนำโครงกำรโรงแรมที่เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ ธำนี ได้ แก่ โรงแรม Holiday Inn Express (โรงแรมระดับ 3
ดำว) และโรงแรม Holiday Inn Resort (โรงแรมระดับ 4 ดำว) ซึง่ ทังสองโรงแรมตั
้
งอยู
้ บ่ นที่ดินเปล่ำริ มหำดที่มีพื ้นที่
รวมประมำณ 10 ไร่ ซึ่งที่ดินทังหมดเป็
้
นกรรมสิทธิ์ของบริ ษัท เดอะ แพลทินมั สมุย จำกัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของ
บริ ษัทฯอีกแห่งหนึง่
นอกจำกนี ้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 17 มิถนุ ำยน พ.ศ.2557 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ
เข้ ำทำสัญญำเช่ำบริ หำรโครงกำร เดอะ วอร์ ฟ สมุย กับบริ ษัท เดอะ วอร์ ฟ สมุย พลำซ่ำ จำกัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่
เกี่ยวข้ อง โดยโครงกำรดังกล่ำวเป็ นโครงกำร Community Mall ที่ตงอยู
ั ้ บ่ นเกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ ธำนี และตังอยู
้ ่บน
ที่ดินที่อยู่ติดกับที่ดินที่บริ ษัท เดอะ แพลทินมั สมุย จำกัด จะพัฒนำและก่อสร้ ำงโรงแรม Holiday Inn Express
และโรงแรม Holiday Inn Resort ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯได้ เข้ ำทำสัญญำเช่ำบริ หำรโครงกำร เดอะ วอร์ ฟ สมุ ย ในเดือน
ตุลำคม พ.ศ.2557 โดยโครงกำรดังกล่ำวได้ จะเริ่ มเปิ ดดำเนินกำรในเชิ งพำณิชย์ อย่ำงเป็ นทำงกำรในวันที่ 1
มกรำคม พ.ศ.2558
ในเดือนมิถนุ ำยน พ.ศ. 2557 ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯได้ มีมติ ให้ มีกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ ของ
หุ้นสำมัญของบริ ษัทฯจำก 100 บำท เป็ น 1 บำท นอกจำกนี ้ บริ ษัทฯยังได้ มีกำรจดทะเบียนแปรสภำพเป็ นบริ ษัท
มหำชนจำกัด เมื่อวันที่ 23 มิถนุ ำยน พ.ศ.2557 และมีกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯจำกเดิม 1,946.50 ล้ ำน
บำท เป็ น 2,800 ล้ ำนบำท โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557 ทุนชำระแล้ วของบริ ษัทฯประกอบด้ วยหุ้นสำมัญ
จำนวน 2,100 ล้ ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 1 บำท รวมเป็ นทุนเรี ยกชำระแล้ วของบริ ษัทฯจำนวนทังสิ
้ ้น 2,100 ล้ ำน
บำท

Update ข้ อมูล

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
กำรดำเนิน
โครงกำรในเชิง
พำณิชย์ของ
บริ ษัท

โดยสรุ ป ณ วันที่ 1 มกรำคม30 กันยำยน พ.ศ.25587 บริ ษัทฯมีศนู ย์ที่เปิ ดดำเนินกำรแล้ ว จำนวน 21 แห่ง ได้ แก่
ศูนย์แฟชัน่ ค้ ำส่ง เดอะ แพลทินมั แฟชั่นมอลล์ (ทังส่
้ วนแรกและส่วนขยำย) และโครงกำร เดอะ วอร์ ฟ สมุย (ซึ่ง
บริ ษัทฯทำสัญญำเช่ำบริ หำรโครงกำร เดอะ วอร์ ฟ สมุย เป็ นเวลำนำน 10 ปี ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกรำคม พ.ศ.2558-31
ธันวำคม พ.ศ.2567 กับ บริ ษัทที่ เกี่ ย วข้ อ ง คือ บริ ษัท เดอะ วอร์ ฟ สมุย พลำซ่ำ จำกัด ) และมีโรงแรมที่ เปิ ด
ดำเนินกำรแล้ ว 1 แห่ง ได้ แก่ โรงแรม โนโวเทล กรุ งเทพ แพลทินมั ประตูน ้ำ และยังมีโครงกำรศูนย์กำรค้ ำที่อยู่
ระหว่ำงกำรพัฒนำอีกหนึ่งแห่ง คือ โครงกำรเดอะ มำร์ เก็ต บำย แพลทินมั (The Market by Platinum) ซึ่งจะ
ดำเนินกำรโดยบริ ษัทย่อย 100% ของบริ ษัทฯ และจะพัฒนำโครงกำรโรงแรมที่เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ ธำนี ได้ แก่
โรงแรม Holiday Inn Express (โรงแรมระดับ 3 ดำว) และโรงแรม Holiday Inn Resort (โรงแรมระดับ 4 ดำว) ซึ่ง
ทังสองโรงแรมตั
้
งอยู
้ ่บนที่ดินเปล่ำริ มหำดที่มีพื ้นที่รวมประมำณ 10 ไร่ ซึ่งที่ดินทังหมดเป็
้
นกรรมสิทธิ์ ของบริ ษัท
เดอะ แพลทินมั สมุย จำกัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อย 100% ของบริ ษัทฯอีกแห่งหนึง่
ทังนี
้ ้ประวัติควำมเป็ นมำและพัฒนำกำรที่สำคัญของบริ ษัทฯ สำมำรถสรุปได้ ดงั นี ้
ปี
ธันวำคม พ.ศ. 2545

เหตุการณ์ สาคัญ
 จัดตังบริ
้ ษัท เอส.พี.ซี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ส์ แอนด์ ดีเวลล็อปเม้ นท์ จำกัด (SPC) ด้ วยทุน
จดทะเบียนจำนวน 200,000,000 บำท เพื่อเริ่ มพัฒนำและก่อสร้ ำงโครงกำรศูนย์
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ปี

สิงหำคม พ.ศ. 2546
พฤศจิกำยน พ.ศ. 2546

พฤศจิกำยน พ.ศ. 2548

กรกฏำคม พ.ศ. 2549

เหตุการณ์ สาคัญ
แฟชัน่ ค้ ำส่ง เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ (The Platinum Fashion Mall)
 จัด ตัง้ บริ ษั ท เอส.พี. ที . แมเนจเมนท์ จ ำกัด (SPT) ด้ ว ยทุน จดทะเบี ย นจ ำนวน
60,000,000 บำท โดยในช่วงแรก บริ ษัทดังกล่ำวยังไม่ได้ มีกำรประกอบธุรกิ จแต่
อย่ำงใด
เริ่ มก่อสร้ ำงอำคำรศูนย์แฟชัน่ ค้ ำส่ง เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ ส่วนแรก
เริ่ มเปิ ดขำยกรรมสิทธิ์พื ้นที่เพื่อกำรพำณิชย์และพื ้นที่พกั อำศัยภำยในโครงกำร เดอะ
แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ ส่วนแรก โดยขำยพื ้นที่ให้ กบั ทังบุ
้ คคลภำยนอกและบริ ษัทที่มี
ควำมเกี่ยวข้ องกัน โดยบริ ษัทที่มีควำมเกี่ยวข้ องกันซึง่ ได้ ซื ้อพื ้นที่ของศูนย์แฟชัน่ ค้ ำส่ง
เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ ส่วนแรก เพื่อปล่อยเช่ำช่วงต่อ (Sub-Lease) ได้ แก่
 บริ ษัท พี.พี.เจ. แมเนจเม้ นท์ จำกัด (PPJ)
 บริ ษัท ซี.อำร์ .ซี. ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด (CRC)
 บริ ษัท แพลทินมั ฟู้ดส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (PFC)
 บริ ษัท ทรัพย์พฒ
ั นำ แอสโซซิเอทส์ จำกัด (SPA)
 บริ ษัท แพลทินมั แอสเซท แมเนจเมนท์ จำกัด (PAM)
กำรก่อสร้ ำงศูนย์แฟชัน่ ค้ ำส่ง เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ ส่วนแรก แล้ วเสร็ จ ด้ วย
มูลค่ำเงินลงทุนก่อสร้ ำงประมำณ 1,500 ล้ ำนบำท และเริ่ มเปิ ดดำเนินกำรในเชิง
พำณิชย์
 กำรก่อสร้ ำงเดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ ส่วนที่พกั อำศัย (คอนโดมิเนียม) แล้ วเสร็ จ
และเริ่ มเปิ ดให้ เข้ ำอยูอ่ ำศัย

ธันวำคม พ.ศ. 2549
ธันวำคม พ.ศ. 2550
มกรำคม พ.ศ. 2551
พฤศจิกำยน พ.ศ. 2551
มีนำคม พ.ศ. 2552

 จดทะเบียนจัดตังนิ
้ ติบคุ คลอำคำรชุด เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ (The Platinum
Fashion Mall Juristic Person) เพื่อบริ หำรจัดกำรพื ้นที่ของศูนย์แฟชัน่ ค้ ำส่ง เดอะ
แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ ส่วนแรก และพื ้นที่ของเดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ ส่วนที่พกั
อำศัย (คอนโดมิเนียม)
จดทะเบียนเลิกบริ ษัท เอส.พี.ซี. พร็ อพเพอร์ ตี ้ส์ แอนด์ ดีเวลล็อปเม้ นท์ จำกัด (SPC)
และมีกำรชำระบัญชีแล้ วเสร็ จในเดือนกุมภำพันธ์ พ.ศ. 2550
บริ ษัท เอส.พี.ที. แมเนจเมนท์ จำกัด (SPT) เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 300,000,000
บำท สำหรับรองรับกำรขยำยธุรกิจของศูนย์แฟชัน่ ค้ ำส่ง เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์
เริ่ มวำงแผนพัฒนำโครงกำรศูนย์แฟชัน่ ค้ ำส่ง เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ ส่วนขยำย
เริ่ มดำเนินกำรก่อสร้ ำงโครงกำรศูนย์แฟชั่นค้ ำส่ง เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ ส่วน
ขยำย
เริ่ มดำเนินกำรให้ เช่ำพื ้นที่โครงกำรศูนย์ แฟชั่นค้ ำส่ง เดอะ แพลทินมั แฟชั่นมอลล์
ส่วนขยำย โดยลักษณะของกำรให้ เช่ำพื ้นที่เป็ นสัญญำเช่ำ 1 ปี สัญญำเช่ำระยะยำว
5 ปี และ10 ปี
ส่วนที่ 2.2.1 หน้ ำที่ 7
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พฤศจิกำยน พ.ศ. 2553
พฤศจิกำยน พ.ศ. 2554

เหตุการณ์ สาคัญ
เปิ ดดำเนินกำรโครงกำรศูนย์แฟชัน่ ค้ ำส่ง เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ ส่วนขยำย
เปิ ดดำเนินกำรโรงแรม โนโวเทล กรุ งเทพ แพลทินมั ประตูน ้ำ บนชัน้ 6 – ชัน้ 25 ของ
อำคำรโครงกำรศูนย์แฟชัน่ ค้ ำส่ง เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ ส่วนขยำย
ร่ วมกับกลุม่ เกษรซึ่งเป็ นบริ ษัทผู้พฒ
ั นำและบริ หำรโครงกำรศูนย์กำรค้ ำแห่งหนึ่งใน
ย่ำนรำชประสงค์ ในกำรก่อตัง้ บริ ษัท แบงคอก สกำยไลน์ จำกัด เพื่อ ก่อสร้ ำงและ
บริ หำรโครงกำรทำงเชื่อมจำกสถำนีรถไฟฟ้ ำ BTS ชิดลมมำยังอำคำรพลำซ่ำและ
ศูนย์กำรค้ ำที่สำคัญในย่ำนรำชประสงค์ โดยบริ ษัทฯเข้ ำถือหุ้นในบริ ษัทดังกล่ำวใน
สัดส่วนร้ อยละ 49.90 ผ่ำนบริ ษัท เอส.พี.ที. แมเนจเมนท์ จำกัด (กลุม่ เกษรถือหุ้นร้ อย
ละ 49.90 ของบริ ษัท แบงคอก สกำยไลน์ จำกัด เช่นเดียวกัน)
จัดตังบริ
้ ษัท เดอะ แพลทินมั มำร์ เก็ต จำกัด ด้ วยทุนจดทะเบียน 300,000,000 บำท
เพื่อเข้ ำประมูลสิทธิ กำรเช่ำที่ดิน ในย่ำนรำชประสงค์ จำกสำนักงำนทรั พย์ สินส่วน
พระมหำกษัตริ ย์ (ต่อมำในปี พ.ศ.2556 บริ ษัท เดอะ แพลทินมั มำร์ เก็ต จำกัด ได้
เพิ่มทุนจำก 300,000,000 บำท เป็ น 683,000,000 บำท)
บริ ษัท เอส.พี.ที. แมเนจเมนท์ จำกัด เข้ ำ ลงทุนในบริ ษัท เดอะ แพลทินัม มำร์ เก็ ต
จำกัด โดยได้ ออกหุ้นสำมัญจำนวน 683,000 หุ้น ในรำคำหุ้นละ 1,000 บำท (มูล
ค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 1,000 บำท) เพิ่มเติมเพื่อนำไปแลกกับหุ้นสำมัญทังหมดของบริ
้
ษัท
เดอะ แพลทินมั มำร์ เก็ต จำกัด จำกผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัทดังกล่ำว (ซึ่งเป็ นกรรมกำร
และผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯในปั จจุบัน เช่นเดียวกัน ) คิดเป็ นจำนวนเงินรวมประมำณ
683,000,000 บำท ทำให้ บริ ษัท เอส.พี.ที. แมเนจเมนท์ จำกัด มีสดั ส่วนกำรลงทุนใน
บริ ษัท เดอะ แพลทินมั มำร์ เก็ต จำกัด ร้ อยละ 99.99

เมษำยน พ.ศ. 2554

กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2555

สิงหำคม พ.ศ. 2556

ธันวำคม พ.ศ. 2556



กลุม่ บริ ษัทได้ ดำเนินกำรตำมขันตอนทำงกฏหมำยเพื
้
่อปรับโครงสร้ ำงทำงธุรกิจ
ของกลุม่ โดยกำรจัดตังบริ
้ ษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (“บริ ษัทฯ”) ด้ วยทุนจด
ทะเบียนเริ่ มต้ นจำนวน 1,940,000,000 บำท (ประกอบด้ วยหุ้นสำมัญจำนวน
ทังสิ
้ ้น 19,400,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 100 บำท) โดยบริ ษัทดังกล่ำวเป็ น
บริ ษัทที่จัดตังขึ
้ ้นจำกกำรควบรวม (amalgamation) บริ ษัท 9 บริ ษัทที่มีควำม
เกี่ยวข้ องสัมพันธ์กนั อันได้ แก่
1. บริ ษัท เอส.พี.ที. แมเนจเมนท์ จำกัด (SPT)
2. บริ ษัท ซี.อำร์ .ซี. ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด (CRC)
3. บริ ษัท พี.พี.เจ.แมเนจเม้ นท์ จำกัด (PPJ)
4. บริ ษัท แพลทินมั แอสเซท แมเนจเมนท์ จำกัด (PAM)
5. บริ ษัท ทรัพย์พฒ
ั นำ แอสโซซิเอทส์ จำกัด (SPA)
6. บริ ษัท เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ จำกัด (PFM)
7. บริ ษัท คณำสิน แมเนจเมนท์ จำกัด (KNS)

ส่วนที่ 2.2.1 หน้ ำที่ 8
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เหตุการณ์ สาคัญ
8. บริ ษัท บำร์ บำร่ำ แมเนจเม้ นท์ จำกัด (BBR)
9. บริ ษัท แพลทินมั ฟู้ดส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (PFC)
(บริ ษั ท ทัง้ 9 บริ ษัท ข้ ำ งต้ นมี ค วำมเกี่ ย วข้ อ งกับ กำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ปล่อ ยเช่ ำ และ
ให้ บริ กำรพื ้นที่ในโครงกำรศูนย์แฟชัน่ ค้ ำส่ง เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ ทังส่
้ วนแรก
และส่วนขยำย รวมถึง กำรด ำเนิน ธุร กิ จ ของโรงแรม โนโวเทล กรุ งเทพ แพลทินัม
ประตูน ้ำ ซึง่ เป็ นธุรกิจหลักของบริ ษัทฯในปั จจุบนั โดยก่อนกำรควบรวมกิจกำร แต่ละ
บริ ษัทในกลุม่ มีกำรเพิ่มทุนเพื่อชำระเงินกู้ยืมจำกผู้ถือหุ้นใหญ่ และหลังกำรควบรวม
กิจกำร ผู้ถือหุ้นที่มีอำนำจควบคุมทัง้ 9 บริ ษัท ยังคงมีอำนำจควบคุมบริ ษัท เดอะ
แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) ทังนี
้ ้ ผู้มีอำนำจควบคุมบริ ษัทดังกล่ำวประกอบด้ วย
นำยสุรชัย โชติจุฬำงกูร นำยชัชวำล พงษ์ สทุ ธิ มนัส นำงปั ญจพร โชติจุฬำงกูร และ
นำยพิรุณ ลิมปิ วิวฒ
ั น์กลุ )
กำรปรับโครงสร้ ำงกลุม่ บริ ษัท โดยกำรควบรวม (Amalgamation) 9 บริ ษัทดังกล่ำว
นันเป็
้ นไปเพื่อรองรับกำรเติบโตของธุรกิจในอนำคตและกำรเข้ ำจดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
 ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 18 ธันวำคม พ.ศ.2556 มีมติให้
บริ ษัทฯเพิ่มทุนจำก 1,940 ล้ ำนบำท เป็ น 1,946.50 ล้ ำนบำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญ
เพิ่มทุนจำนวน 65,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 100 บำท เพื่อเสนอขำยให้ แก่ผ้ ถู ือ

ให้ รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรเพิม่ ทุนครัง้ แรก
หลังจำกจัดตังบริ
้ ษัทในเดือนธันวำคม
พ.ศ.2556

หุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้น อย่ำงไรก็ตำม มีผ้ ถู ือหุ้นเดิมเพียงท่ำนเดียว คือ นำง
ปั ญจพร โชติจฬุ ำงกูร ได้ จองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่ำว โดยนำงปั ญจพร โชติจุฬำงกูร ได้
จองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่ำวทังหมด
้
โดยกำรชำระค่ำหุ้นเพิ่มทุนได้ ดำเนินกำรจนเสร็ จ
สิ ้นในเดือนธันวำคม พ.ศ.2556

มีนำคม พ.ศ. 2557

 บริ ษัท ฯเข้ ำ ซือ้ หุ้น สำมัญ ของบริ ษั ท เดอะ แพลทิ นัม สมุย จ ำกัด จ ำนวนทัง้ สิน้
200,000 หุ้น (มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 100 บำท) เป็ นเงินรวมทังสิ
้ ้น 19.70 ล้ ำนบำท
จำกกรรมกำรและผู้ถือหุ้นที่มีอำนำจควบคุม ของบริ ษัทฯ รวมถึงให้ บริ ษัท เดอะ
แพลทินมั สมุย จำกัด กู้ยืมเงินจำนวน 153.81 ล้ ำนบำท เพื่อให้ บริ ษัทดังกล่ำวนำเงิน
ไปชำระหนี ้เงินกู้ที่ไม่มีภำระดอกเบี ้ยที่คงค้ ำงกับ กรรมกำรและผู้ถือหุ้นใหญ่ (ซึ่งเป็ น
กรรมกำรและผู้ถือใหญ่ของบริ ษัทฯด้ วย)
 บริ ษัทฯเข้ ำซื ้อที่ดินจำนวน 3 โฉนด รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 32.11 ล้ ำนบำทจำกกรรมกำร
และผู้ถือหุ้นที่มีอำนำจควบคุมของบริ ษัทฯ
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โดยวัตถุประสงค์ ในกำรเข้ ำซือ้ หุ้นของบริ ษัท เดอะ แพลทิ นัม สมุย จ ำกัด กำรให้
บริ ษัทดังกล่ำวกู้ยืมเงินเพื่อนำเงินไปชำระเงินกู้คงค้ ำงกับกรรมกำรและผู้ถือหุ้นใหญ่
และกำรซื ้อที่ดินนันก็
้ เพื่อให้ ได้ มำซึ่งที่ดินที่ตงอยู
ั ้ ่ที่หำดบ่อผุด เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์
ธำนี สำหรับนำมำใช้ ในกำรพัฒนำโครงกำรโรงแรมระดับ 3 ดำว (โรงแรม Holiday
Inn Express) จำนวนหนึ่งโรงแรม และโรงแรมระดับ 4 ดำว (โรงแรม Holiday Inn
Resort) จำนวนหนึง่ โรงแรม
 บริ ษัทฯเข้ ำซื ้อหุ้นสำมัญของบริ ษัท แพลทินมั พลำซ่ำ จำกัด จำนวนทังสิ
้ ้น 2,000 หุ้น
(มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 100 บำท แต่มีกำรชำระค่ำหุ้นแล้ วทังสิ
้ ้นหุ้นละ 25 บำท) ใน
รำคำหุ้นละ 15.49 บำท เป็ นเงินรวมทังสิ
้ ้น 30,980 บำท จำกกรรมกำรและผู้ถือหุ้นที่
มีอำนำจควบคุมของบริ ษัทฯ เพื่อให้ บริ ษัทดังกล่ำวทำหน้ ำที่บริ หำรจัดกำรอำคำร
ภำยในกลุม่ (Property Management Service)

มิถนุ ำยน พ.ศ. 2557

ให้ รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรเพิม่ ทุนของบริ ษัท
ฯ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเสนอขำยให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นเดิมตำมสัดส่วนกำรถือหุ้นและกำรทำ IPO

 ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 17 มิถนุ ำยน พ.ศ.2557 มีมติให้
บริ ษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด แปรสภำพเป็ นบริ ษัทมหำชนจำกัด ใช้ ชื่อว่ำ บริ ษัท
เดอะ แพลทินมั กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัทฯ”) ในกำรประชุมครัง้ เดียวกันนัน้ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ บริ ษัทฯเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ จำก 100 บำท เป็ น 1 บำท
ทำให้ หลังกำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ บริ ษัทฯมีห้ นุ ที่ชำระแล้ วทัง้ หมดจำนวน
1,946,500,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 1 บำท รวมถึงมีมติให้ บริ ษัทฯเพิ่มทุนจำก
1,946,500,000 บำท เป็ น 2,800,000,000 บำท โดยกำรออกหุ้นเพิ่มทุนจำนวนทังสิ
้ ้น
853,500,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 1 บำท ทังนี
้ ้ ในกำรประชุมครัง้ ดังกล่ำว ที่
ประชุมมีมติให้ จัดสรรหุ้น เพิ่มทุนจำนวน 153,500,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 1
บำท เพื่อจัดสรรและเสนอขำยให้ แ ก่ผ้ ูถื อหุ้นเดิ ม ตำมสัด ส่วนกำรถื อ หุ้น และหุ้น
จำนวน 700,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 1 บำท เพื่อจัดสรรและเสนอขำย
ให้ แก่ประชำชนและเข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (IPO) ทังนี
้ ้
กำรชำระค่ำหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 153.50 ล้ ำนบำท ได้ มีกำรดำเนินกำรจนเสร็ จสิ ้นใน
เดือนมิถนุ ำยน พ.ศ.2557
 ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 17 มิถนุ ำยน พ.ศ.2557 มีมติ
ให้ บริ ษัทฯเข้ ำทำสัญญำเช่ำบริ หำรโครงกำร เดอะ วอร์ ฟ สมุย กับบริ ษัท เดอะ วอร์ ฟ
สมุย พลำซ่ำ จำกัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง โดยโครงกำรดังกล่ำวซึ่งตังอยู
้ ่ที่เกำะ
สมุย จ.สุรำษฎร์ ธำนี เป็ นโครงกำร community mall ติดชำยหำด และจะเริ่ มเปิ ด
ดำเนินกำรในเชิงพำณิชย์อย่ำงเป็ นทำงกำรในวันที่ 1 มกรำคม พ.ศ.2558 โดยบริ ษัทฯ
ได้ เข้ ำทำสัญญำเช่ำบริ หำรโครงกำรดังกล่ำวกับ บริ ษัท เดอะ วอร์ ฟ สมุย พลำซ่ ำ
จำกัด บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องเมื่อวันที่ 29 ตุลำคม พ.ศ.2557
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ปี
มกรำคม พ.ศ.2558

2.3

เหตุการณ์ สาคัญ
 โครงกำร เดอะ วอร์ ฟ สมุย เริ่ มดำเนินกำรในเชิงพำณิชย์ อย่ำงเป็ นทำงกำร เมื่อวันที่
1 มกรำคม พ.ศ.2558 โดยมีอตั รำกำรเช่ำพื ้นที่ (Occupancy Rate) เริ่ มต้ นประมำณ
80%

โครงสร้ างการถือหุ้นของบริษัทฯ บริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม

โครงสร้ ำงกำรถือหุ้นของบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วม ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ.2557 เป็ นดังนี ้
(

%

%

%

)

49.90%

รำยละเอียดที่สำคัญของแต่ละบริ ษัทดังข้ ำงต้ นมีดงั ต่อไปนี ้
1) บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ ป จากัด (มหาชน) (หรือบริษัทฯ)
บริ ษัทฯได้ รับกำรจัดตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 3 ธันวำคม พ.ศ. 2556 ในรู ปบริ ษัทจำกัด จำกกำรควบรวม (Amalgamation)
บริ ษัท 9 บริ ษัทที่มีควำมเกี่ยวข้ องกับกำรดำเนิน โครงกำรศูนย์แฟชั่นค้ ำส่ง เดอะ แพลทินมั แฟชั่นมอลล์ (The
Platinum Fashion Mall) และโรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ แพลทินมั ประตูน ้ำ เข้ ำด้ วยกัน โดยทัง้ 9 บริ ษัทดังกล่ำวมี
กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้มีอำนำจควบคุม ชุดเดียวกัน บริ ษัทฯได้ รับกำรจดทะเบียนแปรสภำพเป็ นบริ ษัทมหำชน
จำกัด เป็ นบริ ษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน) เมื่อวันที่ 23 มิถนุ ำยน พ.ศ.2557 ณ วันที่ 31 ธันวำคม
พ.ศ.2557 บริ ษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ ป จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัทฯ”) มีทนุ จดทะเบียนทังสิ
้ ้น 2,800 ล้ ำนบำท และ
ทุนเรี ยกชำระแล้ วจำนวนทังสิ
้ ้น 2,100 ล้ ำนบำท แบ่งเป็ นหุ้นสำมัญจำนวน 2,100 ล้ ำนหุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 1
บำท
บริ ษัทฯประกอบธุรกิจพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์ โดยมุ่งเน้ น กำรพัฒนำโครงกำรศูนย์ค้ำส่ง -ค้ ำปลีกให้ เช่ำเพื่อกำร
พำณิชย์และโรงแรม และบริ ษัทฯยังดำเนินธุรกิจให้ เช่ำพื ้นที่เพื่อกำรพำณิชย์ เช่น กำรให้ เช่ำพื ้นที่ภำยในโครงกำร
ศูนย์แฟชัน่ ค้ ำส่ง เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ ตลอดจนกำรบริ หำรอำคำร พื ้นที่เช่ำ และสิ่งอำนวยควำมสะดวก
เช่น พื ้นที่จอดรถ ศูนย์อำหำร เป็ นต้ น เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้ แก่ผ้ เู ช่ำพื ้นที่และผู้มำใช้ บริ กำรศูนย์ โดย ณ วันที่
1 มกรำคม พ.ศ.2558 บริ ษัทฯมีศนู ย์ที่เปิ ดดำเนินกำรแล้ วจำนวน 2 แห่ง ได้ แก่ โครงกำรศูนย์แฟชั่นค้ ำส่ง เดอะ
แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ (The Platinum Fashion Mall) ซึ่งบริ ษัทฯเป็ นเจ้ ำของโครงกำร และโครงกำรเดอะ วอร์ ฟ
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ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับ
กำรเป็ นเจ้ ำของ
ในโครงกำรต่ำงๆ
โดยบริ ษัทฯ

สมุย ซึง่ บริ ษัทฯทำสัญญำเช่ำบริ หำรโครงกำรนี ้เป็ นระยะเวลำนำน 10 ปี (ตังแต่
้ 1 มกรำคม พ.ศ.2558-31 ธันวำคม
พ.ศ.2567) กับบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง คือ บริ ษัท เดอะ วอร์ ฟ สมุย พลำซ่ำ จำกัด มีโรงแรมที่เปิ ดดำเนินกำรแล้ ว 1 แห่ง
ได้ แก่ โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ แพลทินมั ประตูน ้ำ ซึง่ บริ ษัทฯเป็ นเจ้ ำของโครงกำร แต่บริ ษัทฯได้ แต่งตังให้
้ chain
โรงแรมจำกต่ำงประเทศทำหน้ ำที่บริ หำรโรงแรม และยังมีโครงกำรที่อยูร่ ะหว่ำงกำรพัฒนำซึง่ ประกอบด้ วย โครงกำร
เดอะ มำร์ เก็ ต บำย แพลทินมั (The Market by Platinum) ซึ่งจะดำเนินกำรผ่ำนบริ ษัทย่อยคือบริ ษัท เดอะ
แพลทินมั มำร์ เก็ต จำกัด และคำดว่ำโครงกำรดังกล่ำวจะเริ่ มเปิ ดดำเนินกำรในปี 2560 และ โครงกำรโรงแรม อัน
ได้ แก่ โรงแรม Holiday Inn Express (โรงแรมระดับ 3 ดำว) และ โรงแรม Holiday Inn Resort (โรงแรมระดับ 4
ดำว) ซึง่ จะดำเนินกำรผ่ำนบริ ษัทย่อยอีกบริ ษัท คือ บริ ษัท เดอะ แพลทินมั สมุย จำกัด และคำดว่ำโรงแรม Holiday
Inn Express และโรงแรม Holiday Inn Resort จะเริ่ มเปิ ดดำเนินกำรในปลำยปี พ.ศ. 2560 และ ปลำยปี พ.ศ.
2561 ตำมลำดับ โดยทัง้ 2 โรงแรมดังกล่ำวจะตังอยู
้ ่บนที่ดินซึ่งมีพื ้นที่ประมำณ 10 ไร่ ซึ่งอยู่ที่ตำบลบ่อผุด เกำะส
มุย จ.สุรำษฎร์ ธำนี โดยบริ ษัทฯได้ ซื ้อที่ดินเพื่อนำมำพัฒนำโครงกำรโรงแรมดังกล่ำว ในเดือนมีนำคม พ.ศ. 2557
บริ ษัทฯมีเป้ำหมำยที่จะเป็ นผู้นำด้ ำนกำรพัฒนำศูนย์กำรค้ ำส่ง-ค้ ำปลีก และกำรบริ หำรพื ้นที่ให้ เช่ำเพื่อกำรพำณิชย์
เพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ ดังกล่ำว บริ ษัท ฯได้ วำงกลยุทธ์ กำรพัฒนำโครงกำรเพื่อให้ สำมำรถตอบสนองควำม
ต้ องกำรของผู้เช่ำและผู้ใช้ บริ กำรพื ้นที่ ซึง่ เป็ นปั จจัยสำคัญที่ผ้ เู ช่ำพื ้นที่จะใช้ พิจำรณำเข้ ำทำสัญญำเช่ำ ตลอดจนจัด
วำงแผนงำนกำรบริ หำรอำคำรเพื่อจัดกำรผู้เช่ำและพื ้นที่เช่ำ (Tenant Mix) ให้ เหมำะสม และบำรุ งรั กษำสิ่งอำนวย
ควำมสะดวก (Facility Management) ให้ พร้ อมสำหรับกำรใช้ งำน
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ.2557 บริ ษัทฯเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ถือหุ้นในบริ ษัทย่อยทังสิ
้ ้น 3 บริ ษัท และบริ ษัทร่ วม
จำนวน 1 บริ ษัท ได้ แก่





บริ ษัท เดอะ แพลทินมั มำร์ เก็ต จำกัด (เป็ นบริ ษัทย่อยที่บริ ษัทฯถือหุ้นร้ อยละ 99.99)
บริ ษัท แพลทินมั พลำซ่ำ จำกัด (เป็ นบริ ษัทย่อยที่บริ ษัทฯถือหุ้นร้ อยละ 99.99)
บริ ษัท เดอะ แพลทินมั สมุย จำกัด (เป็ นบริ ษัทย่อยที่บริ ษัทฯถือหุ้นร้ อยละ 99.99)
บริ ษัท แบงคอก สกำยไลน์ จำกัด (เป็ นบริ ษัทร่วมที่บริ ษัทฯถือหุ้นร้ อยละ 49.90)

โดยกำรดำเนินธุรกิจของแต่ละบริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมนันเป็
้ นไปตำมรำยละเอียดต่อไปนี ้
2) บริษัท เดอะ แพลทินัม มาร์ เก็ต จากัด
บริ ษั ท เดอะ แพลทิ นัม มำร์ เ ก็ ต จ ำกัด จัด ตัง้ ขึ น้ เมื่ อ วัน ที่ 17 กุ ม ภำพัน ธ์ พ.ศ.2555 ด้ ว ยทุน จดทะเบี ย น
300,000,000 บำท ประกอบด้ วยหุ้นสำมัญจำนวน 300,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 1,000 บำท ต่อมำในปี
พ.ศ.2556 ได้ มีกำรจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริ ษัทดังกล่ำวอีกจำนวน 383,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 1,000 บำท
และในวันที่ 13 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2556 บริ ษัท เดอะ แพลทินมั มำร์ เก็ต จำกัด ได้ เปลี่ยนแปลงมูลค่ำที่ตรำไว้ จำก
หุ้นละ 1,000 บำท เป็ นหุ้นละ 100 บำท ทำให้ ในปั จจุบนั บริ ษัท เดอะ แพลทินมั มำร์ เก็ต จำกัด มีทนุ จดทะเบียน
และทุนชำระแล้ ว จำนวน 683,000,000 บำท ประกอบด้ วยหุ้นสำมัญจำนวน 6,830,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ
100 บำท บริ ษัท เดอะ แพลทินมั มำร์ เก็ต จำกัด ดำเนินธุรกิจพัฒนำและให้ เช่ำอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรพำณิชย์
โดยพัฒนำเป็ นโครงกำรตลำดนัดติดแอร์ ใจกลำงเมืองแห่งแรก บริ เวณย่ำนรำชประสงค์ และมีชื่อโครงกำรว่ ำ
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โครงกำรเดอะ มำร์ เก็ต บำย แพลทินมั (The Market by Platinum) ซึง่ จะประกอบไปด้ วยร้ ำนค้ ำกว่ำ 3,000 ร้ ำนค้ ำ
โดยโครงกำรดังกล่ำวมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ เป็ นศูนย์รวมสินค้ ำ และบริ กำรที่ครบครันที่สำมำรถตอบสนองควำม
ต้ องกำรของทุกกลุม่ ลูกค้ ำ และมีที่ตงอยู
ั ้ ่ในทำเลที่เป็ นศูนย์กลำงกำรคมนำคม ที่สำมำรถเข้ ำได้ ถึงได้ สะดวก โดย
คำดว่ำจะเริ่ มเปิ ดดำเนินกำรโครงกำรดังกล่ำวได้ ใน ปี พ.ศ. 2560 เป็ นต้ นไป
(3) บริษัท แพลทินัม พลาซ่ า จากัด
บริ ษัท แพลทินมั พลำซ่ำ จำกัด จัดตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 22 ตุลำคม พ.ศ. 2555 ด้ วยทุนจดทะเบียน 200,000 บำท
ประกอบด้ วยหุ้นสำมัญจำนวน 2,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 100 บำท ปั จจุบนั บริ ษัทดังกล่ำวมีทนุ จดทะเบียน
ชำระแล้ ว 50,000 บำท บริ ษัท แพลทินมั พลำซ่ำ จำกัด ดำเนินธุรกิ จรั บจ้ ำงบริ หำรจัดกำรอำคำร (Property
Management Service) โครงกำรศูนย์แฟชัน่ ค้ ำส่ง เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ เฉพำะในส่วนขยำย ให้ กบั บริ ษัทฯ
และในอนำตตบริ ษัทดังกล่ำวจะรับจ้ ำงเป็ นผู้บริ หำรจัดกำรอำคำรให้ กบั โครงกำรเดอะ มำร์ เก็ต บำย แพลทินมั ซึ่ง
ดำเนินกำรโดย บริ ษัท เดอะ แพลทินมั มำร์ เก็ต จำกัด หลังจำกโครงกำรดังกล่ำวเปิ ดดำเนินกำรในเชิงพำณิชย์
(4) บริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จากัด
บริ ษัท เดอะ แพลทินมั สมุย จำกัด เริ่ มจัดตังขึ
้ ้นในนำมบริ ษัท พรี ไซด์ สมุย จำกัด เมื่อวันที่ 3 พฤษภำคม พ.ศ.
2550 ด้ วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บำท ต่อเมื่อวันที่ 9 เมษำยน พ.ศ. 2551 ได้ มีกำรจดทะเบียนเพิ่มทุนเป็ น
20,000,000 บำท และเปลีย่ นชื่อบริ ษัทเป็ นบริ ษัท เดอะ แพลทินมั สมุย จำกัด เมื่อวันที่ 18 ธันวำคม พ.ศ. 2556
ในปั จจุบัน บริ ษัท เดอะ แพลทินมั สมุย จำกัด มีทุนจดทะเบียนชำระแล้ ว 20,000,000 บำท ประกอบด้ วยหุ้น
สำมัญจำนวน 200,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 100 บำท บริ ษัทดังกล่ำวมีวตั ถุประสงค์เพื่อดำเนินกำรพัฒนำ
โครงกำรโรงแรมบนเกำะสมุย จังหวัด สุรำษฎร์ ธำนี ในเบื ้องต้ นได้ มีกำรศึกษำควำมเป็ นได้ (Feasibility Study)
และจะพัฒนำโครงกำรโรงแรมบนที่ดินเปล่ำริ มหำดของบริ ษัท เดอะ แพลทินมั สมุย จำกัด ได้ แก่ โรงแรม Holiday
Inn Express (โรงแรมระดับ 3 ดำว) และ โรงแรม Holiday Inn Resort (โรงแรมระดับ 4 ดำว) โดยโรงแรมทัง้ 2 นัน้
มีกลุม่ ลูกค้ ำเป้ำหมำยที่แตกต่ำงกันตำมลักษณะรู ปแบบโรงแรมที่ไม่เหมือนกัน บริ ษัท ฯคำดว่ำจะเริ่ มดำเนินกำร
ก่อสร้ ำงโรงแรมทังสองในปลำยปี
้
พ.ศ. 2558 (โรงแรม Holiday Inn Express) และในปลำยปี พ.ศ. 2559 (โรงแรม
Holiday Inn Resort) ตำมลำดับ โดยคำดว่ำจะใช้ เวลำก่อสร้ ำงแต่ละโรงแรมประมำณ 2 ปี นับตังแต่
้ เริ่ มก่อสร้ ำง
ในส่วนของกำรบริ หำรงำนโรงแรมทังสอง
้
บริ ษัทฯ (โดยบริ ษัท เดอะ แพลทินมั สมุย จำกัด ) ได้ เข้ ำทำสัญญำจ้ ำง
บริ หำรโรงแรม (Hotel Management Agreement) กับ InterContinental Hotels Group (IHG) ซึ่งเป็ นเครื อข่ำย
บริ หำรโรงแรมระดับนำนำชำติที่มีชื่อเสียง เพื่อให้ สอดคล้ องกับนโยบำยกำรดำเนินธุรกิจโรงแรมของบริ ษัทฯ เมื่อ
เดือนตุลำคม พ.ศ.2557
(5) บริษัท แบงคอก สกายไลน์ จากัด
บริ ษัท แบงคอก สกำยไลน์ จำกัด จัดตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 22 เมษำยน พ.ศ.2554 โดยเป็ นบริ ษัทที่เกิดจำกกำรร่วมทุนกัน
ระหว่ำงบริ ษัทฯและกลุม่ เกษร (ซึง่ เป็ นผู้ประกอบกำรด้ ำนกำรพัฒนำและบริ หำรโครงกำรศูนย์กำรค้ ำรำยสำคัญรำย
หนึง่ ในย่ำนรำชประสงค์) โดยบริ ษัทฯและกลุม่ เกษรไม่ได้ เป็ นบุคคลที่เกี่ยวข้ องกันแต่อย่ำงใด ณ วันที่ 31 ธันวำคม
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พ.ศ.2557 บริ ษัท แบงคอก สกำยไลน์ จำกัด มีห้ นุ ที่ชำระแล้ วทังหมด
้
1,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 100 บำท
โดยบริ ษัทฯมีสดั ส่วนกำรถือหุ้นในบริ ษัทดังกล่ำวร้ อยละ 49.90 และกลุม่ เกษรมีสดั ส่วนกำรถือหุ้นในบริ ษัทดังกล่ำว
ร้ อยละ 49.90 เช่นเดียวกัน
วัตถุประสงค์ในกำรจัดตังบริ
้ ษัทดังกล่ำวคือกำรดำเนินกำรบริ หำรโครงกำรก่อสร้ ำง รวมถึงกำรบริ หำรจัดกำรสำหรับ
ทำงเชื่อมระหว่ำงสถำนีรถไฟฟ้ ำ BTS ชิดลมและศูนย์กำรค้ ำและอำคำรพลำซ่ำที่สำคัญในย่ำนรำชประสงค์ อัน
ได้ แก่ อำคำรอัม ริ น ทร์ พ ลำซ่ ำ อำคำรเกษรพลำซ่ ำ และอำคำรที่ จ ะก่ อ ส ร้ ำงขึ น้ ในอนำคตของกลุ่ม เกษร
ห้ ำงสรรพสินค้ ำบิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ โครงกำรในอนำคตที่จะก่อสร้ ำงขึ ้นของบริ ษัท เดอะ แพลทินมั มำร์ เก็ต จำกัด
(โครงกำรเดอะ มำร์ เก็ต บำย แพลทินมั ) อำคำรโรงแรม โนโวเทล กรุ งเทพ แพลทินมั ประตูน ้ำ และโครงกำร เดอะ
แพลทิ นัม แฟชั่นมอลล์ ทัง้ ในส่ว นที่เป็ นศูน ย์ ค้ำ ส่ง -ค้ ำปลีกให้ เช่ำ เพื่อกำรพำณิ ช ย์ (ศูนย์ แฟชั่นค้ ำ ส่ง เดอะ
แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์) และส่วนที่เป็ นคอนโดมิเนียม (ทังหมดรวมเรี
้
ยกว่ำ “โครงกำร Bangkok Skyline”)
ทังนี
้ ้ บริ ษัท แบงคอก สกำยไลน์ จำกัด ไม่ได้ รับกำรจัดตังขึ
้ ้นเพื่อรับผิดชอบในกำรออกแบบ พัฒนำและก่อสร้ ำง
โครงกำร Bangkok Skyline แต่อย่ำงใด (หน้ ำที่ในกำรออกแบบ พัฒนำและก่อสร้ ำงโครงกำร Bangkok Skyline
เป็ นของบริ ษัทฯและกลุม่ เกษร) โดยหน้ ำที่ของบริ ษัทดังกล่ำว ประกอบด้ วย กำรบริ หำรจัดกำรโครงกำร Bangkok
Skyline กำรเป็ นตัวแทนของเจ้ ำของอำคำรในโครงกำร Bangkok Skyline ในกำรเจรจำ ประสำนงำน ทำสัญญำ
หรื อข้ อตกลงกับหน่วยงำนต่ำงๆเพื่อกำรดำเนินโครงกำร กำรดำเนินกำรออกกฎระเบียบกำรบริ หำรจัดกำรทำงเชื่อม
สำหรับใช้ เป็ นมำตรฐำนกำรออกแบบ กำรดำเนินกำรบริ หำรจัดกำรทำงเชื่อม กำรควบคุมกำรบริ หำรจัดกำรทำง
เชื่อม กำรออกกฏระเบียบปฏิบตั ิในกำรใช้ ทำงเชื่อมสำหรับเจ้ ำของอำคำรและประชำชนผู้ใช้ ทำงเชื่อม และกำร
ควบคุมให้ เจ้ ำของอำคำรในโครงกำร Bangkok Skyline แต่ละรำยปฏิบัติตำมกฎระเบี ยบที่เกี่ ย วข้ องและ
กฎระเบียบที่บริ ษัท แบงคอก สกำยไลน์ จำกัด ได้ กำหนดไว้

ส่วนที่ 2.2.1 หน้ ำที่ 14

