บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

ส่ วนที่ 1
ข้ อมูลสรุ ป (Executive Summary)
ข้ อมูลสรุ ปนี ้เป็ นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์และหนังสือชีช้ วนซึ่งเป็ นเพียงข้ อมูลสรุ ป
เกี่ยวกับกำรเสนอขำย ลักษณะและควำมเสี่ยงของบริ ษัทที่ออกและเสนอขำยหลักทรัพย์ (“บริ ษัทฯ”) ดังนัน้ ผู้ลงทุนต้ อง
ศึกษำข้ อมูลในรำยละเอียดจำกหนังสือชี ้ชวนฉบับเต็ม ซึ่งสำมำรถขอได้ จำกผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์และบริ ษัทฯ หรื ออำจ
ศึกษำข้ อมูลได้ จำกแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลและหนังสือชี ้ชวนที่บริ ษัทฯยื่นต่อสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.ได้ ที่ website
ของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.(www.sec.or.th)
ข้ อมูลสรุ ปของการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรก (IPO)
บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
(ระยะเวลาเสนอขาย: วันที่ 12 - 13 และ 16 มีนาคม พ.ศ.2558)
ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย:
ผู้เสนอขาย: บริ ษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”)
ประเภทธุรกิจ: พัฒนำศูนย์กำรค้ ำส่ง-ค้ ำปลีก และบริ หำรพื ้นที่ค้ำส่ง-ค้ ำปลีกให้ เช่ำเพื่อกำรพำณิชย์ และธุรกิจโรงแรม โดย
ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ.2558 บริ ษัทฯมีโครงกำรที่ดำเนินกำรในเชิงพำณิชย์แล้ ว จำนวน 3 โครงกำร ได้ แก่
1) โครงกำร เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ (ซึง่ บริ ษัทฯเป็ นเจ้ ำของพื ้นที่บำงส่วนของเดอะ แพลทินมั แฟชัน่
มอลล์ อำคำร 1 และพื ้นที่ทงหมดของเดอะ
ั้
แพลทินมั แฟชั่นมอลล์ อำคำร 2 (ส่วนขยำย) โดย
โครงกำรนี ้เริ่ มดำเนินกำรตังแต่
้ เดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2548)
2) โครงกำร เดอะ วอร์ ฟ สมุย (ซึ่งบริ ษัทฯทำสัญญำเช่ำบริ หำรโครงกำรนี เ้ ป็ นระยะเวลำนำน 10 ปี กับ
บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง โดยโครงกำร เดอะ วอร์ ฟ สมุย เริ่ มดำเนินกำรอย่ำงเป็ นทำงกำรเมือ่ วันที่ 1 มกรำคม
พ.ศ.2558)
3) โรงแรม โนโวเทล กรุ งเทพ แพลทินัม ประตูน ้ำ (ซึ่งบริ ษัทฯเป็ นเจ้ ำของโครงกำร แต่บริ ษัทฯว่ำจ้ ำง
chain โรงแรมจำกต่ำงประเทศให้ มำบริ หำรโรงแรมนี ้ โดยโรงแรม โนโวเทล กรุ งเทพ แพลทินัม
ประตูน ้ำ เริ่ มดำเนินกำรตังแต่
้ เดือนพฤศจิกำยน พ.ศ. 2554)
ประเภทหลักทรัพย์ ท่ เี สนอขาย: หุ้นสำมัญเพิ่มทุน
จานวนหุ้นสามัญที่เสนอขาย: 700,000,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 25 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรี ยกชำระแล้ วทังหมดของ
้
บริ ษัทฯ ภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนในครัง้ นี ้
สัดส่ วนการเสนอขายหุ้น: เสนอขำยให้ แก่ผ้ มู ีอุปกำรคุณของบริ ษัทฯและ/หรื อบริ ษัทย่อยและ/หรื อบริ ษัทร่ วม จำนวน
ทังสิ
้ ้น 210,000,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 30 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขำยทังหมด
้
เสนอขำยให้ แก่
ผู้มีอุปกำรคุณของผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ จำนวนทังสิ
้ ้น 324,500,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
46.36 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขำยทังหมด
้
และเสนอขำยให้ แก่นกั ลงทุนสถำบั นจำนวนทังสิ
้ ้น
165,500,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 23.64 ของจำนวนหุ้นที่เสนอขำยทังหมด
้
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ทังนี
้ ้ ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยขอสงวนสิทธิในกำรใช้ ดลุ พินิจในกำรเปลีย่ นแปลงจำนวนหุ้นสำมัญ
ที่จดั สรรให้ แก่นกั ลงทุนแต่ละประเภท ตำมควำมเหมำะสม เพื่อให้ กำรเสนอขำยหุ้นในครัง้ นี ้ประสบควำมสำเร็ จสูงสุด



รับประกันกำรจำหน่ำยอย่ำงแน่นอนทังจ
้ ำนวน (Firm Underwriting)
ไม่รับประกันกำรจำหน่ำย (Best Effort)
ทังนี
้ ้ ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยมีสิทธิยกเลิกกำรจัดจำหน่ำยหุ้นในครัง้ นี ้ เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆ
อำทิ เช่น (1) บริ ษัทฯไม่สำมำรถปฏิบตั ิตำมสัญญำ Underwriting (2) เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั หรื อกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมี
นัยสำคัญทำงด้ ำนเศรษฐกิจและกำรเมือง (3) มีกำรยกเลิกสัญญำ Underwriting (4) สำนักงำน ก.ล.ต. หรื อหน่วยงำน
รำชกำรระงับหรื อหยุดกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ (โปรดพิจำรณำรำยละเอียดเพิ่มเติม “ส่วนที่ 3 ข้ อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำย
หลักทรัพย์”)
มูลค่ าที่ตราไว้ : 1.00 บำทต่อหุ้น
ราคาเสนอขายต่ อประชาชน: 7.40 บำท/หุ้น
มูลค่ าการเสนอขาย:
5,180 ล้ ำนบำท
การเสนอขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ แปลงสภาพในช่ วง 90 วันก่ อนหน้ า:
เงื่อนไขการจัดจาหน่ าย:

 ไม่มี
จำนวนหุ้นหรื อหุ้นรองรับหลักทรัพย์แปลงสภำพ: ___ หุ้น รำคำเสนอขำยหรื อรำคำแปลงสภำพ:___ บำท
มูลค่ าตามราคาบัญชี (book value): 1.30 บำทต่อหุ้น (ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2557)
ที่มาของการกาหนดราคาเสนอขายและข้ อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย:
กำรกำหนดรำคำหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขำยในครัง้ นี ้ใช้ วิธีกำรสำรวจควำมต้ องกำรซื ้อหลักทรัพย์จำกนักลงทุน
สถำบัน (Bookbuilding) ซึ่งเป็ นกำรสอบถำมปริ มำณควำมต้ องกำรซื ้อหุ้นของผู้ลงทุนประเภทสถำบันในแต่ละระดับรำคำ
(Price Range) แล้ วเปิ ดโอกำสให้ นกั ลงทุนสถำบันแจ้ งรำคำและจำนวนหุ้นที่ประสงค์จะจองซื ้อมำยังผู้จัดกำรกำรจัด
จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย โดยช่วงรำคำที่ใช้ ทำ Bookbuilding อยู่ที่ระหว่ำงรำคำ 7.00-7.50 บำทต่อหุ้น ทังนี
้ ้
บริ ษัทฯและผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยได้ กำหนดรำคำหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขำยในครัง้ นี ้ที่
รำคำ 7.40 บำทต่อหุ้น โดยได้ พิจำรณำจำกรำคำและจำนวนหุ้นที่นกั ลงทุนสถำบันเสนอควำมต้ องกำรซื ้อเข้ ำมำ ซึ่งรำคำ
ดังกล่ำวเป็ นรำคำที่จะทำให้ บริ ษัทฯสำมำรถระดมเงินทุนได้ ตำมจำนวนที่ต้องกำรระดมทุน และยังเป็ นรำคำที่คำดว่ำจะ
ก่อให้ เกิดควำมต้ องกำรซื ้อหุ้นเหลืออยูม่ ำกพอในระดับที่คำดว่ำจะทำให้ รำคำหุ้นมีเสถียรภำพในตลำดรอง รำคำที่บริ ษัทฯจะ
เสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนต่อประชำชน (7.40 บำทต่อหุ้น) สำมำรถคิดเป็ นอัตรำส่วนรำคำต่อกำไร (P/E Ratio) เท่ำกับ
47.47 เท่ำ โดยคำนวณจำกกำไรสุทธิใน 4 ไตรมำสล่ำสุด (หรื อกำไรสุทธิสำหรับปี พ.ศ.2557 ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกรำคม -31
ธันวำคม พ.ศ.2557) ซึ่งเท่ำกับ 436.47 ล้ ำนบำท หำรด้ วยจำนวนหุ้นสำมัญภำยหลังกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ในครัง้ นี ้แล้ ว
รวม 2,800,000,000 หุ้น ได้ กำไรต่อหุ้นเท่ำกับ 0.16 บำท (Fully Diluted Earnings)
P/E Ratio ที่เสนอขำยสูงกว่ำค่ำเฉลี่ยของอัตรำส่วน P/E Ratio ของกลุ่มบริ ษัทจดทะเบียนในอุตสำหกรรม
อสังหำริ มทรัพย์และก่อสร้ ำง หมวดธุรกิจพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์ ที่คดั เลือกแล้ วว่ำมีควำมคล้ ำยคลึงกับลักษณะกำรประกอบ
ธุรกิจของบริ ษัทฯ ได้ แก่ บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนำ จำกัด (มหำชน) บริ ษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหำชน) และบริ ษัท สยำมฟิ วเจอร์ ดี
เวลอปเมนท์ จำกัด (มหำชน) หรื อ CPN, MBK และ SF ที่แสดงไว้ ในตำรำงสรุ ปข้ อมูลที่ใช้ ในกำรเปรี ยบเทียบเป็ นอัตรำส่วน
รำคำต่อกำไรต่อหุ้น (ตำรำงดังกล่ำวอ้ ำงอิงข้ อมูลในช่วงระยะเวลำ 6 เดือนย้ อนหลัง นับตังแต่
้ วนั ที่ 1 กันยำยน พ.ศ.2557-28
กุมภำพันธ์ พ.ศ.2558 เพื่อแสดงข้ อมูลที่เป็ นปั จจุบนั และครอบคลุมควำมผันผวนของรำคำหุ้นในตลำดหลักทรัพย์ )
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บริษัท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ตลาดรองที่จดทะเบียน /
อุตสาหกรรม / ธุรกิจ
บริ ษัท เซ็นทรัลพัฒนำ พัฒ นำศูน ย์ ก ำรค้ ำ ขนำดใหญ่ SET / อสังหำริ มทรัพย์และ
จำกัด (มหำชน)
แ ล ะ ธุ ร กิ จ ใ ห้ เ ช่ ำ พื น้ ที่ แ ล ะ
ก่อสร้ ำง / พัฒนำ
(CPN)
ให้ บ ริ ก ำรพื น้ ที่ ค้ ำ ปลี ก ภำยใน
อสังหำริ มทรัพย์
ศู น ย์ ก ำรค้ ำ และยั ง ประกอบ
ธุรกิจพัฒนำ บริ หำร และให้ เช่ำ
พื ้นที่อำคำรสำนักงำน และธุรกิจ
โรงแรม
บริ ษัท เอ็ม บี เค
ด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ศู น ย์ ก ำรค้ ำ โดย SET / อสังหำริ มทรัพย์และ
จำกัด (มหำชน)
กำรน ำพื น้ ที่ อ อกให้ เช่ ำ และ
ก่อสร้ ำง / พัฒนำ
(MBK)
ด ำเนิ น ธุ ร กิ จ โรงแรมและกำร
อสังหำริ มทรัพย์
ท่อ งเที่ ย ว รวมถึ ง ด ำเนิ น ธุ ร กิ จ
พัฒนำอสังหำริ มทรัยพ์ที่พฒ
ั นำ
ที่ดินเพื่อขำย

ราคาเฉลี่ย
(บาท)
46.02

P/E เฉลี่ย
(เท่ า)
29.43

15.39

14.91

บริ ษัท สยำมฟิ วเจอร์ ดี ประกอบธุรกิจหลักในกำรให้ เช่ำ SET / อสังหำริ มทรัพย์และ
6.87
17.12
เวลอปเมนท์ จำกัด
พื น้ ที่ ใ นอำคำรและให้ บริ ก ำร
ก่อสร้ ำง / พัฒนำ
(มหำชน) (SF)
ด้ ำนสำธำรณูปโภค
อสังหำริ มทรัพย์
ค่ าเฉลี่ย
20.49
ที่มำ: ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หมำยเหตุ: (1) รำคำปิ ดเฉลีย่ 6 เดือนย้ อนหลัง ตังแต่
้ วนั ที่ 1 กันยำยน พ.ศ.2557-28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2558
(2) อัตรำส่วน P/E เฉลี่ย 6 เดือนย้ อนหลัง คำนวณจำกค่ำเฉลี่ยในแต่ละวันของอัตรำส่วน P/E ตังแต่
้ วนั ที่ 1
กันยำยน พ.ศ.2557-28 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2558
P/E Ratio ที่เสนอขำยคำนวณจำกผลประกอบกำรในอดีต โดยที่ยงั มิได้ พิจำรณำถึงผลกำรดำเนินในอนำคต ซึ่งเป็ น
ปั จจัยสำคัญที่นกั ลงทุนควรพิจำรณำประกอบกำรตัดสินในลงทุน เนื่องจำกบริ ษัทฯวำงแผนกำรขยำยธุรกิจทังส่
้ วนของธุรกิจ
พัฒนำศูนย์กำรค้ ำและบริ หำรพื ้นที่เช่ำและธุรกิจโรงแรม ได้ แก่ โครงกำรเดอะ มำร์ เก็ต บำย แพลทินมั และโครงกำรโรงแรม 2
แห่ง บนเกำะสมุย ซึง่ จะดำเนินกำรผ่ำนบริ ษัทย่อย ได้ แก่ บริ ษัท เดอะ แพลทินมั มำร์ เก็ต จำกัด และ บริ ษัท เดอะ แพลทินมั
สมุย จำกัด ตำมลำดับ
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยได้ เริ่ มลงทุนพัฒนำโครงกำรเดอะ มำร์ เก็ ต บำย แพลทินัม แล้ ว และบริ ษัทฯคำดว่ำ
โครงกำรดังกล่ำวจะสำมำรถเปิ ดดำเนินกำรเชิงพำณิชย์ได้ ในช่วงกลำงปี พ.ศ. 2560 และจะเข้ ำมำมีบทบำทต่อกำรเติบโต
ของผลกำรดำเนินงำนในอนำคตของกลุม่ บริ ษัท อย่ำงมีนยั สำคัญ เนื่องจำกเป็ นโครงกำรที่มีพื ้นที่เช่ำมำกและมีศกั ยภำพใน
กำรเติบโต (โปรดพิจำรณำรำยละเอียดโครงกำรในส่วนที่ 2.6 โครงกำรในอนำคต ส่วนที่ 2.4.2.5 ปั จจัยและอิทธิพลหลักที่
อำจมีผลต่อกำรดำเนินงำนหรื อฐำนะกำรเงินในอนำคต รวมถึงส่วนที่ 2.3 ปั จจัยควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรพัฒนำโครงกำรใน
อนำคต)
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สัดส่ วนหุ้นของ “ผู้มีส่วนร่ วมในการบริหาร” ที่ไม่ ติด silent period:
จำนวน 465,577,700 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 16.63 ของจำนวนหุ้นทีอ่ อกและเรี ยกชำระแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯภำยหลังกำร
เสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนในครัง้ นี ้
กรณีการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ เพื่อเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯเป็ นครัง้ แรก (“IPO”)
ตลาดรอง: SET
mai
หมวดธุรกิจ: อสังหำริ มทรัพย์และก่อสร้ ำง/พัฒนำอสังหำริ มทรัพย์
เกณฑ์ การเข้ าจดทะเบียน:

profit test

market capitalization test

วัตถุประสงค์ การใช้ เงิน:
บริ ษัทฯจะนำเงินที่ได้ จำกกำรเสนอขำยหุ้นต่อประชำชนเป็ นครัง้ แรก (IPO) ในครัง้ นี ้ (ภำยหลังจำกหักค่ำใช้ จ่ำยต่ำงๆ
ที่เกี่ยวข้ อง) จำนวนประมำณ 5,084 ล้ ำนบำท ไปใช้ ในกำรขยำยธุรกิจของบริ ษัทฯ โดยช่วงเวลำที่คำดว่ำจะใช้ เงินจะอยู่ใน
ระหว่ำงปี พ.ศ.2558 - 2563
นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล:
นโยบายการจ่ ายเงินปั นผลของบริษัทฯ
บริ ษัทฯมีนโยบำยที่จะจ่ำยเงินปั นผลไม่น้อยกว่ำประมำณร้ อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภำษี และหลังหักสำรอง
ตำมกฎหมำยจำกงบกำรเงิ นเฉพำะกิ จกำร ทัง้ นี ้ ในกำรพิจำรณำจ่ำยเงิ นปั นผลในแต่ละครำว บริ ษัทฯจะพิจำรณำกำร
จ่ำยเงินปั นผลโดยคำนึงถึง ปั จจัยต่ำงๆที่เกี่ยวข้ อง เช่น กำรดำรงเงินไว้ เพื่อลงทุนในอนำคต หรื อเพื่อจ่ำยชำระคืนเงินกู้ยืม
หรื อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนภำยในบริ ษัทฯ
คณะกรรมกำรบริ ษัทอำจพิจำรณำจ่ำยเงินปั นผลประจำปี ของบริ ษัทฯ โดยจะต้ องได้ รับควำมเห็นชอบจำกที่ประชุมผู้
ถือหุ้นเว้ นแต่เป็ นกำรจ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลซึง่ คณะกรรมกำรบริ ษัทมีอำนำจอนุมตั ิให้ จ่ำยเงินปั นผลได้ เ ป็ นครัง้ ครำวเมื่อ
เห็นว่ำบริ ษัทฯมีผลกำไรสมควรพอจะทำเช่นนันได้
้ แล้ วให้ รำยงำนให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบในกำรประชุมครำวต่อไป
นโยบายการจ่ ายเงินปั นผลของบริษัทย่ อย
บริ ษัทย่อยจะมีนโยบำยจะจ่ำยเงินปั นผลไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภำษี และหลังหักสำรองตำม
กฎหมำยจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร อย่ำงไรก็ดี คณะกรรมกำรของบริ ษัทย่อยและ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทย่อยนันๆ
้ จะ
พิจำรณำจ่ำยเงินปั นผลโดยพิจำรณำตำมควำมเหมำะสมของสภำพธุรกิจ เช่น พิจำรณำจำกแผนกำรลงทุนในกำรขยำย
กิจกำรของบริ ษัทย่อยนันๆ
้ เป็ นต้ น
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รายละเอียดเกี่ยวกับผู้เสนอขายหลักทรัพย์ :
บริ ษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ ป จำกัด (“บริ ษัทฯ”) ได้ รับกำรจัดตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 3 ธันวำคม พ.ศ.2556 ในรู ปของบริ ษัท
จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์และบริ หำรจัดกำรพื ้นที่เช่ำ ธุรกิจโรงแรม ตลอดจนเพื่อลงทุนในบริ ษัทอื่น
โดยบริ ษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ ป จำกัด เกิดจำกกำรควบรวมกิจกำร (Amalgamation) บริ ษัททังหมด
้
9 บริ ษัทภำยในกลุม่
เดียวกันเข้ ำด้ วยกันโดยกรรมกำรและผู้ถือหุ้นที่มีอำนำจควบคุม ของบริ ษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ ป จำกัด ยังคงเป็ นกลุ่ม
เดียวกันกับบริ ษัทเดิมในกลุม่ ทัง้ 9 บริ ษัทหลังจำกกำรปรับโครงสร้ ำงบริ ษัทฯแล้ ว บริ ษัทฯยังคงประกอบธุรกิจพัฒนำศูนย์ค้ำ
ส่ง-ค้ ำปลีกให้ เช่ำเพื่อกำรพำณิชย์ และบริ หำรจัดกำรพื ้นที่ค้ำส่ง-ค้ ำปลีกให้ เช่ำเพื่อกำรพำณิชย์ และธุรกิจโรงแรม โดยมุง่ เน้ น
กำรเติบโตจำกโครงกำรที่มี อยู่เดิมและโครงกำรที่จะมีกำรพัฒนำเพิ่มเติมในอนำคต บริ ษัทฯได้ รับกำรแปรสภำพเป็ นบริ ษัท
มหำชนจำกัดชื่อ บริ ษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 23 มิถนุ ำยน พ.ศ.2557
บริ ษัทฯประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ โดยมุง่ เน้ นการพัฒนาและบริ หารโครงการศูนย์ค้าส่ง-ค้ าปลีกให้ เช่าเพือ่
การพาณิชย์และโรงแรม และบริ ษัทฯยังดาเนินธุรกิจให้ เช่าพื ้นที่เพื่อการพาณิชย์ เช่น การให้ เช่าพื ้นที่ภายในโครงการศูนย์
แฟชั่นค้ าส่ง เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ (The Platinum Fashion Mall) ตลอดจนการบริ หารอาคาร พื ้นที่เช่า และสิ่ ง
อานวยความสะดวก เช่น พื ้นที่จอดรถ ศูนย์อาหาร เป็ นต้ น เพื่ออานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ เู ช่าพื ้นที่และผู้มาใช้ บริ การศูนย์
โดย ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2558 บริ ษัทฯมีศนู ย์ที่เปิ ดดาเนินการแล้ วจานวน 2 แห่ง ได้ แก่ โครงการศูนย์แฟชัน่ ค้ าส่ง เดอะ
แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ (ซึง่ บริ ษัทฯถือกรรมสิทธิ์ในพื ้นที่ชนั ้ 3-6 และชัน้ 11 รวมถึงพื ้นที่จอดรถบางส่วนของอาคาร 1 และถือ
กรรมสิทธิ์ของอาคาร 2 ทังหมด
้
ของโครงการศูนย์แฟชัน่ ค้ าส่ง เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ )และโครงการ เดอะ วอร์ ฟ สมุย
(ซึ่งเป็ นโครงการCommunity Mall ที่ตงอยู
ั ้ ่ที่เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ ธานี ที่เริ่ มเปิ ดดาเนินการอย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่ 1
มกราคม พ.ศ.2558 โดยบริ ษัทฯทาสัญญาเช่าบริ หารโครงการ เดอะ วอร์ ฟ สมุย เป็ นระยะเวลานาน 10 ปี กับบริ ษัทที่
เกี่ยวข้ อง)และมีโรงแรมที่เปิ ดดาเนินการแล้ ว 1 แห่ง ได้ แก่ โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ แพลทินมั ประตูน ้า (Novotel Bangkok
Platinum Pratunam Hotel) และยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาซึ่งประกอบด้ วย โครงการเดอะ มาร์ เก็ ต บาย
แพลทินมั (The Market by Platinum) ซึง่ จะดาเนินการผ่านบริ ษัทย่อย100% คือบริ ษัท เดอะ แพลทินมั มาร์ เก็ต จากัด และ
คาดว่าโครงการดังกล่าวจะเริ่ มเปิ ดดาเนินการในปี พ.ศ.2560และโครงการโรงแรม อันได้ แก่ โรงแรม Holiday Inn Express
(โรงแรมระดับ 3 ดาว) และโรงแรม Holiday Inn Resort (โรงแรมระดับ 4 ดาว) ซึ่งจะดาเนินการผ่านบริ ษัทย่อย100% อีก
บริ ษัทหนึ่ง คือ บริ ษัท เดอะ แพลทินมั สมุย จากัด และคาดว่าโรงแรม Holiday Inn Express และโรงแรม Holiday Inn
Resort จะเริ่ มเปิ ดดาเนินการในช่วงปลายปี พ.ศ. 2560 และช่วงปลายปี พ.ศ. 2561 ตามลาดับ โดยทัง้ 2 โรงแรมดังกล่าวจะ
ตังอยู
้ ่บนที่ดินเปล่าริ มหาดซึ่งมีพื ้นที่ประมาณ 10 ไร่ ซึ่งอยู่ที่ตาบลบ่อผุด เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ ธานี โดยบริ ษัทฯได้ ซื ้อที่ดิน
เพื่อนามาพัฒนาโครงการโรงแรมดังกล่าว ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2557
บริ ษัทฯมีเป้าหมายที่จะเป็ นผู้นาด้ านการพัฒนาศูนย์การค้ าส่ง -ค้ าปลีก และการบริ หารพื ้นที่ให้ เช่าเพื่อการพาณิชย์
เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว บริ ษัทฯได้ วางกลยุทธ์ การพัฒนาโครงการเพื่อให้ สามารถตอบสนองความต้ องการของผู้
เช่าและผู้ใช้ บริ การพื ้นที่ ซึง่ เป็ นปั จจัยสาคัญที่ผ้ เู ช่าพื ้นที่จะใช้ พิจารณาเข้ าทาสัญญาเช่า ตลอดจนจัดวางแผนงานการบริ หาร
อาคารเพื่ อจัด การผู้เช่ าและพืน้ ที่ เช่า (Tenant Mix) ให้ เหมาะสม และบ ารุ ง รั กษาสิ่งอ านวยความสะดวก (Facility
Management) ให้ พร้ อมสาหรับการใช้ งาน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2557 บริ ษัทฯเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ที่ถือหุ้นในบริ ษัทย่อย 3 บริ ษัท และบริ ษัทร่ วม 1 บริ ษัท
ได้ แก่
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1) บริ ษัท เดอะ แพลทินัม มาร์ เก็ต จากัด (เป็ นบริ ษัทย่อยที่จะพัฒนาและดาเนินโครงการเดอะ มาร์ เก็ต บาย
แพลทินมั )
บริ ษัท เดอะ แพลทินมั มาร์ เก็ต จากัดดาเนินธุรกิจพัฒนาและให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ โดยจะพัฒนา
เป็ นโครงการตลาดนัดติดแอร์ ใจกลางเมืองแห่งแรก บริ เวณย่านราชประสงค์ และมีชื่อโครงการว่า โครงการ เดอะ
มาร์ เก็ต บาย แพลทินมั (The Market by Platinum) ซึง่ คาดว่าจะเริ่ มเปิ ดดาเนินการโครงการดังกล่าวได้ ในปี พ.ศ.
2560
2) บริษัท แพลทินัม พลาซ่ า จากัด (เป็ นบริ ษัทย่อยที่ทาหน้ าที่บริ หารจัดการอาคารภายในกลุม่ แพลทินมั )
บริ ษัท แพลทินมั พลาซ่า จากัด ดาเนินธุรกิ จรับจ้ างบริ หารจัดการอาคาร (Property Management Service)
โครงการศูนย์แฟชั่นค้ าส่ง เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ เฉพาะในส่วนขยาย ให้ กับบริ ษัทฯ และในอนาคตบริ ษัท
ดังกล่าวจะรับจ้ างเป็ นผู้บริ หารจัดการอาคารให้ กบั โครงการเดอะ มาร์ เก็ต บาย แพลทินมั ด้ วย
3) บริ ษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จากัด (เป็ นบริ ษัทย่อยที่จะพัฒนาและดาเนินโครงการโรงแรมที่เกาะสมุย จ.สุ
ราษฎร์ ธานี)
บริ ษัท เดอะ แพลทินมั สมุย จากัด ได้ รับการจัดตังขึ
้ ้นโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อดาเนินการพัฒนาโครงการโรงแรมบน
เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานีในเบื ้องต้ นได้ มีการศึกษาความเป็ นได้ (Feasibility Study) และจะพัฒนาโครงการ
โรงแรมบนที่ดินเปล่าริ มหาดบ่อผุด เกาะสมุย จ.สุราษฏร์ ธานีของบริ ษัท เดอะ แพลทินมั สมุย จากัด ได้ แก่ โรงแรม
Holiday Inn Express (โรงแรมระดับ 3 ดาว) และ โรงแรม Holiday Inn Resort (โรงแรมระดับ 4 ดาว) คาดว่าจะ
เริ่ มดาเนินการก่อสร้ างโรงแรมทังสองในปลายปี
้
พ.ศ.2558 (โรงแรม Holiday Inn Express) และปลายปี พ.ศ.
2559(โรงแรม Holiday Inn Resort) ตามลาดับ โดยคาดว่าจะใช้ เวลาก่อสร้ างแต่ละโรงแรมประมาณ 2 ปี นับตังแต่
้
เริ่ มก่อสร้ าง
4) บริษัท แบงคอก สกายไลน์ จากัด (เป็ นบริ ษัทร่วมที่ทาหน้ าที่บริ หารจัดการโครงการ Bangkok Skyline)
วัตถุประสงค์ในกำรจัดตังบริ
้ ษัท แบงคอก สกำยไลน์ จำกัด คือดำเนินกำรบริ หำรจัดกำรสะพำนทำงเชื่อมระหว่ำง
สถำนีรถไฟฟ้ ำ BTS ชิดลมและศูนย์กำรค้ ำและอำคำรพลำซ่ำที่สำคัญในย่ำนรำชประสงค์ (เรี ยกว่ำโครงกำร
Bangkok Skyline)
ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ :
รายชื่อผู้ถือหุ้น
1. กลุ่มโชติจุฬางกูร*
1.1 นำยสุรชัย โชติจฬุ ำงกูร
1.2 นำงปั ญจพร โชติจฬุ ำงกูร
1.3 นำยสมชำย โชติจฬุ ำงกูร
1.4 นำยธงชัย โชติจุฬำงกูร
นำยวิทยำ โชติจฬุ ำงกูร

ณ วันที่
1 มกราคม พ.ศ.2558
จานวนหุ้น
ร้ อยละ
773,422,500
491,426,800
25,241,400
9,191,800
9,191,800
ส่วนที่ 1 หน้ ำที่ 6

36.83
23.40
1.20
0.44
0.44

หลังการเสนอขายหุ้น
แก่ ประชาชนทั่วไป
จานวนหุ้น
ร้ อยละ
773,422,500
491,426,800
25,241,400
9,191,800
9,191,800

27.62
17.55
0.90
0.33
0.33
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รายชื่อผู้ถือหุ้น
1.5 นำงสำวสุฐิตำ โชติจฬุ ำงกูร
1.6 นำยวิชยั โชติจฬุ ำงกูร
รวมการถือหุ้นโดยกลุ่มโชติจุฬางกูร
2.กลุ่มวิจิตรธนารักษ์ *
2.1 นำยวุฒชิ ยั วิจิตรธนำรักษ์
2.2 นำงดวงพร วิจิตรธนำรักษ์
2.3 นำงอรอุมำ เอกลำภไพบูลย์
2.4 นำงสำววิยดำ ปิ ยภำณีกลุ
2.5 น.ส.กุลวัลย์ วิจิตรธนำรักษ์
รวมการถือหุ้นโดยกลุ่มวิจติ รธนารักษ์
3. กลุ่มลิมปิ วิวัฒน์ กุล
3.1 นำงพรรณพิลยั ลิมปิ ววิ ฒ
ั น์กลุ
3.2 นำยพำรณ ลิมปิ ววิ ฒ
ั น์กลุ
นำยพลำวุธ ลิมปิ วิวฒ
ั น์กลุ
รวมการถือหุ้นโดยกลุ่มลิมปิ วิวัฒน์ กุล
4. กลุ่มพงษ์ สุทธิมนัส
4.1 นำยชัชวำล พงษ์สทุ ธิมนัส
4.2 นำยวริ นทร พงษ์สทุ ธิมนัส
รวมการถือหุ้นโดยกลุ่มพงษ์ สุทธิมนัส
5. นำยประสิทธิ์ วงศ์สกุลเกษม**
นำยสหนันท์ เชนตระกูล**
6. กลุ่มอนันตกูล
6.1 นำงใจชนก ภำคอัต
น.ส.ชฏำรัตน์ อนันตกูล
นำยศตวรรษ อนันตกูล
รวมการถือหุ้นโดยกลุ่มอนันตกูล
7. นำยวรวิทย์ คุณำกรวงศ์**
8. ผู้ถือหุ้นรำยย่อยจำกกำรเสนอขำยหุ้น
ต่อประชำชนเป็ นครัง้ แรก (IPO)
รวม

ณ วันที่
1 มกราคม พ.ศ.2558
จานวนหุ้น
ร้ อยละ
6,500,000
0.31
3,482,600
0.17
1,318,456,900
62.78

หลังการเสนอขายหุ้น
แก่ ประชาชนทั่วไป
จานวนหุ้น
ร้ อยละ
6,500,000
0.23
3,482,600
0.12
1,318,456,900
47.09

195,800,000
60,000,000
31,225,300
17,355,400
11,225,300
315,606,000

9.32
2.86
1.49
0.83
0.53
15.03

195,800,000
60,000,000
31,225,300
17,355,400
11,225,300
315,606,000

6.99
2.14
1.12
0.62
0.40
11.27

98,459,300
63,000,000
63,000,000
224,459,300

4.69
3.00
3.00
10.69

98,459,300
63,000,000
63,000,000
224,459,300

3.52
2.25
2.25
8.02

92,000,000
20,229,700
112,229,700
46,050,300
46,050,300

4.38
0.96
5.34
2.19
2.19

92,000,000
20,229,700
112,229,700
46,050,300
46,050,300

3.29
0.72
4.01
1.64
1.64

11,608,600
11,608,600
11,608,600
34,825,800
2,321,700
-

0.55
0.55
0.55
1.66
0.11
-

11,608,600
11,608,600
11,608,600
34,825,800
2,321,700
700,000,000

0.41
0.41
0.41
1.24
0.08
25.00

2,100,000,000

100.00

2,800,000,000

100.00

*

กลุม่ โชติจฬุ ำงกูรและกลุม่ วิจิตรธนำรักษ์ มีควำมสัมพันธ์กนั จำกกำรที่สมำชิกของกลุม่ วิจิตรธนำรักษ์ บำงท่ำนมี
ควำมสัมพันธ์ในฐำนะญำติสนิทของนำงปั ญจพร โชติจฬุ ำงกูร ซึง่ เป็ นกรรมกำรและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัท ฯท่ำนหนึง่

**

บริ ษัทฯอำจมีกำรจัดสรรหุ้น เพิ่มทุนที่จะเสนอขำยต่อประชำชนในครัง้ นี ้ ในส่วนที่จะจัดสรรและเสนอขำยต่อผู้มีอปุ กำร
คุณของบริ ษัทฯและ/หรื อบริ ษัทย่อยและ/หรื อบริ ษัทร่วม ให้ แก่นำยประสิทธิ์ วงศ์สกุลเกษม นำยสหนันท์ เชนตระกูล
และนำยวรวิทย์ คุณำกรวงศ์ โดยในกำรจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริ ษัทฯแก่ผ้ ถู ือหุ้นทัง้ 3 ท่ำน บริ ษัทฯจะไม่จดั สรรหุ้นให้ แก่
ส่วนที่ 1 หน้ ำที่ 7
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ทัง้ 3 ท่ำน จนทำให้ แต่ละท่ำนถือหุ้นของบริ ษัทฯในสัดส่วนที่เกินกว่ำร้ อยละ 5 ของทุนที่ชำระแล้ วของบริ ษัทฯหลังกำร
เสนอขำยหุ้นต่อประชำชน (คิดเป็ นจำนวนหุ้น 140 ล้ ำนหุ้น)
หมายเหตุ:

(1) ก่อนกำรทำ IPO บริษัทฯมีจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ วทังสิ
้ ้น 2,100,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 1 บำท
(2) หลังกำรทำ IPO บริษัทฯมีจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ วทังสิ
้ ้น 2,800,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 1 บำท

สัดส่ วนรายได้ :
ก.

โครงสร้ างรายได้ แยกตามโครงการ

ปี พ.ศ.2554
ปี พ.ศ.2555
(ยังไม่ ได้
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ปี พ.ศ.2556
ปี พ.ศ. 2557
ตรวจสอบและ
และไม่ ได้ สอบ
(ปรับปรุ งใหม่ )
ไม่ ได้ สอบทาน)
ทาน)
ล้ าน
ร้ อย
ล้ าน
ร้ อย
ล้ าน
ร้ อย
ร้ อยละ ล้ านบาท
บาท
ละ
บาท
ละ
บาท
ละ
(1)
1 เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์
642.2 95.8%
718.6 70.8%
807.8 69.1% 1,140.7 79.0%
(2)
2 โนโวเทล กรุงเทพ แพลทินมั ประตูน ้ำ
5.7 0.9%
249.3 24.6%
307.3 26.3%
250.2 17.3%
(3)
3 รำยได้ อื่น
22.1 3.3%
47.3 4.6%
54.0 4.6%
53.7 3.7%
รวมรายได้
670.0 100% 1,015.1 100% 1,169.1 100% 1,444.6 100%
1) รายได้ จากเดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ ประกอบด้ วยรายได้ คา่ เช่าและค่าบริการและรายได้ จากการขายอาหารและเครื่องดื่มของ
ธุรกิจศูนย์อาหาร
2) รายได้ จากโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินมั ประตูน ้าเป็ นรายได้ จากการประกอบกิจการโรงแรม
3) รายได้ อื่น ประกอบด้ วย ดอกเบี ้ยรับ รายได้ คา่ ป้ายโฆษณา กาไร (ขาดทุน) จากการขายหลักทรัพย์ กาไร (ขาดทุน) ที่ยงั ไม่ได้ เกิดขึ ้น
จากการขายหลักทรัพย์ และกาไร (ขาดทุน) จากการขายทรัพย์สิน

ข.

โครงสร้ างรายได้ แยกตามประเภทธุรกิจ

ปี พ.ศ. 2554
ปี พ.ศ. 2555
(ยังไม่ ได้
(ยังไม่ ได้ ตรวจสอบ
ปี พ.ศ. 2556
ปี พ.ศ. 2557
ตรวจสอบและ
และไม่ ได้ สอบ
(ปรับปรุ งใหม่ )
ไม่ ได้ สอบทาน)
ทาน)
ล้ าน
ร้ อย
ล้ าน
ร้ อย
ล้ าน
ร้ อย
ร้ อย
บาท
ละ
บาท
ละ
บาท
ละ
ล้ านบาท
ละ
(1)
1 รำยได้ คำ่ เช่ำและค่ำบริกำร
382.7 57.1%
435.0 42.9%
525.1 44.9%
916.7 63.5%
(2)
2 รำยได้ จำกอำหำรและเครื่องดื่ม
259.5 38.7%
283.6 27.9%
282.7 24.2%
224.0 15.5%
(3)
3 รำยได้ จำกกิจกำรโรงแรม
5.7 0.9%
249.3 24.6%
307.3 26.3%
250.2 17.3%
(4)
4 รำยได้ อื่น
22.1 3,3%
47.3 4.6%
54.0 4.6%
53.7 3.7%
รวมรายได้
670.0 100% 1,015.1 100% 1,169.1 100%
1,444.6 100%
1) รายได้ คา่ เช่าและค่าบริการประกอบด้ วยรายได้ คา่ เช่าพื ้นที่ รายได้ สว่ นแบ่งกาไร รายได้ คา่ สาธารณูปโภค รายได้ คา่ ส่วนกลาง รายได้
ค่าเบี ้ยประกันและรายได้ คา่ ที่จอดรถ
2) รายได้ จากอาหารและเครื่องดื่มเป็ นรายได้ จากการดาเนินธุรกิจศูนย์อาหารและรายได้ จากการดาเนินงานร้ านอาหารของบริษัทฯ ไม่
รวมรายได้ จากการขายอาหารและเครื่องดื่มจากธุรกิจโรงแรม โดยรายได้ ในส่วนนี ้อยูใ่ นรูปของส่วนแบ่งรายได้ จากร้ านค้ าต่างๆ โดย
บริษัทฯจะบันทึกรายได้ ทงหมดจากการขายอาหารและเครื
ั้
่องดื่มในศูนย์อาหารในงบการเงิน และบันทึกส่วนที่จา่ ยคืนให้ กบั
ผู้ประกอบการร้ านค้ าเป็ นต้ นทุนของธุรกิจศูนย์อาหาร
3) รายได้ จากกิจการโรงแรมประกอบด้ วยรายได้ คา่ ห้ องพัก ค่าขายอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรม และรายได้ จากบริการอื่นที่เกี่ยวข้ อง
กับธุรกิจโรงแรม
ส่วนที่ 1 หน้ ำที่ 8
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4) รายได้ อื่น ประกอบด้ วย ดอกเบี ้ยรับ รายได้ คา่ ป้ายโฆษณา กาไร (ขาดทุน) จากการขายหลักทรัพย์ กาไร (ขาดทุน) ที่ยงั ไม่ได้ เกิดขึ ้น
จากการขายหลักทรัพย์ และกาไร (ขาดทุน) จากการขายทรัพย์สิน

รายละเอียดที่สาคัญเกี่ยวกับสัดส่ วนการปล่ อยเช่ าพืน้ ที่ของโครงการ The Platinum Fashion Mall (ทัง้ โซน 1 และ
โซน 2 รวมกัน) ภายใต้ อายุสญ
ั ญาเช่ าต่ างๆ
สัดส่วนของพื ้นที่เช่าสัน้ (ไม่เกิน 3 ปี ) และเช่าระยะยาว (เกินกว่า 3 ปี ) เทียบกับพื ้นทีใ่ ห้ เช่าทังหมด(รวมทั
้
งพื
้ ้นที่ของอาคาร 1
และ 2) (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557)
อายุของสัญญาเช่ า
สัญญาเช่าอายุไม่เกิน 3 ปี (ส่วนใหญ่จะครบ
กาหนดอายุสญ
ั ญาในระหว่างปี พ.ศ.25582559)
สัญญาเช่าอายุ 5 ปี (พื ้นที่เซ้ ง)
สัญญาเช่าอายุ 10 ปี (พื ้นที่เซ้ ง)(ส่วนใหญ่จะ
ครบกาหนดอายุสญ
ั ญาในระหว่างปี พ.ศ.25632564)
พื ้นที่วา่ ง(อยูใ่ นระหว่างการหาผู้เช่ารายใหม่มา
แทนผู้เช่ารายเดิมที่ไม่ตอ่ อายุสญ
ั ญา)
รวม

พืน้ ที่โดยประมาณ
(ตร.ม.)
12,220

สัดส่ วนพืน้ ที่คดิ เทียบกับพืน้ ที่ให้ เช่ า
รวมโดยประมาณ (ร้ อยละ)
58.7

177
8,309

0.8
40.0

85

0.5

20,791

100.0

ข้ อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาการหมดอายุของสัญญาเช่า (ทังเช่
้ าสันและเช่
้
ายาว) ของทังอาคาร
้
1 และ 2 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2557)
ปี
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2566
พื ้นที่วา่ ง
รวม

พืน้ ที่ให้ เช่ าที่ครบกาหนดอายุสัญญา
เช่ าโดยประมาณ (ตร.ม.)
6,224
5,111
465
597
3,655
4,128
458
68
85
20,791

สัดส่ วนพืน้ ที่เช่ าที่สัญญาเช่ าครบกาหนดคิดเทียบกับ
พืน้ ที่ให้ เช่ าร่ วมโดยประมาณ (ร้ อยละ)
29.9
24.6
2.2
2.9
17.6
19.9
2.2
0.3
0.5
100.0
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หมายเหตุ: สาหรับการเช่าพื ้นที่ที่มีอายุการเช่าเกินกว่า 3 ปี (สัญญาเซ้ ง) บริษัทฯจะเรียกเก็บค่าเซ้ งครัง้ เดียวในวันทาสัญญา โดยจะไม่มีการ
เรียกเก็บค่าเช่าเพิ่มเติมอีกในระหว่างอายุสญ
ั ญาเซ้ ง แต่บริษัทฯจะเรียกเก็บค่าบริการเป็ นรายเดือนจากผู้ทาสัญญาเช่าพื ้นที่ใน
ลักษณะสัญญาเซ้ ง ตลอดอายุสญ
ั ญา

คณะกรรมการบริษัท:
ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ.2558บริ ษัทฯมีกรรมกำรจำนวนทังสิ
้ ้น 10 ท่ำน ดังมีรำยละเอียดดังตำรำงดังต่อไปนี ้
ชื่อ-สกุล
ตาแหน่ ง
1. นำยพลำกร สุวรรณรัฐ
ประธำนกรรมกำรและกรรมกำรอิสระ
2. นำยสุรชัย โชติจฬุ ำงกูร
กรรมกำรและประธำนกรรมกำรบริ หำร
3. นำยไชยยศ เหมะรัชตะ
กรรมกำร ประธำนกรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ
4. นำยสมชัย บุญนำศิริ
กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนและกรรมกำรอิสระ
5. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บำเพ็ญบุญ
กรรมกำร กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรอิสระ
6. นำยชัชวำล พงษ์ สทุ ธิมนัส
กรรมกำร กรรมกำรบริ หำรและกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
7. นำงปั ญจพร โชติจฬุ ำงกูร
กรรมกำร กรรมกำรบริ หำรและกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
8. นำยพิรุณ ลิมปิ วิวฒ
ั น์กลุ
กรรมกำรและกรรมกำรบริ หำร
9. นำงสำวชฏำรัตน์ อนันตกูล
กรรมกำร
10. นำยสมบูรณ์ วงศ์รัศมี
กรรมกำร กรรมกำรบริ หำรและกรรมกำรผู้จดั กำร
สรุ ปปั จจัยความเสี่ยง:
1. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

ควำมเสีย่ งจำกกำรแข่งขันทำงธุรกิจ
ควำมเสีย่ งจำกภำวะเศรษฐกิจและควำมไม่แน่นอนทำงกำรเมือง
ควำมเสีย่ งจำกกำรจัดหำผู้เช่ำพื ้นที่รำยใหม่
ควำมเสีย่ งจำกกำรที่ผ้ เู ช่ำพื ้นที่จะไม่ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขที่สำคัญของสัญญำเช่ำพื ้นที่
ควำมเสี่ยงจำกกำรปรับปรุ งซ่อมแซมอสังหำริ มทรัพย์ของบริ ษัทฯในส่วนที่เป็ นสำระสำคั ญและมีผลกระทบต่อ
กำรจัดหำผลประโยชน์
1.6 ควำมเสี่ยงจำกกำรแข่งขันระหว่ำงโครงกำรศูนย์ แฟชั่นค้ ำส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ (The Platinum
Fashion Mall) และโครงกำร เดอะ มำร์ เก็ต บำย แพลทินมั (The Market by Platinum)
1.7 ควำมเสีย่ งที่เกี่ยวข้ องกับกำรเข้ ำทำสัญญำร่วมทุนโครงกำรทำงเชื่อมอำคำรในย่ำนรำชประสงค์
2. ความเสี่ยงเกี่ยวกับการพัฒนาและดาเนินโครงการในอนาคตของบริษัทฯ
2.1 ควำมเสีย่ งเกี่ยวกับกำรพัฒนำโครงกำรในอนำคต
2.2 ควำมเสีย่ งของกำรบริ หำรโครงกำรที่อยูร่ ะหว่ำงกำรก่อสร้ ำง
2.3 ควำมเสีย่ งจำกกำรจัดหำเงินทุนเพื่อนำมำพัฒนำโครงกำรในอนำคต
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2.4 ควำมเสี่ยงจำกกำรที่สญ
ั ญำเช่ำที่ดินเพื่อพัฒนำโครงกำรเดอะ มำร์ เก็ต บำย แพลทินมั จะถูกยกเลิกก่อนครบ
กำหนดหรื อไม่ได้ รับกำรต่ออำยุสญ
ั ญำเมื่อครบกำหนด
2.5 ควำมเสีย่ งในกำรดำเนินโครงกำรที่ยงั ไม่มีผลประกอบกำรในเชิงพำณิชย์
2.6 ควำมเสีย่ งที่เกี่ยวข้ องกับกำรเช่ำบริ หำรโครงกำร เดอะ วอร์ ฟ สมุย
3. ความเสี่ยงอื่นๆ
3.1 ควำมเสี่ยงอันเนื่องมำจำกกำรที่บริ ษัทฯมีกลุ่มผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ที่มีอำนำจควบคุมกำรออกเสียงลงมติในกำร
ประชุมผู้ถือหุ้น
3.2 ควำมเสีย่ งจำกกำรนำหุ้นสำมัญของบริ ษัทฯเข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3.3 ควำมเสี่ยงจำกกำรที่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทฯก่อนกำรเสนอขำยหุ้นต่อประชำชนเป็ นครัง้ แรก (IPO) จะขำยหุ้น
หลังจำกหุ้นของบริ ษัทฯเข้ ำจดทะเบียนซื ้อขำยในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
ตารางสรุ ปตัวเลขและอัตราส่ วนทางการเงินที่สาคัญของบริษัทฯ:
ตารางสรุ ปงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของบริษัทฯ
หน่ วย:ล้ านบาท
รำยได้ จำกกำรดำเนินงำน
รำยได้ รวม
ต้ นทุนกำรดำเนินงำน
กำไรขันต้
้ น
อัตรำกำไรขันต้
้ น
กำไรสุทธิ
อัตรำกำไรสุทธิ

พ.ศ.2554
647.9
670.0
352.2
295.7
45.64%
68.7
10.25%

พ.ศ.2555
967.9
1,015.1
513.7
454.2
46.93%
167.5
16.50%

พ.ศ.2556
1,115.1
1,169.1
533.0
582.1
52.20%
245.4
20.99%

พ.ศ.2557
1,390.9
1,444.6
555.0
835.9
60.10%
436.5
30.21%

ตารางสรุ ปงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัทฯ
หน่ วย:ล้ านบาท
สินทรัพย์รวม
หนี ้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตรำส่วนหนี ้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
(เท่ำ)
อัตรำผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์รวม

พ.ศ.2554
4,217.1
3,556.0
661.06
5.38

พ.ศ.2555
4,057.5
2,929.0
1,128.6
2.60

พ.ศ.2556
4,374.5
2,155.0
2,219.5
0.97

พ.ศ.2557
4,107.2
1,471.1
2,636.1
0.56

10.39%
1.63%

14.84%
4.13%

11.06%
5.61%

16.56%
10.63%
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คาอธิบายเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดาเนินงาน:
เมื่อพิจารณางบกาไรขาดทุนรวมของบริ ษัทฯ ในระหว่างปี พ.ศ. 2554 ถึงปี พ.ศ. 2556 กลุม่ บริ ษัทมีรายได้ จากการดาเนินงาน
ซึง่ ประกอบด้ วยแหล่งรายได้ 3 ส่วน ได้ แก่ รายได้ ค่าเช่าและบริ การ รายได้ จากการประกอบกิจการโรงแรม และรายได้ จาก
การขายอาหารและเครื่ องดื่ม ตามลาดับ โดยรายได้ จากการดาเนินงานของบริ ษัทฯเติบโตมาอย่างต่อเนื่องจาก 647.9 ล้ าน
บาท ในปี พ.ศ. 2554 เป็ น 967.9 ล้ านบาท ในปี พ.ศ. 2555 และเพิ่มเป็ น 1,115.1 ล้ านบาท ในปี พ.ศ. 2556 คิดเป็ นอัตรา
การเติบโตเฉลีย่ (CAGR) ร้ อยละ 31.2 ต่อปี นอกจากนี ้บริ ษัทฯยังสามารถทากาไรได้ เพิ่มสูงขึ ้นในแต่ละรอบปี บัญชี สังเกตได้
จากอัตรากาไรขันต้
้ นที่เพิ่มสูงขึ ้นจากร้ อยละ 45.6 ในปี พ.ศ. 2554 เป็ นร้ อยละ 46.9 ในปี พ.ศ. 2555 และเพิ่มเป็ นร้ อยละ
52.2 ในปี พ.ศ. 2556 ซึง่ อัตรากาไรขันต้
้ นที่เพิ่มสูงขึ ้นนันมี
้ สาเหตุมาจากการเพิ่มอัตราค่าเช่าพื ้นที่และผลประกอบการของ
กิจการโรงแรมที่ดีขึ ้นหลังจากเริ่ มเปิ ดดาเนินการได้ เพียง 1 เดือนในปี พ.ศ.2554 อีกทังบริ
้ ษัทฯยังสามารถบริ หารให้ ต้นทุน
เติบโตน้ อยกว่ารายได้ ทาให้ บริ ษัทฯมีกาไรสุทธิเพิ่มสูงขึ น้ จาก 68.7 ล้ านบาท ในปี พ.ศ. 2554 เป็ น 167.5 ล้ านบาท ในปี
พ.ศ. 2555 และเพิ่มขึ ้นเป็ น 245.4 ล้ านบาทในปี พ.ศ. 2556 คิดเป็ นอัตราการเติบโตเฉลีย่ (CAGR) ร้ อยละ 89.0 ต่อปี
รำยได้ จำกกำรดำเนินงำนเพิ่มขึ ้นจำก1,115.1 ล้ ำนบำท ในปี พ.ศ.2556เป็ น 1,390.9 ล้ ำนบำท ในปี พ.ศ. 2557 คิดเป็ น
อัตรำกำรเติบโตร้ อยละ 24.7 โดยปั จจัยหลักที่ส่งเสริ มอัตรำกำรเติบโตของรำยได้ จำกกำรดำเนินงำน คือกำรเพิ่มขึ ้นของ
รำยได้ คำ่ เช่ำและบริ กำร ซึง่ ธุรกิจให้ เช่ำพื ้นที่เป็ นธุรกิจที่คอ่ นข้ ำงมัน่ คงเนื่องจำกเป็ นกำรเรี ยกชำระค่ำเช่ำตำมที่กำหนดไว้ ใน
สัญญำเช่ำพื ้นที่ ทำให้ ธุรกิจดังกล่ำวได้ รับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบทำงกำรเมืองในช่วงไตรมำสแรกถึงกลำงไตร
มำสที่สองของปี พ.ศ. 2557 น้ อยกว่ำธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอำหำรและเครื่ องดื่ม บริ ษัทฯมีกำไรขันต้
้ นเพิ่มขึ ้นจำก 582.1
ล้ ำนบำท ในปี พ.ศ. 2556 เป็ น 835.9 ล้ ำนบำท ในปี พ.ศ. 2557 คิดเป็ นอัตรำกำไรขันต้
้ นร้ อยละ 52.2 ในปี พ.ศ. 2556 และ
เพิ่มสูงขึ ้นเป็ นร้ อยละ 60.1ในปี พ.ศ. 2557
สำหรับปี พ.ศ. 2556 และปี พ.ศ. 2557 บริ ษัทฯมีกำไรสุทธิ จำนวนเท่ำกับ 245.4 ล้ ำนบำท และ 436.5 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ
คิดเป็ นอัตรำกำรเติบโตร้ อยละ 77.8 โดยอัตรำกำไรสุทธิของบริ ษัทฯสำหรับปี พ.ศ. 2556 และสำหรับ ปี พ.ศ. 2557 เท่ำกับ
ร้ อยละ 21.0 และร้ อยละ 30.2 ตำมลำดับ โดยกำรเติบโตของกำไรสุทธิของบริ ษัทฯเป็ นผลมำจำกอัตรำกำไรขันต้
้ นที่ปรับตัว
เพิ่มสูงขึ ้น รวมถึงกำรลดลงของค่ำใช้ จ่ำยทำงกำรเงินซึง่ เป็ นผลมำจำกกำรที่บริ ษัทฯมีกำรทยอยจ่ ำยชำระคืนภำระหนี ้สินที่มี
ดอกเบี ้ยในช่วงระหว่ำง 9 เดือนแรกของปี พ.ศ.2557
เมื่อพิจารณาถึงฐานะทางการเงินของบริ ษัทฯพบว่าสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 และ พ.ศ.
2556 มีมลู ค่าเท่ากับ 4,217.1 ล้ านบาท 4,057.6 ล้ านบาท และ 4,374.5 ล้ านบาท ตามลาดับ โดยมูลค่าสินทรัพย์รวมใน
พ.ศ. 2555 ลดลงร้ อยละ 3.8 จากปี พ.ศ. 2554 และมูลค่าสินทรัพย์รวมในปี พ.ศ. 2556 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 7.8 จากปี พ.ศ.
2555 โดยการเปลีย่ นแปลงมูลค่าสินทรัพย์มีสาเหตุหลักมาจากการลงทุนเพิ่มเติมในสินทรัพย์ถาวร และการเปลีย่ นแปลงของ
มูลค่าเงินลงทุนชั่วคราวที่แปรผันไปตามแผนการใช้ เงินของบริ ษัทฯ อย่างไรก็ดีการเพิ่มขึ ้นของมูลค่าสินทรัพย์ในปี พ.ศ.
2556 นันส่
้ วนหนึง่ เกิดจากรายการปรับปรุงเพื่อสะท้ อนเงินลงทุนในบริ ษัท เดอะ แพลทินมั สมุย จากัด และบริ ษัท แพลทินมั
พลาซ่า จากัด
สินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 มีมลู ค่าเท่ากับ 4,107.2 ล้ านบาท ลดลง 267.3 ล้ านบาท จากมูลค่า ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ที่ 4,374.5 ล้ านบาท หรื อลดลงร้ อยละ 6.1 โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของเงินสดและรายการ
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เทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนชัว่ คราว เนื่องจากบริ ษัทฯนาเงินบางส่วนที่บริ ษัทฯมีอยู่ไปจ่ายชาระคืนหนีเ้ งินกู้ระยะยาวจาก
สถาบันการเงินในช่วงระหว่างเดือนกันยายน พ.ศ.2557
ในส่วนของหนีส้ ินรวมของกลุ่มบริ ษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2556 มีมูลค่ำเท่ำกับ
3,556.0 ล้ ำนบำท 2,929.0 ล้ ำนบำท และ 2,155.2 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ คิดเป็ นอัตรำที่ลดลงร้ อยละ 17.6 และ ร้ อยละ 26.4
ตำมลำดับ โดยกำรลดลงของมูลค่ำหนีส้ ินรวมนัน้ มีสำเหตุหลักมำกจำกกำรชำระคืนเงิ นกู้ยืมระยะยำวทัง้ จำกบุคคลที่
เกี่ยวข้ องกันและจำกสถำบันกำรเงิ น ในปี พ.ศ. 2556 บริ ษัทฯ มีกำรชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยำวจำกบุ คคลที่เกี่ ยวข้ องกัน
ทังหมดเป็
้
นจำนวนทัง้ สิ ้น 763.4 ล้ ำนบำท นอกจำกนีก้ ำรลดลงของมูลค่ำหนีส้ ินรวมยังมีผลจำกกำรลดลงของจำนวน
ดอกเบี ้ยค้ ำงจ่ำย – บุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน ซึง่ บริ ษัทฯได้ ทยอยชำระไปพร้ อมกับกำรชำระคืนเงินกู้ยืมจำกบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน
รวมถึงบริ ษัทฯมีกำรทยอยตัดรับรู้ รำยได้ ค่ำเช่ำรับล่วงหน้ ำเป็ นรำยได้ ในระหว่ำงงวดทำให้ มลู ค่ำรำยได้ ค่ำเช่ำรับล่วงหน้ ำที่
บันทึกไว้ เป็ นส่วนหนึง่ ของหนี ้สินรวมของบริ ษัทฯลดลงอีกด้ วย
หนี ้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 มีมลู ค่าเท่ากับ 1,471.1 ล้ านบาท ลดลง 684.1 ล้ านบาท จากมูลค่า ณ วันที่ 31
ธันวาคม พ.ศ. 2556 ที่ 2,155.2 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราการลดลงร้ อยละ 31.7โดยมีสาเหตุหลักจากการลดลงของเงินกู้ระยะ
สันจากบุ
้
คคลที่เกี่ยวข้ องกัน เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน และรายได้ คา่ เช่ารับล่วงหน้ า
ส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุม่ บริ ษัทฯ เพิ่มขึ ้นจาก 661.1 ล้ านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 เป็ น 1,128.6 ล้ านบาท ณ
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 โดยแบ่งเป็ นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯจานวน 827.1 ล้ านบาท และส่วนของผู้ที่มีสว่ นได้ เสีย
ที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษัทย่อย คือ บริ ษัท เดอะ แพลทินมั มาร์ เก็ต จากัด (บริ ษัท เดอะ แพลทินมั มาร์ เก็ต จากัด จัดตัง้
ขึ ้นในปี พ.ศ. 2555) จานวน 301.4 ล้ านบาท(ซึ่งประกอบด้ วยการเพิ่มทุนของบริ ษัทย่อยจัดตัง้ ใหม่ภายใต้ การควบคุม
เดียวกันจานวน 300 ล้ านบาท และกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี พ.ศ.2555 จานวน 1.4 ล้ านบาท)ทังนี
้ ้ต้ องมีการแยก
รายการดังกล่าวออกมาต่างหากเนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2555 ยังไม่ได้ มีการแลกหุ้น (Share Swap) ระหว่าง
บริ ษัท เดอะ แพลทินมั มาร์ เก็ต จากัด และบริ ษัท เอส.พี.ที. แมเนจเม้ นท์ จากัด (ซึง่ เป็ น 1 ในบริ ษัทที่มาควบรวมเป็ นบริ ษัทฯ
เมื่อต้ นเดือนธัน วาคม พ.ศ.2556) ดังนัน้ ณ สิ ้นปี พ.ศ.2555 บริ ษัทฯจึงยังไม่ได้ เข้ าลงทุนและถือหุ้นของบริ ษัท เดอะ
แพลทินมั มาร์ เก็ต จากัด แต่อย่างใด ดังนัน้ บริ ษัทฯจึงไม่สามารถรับรู้กาไรและสินทรัพย์สทุ ธิของบริ ษัท เดอะ แพลทินมั มาร์
เก็ต จากัด เป็ นของบริ ษัทฯบนงบการเงินได้ เมื่อเปรี ยบเทียบเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ มีการเติบโตร้ อยละ 25.1
จากการเพิ่มขึ ้นกาไรสะสม ซึ่งเป็ นผลกาไรสุทธิจากการดาเนินของบริ ษัทฯที่เติบโตขึ ้น และเมื่อเปรี ยบเทียบการเติบโตของ
ส่วนของผู้ถือหุ้นซึง่ รวมถึงส่วนของผู้มีสว่ นได้ เสียที่ไม่มีอานาจควบคุมของบริ ษัทย่อย มีการเติบโตร้ อยละ 70.7 จากปี พ.ศ.
2554 เนื่องจากในปี พ.ศ. 2555 บริ ษัทฯมีกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรรเพิ่มขึ ้น รวมถึงมีการรับรู้ สว่ นของผู้มีสว่ นได้ เสียที่ไม่มี
อานาจควบคุมของบริ ษัทย่อย และในปี พ.ศ. 2556 ส่วนของผู้ถือหุ้น รวมส่วนของผู้มีส่วนได้ เสียที่ไม่ มีอานาจควบคุมของ
บริ ษัทย่อยเพิ่มขึ ้นจาก 1,128.6 ล้ านบาท ในปี พ.ศ. 2555 เป็ น 2,219.3 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราการเติบโตร้ อยละ 96.6 ซึ่งมี
สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มทุนอีกจานวน 1,074.5 ล้ านบาท
ในเดือนมิถนุ ายน พ.ศ. 2557 บริ ษัทฯมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิมจานวน 1,946.5 ล้ านบาท เป็ น 2,800 ล้ านบาท โดยมี
การแบ่งหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม จานวน 153.5 ล้ านบาท ซึง่ มีการเรี ยกชาระแล้ ว และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอ
ขายให้ แก่ประชาชนทัว่ ไปจานวน 700.0 ล้ านบาท ทาให้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 บริ ษัทฯมีทุนจดทะเบียนที่เรี ยก
ชาระแล้ วเพิ่มขึ ้นเป็ น 2,100.0 ล้ านบาท และมีสว่ นของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ ้นเป็ น 2,636.2 ล้ านบาท
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มติท่ ปี ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2558
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ได้ มีมติที่สาคัญเกี่ยวกับ
วาระที่จะนาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558 ดังต่อไปนี ้
1.

2.

มีมติให้ จ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานประจาปี พ.ศ.2557 เป็ นจานวนเงินรวมทังสิ
้ ้น 173,600,000
บาท โดยบริ ษัทฯจะกาหนดวัน Record Date และวันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ
ได้ รับเงินปั นผลอีกครัง้ ภายหลังจากที่บริ ษัทฯเข้ าจดทะเบียนซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ ว
มีมติให้ จดั ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558 ในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2558 เวลา 14.00 น. โดยบริ ษัทฯ
จะกาหนดสถานที่ในการประชุมผู้ถือหุ้นอีกครัง้ หนึง่ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯจะกาหนดวัน Record Date และวันปิ ดสมุด
ทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558 อีกครัง้
ภายหลังจากที่บริ ษัทฯเข้ าจดทะเบียนซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ ว โดยมีวาระการประชุม
ดังต่อไปนี ้

รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2557 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 17 มิถนุ ายน พ.ศ.2557
รับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯในรอบปี 2557
พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษัทฯสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2557
พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานปี พ.ศ. 2557 ซึง่ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานปี พ.ศ.2557 สาหรับหุ้น
จานวน 2,800,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท (ประกอบด้ วยหุ้นเดิมจานวน 2,100,000,000 หุ้น
และหุ้นที่เสนอขายต่อประชาชนจานวน 700,000,000 หุ้น) ในอัตราหุ้นละ 0.062 บาท เป็ นจานวนเงินรวม
ทังสิ
้ ้น 173,600,000 บาท โดยบริ ษัทฯจะกาหนดวัน Record Date และวันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวม
รายชื่ อ ผู้ถื อ หุ้น ที่ มี สิ ท ธิ ได้ รั บ เงิ น ปั น ผลอี ก ครั ง้ ภายหลัง จากที่ บ ริ ษั ท ฯเข้ า จดทะเบี ย นซื อ้ ขายในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ ว
วาระที่ 5
พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังกรรมการ
้
วาระที่ 6
พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2558
วาระที่ 7
พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2558
วาระที่ 8
พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนของมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2558 ได้ ในเอกสารแนบ 8 ในหนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้)
วาระที่ 1
วาระที่ 2
วาระที่ 3
วาระที่ 4

นักลงทุนสัมพันธ์ :

นำยอภิชยั เทียนวิไลรัตน์ (ผู้อำนวยกำรสำนักกรรมกำรผู้จดั กำร)
เลขที่ 222/1398 ชัน้ 11 อำคำรเดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์
ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตรำชเทวี กรุงเทพมหำนคร
โทรศัพท์ (02) 121-9999
โทรสำร (02) 121-9000

(ผู้ลงทุนควรอ่ านรายละเอียดข้ อมูลในส่ วนที่ 2 และส่ วนที่ 3 ก่ อนตัดสินใจจองซื้อหลักทรั พย์ )
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