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2.2.6 โครงการในอนาคต
บริ ษัทฯมีแผนที่จะขยำยธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องในอนำคต โดยกำรลงทุนพัฒนำและก่อสร้ ำงโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์เพื่อ
กำรพำณิชย์ (Commercial Property Project) อันได้ แก่ โครงกำรศูนย์ ค้ำ ส่ง -ค้ ำปลีกให้ เช่ำ เพื่อกำรพำณิชย์ โครงกำร
ศูนย์กำรค้ ำ โครงกำรโรงแรมและรี สอร์ ท รวมถึงอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรพำณิชย์ประเภทอื่นๆที่มีผลตอบแทนจำกกำรลงทุน
ในระดับที่เหมำะสม รวมถึงสำมำรถช่วยส่งเสริ มกำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย โดยในกำรพัฒนำโครงกำร
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรพำณิชย์ บริ ษัทฯจะเน้ นกำรพัฒนำและก่อสร้ ำงโครงกำรในบริ เวณที่มีทำเลที่ตงที
ั ้ ่ดีและมีศกั ยภำพใน
เชิงพำณิชย์ ทังในเขตกรุ
้
งเทพมหำนครและปริ มณฑลและจังหวัดที่เป็ นศูนย์กลำงกำรท่องเที่ยว/เศรษฐกิจของไทย ในช่วง 35 ปี ข้ ำงหน้ ำ บริ ษัทฯงมีแผนกำรพัฒนำโครงกำรอสังหำริ มทรั พย์เพื่อกำรพำณิชย์ที่สำคัญ อันได้ แก่ โครงกำรเดอะ มำร์ เก็ต
บำย แพลทินมั และโครงกำรโรงแรมที่เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ ธำนี ซึง่ มีรำยละเอียดดังต่อไปนี ้
โครงการเดอะ มาร์ เก็ต บาย แพลทินัม
โครงการเดอะ มาร์ เก็ต บาย แพลทินมั (The Market by Platinum) จะได้ รับการพัฒนาโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ น
โครงการตลาดนัดติดแอร์ ใจกลางเมืองแห่งแรก บริ เวณย่านราชประสงค์ ซึง่ ประกอบด้ วยร้ านค้ ากว่า 3,000 ร้ านค้ า มีสินค้ า
หลากหลายและครบวงจร ที่สามารถตอบสนองความต้ องการของกลุม่ ลูกค้ าทุกไลฟ์ สไตล์ โดยโครงการดังกล่าวคาดว่าจะใช้
เงินลงทุนรวมทังสิ
้ ้นประมาณ 7,500 ล้ านบาท แหล่งเงินทุนที่จะนามาใช้ พฒ
ั นาโครงการ The Market by Platinum จะ
ประกอบด้ วยเงินที่ได้ จากการระดมทุนโดยการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรก (IPO) รวมถึงเงินกู้
ระยะยาวจากสถาบันการเงิน ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2557 บริ ษัทฯกาลังอยู่ในระหว่างพิจารณาและเจรจาข้ อเสนอ
เงินกู้จากสถาบันการเงิน ซึ่งในเบื ้องต้ นคาดว่าน่าจะได้ ข้อสรุ ปภายในครึ่ งปี แรกของปี พ.ศ.2558 และคาดว่าจะเริ่ มก่อสร้ าง
โครงการในปี พ.ศ.2558 และแล้ วเสร็ จพร้ อมเปิ ดดาเนินการได้ ประมาณปี พ.ศ.2560
(1) ที่ตงั ้ โครงการ
โครงการเดอะ มาร์ เก็ต บาย แพลทินมั ตังอยู
้ ่ใกล้ สี่แยกราชประสงค์ โดยทาเลที่ตงของโครงการดั
ั้
งกล่าวตังอยู
้ ่ใจ
กลางย่านธุรกิจที่สาคัญของกรุงเทพมหานคร ซึง่ เป็ นย่านที่สามารถเดินทางเข้ าถึงได้ สะดวก ยิ่งไปกว่านันโครงการ
้
ดังกล่าวยังเป็ นศูนย์กลางการคมนาคม ทังรถไฟฟ้
้
า รถประจาทาง รถยนต์ และเรื อ ทาให้ คาดการณ์ได้ ว่าโครงการ
ดังกล่าวจะสามารถครอบคลุมจานวนประชากร (Catchment Area) ที่อยู่ในบริ เวณรัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตงของ
ั้
โครงการมากถึง 1,500,000 คน แผนภาพดังข้ างล่างนี ้แสดงที่ตงของโครงการเดอะ
ั้
มาร์ เก็ต บาย แพลทินมั

ส่วนที่ 2.2.6 หน้ ำที่ 1

บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

ที่มา: บริ ษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
(2) ลักษณะอาคารและระบบสาธารณูปโภค
 โครงการเดอะ มาร์ เก็ต บาย แพลทินมั เป็ นกลุม่ อาคารขนาดใหญ่ โดยอาคารจะมีความสูง 13 ชัน้ พร้ อม
ชันใต้
้ ดิน 1 ชัน้ ตังอยู
้ ่บนที่ดินประมาณ 20 ไร่ มีพื ้นที่ใช้ สอยประมาณ 226,500 ตารางเมตร (มีพื ้นที่
จัดหาผลประโยชน์ ประมาณ 64,760 ตารางเมตร) โดยรายละเอียดโครงสร้ างอาคารและการใช้ สอยมี
ดังต่อไปนี ้
ชันใต้
้ ดิน
ชัน้ G – ชัน้ 3
ชัน้ 4 – ชัน้ 5
ชัน้ 6 – ชัน้ 8
ชัน้ 9
ชัน้ 10
ชัน้ 11

ลานจอดรถ
พื ้นที่ศนู ย์การค้ า
พื ้นที่ร้านอาหาร
พื ้นที่ลานจอดรถที่รองรับรถยนต์ได้ 2,200 คัน
พื ้นที่ลานพักผ่อนและคลังสินค้ า
พื ้นที่คลังสินค้ าและห้ องเครื่ อง
พื ้นที่สานักงานและห้ องเครื่ อง

ที่มา: บริ ษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2.2.6 หน้ ำที่ 2

บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

 ระบบสาธารณูปโภคของโครงการเดอะ มาร์ เกต บาย แพลทินมั ประกอบด้ วยลิฟท์ จานวน 22 ชุด บันได
เลือ่ น 94 ชุด พร้ อมทังระบบไฟฟ้
้
า, ระบบสุขาภิบาล, ระบบปรับอากาศระบายอากาศ และระบบป้องกัน
อัคคีภยั
(3) รูปแบบการบริหารอาคาร
บริ ษัท เดอะ แพลทินมั มาร์ เก็ต จากัด (บริ ษัทย่อย 100% ของบริ ษัทฯ) ในฐานะเจ้ าของโครงการ จะว่าจ้ างบริ ษัท
แพลทินมั พลาซ่า จากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อย 100% ของบริ ษัทฯอีกแห่งหนึง่ ให้ ทาหน้ าที่ผ้ บู ริ หารอาคารของโครงการ
ดังกล่าว
(4) ลักษณะการดาเนินงานของโครงการ
โครงการเดอะ มาร์ เก็ต บาย แพลทินมั (The Market by Platinum) เป็ นโครงการตลาดนัดติดแอร์ ใจกลางเมือง
แห่งแรก ในกรุงเทพมหานคร ที่ได้ รับการออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้ องการที่หลายหลายของกลุม่ ประชากร
ภายในโครงการจึงประกอบไปด้ วยร้ านค้ าที่จดั โซนไว้ เป็ นหมวดหมู่ (Zoning Arrangement) จานวน 3,000 ร้ านค้ า
ทังสิ
้ นค้ าแฟชัน่ เครื่ องประดับ Outlet ร้ านอาหาร ขนมและของฝาก ของที่ระลึก ของแต่งบ้ านและเฟอร์ นิเจอร์ ของ
สะสมและของมือสอง ของเล่น ธนาคาร มือถือและอุปกรณ์ไอที อื่นๆ และพรั่งพร้ อมไปด้ วยสิ่งอานวยความสะดวก
และระบบสาธารณูปโภคที่ครบครัน ทาให้ คาดว่าโครงการดังกล่าวจะเป็ นที่สนใจของกลุม่ ผู้เช่าพื ้นที่และกลุม่ ลูกค้ า
ศูนย์การค้ าทังชาวไทยและชาวต่
้
างประเทศ
บริ ษัทฯมีหน้ าที่ในการจัดหาผู้เช่าพื ้นที่ภายในศูนย์ เพื่อสอดคล้ องกับแผนการจัดโซนร้ านค้ า ตลอดจนจานวน
ร้ านค้ าที่เหมาะสมสาหรับสินค้ าแต่ละประเภท เพื่อให้ เกิดประโยชน์จากการใช้ พื ้นที่สงู สุด โดยรู ปแบบของสัญญา
เช่าพื ้นที่ในโครงการดังกล่าวเป็ นสัญญาเช่าที่มีระยะเวลาการเช่าตังแต่
้ 1-3 ปี
(5) รายละเอียดพืน้ ที่ใช้ สอยและพืน้ ที่เช่ า
รายละเอียด
1

2

พืน้ ที่โดยประมาณ (ตารางเมตร)

พื ้นที่อาคารศูนย์การค้ า

158,865

 พื ้นที่ให้ เช่า

64,760

 พื ้นที่สว่ นกลาง (1)

80,155

 พื ้นที่งานระบบ (2)

13,950

พื ้นที่จอดรถยนต์ภายในอาคาร

67,635

รวมพืน้ ที่ใช้ สอยอาคาร
หมายเหตุ :

226,500

(1) พื ้นที่สว่ นกลาง หมายถึง พื ้นที่ในส่วนที่ผ้ เู ช่าและผู้เข้ ามาใช้ บริการในโครงการสามารถใช้ ประโยชน์ร่วมกัน
(2) พื ้นที่งานระบบ หมายถึง พื ้นที่ติดตังงานระบบ
้
เช่น ลิฟท์ บันไดเลื่อน ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ เป็ นต้ น
(3) พื ้นที่โดยประมาณทังหมดตามตารางข้
้
างต้ นอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมหลังเริ่มเปิ ดดาเนินการ
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(6) กลุ่มลูกค้ าเป้าหมายของโครงการ
กลุม่ ผู้เช่าพื ้นที่เป้าหมายของโครงการเดอะ มาร์ เก็ต บาย แพลทินมั แบ่งเป็ น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ ผู้ประกอบการ
ร้ านค้ าที่มีชื่อเสียงในประเภทธุรกิจต่างๆที่ทีมงานของบริ ษัทฯจะได้ ติดต่อและจัดหามา และลูกค้ าอีกกลุม่ หนึ่งคือ
ลูกค้ าที่ให้ ความสนใจเช่าพื ้นที่ในโครงการ โดยเป็ นผู้ติดต่อมายังบริ ษัทฯด้ วยตนเอง โดยผู้ประกอบการประเภท
ดังกล่าวมักจะเป็ นผู้ประกอบการรายใหม่ที่ต้องการหาพื ้นที่ในศูนย์การค้ าใจกลางเมืองเพื่อดาเนินธุรกิจ อย่างไรก็ดี
แผนธุรกิจและลักษณะของสินค้ าที่ผ้ ปู ระกอบการรายใหม่จะนาเสนอนันจะต้
้
องผ่านการคัดเลือกจากบริ ษัท ฯว่ามี
ความเหมาะสมและสอดคล้ องกับแนวคิดหลัก ตลอดจนแผนการจัดวางผู้เช่าของโครงการ
สาหรับกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายที่จะมาใช้ บริ การของโครงการเดอะ มาร์ เก็ต บาย แพลทินมั คือ ประชากรช่วงอายุ 19 60 ปี ประกอบด้ วยนักเรี ยน นักศึกษาและพนักงานบริ ษัท นอกจากนี ้ ยังมีกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมายอีกกลุม่ หนึ่งคือกลุม่
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซึง่ โครงการดังกล่าวจะอานวยความสะดวกให้ กบั นักท่องเที่ยว โดยการจัดเตรี ยมที่จอด
รถโดยสารขนาดใหญ่ไว้ รองรับ และการดาเนินโครงการ Bangkok Skyline ซึ่งเป็ นทางเดินลอยฟ้ าเชื่อมจากสถานี
รถไฟฟ้ าบีทีเอสชิดลม ผ่านและเชื่อมเข้ าหน้ าโครงการและต่อเนื่องไปจนถึง โรงแรม โนโวเทล กรุ งเทพ แพลทินมั
ประตูน ้ำ และโครงการศูนย์แฟชัน่ ค้ าส่ง เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ ในเบื ้องต้ นคาดว่ากลุม่ นักท่องเที่ยวหลักที่จะ
นิยมเข้ ามาจับจ่ายใช้ สอยภายในโครงการจะเป็ นนักท่องเที่ยวจากกลุม่ ประเทศแถบอาเซี ยน ประเทศจีน ประเทศ
อินเดีย และประเทศรัสเซีย โดยบริ ษัทฯคาดว่าสัดส่วนระหว่างจานวนลูกค้ าชาวไทยกับชาวต่างชาติน่าจะใกล้ เคียง
กันที่ร้อยละ 50 ต่อร้ อยละ 50
(7) สัดส่ วนของร้ านค้ าตามประเภทของธุรกิจ
บริ ษัทฯได้ ประมาณการสัดส่วนพื ้นที่เช่า จาแนกตามประเภทของธุรกิจผู้เช่าไว้ ดงั นี ้
ประเภทธุรกิจ
สินค้ าแฟชัน่ เครื่ องประดับ เครื่ องหนัง
ร้ านอาหาร กาแฟ เบเกอรี่ และศูนย์อาหาร
ของที่ระลึก ของตกแต่งบ้ าน ของสะสม
Outlet
ธนาคาร บัตรเครดิต ประกันภัย
มือถือ สินค้ าเทคโนโลยี
บริ การ หนังสือ ตัดผม เครื่ องใช้ ไฟฟ้ า
ตลาดขนม ของคาว/หวาน
เสริ มความงามและสุขภาพ
ซูเปอร์ มาร์ เก็ต
รวม
หมายเหตุ :

สัดส่ วนพืน้ ที่คดิ เทียบกับพืน้ ที่ให้ เช่ ารวมโดยประมาณ
(ร้ อยละ)
28%
25%
12%
10%
5%
5%
5%
4%
3%
3%
100%

สัดส่วนพื ้นที่เช่าแบ่งตามประเภทธุรกิจของผู้เช่าอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมหลังเริ่มเปิ ดดาเนินการ
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(8) ศักยภาพและจุดเด่ นของโครงการ
จากผลการศึกษาความเป็ นไปได้ ของโครงการ บริ ษัทฯคาดว่าการลงทุนในโครงการเดอะ มาร์ เก็ต บาย แพลทินมั
จะก่อให้ เกิ ดมูลค่าเพิ่มแก่บริ ษัทฯในระดับที่เหมาะสม เนื่องจากโครงการดังกล่าวมีศักยภาพในการเติบโตใน
อนาคต จากจุดเด่นของโครงการซึง่ เป็ นส่วนช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ดังต่อไปนี ้



ทาเลที่ตงั ้

ทาเลที่ของโครงการตังอยู
้ ่ใจกลางย่านธุรกิจ ที่มีจานวนประชากรอาศัยอยู่ หรื อทางานอยู่ในบริ เวณใกล้ เคียงเป็ น
จานวนมาก ทาให้ โครงการดังกล่าวสามารถเข้ าถึงประชากรกลุม่ ใหญ่ของกรุงเทพมหานครได้ ง่าย


เป็ นศูนย์ กลางการคมนาคม

นอกจากจะตังอยู
้ ่ใจกลางเมืองแล้ ว โครงการเดอะ มาร์ เก็ต บาย แพลทิ นมั จะเป็ นจุดศูนย์กลางการคมนาคมทัง้
รถไฟฟ้ า รถยนต์ รถตู้โดยสาร รถโดยสารประจาทาง รถบัสนักท่องเที่ยว ตลอดจนเรื อ ซึ่งจะทาให้ มีผ้ คู นสัญจรไป
มาคับคัง่ อันจะก่อให้ เกิดประโยชน์แก่ผ้ เู ช่าพื ้นที่ซงึ่ เป็ นเจ้ าของร้ านค้ าภายในโครงการ


แนวคิดโครงการที่มีความแตกต่ าง

แนวคิดหลักของโครงการนันมี
้ ความแปลกใหม่ แตกต่างไปจากลักษณะของศูนย์การค้ าบริ เวณใกล้ เคียง รวมถึง
โครงการศูนย์แฟชั่นค้ าส่ง เดอะ แพลทินมั แฟชั่นมอลล์ อย่างชัดเจน อีกทังยั
้ งเป็ นแนวคิดที่สามารถตอบสนอง
ความต้ องการของกลุ่มลูกค้ าได้ หลากหลาย โดยโครงการดังกล่าวมีแนวคิดการเป็ นตลาดนัดติดแอร์ ในย่านใจ
กลางเมือง โดยนาเอาจุดเด่นของตลาดดังๆ มารวมไว้ โครงการ ไม่ว่าจะเป็ นตลาดนัดสวนจตุจกั ร, ตลาด อ.ต.ก.,
คลองถม, โบ๊ เบ๊ , ตลาดนัดรถไฟ ตลาดอโยธยา เป็ นต้ น ในแต่ละชันของโครงการจะมี
้
การตกแต่งเพื่อให้ ได้ กลิ่นอาย
ของแต่ละตลาด และควบคุมแนวทางการออกแบบและตกแต่งของร้ านค้ าทังหมดให้
้
เข้ ากับแนวคิดของแต่ละชัน้
เพื่อคงเสน่ห์ของแต่ละตลาดไว้
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การจัดโซนร้ านค้ าที่มคี วามหลากหลายและครบครัน

การจัดโซนร้ านค้ าให้ มีความหลากหลายและครบครันทัง้ ในแง่ของสินค้ าและบริ การจะช่วยดึงดูดจานวนลูกค้ า
ศูนย์การค้ าให้ มาจับจ่ายใช้ สอยได้ อย่างต่อเนื่อง
(9) ความคืบหน้ าการพัฒนาโครงการ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2557 บริ ษัทฯได้ เริ่ มดาเนินการเกี่ยวกับงานทดสอบเสาเข็มของโครงการ และอยูร่ ะหว่าง
การรอใบอนุญาตก่อสร้ างอาคารจากสานักงานกรุ งเทพมหานคร กำรก่อสร้ ำงโครงกำรเดอะ มำร์ เก็ต บำย
แพลทินมั จะเริ่ มดำเนินกำรเต็มรูปแบบในช่วงต้ นปี พ.ศ.2558 โดยบริ ษัทฯจะเริ่ มเปิ ดให้ มีกำรจองพื ้นที่ภำยใน
โครงกำรดังกล่ำวในช่วงกลำงปี พ.ศ.2558 และโครงกำรจะเริ่ มเปิ ดดำเนินกำรในปี พ.ศ.2560
โครงการการพัฒนาโรงแรมระดับ 3 ดาวและโรงแรมระดับ 4 ดาว โดยบริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จากัด
ในช่วงไตรมำสที่ 1 ของปี พ.ศ.2557 บริ ษัทฯได้ เข้ ำลงทุนโดยกำรซื ้อหุ้นของบริ ษัท เดอะ แพลทินมั สมุย จำกัด รวมถึง
ให้ บริ ษัทดังกล่ำวกู้เงิ นเพื่อนำเงิ นไปชำระหนีเ้ งินกู้ระยะสันที
้ ่ไม่มีดอกเบีย้ ที่คงค้ ำงกับ กรรมกำรและผู้ถือหุ้นใหญ่ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อครอบครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินเปล่ำจำนวน 8 ไร่ 2 งำน 76.8 ตำรำงวำ หรื อ 3,476.8 ตำรำงวำ และกำรซื ้อ
ที่ดินเปล่ำจำนวน 3 โฉนดซึ่งมีเนื ้อที่รวมทังสิ
้ ้น 1 ไร่ 2 งำน 44.7 ตำรำงวำ (644.7 ตำรำงวำ) โดยที่ดินทัง้ 2 ส่วนซึ่งมีเนื ้อที่
รวมทังสิ
้ ้น 10 ไร่ 1 งำน 21.5 ตำรำงวำ (4,121.5 ตำรำงวำ) ตังอยู
้ ่ที่ตำบลบ่อผุด อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ ธำนี
บริ ษัทฯมีวตั ถุประสงค์ในกำรเข้ ำลงทุนในที่ดินดังกล่ำวทังหมด
้
ก็เพื่อพัฒนำโครงกำรโรงแรมระดับ 3 ดำว จำนวน 1 โรงแรม
และโรงแรมระดับ 4 ดำว จำนวน 1 โรงแรม โดยโรงแรมทัง้ 2 โรงแรมดังกล่ำวจะตังอยู
้ ท่ ี่หำดบ่อผุด เกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์
ธำนี ซึง่ ถือว่ำเป็ นย่ำนท่องเที่ยวที่สำคัญของเกำะสมุย ทังนี
้ ้ รำยละเอียดที่สำคัญของโครงกำรโรงแรมที่จะดำเนินกำรพัฒนำ
และก่อสร้ ำงโดยบริ ษัทฯ (โดยผ่ำนทำงบริ ษัทย่อย 100% ของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ.2557 คือ บริ ษัท เดอะ
แพลทินมั สมุย จำกัด) มีดงั ต่อไปนี ้
รายละเอียดที่สาคัญเกี่ยวกับโครงการโรงแรมที่จะพัฒนาและดาเนินการโดยบริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จากัด
ลักษณะของโครงการโรงแรม

โครงกำรโรงแรมจะประกอบด้ วยโรงแรมระดับ 3 ดำว (โรงแรม Holiday Inn
Express ซึ่งคำดว่ำจะมี จำนวนห้ องพัก ภำยในโรงแรมจำนวนประมำณ 200
ห้ อง) จำนวน 1 โรงแรม และโรงแรมระดับ 4 ดำว (โรงแรม Holiday Inn Resort
ซึง่ คำดว่ำจะมีจำนวนห้ องพักภำยในโรงแรมจำนวนประมำณ 150 ห้ อง) จำนวน
1 โรงแรม โดยมีลูกค้ ำเป้ำหมำยเป็ นนักท่องเที่ยวชำวต่ำงชำติที่เข้ ำมำเที่ยว
พักผ่อนในประเทศไทย นักท่องเที่ยวชำวไทยที่มีรำยได้ ระดับปำนกลำง และ
ลูกค้ ำทัว่ ไปที่เข้ ำมำใช้ บริ กำรต่ำงๆของโรงแรม

ที่ ตั ง้ ของโครงการและขนาดของ
ที่ดินที่เป็ นที่ตงั ้ ของโครงการ

 โรงแรมทัง้ 2 โรงแรมจะตังอยู
้ ท่ ี่หำดบ่อผุด เกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ ธำนี

ระบบสาธารณูปโภค

โครงกำรโรงแรมจะมีระบบสำธำรณูปโภคครบครันตำมมำตรฐำนโรงแรมสำกล

 โรงแรมทัง้ 2 จะตังอยู
้ บ่ นที่ดินซึง่ มีพื ้นที่รวมประมำณ 10 ไร่
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โดยระบบสำธำรณูป โภคหลัก จะประกอบด้ วยระบบปรั บอำกำศและระบำย
อำกำศ ระบบรักษำควำมปลอดภัย ระบบไฟฟ้ ำและไฟฟ้ ำสำรอง ระบบป้องกัน
อัคคีภยั ระบบสุขำภิบำลและบำบัดน ้ำเสียและระบบลิฟท์
ประมาณการเงินลงทุนที่ใช้ พัฒนา ประมำณ 1,550 ล้ ำนบำท โดยแหล่งเงินทุนที่จะใช้ ในกำรพัฒนำโครงกำรจะมำ
โครงการ
จำกกระแสเงิ น สดจำกกำรด ำเนิ น งำนภำยในบริ ษั ท ฯ (cash flow from
operation) และเงินกู้จำกสถำบันกำรเงิน
ช่ ว ง เ ว ล า ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร พั ฒ น า โรงแรม Holiday Inn Express: ใช้ ระยะเวลำในกำรพัฒนำและก่อสร้ ำงโครงกำร
โครงการโรงแรม
ประมำณ 2 ปี (ปลำยปี พ.ศ.2558-ปลำยปี พ.ศ.2560) โดยคำดว่ำโครงกำรจะ
เริ่ มดำเนินกำรในเชิงพำณิชย์ในปลำยปี พ.ศ.2560
โรงแรม Holiday Inn Resort: ใช้ ระยะเวลำในกำรพัฒนำและก่อสร้ ำงโครงกำร
ประมำณ 2 ปี (ปลำยปี พ.ศ.2559-ปลำยปี พ.ศ.2561) โดยคำดว่ำโครงกำรจะ
เริ่ มดำเนินกำรในเชิงพำณิชย์ในปลำยปี พ.ศ.2561
ทังนี
้ ้ในช่วงปี พ.ศ.2557-2558 บริ ษัทฯ (โดยบริ ษัท เดอะ แพลทินมั สมุย จำกัด )
จะดำเนินกำรศึกษำผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม (กำรทำ Environmental Impact
Assessment: EIA) ที่เกิดจำกกำรพัฒนำและดำเนินโครงกำรโรงแรมทังสอง
้
กำรขออนุญำตในกำรพัฒนำและดำเนินโครงกำรโรงแรมทังสองจำกหน่
้
วยงำน
รำชกำรที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมถึ ง กำรออกแบบโครงกำร โดยกำรก่ อ สร้ ำงโรงแรม
Holiday Inn Express และโรงแรม Holiday Inn Resort จะเริ่ มในช่วงปลำยปี
พ.ศ.2558 และช่วงปลำยปี พ.ศ.2559 ตำมลำดับ
ความคืบหน้ าที่สาคัญในการพัฒนา
และก่ อสร้ างโครงการโรงแรมที่
เกาะสมุ ย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ.2557)

 บริ ษัทฯ (โดยบริ ษัท เดอะ แพลทินมั สมุย จำกัด ) ได้ คดั เลือกและแต่งตัง้
บริ ษัท นำวำดีไซน์สตูดิโอ จำกัด เป็ นผู้ออกแบบโครงกำร โดย ณ วัน ที่ 31
ธันวำคม พ.ศ.2557 บริ ษัทฯกำลังอยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำและคัดเลือก
ผู้รับเหมำก่อสร้ ำงโครงกำร ซึ่งคำดว่ำจะได้ ข้อสรุ ปภำยในครึ่ งปี แรกของปี
พ.ศ.2558
 บริ ษัทฯ (โดยบริ ษัท เดอะ แพลทินมั สมุย จำกัด ) กำลังอยู่ในระหว่ำงกำร
ดำเนินกำรศึกษำผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้ อม (EIA) จำกกำรพัฒนำและ
ดำเนินโครงกำรโรงแรม รวมถึงดำเนินตำมขันตอนทำงกฎหมำยในกำรขอ
้
ใบอนุญำตกำรพัฒนำและก่อสร้ ำงโครงกำรโรงแรมและใบอนุญำตในกำร
ประกอบกิจกำรโรงแรม
 บริ ษัทฯและบริ ษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด กำลังอยู่ในระหว่ำงกำร
เจรจำและจัดหำแหล่งเงินกู้จำกสถำบันกำรเงิน

การบริหารจัดการโครงการโรงแรม บริ ษัทฯ (โดยบริ ษัท เดอะ แพลทินมั สมุย จำกัด ) ได้ ว่ำจ้ ำงเครื อโรงแรมระดับ
โลกมำทำกำรบริ หำรโครงกำรโรงแรมทัง้ 2 ได้ แก่ InterContinental Hotels
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Group (IHG) โดยบริ ษัท เดอะ แพลทินมั สมุย จำกัด ได้ ลงนำมแต่งตัง้ IHG ให้
ทำหน้ ำที่บริ หำรโครงกำรโรงแรมทังสองเมื
้
่อวันที่ 22 ตุลำคม พ.ศ.2557 อย่ำงไร
ก็ตำม บริ ษัทฯ (โดยบริ ษัท เดอะ แพลทินมั สมุย จำกัด) จะเป็ นผู้ถือกรรมสิทธิ์ใน
ที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ ำง อำคำร งำนระบบสำธำรณูปโภคที่เกี่ยวข้ องกับกิจกำร
โรงแรม และเฟอร์ นิเจอร์ ทรัพย์สนิ ติดตรึงตรำ และอุปกรณ์ตำ่ งๆ ของโรงแรม
อุตสาหกรรมการท่ องเที่ยวและโรงแรมในเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
 ในช่วงปี พ.ศ.2550-2556 จำนวนนักท่องเที่ยวทังไทยและต่
้
ำงประเทศที่เข้ ำมำเที่ยวในเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์
ธำนี เพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ.2556 อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวและโรงแรมภำยในเกำะสำมำรถสร้ ำง
รำยได้ เป็ นจำนวนมำกให้ แก่แหล่งชุมชนภำยในเกำะ (ที่มำ: กำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) โดยอุตสำหกรรมกำร
ท่องเที่ยวและโรงแรมในเกำะสมุยมีกำรเติบโตอย่ำงต่อเนื่อง โดยได้ รับกำรสนับสนุนทำงด้ ำนต่ำงๆจำกหน่วยงำน
ภำครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้ อง อย่ำงต่อเนื่อง ทังนี
้ ้ กำรเปิ ดตลำดประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (ASEAN Economic
Community: AEC) จะเป็ นประโยชน์ตอ่ ธุรกิจกำรท่องเที่ยวและโรงแรมของเกำะสมุย ในอนำคต
 อย่ำงไรก็ ตำม สภำพกำรแข่งขันในธุรกิ จโรงแรมและรี สอร์ ทในเกำะสมุย ในปั จจุบัน ก็ ทวีควำมรุ นแรงมำกขึน้
เช่นกัน โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ.2556 มีจำนวนที่พกั กว่ำ 397 แห่ง และมีห้องพักจำนวนรวมกันกว่ำ 16,000
ห้ องในเกำะสมุย โดยมี chain โรงแรมระดับโลกที่มีชื่อเสียง (เช่น Starwood, Hilton, Accor, Marriott ฯลฯ) รวมถึง
chain โรงแรมระดับท้ องถิ่นที่มีชื่อเสียง (เช่น เซ็นทำรำ, ไมเนอร์ , อมำรี ฯลฯ) มำเปิ ดให้ บริ กำร (ที่มำ:
http://www.booking.com และ http://www.agoda.co.th)
ประโยชน์ /ข้ อดีจากการเข้ าลงทุนในโครงการโรงแรมที่เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ ธานี
กำรที่บริ ษัทฯ (โดยบริ ษัทย่อยคือบริ ษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด ) เข้ ำลงทุนในโครงกำรโรงแรมที่เกำะสมุย
จ.สุรำษฎร์ ธำนี ก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ กำรดำเนินธุรกิจโดยรวมของบริ ษัทฯ เนื่องจำก
 เป็ นกำรดำเนินกำรตำมแผนกำรขยำยธุรกิจในระยะยำวของทำงบริ ษัทฯที่เน้ นกำรลงทุนในโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์
เพื่อกำรพำณิชย์ที่มีทำเลที่ตงที
ั ้ ่ดีและมีศกั ยภำพในเชิงพำณิชย์ โดยกำรลงทุนในโครงกำรโรงแรมดังกล่ำวเป็ นกำร
ส่งเสริ มกำรดำเนินกำรในเชิ งพำณิ ช ย์ ในภำพรวมของบริ ษัทฯเนื่องจำกเป็ นโอกำสที่บริ ษัทฯจะได้ เข้ ำลงทุนใน
โครงกำรโรงแรมที่ให้ อตั รำกำไรสุทธิเฉลี่ยในระยะยำว (Average Long-Term Profitability) ในระดับที่ถือว่ำใช้ ได้
โดยมีอตั รำผลตอบแทนเฉลีย่ จำกกำรลงทุนในระยะยำว (Internal Rate of Return: IRR) อยูใ่ นระดับที่ใกล้ เคียงกับ
อัตรำผลตอบแทนขันต
้ ่ำที่บริ ษัทฯต้ องกำรจำกกำรลงทุนในโครงกำรโรงแรม
 ช่วยกระจำยควำมเสีย่ งทำงธุรกิจ (Business Risk) ของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยโดยรวม โดยกำรลดสัดส่วนรำยได้
ของทำงกลุม่ ที่โดยส่วนใหญ่มำจำกธุรกิจศูนย์ค้ำส่ง-ค้ ำปลีกให้ เช่ำเพื่อกำรพำณิชย์ โดยกำรพัฒนำและดำเนินธุรกิจ
โรงแรมที่เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ ธำนี จะทำให้ ธุรกิจดังกล่ำวได้ รับประโยชน์จำกกำรที่เกำะสมุยเป็ นศูนย์กลำงกำร
ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึง่ ของประเทศไทย ซึง่ ในแต่ละปี จะมีนกั ท่องเที่ยวทังชำวไทยและชำวต่
้
ำงประเทศมำเที่ยว
ที่เกำะสมุยเป็ นจำนวนมำก
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ความเสี่ยงที่สาคัญและแนวทางในการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับโครงการ
ประเภทความเสี่ยง

แนวทางการบริหารความเสี่ยง

ควำมเสีย่ งในกำรพัฒนำและก่อสร้ ำงโครงกำรให้  ศึก ษำและประเมิ น ควำมเป็ นไปได้ ใ นด้ ำ นต่ำ งๆในกำรด ำเนิ น
แล้ วเสร็ จ
โครงกำร รวมถึงปั จจัยควำมเสีย่ งต่ำงๆและแนวทำงในกำรบริ หำร
ควำมเสีย่ ง
 ศึ ก ษำผลกระทบด้ ำนสิ่ ง แวดล้ อ มในกำรพัฒ นำและด ำเนิ น
โครงกำร รวมถึ ง หำแนวทำงที่เ หมำะสมในกำรบริ ห ำรและลด
ผลกระทบจำกสิง่ แวดล้ อม (ถ้ ำมี)
 คัดเลือกผู้รับเหมำก่อสร้ ำงและพัฒนำโครงกำรที่มีประสบกำรณ์
ในกำรก่อสร้ ำงโครงกำรโรงแรม และมีกำรประสำนงำนและ
ติดตำมกำรทำงำนของผู้รับเหมำอย่ำงใกล้ ชิดและต่อเนื่อง และ
ร่ วมกันหำทำงออกในกรณีมีอุปสรรคหรื อข้ อจำกัดในกำรพัฒนำ
และก่อสร้ ำงโครงกำร
ควำมเสีย่ งจำกสภำพกำรแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจ  เน้ นกำรให้ บริ กำรที่ดีและสร้ ำงควำมประทับใจให้ แก่ลกู ค้ ำ
โรงแรมในเกำะสมุย
 กำรเตรี ยมควำมพร้ อมในด้ ำนต่ำงๆ เช่น คุณภำพกำรให้ บริ กำร
และบุคลำกร เพื่อให้ บริ กำรที่ดีและสร้ ำงควำมประทับใจให้ แก่
ลูกค้ ำ
ควำมเสี่ ย งจำกควำมไม่ แ น่ น อนของภำวะ  กำรสร้ ำงและประยุกต์ใช้ แผนกำรตลำดและส่งเสริ มกำรจำหน่ำย
เศรษฐกิ จ และกำรเมื อ งในประเทศ ซึ่ ง จะมี
ที่ มุ่ ง เจำะลู ก ค้ ำหลำยๆกลุ่ ม (ทั ง้ นัก ท่ อ งเที่ ย วชำวไทยและ
ผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรมและกำรท่องเที่ยวใน
ต่ำงประเทศ) โดยไม่พงึ่ พิงลูกค้ ำกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่ เป็ นพิเศษ
ประเทศไทย
 กำรเตรี ยมควำมพร้ อมในด้ ำนต่ำงๆ เช่น คุณภำพกำรให้ บริ กำร
และบุคลำกร เพื่อให้ บริ กำรที่ดีและสร้ ำงควำมประทับใจให้ แก่
ลูกค้ ำ
ในส่วนของสัญญำจ้ ำงบริ หำรโรงแรม Holiday Inn Express และโรงแรม Holiday Inn Resort สำมำรถดูรำยละเอียด
ในส่วนสัญญำสำคัญทำงธุรกิจที่บริ ษัท เดอะ แพลทินมั สมุย จำกัด ได้ ดำเนินกำรจัดทำและเป็ นคูส่ ญ
ั ญำ
ข้ อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับที่ดินมีผลกระทบต่ อการดาเนินโครงการโรงแรม
ข้ อกาหนดผังเมือง

ตำมประกำศผัง เมือ งรวม จ.สุร ำษฎร์ ธ ำนี พบว่ำที่ ดินที่ เป็ นที่ตั ง้ ของโครงกำร
โรงแรมตังอยู
้ ใ่ นเขตเมืองประเภท”ที่อยูอ่ ำศัยหนำแน่นน้ อย” (พื ้นที่สเี หลือง)

กฎหมายควบคุมอาคาร

ที่ดินตังอยู
้ ใ่ นเขตกำรปกครองท้ องถิ่นขององค์กำรบริ หำรส่วนตำบลบ่อผุด ดังนัน้
กำรขออนุญำตก่อสร้ ำง/ดัดแปลง/รื อ้ ถอนอำคำร จะต้ องยื่นขอใบอนุญ ำตต่อ
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หน่วยงำนข้ ำงต้ นก่อน
การเวนคืน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ.2557 ที่ดินไม่อยูใ่ นแนวเวนคืน

การถูกรอนสิทธิ

ไม่มี

กฎหมายอื่นๆ

ไม่มี

โครงการพัฒนาของรัฐ

ไม่มี

ความเหมือนและความแตกต่ างระหว่ างโครงการ เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ โครงการ เดอะ มาร์ เก็ต บาย
แพลทินัม และโครงการ เดอะ วอร์ ฟ สมุย
เพื่อให้ เกิดควำมเข้ ำใจที่ชดั เจนมำกยิ่งขึ ้นเกี่ยวกับควำมเหมือนและควำมแตกต่ำงระหว่ำงโครงกำร เดอะ แพลทินมั
แฟชัน่ มอลล์ (ซึง่ เป็ นโครงกำรที่ดำเนินกำรอยูใ่ นปั จจุบนั ) โครงกำร เดอะ มำร์ เก็ต บำย แพลทินมั (โครงกำรในอนำคต) และ
โครงกำร เดอะ วอร์ ฟ สมุย (โครงกำรซึ่งบริ ษัทฯเช่ำบริ หำรเป็ นระยะเวลำนำน 10 ปี โดยโครงกำรเริ่ มดำเนินกำรในช่วงต้ น
เดือนมกรำคม พ.ศ.2558) ตำรำงดังต่อไปนี ้จะแสดงกำรเปรี ยบเทียบลักษณะและแนวคิดทำงกำรตลำดที่สำคัญของแต่ละ
โครงกำร
ลักษณะและแนวคิดที่
สาคัญของโครงการ
ที่ตงของโครงกำร
ั้

โครงการ เดอะ แพลทินัม
แฟชั่น มอลล์

โครงการ เดอะ มาร์ เก็ต
บาย แพลทินัม

โครงการ เดอะ วอร์ ฟ
สมุย

(The Platinum Fashion Mall)

(The Market by Platinum)

(The Wharf Samui)

กึ่ ง ก ล ำ ง ร ะ ห ว่ ำ ง สี่ แ ย ก
ประ ตู น ำ้ แ ละ สี่ แ ย ก รำ ช
ประสงค์ กรุงเทพมหำนคร
อยู่ร ะหว่ ำ งกำรพัฒ นำและ
ก่อสร้ ำง โดยโครงกำรจะเริ่ ม
ดำเนินกำรในเชิงพำณิชย์ใน
ปี พ.ศ.2560
ตลำดนัด ติ ด แอร์ ใ นย่ ำ นใจ
กลำงเมื อ งแห่ ง แรกของ
กรุ งเทพมหำนคร ที่มีสินค้ ำ
และบริ กำรที่ ห ลำกหลำย
และครบครั น และเน้ น กำร
ขำยปลีก
จะปล่ อ ยเช่ ำ พื น้ ที่ แ บบสัน้
เกือบทังหมด
้

หำดบ่ อ ผุ ด เกำะสมุ ย จ .สุ
รำษฎร์ ธำนี

สีแ่ ยกประตูน ้ำ
กรุงเทพมหำนคร

สถำนะของโครงกำร (ณ ด ำเนิ น กำรในเชิ ง พำณิ ช ย์
วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ.2558) แล้ ว

แนวคิ ด ทำงกำรตลำดของ ศูน ย์ ค้ำ ส่ง -ปลีก เสือ้ ผ้ ำ และ
โครงกำร (Marketing Concept สินค้ ำแฟชัน่ แบบครบวงจร
and Positioning)

ลัก ษณะของกำรปล่อ ยเช่ ำ มีกำรผสมผสำนทังแบบกำร
้
พื ้นที่
ปล่อยเช่ำพืน้ ที่แบบสันและ
้
แบบยำว
ผู้ เช่ ำ พื น้ ที่ ก ลุ่ ม เป้ ำหมำย ผู้ป ระกอบกำรค้ ำ ส่ง เสื ้อผ้ ำ เน้ นกำรปล่อยเช่ำพื ้นที่ให้ แก่
หลัก
และสินค้ ำแฟชั่น สำขำของ ผู้ป ระกอบกำรที่ มี ป ระเภท
ส่วนที่ 2.2.6 หน้ ำที่ 10

เริ่ มด ำเนิ น กำรอย่ ำ งเป็ น
ทำงกำรเมื่อวันที่ 1 มกรำคม
พ.ศ.2558
Community Mall ติ ด
ชำยหำดแห่ง แรกของเกำะ
สมุย

จะปล่ อ ยเช่ ำ พื น้ ที่ แ บบสัน้
เกือบทังหมด
้
ผู้เ ช่ ำ พื น้ ที่ ภ ำยในโครงกำร
เ ด อ ะ ว อ ร์ ฟ ส มุ ย จ ะ
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ลักษณะและแนวคิดที่
สาคัญของโครงการ

โครงการ เดอะ แพลทินัม
แฟชั่น มอลล์

โครงการ เดอะ มาร์ เก็ต
บาย แพลทินัม

โครงการ เดอะ วอร์ ฟ
สมุย

(The Platinum Fashion Mall)

(The Market by Platinum)

(The Wharf Samui)

ธนำคำรพำณิชย์ ร้ ำนอำหำร ธุร กิ จ ที่ มี ค วำมหลำกหลำย ประกอบไปด้ วยร้ ำนอำหำร,
ผู้จดั จำหน่ำยโทรศัพท์มือถือ มำกกว่ำของ The Platinum ร้ ำนมิ นิ ช้ อ ป (เช่ น ร้ ำนขำย
และอุปกรณ์ ฯลฯ
Fashion Mall โดยสิ น ค้ ำ เสื ้อผ้ ำและชุดว่ำยน ้ำ), ร้ ำน
ประเภทเสื ้อผ้ ำ สินค้ ำแฟชั่น ขำยเครื่ อ งประดับ กระเป๋ ำ
เครื่ องประดับและเครื่ องหนัง รองเท้ ำ, ร้ ำนขำยของที่ระลึก
จะมี เ พี ย งร้ อยละ 28 ของ กรอบรู ป ภำพวำด ดอกไม้
ร้ ำนค้ ำ ในโครงกำรทัง้ หมด ป ร ะ ดิ ษ ฐ์ , ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ำ ร
ส่ ว น อี ก ร้ อ ย ล ะ 7 2 เ ป็ น ท ำ ง ก ำ ร เ งิ น เ ช่ น ร้ ำ น
ร้ ำนอำหำร ร้ ำนจำหน่ำยของ แ ล ก เ ป ลี่ ย น เ งิ น ต ร ำ
ที่ ร ะ ลึ ก ร้ ำ น สิ น ค้ ำ ต่ำงประเทศ ตู้ ATM, ร้ ำน
เครื่ องประดับ ของเล่น และ นวดและสปำ ร้ ำนสะดวกซื ้อ
ข อ ง ต ก แ ต่ ง บ้ ำ น outlet ผู้ให้ บริ กำรท่องเที่ยวและนำ
บริ กำรเสริ มสุ ข ภำพและ เที่ ย ว ซุ้ ม อำหำร (คำวควำมงำม Supermarket ฯลฯ หวำน) ฯลฯ
กลุม่ ลูกค้ ำเป้ำหมำยที่มำซื ้อ ผู้ มำซื อ้ เสื อ้ ผ้ ำและสิ น ค้ ำ ค น ท ำ ง ำ น ผู้ อ ยู่ อ ำ ศั ย นักท่องเที่ยวทังไทยและ
้
สินค้ ำ และใช้ บริ กำรภำยใน แฟชั่นเพื่อนำไปจำหน่ำยต่อ นักเรี ยน นัก ศึกษำที่ทำงำน ต่ำงประเทศที่เข้ ำมำ
โครงกำร
หรื อนำไปใช้ เอง
พัก อำศัย หรื อ เรี ย นหนัง สือ ท่องเที่ยวในเกำะสมุย จ.สุ
อยู่ในย่ำนรำชประสงค์ และ รำษฎร์ ธำนี
พื ้น ที่ ใ ก ล้ เ คี ย ง ร ว ม ถึ ง
นักท่องเที่ยวชำวต่ำ งชำติ ที่
เข้ ำมำท่องเที่ยวในย่ำนรำช
ประสงค์
เป้ำหมำยที่สำคัญร่วมกัน
ไม่เน้ นกำรจัดจำหน่ำยสินค้ ำแบรนด์เนม แต่สง่ เสริ มกำรประกอบธุรกิจของธุรกิจขนำดกลำง
และขนำดเล็กทีเ่ ป็ นของคนไทย (SME Business)
การพัฒนาและก่ อสร้ างโครงการ Bangkok Skyline
บริ ษัทฯและกลุม่ เกษร (ซึ่งเป็ นผู้พฒ
ั นำและบริ หำรโครงกำรศูนย์กำรค้ ำรำยสำคัญรำยหนึ่งในย่ำนรำชประสงค์ และ
ไม่ได้ มีควำมสัมพันธ์ กบั บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย) ได้ ร่วมทุนกันจัดตังบริ
้ ษั ท แบงคอก สกำยไลน์ จำกัด (BS) เมื่อวันที่ 22
เมษำยน พ.ศ.2554 เพื่อดำเนินกำรบริ หำรโครงกำรก่อสร้ ำง รวมถึงบริ หำรจัดกำรสำหรับสะพำนทำงเชื่อมระหว่ำงสถำนี
รถไฟฟ้ำ BTS ชิดลมและศูนย์กำรค้ ำและอำคำรพลำซ่ำที่สำคัญในย่ำนรำชประสงค์ อันได้ แก่ อำคำรอัมริ นทร์ พลำซ่ำ อำคำร
เกษรพลำซ่ำ และอำคำรที่จะก่อสร้ ำงขึ ้นในอนำคตของกลุม่ เกษร ห้ ำงสรรพสินค้ ำบิ๊กซี ซูเปอร์ เซ็นเตอร์ โครงกำรในอนำคตที่
จะก่อสร้ ำงขึ ้นของบริ ษัท เดอะ แพลทินมั มำร์ เก็ต จำกัด (โครงกำร เดอะ มำร์ เก็ต บำย แพลทินมั ) อำคำรโรงแรม โนโวเทล
กรุงเทพ แพลทินมั ประตูน ้ำ และโครงกำรศูนย์แฟชัน่ ค้ ำส่ง เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ (รวมเรี ยกว่ำ “โครงการ Bangkok
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Skyline”) โดยมีวตั ถุประสงค์ในกำรพัฒนำและก่อสร้ ำงโครงกำร Bangkok Skyline โดยบริ ษัทฯและกลุม่ เกษร เพื่อทำให้ กำร
เดินทำงสัญจรไปมำระหว่ำงโครงกำรศูนย์กำรค้ ำและอำคำรพลำซ่ำที่สำคัญต่ำงๆในย่ำนรำชประสงค์เป็ นไปได้ อย่ำงสะดวก
และรวดเร็ วยิ่งขึ ้น ซึ่งจะทำให้ จำนวนนักท่องเที่ยวและผู้มำซื ้อสินค้ ำและใช้ บริ กำรของผู้ประกอบกำรที่เช่ำพื ้นที่ในโครงกำร
อสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรพำณิชย์ของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย (ซึง่ รวมถึงโครงกำร เดอะ มำร์ เก็ต บำย แพลทินมั โครงกำรศูนย์
แฟชัน่ ค้ ำส่ง เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ และโรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ แพลทินมั ประตูน ้ำ) และของกลุม่ เกษรเพิ่มมำกขึ ้น
ตำมไปด้ วยในระยะยำว
ทังนี
้ ้ บริ ษัท แบงคอก สกำยไลน์ จำกัด (BS) ได้ ทำสัญญำต่อเชื่อมพื ้นที่ ฉบับลงวันที่ 1 สิงหำคม พ.ศ.2556 กับบริ ษัท
ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหำชน) (BTS) ซึง่ ได้ รับสัมปทำนในกำรดำเนินโครงกำรรถไฟลอยฟ้ ำ BTS อำยุนำน 30
ปี จำกกรุงเทพมหำนคร โดยสัญญำต่อเชื่อมพื ้นที่ดงั กล่ำวอนุญำตให้ BS ดำเนินกำรพัฒนำและก่อสร้ ำงโครงกำร Bangkok
Skyline เพื่อต่อเชื่อมกับสถำนีรถไฟฟ้ ำ BTS ชิดลม โดยตำมสัญญำดังกล่ำวอนุญำตให้ BS สำมำรถใช้ ทำงเชื่อมของ
โครงกำร Bangkok Skyline โดยมีกำหนดระยะเวลำเท่ำกับระยะเวลำสัมปทำนในกำรดำเนินกำรบริ หำรระบบกำรเดิน
รถไฟฟ้ำที่ BTS ได้ รับจำกกรุงเทพมหำนคร โดยตลอดอำยุของสัญญำต่อเชื่อมพื ้นที่ BS จะต้ องปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขในสัญญำ
ดังกล่ำวซึง่ รวมถึงกำรดำเนินกำรก่อสร้ ำงทำงเชื่อม ระยะเวลำกำรใช้ ทำงเชื่อม กำรบำรุ งรักษำและซ่อมแซมทำงเชื่อม ฯลฯ
อย่ำงเคร่งครัด
ทังนี
้ ้ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกำยน พ.ศ.2556 BS ได้ ทำสัญญำร่ วมทุนโครงกำรทำงเชื่อมอำคำรในย่ำนรำชประสงค์
(Bangkok Skyline) กับบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย กลุม่ เกษรและสมำคมผู้ประกอบวิสำหกิจในย่ำนรำชประสงค์ ซึ่งสัญญำ
ดังกล่ำวมีเงื่อนไขที่สำคัญ อันได้ แก่
1) กำรกำหนดให้ บริ ษัทฯและกลุม่ เกษรต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบภำระค่ำใช้ จ่ำยที่เกิดขึ ้นและเกี่ยวข้ องกับกำรออกแบบ
พัฒนำและก่อสร้ ำงโครงกำร Bangkok Skyline โดยค่ำใช้ จ่ำยที่เกี่ยวกับ กำรออกแบบ พัฒนำและก่อสร้ ำง
โครงกำร Bangkok Skyline ในส่วนที่มีกำรก่อสร้ ำงบนเขตที่ดินที่เป็ นที่ตงอำคำรของเจ้
ั้
ำของอำคำรรำยใด ก็ให้
เจ้ ำของอำคำรรำยนัน้ ๆเป็ นผู้รับผิดชอบค่ำใช้ จ่ำยในกำรออกแบบ พัฒนำและก่อสร้ ำง ส่วนกำรออกแบบ
พัฒนำและก่อสร้ ำงโครงกำร Bangkok Skyline ในส่วนที่อยูบ่ นที่ดินสำธำรณะของกรุ งเทพมหำนคร ค่ำใช้ จ่ำย
ที่เกิดขึ ้นและเกี่ยวข้ องกับกำรออกแบบ พัฒนำและก่อสร้ ำงโครงกำร Bangkok Skyline ซึ่งต้ องรับผิดชอบ
ร่วมกันระหว่ำงบริ ษัทฯและกลุม่ เกษรให้ เป็ นไปตำมอัตรำที่กำหนดไว้ ในสัญญำร่ วมทุน ซึ่งอัตรำดังกล่ำวได้ รับ
ควำมเห็นชอบร่วมกันระหว่ำงบริ ษัทฯและกลุม่ เกษร
2) กำรกำหนดระยะเวลำกำรใช้ ประโยชน์จำกทำงเชื่อมเท่ำกับระยะเวลำสัมปทำนกำรดำเนินกำรบริ หำรระบบ
ทำงเดินรถไฟฟ้ ำซึ่ง BTS ได้ รับจำกกรุ งเทพมหำนคร โดยระยะเวลำกำรใช้ ทำงเชื่อมในแต่ละส่วนของเจ้ ำของ
อำคำรในโครงกำร Bangkok Skyline แต่ละรำย ต้ องไม่เกินระยะเวลำที่เจ้ ำของอำคำรนันมี
้ สทิ ธิตำมสัญญำเช่ำ
ที่ดินและสิทธิที่ตนเองมีอยูบ่ นที่ดินนัน้
3) ทำงเชื่อมส่วนที่สร้ ำงในเขตที่ดินที่ตงอำคำรใดให้
ั้
เป็ นกรรมสิทธิ์ ของเจ้ ำของอำคำรนัน้ โดยเจ้ ำของอำคำรใน
โครงกำร Bangkok Skyline แต่ละรำยตกลงให้ BS มีสิทธิในกำรบริ หำรจัดกำรทำงเชื่อม ส่วนสิ่งก่อสร้ ำงตำม
สัญญำที่ก่อสร้ ำงบนพื ้นที่สำธำรณะจะต้ องยกให้ เป็ นกรรมสิทธิ์ของกรุ งเทพมหำนคร โดยกรุ งเทพมหำนครจะ
ส่งมอบสิทธิในกำรบริ หำรจัดกำรทำงเชื่อมให้ แก่ BS ดำเนินกำรต่อไป
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4) BS ไม่ได้ มีหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรออกแบบ พัฒนำและก่อสร้ ำงโครงกำร Bangkok Skyline (ซึ่งเป็ น
หน้ ำที่ของบริ ษัทฯและกลุ่มเกษร) โดยตำมสัญญำร่ วมทุน BS มีหน้ ำที่ได้ แก่ กำรบริ หำรจัดกำรโครงกำร
Bangkok Skyline กำรเป็ นตัวแทนของเจ้ ำของอำคำรในโครงกำร Bangkok Skyline ในกำรเจรจำ
ประสำนงำน ทำสัญ ญำหรื อข้ อ ตกลงกับ หน่ว ยงำนต่ำ งๆเพื่อ กำรด ำเนิ น โครงกำร กำรด ำเนิ น กำรออก
กฎระเบียบกำรบริ หำรจัดกำรทำงเชื่ อมสำหรั บใช้ เป็ นมำตรฐำนกำรออกแบบ ก่อสร้ ำงและกำรดำเนินกำร
บริ หำรจัดกำรทำงเชื่อม กำรควบคุมกำรบริ หำรจัดกำรทำงเชื่อม กำรออกกฏระเบียบปฏิบตั ิในกำรใช้ ทำงเชื่อม
สำหรับเจ้ ำของอำคำรและประชำชนผู้ใช้ ทำงเชื่อม และกำรติดตำมและควบคุมให้ เจ้ ำของอำคำรในโครงกำร
Bangkok Skyline แต่ละรำย ปฏิบตั ิตำมกฎระเบียบที่เกี่ยวข้ องและกฎระเบียบที่ BS ได้ กำหนดไว้
ทังนี
้ ้ กำรออกแบบ พัฒนำและก่อสร้ ำงโครงกำร Bangkok Skyline จะเป็ นกำรดำเนินกำรโดยบริ ษัทฯและกลุม่ เกษร
โดยที่ทงบริ
ั ้ ษัทฯและกลุ่มเกษรไม่จำเป็ นต้ องพัฒนำและก่อสร้ ำงโครงกำร Bangkok Skyline ในส่วนที่แต่ละฝ่ ำยรับผิดชอบ
(ส่วนที่ผ่ำนที่ดินที่เป็ นที่ตงั ้ ของโครงกำรอสังหำริ มทรั พย์ เพื่อกำรพำณิชย์ ของแต่ละฝ่ ำย) ไปพร้ อมกัน ในส่วนของกำร
ออกแบบ พัฒนำและก่อสร้ ำงโครงกำร Bangkok Skyline โดยบริ ษัทฯซึ่งคำดว่ำจะมีต้นทุนในกำรออกแบบ พัฒนำและ
ก่อสร้ ำงโครงกำรประมำณ 300 ล้ ำนบำทนัน้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ.2557 แบบกำรก่อสร้ ำงโครงกำร Bangkok Skyline
ในส่วนที่บริ ษัทฯจะรับผิดชอบในกำรพัฒนำและก่อสร้ ำงนัน้ ได้ รับอนุมตั ิและเห็นชอบจำก BTS แล้ วในเบื ้องต้ น รวมถึง
บริ ษัทฯได้ รับใบอนุญำตก่อสร้ ำงโครงกำรจำกกรุงเทพมหำนครแล้ ว แต่อยู่ระหว่ำงกำรขออนุญำตเพื่อปรับปรุ งแก้ ไขแบบ ซึ่ง
บริ ษัทฯคำดว่ำแบบกำรก่อสร้ ำงโครงกำร Bangkok Skyline ในส่วนที่บริ ษัทฯจะเป็ นผู้พฒ
ั นำและก่อสร้ ำงจะได้ รับควำมเห็น
ชอบร่วมกันขันสุ
้ ดท้ ำยจำกทังกรุ
้ งเทพมหำนครและ BTS ภำยในเดือนกุมภำพันธ์ ของปี พ.ศ.2558 โดยกำรก่อสร้ ำงโครงกำร
Bangkok Skyline ในส่วนที่บริ ษัทฯจะเป็ นผู้รับผิดชอบจะเริ่ ม ดำเนินกำรอย่ำงเต็มรู ปแบบภำยในไตรมำสที่ 1 ของปี
พ.ศ.2558 หลังจำกแบบกำรก่อสร้ ำงได้ รับกำรพิจำรณำและเห็นชอบจำกทังกรุ
้ งเทพมหำนครและ BTS และโครงกำร
Bangkok Skyline ในส่วนดังกล่ำวจะเริ่ มเปิ ดใช้ งำนในเฟสแรกในช่วงไตรมำสที่ 1 ของปี พ.ศ.2559
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