บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

2.2.8 ข้ อมูลสำคัญอื่น
2.2.8.1

นโยบำยและแนวทำงกำรดำเนินกำรกับบริษัทที่เกี่ยวข้ องและอำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์

ในกำรนำกลุม่ บริ ษัทแพลทินมั (ซึ่งประกอบด้ วยบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย 100% อันได้ แก่ บริ ษัท เดอะ แพลทินมั
มำร์ เก็ต จำกัด บริ ษัท เดอะ แพลทินมั สมุย จำกัด และบริ ษัท แพลทินมั พลำซ่ำ จำกัด รวมถึงบริ ษัทร่ วมที่บริ ษัทฯถือหุ้นอยู่
ร้ อยละ 49.90 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมด
้
คือ บริ ษัท แบงคอก สกำยไลน์ จำกัด ) เข้ ำจดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในครัง้ นี ้ ในกำรพิจำรณำนำบริ ษัทที่จะรวมเข้ ำเป็ นกลุม่ บริ ษัทแพลทินมั เพื่อเข้ ำจดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทำงคณะกรรมกำรของบริ ษัทได้ พิจำรณำปั จจัยต่ำงๆที่เกี่ยวข้ อง อันได้ แก่ ศักยภำพและ
แนวโน้ มกำรเจริ ญเติบโตทำงธุรกิจ ควำมสำมำรถในกำรทำกำไรทังในปั
้ จจุบนั และในอนำคต ขนำดของกิจกำรและฐำนะ
ทำงกำรเงิน ควำมเกี่ยวข้ องและกำรสนับสนุนธุรกิจหลักของกลุม่ บริ ษัทแพลทินมั ควำมน่ำสนใจและควำมเป็ นไปได้ ในกำร
พัฒนำโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรพำณิชย์ (Commercial Property) โครงกำรใหม่ ผลกระทบจำกกำรนำแต่ละกิจกำร
เข้ ำมำรวมในกลุม่ บริ ษัทแพลทินมั ต่องบกำรเงินรวมของกลุม่ บริ ษัทแพลทินมั กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องของสำนักงำน กลต. และ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ จำกกำรพิจำรณำปั จจัยดังกล่ำวร่วมกันทังหมด
้
ทำให้ ในกำรนำกลุม่ บริ ษัทแพลทินมั เข้ ำ
จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในครัง้ นี ้ ไม่ได้ มีกำรนำบริ ษัทบำงบริ ษัทที่มีควำมเกี่ยวข้ องกับกลุ่ม บริ ษัท
แพลทินมั โดยกำรมีผ้ ถู ือหุ้นใหญ่ร่วมกัน และ/หรื อมีผ้ มู ีอำนำจควบคุมร่ วมกัน และ/หรื อมีกรรมกำรร่ วมกัน และ/หรื อมีญำติ
สนิทของกรรมกำรผู้มีอำนำจควบคุมเป็ นกรรมกำรและ/หรื อผู้ถือหุ้นในบริ ษัทดังกล่ำว มำรวมเป็ นกลุม่ บริ ษัทแพลทินมั เพื่อ
เข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่ งลักษณะกำรดำเนินธุรกิจ ควำมสัมพันธ์ ของกลุม่ บริ ษัทแพลทินมั กับ
แต่ละบริ ษัท สำเหตุในกำรไม่นำบริ ษัทดังกล่ำวเข้ ำร่ วมเป็ นกลุม่ บริ ษัทแพลทินมั เพื่อเข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ แห่ง
ประเทศไทย รวมถึงมำตรกำรในกำรป้องกันควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึ ้น สำมำรถแสดงได้ ดงั ตำรำงดังต่อไปนี ้

ส่วนที่ 2.2.8 หน้ ำที่ 1

บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

ชื่อบริษัทที่
เกี่ยวข้ อง

ลักษณะกำรดำเนิน
ธุรกิจ

ควำมสัมพันธ์ กับกลุ่ม
บริษัทแพลทินัม

บริ ษั ท เอส.ซี . ใ ห้ เ ช่ ำ ช่ ว ง พื ้ น ที่
พี.แมเนจเมนท์ บำงส่วนในศูนย์กำรค้ ำ
จำกัด
MBK Center เพื่อกำร
พำณิชย์

มี ก ร ร ม ก ำ ร ร่ ว ม กั น
ได้ แ ก่ นำยสุร ชัย โชติ
จุ ฬ ำงกู ร นำยชั ช วำล
พงษ์ สุ ท ธิ มนั ส และ
นำยพิ รุ ณ ลิม ปิ วิ วัฒ น์
กุล และมี ผ้ ูถื อ หุ้น
ใ ห ญ่ ร่ ว ม กั น ไ ด้ แ ก่
นำยสุรชัย โชติจุฬำงกูร
นำงปั ญจพร โชติจุฬำง
กู ร นำยชั ช วำล พงษ์
สุ ท ธิ ม นั ส แ ละ นำ ย
พิรุณ ลิมปิ วิวฒ
ั น์กลุ

บริ ษัท
แพลทินมั
สแควร์ จำกัด

สำเหตุไม่ นำมำรวมในกลุ่มบริษัท
แพลทินัมเพื่อเข้ ำจดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
บริ ษั ท เอส.ซี .พี .แมเนจเมนท์ จ ำกั ด
ไม่ได้ ให้ เ ช่ำ ช่ว งพืน้ ที่บ ำงส่วนใน MBK
Center อีกต่อไป เนื่องจำกสัญญำเช่ำ
พื ้นที่ที่บริ ษัทดังกล่ำวทำกับเจ้ ำของพื ้นที่
เดิมครบกำหนดอำยุเมื่อสิ ้นปี พ.ศ.2556
และไม่มีกำรต่ออำยุสญ
ั ญำเช่ำพื ้นที่อีก
ต่อไป

มำตรกำรป้องกันควำมขัดแย้ ง
ทำงผลประโยชน์ ท่ อี ำจเกิดขึน้

1) กรรมกำรผู้มีอำนำจควบคุมของกลุม่ บริ ษัทแพลทินมั จะติดตำมไม่ให้ บริ ษัท
ดังกล่ำวดำเนินธุรกิจใดๆไม่ว่ำในปั จจุบนั หรื อในอนำคตที่จะมีลกั ษณะเป็ น
กำรแข่งขันกับธุรกิจของกลุม่ บริ ษัทแพลทินมั ไม่ว่ำที่มีอยู่ในปั จจุบนั หรื อที่จะ
ได้ มีกำรพัฒนำเพิ่มเติมในอนำคต
2) กรรมกำรผู้มีอำนำจควบคุมของกลุม่ บริ ษัทแพลทินมั จะติดตำมและดูแลมิให้
บริ ษัท เอส.ซี.พี.แมเนจเมนท์ จำกัด มีกำรดำเนินกำรใดๆไม่ว่ำทำงตรงหรื อ
ทำงอ้ อมอันอำจเป็ นกำรขัดต่อผลประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของกลุม่ บริ ษัทแพลทินมั
ทังไม่
้ วำ่ ในปั จจุบนั และหรื อในอนำคต
3) ในกรณีที่กลุม่ บริ ษัทแพลทินมั จำเป็ นต้ องมีกำรทำรำยกำรทำงธุรกิจใดๆกับ
บริ ษัท เอส.ซี.พี.แมเนจเมนท์ จำกัด จะต้ องมีกำรดำเนินกำรตำมขันตอนกำร
้
พิจ ำรณำและอนุมัติ กำรท ำรำยกำร โดยพิจ ำรณำถึ งควำมจำเป็ น ควำม
สมเหตุสมผลในกำรเข้ ำทำรำยกำร โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของทำง
กลุ่ม และจะดำเนินกำรให้ มีกำรทำรำยกำรต่ำงๆกับบริ ษัทดังกล่ำว เสมือน
หนึง่ กับกำรทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก (Arm’s Length Basis)
4) ทัง้ นี ้ ได้ มี ก ำรจดทะเบี ย นเลิ ก บริ ษั ท ดัง กล่ำ ว ซึ่ ง นำยทะเบี ย นได้ รั บ จด
ทะเบียนไว้ แล้ ว เมื่อวันที่ 1 สิงหำคม พ.ศ. 2557 แต่ขณะนีย้ ังไม่ได้ จด
ทะเบียนเสร็ จกำรชำระบัญชี
พั ฒ นำ ก่ อ สร้ ำงและ มีกรรมกำรร่วมกันได้ แก่ ระยะเวลำในกำรพัฒ นำ ก่ อ สร้ ำงและ 1) กรรมกำรผู้มีอำนำจควบคุมของกลุม่ บริ ษัทแพลทินมั จะติดตำมและดูแลมิให้
บริ ห ำรโครงกำรเฉลิ ม นำยสุรชัย โชติจุฬำงกูร ดำเนินกำรในเชิ งพำณิ ชย์ ของโครงกำร
บริ ษั ท แพลทิ นัม สแควร์ จ ำกัด มี ก ำรด ำเนิ น กำรใดๆไม่ว่ ำ ทำงตรงหรื อ
ลำภ ซึ่ ง เป็ นโครงกำร นำงปั ญจพร โชติจุฬำง เฉลิมลำภยังไม่มีควำมชัดเจน เนื่องจำก
ทำงอ้ อมอันอำจเป็ นกำรขัดต่อผลประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของกลุม่ บริ ษัทแพลทินมั
ส่วนที่ 2.2.8 หน้ ำที่ 2

บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

ชื่อบริษัทที่
เกี่ยวข้ อง

ลักษณะกำรดำเนิน
ธุรกิจ

ควำมสัมพันธ์ กับกลุ่ม
บริษัทแพลทินัม

อสั ง หำริ มทรั พ ย์ เ พื่ อ
กำรพำณิ ชย์ อี ก แห่ ง
หนึ่ ง ที่ จ ะพัฒ นำขึ น้ ใน
ย่ำนประตูน ้ำในอนำคต
(แพลทิ นั ม สแควร์ ยั ง
ไม่ ไ ด้ เริ่ มพั ฒ นำและ
ก่อสร้ ำงโครงกำรเฉลิม
ลำภ)

กู ร นำยชั ช วำล พงษ์
สุทธิ มนัสและนำยพิรุณ
ลิมปิ วิวฒ
ั น์กุล และมีผ้ ู
ถื อ หุ้ น ใ ห ญ่ ร่ ว ม กั น
ได้ แก่ นำยสุร ชั ย โชติ
จุ ฬ ำงกู ร นำงปั ญ จพร
โ ช ติ จุ ฬ ำ ง กู ร น ำ ย
ชัช วำล พงษ์ สุท ธิ ม นัส
และนำยพิ รุ ณ ลิ ม ปิ
วิวฒ
ั น์กลุ

สำเหตุไม่ นำมำรวมในกลุ่มบริษัท
แพลทินัมเพื่อเข้ ำจดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
สำนักงำนทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริ ย์
ซึ่ ง เป็ นเจ้ ำของที่ ดิ น ที่ เ ป็ นที่ ตั ง้ ของ 2)
โครงกำรดังกล่ำวกำลังอยู่ในระหว่ำงกำร
เจรจำกับผู้เช่ำพื ้นที่เดิมบำงส่วนให้ ย้ำย
อ อ ก จ ำ ก พื ้น ที่ ป ร ะ ก อ บ กั บ ก ำ ร
ดำเนินกำรพัฒนำและก่อสร้ ำงโครงกำร
ดังกล่ำวจนสำมำรถเริ่ มดำเนินกำรในเชิง
พำณิ ช ย์ ไ ด้ ยั ง ต้ องใช้ ระยะเวลำอี ก 3)
พ อ ส ม ค ว ร ดั ง นั ้น ก ำ ร น ำ บ ริ ษั ท
แพลทิ นัม สแควร์ จำกัด และโครงกำร
เฉลิม ลำภเข้ ำ มำเป็ นส่ว นหนึ่งของกลุ่ม
บริ ษั ท แพลทิ นัม เพื่ อ เข้ ำ จดทะเบี ย นใน
ตลำดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยอำจ
ก่อให้ เกิ ดควำมเสี่ยงในกำรพัฒนำและ
ดำเนินโครงกำร รวมถึงควำมเสี่ยงทำง 4)
กำรเงินแก่ทำงกลุม่ บริ ษัทแพลทินมั และผู้
ถือหุ้นโดยไม่จำเป็ น

มำตรกำรป้องกันควำมขัดแย้ ง
ทำงผลประโยชน์ ท่ อี ำจเกิดขึน้
ทังไม่
้ วำ่ ในปั จจุบนั และหรื อในอนำคต
ในกรณีที่กลุม่ บริ ษัทแพลทินมั จำเป็ นต้ องมีกำรทำรำยกำรทำงธุรกิจใดๆกับ
บริ ษัท แพลทินมั สแควร์ จำกัด จะต้ องมีกำรดำเนินกำรตำมขัน้ ตอนกำร
พิจ ำรณำและอนุมัติก ำรท ำรำยกำร โดยพิ จ ำรณำถึ ง ควำมจ ำเป็ น ควำม
สมเหตุสมผลในกำรเข้ ำทำรำยกำร โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของทำง
กลุ่ม และจะดำเนินกำรให้ มีกำรทำรำยกำรต่ำงๆกับบริ ษัทดังกล่ำว เสมือน
หนึง่ กับกำรทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก (Arm’s Length Basis)
ผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท แพลทินมั สแควร์ จำกัด ตกลง
ให้ สทิ ธิในกำรปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) แก่บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย
ในกำรซื ้อหุ้นของบริ ษัท แพลทินมั สแควร์ จำกัด หรื อเข้ ำลงทุนโดยตรงใน
โครงกำรในอนำคตที่ จ ะด ำเนิ น กำรโดยบริ ษั ท ดัง กล่ ำ ว (ตำมแต่ ที่
คณะกรรมกำรของบริ ษั ทฯจะได้ ด ำเนิ น กำรศึก ษำและพิ จ ำรณำถึ งควำม
เหมำะสมในภำยหลัง) เมื่อกำรพัฒนำและก่อสร้ ำงโครงกำรดังกล่ำวมีควำม
ชัดเจนมำกยิ่งขึ ้น
นอกจำกนี ้ บริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย่อ ยยัง มี สิ ท ธิ ที่ จ ะขอซื อ้ หุ้น ของแพลทิ นัม
สแควร์ หรื อโครงกำรเฉลิมลำภ (ตำมแต่ที่คณะกรรมกำรบริ ษัทจะได้ พิจำรณำ
ถึงควำมเหมำะสมของรู ปแบบกำรลงทุนในภำยหลัง ) เมื่อกำรพัฒนำและ
ก่อสร้ ำงโครงกำรมีควำมชัดเจนมำกยิ่งขึ ้นในในอนำคต

3) ในกำรเข้ ำลงทุนในหุ้นของบริ ษัท แพลทินมั สแควร์ จำกัด หรื อในโครงกำรในเชิง
พำณิชย์ในอนำคตที่จะดำเนินกำรโดยบริ ษัทดังกล่ำว (แล้ วแต่กรณี ) บริ ษัทฯจะ
ส่วนที่ 2.2.8 หน้ ำที่ 3

บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

ชื่อบริษัทที่
เกี่ยวข้ อง

ลักษณะกำรดำเนิน
ธุรกิจ

ควำมสัมพันธ์ กับกลุ่ม
บริษัทแพลทินัม

สำเหตุไม่ นำมำรวมในกลุ่มบริษัท
แพลทินัมเพื่อเข้ ำจดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย

มำตรกำรป้องกันควำมขัดแย้ ง
ทำงผลประโยชน์ ท่ อี ำจเกิดขึน้
ประเมินรำคำที่เหมำะสมสำหรับใช้ พิจำรณำตัดสินใจเข้ ำลงทุนในบริ ษัท แพลทินมั
สแควร์ จำกัด หรื อเข้ ำลงทุนในโครงกำรเฉลิมลำภโดยตรง กรรมกำรผู้มีอำนำจ
ควบคุมของบริ ษัท แพลทินมั สแควร์ จำกัด (ซึ่งเป็ นกรรมกำรผู้มีอำนำจควบคุม
ของบริ ษัทฯ เช่นเดียวกัน ) ตกลงจะไม่พฒ
ั นำ ก่อสร้ ำงและดำเนินโครงกำรเฉลิม
ลำภ ไม่ว่ำด้ วยตนเองหรื อ ผ่ำนผู้ที่เกี่ ยวข้ อง โดยกรรมกำรผู้มีอำนำจควบคุม
ดังกล่ำวตกลงให้ บริ ษัทฯเป็ นผู้ดำเนินกำรพัฒนำ ก่อสร้ ำงและดำเนินโครงกำรเฉลิม
ลำภ เมื่อกำรพัฒนำและก่อสร้ ำงโครงกำรดังกล่ำวมีควำมชัดเจนในอนำคต โดย
บริ ษัทฯและบริ ษัท แพลทินมั สแควร์ จำกัด ผู้ขำยตกลงให้ รำคำโอนเพื่อเข้ ำลงทุน
ในโครงกำรเฉลิมลำภพิจำรณำตำมรำคำยุติธรรมของสิทธิ กำรเช่ำที่ดินจำกกำร
ประเมินตำมควำมเห็นทำงวิชำชีพของผู้ประเมินรำคำทรัพย์สินอิสระที่ได้ รับควำม
เห็นชอบจำกสำนักงำน ก.ล.ต. โดยบริ ษัท แพลทินมั สแควร์ จำกัด ในฐำนะผู้ขำย
จะพิจำรณำให้ อำจมีสว่ นลดจำกรำคำประเมินตำมควำมเหมำะสม ทังนี
้ ้ ควำมเห็น
เกี่ยวกับกำรประเมินรำคำยุติธรรมของสิทธิ กำรเช่ำที่ดินดังกล่ำวจะไม่ได้ มำจำก
กำรประเมินมูลค่ำปั จจุบนั ของโครงกำรตำมแผนกำรพัฒนำของบริ ษัทฯ โดยกำร
เข้ ำทำรำยกำรโอนทรัพย์สินเพื่อเข้ ำลงทุน พัฒนำ ก่อสร้ ำงและดำเนินโครงกำร
เฉลิมลำภนี ้จะต้ องมีกำรดำเนินกำรตำมขันตอนให้
้
เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ว่ำด้ วย
กำรทำรำยกำรที่เกี่ ยวโยงกันและรำยกำรได้ มำ/จำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญ
ของบริ ษัทจดทะเบียนและบริ ษัทย่อย รวมถึงมีกำรเปิ ดเผยข้ อมูลที่ถูกต้ องและ
ครบถ้ วนให้ แก่นกั ลงทุนทรำบ และกำหนดให้ มีเงื่อนไขต่ำงๆในกำรเข้ ำทำรำยกำรมี
ควำมยุติธรรมและสมเหตุสมผล

ส่วนที่ 2.2.8 หน้ ำที่ 4

บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

ชื่อบริษัทที่
เกี่ยวข้ อง

ลักษณะกำรดำเนิน
ธุรกิจ

ควำมสัมพันธ์ กับกลุ่ม
บริษัทแพลทินัม

สำเหตุไม่ นำมำรวมในกลุ่มบริษัท
แพลทินัมเพื่อเข้ ำจดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย

มำตรกำรป้องกันควำมขัดแย้ ง
ทำงผลประโยชน์ ท่ อี ำจเกิดขึน้
4) ในกรณีที่บริ ษัทฯและผู้ถือหุ้นของแพลทินมั สแควร์ ไม่สำมำรถตกลงเกี่ยวกับ
กำรซื ้อขำยทรัพย์สินเพื่อเข้ ำลงทุนในโครงกำรเฉลิมลำภ ผู้ถือหุ้นของแพลทินมั
สแควร์ อำจเสนอขำยทรัพย์สินของโครงกำรดังกล่ำวให้ แก่นกั ลงทุนกลุม่ อื่ นได้
ในรำคำที่ไม่ต่ำกว่ำรำคำที่ได้ มีกำรเสนอให้ แก่กลุ่ม บริ ษัทแพลทินมั พิจำรณำ
โดยมีเงื่ อนไขที่ไม่ดีไปกว่ำเงื่ อนไขที่ได้ มีกำรเสนอให้ แก่กลุ่ม บริ ษัทแพลทินัม
พิจำรณำ
5) ทังนี
้ ้ คณะกรรมกำรและฝ่ ำยบริ หำรของบริ ษัทฯจะติดตำมควำมคืบหน้ ำในกำร
ดำเนินกำรโดยสำนักงำนทรัพย์สินส่วนพระมหำกษัตริ ย์ในกำรเจรจำกับผู้เช่ำ
เดิ ม ในพื น้ ที่ รวมถึ ง กำรส่ง มอบพื น้ ที่ ข องโครงกำรเฉลิ ม ลำภให้ แก่ บ ริ ษั ท
แพลทิ นัม สแควร์ จ ำกัด อย่ ำ งต่ อ เนื่ อ ง และเมื่ อ ส ำนัก งำนทรั พ ย์ สิ น ส่ว น
พระมหำกษัตริ ย์ได้ ดำเนินกำรตำมขันตอนทำงกฏหมำยเพื
้
่อส่งมอบพื ้นที่ของ
โครงกำรเฉลิ ม ลำภที่ อ ยู่ใ นสภำพพร้ อมที่ จ ะพัฒ นำและก่ อ สร้ ำงโครงกำร
อสังหำริ มทรัพย์ ให้ แก่บริ ษัท แพลทินมั สแควร์ จำกัด แล้ ว บริ ษัทฯและบริ ษัท
แพลทินมั สแควร์ จำกัด จะร่วมกันดำเนินกำรตำมขันตอนทำงกฏหมำย
้
เพื่อให้
บริ ษัทฯได้ รับมอบสิทธิกำรเช่ำที่ดินของโครงกำรเฉลิมลำภ และสำมำรถนำที่ดิน
ดังกล่ำวไปพัฒนำโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรพำณิชย์ตอ่ ไป

ให้ ข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับมำตรกำรในกำรป้องกันควำมขัดแย้ งทำง
ผลประโยชน์จำกโครงกำรเฉลิมลำภ

บริ ษัท
แพลทินมั
โฮเต็ล จำกัด

ในปั จจุบัน ยัง ไม่ได้ เ ริ่ ม มี ก ร ร ม ก ำ ร ร่ ว ม กั น ยังไม่มีกำรประกอบกำรในเชิ งพำณิ ช ย์ (1) กรรมกำรผู้มีอำนำจควบคุมของกลุม่ บริ ษัทแพลทินมั จะติดตำมและดูแลมิให้
ประก อ บก ำรใ นเ ชิ ง ได้ แก่ นำยสุร ชั ย โชติ และแพลทินมั โฮเต็ลยังไม่ได้ มีแผนกำร
แพลทินมั โฮเต็ล มีกำรดำเนินกำรใดๆไม่ว่ำทำงตรงหรื อทำงอ้ อมอันอำจเป็ น
พำณิชย์ รวมถึงยังไม่ได้ จุ ฬ ำงกู ร นำงปั ญ จพร พัฒนำโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำร
กำรขัดต่อผลประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของกลุม่ บริ ษัทแพลทินมั ไม่ว่ำในปั จจุบนั หรื อ
ส่วนที่ 2.2.8 หน้ ำที่ 5

บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

ชื่อบริษัทที่
เกี่ยวข้ อง

ลักษณะกำรดำเนิน
ธุรกิจ
มี ก ำ ร พั ฒ น ำ แ ล ะ
ก่ อ ส ร้ ำ ง โ ค ร ง ก ำ ร
อสั ง หำริ มทรั พ ย์ เ พื่ อ
กำรพำณิ ชย์ โดยบริ ษัท
แพลทินมั โฮเต็ล จำกัด
แต่อย่ำงใด เนื่องจำกยัง
ไม่ได้ มีกำรกำหนดแผน
ธุ ร กิ จ ข อ ง บ ริ ษั ท
แพลทินมั โฮเต็ล

ควำมสัมพันธ์ กับกลุ่ม
บริษัทแพลทินัม

สำเหตุไม่ นำมำรวมในกลุ่มบริษัท
แพลทินัมเพื่อเข้ ำจดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
โ ช ติ จุ ฬ ำ ง กู ร น ำ ย พำณิชย์ที่ชดั เจนและแน่นอน
ชัช วำล พงษ์ สุท ธิ ม นัส
และนำยพิ รุ ณ ลิ ม ปิ
วิวฒ
ั น์กลุ และญำติสนิท
ขอ ง นำ ย สุ ร ชั ย โช ติ
จุฬ ำงกูร และนำงปั ญ จ
พร โชติ จุ ฬ ำงกู ร เป็ นผู้
ถื อ หุ้ น ใ ห ญ่ ข อ ง
แพลทินมั โฮเต็ล

ส่วนที่ 2.2.8 หน้ ำที่ 6

มำตรกำรป้องกันควำมขัดแย้ ง
ทำงผลประโยชน์ ท่ อี ำจเกิดขึน้
ในอนำคต
(2) ในกรณีที่กลุม่ บริ ษัทแพลทินมั จำเป็ นต้ องมีกำรทำรำยกำรทำงธุรกิจใดๆกับ
บริ ษัท แพลทินัม โฮเต็ล จำกัด จะต้ องมีกำรดำเนินกำรตำมขัน้ ตอนกำร
พิจ ำรณำและอนุมัติก ำรท ำรำยกำร โดยพิ จ ำรณำถึ ง ควำมจ ำเป็ น ควำม
สมเหตุสมผลในกำรเข้ ำทำรำยกำร โดยคำนึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของทำง
กลุ่ม และจะดำเนินกำรให้ มีกำรทำรำยกำรต่ำงๆกับบริ ษัทดังกล่ำว เสมือน
หนึง่ กับกำรทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก (Arm’s Length Basis)
(3) ผู้ถือหุ้นใหญ่และผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท แพลทินมั โฮเต็ล จำกัด ตกลง
ให้ สทิ ธิในกำรปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) แก่บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย
ในกำรซือ้ หุ้นของบริ ษัท แพลทินมั โฮเต็ล จำกัด หรื อเข้ ำลงทุนโดยตรงใน
โครงกำรในอนำคต (ถ้ ำมี) ที่จะดำเนินกำรโดยบริ ษัทดังกล่ำว (ตำมแต่ที่
คณะกรรมกำรของบริ ษั ทฯจะได้ ด ำเนิ น กำรศึก ษำและพิ จ ำรณำถึ งควำม
เหมำะสมในภำยหลัง) ในกรณีมีควำมชัดเจนมำกยิ่งขึ ้นเกี่ยวกับโครงกำรใน
อนำคตของแพลทินมั โฮเต็ล
(4) นอกจำกนี ้ บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยยังมีสทิ ธิที่จะขอซื ้อหุ้นของแพลทินมั โฮเต็ล
หรื อโครงกำรในอนำคตของบริ ษัทดังกล่ำว (ถ้ ำมี) (ตำมแต่ที่คณะกรรมกำร
บริ ษัทจะได้ พิจำรณำถึงควำมเหมำะสมของรูปแบบกำรลงทุนในภำยหลัง ) ใน
กรณี มี ค วำมชัด เจนมำกยิ่ ง ขึน้ เกี่ ย วกับ โครงกำรในอนำคตของแพลทิ นัม
โฮเต็ล

บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

ชื่อบริษัทที่
เกี่ยวข้ อง

ลักษณะกำรดำเนิน
ธุรกิจ

ควำมสัมพันธ์ กับกลุ่ม
บริษัทแพลทินัม

สำเหตุไม่ นำมำรวมในกลุ่มบริษัท
แพลทินัมเพื่อเข้ ำจดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย

อธิบำยมำตรกำรในกำรป้องกันควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ที่อำจเกิด
จำกบริษัท แพลทินมั โฮเต็ล จำกัด

ส่วนที่ 2.2.8 หน้ ำที่ 7

มำตรกำรป้องกันควำมขัดแย้ ง
ทำงผลประโยชน์ ท่ อี ำจเกิดขึน้
ในกำรเข้ ำลงทุนในหุ้นของบริ ษัท แพลทินมั โฮเต็ล จำกัด หรื อในโครงกำร
ในเชิงพำณิชย์ในอนำคตที่จะดำเนินกำรโดยบริ ษัทดังกล่ำว (ถ้ ำมี) บริ ษัทฯจะ
ได้ มีกำรศึกษำและประเมินถึงรำคำในกำรเข้ ำลงทุนที่เหมำะสม สำหรับกำร
พิจำรณำตัดสินใจลงทุน โดยบริ ษัทฯจะดำเนินกำรให้ เป็ นไปตำมประกำศและ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกับรำยกำรได้ มำ/จำหน่ำยไปซึ่งสินทรัพย์ ที่สำคัญของ
บริ ษัทจดทะเบียน/บริ ษัทย่อย รวมถึงประกำศและกฎหมำยที่เกี่ยวข้ องกับกำร
ทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันที่กำหนดขึ ้นโดยสำนักงำน ก.ล.ต. คณะกรรมกำร
กำกับตลำดทุน ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงหน่วยงำนกำกับ
ดูแลอื่นๆ (ถ้ ำมี) ทัง้ ที่มีอยู่ในปั จจุบันและที่จะได้ มีกำรกำหนดเพิ่มเติมใน
อนำคต
(5)
กรรมกำรและผู้ถือหุ้นของบริ ษัท แพลทินมั โฮเต็ล จำกัด ตกลงจะให้ มีกำร
เปลีย่ นชื่อของบริ ษัท แพลทินมั โฮเต็ล จำกัด เป็ นชื่ออื่นซึ่งจะไม่ทำให้ บคุ คลหรื อนัก
ลงทุนภำยนอกสำคัญผิดว่ำบริ ษัทดังกล่ำวเป็ นส่วนหนึ่งของกลุม่ บริ ษัทแพลทินมั ที่
จะเข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ และจะเปลีย่ นชื่อของบริ ษัท เดอะ แพลทินมั
สมุย จำกัด (ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อย 100% ของบริ ษัทฯในปั จจุบนั ที่ดำเนินกำรพัฒนำ
และก่อสร้ ำงโครงกำรโรงแรมระดับ 3 ดำว และโรงแรมระดับ 4 ดำว ที่เกำะสมุย จ.สุ
รำษฎร์ ธำนี) เป็ นชื่อบริ ษัท แพลทินมั โฮเต็ล จำกัด แทน เพื่อให้ ชื่อใหม่ของบริ ษัท
สะท้ อนลักษณะและขอบเขตกำรดำเนินธุรกิ จที่แท้ จริ งของบริ ษัท สำหรั บบริ ษัท
แพลทินมั โฮเต็ล จำกัด เดิม ซึ่งได้ เปลี่ยนชื่อเป็ นอย่ำงอื่นแล้ ว จะได้ พิจำรณำปิ ด
และชำระบัญชี ของบริ ษัท ดัง กล่ำวต่อไป ทัง้ นี ้ กรรมกำรและผู้ถื อหุ้น ของบริ ษั ท

บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

ชื่อบริษัทที่
เกี่ยวข้ อง

ลักษณะกำรดำเนิน
ธุรกิจ

บริ ษั ท บ้ ำนท่ ำ ประกอบธุ ร กิ จ รี ส อร์ ท
ศำลำ จำกัด
ข น ำ ด เ ล็ ก แ บ บ
Boutique House ใน
จังหวัดเชียงใหม่

ควำมสัมพันธ์ กับกลุ่ม
บริษัทแพลทินัม

สำเหตุไม่ นำมำรวมในกลุ่มบริษัท
แพลทินัมเพื่อเข้ ำจดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย

มี ก ร ร ม ก ำ ร ร่ ว ม กั น (1) ลั ก ษณะกำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ไม่ มี
ได้ แก่ นำงปั ญจพร โชติ
ควำมเกี่ ย วข้ อ งหรื อ ช่ ว ยส่ง เสริ ม
จุฬำงกูร และมีผ้ ถู ือหุ้น
กำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ หลั ก ของกลุ่ ม
ใหญ่ร่วมกัน ได้ แก่ นำย
บริ ษัทแพลทินมั
สุรชัย โชติจุฬำงกูรและ (2) กำรดำเนินธุรกิจของบ้ ำนท่ำศำลำ
นำงปั ญจพร โชติจุฬำง
ไม่ ไ ด้ มี ลัก ษณะเข้ ำ ข่ ำ ยเป็ นกำร
กูร
แข่งขันกับธุรกิจโรงแรมของบริ ษัทฯ
และบริ ษัทย่อย
(3) ในช่วงที่ผำ่ นมำ ผลกำรดำเนินงำน
ของบริ ษั ทดังกล่ำ วไม่ดี นัก ซึ่งถ้ ำ
น ำมำรวมเป็ นส่ว นหนึ่ ง ของกลุ่ม
ส่วนที่ 2.2.8 หน้ ำที่ 8

มำตรกำรป้องกันควำมขัดแย้ ง
ทำงผลประโยชน์ ท่ อี ำจเกิดขึน้
แพลทินมั โฮเต็ล จำกัด ได้ เริ่ มดำเนินกำรเพื่อเปลีย่ นชื่อของบริ ษัท แพลทินมั โฮเต็ล
จำกัด เป็ นชื่ออื่นแล้ ว ซึ่งจะมีกำรดำเนินกำรตำมขันตอนเพื
้
่อเปลี่ยนชื่อของบริ ษัท
ดังกล่ำวให้ แล้ วเสร็ จภำยในไตรมำสที่ 1 ของปี พ.ศ.2558 ส่วนกำรเปลี่ยนชื่อของ
บริ ษัท เดอะ แพลทินมั สมุย จำกัด ให้ เป็ นแพลทินมั โฮเต็ล บริ ษัทฯจะดำเนิน กำร
ดังกล่ำวหลังจำกหุ้นของบริ ษัทฯเข้ ำจดทะเบียนซื ้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯแล้ ว
เพื่อไม่ให้ นกั ลงทุนที่จองซื ้อหุ้นเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ เกิดควำมสับสนเกี่ยวกับกำรเปลี่ยน
ชื่อของบริ ษัท เดอะ แพลทินมั สมุย จำกัด ในระหว่ำงกระบวนกำรเสนอขำยหุ้น โดย
หลังจำกกำรเปลี่ยนชื่อของบริ ษัท เดอะ แพลทินมั สมุย จำกัด แล้ วเสร็ จ บริ ษัทฯ
จะแจ้ งให้ ผ้ ลู งทุนทรำบ ผ่ำนทำงช่องทำงกำรเผยแพร่ข้อมูลของตลำดหลักทรัพย์ฯ
(1) กรรมกำรผู้มีอำนำจควบคุมของกลุม่ บริ ษัทแพลทินมั จะติดตำมและดูแลมิให้
บ้ ำนท่ำศำลำมีกำรดำเนินกำรใดๆไม่ว่ำทำงตรงหรื อทำงอ้ อมอันเป็ นกำรขัด
ต่อผลประโยชน์ที่ดีที่สดุ ของกลุม่ บริ ษัทแพลทินมั ทังไม่
้ ว่ำในปั จจุบนั และหรื อ
ในอนำคต
(2) ในกรณีที่กลุม่ บริ ษัทแพลทินมั จำเป็ นต้ องมีกำรทำรำยกำรทำงธุรกิจใดๆกับ
บ้ ำ นท่ ำ ศำลำ กรรมกำรผู้มี อ ำนำจควบคุม จะด ำเนิ น กำรให้ ก ลุ่ม บริ ษั ท
แพลทินมั เข้ ำทำรำยกำร โดยพิจำรณำถึงควำมจำเป็ น ควำมสมเหตุสมผลใน
กำรเข้ ำทำรำยกำร โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ สงู สุดของทำงกลุ่ม โดยกลุ่ม
บริ ษัทแพลทินัมจะดำเนินกำรให้ มีกำรทำรำยกำรต่ำงๆ กับบริ ษัทดังกล่ำว
เสมือนหนึง่ กับกำรทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก (Arm’s Length Basis)
(3) มีกำรแบ่งแยกตลำดและพื น้ ที่กำรให้ บริ กำร (Market Segmentation) ที่

บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

ชื่อบริษัทที่
เกี่ยวข้ อง

ลักษณะกำรดำเนิน
ธุรกิจ

ควำมสัมพันธ์ กับกลุ่ม
บริษัทแพลทินัม

สำเหตุไม่ นำมำรวมในกลุ่มบริษัท
แพลทินัมเพื่อเข้ ำจดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย
บ ริ ษั ท แ พ ล ทิ นั ม เ พื่ อ เ ข้ ำ จ ด
ทะเบี ย นในตลำดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ง
ประเทศไทย อำจมี ผ ลกระทบ
ในทำงลบต่ อ ผลกำรด ำเนิ น งำน
และฐำนะกำรเงินโดยรวมของกลุม่
บริ ษัทแพลทินมั

อธิบำยว่ำทำไมโครงกำรของบ้ ำนท่ำศำลำถึงไม่แข่งขันกับโครงกำร
โรงแรมที่ดำเนินกำรอยูใ่ นปั จจุบนั และที่จะพัฒนำเพิ่มเติมในอนำคต
โดยกลุม่ แพลทินมั
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มำตรกำรป้องกันควำมขัดแย้ ง
ทำงผลประโยชน์ ท่ อี ำจเกิดขึน้
ชัดเจนระหว่ำง บริ ษัทฯและบ้ ำนท่ำศำลำ โดยธุรกิจโรงแรมของบริ ษัทฯจะเน้ น
กำรขยำยธุรกิจในเขตกรุ งเทพมหำนครและปริ มณฑล อย่ ำงไรก็ตำม ธุรกิจ
โรงแรมของบริ ษัท ฯก็ สำมำรถขยำยธุ ร กิ จ ไปยัง จัง หวัด ท่อ งเที่ ย วต่ำ งๆใน
ประเทศไทยได้ ถ้ ำกำรขยำยธุรกิจดังกล่ำวจะสร้ ำงประโยชน์และมูลค่ำเพิ่ม
ให้ แก่ทำงกลุม่ บริ ษัทแพลทินมั อย่ำงไรก็ตำม บ้ ำนท่ำศำลำจะเน้ นกำรดำเนิน
ธุรกิจเฉพำะใน จ.เชียงใหม่ โดยจะไม่มีกำรขยำยธุรกิจออกนอกพื ้นที่ดงั กล่ำว
แต่อย่ำงใด
(4) ในปั จจุบัน บริ ษัทฯไม่มีแผนที่จะเข้ ำลงทุนในบ้ ำนท่ำศำลำหรื อโครงกำรที่
ดำเนินกำรโดยบริ ษัท ดังกล่ำว เนื่องจำกโครงกำรที่ดำเนินกำรโดยบ้ ำนท่ำ
ศำลำในปั จ จุบัน ไม่ได้ แข่งขันกับโครงกำรโรงแรมที่บริ ษั ทฯดำเนินกำรใน
ปั จ จุบัน (โรงแรมโนโวเทล กรุ งเทพ แพลทิ นัม ประตูน ำ้ ) รวมถึ งโครงกำร
โรงแรมที่บริ ษัทย่อยจะพัฒนำและดำเนินกำรในอนำคต (โครงกำรโรงแรมที่
จะพัฒนำและก่อสร้ ำงที่เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ ธำนี) โดยโครงกำรโรงแรมทัง้ 3
ซึ่ง ประกอบด้ ว ยโรงแรมโนโวเทล กรุ ง เทพ แพลทิ นัม ประตูน ำ้ โครงกำร
โรงแรมที่จะพัฒนำและก่อสร้ ำงที่เกำะสมุย และ Boutique House ที่
ด ำเนิ น กำรโดยบ้ ำนท่ ำ ศำลำ )อยู่ ใ นพื น้ ที่ ที่ แ ตกต่ ำ งกั น และมี ลู ก ค้ ำ
กลุม่ เป้ำหมำยหลักที่ไม่เหมือนกัน ถ้ ำบริ ษัทฯหรื อบริ ษัทย่อยจะเข้ ำลงทุนใน
บ้ ำ นท่ำ ศำลำหรื อ โครงกำรที่ ด ำเนิ น กำรโดยบ้ ำ นท่ ำ ศำลำ บริ ษั ท ฯจะได้
ดำเนิ น กำรให้ เป็ นไปตำมกฎเกณฑ์ ที่ เกี่ ยวข้ องของสำนัก งำน ก.ล.ต.และ
ตลำดหลักทรัพย์

บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นกำรให้ คำมัน่ ว่ำกรรมกำรและผู้ถือหุ้นที่มีอำนำจควบคุมของบริ ษัทฯจะไม่มีกำรดำเนินกำรใดๆอันอำจก่อให้ เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์กบั กำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทฯและ
บริ ษัทย่อย นำยสุรชัย โชติจุฬำงกูร, นำยชัชวำล พงษ์ สทุ ธิมนัส นำงปั ญจพร โชติจุฬำงกูร และนำยพิรุณ ลิมปิ วิวฒ
ั น์กุล ซึ่งทัง้ 4 ท่ำนเป็ นกรรมกำรและ/หรื อผู้ถือหุ้นที่มีอำนำจควบคุมของ
บริ ษัทฯ ได้ ตกลงทำสัญญำกำรไม่แข่งขันทำงธุรกิจ ซึง่ มีรำยละเอียดที่สำคัญดังต่อไปนี ้
ชื่อสัญญำ
วันที่ทำสัญญำ
คู่สัญญำ

สัญญำกำรไม่แข่งขันทำงธุรกิจ
มกรำคม พ.ศ.2558
นำยสุรชัย โชติจฬุ ำงกูร, นำยชัชวำล พงษ์ สทุ ธิมนัส, นำงปั ญจพร โชติจุฬำงกูร และนำยพิรุณ ลิมปิ วิวฒ
ั น์กุล (ซึ่งทังหมดเป็
้
นกรรมกำรและ/หรื อผู้ถือ
หุ้นที่มีอำนำจควบคุมของบริ ษัทฯ ซึง่ ทัง้ 4 ท่ำนรวมเรี ยกว่ำ “ผู้ให้ คำรับรอง”)
บริ ษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”)

ข้ อตกลงและเงื่อนไขที่สำคัญของ ข้ อ 1. ตลอดระยะเวลำที่ผ้ ใู ห้ คำรับรองเป็ นกรรมกำร กรรมกำรบริ หำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่และผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัท ฯ (“ระยะเวลำที่
สัญญำ
ให้ คำรั บรอง”) ผู้ให้ คำรับรองตกลงต่อบริ ษัทฯเกี่ยวกับกำรไม่ประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกับบริ ษัทฯ ดังต่อไปนี ้

ก.

ผู้ให้ คำรั บรองจะไม่ (ก) ประกอบกิ จกำรอันมีลักษณะเป็ นกำรแข่งขันกับกิ จกำรของบริ ษัท ฯ และ/หรื อบริ ษัทย่อยของ
บริ ษัทฯ (ไม่ว่ำบริ ษัทย่อยที่มีอยู่ ณ วันที่ทำสัญญำและที่อำจจะมีขึน้ ในระหว่ำงระยะเวลำที่ให้ คำรั บรอง) (บริ ษัท ฯและ
บริ ษัทย่อยดังกล่ำวรวมเรี ยกว่ำ “บริ ษัทฯ”) หรื อ (ข) เข้ ำเป็ นหุ้นส่วนในห้ ำงหุ้นส่วนสำมัญ (รวมถึงกำรเข้ ำเป็ นหุ้นส่วนใน
กิจกำรร่ วมค้ ำ (Joint Venture)) หรื อเป็ นหุ้นส่วนไม่จำกัดควำมรับผิดในห้ ำงหุ้นส่วนจำกัดที่ประกอบกิจกำรอันมีลกั ษณะ
เป็ นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ ไม่วำ่ จะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรื อประโยชน์ของผู้อื่น และไม่ว่ำโดยทำงตรง
หรื อทำงอ้ อม

ข.

ผู้ให้ คำรั บรองจะดำเนินกำรให้ ผ้ ูที่เกี่ยวข้ องของผู้ให้ คำรั บรอง ไม่ (ก) ประกอบกิจกำรอันมีลกั ษณะเป็ นกำรแข่งขันกับ
กิจกำรของบริ ษัท ฯ หรื อ (ข) เข้ ำเป็ นหุ้นส่วนในห้ ำงหุ้นส่วนสำมัญ (รวมถึงกำรเข้ ำเป็ นหุ้นส่วนในกิ จกำรร่ วมค้ ำ (Joint
Venture)) หรื อเป็ นหุ้นส่วนไม่จำกัดควำมรั บผิดในห้ ำงหุ้นส่วนจำกัดที่ประกอบกิจกำรอันมีลกั ษณะเป็ นกำรแข่งขันกับ
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บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

กิจกำรของบริ ษัทฯ ทังนี
้ ้ ไม่วำ่ จะทำเพื่อประโยชน์ของตนหรื อประโยชน์ของผู้อื่น และไม่วำ่ โดยทำงตรง หรื อทำงอ้ อม
ทัง้ นี ้ ให้ คำว่ำ “บริ ษัทย่อย” และ “ผู้ที่เกี่ยวข้ อง” มีควำมหมำยตำมคำนิยำมที่กำหนดไว้ ในประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรั พย์ และ
ตลำดหลักทรั พย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่ อง กำรกำหนดบทนิ ยำมในประกำศเกี่ ยวกับกำรออกและเสนอขำยหลักทรั พย์ (รวมทัง้ ฉบับที่แก้ ไข
เพิ่มเติม)
ข้ อ 2. สัญญำฉบับนี ้มีผลนับตังแต่
้ วนั ที่ลงนำมในสัญญำและมีผลใช้ บงั คับตลอดระยะเวลำที่ให้ คำรับรอง

เพิ่มรำยละเอียดเกี่ยวกับสัญญำไม่แข่งขันทำงธุรกิจ
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