บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

2.3.6 รายการระหว่ างกัน
2.3.6.1

ลักษณะของรายการระหว่ างกัน

1) รายการที่บริ ษัทฯได้ เข้ าซือ้ หุ้นของบริ ษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จากัด และที่ดินเปล่ าจากครอบครั วโชติ
จุฬางกูรซึ่งเป็ นกลุ่มผู้ถอื หุ้นที่มีอานาจควบคุมของบริษัทฯ
ลักษณะของรายการ

1) บริ ษัทฯเข้ ำซื ้อหุ้นของบริ ษัท เดอะ แพลทินมั สมุย จำกัด เพื่อให้ บริ ษัทดังกล่ำวเข้ ำ
มำเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ โดยกำรซื ้อเงินลงทุน ในหุ้นสำมัญรำยกำรนี ้เป็ นกำร
ซื ้อหุ้นสำมัญของบริ ษัท เดอะ แพลทินมั สมุย จำกัด จำนวนทังสิ
้ ้น 200,000 หุ้น
(มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 100 บำท) เป็ นเงินรวมทังสิ
้ ้น 19.70 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ น
รำคำซื ้อต่อหุ้นเท่ำกับ 98.50 บำทต่อหุ้น (ซึ่งเท่ำกับมูลค่ำตำมบัญชีต่อหุ้น (Book
Value per Share) ของบริ ษัท เดอะ แพลทินมั สมุย จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวำคม
พ.ศ.2555) คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท
เดอะ แพลทินมั สมุย จำกัด นอกจำกนี ้ บริ ษัทฯยังให้ บริ ษัท เดอะ แพลทินมั สมุย
จำกัด กู้เงินจำนวน 153.81 ล้ ำนบำท เพื่อให้ บริ ษัทดังกล่ำวนำเงินไปชำระคืนเงินกู้
ที่ไม่มีภำระดอกเบี ้ยที่บริ ษัทคงค้ ำงกับกรรมกำรและผู้ถือหุ้นใหญ่ (ซึ่งเป็ นกรรมกำร
และผู้ถือใหญ่ของบริ ษัทฯ ด้ วย) รวมเป็ นเงินที่บริ ษัทฯจ่ำยเพื่อเข้ ำลงทุนในบริ ษัท
เดอะ แพลทินมั สมุย จำกัด รวมกันทังสิ
้ ้น 173.51 ล้ ำนบำท ทังนี
้ ้ วัตถุประสงค์ใน
กำรซือ้ หุ้น 100% ในบริ ษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จ ำกัด รวมถึง กำรให้ บริ ษั ท
ดังกล่ำวกู้เงินเพื่อนำไปชำระเงินกู้ที่ไม่มีภำระดอกเบี ้ยที่คงค้ ำ งกับกรรมกำรและผู้
ถือหุ้นใหญ่ ก็เพื่อให้ บริ ษัทฯสำมำรถเข้ ำลงทุนและมีสิทธิครอบครองในที่ดินเปล่ำ
จำนวน 8 ไร่ 2 งำน 76.8 ตำรำงวำ หรื อ 3,476.8 ตำรำงวำ โฉนดที่ดินเลขที่ 6481
ซึ่งเป็ นกรรมสิทธิ์และครอบครองโดยบริ ษัท เดอะ แพลทินมั สมุย จำกัด โดยที่ดิน
ดังกล่ำวมีที่ตงั ้ อยู่ที่ตำบลบ่อผุด อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ ธำนี โดยเมื่อ
พิจำรณำเงินจำนวนทังสิ
้ ้น 173.51 ล้ ำนบำทที่บริ ษัทฯต้ องจ่ำยออกไปเพื่อลงทุนใน
บริ ษัท เดอะ แพลทินมั สมุย จำกัด ซึง่ ทำให้ บริ ษัทฯได้ มำซึง่ สิทธิครอบครองในที่ดิน
จำนวน 3,476.8 ตำรำงวำ (โดยผ่ำนทำงบริ ษัท เดอะ แพลทินมั สมุย จำกัด) รำคำ
ของที่ ดิ น ที่ เ กำะสมุย ที่ บ ริ ษั ท ฯได้ ม ำจำกกำรเข้ ำ ลงทุน โดยตรงในบริ ษั ท เดอะ
แพลทินมั สมุย จำกัด จะเทียบเท่ำกับ 49,905 บำท/ตำรำงวำ
2) บริ ษัทฯ (โดยดำเนินกำรผ่ำนทำงบริ ษัท เดอะ แพลทินมั สมุย จำกัด ) เข้ ำซื ้อที่ดิน
จำนวน 3 โฉนด ได้ แก่ ที่ดินโฉนดเลขที่ 48236 เลขที่ดิน 117 ซึ่งมีเนื ้อที่รวม 3 งำน
34.8 ตำรำงวำ (334.8 ตำรำงวำ) ที่ดินโฉนดเลขที่ 48237 เลขที่ดิน 118 ซึ่งมีเนื ้อที่
รวม 2 งำน 36.1 ตำรำงวำ (236.1 ตำรำงวำ) และที่ดินโฉนดเลขที่ 48238 เลขที่ดิน
119 ซึ่งมีเนื ้อที่รวม 73.8 ตำรำงวำ รวมที่ดินทัง้ 3 โฉนด มีเนื ้อที่รวมทังสิ
้ ้น 1 ไร่ 2
งำน 44.7 ตำรำงวำ (644.7 ตำรำงวำ) ในรำคำตำรำงวำละ 49,800 บำท(ซึ่งเป็ น
รำคำที่ตกลงและเห็นชอบร่วมกันระหว่ำงผู้ซื ้อและผู้ขำย) รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 32.11

ส่วนที่ 2.3.6 หน้ ำที่ 1
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ล้ ำนบำท โดยที่ดินดังกล่ำวมีที่ตงอยู
ั ้ ่ที่ตำบลบ่อผุด อำเภอเกำะ สมุย จังหวัดสุ
รำษฎร์ ธำนี
ทังนี
้ ้ วัตถุประสงค์ของบริ ษัทฯในกำรเข้ ำซื ้อหุ้นของบริ ษัท เดอะ แพลทินมั สมุย จำกัด
รวมถึงกำรให้ บริ ษัทดังกล่ำวกู้เงินเพื่อนำเงินไปชำระหนี ้ที่คงค้ ำงกับกรรมกำรและผู้ถือ
หุ้น ใหญ่ (เพื่ อ ให้ ไ ด้ ม ำซึ่งกำรครอบครองในที่ ดิ นที่ เ ป็ นกรรมสิทธิ์ ข องบริ ษั ท เดอะ
แพลทินมั สมุย จำกัด) และกำรเข้ ำซื ้อที่ดินเปล่ำจำนวน 3 โฉนด โดยดำเนินกำรผ่ำน
ทำงบริ ษัท เดอะ แพลทินมั สมุย จำกัด (โดยทัง้ 3 รำยกำรเป็ นกำรซื ้อทรัพย์สินจำก
กลุม่ ผู้ถือหุ้นที่มีอำนำจควบคุมบริ ษัทฯ ซึ่งประกอบด้ วย นำยสุรชัย โชติจุฬำงกูร นำง
ปั ญจพร โชติจฬุ ำงกูร และบุตรของนำยสุรชัย โชติจุฬำงกูรและนำงปั ญจพร โชติจุฬำง
กูร) มีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อให้ ได้ มำซึ่งที่ดินเปล่ำที่มีทำเลที่ตงที
ั ้ ่ดีเพื่อนำมำใช้ พฒ
ั นำ
โครงกำรโรงแรมระดับ 3 ดำว (โรงแรม Holiday Inn Express) จำนวน 1 โรงแรม และ
โรงแรมระดับ 4 ดำว (โรงแรม Holiday Inn Resort) จำนวน 1 โรงแรม โดยทัง้ 2
โรงแรมจะตังอยู
้ ่ที่ ตำบลบ่อผุด อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ ธำนี ซึ่งเป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย โดยในกำรพัฒนำ ก่อสร้ ำงและดำเนินโครงกำร
โรงแรมทัง้ 2 โรง จะเป็ นกำรดำเนินกำรโดยบริ ษัท เดอะ แพลทินมั สมุย จำกัด ซึ่งเป็ น
บริ ษัทย่อย 100% ของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ.2557
คู่สัญญาที่เกี่ยวข้ อง

รายการซือ้ หุ้นในบริษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จากัด
ผู้ซอื ้ :

บริ ษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”)

ผู้ขาย : นำยสุรชัย โชติจุฬำงกูร นำงปั ญจพร โชติจุฬำงกูร และบุตรของนำยสุรชัย
โชติจุฬำงกูร และนำงปั ญจพร โชติจุฬำงกูร (ซึ่งประกอบด้ วยนำยชำคลิต
โชติจฬุ ำงกูร นำยชวนันท์ โชติจฬุ ำงกูร นำยธรรมนูญ โชติจุฬำงกูร และ น.ส.
สุฐิตำ โชติจฬุ ำงกูร) ซึง่ ทังหมดเป็
้
นสมำชิกของกลุม่ โชติจฬุ ำงกูรซึง่ เป็ นกลุม่ ผู้
ถือหุ้นใหญ่และผู้มีอำนำจควบคุมบริ ษัทฯ
รายการซือ้ ที่ดินเปล่ าจานวน 1 ไร่ 2 งาน 44.7 ตารางวา
ผู้ซอื ้ :

บริ ษัท เดอะ แพลทินมั สมุย จำกัด (ซึง่ เป็ นบริ ษัทย่อย 100% ของบริ ษัทฯ ณ
วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ.2557)

ผู้ขาย : นำยสุรชัย โชติจฬุ ำงกูร ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมกำรผู้มีอำนำจควบคุม
บริ ษัทฯ
ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 24 ธันวำคม พ.ศ.2556 (โดย
บริษัทและคณะกรรมการ
อำศัยควำมเห็นจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครั ง้ ที่ 1/2556 ในวันที่ 24
ตรวจสอบเกี่ยวกับความ
ธันวำคม พ.ศ.2556) ได้ มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิกำรเข้ ำทำรำยกำรทัง้ 2 รำยกำร โดย
จาเป็ นและความ
ส่วนที่ 2.3.6 หน้ ำที่ 2

บริษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

สมเหตุสมผลของการทา
รายการ

ในกำรประชุมกรรมกำรเพื่ออนุมตั ิกำรทำรำยกำรดังกล่ำวทัง้ 2 รำยกำร กรรมกำรที่มี
ส่วนได้ เสียในกำรทำรำยกำร ได้ แก่ นำยสุรชัย โชติจฬุ ำงกูร และนำงปั ญจพร โชติจุฬำง
กูร ไม่ได้ เ ข้ ำ ร่ ว มประชุม เพื่ อ พิ จ ำรณำและออกเสีย งลงมติ อ นุมัติ ใ ห้ บ ริ ษั ท ฯเข้ ำ ท ำ
รำยกำรทัง้ 2 รำยกำรดังกล่ำว ทังนี
้ ้ ที่ประชุมคณะกรรมกำรในครัง้ ดังกล่ำวได้ พิจำรณำ
มอบอำนำจให้ กรรมกำร 3 ท่ำน ซึ่งไม่ได้ มีส่วนได้ เสียในเรื่ องกำรซือ้ ทรัพย์สินทัง้ 2
รำยกำรดังกล่ำว อันได้ แก่ นำยชัชวำล พงษ์ สทุ ธิ มนัส นำยพิรุณ ลิ มปิ วิวฒ
ั น์กุล และ
น.ส.ชฏำรัตน์ อนันตกูล ในกำรลงนำมเพื่อทำธุรกรรมต่ำงๆที่เกี่ยวข้ องกับกำรเข้ ำซื ้อหุ้น
ในบริ ษัท เดอะ แพลทินมั สมุย จำกัด และที่ดินจำกสมำชิกตระกูลโชติจุฬำงกูร จนกำร
ดำเนินกำรต่ำงๆที่เกี่ยวข้ องเสร็ จสิ ้น
ทังนี
้ ้ จำกกำรพิจำรณำข้ อมูลต่ำงๆที่เกี่ยวข้ อง คณะกรรมกำรบริ ษัท (โดยกรรมกำรผู้ที่
ไม่ได้ มีส่วนได้ เสียในกำรทำรำยกำร) และคณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำรำยกำรที่
บริ ษัทฯเข้ ำซื ้อหุ้นในบริ ษัท เดอะ แพลทินมั สมุย จำกัด รำยกำรที่บริ ษัทฯให้ บริ ษัท เดอะ
แพลทินัม สมุย จำกัด กู้เงินเพื่อนำเงิ นไปใช้ คืนหนี ้เงินกู้ที่ไม่มี ภำระดอกเบี ้ยที่บริ ษัท
ดังกล่ำ วมี ยอดคงค้ ำ งกับกรรมกำรและผู้ถื อหุ้นใหญ่ (โดยวัตถุประสงค์ ข องกำรท ำ
รำยกำรทัง้ 2 รำยกำรข้ ำงต้ นก็เพื่อให้ ได้ มำซึ่งที่ดินจำนวน 8 ไร่ 2 งำน 76.8 ตำรำงวำ
หรื อ 3,476.8 ตำรำงวำ โฉนดที่ดินเลขที่ 6481) และรำยกำรที่บริ ษัทฯซื ้อที่ดินจำนวน 3
โฉนด (โดยผ่ำนทำงบริ ษัท เดอะ แพลทินมั สมุย จำกัด ) ได้ แก่ ที่ดินโฉนดเลขที่ 48236
ที่ดินโฉนดเลขที่ 48237 และที่ดินโฉนดเลขที่ 48238 รวมที่ดินทัง้ 3 โฉนด มีเนื ้อที่รวม
ทังสิ
้ ้น 1 ไร่ 2 งำน 44.7 ตำรำงวำ (644.7 ตำรำงวำ) รวมที่ดินทัง้ 2 ส่วนมีพื ้นที่รวมกัน
ทังสิ
้ ้น 10 ไร่ 1 งำน 21.5 ตำรำงวำ (4,121.5 ตำรำงวำ) เป็ นรำยกำรที่มีควำม
สมเหตุสมผล เนื่องจำก
1) กำรเข้ ำทำรำยกำรซื ้อทรัพย์สนิ ทัง้ 2 รำยกำรทำให้ บริ ษัทฯได้ มำซึง่ กรรมสิทธิ์ในที่ดนิ
ที่ตงอยู
ั ้ ่ที่ตำบลบ่อผุด อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ ธำนี ซึ่งเป็ นที่ดินที่มีทำเล
ที่ตัง้ ที่ ติด ถนน ริ มทะเล และอยู่ใกล้ ย่ำนชุม ชน เพื่ อน ำมำใช้ ใ นกำรพัฒนำและ
ก่อสร้ ำงโรงแรมระดับ 3 ดำว (โรงแรม Holiday Inn Express) จำนวน 1 โรงแรม
และโรงแรมระดับ 4 ดำว (โรงแรม Holiday Inn Resort) จำนวน 1 โรงแรม (ดู
รำยละเอียดของโครงกำรโรงแรมทัง้ 2 ในส่วนโครงกำรในอนำคต) โดยกำรเข้ ำ
ลงทุนเพื่อพัฒนำและก่อสร้ ำงโครงกำรโรงแรมทัง้ 2 โรงแรม ภำยใต้ บริ ษัท เดอะ
แพลทินมั สมุย จำกัด (ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อย 100% ของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวำคม
พ.ศ.2557) เป็ นกำรดำเนินกำรซึง่ เป็ นไปตำมนโยบำยกำรขยำยธุรกิจในอนำคตของ
บริ ษัทฯที่เน้ นกำรลงทุนในธุรกิจอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรพำณิชย์ (ได้ แก่ ศูนย์ค้ำส่งค้ ำปลีกให้ เช่ำเพื่อกำรพำณิชย์ ศูนย์กำรค้ ำ โรงแรมและรี สอร์ ท ฯลฯ) ที่มีศกั ยภำพ
ทำงธุรกิจที่ดีและช่วยส่งเสริ มกำรดำเนินธุรกิจโดยรวมของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย
โดยโครงกำรอสัง หำริ ม ทรั พ ย์ เ พื่ อ กำรพำณิ ช ย์ ที่ จ ะพัฒ นำและก่ อสร้ ำงขึน้ โดย
บริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย่ อ ย ต้ องมี ท ำเลที่ ตั ง้ ที่ ดี ไ ม่ ว่ ำ โครงกำรจะตั ง้ อยู่ ใ นเขต
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กรุ งเทพมหำนครและปริ มณฑล หรื อในจังหวัดที่เป็ นศูนย์กลำงกำรท่องเที่ยวของ
ประเทศไทย
2) เงื่ อนไขที่มีกำรกำหนดไว้ ในสัญญำซื อ้ ขำยหุ้นของบริ ษัท เดอะ แพลทินัม สมุย
จำกัด ที่จดั ทำขึ ้นระหว่ำงสมำชิกตระกูลโชติจฬุ ำงกูร (ซึง่ เป็ นผู้ขำยหุ้น) และบริ ษัทฯ
(ซึ่งเป็ นผู้ซื ้อหุ้น) และที่มีกำรกำหนดไว้ ในสัญญำซื ้อขำยที่ดินที่จดั ทำขึ ้นระหว่ำง
นำยสุรชัย โชติจุฬำงกูร (ในฐำนะผู้ขำยที่ดิน ) และบริ ษัท เดอะ แพลทินัม สมุย
จำกัด (ในฐำนะผู้ซื ้อที่ดิน) เป็ นเงื่อนไขที่เป็ นปกติทวั่ ไปในกำรทำรำยกำรซื ้อขำยหุ้น
ของกิจกำรและกำรซื ้อขำยที่ดนิ โดยผู้ขำยจะต้ องส่งมอบสินทรัพย์ที่มีกำรซื ้อขำยซึง่
เป็ นกรรมสิทธิ์ ของผู้ขำยอย่ำงสมบูรณ์ ปลอดจำกภำระผูกพัน ข้ อจำกัดและข้ อ
เรี ยกร้ องใดๆให้ แก่ผ้ ซู ื ้อ ภำยในวันที่ 31 มีนำคม พ.ศ.2557 และทังฝั
้ ่ งผู้ซื ้อและ
ผู้ขำยจะต้ องมีกำรดำเนินกำรตำมขันตอนทำงกฎหมำยที
้
่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ มีกำรส่ง
มอบและรับมอบกรรมสิทธิ์ ในสินทรัพย์อย่ำงถูกต้ อง ครบถ้ วน และสมบูรณ์ ทังนี
้ ้
เงื่อนไขทังในสั
้ ญญำซื ้อขำยที่ดินและสัญญำซื ้อขำยหุ้นให้ สิทธิแก่ค่สู ญ
ั ญำฝ่ ำยใด
ฝ่ ำยหนึง่ ที่จะบอกเลิกสัญญำซื ้อขำยสินทรัพย์ได้ โดยต้ องทำเป็ นหนังสือบอกกล่ำว
ล่วงหน้ ำไปยังคู่สญ
ั ญำอีกฝ่ ำยหนึ่ง ในกรณีที่ค่สู ญ
ั ญำฝ่ ำยใดฝ่ ำยหนึ่ง ผิดเงื่อนไข
ของสัญ ญำ และไม่ ด ำเนิ น กำรแก้ ไขเหตุแ ห่ง กำรผิ ด สัญ ญำภำยในระยะเวลำ
ตำมแต่ที่คสู่ ญ
ั ญำจะได้ ตกลงกัน
3) จำนวนเงินที่บริ ษัทฯและบริ ษัท เดอะ แพลทินัม สมุย จำกัด ชำระให้ แก่สมำชิ ก
ตระกูลโชติจุฬำงกูรทังหมดเพื
้
่อให้ ได้ มำซึ่งหุ้น 100% ของบริ ษัท เดอะ แพลทินมั
สมุย จำกัด รวมถึงที่ดินจำนวน 3 โฉนด ตำมลำดับ ซึ่งคิดเป็ นจำนวนเงินรวมกัน
ทังสิ
้ ้น 205.62 ล้ ำนบำท (ดังมีรำยละเอียดตำมข้ ำงล่ำง) มีควำมสมเหตุสมผลและ
ไม่ทำให้ บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยเสียประโยชน์ เนื่องจำก:
- ค่ำหุ้นของบริ ษัท เดอะ แพลทินมั สมุย จำกัด จำนวน 200,000 หุ้น มูลค่ำหุ้น
ละ 98.50 บำท รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 19.70 ล้ ำนบำท มีควำมสมเหตุสมผล โดย
มูลค่ำหุ้นหุ้นละ 98.50 บำทดังกล่ำวเท่ำกับมูลค่ำตำมบัญชีต่อหุ้นของบริ ษัท
เดอะ แพลทินมั สมุย จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ.2555 ซึ่งเป็ นวันสุดท้ ำย
ของงวดบัญชีก่อนหน้ ำปี ที่คณะกรรมกำรจะอนุมตั ิกำรทำรำยกำร โดยมูลค่ำ
ตำมบัญชีต่อหุ้นเป็ นมูลค่ำหนึ่งที่สำมำรถสะท้ อนให้ เห็นถึงมูลค่ำที่เหมำะสม
ของหุ้น สำมัญของบริ ษั ทดัง กล่ำว ทัง้ นี ้ บริ ษั ทฯได้ มี กำรชำระค่ำหุ้น จำนวน
19.70 ล้ ำนบำทดังกล่ำวให้ แก่ผ้ ขู ำยแล้ วเมื่อต้ นเดือนเมษำยน พ.ศ.2557
- เงินที่บริ ษัท เดอะ แพลทินมั สมุย จำกัด ต้ องชำระคืนให้ แก่กรรมกำรสำหรั บ
เงินกู้จำกกรรมกำรจำนวน 153.81 ล้ ำนบำท (ซึง่ เป็ นเงินกู้ที่ไม่คดิ ดอกเบี ้ย) เป็ น
มูลค่ำหนีค้ งค้ ำง ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ.2556 โดยมีกำรชำระคืนเงินกู้
ดังกล่ำวให้ แก่กรรมกำรเมื่อต้ นเดือนเมษำยน พ.ศ.2557
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(ทังนี
้ ้ เมื่อรวมเงินจำนวนทังสิ
้ ้น 173.51 ล้ ำนบำท (รวมเงินซื ้อหุ้นของบริ ษัท เดอะ
แพลทินมั สมุย จำกัด จำนวนทัง้ สิ ้น 19.70 ล้ ำนบำท และเงิ นที่ บริ ษัท เดอะ
แพลทินัม สมุย จำกัด ชำระคืนเงิ นกู้ให้ แก่กรรมกำรและผู้ถือหุ้นใหญ่ จำนวน
ทังสิ
้ ้น 153.81 ล้ ำนบำท) ซึ่งบริ ษัทฯได้ จ่ำยชำระเพื่อให้ ได้ มำซึ่งที่ดินจำนวน
3,476.8 ตำรำงวำ ซึง่ เป็ นกรรมสิทธิ์ของบริ ษัท เดอะ แพลทินมั สมุย จำกัด รำคำ
ที่บริ ษัทฯจ่ำยเพื่อเข้ ำลงทุนในที่ดินดังกล่ำวเทียบเท่ ำกับ 49,905 บำท/ตำรำงวำ
ซึ่งยังเป็ นรำคำที่ต่ำกว่ำรำคำประเมินที่ตำรำงวำละ 80,000 บำทที่ประเมินโดย
บริ ษั ท ไทยประเมิ น รำคำ ลิน น์ ฟิ ลลิป ส์ จ ำกัด ซึ่ง เป็ นบริ ษั ท ประเมิ น มูลค่ำ
ทรัพย์สินในตลำดทุนที่อยู่ในบัญชีรำยชื่อที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้
ควำมเห็นชอบ
- ค่ำที่ดินจำนวน 3 โฉนดซึ่งมีพื ้นที่รวมทังสิ
้ ้น 644.7 ตำรำงวำ ในรำคำตำรำงวำ
ละ 49,800 บำท ซึ่งเป็ นรำคำที่ตกลงและเห็นชอบร่ วมกันระหว่ำงผู้ซื ้อและ
ผู้ขำย (รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 32.11 ล้ ำนบำท) ยังต่ำกว่ำรำคำประเมินที่ดินตำรำง
วำละ 80,000 บำทที่ประเมินโดยบริ ษัท ไทยประเมินรำคำ ลินน์ ฟิ ลลิปส์ จำกัด
ซึ่ ง เป็ นบริ ษั ท ประเมิ น มู ล ค่ ำ ทรั พ ย์ สิ น ในตลำดทุ น ที่ อ ยู่ ใ นบัญ ชี ร ำยชื่ อ ที่
สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. ให้ ควำมเห็นชอบ โดยได้ มีกำรชำระค่ำที่ดิน
ดังกล่ำวให้ แก่เจ้ ำของที่ดินเดิมเมื่อต้ นเดือนเมษำยน พ.ศ.2557
ทังนี
้ ้ วิธีกำรประเมินรำคำที่ดิน ที่บริ ษัท ไทยประเมินรำคำ ลินน์ ฟิ ลลิปส์ จำกัด ใช้ คือ
วิธีกำรเปรี ยบเทียบรำคำตลำด (Market Approach) เป็ นวิธีกำรที่มีควำมเหมำะสม
สำหรั บ ใช้ ในกำรประเมิน รำคำอสัง หำริ ม ทรั พย์ ประเภทที่ ดิน เปล่ำ โดยบริ ษั ท ไทย
ประเมิ น รำคำ ลินน์ ฟิ ลลิปส์ จำกัด ได้ ท ำกำรสำรวจข้ อมูลตลำดเปรี ย บเที ย บโดย
พิจำณำเปรี ยบเทียบจำกที่ดินเปล่ำในบริ เวณใกล้ เคียงจำนวน 5 แปลง โดยในกำร
ประเมินมูลค่ำที่เหมำะสมสำหรับที่ดินจำนวน 5 แปลงซึ่งนำมำเปรี ยบเทียบเพื่อหำมูล
ค่ำที่เหมำะสมสำหรับที่ดินที่บริ ษัทฯจะเข้ ำซื ้อ บริ ษัท ไทยประเมินรำคำ ลินน์ ฟิ ลลิปส์
จำกัด ได้ พิจำรณำปั จจัยที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ ทำเล/ที่ตงที
ั ้ ่ดิน ขนำดรูปร่ำงที่ดิน ระดับที่ดิน
กำรคมนำคม และระบบสำธำรณูปโภค และมีกำรกำหนดน ้ำหนักให้ แก่แต่ละปั จจัย
ดังกล่ำว รวมถึงได้ มีกำรปรับรำคำเสนอขำยของที่ดินจำนวน 5 แปลงดังกล่ำวด้ วย
วิธีกำรทำงสถิติ ให้ เป็ นมูลค่ำประเมินที่มีควำมเหมำะสมและสำมำรถนำมำเทียบเคียง
เป็ นมูลค่ำที่เหมำะสมสำหรับที่ดินที่บริ ษัทฯจะเข้ ำลงทุนเพื่อพัฒนำโครงกำรโรงแรม
หมำยเหตุ: สำหรับรำยกำรซื ้อหุ้นของบริ ษัท เดอะ แพลทินมั สมุย จำกัด และซื ้อที่ดินที่เกำะสมุย จำกกรรมกำรและผู้ถือหุ้นที่
มีอำนำจควบคุมของบริ ษัทฯดังมีรำยละเอียดในตำรำงข้ ำงต้ น ได้ มีกำรเปิ ดเผยรำยละเอียดของเงินกู้ระยะสันจำก
้
กรรมกำรดังที่ปรำกฏในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินข้ อ 2. รำยกำรธุรกิจกับกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกัน ของงบกำรเงิน
รวมระหว่ำงกำล สำหรับงวดสำมเดือนและเก้ ำเดือนสิ ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยำยน 2557 ดังต่อไปนี ้
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(หน่วย: พันบำท)
เงินกู้ยมื

กรรมกำร

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

ยอดยกมา ณ วันที่
31 ธันวาคม 2556
(ตรวจสอบแล้ ว)
(ปรับปรุ งใหม่ )

กรรมกำรของบริ ษัทฯ

153,809(1)

งบการเงินรวม
เพิ่มขึน้
ลดลง
ระหว่ างงวด ระหว่ างงวด

51,836(2)

(205,645)(3)

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 30
กันยายน 2557
-(3)

โดยที่
(1)

(2)

(3)

เป็ นยอดหนี ้เงินกู้ที่ไม่มีภำระดอกเบี ้ยที่บริ ษั ท เดอะ แพลทินมั สมุย จำกัด (ชื่อเดิมคือบริ ษัท พรี ไซต์ สมุย จำกัด ) คง
ค้ ำ งกับ นำยสุร ชัย โชติ จุฬำงกูร (ซึ่ง เป็ นผู้ถื อ หุ้น ใหญ่ แ ละกรรมกำรผู้มี อำนำจควบคุม บริ ษั ท ฯและบริ ษัท เดอะ
แพลทินมั สมุย จำกัด) มำตังแต่
้ ก่อนที่บริ ษัทฯจะเข้ ำซื ้อหุ้นของบริ ษั ท เดอะ แพลทินมั สมุย จำกัด ในเดือนมีนำคม
พ.ศ.2557
เป็ นภำระหนี ้ที่เพิ่มขึ ้นระหว่ำงงวดจำก 1) กำรซื ้อหุ้นของบริ ษัท เดอะ แพลทินมั สมุย จำกัด (มียอดคงค้ ำงจำนวน
19.70 ล้ ำนบำทกับนำยสุรชัย โชติจุฬำงกูร นำงปั ญจพร โชติจุฬำงกูร และบุตรของนำยสุรชัย โชติจุฬำงกูรและนำง
ปั ญจพร โชติจฬุ ำงกูร) 2) กำรซื ้อที่ดินที่เกำะสมุย (มียอดคงค้ ำงจำนวน 32.11 ล้ ำนบำทกับนำยสุรชัย โชติจุฬำงกูร)
และ 3) กำรซื ้อหุ้นของบริ ษัท แพลทินมั พลำซ่ำ จำกัด (มียอดคงค้ ำงจำนวน 0.03 ล้ ำนบำทกับนำยสุรชัย โชติจุฬำง
กูร นำงปั ญจพร โชติจุฬำงกูร นำยชัชวำล พงษ์ สทุ ธิ มนัส น.ส.ชฏำรั ตน์ อนันตกูล รวมถึงผู้ถือหุ้นอื่นๆของบริ ษัท
ดังกล่ำวอีกจำนวน 10 ท่ำน ซึ่งดูรำยละเอียดเกี่ยวกับรำยกำรนีไ้ ด้ ในส่วนกำรซื ้อหุ้นของบริ ษัท แพลทินมั พลำซ่ำ
จำกัด)
บริ ษัทฯได้ มีกำรจ่ำยหนี ้คงค้ ำงทังหมดตำมข้
้
อ (1) และ ข้ อ (2) ในช่วงระหว่ำง 9 เดือนแรกของปี พ.ศ.2557 และ
ในช่วงไตรมำสที่ 4 ของปี พ.ศ.2557 บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยไม่ได้ มีรำยกำรกู้ยืมเงินระยะสันจำกกรรมกำร
้
แต่อย่ำงใด
ทำให้ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ.2557 บริ ษัทฯไม่มียอดเงินกู้ระยะสันจำกกรรมกำรคงค้
้
ำง

2) รายการที่บริ ษัทฯได้ เข้ าซือ้ หุ้นของบริ ษัท แพลทินัม พลาซ่ า จากัด จากกรรมการและผู้ถือหุ้นที่มีอานาจ
ควบคุมของบริษัทฯ
ลักษณะของรายการ

บริ ษัทฯเข้ ำลงทุนในบริ ษัท แพลทินมั พลำซ่ำ จำกัด โดยกำรซื ้อหุ้นของบริ ษัทดังกล่ำว
จำนวน 2,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 100 บำท (ซึ่งมีกำรชำระค่ำหุ้นแล้ วหุ้นละ 25
บำท) ในรำคำหุ้นละ 15.49 บำท (เท่ำกับมูลค่ำตำมบัญชีต่อหุ้นของบริ ษัทดังกล่ำว ณ
วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ.2555) รวมเป็ นเงินจำนวนทังสิ
้ ้น 30,980 บำท ซึ่งได้ มีกำรชำระ
ค่ำหุ้นดังกล่ำวเมื่อต้ นเดือนเมษำยน พ.ศ.2557

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้ อง

ผู้ซอื ้ : บริ ษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”)
ผู้ขาย : นำยสุรชัย โชติจุฬำงกูร นำงปั ญจพร โชติจุฬำงกูร นำยชัชวำล พงษ์ สทุ ธิมนัส
น.ส.ชฏำรัตน์ อนันตกูล (ซึ่งทัง้ 4 ท่ำนดำรงตำแหน่งกรรมกำรของบริ ษัทฯ)
และผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัทดังกล่ำวอื่นๆอีกจำนวน 10 รำย ได้ แก่ นำงพรรณพิ
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ลัย ลิมปิ วิวัฒน์ กุล นำยศตวรรษ อนันตกูล นำงใจชนก ภำคอัต นำยวุฒิชัย
วิจิตรธนำรั กษ์ นำยสหนันท์ เชนตระกูล นำยประสิทธิ์ วงศ์ สกุลเกษม นำย
สมชำย โชติจุฬำงกูร นำยวิชัย โชติ จุฬำกูร นำยวิทยำ โชติจุฬำงกูร และนำย
ธงชัย โชติจุฬำงกูร (ซึ่งทัง้ 10 ท่ำนเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯในปั จจุบนั ) โดยผู้
ถือหุ้นเดิมทังหมดของบริ
้
ษัท แพลทินมั พลำซ่ำ จำกัด ได้ มอบอำนำจให้ นำย
สุรชัยเข้ ำทำสัญญำและลงนำมในเอกสำรต่ำงๆเพื่อกำรซื ้อขำยหุ้นของบริ ษัท
แพลทินมั พลำซ่ำ จำกัด
ความเห็นของคณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับความ
จาเป็ นและความ
สมเหตุสมผลของการทา
รายการ

บริ ษัทฯได้ ซื ้อหุ้นทังหมดของบริ
้
ษัท แพลทินมั พลำซ่ำ จำกัด (ซึ่งทำให้ บริ ษัท แพลทินมั
พลำซ่ ำ จ ำกัด มี ฐ ำนะเป็ นบริ ษั ท ย่อ ย 100% ของบริ ษั ท ฯ ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม
พ.ศ.2557) โดยมีวตั ถุประสงค์ต้องกำรใช้ บริ ษัท แพลทินัม พลำซ่ำ จำกัด ให้ ทำหน้ ำที่
บริ หำรอำคำรโครงกำร เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ ส่วนขยำย (ที่ดำเนินในกำรอยู่ใน
ปั จจุบนั ) และโครงกำร เดอะ มำร์ เก็ต บำย แพลทินมั (ที่จะดำเนินกำรในอนำคต) โดย
หน้ ำที่ที่สำคัญในกำรบริ หำรอำคำรให้ แก่บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย โดยบริ ษัท แพลทินมั
พลำซ่ำ จำกัด จะรวมถึง กำรอำนวยควำมสะดวกในด้ ำนต่ำงๆที่จำเป็ นให้ แก่ผ้ เู ช่ำ และ
ผู้ใช้ บริ ก ำรพืน้ ที่ ภำยในอำคำร กำรบำรุ งรั กษำวิศวกรรมระบบงำนอำคำร และกำร
ให้ บริ กำรด้ ำนรักษำควำมสะอำด
ทัง้ นี ้ คณะกรรมกำรบริ ษั ท (โดยกรรมกำรที่ ไม่ ได้ มี ส่ว นได้ เ สีย ในรำยกำร) และ
คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำกำรเข้ ำทำรำยกำรซื ้อหุ้นของบริ ษัท แพลทินมั พลำซ่ำ
จำกัด โดยบริ ษั ท ฯ เป็ นรำยกำรที่ มี ค วำมสมเหตุสมผลและไม่ได้ ท ำให้ บ ริ ษั ท ฯเสีย
ประโยชน์ เนื่องจำก
1) บริ ษัทฯสำมำรถใช้ บริ ษัท แพลทินมั พลำซ่ำ จำกัด ให้ ทำหน้ ำที่บริ หำรอำคำร
ภำยในกลุ่ม (Property Management Service) โดยหน้ ำที่ที่สำคัญของบริ ษัท
ดังกล่ำวจะรวมถึงกำรอำนวยควำมสะดวกในด้ ำนต่ำงๆให้ แก่ผ้ เู ช่ำและผู้ใช้ บริ กำร
พื ้นที่ภำยในอำคำร กำรดูแลรักษำระบบงำนภำยในอำคำร รวมถึงกำรให้ บริ กำร
ด้ ำนกำรรักษำควำมสะอำดภำยในอำคำร
2) บริ ษัทฯซื ้อเงินลงทุนในบริ ษัท แพลทินมั พลำซ่ำ จำกัด ในรำคำหุ้นละ 15.49 บำท
(รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 30,980 บำท) โดยรำคำหุ้นหุ้นละ 15.49 บำทดังกล่ำวเท่ำกับ
มูลค่ำตำมบัญชีต่อหุ้นของบริ ษัท แพลทินมั พลำซ่ำ จำกัด ณ วันที่ 31 ธันวำคม
พ.ศ.2555 ซึง่ เป็ นวันสุดท้ ำยของงวดบัญชีก่อนหน้ ำปี ที่คณะกรรมกำรจะอนุมตั ิกำร
ทำรำยกำร โดยมูลค่ำ ตำมบัญชีต่อหุ้น (Book Value) เป็ นมูลค่ำหนึ่งที่สำมำรถ
สะท้ อนให้ เห็นถึงมูลค่ำที่เหมำะสมของหุ้นของบริ ษัท แพลทินมั พลำซ่ำ จำกัด
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3) รายการที่บริษัทฯทาหนังสือสัญญาเช่ าบริหารโครงการ เดอะ วอร์ ฟ สมุย กับบริษัทที่เกี่ยวข้ อง
ลักษณะของรายการ

บริ ษัทฯทำหนังสือสัญญำเช่ำบริ หำรโครงกำร เดอะ วอร์ ฟ สมุย กับบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง โดย
หนังสือสัญญำดังกล่ำวให้ สทิ ธิแก่บริ ษัทฯในกำรเช่ำที่ดินและสิ่งปลูกสร้ ำงของโครงกำร เดอะ
วอร์ ฟ สมุย (ซึ่งตังอยู
้ ่ที่ตำบลบ่อผุด เกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ ธำนี ) เป็ นระยะเวลำกำรเช่ำ
รวมทัง้ สิ ้นนำน 10 ปี * โดยมีจำนวนเงินขัน้ ต่ำที่ต้องจ่ำยในอนำคตจำกสัญญำเช่ำ บริ หำร
ดังกล่ำวเป็ นจำนวนเงินรวม 340 ล้ ำนบำท/สัญญำเช่ำรวมทังสิ
้ ้นนำน 10 ปี ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯได้
เข้ ำลงนำมในหนังสือสัญญำเช่ำบริ หำรโครงกำร เดอะ วอร์ ฟ สมุยเมื่อวันที่ 29 ตุลำคม
พ.ศ.2557 โดยในกำรเข้ ำทำหนังสือสัญญำเช่ำบริ หำรโครงกำร เดอะ วอร์ ฟ สมุย บริ ษัทฯจะ
ได้ รับสิทธิในกำรต่อสัญญำออกไปอีก 5 ปี เมื่อสัญญำครบกำหนดอำยุ 10 ปี แรก โดยบริ ษัทฯ
ในฐำนะผู้เช่ำจะต้ องแจ้ งให้ ผ้ ใู ห้ เช่ำทรำบถึงควำมต้ องกำรในกำรต่อสัญญำเช่ำ เป็ นลำย
ลักษณ์ อกั ษร ไม่น้อยกว่ำ 1 ปี ก่อนครบกำหนดอำยุสญ
ั ญำเช่ำ โดยคู่ สญ
ั ญำทังสองฝ่
้
ำย
จะต้ องตกลงกันเกี่ยวกับอัตรำค่ำเช่ำและเงื่อนไขของสัญญำเช่ำที่จะต่อออกไป ให้ แล้ วเสร็ จ
ก่อนครบกำหนดอำยุสญ
ั ญำเช่ำไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน
นอกจำกนี ้ ผู้ใ ห้ เ ช่ ำ ตกลงให้ สิท ธิ แ ก่ บ ริ ษั ท ฯในกำรเสนอซื อ้ ที่ ดิ น พร้ อมสิ่ง ปลูก สร้ ำงของ
โครงกำรเดอะ วอร์ ฟ สมุย เมื่อบริ ษัทฯเห็นว่ำกำรดำเนินกำรดังกล่ำวมีควำมเหมำะสมและ
ก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ กำรดำเนินธุรกิจของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย ในช่วงระหว่ำงอำยุสญ
ั ญำ
เช่ำ รวมถึงกรณีที่ผ้ ใู ห้ เช่ำประสงค์จะขำยที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ ำงของโครงกำรเดอะ วอร์ ฟ
สมุย ผู้ให้ เช่ำตกลงให้ สิทธิในกำรปฏิเสธก่อ น (Right of First Refusal) แก่บริ ษัทฯในกำรซื ้อ
ที่ดินพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ ำงของโครงกำรเดอะ วอร์ ฟ สมุย ในช่วงระหว่ำงอำยุสญ
ั ญำเช่ำ เช่นกัน

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้ อง

ผู้เช่ า : บริ ษัท เดอะ แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”)
ผู้ให้ เช่ า : บริ ษัท เดอะ วอร์ ฟ สมุย พลำซ่ำ จำกัด (“เดอะ วอร์ ฟ”)
บริ ษัทฯและเดอะ วอร์ ฟ มีควำมสัมพันธ์ กันจำกกำรที่กรรมกำรและผู้ถือหุ้นของเดอะ วอร์ ฟ
ได้ แก่ นำยชำคลิต โชติจุฬำงกูร นำยชวนันท์ โชติจุฬำงกูร นำยธรรมนูญ โชติจุฬำงกูร และ
น.ส.สุฐิตำ โชติจุฬำงกูร ทังหมดเป็
้
นบุตรของนำยสุรชัย โชติจุฬำงกูรและนำงปั ญจพร โชติ
จุฬำงกูร ซึง่ ทังคู
้ เ่ ป็ นกรรมกำรและผู้ถือหุ้นที่มีอำนำจควบคุมของบริ ษัทฯ

ความเห็นของคณะ
กรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับ
ความจาเป็ นและความ
สมเหตุสมผลของการ
ทารายการ

ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ครัง้ ที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 17 มิถนุ ำยน พ.ศ.2557 (ซึ่งกรรมกำร
ที่มีสว่ นได้ เสียไม่ได้ เข้ ำร่ วมพิจำรณำและอนุมตั ิกำรทำรำยกำรดังกล่ำว) ได้ พิจำรณำอนุมตั ิ
กำรเข้ ำทำรำยกำรเช่ำบริ หำรโครงกำร เดอะ วอร์ ฟ สมุย กับเดอะ วอร์ ฟ ซึ่ง เป็ นบริ ษัท ที่
เกี่ยวข้ อง โดยมีระยะเวลำกำรเช่ำรวมทังสิ
้ ้นนำน 10 ปี โดยมีกำรกำหนดรำคำค่ำ เช่ำรวม
ทังสิ
้ ้น 34 ล้ ำนบำทต่อปี (ซึ่งเป็ นอัตรำค่ำเช่ำที่ตกลงและเห็นชอบร่ วมกันระหว่ำงผู้เช่ำและ
ผู้ให้ เช่ำ โดยในกำรกำหนดอัตรำค่ำเช่ำจำนวนดังกล่ำว ผู้ให้ เช่ำได้ พิจำรณำปั จจัยที่สำคัญ
ได้ แก่รำคำประเมินมูลค่ำสิทธิ กำรเช่ำโครงกำรที่จัดทำโดยผู้ประเมินรำคำทรัพย์สินอิ สระ
อัตรำค่ำ เช่ำ พืน้ ที่ ของอสัง หำริ มทรั พย์ ที่ มีลกั ษณะเหมื อนกันหรื อ ใกล้ เคี ยงกัน ในบริ เวณ
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ใกล้ เคียง รวมถึงต้ นทุนค่ำที่ดินและต้ นทุนที่เกิดขึ ้นในกำรพัฒนำและก่อสร้ ำงโครงกำร) โดย
ในกำรประชุมครัง้ เดียวกันนัน้ ที่ประชุมได้ มีกำรมอบหมำยให้ กรรมกำรที่ไม่ได้ มีสว่ นได้ เสีย ใน
กำรทำรำยกำร จำนวน 3 ท่ำน อันได้ แก่ นำยชัชวำล พงษ์ สทุ ธิมนัส นำยพิรุณ ลิมปิ วิวฒ
ั น์กุล
และ น.ส.ชฏำรัตน์ อนันตกูล ให้ ทำกำรพิจำรณำกำหนดรำยละเอียดที่เกี่ยวข้ องกับกำรเข้ ำทำ
รำยกำร และกำรเข้ ำเจรจำ ทำควำมตกลงและลงนำมในสัญญำและเอกสำรต่ำงๆที่เกี่ยวข้ อง
กับกำรเข้ ำทำธุรกรรมดังกล่ำว รวมถึงมีอำนำจในกำรดำเนินกำรอื่นใดที่จำเป็ นและสมควร
เกี่ยวกับกำรดำเนินกำรให้ ธุรกรรมดังกล่ำวเสร็ จสิ ้นไปได้ ด้วยดี
ทัง้ นี ้ คณะกรรมกำรบริ ษัท (โดยกรรมกำรที่ไม่ได้ มี ส่ว นได้ เ สีย ในกำรท ำรำยกำร) และ
คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำ กำรที่บริ ษัทฯเข้ ำทำสัญญำเช่ำบริ ห ำรโครงกำร เดอะ วอร์ ฟ
สมุย เป็ นระยะเวลำกำรเช่ำรวมทังสิ
้ ้นนำน 10 ปี (ตัง้ แต่วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ.2558-31
ธันวำคม พ.ศ.2567) กับเดอะ วอร์ ฟ ซึ่งเป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง เป็ นกำรดำเนินกำรที่มีควำม
สมเหตุสมผล เนื่องจำก
1) เป็ นกำรเข้ ำท ำรำยกำรเช่ำ บริ หำรโครงกำรอสัง หำริ มทรั พย์ เพื่ อกำรพำณิ ชย์ ป ระเภท
Community Mall ที่มีทำเลที่ตงอยู
ั ้ ่ในย่ำนท่องเที่ยวที่สำคัญของเกำะสมุย จ.สุรำษฎร์
ธำนี ซึง่ เป็ นกำรดำเนินกำรตำมนโยบำยกำรขยำยธุรกิจของบริ ษัทฯในระยะยำว โดยกำร
เข้ ำทำสัญญำเช่ำบริ หำรโครงกำร เดอะ วอร์ ฟ สมุย ซึ่งมีอตั รำควำมสำมำรถในกำรทำ
กำไรในระยะยำว (Long-term Profitability) ในระดับที่ดี เป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่จะช่วยเพิ่ม
ควำมสำมำรถในกำรทำกำไรของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยในระยะปำนกลำง-ยำว ในกำร
เข้ ำลงทุนในโครงกำรดังกล่ำว บริ ษัทฯไม่ได้ เป็ นผู้รับผิดชอบค่ำที่ดิน รวมถึงค่ำใช้ จ่ำยใน
กำรพัฒนำและก่อสร้ ำงโครงกำรแต่อย่ำงใด (ทำให้ บริ ษัทฯไม่มีควำมเสี่ยงในกำรพัฒนำ
และก่อสร้ ำงโครงกำร) โดยในระหว่ำงกำรดำเนินโครงกำรในช่วงระยะเวลำกำรเช่ำ รวม
ทังสิ
้ ้นนำน 10 ปี ซึ่งบริ ษัทฯจะมีรำยได้ หลักในรู ปรำยได้ ค่ำเช่ำและรำยได้ ค่ำส่วนกลำง
บริ ษัทฯจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่ำใช้ จ่ำยและต้ นทุนในส่วนค่ำเช่ำที่ดินและค่ำเช่ำอำคำรและ
สิง่ ปลูกสร้ ำง(ซึง่ ต้ องชำระให้ แก่เดอะ วอร์ ฟเป็ นรำยปี ) ค่ำใช้ จ่ำยในกำรขำยและบริ หำรใน
ส่วนที่เกี่ยวข้ องกับโครงกำร รวมถึงภำระภำษี เงินได้ นิติบคุ คล
2) เงื่อนไขที่สำคัญที่ได้ มีกำรระบุไว้ ในสัญญำเช่ำบริ หำรโครงกำร เดอะ วอร์ ฟ สมุย ที่จดั ทำ
ขึ ้นระหว่ำงบริ ษัทฯและเดอะ วอร์ ฟ เช่น วัตถุประสงค์ กำรเช่ำ กำรส่งมอบที่ดินพร้ อม
อำคำรและสิ่งปลูกสร้ ำงที่เช่ำ วิธีกำรชำระค่ำเช่ำ เงินประกันกำรเช่ำ กำรโอนลูกค้ ำ กำร
ใช้ ที่ดินพร้ อมอำคำรและสิ่งปลูกสร้ ำง กำรให้ เช่ำช่วงที่ดินพร้ อมอำคำรและสิ่งปลูกสร้ ำง
กำรดัดแปลงและต่อเติมอำคำร กำรดูแล รักษำและซ่อมแซมทรัพย์สิน กำรชำระค่ำภำษี
กำรประกันภัย และกำรสิ ้นสุดของสัญญำ เป็ นเงื่ อนไขที่ เป็ นปกติทั่วไปในสัญ ญำเช่ ำ
ทรัพย์สินระยะยำว และไม่ได้ ทำให้ บริ ษัทฯในฐำนะผู้เช่ำ บริ หำรโครงกำรและผู้บริ หำร
ทรัพย์สนิ เสียประโยชน์
3) ค่ำเช่ำต่อปี จำนวน 34 ล้ ำนบำท (รวมทังค่
้ ำเช่ำที่ดินและอำคำรพร้ อมสิ่งปลูกสร้ ำงของ
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โครงกำรเดอะ วอร์ ฟ สมุย ) ที่เดอะ วอร์ ฟ จะเรี ยกเก็บจำกบริ ษัทฯ (อัตรำค่ำเช่ำจำนวน
34 ล้ ำนบำทต่อปี ดังกล่ำวเป็ นอัตรำที่ตกลงและเห็นชอบร่ วมกันระหว่ำงผู้เช่ำและผู้ให้
เช่ำ) ยังต่ำกว่ำค่ำเช่ำต่อปี จำนวน 38.94 ล้ ำนบำท ที่ประเมินโดยบริ ษัท ไทยประเมิน
รำคำ ลินน์ ฟิ ลลิปส์ จำกัด ซึ่งเป็ นผู้ประเมินรำคำทรัพย์สินอิสระที่บริ ษัทฯได้ ว่ำจ้ ำง โดย
บริ ษัทผู้ประเมินรำคำทรัพย์สินอิสระดังกล่ำวได้ ทำกำรประเมินมูลค่ำสิทธิ กำรเช่ำที่ดิน
พร้ อมอำคำรและสิ่งปลูกสร้ ำงของโครงกำร เดอะ วอร์ ฟ สมุย ด้ วยวิธีรำยได้ (Income
Approach) สำหรับระยะเวลำกำรเช่ำรวมทังสิ
้ ้นนำน 10 ปี โดยในกำรประเมินมูลค่ำสิทธิ
กำรเช่ ำ ของโครงกำรดัง กล่ำ ว ผู้ป ระเมิ นรำคำทรั พย์ สินได้ กำหนดสมมติฐ ำนในกำร
ประเมินรำคำที่สำคัญ ได้ แก่
- ระยะเวลำของกำรเช่ำบริ หำรโครงกำรมีระยะเวลำทังสิ
้ ้นนำน 10 ปี
- พื ้นที่ให้ เช่ำของโครงกำรรวมเท่ำกับ 5,493 ตำรำงเมตร
- อัตรำกำรเช่ำพื ้นที่ (Occupancy Rate) ของโครงกำรเท่ำกับ 85% ในปี ที่ 1-2
เท่ำกับ 90% ในปี ที่ 3-4 และตังแต่
้ ปีที่ 5-10 เท่ำกับ 95%
- อัตรำค่ำเช่ำพื ้นที่เมื่อเปิ ดโครงกำรอยู่ที่ตำรำงเมตรละ 690 บำท/ตำรำงเมตร/เดือน
และปรับเพิ่มขึ ้นเฉลีย่ ร้ อยละ 4 ต่อปี โดยเริ่ มตังแต่
้ ปีที่ 3 เป็ นต้ นไป
- รำยได้ ค่ำส่วนกลำงมีอตั รำเฉลี่ยอยู่ที่ตำรำงเมตรละ 200 บำท/ตำรำงเมตร/เดือน
โดยค่ำส่วนกลำงจะเพิ่มขึ ้นโดยเฉลีย่ ร้ อยละ 4 ต่อปี ตังแต่
้ ปีที่ 3 เป็ นต้ นไป
(ผู้ลงทุนสำมำรถดูรำยละเอียดเกี่ยวกับสรุ ปสมมติฐำนในกำรประเมินมูลค่ำสิทธิกำรเช่ำ
ของโครงกำรเดอะ วอร์ ฟ สมุย ในเอกสำรแนบ 5 รำยละเอียดเกี่ยวกับกำรประเมินรำคำ
ทรัพย์สนิ )
4) กำรกำหนดระยะเวลำกำรเช่ำบริหำรโครงกำรเดอะ วอร์ ฟ สมุย รวมทังสิ
้ ้นนำน 10 ปี
ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกรำคม พ.ศ.2558-31 ธันวำคม พ.ศ.2567 (ซึง่ ถือว่ำเป็ นระยะเวลำที่ไม่
นำนและไม่สนจนเกิ
ั้
นไปสำหรับกำรดำเนินโครงกำรอสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรพำณิชย์) ทำ
ให้ บริ ษัทฯสำมำรถประเมินศักยภำพในเชิงพำณิชย์ของกำรดำเนินโครงกำรจำกผลกำไร
และกระแสเงินสดของโครงกำรทีเ่ กิดขึ ้นจริ ง
โดยในกรณีที่ผลกำรดำเนินโครงกำรไม่
เป็ นไปตำมแผนที่กำหนดไว้ บริ ษัทฯก็มีระยะเวลำที่เพียงพอทีจ่ ะปรับปรุงและแก้ ไขแผน
และกลยุทธ์กำรดำเนินโครงกำร รวมถึงประเมินประสิทธิภำพและควำมเหมำะสมของ
แผนและกลยุทธ์กำรดำเนินโครงกำรที่กำหนดขึ ้น และในกรณีที่ผลกำรดำเนินโครงกำร
เป็ นไปตำมเป้ำหมำยทีก่ ำหนดไว้ หรื อดีกว่ำ บริ ษัทฯสำมำรถต่ออำยุสญ
ั ญำเช่ำบริ หำร
ออกไปได้ อีกหรื อขอซื ้อขำดโครงกำรจำกเจ้ ำของโครงกำรเดิมได้ ทังนี
้ ้ อำยุของสัญญำเช่ำ
บริ หำรโครงกำรเดอะ วอร์ ฟ สมุย มีควำมสอดคล้ องกับสัญญำเช่ำพื ้นที่ระยะยำวที่บริ ษัท
ฯได้ ทำกับผู้เช่ำพื ้นที่รำยย่อยในโครงกำรเดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์
5) ในส่วนของอัตรำค่ำเช่ำจำนวน 34 ล้ ำนบำท/ปี ถ้ ำพิจำรณำจำกประมำณกำรทำง
กำรเงินที่จดั ทำโดยทำงบริ ษัทฯเพื่อประเมินควำมเหมำะสมในกำรเข้ ำลงทุนในโครงกำร
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และประมำณกำรทำงกำรเงินที่จัดทำโดยผู้ประเมินรำคำทรัพย์สินอิสระเพื่อใช้ ในกำร
ประเมินมูลค่ำสิทธิกำรเช่ำของโครงกำรด้ วยอัตรำค่ำเช่ำรำยปี จำนวนดังกล่ำว ในช่วง 2
ปี แรกของกำรดำเนินโครงกำร อัตรำกำไรจำกกำรดำเนินงำนจะไม่สงู มำกนัก เนื่องจำก
อัตรำกำรเช่ำพื ้นที่ (Occupancy Rate) ในช่วงดังกล่ำวยังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่ำ 90%
และบริ ษั ท ฯยัง ไม่ ส ำมำรถเรี ย กเก็ บ ค่ ำ เช่ ำ ได้ ในอัต รำที่ สูง เพื่ อ เป็ นกำรจู ง ใจให้
ผู้ประกอบกำรมำเช่ำพื ้นที่ของโครงกำรเพื่อดำเนินธุรกิจ แต่ตงแต่
ั ้ ปีที่ 3 เป็ นต้ นไป ซึ่ง
อัตรำกำรเช่ำพื ้นที่ตำมสมมติฐำนจะขยับขึ ้นมำอยู่ที่ประมำณ 90% และบริ ษัทฯขอปรับ
เพิ่มรำคำค่ำเช่ำพื ้นที่ได้ อัตรำกำไรจำกกำรดำเนินโครงกำรก็จ ะค่อยๆปรับตัวสูงขึ ้น ซึ่ง
จำกประมำณกำรทำงกำรเงินที่จัดทำโดยทำงบริ ษัทฯเองและผู้ประเมินรำคำทรัพย์สิน
อิสระ อัตรำกำรทำกำไรของโครงกำรในช่วงปี ท้ ำยๆ ของอำยุสญ
ั ญำเช่ำ 10 ปี แรกจะสูง
กว่ำอัตรำกำรทำกำไรในช่วงต้ นของอำยุสญ
ั ญำ โดยถ้ ำพิจำรณำ ในภำพรวมแล้ ว อัตรำ
กำรทำกำไรโดยเฉลี่ยของโครงกำร เดอะ วอร์ ฟ สมุย ในช่วงอำยุสญ
ั ญำเช่ำบริ หำร 10
รวมทังสิ
้ ้นนำน 10 ปี ดังกล่ำวอยูใ่ นระดับที่ถือว่ำยอมรับได้ คือสูงกว่ำ 15%
6) บริ ษัทฯได้ รับสิทธิในกำรขอซื ้อและสิทธิในกำรปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) ใน
กำรซื ้อที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ ำงของโครงกำรเดอะ วอร์ ฟ สมุย จำกเจ้ ำของโครงกำร
ดังกล่ำว ในระหว่ำงอำยุสญ
ั ญำเช่ำบริ หำร ซึง่ บริ ษัทฯสำมำรถใช้ สทิ ธิดงั กล่ำวได้ เมื่อเห็น
ว่ำกำรดำเนินโครงกำร เดอะ วอร์ ฟ สมุย ช่วยสนับสนุนและก่อให้ เกิดประโยชน์ในกำร
ดำเนินธุรกิจแก่โครงกำรอื่นๆของบริ ษัทฯทังโครงกำรที
้
่มีอยู่ในปั จจุ บนั และที่จะได้ มีกำร
พัฒนำขึ ้นในอนำคต โดยในกำรใช้ สิทธิ ขอซื ้อและสิทธิในกำรปฏิเสธก่อน (right of first
refusal) ในโครงกำร เดอะ วอร์ ฟ สมุย บริ ษัทฯจะได้ ดำเนินกำรให้ เป็ นไปตำมกฏเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้ องของสำนักงำน ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงจะมีกำรเปิ ดเผยข้ อมูลให้ ผ้ ู
ลงทุนทรำบอย่ำงเพียงพอสำหรับกำรพิจำรณำอนุมตั ิกำรทำรำยกำร
*

ในกำรให้ ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมสมเหตุสมผลของกำรเข้ ำทำรำยกำรเช่ำบริ หำรโครงกำร เดอะ วอร์ ฟ สมุย บริ ษัทฯและที่
ปรึ กษำทำงกำรเงินพิจำรณำจำกสมมติฐำนที่ว่ำบริ ษัทฯได้ เข้ ำทำหนังสือสัญญำเช่ำบริ หำรโครงกำร เดอะ วอร์ ฟ สมุย
เป็ นระยะเวลำกำรเช่ำรวมทังสิ
้ ้นนำน 10 ปี เพื่อสะท้ อนถึงเจตนำรมณ์ของหนังสือสัญญำเช่ำดังกล่ำวในส่วนที่ว่ำด้ วย
ระยะเวลำกำรเช่ำ ซึ่งผู้เช่ำและผู้ให้ เช่ำตกลงเข้ ำทำหนังสือสัญญำเช่ำเป็ นระยะเวลำรวมทังสิ
้ ้นนำน 10 ปี ตังแต่
้ วนั ที่ 1
มกรำคม พ.ศ.2558-31 ธันวำคม พ.ศ.2567 (ดูสรุปหนังสือสัญญำเช่ำบริ หำรโครงกำร เดอะ วอร์ ฟ สมุย ที่จดั ทำระหว่ำง
บริ ษัทฯในฐำนะผู้เช่ำ บริ หำรโครงกำร และบริ ษัท เดอะ วอร์ ฟ สมุย พลำซ่ำ จำกัด ในฐำนะผู้ให้ เช่ำ ในส่วนที่ว่ำด้ วย
ทรัพย์สนิ ที่ใช้ ในกำรประกอบธุรกิจ)
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4) รายการเช่ าพืน้ ที่บางส่ วนของโครงการศูนย์ แฟชั่นค้ าส่ ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ อาคาร 1 จากบุคคล
ที่เกี่ยวโยงกัน เพื่อนามาปล่ อยเช่ าช่ วงต่ อ
ลักษณะรายการ

กำรเช่ำพื ้นที่จำนวน 25 ตำรำง
เมตร ในชั น้ ใต้ ดิ น ของโครงกำร
ศูนย์แฟชัน่ ค้ ำส่ง เดอะ แพลทินมั
แฟชัน่ มอลล์ อำคำร 1 จำกญำติ
ญำ ติ สนิ ท ข อ ง ก รรม ก ำ รที่ มี
อ ำ น ำ จ ค ว บ คุ ม โ ด ย ใ น ปี
พ.ศ.2555
(พฤษภำคมธันวำคม), 2556 (ทังปี
้ ) และในปี
พ.ศ.2557 (มกรำคม-สิงหำคม)
บริ ษั ท ฯจ่ ำ ยค่ ำ เช่ ำ พื น้ ที่ ใ ห้ แก่
บุค คลดัง กล่ำ วเป็ นจ ำนวนเงิ น
0.2 ล้ ำนบำท, 0.3 ล้ ำนบำท
และ 0.2 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ
(โดยในกำรเช่ ำ พื น้ ที่ ดั ง กล่ ำ ว
บริ ษัทฯได้ วำงเงินประกันกำรเช่ำ
ทังสิ
้ ้น 0.075 ล้ ำนบำท ให้ แก่ผ้ ู
ปล่อยเช่ำพื ้นที่ดงั กล่ำว)

คู่กรณีท่ เี กี่ยวข้ อง

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
เกี่ยวกับความจาเป็ นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ

ผู้ เช่ ำ พื น้ ที่ : บริ ษั ท เดอะ บริ ษัทฯเช่ำพื ้นที่จำนวน 25 ตำรำงเมตรในชัน้ ใต้
แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) ดินของโครงกำรศูนย์แฟชัน่ ค้ ำส่ง เดอะ แพลทินมั
ผู้ปล่อยเช่ำพื ้นที่: นำยชวนันท์ แฟชัน่ มอลล์ อำคำร 1 จำกนำยชวนันท์ โชติจุฬำง
โชติ จุ ฬ ำงกู ร ซึ่ ง เป็ นบุต รของ กูร (ซึง่ เป็ นเจ้ ำของพื ้นที่ดงั กล่ำว) เพื่อนำมำปล่อย
นำยสุรชัย โชติจฬุ ำงกูรและนำง เช่ำช่วงให้ แก่ร้ำนอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ เพื่อสร้ ำง
ั ้ ดินและเป็ นกำรเพิ่ม
ปั ญ จพร โชติจุฬ ำงกูร ซึ่ง ทัง้ คู่ ควำมน่ำสนใจให้ แก่พื ้นที่ชนใต้
ั ้ ่ในชัน้ ใต้ ดิน โดยมีกำร
เป็ นกรรมกำรและผู้ถือหุ้นใหญ่ traffic ให้ แก่ร้ำนค้ ำที่ตงอยู
คิดค่ำเช่ำพื ้นที่ในอัตรำ 1,000 บำท/ตำรำงเมตร/
ของบริ ษัทฯ
เดือน (ซึ่งอ้ ำงอิงจำกรำคำตลำดของค่ำเช่ำพืน้ ที่
ของจุดที่ตงพื
ั ้ ้นที่ในขณะที่มีกำรทำสัญญำในเดือน
เมษำยน พ.ศ.2555) ดังนัน้ บริ ษัทฯต้ องจ่ำยค่ำเช่ำ
พื ้นที่ดงั กล่ำวในอัตรำ 25,000 บำทต่อเดือนให้ แก่
นำยชวนันท์ โชติจุฬำงกูร ตลอดอำยุสัญญำเช่ ำ
พื ้นที่
จำกกำรพิ จ ำรณำเงื่ อ นไขของสัญ ญำเช่ ำ พื น้ ที่
ดัง กล่ำ วซึ่ ง มี อ ำยุสัญ ญำ 3 ปี ตัง้ แต่ วัน ที่ 1
พฤษภำคม พ.ศ.2555-30 เมษำยน พ.ศ.2558
คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็น ว่ำ เงื่ อนไขที่สำคัญ
ของสัญญำ อันได้ แก่ วัตถุประสงค์กำรใช้ ทรัพย์สิน
ที่เช่ำ ระยะเวลำกำรชำระค่ำเช่ำ กำรต่ออำยุกำร
เช่ำ กำรชำระค่ำส่วนกลำงและค่ ำเบีย้ ประกันภัย
ส่วนกลำง หน้ ำที่และคำรับรองของผู้เช่ำ กำรเลิก
และกำรสิ ้นสุดของสัญญำ รวมถึงกำรดำเนินกำร
กรณีมีกำรผิดสัญญำโดยผู้เช่ำ เป็ นเงื่อนไขที่เป็ น
ปกติทวั่ ไปของสัญญำเช่ำพื ้นที่ที่บริ ษัทฯได้ ทำและ
ปล่ อ ยเช่ ำ พื น้ ที่ ใ ห้ แก่ ลู ก ค้ ำผู้ เช่ ำ พื น้ ที่ ร ำยอื่ น
รวมถึงกำรทำรำยกำรเช่ำพืน้ ที่ดังกล่ำว(ซึ่งมีกำร
กำหนดรำคำค่ำเช่ำพื ้นที่โดยอ้ ำงอิงจำกรำคำตลำด
ของค่ำเช่ำพื ้นที่ของจุดที่ตงพื
ั ้ ้นที่ในขณะที่มีกำรทำ
สัญญำ) เป็ นรำยกำรที่มีควำมสมเหตุสมผลและ
ส่วนที่ 2.3.6 หน้ ำที่ 12
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ลักษณะรายการ

คู่กรณีท่ เี กี่ยวข้ อง

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
เกี่ยวกับความจาเป็ นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ
ช่ ว ยส่ ง เสริ ม กำรด ำเนิ น ธุ ร กิ จ ในภำพรวมของ
โครงกำรศูนย์แฟชั่นค้ ำส่ง เดอะ แพลทินมั แฟชั่น
มอลล์
อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทฯได้ ดำเนินกำรยกเลิกสัญญำ
เช่ ำ พื น้ ที่ ที่ ท ำกับ นำยชวนัน ท์ โชติ จุฬ ำงกูร แล้ ว
ตังแต่
้ เดือนสิงหำคม พ.ศ.2557 ที่ผ่ำนมำ โดยใน
กรณี ที่ บ ริ ษั ท ฯมี ค วำมจ ำเป็ นต้ อ งเข้ ำ ท ำสัญ ญำ
ลักษณะนี ้ในอนำคต บริ ษัทฯจะดำเนินกำรให้ กำร
พิ จ ำรณำและอนุมัติ ก ำรท ำรำยกำรเป็ นไปตำม
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องของสำนักงำน ก.ล.ต.และ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ก ำ ร เ ช่ ำ พื ้น ที่ จ ำ น ว น 23.82
ตำรำงเมตร ในชั น้ ใต้ ดิ น ของ
โครงกำรศูนย์ แฟชั่นค้ ำส่ง เดอะ
แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ อำคำร 1
จำกนำยพิรุณ ลิมปิ วิวฒ
ั น์กุล ซึ่ง
เป็ นกรรมก ำ รท่ ำ นหนึ่ ง ข อ ง
บริ ษั ท ฯ โดยในปี พ.ศ.2555,
2556
และในปี พ.ศ.2557
บริ ษัทฯจ่ำยค่ำเช่ำพื ้นที่ให้ แก่นำย
พิรุณเป็ นจำนวนเงิน 0.21 ล้ ำน
บำท (สำหรั บ เดื อ นเมษำยนธันวำคม พ.ศ.2555), 0.29 ล้ ำน
บำท(สำหรับปี พ.ศ.2556 ทังปี
้ )
และ 0.29 ล้ ำนบำท (สำหรั บปี
พ.ศ.2557 ทังปี
้ ) ตำมลำดับ (โดย
ในกำรเช่ำพื ้นที่ดงั กล่ำว บริ ษัทฯ
ได้ วำงเงิ น ประกัน กำรเช่ ำ ทัง้ สิน้
0.071 ล้ ำนบำท ให้ แก่ผ้ ปู ล่อย
เช่ำพื ้นที่ดงั กล่ำว)

ผู้ เช่ ำ พื น้ ที่ : บริ ษั ท เดอะ บริ ษัทฯเช่ำพื ้นที่จำนวน 23.82 ตำรำงเมตรในชัน้
แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) ใต้ ดิ น ของโครงกำรศู น ย์ แ ฟชั่ น ค้ ำส่ ง เดอะ
ผู้ป ล่อ ยเช่ำ พืน้ ที่ : นำยพิ รุ ณ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ อำคำร 1 จำกนำยพิรุณ
ั น์กุล (ซึ่งเป็ นเจ้ ำของพื ้นที่ดงั กล่ำว) เพื่อ
ลิมปิ วิวฒ
ั น์กลุ ซึง่ เป็ นกรรมกำร ลิมปิ วิวฒ
ท่ำนหนึ่งของบริ ษัทฯ รวมถึงคู่ น ำมำปล่ อ ยเช่ ำ ช่ ว งให้ แก่ ส ำขำของธนำคำร
สมรสและบุ ต รของนำยพิ รุ ณ พำณิชย์แห่งหนึง่ โดยมีกำรคิดอัตรำค่ำเช่ำพื ้นที่ใน
ต่ำ งก็ เ ป็ นผู้ถื อ หุ้นของบริ ษั ท ฯ อัตรำ 1,000 บำท/ตำรำงเมตร/เดือน (ซึ่งอ้ ำงอิง
จำกรำคำตลำดของค่ำเช่ำพื ้นที่ของจุดที่ตงพื
ั ้ ้นที่ใน
ในปั จจุบนั
ขณะที่มีกำรทำสัญญำซึง่ จะได้ รับกำรต่อแบบปี ต่อ
ปี ) ดังนัน้ บริ ษัทฯต้ องจ่ำยค่ำเช่ำพื ้นที่ดงั กล่ำวใน
อัตรำ 23,820 บำทต่อเดือนให้ แก่นำยพิรุณ ลิมปิ
วิวฒ
ั น์กลุ ตลอดอำยุสญ
ั ญำเช่ำพื ้นที่
จำกกำรพิ จ ำรณำเงื่ อ นไขของสัญ ญำเช่ ำ พื น้ ที่
ดังกล่ำวซึง่ ได้ รับกำรต่ออำยุสญ
ั ญำล่ำสุดเมื่อวันที่
1 มีนำคม พ.ศ.2557 และมีอำยุสญ
ั ญำ ตังแต่
้ วนั ที่
1 เมษำยน พ.ศ.2557-31 มีนำคม พ.ศ.2558
คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็น ว่ำ เงื่ อนไขที่สำคัญ
ของสัญญำ อันได้ แก่ วัตถุประสงค์กำรใช้ ทรัพย์สิน
ที่เช่ำ ระยะเวลำกำรชำระค่ำเช่ำ กำรต่ออำยุกำร
เช่ำ กำรชำระค่ำส่วนกลำงและค่ำเบีย้ ประกันภัย
ส่วนกลำง หน้ ำที่และคำรับรองของผู้เช่ำ กำรเลิก
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ลักษณะรายการ

กำรเช่ำพื ้นที่ชนั ้ 6 ชัน้ 11 และ
พื ้ น ที่ ย่ อ ย ๆ ข อ ง ชั ้ น B,
1,2,5,7,8,9
และ 10 ของ
โครงกำรศูนย์ แฟชั่นค้ ำส่ง เดอะ
แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ อำคำร 1
จำกนิ ติ บุ ค คลอำคำรชุ ด เดอะ
แพลทิ นั ม แฟชั่ น มอลล์ (The
Platinum Fashion Mall Juristic
Person) รว ม เ ป็ นพื น้ ที่ ทั ง้ สิ น้
2,276 ตำรำงเมตร โดยในปี
พ.ศ.2555, 2556 และในปี
พ.ศ.2557 บริ ษัทฯจ่ำยค่ำเช่ำ
พื ้นที่และค่ำบริ กำรพื ้นที่ให้ แก่นิติ
บุคคลอำคำรชุด เดอะ แพลทินมั
แฟชั่ น มอลล์ เป็ นจ ำนวนเงิ น
13.61 ล้ ำนบำท(ส ำหรั บ ปี
พ.ศ.2555 ทังปี
้ ), 13.61 ล้ ำน
บำท (สำหรับปี พ.ศ.2556 ทังปี
้ )
และ 13.61 ล้ ำนบำท (สำหรับปี
พ.ศ.2557 ทังปี
้ ) ตำมลำดับ (โดย
ในกำรเช่ำพืน้ ที่ ดังกล่ำวบริ ษัท ฯ

คู่กรณีท่ เี กี่ยวข้ อง

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
เกี่ยวกับความจาเป็ นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ
และกำรสิ ้นสุดของสัญญำ รวมถึงกำรดำเนินกำร
กรณีมีกำรผิดสัญญำโดยผู้เช่ำ เป็ นเงื่อนไขที่เป็ น
ปกติทวั่ ไปของสัญญำเช่ำพื ้นที่ที่บริ ษัทฯได้ ทำและ
ปล่ อ ยเช่ ำ พื น้ ที่ ใ ห้ แก่ ลู ก ค้ ำผู้ เช่ ำ พื น้ ที่ ร ำยอื่ น
รวมถึงกำรเข้ ำทำรำยกำรเช่ำพืน้ ที่ดังกล่ำว(ซึ่งมี
กำรกำหนดรำคำค่ำเช่ำพื ้นที่โดยอ้ ำงอิงจำกรำคำ
ตลำดของค่ำเช่ำพื ้นที่ของจุดที่ตัง้ พื ้นที่ในขณะที่มี
กำรทำสัญญำ) เป็ นรำยกำรที่มีควำมสมเหตุสมผล
และช่วยส่งเสริ มกำรดำเนินธุรกิจในภำพรวมของ
โครงกำรศูนย์แฟชั่นค้ ำส่ง เดอะ แพลทินมั แฟชั่น
มอลล์

ผู้ เช่ ำ พื น้ ที่ : บริ ษั ท เดอะ บริ ษัทฯเช่ำพื ้นที่ชนั ้ 6 ชัน้ 11 และพื ้นที่ย่อยๆของ
แพลทินมั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) ชัน้ B, 1,2,5,7,8,9 และ 10 ของโครงกำรศูนย์
ผู้ป ล่อ ยเช่ำ พื น้ ที่ : นิติ บุค คล แฟชัน่ ค้ ำส่ง เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ อำคำร
อำคำรชุ ด เดอะ แพลทิ นั ม 1 จำกนิติบคุ คลอำคำรชุด เดอะ แพลทินมั แฟชัน่
ั ้ ้น 2,276 ตำรำงเมตร เพื่อ
แฟชั่น มอลล์ (The Platinum มอลล์ รวมเป็ นพื ้นที่ทงสิ
ั ้ ่งอำนวยควำม
Fashion Mall Juristic ใช้ ประกอบธุรกิจศูนย์อำหำร ที่ตงสิ
Person) ซึ่งมีควำมสัมพันธ์ กับ สะดวกให้ ลกู ค้ ำภำยในศูนย์ พื ้นที่สำนักงำน พื ้นที่
บริ ษัทฯจำกกำรที่บริ ษัทฯได้ ส่ง เช่ำและพื ้นที่งดเว้ นกำรให้ เช่ำเพื่อประโยชน์ ในกำร
ตัว แทนเข้ ำ สมัค รรั บ เลื อ กตัง้ รักษำภำพลักษณ์ ของศูนย์ โดยมีกำรจ่ำยค่ำเช่ำ
เป็ นกรรมกำรของนิ ติ บุ ค คล พื น้ ที่ ร วมทัง้ สิ น้ 1.02 ล้ ำ นบำท/เดื อ น และ
อำคำรชุด และตัวแทนดังกล่ำว ค่ำบริ กำรพืน้ ที่รวมทัง้ สิ ้น 0.11 ล้ ำนบำท/เดือน
(คือ นำยชัชวำล พงษ์ สทุ ธิมนัส (เป็ นอัตรำที่ตกลงร่ วมกันระหว่ำงผู้ให้ บริ กำรและ
ซึ่ ง เป็ นกรรมกำรของบริ ษั ท ฯ ผู้ใช้ บริ กำรพื ้นที่) ดังนัน้ บริ ษั ทฯต้ องจ่ำยค่ำเช่ำ
ั้
่เช่ำ
ท่ำนหนึ่ง) ได้ รับกำรคัดเลือก พื ้นที่และค่ำบริ กำรพื ้นที่สำหรับพื ้นที่ทงหมดที
จำกที่ประชุมเจ้ ำของร่ วมให้ ทำ จำกนิ ติ บุค คลอำคำรชุด เดอะ แพลทิ นัม แฟชั่น
หน้ ำ ที่ เ ป็ นกรรมกำรท่ำ นหนึ่ ง มอลล์ ในอัตรำรวมกันทัง้ สิ ้น 1.13 ล้ ำนบำทต่อ
ข อ ง นิ ติ บุ ค ค ล อ ำ ค ำ ร ชุ ด เดือ นให้ แ ก่ผ้ ูป ล่อ ยเช่ำ พื น้ ที่ ดัง กล่ำว ตลอดอำยุ
สัญญำเช่ำพื ้นที่
ดังกล่ำว
จำกกำรพิจำรณำเงื่อนไขของสัญญำเช่ำพื ้นที่ อำยุ
3 ปี ดัง กล่ ำ วซึ่ ง มี อ ำยุ สัญ ญำ ตัง้ แต่ วัน ที่ 1
มกรำคม พ.ศ.2555-31 ธั น วำคม พ.ศ.2557
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ได้ วำงเงิ น ประกัน กำรเช่ ำ ทัง้ สิน้
1.01 ล้ ำนบำท ให้ แก่ผ้ ปู ล่อยเช่ำ
พื ้นที่ดงั กล่ำว)

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
เกี่ยวกับความจาเป็ นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ
คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็น ว่ำ เงื่ อนไขที่สำคัญ
ของสัญญำ อันได้ แก่ วัตถุประสงค์กำรใช้ ทรัพย์สิน
ที่เช่ำ ระยะเวลำกำรชำระค่ำเช่ำ กำรต่ออำยุกำร
เช่ำ หน้ ำที่และคำรับรองของผู้เช่ำ กำรเลิกและกำร
สิ ้นสุดของสัญญำ รวมถึงกำรดำเนินกำรกรณีมกี ำร
ผิดสัญญำโดยผู้เช่ำ เป็ นเงื่ อนไขที่เป็ นปกติทั่ วไป
ของสั ญ ญำเช่ ำ พื น้ ที่ โดยมี ร ำคำค่ ำ เช่ ำ และ
ค่ำบริ กำรเฉลี่ยต่อตำรำงเมตรซึ่งเมื่อเปรี ยบเทียบ
รำคำค่ ำ เช่ ำ และค่ ำ บริ ก ำรโดยเฉลี่ ย ของพื น้ ที่
ภำยในศูน ย์ แฟชั่น ค้ ำส่ง เดอะ แพลทิ นัม แฟชั่น
มอลล์ ในภำพรวม ถือได้ ว่ำเป็ นรำคำที่ไม่ได้ ทำให้
บริ ษัทฯเสียประโยชน์ โดยกำรเข้ ำทำรำยกำรเช่ำ
พื ้นที่รำยกำรนีเ้ ป็ นรำยกำรที่เป็ นประโยชน์ต่อกำร
ดำเนินกิจกำรของบริ ษัทฯ

5) รายการระหว่ างกันอื่นๆที่มียอดคงค้ าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2557
ลักษณะรายการ
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ความจาเป็ นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ

บริ ษั ท ฯมี ย อดลูก หนี อ้ ื่ น คงค้ ำ ง นำยชัชวำล พงษ์ สุทธิ มนัส ซึ่ง ยอดลูกหนี ้คงค้ ำงดังกล่ำวเกี่ยวข้ องกับค่ำใช้ จ่ำย
จ ำนวน 418,000
บำทกั บ เป็ นกรรมก ำรของ บริ ษั ทฯ ในกำรออกแบบโครงกำร Bangkok Skyline ซึ่ง
กรรมกำร
บริ ษัทร่วมและบริ ษัทย่อย
บริ ษัทฯและกลุม่ เกษรได้ ตกลงร่ วมกันให้ มีกำรโอน
เงินสำหรับชำระค่ำใช้ จ่ำยในกำรออกแบบโครงกำร
ดังกล่ำวไปยัง บัญชีธนำคำรที่เปิ ดร่ วมกันระหว่ำง
นำยชัช วำล พงษ์ สุท ธิ ม นัส ซึ่ ง เป็ นตัว แทนของ
บริ ษัทฯและกรรมกำรที่เป็ นตัวแทนของกลุ่มเกษร
โดยในกำรจ่ ำ ยช ำระค่ ำ ออกแบบโครงกำร
Bangkok Skyline จำกบัญชีธนำคำรดังกล่ำวต้ อง
มีกำรลงนำมร่ วมกันระหว่ำงตัวแทนของบริ ษัท ฯ
(นำยชัชวำล พงษ์ สทุ ธิมนัส) และตัวแทนของกลุม่
เกษร ทัง้ นี ้ บริ ษัทฯและกลุ่มเกษรไม่สำมำรถโอน
เงิ นให้ แก่บริ ษัท แบงคอก สกำยไลน์ จำกัด (BS)
เพื่อให้ BS นำเงินไปชำระค่ำออกแบบด้ วยตนเอง
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ความจาเป็ นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ
เนื่องจำกตำมสัญญำร่วมทุนในโครงกำร Bangkok
Skyline ระหว่ำงบริ ษัทฯและกลุม่ เกษร BS ไม่ได้ มี
หน้ ำที่หรื อควำมรับผิดชอบในกำรดูแลงำนเกี่ยวกับ
กำรออกแบบโครงกำร (ซึ่งเป็ นหน้ ำที่ของบริ ษัทฯ
และกลุ่มเกษร) ทำให้ ทำง BS ไม่สำมำรถว่ำจ้ ำง
และจ่ ำ ยเงิ น ค่ ำ บริ ก ำรให้ แก่ บ ริ ษั ท ผู้ ออกแบบ
โครงกำรโดยตรง อนึ่ง วัตถุประสงค์ในกำรโอนเงิน
สำหรับค่ำออกแบบโครงกำร Bangkok Skyline
จำกบริ ษั ทฯและกลุ่ม เกษรไปยังบัญ ชี ธ นำคำรที่
เปิ ดร่ ว มกัน ระหว่ำ งกรรมกำรที่ เ ป็ นตัว แทนของ
บริ ษัทฯและกรรมกำรที่เป็ นตัวแทนของกลุ่มเกษร
ก็เพื่อให้ มีกำรจ่ำยเงิ น โดยตรงจำกบัญชีธนำคำร
ดั ง กล่ ำ วไปยั ง ผู้ ให้ บริ กำรออกแบบโครงกำร
(ภำยหลัง จำกที่ ไ ด้ มี ก ำรลงนำมสั่ง จ่ ำ ยเงิ น จำก
บัญ ชี ธ นำคำรร่ ว มกั น ระหว่ ำ งกรรมกำรที่ เ ป็ น
ตัวแทนของทังสองฝ่
้
ำยแล้ ว ) โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อเป็ นกำรควบคุมร่ วมกันในกำรจ่ำยชำระเงินค่ำ
ออกแบบโครงกำรจำกบัญ ชี ธ นำคำรให้ แ ก่ ผ้ ูใ ห้
บริ กำร
ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ.2557 ยังมียอดลูกหนี ้อื่น
จำนวน 418,000 บำทดังกล่ำวคงค้ ำงอยู่ เนื่องจำก
ยั ง ไม่ ไ ด้ มี ก ำรจ่ ำ ยเงิ น เพื่ อ ช ำระค่ ำ ออกแบบ
โครงกำร Bangkok Skyline ออกจำกบัญ ชี
ธนำคำรที่เปิ ดร่วมกันระหว่ำงนำยชัชวำล พงษ์ สทุ ธิ
มนัส และกรรมกำรที่เป็ นตัวแทนของกลุม่ เกษร แต่
อย่ำงใด

นอกจำกรำยกำรระหว่ำงกันดังมีรำยละเอียดตำมที่เปิ ดเผยไว้ ในตำรำงข้ ำงต้ นแล้ ว ก่อนที่บริ ษัท 9 บริ ษัท (ซึ่ง
ประกอบด้ วยบริ ษัท เอส.พี.ที. แมเนจเมนท์ จำกัด, บริ ษัท เดอะ แพลทินมั แฟชัน่ มอลล์ จำกัด, บริ ษัท บำร์ บำร่ำ แมเนจเม้ นท์
จำกัด, บริ ษัท ซี.อำร์ .ซี. ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด, บริ ษัท พี.พี.เจ. แมเนจเม้ นท์ จำกัด, บริ ษัท แพลทินมั แอสเซท แมเนจเมนท์
จำกัด, บริ ษัท ทรัพย์พฒ
ั นำ แอสโซซิเอทส์ จำกัด, บริ ษัท คณำสิน แมเนจเมนท์ จำกัด และบริ ษัท แพลทินมั ฟู้ดส์ เซ็นเตอร์
จำกัด) จะควบรวม (Amalgamation) เข้ ำด้ วยกันเป็ นบริ ษัทฯ เมื่อวันที่ 3 ธันวำคม พ.ศ.2556 ยังมีรำยกำรระหว่ำงกันที่
สำคัญตำมที่ปรำกฏในข้ อมูลทำงกำรเงินเสมือนสำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2556 2555 และ 2554 อันได้ แก่
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1. รำยกำรปล่อยเช่ำพื ้นที่และเรี ยกเก็บค่ำเช่ำและค่ำบริ กำรพื ้นที่ในโครงกำรศูนย์แฟชัน่ ค้ ำส่ง เดอะ แพลทินมั แฟชั่น
มอลล์ รวมถึงกำรเรี ยกเก็บค่ำใช้ จ่ำยระหว่ำงบริ ษัททัง้ 9 บริ ษัท โดยรำยกำรทังหมดที
้
่เกิดขึ ้นดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่
เกี่ยวข้ องกับกำรดำเนินธุรกิจโดยปกติหรื อช่วยสนับสนุนกำรดำเนินธุรกิจโดยปกติของทัง้ 9 บริ ษัท โดยมีกำรเรี ยกเก็บ
ค่ำเช่ำ ค่ำบริ กำรพื ้นที่และค่ำใช้ จ่ำยประเภทต่ำงๆ และมีเงื่อนไขของกำรให้ เช่ำและให้ บริ กำรที่เป็ นไปตำมสัญญำที่
จัดทำระหว่ำงคูส่ ญ
ั ญำซึง่ ประกอบด้ วยบริ ษัทจำนวน 9 บริ ษัทที่มำควบรวมเป็ นบริ ษัทฯในเดือนธันวำคม พ.ศ.2556
สำหรับรำยกำรประเภทนี ้ จะไม่มีกำรทำรำยกำรในลักษณะดังกล่ำวอีกต่อไปเนื่องจำกบริ ษัททัง้ 9 บริ ษัทได้ ถกู ควบ
รวม (Amalgamation) เป็ นบริ ษัทใหม่คือบริ ษัทฯ เมื่อวันที่ 3 ธันวำคม พ.ศ.2556
2. รำยกำรที่บริ ษัทบำงบริ ษัทในจำนวน 9 บริ ษัทที่มำควบรวม (Amalgamation) เป็ นบริ ษัทฯในเดือนธันวำคม
พ.ศ.2556 (ได้ แก่ บริ ษัท ซี.อำร์ .ซี ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด, บริ ษัท เอส.พี.ที แมเนจเมนท์ จำกัด, บริ ษัท แพลทินมั แอส
เซท แมเนจเมนท์ จำกัด, บริ ษัท ทรัพย์พฒ
ั นำ แอสโซซิเอทส์ จำกัด , บริ ษัท แพลทินมั ฟู้ดส์ เซ็นเตอร์ จำกัด และ
บริ ษัท พี.พี.เจ แมเนจเม้ นท์ จำกัด) ได้ ก้ ยู ืมเงินจำกกรรมกำรผู้มีอำนำจควบคุม เพื่อนำเงินมำใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
ในกำรดำเนินธุรกิจ โดยเงินกู้ยืมจำกกรรมกำรดังกล่ำวมียอดคงค้ ำง ณ สิ ้นปี พ.ศ.2554, 2555 และ 2556 เท่ำกับ
1,167.84 ล้ ำนบำท, 763.41 ล้ ำนบำท และ 0 บำท ตำมลำดับ (เรี ยกเก็บดอกเบี ้ยในอัตรำเท่ำกับร้ อยละ 5, ร้ อยละ
7 และ ร้ อยละ MLR-1.75 ต่อปี ) และมีภำระดอกเบี ้ยจ่ำยในปี พ.ศ.2554, 2555 และ 2556 เท่ำกับ 49 ล้ ำนบำท, 53
ล้ ำนบำท และ 19 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ และมีภำระดอกเบี ้ยจ่ำยสำหรับงวด 9 เดือนสิ ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยำยน
พ.ศ.2556 เท่ำกับ 11.43 ล้ ำนบำท ทังนี
้ ้ หลังจำกกำรควบรวมบริ ษัททัง้ 9 บริ ษัทเข้ ำด้ วยกันแล้ วเมื่อเดือนธันวำคม
พ.ศ.2556 บริ ษัทฯจะไม่มีกำรกู้เงินจำกกรรมกำรอีกต่อไป โดยถ้ ำมีควำมจำเป็ นต้ องใช้ เงินทุนเพื่อกำรดำเนินธุรกิจ
และกำรขยำยธุรกิจ บริ ษัทฯจะกู้เงินจำกสถำบันกำรเงินและกำรระดมทุน จำกตลำดทุน รวมถึงใช้ กระแสเงินสดจำก
กิจกรรมดำเนินงำน (operating cashflow) มำสนับสนุนกำรดำเนินกำรและกำรขยำยธุรกิจ
2.3.6.2

มาตรการและขัน้ ตอนการอนุมัติการทารายการระหว่ างกันของบริษัทฯและบริษัทย่ อย

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 18 มีนำคม พ.ศ.2557 ซึง่ กรรมกำรอิสระและกรรมกำร
ตรวจสอบเข้ ำร่วมประชุมด้ วย ที่ประชุมได้ พิจำรณำและอนุมตั ิมำตรกำรและขันตอนกำรอนุ
้
มตั ิกำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน ว่ำ
กรณี ที่ มี ร ำยกำรระหว่ ำ งกัน ของบริ ษั ท ฯและ/หรื อ บริ ษั ท ย่อ ยและ/หรื อ บริ ษั ท ร่ ว มกับ บุค คลที่ อ ำจมี ค วำมขัด แย้ ง ทำง
ผลประโยชน์ มีส่วนได้ ส่วนเสีย หรื ออำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ในอนำคต คณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็ นผู้ให้
ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมจำเป็ นในกำรเข้ ำทำรำยกำรและควำมเหมำะสมทำงด้ ำนรำคำของรำยกำรนันๆ
้ โดยพิจำรณำเงื่อนไข
ต่ำงๆ ให้ เป็ นไปตำมลักษณะกำรดำเนินธุรกิจปกติในอุตสำหกรรม และมีกำรเปรี ยบเทียบกับรำคำของบุคคลภำยนอกหรื อ
รำคำตลำด หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมชำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันที่อำจเกิดขึ ้น บริ ษัทฯจะจัดให้
ผู้เ ชี่ ย วชำญอิ สระหรื อ ผู้สอบบัญ ชี ข องบริ ษั ท ฯ เป็ นผู้ใ ห้ ค วำมเห็ น เกี่ ย วกับ รำยกำรระหว่ ำ งกัน ดัง กล่ำ ว เพื่ อ น ำไปใช้
ประกอบกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำร คณะกรรมกำรตรวจสอบ หรื อผู้ถือหุ้นตำมแต่กรณี โดยกรรมกำรผู้มีสว่ นได้ เสียจะ
ไม่มีสทิ ธิออกเสียงในรำยกำรดังกล่ำว อีกทังจะมี
้ กำรเปิ ดเผยรำยกำรระหว่ำงกันในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินที่ตรวจสอบ
หรื อสอบทำนโดยผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ
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2.3.6.3

นโยบายหรือแนวโน้ มการทารายการระหว่ างกันในอนาคต

ในอนำคต บริ ษัทฯและ/หรื อบริ ษัทย่อยและ/หรื อบริ ษัทร่วมอำจมีกำรเข้ ำทำรำยกำรระหว่ำงกันตำมแต่เห็นสมควร
โดยบริ ษัทฯจะปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้ อบังคับ ประกำศ คำสัง่ หรื อข้ อกำหนด
ของสำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และตลำดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย รวมทังเป็
้ นไปตำมมำตรฐำนบัญชี เรื่ องกำร
เปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจกำรที่เกี่ยวข้ องกันซึง่ กำหนดโดยสมำคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแห่งประเทศ
ไทย
ในกรณีที่เป็ นรำยกำรที่เกิดขึ ้นเป็ นปกติ และเป็ นรำยกำรที่เกิดขึ ้นต่อเนื่องในอนำคต บริ ษัทฯได้ กำหนดหลักเกณฑ์
และแนวทำงในกำรปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตำมลักษณะกำรค้ ำโดยทัว่ ไป โดยอ้ ำงอิงกับรำคำและเงื่อนไขที่เหมำะสมและยุติธรรม
สมเหตุสมผล สำมำรถตรวจสอบได้ และในกำรเข้ ำทำรำยกำรดังกล่ำวจะเป็ นไปตำมหลักกำรเกี่ยวกับข้ อตกลงทำงกำรค้ ำที่มี
เงื่อนไขทำงกำรค้ ำตำมที่มีกำรอนุมตั ิโดยที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ในกำรนี ้ ฝ่ ำยจัดกำรจะมีกำรจัดทำรำยกำรสรุ ปกำร
เข้ ำทำธุรกรรมดังกล่ำว เพื่อรำยงำนในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริ ษัททุกไตรมำส
อย่ำงไรก็ตำม หำกมีกำรเข้ ำทำรำยกำรระหว่ำงกัน บริ ษัทฯจะจัดให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบให้ ควำมเห็นเกี่ยวกับ
ควำมเหมำะสมของรำยกำรดังกล่ำว ในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมชำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกัน
ที่เกิดขึ ้น บริ ษัทฯจะจัดให้ มีบคุ คลที่มีควำมรู้ควำมชำนำญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชีหรื อผู้ประเมินรำคำทรัพย์สินที่มีควำมเป็ น
อิสระเป็ นผู้ให้ ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรระหว่ำงกัน โดยควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบหรื อบุคคลที่มีควำมรู้ ควำม
ชำนำญพิเศษ จะถูกนำไปใช้ ประกอบกำรตัดสินของคณะกรรมกำรบริ ษัทหรื อผู้ถือหุ้น แล้ วแต่กรณี เพื่อให้ มีควำมมัน่ ใจว่ำ
กำรเข้ ำทำรำยกำรดังกล่ำวจะไม่เป็ นกำรโยกย้ ำย หรื อถ่ำยเทผลประโยชน์ระหว่ำงบริ ษัทฯและผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ แต่เป็ นกำร
ทำรำยกำรที่บริ ษัทฯได้ คำนึงถึงประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้นทุกรำย
2.3.6.4

แนวนโยบายการขยายธุรกิจของบริษัทฯในอนาคต

บริ ษัทฯเห็นว่ำธุรกิจอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรพำณิชย์ (Commercial Properties) (ซึ่งรวมถึงธุรกิจศูนย์กำรค้ ำ
ศูนย์ค้ำส่ง-ค้ ำปลีกให้ เช่ำเพื่อกำรพำณิชย์ โรงแรมและที่พกั ฯลฯ) น่ำจะยังเป็ นธุรกิจที่มีกำรเจริ ญเติบโตในอนำคต จำกกำรที่
จำนวนประชำกรของประเทศมีแนวโน้ มจะเพิ่มขึ ้นอย่ำงต่อเนื่องและมีกำลังซื ้อที่เพิ่มมำกขึ ้น กำรที่ประเทศไทยจะเข้ ำร่วมเป็ น
ส่วนหนึ่งของประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) รวมถึงนโยบำยของรัฐที่จะส่งเสริ มให้ ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลำงกำร
ท่องเที่ยวของเอเชีย โดยหลังจำกที่บริ ษัท ฯเข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ ว บริ ษัท ฯยังมีแผนที่จะ
ขยำยธุ ร กิ จ ทัง้ ในส่ว นที่ เ ป็ นศู น ย์ ก ำรค้ ำ ศูน ย์ ก ำรค้ ำส่ง -ค้ ำปลี ก ให้ เ ช่ ำ เพื่ อ กำรพำณิ ช ย์ โรงแรมและที่ พัก รวมถึ ง
อสังหำริ มทรั พย์ เพื่อกำรพำณิ ชย์ประเภทอื่นๆ ที่มีศักยภำพทำงธุรกิ จที่ดีและมีแนวโน้ มกำรเจริ ญเติบโตสูง ทัง้ ในเขต
กรุ งเทพมหำนครและปริ มณฑล และจังหวัดอื่นๆ ในประเทศไทยที่เป็ นศูนย์กลำงธุรกิจและศูนย์กลำงกำรท่องเที่ยว อย่ำง
ต่อเนื่อง ทังในรู
้ ปแบบของกำรลงทุนโดยกำรพัฒนำและก่อสร้ ำงโครงกำรด้ วยตนเอง กำรซื ้ออสังหำริ มทรัพย์ที่เริ่ มดำเนินกำร
เชิงพำณิชย์แล้ วซึง่ มีศกั ยภำพในเชิงพำณิชย์และมีผลกำรดำเนินงำนที่ดีมำอย่ำงต่อเนื่อง รวมถึงกำรซื ้อหุ้นในกิจกำรอื่นๆที่
เป็ นเจ้ ำของอสังหำริ มทรัพย์ (ทังที
้ ่เป็ นอสังหำริ มทรัพย์ที่เริ่ มดำเนินกำรในเชิงพำณิชย์แล้ วและมีผลประกอบกำรที่ผ่ำนมำที่ดี
และที่ยงั ไม่ได้ เริ่ มดำเนินกำรแต่มีศกั ยภำพทำงธุรกิจที่ดีและบริ ษัท ฯสำมำรถพัฒนำต่อได้ ) โดยกำรซื ้ออสังหำริ มทรัพย์และ
กำรซื ้อหุ้นในกิจกำรอื่นๆ ที่เป็ นเจ้ ำของอสังหำริ มทรัพย์อำจจะเป็ นกำรทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอกหรื อกับบุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้ ง
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ทังนี
้ ้ ในกำรขยำยธุรกิจของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยในอนำคต บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยจะเน้ นกำรพัฒนำ ก่อสร้ ำง
และบริ หำรโครงกำรด้ วยตนเองเป็ นหลัก โดยกำรดำเนินกำรดังกล่ำวจะเป็ นกำรดำเนินกำรโดยทีมผู้บริ ห ำรและทีมงำนของ
บริ ษัทฯทังหมด
้
โดยผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัทฯและบุคคลที่เกี่ยวข้ องจะไม่พฒ
ั นำ ก่อสร้ ำงและดำเนินโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์
เพื่อกำรพำณิชย์ใดๆที่อำจมีกำรดำเนินกำรเข้ ำข่ำยเป็ นกำรแข่งขันกับธุรกิจของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย ไม่ว่ำจะเป็ นธุรกิจที่มี
อยู่ในปั จจุบันหรื อที่จะมีกำรดำเนินกำรในอนำคต กำรขยำยธุรกิจของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยจะเริ่ มจำกกำรศึกษำควำม
เป็ นไปได้ ในกำรพัฒนำและดำเนินโครงกำร กำรจัดหำที่ดินของโครงกำร กำรติดต่อและขออนุญำตหน่วยงำนที่เกี่ยวข้ อง กำร
พิ จ ำรณำและคัด เลือ กผู้อ อกแบบ พัฒ นำและก่ อ สร้ ำงโครงกำร กำรจัด หำแหล่ง เงิ น ทุน กำรควบคุม กำรท ำงำนและ
ประสำนงำนกับผู้ออกแบบ พัฒนำและก่อสร้ ำงโครงกำร กำรจัดหำผู้เช่ำพื ้นที่ในโครงกำร รวมถึงกำรบริ หำรจัดกำรโครงกำร
ในด้ ำนต่ำงๆ โดยในปั จจุบนั บริ ษัท ฯ (โดยบริ ษัทย่อยคือ บริ ษัท เดอะ แพลทินมั มำร์ เก็ต จำกัด ) กำลังอยู่ในระหว่ำงกำร
พัฒนำและก่อสร้ ำงโครงกำร เดอะ มำร์ เก็ต บำย แพลทินัม และโครงกำรโรงแรมที่เกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ ธำนี (ซึ่ง
ดำเนินกำรโดยบริ ษัทย่อยอีกแห่งหนึง่ ของบริ ษัทฯ คือ บริ ษัท เดอะ แพลทินมั สมุย จำกัด)
ในกำรพัฒนำ ก่อสร้ ำงและบริ หำรโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรพำณิชย์ด้วยตนเอง บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยจะ
เน้ นกำรลงทุน ในโครงกำรอสังหำริ ม ทรั พย์ เพื่ อกำรพำณิ ชย์ ที่มี ศัก ยภำพเชิ ง พำณิ ช ย์ ที่ ดีแ ละให้ ผลตอบแทนในระดับ ที่
เหมำะสมในระยะยำว โดยบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยจะให้ ควำมสำคัญกับกำรศึกษำและประเมินควำมเป็ นไปได้ ของโครงกำร
ในด้ ำนต่ำงๆ กำรประเมินและกำรบริ หำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่เกี่ยวข้ อง กำรกำหนดแนวคิดของโครงกำรและกลยุทธ์ ทำง
กำรตลำดให้ เหมำะสมกับลูกค้ ำเป้ำหมำย รวมถึงกำรจัดหำผู้เช่ำพืน้ ที่ซึ่งมีกำรดำเนินธุรกิ จที่ช่วยสนับสนุนแนวคิดของ
โครงกำร โดยในกำรพัฒนำ ก่อสร้ ำงและดำเนินโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์เพื่อกำรพำณิชย์ตำ่ งๆด้ วยตนเอง บริ ษัทฯและบริ ษัท
ย่อยจะได้ ปฏิบตั ิตำมกฎหมำยและหลักเกณฑ์ตำ่ งๆ ที่เกี่ยวข้ องอย่ำงเคร่งครัด และมีกำรเปิ ดเผยข้ อมูลต่ำงๆให้ ผ้ ลู งทุนทรำบ
อย่ำงเพียงพอสำหรับกำรพิจำรณำตัดสินใจลงทุน
ในส่วนของกำรซื ้อโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์และกำรซื ้อหุ้นในกิจกำรอื่นๆที่เป็ นเจ้ ำของอสังหำริ มทรัพย์ ไม่ว่ำจะ
เป็ นกำรซื ้อจำกบุคคลภำยนอกหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ อง บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยจะเน้ นกำรเข้ ำลงทุนในโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์
ที่เริ่ มดำเนินกำรในเชิงพำณิชย์แล้ ว และมีผลประกอบกำรที่ผ่ำนมำที่ดีและสำมำรถสร้ ำงรำยได้ ค่ำเช่ำและกระแสเงินสดที่มี
ควำมสม่ำเสมอ รวมถึงมีควำมเสีย่ งทำงธุรกิจที่ต่ำ โดยในกำรเข้ ำลงทุนด้ วยกำรซื ้อโครงกำรอสังหำริ มทรัพย์หรื อกำรซื ้อหุ้นใน
กิจกำรอื่นๆ บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยจะได้ เปิ ดเผยข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องให้ ผ้ ลู งทุนทรำบอย่ำงเพียงพอ รวมถึงจะได้ ปฏิบตั ิตำม
หลักเกณฑ์วำ่ ด้ วยรำยกำรได้ มำ/จำหน่ำยไปซึง่ สินทรัพย์ที่สำคัญของบริ ษัทจดทะเบียนและบริ ษัทย่อย และ/หรื อหลักเกณฑ์
ว่ำด้ วยกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน อย่ำงเคร่งครัด
อนึง่ ในกำรเข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในครัง้ นี ้ ไม่ได้ มีกำรนำบริ ษัทที่มีควำมเกี่ยวข้ อง
บำงบริ ษัทมำรวมเป็ นกลุม่ แพลทิ นมั เพื่อเข้ ำจดทะเบียนใน SET (โดยบริ ษัทดังกล่ำวรวมถึงบริ ษัท แพลทินมั สแควร์ จำกัด ,
บริ ษัท แพลทินมั โฮเต็ล จำกัด และบริ ษัท บ้ ำนท่ำศำลำ จำกัด ) โดยเหตุผลและควำมจำเป็ นในกำรไม่นำบริ ษัทดังกล่ำวเข้ ำ
รวมอยูใ่ นกลุม่ แพลทินมั เพื่อเข้ ำจดทะเบียนใน SET รวมถึงมำตรกำรและแนวทำงในกำรป้องกันควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ที่
อำจเกิดขึ ้นได้ เปิ ดเผยไว้ ในส่วนที่ 2.2.8 ข้ อมูลสำคัญอื่น

ส่วนที่ 2.3.6 หน้ ำที่ 19

