ที่

037/2563
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563

เรื่อง

แจ้งความคืบหน้าการดาเนินการกับเงินลงทุนในบริษัท เดอะ มาเจสติค ครีก คันทรีคลับ จากัด (ตามที่ตลาดหลักทรัพย์
ติดตามให้ชีแ้ จง)

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง ข่าวชีแ้ จงข้อมูลในงบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 สิน้ สุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2562 ซึ่งเผยแพร่ผ่านระบบของตลาด
หลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562
ความเป็ นมา
ตามที่ บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)ได้ชีแ้ จงข้อมูลในงบการเงินไตรมาสที่ 2 สิน้ สุดวันที่ 30
มิถนุ ายน 2562 กรณีความเสียหายจากการลงทุนในบริษัท เดอะ มาเจสติค ครีก คันทรีคลับ จากัด (“MJC”) โดยบริษัทได้ชีแ้ จงว่า
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติวนั ที่ 4 เมษายน 2562 อนุมัติให้ใช้สิทธิขายคืนหุน้ MJC เนื่องจากผลการดาเนินงานไม่เป็ นไปตาม
เงื่อนไขในสัญญา ซึ่งตามเงื่อนไขของการใช้สิทธิซือ้ คืน จะต้องดาเนินการเคลียร์ภาระหนีใ้ ห้แล้วเสร็จก่อนการซือ้ คืนภายใน 1 เดือน
ซึ่ง ณ วันใช้สิทธิ ไม่มีภาระหนีห้ รือรายการระหว่างกันค้างอยู่ โดยบริษัทได้มีการพิจารณาฐานะทางการเงินและความสามารถของ
บริษัท หัวหินพัฒนา จากัด (ผูข้ ายเดิม) (“หัวหินพัฒนา”) ประกอบแล้วนั้น แต่บริษัทได้รบั แจ้งจากหัวหินพัฒนาว่าไม่สามารถ
ดาเนินการตามเงื่อนไขในการใช้สิทธิตามสัญญาซือ้ ขายหุน้ ได้ โดยบริษัทอยู่ระหว่างดาเนินการทางกฎหมาย และอยู่ในขบวนการที่
จะฟ้องร้องต่อศาลต่อไป ขณะเดียวกันได้เจรจาร่วมกันกับ หัวหินพัฒนาเพื่อหาทางแก้ไขปั ญหา
บริษัทขอชีแ้ จงความคืบหน้าการดาเนินการกับเงินลงทุนใน MJC ตามที่ตลาดหลักทรัพย์ติดตามให้ชีแ้ จง ดังนี ้
ความคืบหน้า
ตามที่บริษัทได้ลงทุนใน MJC ในสัดส่วนร้อยละ 80 เมื่อเดือนกรกฎาคม 2559 โดยการซือ้ หุน้ สามัญ MJC จากหัวหินพัฒนา
จานวน 20.80 ล้านหุน้ มูลค่า 260 ล้านบาท และหัวหินพัฒนาได้ให้สิทธิแก่บริษัทในการขายหุน้ คืนในราคา 260 ล้านบาท สาหรับสัญญา
ซือ้ หุน้ คืนที่ผขู้ าย (หัวหินพัฒนา) ให้สิทธิแก่บริษัทในการขายหุน้ คืนในราคา 260 ล้านบาท (เท่ากับต้นทุนที่บริษัทซือ้ ) โดยมีเงื่อนไขว่า
หาก MJC มีกระแสเงินสดจากการดาเนินงานงวดปี 2559-2561 รวมกัน 3 ปี น้อยกว่า 209.72 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้
พิจารณาถึงฐานะการเงินและความสามารถของหัวหินพัฒนาจากงบการเงินของหัวหินพัฒนาสาหรับปี 2558 (เนื่องจากทารายการ
ปี 2559) หัวหินพัฒนามีทุนจดทะเบียน 175 ล้านบาท มีสินทรัพย์ 361.268 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย เงินลงทุนในบริษัทย่อย
262.23 ล้านบาท อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 94.83 ล้านบาท และอื่น ๆ 4.21 ล้านบาท และมีส่วนผูถ้ ือหุน้ ซึ่งเท่ากับ 35.357
ล้านบาท ซึ่งถื อได้ว่าหัวหินพัฒนายังมีส่วนผู้ถือหุ้นที่ยังเป็ นบวกอยู่ ในการพิจารณาฐานะทางการเงิน ทางคณะกรรมการได้
พิจารณาควบคู่กบั ความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ ในอนาคตด้วย เนื่องจาก ราคาที่บริษัทเสนอซือ้ เป็ นราคาที่มีส่วนลดค่อนข้างมากแล้ว จึง
ทาให้ความเสี่ยงที่ต่า ดังนัน้ ฐานะทางการเงินดังกล่าวจึงอยู่ในเกณฑ์ท่สี ามารถยอมรับได้
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ต่อมา คณะกรรมการบริษัทได้มีมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ครัง้ ที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 อนุมตั ิให้ใช้สิทธิขาย
คืนหุน้ MJC เนื่องจากการดาเนินงานไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขในสัญญาดังกล่าว โดยบอกกล่าวการใช้สิทธิดงั กล่าวไปยังหัวหินพัฒนาและ
ได้ดาเนินการทวงถามการใช้สิทธิดงั กล่าว แต่บริษัทได้รบั แจ้งจากหัวหินพัฒนาว่า ไม่สามารถดาเนินการตามเงื่อนไขในการใช้สิทธิตาม
สัญญาซือ้ ขายหุน้ ได้ เนื่องจาก ยังไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนเพื่อมาซือ้ หุน้ MJC คืนตามที่บริษัทจะใช้สิทธิได้ อย่างไรก็ดี ไม่มีเงื่อนไขใน
สัญญาข้อใด ที่จะไม่สามารถให้ผขู้ ายซือ้ คืนกลับไปได้ หากบริษัทเลือกแนวทางดาเนินการตามกฎหมาย บริษัทก็สามารถดาเนินการได้ ที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 8/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 จึงมีมติให้บริษัทดาเนินการตามกฎหมายแต่ใน
ขณะเดียวกันก็ให้มีการเจรจาตกลงเพื่อหาแนวทางที่จะสามารถตกลงกันได้เพื่อเป็ นประโยชน์ดว้ ยกันทัง้ สองฝ่ ายดาเนินการ ต่อมา
ตัวแทนของหัวหินพัฒนาได้เจรจากับบริษัทเพื่อหาข้อยุติซ่ึงบริษัทและหัวหินพัฒนาได้บรรลุในเงื่อนไขและข้อตกลงดังกล่าว
เรียบร้อยแล้วและในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 ซึ่งมีการยกเลิกสัญญาระหว่างกันฉบับเดิม และมีการกาหนดข้อตกลงเกี่ยวกับ
การขายหุน้ MJC คืนไปยังหัวหินพัฒนา ดังนัน้ บริษัทจึงไม่ได้ใช้สิทธิดาเนินการฟ้องร้องตามกฎหมาย
ซึ่งเมื่อพิจารณามูลค่าหุน้ MJC ซึ่งบริษัทได้ว่าจ้างบริษัท ดิสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จากัด ซึ่งเป็ นบริษัทที่ปรึกษาทางการ
เงินที่ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประเมินมูลค่ายุติธรรมของ MJC ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยใช้วิธีปรับปรุงมูลค่าบริษัทตามบัญชีเท่า กับ 304.30 ล้านบาทหรือเท่ากับ 11.70 บาทต่อหุน้ ซึ่งบริษัท
ลงทุนมูลค่า 260 ล้านบาทจานวน 20.80 ล้านหุน้ เท่ากับมูลค่าต่อหุน้ เท่ากับ 12.50 บาท โดยบริษัทมีส่วนขาดทุนจากการประเมิน
มูลค่าเท่ากับ 16.64 ล้านบาท แต่หากในอนาคตหากหัวหินพัฒนาไม่สามารถซือ้ หุน้ MJC คืนจากบริษัททางบริษัทอาจต้องขาย
ทอดตลาดหุน้ MJC และบังคับคดีจากส่วนต่างของราคาต้นทุนกับราคาขาย ซึ่งฝ่ ายบริหารคาดว่าราคาขายทอดตลาดในทาง
ปฎิบตั ิลดลง 50% ซึ่งเท่ากับ 152.15 ล้านบาท สัดส่วนที่บริษัทถือหุน้ 80% จะเท่ากับ 121.72 ล้านบาท ซึ่งบริษัทจะขาดทุนเท่ากับ
138.28 ล้านบาทและยังจะขึน้ อยู่กบั การบังคับคดีกับทรัพย์สินของหัวหินพัฒนา ซึ่งจะเกิดความเสียหายกับบริษัทอย่างมากในอนาคต
หากไม่สามารถบังคับคดียึดทรัพย์สินของหัวหินพัฒนาได้ นอกจากนี ้ กระบวนการบังคับคดีตามกฎหมายอาจใช้ระยะเวลาที่ไม่สามารถ
กาหนดแน่นอนได้ อีกทั้งบริษัทก็ยังคงต้องสนับสนุนอยู่หนีข้ อง MJC ที่มีต่อ SME BANK เพื่อไม่ให้ SME BANK บังคับคดีกับสนาม
กอล์ฟของ MJC ดังนั้น บริษัทอาจไม่ได้ประโยชน์จากการดาเนินคดีกับหัวหินพัฒนาแต่อย่างใด ในทางกลับกัน การเจรจากับหัวหิน
พัฒนาจึงอาจก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทมากกว่า นอกจากนี ้ บริษัทยังมีส่วนร่วมในการปรับโครงสร้างหนีข้ อง MJC กับ SME BANK
เพื่อให้สามารถชาระหนีไ้ ด้ภายใน 5 ปี ซึ่งหากในอนาคต MJC สามารถชาระหนี ้ SME BANK ได้หมด MJC ก็จะสามารถสร้างรายได้และ
กาไร ตลอดจนกระแสเงินสดให้กบั บริษัทได้อย่างสม่าเสมอต่อไป ทางบริษัทเชื่อมั่นว่า ในอนาคตจะสามารถหานักลงทุนหรือสามารถที่จะ
ดาเนินการขายให้นกั ลงทุนได้และทาให้ MJC มีมลู ค่าสูงสุดกว่าที่จะใช้สิทธิบงั คับขายตามกฎหมายจากการดาเนินคดีกับหัวหินพัฒนา
ในปั จจุบนั
โดยสาระสาคัญของเงื่อนไขและข้อตกลงในสัญญาซือ้ ขายหุน้ ฉบับลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 สรุปโดยสังเขปได้ว่า
เนื่องด้วยข้อกาหนดในสัญญาได้กาหนดหลักการ ว่าด้วยการปฏิบตั ิเกี่ยวกับภาระหนีข้ อง MJC กับ SME BANK เพื่อดาเนินการให้
SME BANK เปลี่ยนแปลงข้อกาหนดเกี่ยวกับการผ่อนชาระหนีใ้ นส่วนที่เหลือตามบันทึกขอผ่อนผันการชาระหนี ้ โดยให้ขยาย
ระยะเวลาการผ่อนชาระออกไปเป็ น 5 ปี เพื่อให้กระแสเงินสดมีเพียงพอในการชาระหนี ้ บริษัทจึงลงนามในสัญญาซือ้ ขายหุน้ ฉบับ
ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 อย่างไรก็ตาม ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็ นช่วงเวลา
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ภายหลังการเจรจาตกลงในสัญญาซือ้ ขายหุน้ เสร็จสิน้ MJC มีการผิดนัดชาระหนี ้ SME BANK หลายงวดติดกัน จนทาให้ SME
BANK ส่งหนังสือแจ้งการยึดหลักทรัพย์คา้ ประกัน (สนามกอล์ฟ)
ต่อมา บริษัทเห็นว่า การดาเนินการให้เป็ นไปตามสัญญาดังกล่าวค่อนข้างเป็ นไปได้ยากในทางปฏิบตั ิ และบริษัทต้องมี
ต้นทุนค่าเสียโอกาสที่ตอ้ งรอให้หวั หินพัฒนามาซือ้ หุน้ MJC คืนอีก 3 ปี โดยไม่มีสิทธิขายหุน้ เอง ประกอบกับราคาหุน้ ที่สงู กว่าราคา
ซือ้ คืนก็ตอ้ งเป็ นของหัวหินพัฒนา และบริษัทก็ตอ้ งให้ความช่วยเหลือทางการเงินต่อไปอีก 3 ปี ดังนัน้ เพื่อประโยชน์สงู สุดกับบริษัท
ดังนัน้ บริษัทจึงตัดสินใจยกเลิกสัญญาซือ้ ขายหุน้ กับหัวหินพัฒนา ฉบับลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งจะทาให้บริษัทมีโอกาสใน
การขายหุน้ MJC ได้ก่อน 3 ปี
ดังนั้น ในช่วงเดือนมีนาคม 2563 บริษัท MJC และหัวหินพัฒนาจึงได้มีการเจรจาเพื่อหาทางออกที่เหมาะสม โดยที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 มีมติอนุมตั ิให้บริษัทเข้าทา (1) บันทึกข้อตกลง ฉบับลงวันที่ 6
มีนาคม 2563 (“บันทึกข้อตกลง”) และ (2) สัญญาจ้างบริหารสนามกอล์ฟ ฉบับลงวันที่ 6 มีนาคม 2563 (“สัญญาจ้างบริหารสนาม
กอล์ฟ”) โดยมีรายละเอียดที่สาคัญ ดังต่อไปนี ้
(1)
(2)

(3)

(4)
(5)

ณ วันที่ 6 มีนาคม 2563 คู่สญ
ั ญาตกลงยกเลิกสัญญาซือ้ ขายหุน้ ฉบับลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ระหว่าง
บริษัท และหัวหินพัฒนา และ MJC รวมถึงสัญญาหรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
บริษัทได้มอบหมายให้ MJC เป็ นผูว้ ่าจ้าง หัวหินพัฒนาบริหารกิจการสนามกอล์ฟ มาเจสติค ครีก กอล์ฟคลับ
แอนด์ รีสอร์ท เนื่องจากบริษัทเล็งเห็นว่าหัวหินพัฒนาเป็ นผูม้ ีความชานาญในธุรกิจสนามกอล์ฟ โดยที่ได้มีการ
กาหนดเกณฑ์ประเมินผลการดาเนินงาน โดยการพิจารณากระแสเงินสดในกิจการสนามกอล์ฟทุก ๆ สิน้
ไตรมาส เพื่อให้หัวหินพัฒนาดาเนินการบริหารสนามกอล์ฟอย่างเต็มความสามารถ และบริษัทยังให้หัวหิน
พัฒนา รับประกันผลการดาเนินการดังกล่าว โดยการนาที่ดินจานวน 10 ไร่ มาจดจานองไว้กับบริษัท หาก ณ
สิน้ ไตรมาสใด ๆ กระแสเงินสดในกิจการสนามกอล์ฟต่ากว่าเกณฑ์ท่ีกาหนด MJC สามารถบอกเลิกการจ้าง
บริหารดังกล่าว และบริษัทมีสิทธิยึดที่ดินจานองจานวน 10 ไร่ได้ทนั ที
MJC แต่งตั้งให้ หัวหินพัฒนาเป็ นตัวแทนในการขายสนามกอล์ฟ (มิใช่ตัวแทนแบบ Exclusive) โดยมีการ
กาหนดราคาขายขัน้ ต่า และไม่มีการเรียกเก็บค่านายหน้าจากการขาย ซึ่งบริษัทเองก็สามารถขายสนามกอล์ฟ
ได้ ซึ่งบริษัทพิจารณาแล้วว่า หากสามารถขายสนามกอล์ฟได้สาเร็จ จะทาให้กระแสเงินสดเข้ามาในจานวน
มากกว่าเงินที่บริษัทลงทุนไปจานวน 260 ล้านบาท อีกทัง้ กระแสเงินสดดังกล่าวยังสามารถทดแทนผลขาดทุน
ในอดีต และสามารถปิ ดความเสี่ยงที่จะเกิดผลขาดทุนในอนาคตได้อีกด้วย
บริษัทให้ MJC กูย้ ืมเงินจานวน 6 ล้านบาทเพื่อชาระหนีบ้ างส่วน ต่อ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (“SME BANK”) โดยทาเป็ นสัญญากูย้ ืมเงินกาหนดชาระเมื่อทวงถาม อัตราดอกเบีย้ 7.50% ต่อปี
หัวหินพัฒนาตกลงจานองที่ดินจานวน 10 ไร่ ซึ่งคิดเป็ นมูลค่า 6.27 ล้านบาท ซึ่งตัง้ อยู่ติดหรือใกล้กับสนาม
กอล์ฟให้แก่บริษัทเพื่อเป็ นประกันการที่บริษัทให้ MJC กูย้ ืมเงินข้างต้น รวมถึงประกันผลการดาเนินงานตาม
ข้อตกลงเกี่ยวกับการจ้างบริหารสนามกอล์ฟ
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บริษัทได้รบั โอนสิทธิเรียกร้องในหนีเ้ งินกูท้ ั้งหมดของหัวหินพัฒนา และนายธะนาชัย ธีรพัฒนาวงศ์ ที่มีต่อ MJC
จานวน 36.05 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้พิจารณาถึงศักยภาพในการชาระคืน คือ จากการโอนสิทธิดงั กล่าวที่ทาให้บริษัท
มีสถานะความเป็ นเจ้าหนีแ้ ละลูกหนีก้ บั ทาง MJC ทาให้สามารถตกลงการจ่ายคืนเป็ นการผ่อนชาระให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพการชาระเงินกูค้ ืนของ MJC ได้ และ
(7)
หัวหินพัฒนาตกลงเข้ารับผิดชอบหนีท้ างการค้าทั้งหมดจานวน 20.98 ล้านบาท ที่ MJC มีต่อบริษัท มีเดีย เอกซ์
เพอร์ทีส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งเป็ นบริษัทในกลุ่มของหัวหินพัฒนา
โดย ณ ปั จจุบัน บริษัทได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน กับ MJC ไปทั้งสิน้ 35.42 ล้านบาท (อ้างอิงตามงบการเงิน
สอบทานไตรมาส 1 ปี 2563) โดยบริษัทประเมินจานวนเงินที่ช่วยเหลือให้สอดคล้องกับความต้องการทางการเงินของ MJC ซึ่ง
นอกจากความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัท MJC ก็มีการขอความช่วยเหลือทางการเงินจากผูถ้ ือหุน้ กลุ่มอื่นอีกเช่นกัน เช่น การ
กูย้ ืมจากหัวหินพัฒนาและผูบ้ ริหารรวมเป็ นเงินทั้งสิน้ 36.05 ล้านบาท ซึ่งภายหลังได้มีการโอนสิทธิเรียกร้องหนีด้ ังกล่าวมาให้
บริษัทแล้ว ซึ่งเมื่อเทียบสัดส่วนการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับสัดส่วนการถือหุน้ บริษัทได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่
MJC เป็ นสัดส่วนที่นอ้ ยกว่ากลุ่มหัวหินพัฒนา เป็ นอย่างมาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกุศล สังขนันท์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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