รายงานความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการเข้าซือ้ หุ้นสามัญของ
บริษัท เดอะ มาสเตอร์ เรียลเอสเตท จากัด และบริษัท อริยา เอสเตท จากัด
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ ที่ 5/2563
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 มีมติอนุมตั ิให้บริษัทฯ เข้าทารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยการเข้าซือ้ หุน้
สามัญของบริษัท เดอะ มาสเตอร์ เรียลเอสเตท จากัด (“เดอะ มาสเตอร์ เรียลเอสเตท”) จานวน 390,000 หุน้
มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หุน้ ละ 100 บาทต่อหุน้ และหุน้ สามัญของบริษัท อริยา เอสเตท จากัด (“อริยา เอสเตท”)
จานวน 10,000 หุน้ มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หนุ้ ละ 100 บาทต่อหุน้ คิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 100 ของหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้ว
ทัง้ หมดของเดอะ มาสเตอร์ เรียลเอสเตท และอริยา เอสเตทภายหลังจากการเข้าทารายการเสร็จสมบูรณ์ โดยมี
รายละเอียดการเข้าลงทุน และความเห็นของคณะกรรมการ ตามที่ปรากฏในสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่ง
สินทรัพย์ (บัญชี 1) นัน้
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ดังกล่าวแล้ว ไม่มีความเห็น
แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ โดยคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น ดังนี ้
1. บริษัทฯ สามารถขยายการประกอบธุรกิจไปยังธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการบริการในอนาคตซึ่งจะ
เป็ นการกระจายความเสี่ยงในเรื่องของรายได้ในการประกอบธุรกิจเดิมของกลุม่ บริษัทฯ ที่มีรายได้หลัก
มาจากธุรกิจนา้ มันปาล์มและธุรกิจบริหารจัดการสนามกอล์ฟของบริษัทย่อย อีกทัง้ ในการลงทุนใน
ด้า นธุ ร กิ จ อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์แ ละการบริ ก ารยั ง เป็ นทางเลื อ กหนึ่ ง ที่ ดี โดยในการเข้ า สู่ ธุ ร กิ จ
อสังหาริมทรัพย์และการบริการโดยเฉพาะในแนวเขตชายฝั่ งตะวันออกซึ่ง ณ ปั จจุบนั อยู่ในระหว่าง
การขยายตัวเพื่อรองรับโครงการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานที่สาคัญในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(Eastern Economic Corridor หรือ EEC) นับว่าเป็ นโอกาสที่ดีของบริษัทฯ ในการที่จะเพิ่มรายได้
และสร้างผลกาไรให้แก่กลุม่ บริษัทฯ โดยการเพิ่มรายได้ สร้างผลกาไร และสร้างกระแสรายได้ท่ีม่ นั คง
ในระยะยาวให้แก่ บริษัท เป็ นการเพิ่ มความหลากหลายของการพัฒนาธุ รกิ จ และโอกาสในการ
เจริญเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ได้ในอนาคตนอกเหนือไปจากธุรกิจนา้ มันปาล์มและธุรกิจบริหาร
จัดการสนามกอล์ฟของบริษัทย่อยของบริษัทฯ
2. บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพอันสูงของที่ดิน ซึ่งอยู่ใกล้กบั ท่าอากาศยานนานาชาติอ่ตู ะเภา ระยอง–
พัทยา เป็ นอย่างมาก ประกอบกับแผนการพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ ฐานด้านคมนาคมและโลจิสติกส์
ของโครงการ EEC ซึ่งเป็ นทาเลที่เปรียบเสมือนจุดยุทธศาสตร์ในการเชื่อมต่อของโครงการ EEC
ทัง้ หมด โดยจากโครงการต่างๆ นี ้ จะเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมหลักในภาคตะวันออก
มากขึน้ อีกทัง้ จะเป็ นการอานวยความสะดวกในการเดินทางแก่นกั ท่องเที่ยว ที่คาดว่าจะมีเพิ่มสูงขึน้
1.5 เท่า จากจานวนนักท่องเที่ยวที่มาเยือนในปั จจุบัน จึงเหมาะสมเป็ นอย่างยิ่งแก่การลงทุนและ
พัฒนาโครงการเชิงพาณิชย์ ทัง้ นีบ้ ริษัทฯได้มีการดาเนินการวางแผนและศึกษาความเป็ นไปได้ของ
แผนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เบือ้ งต้นแล้ว
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3. บริษัทฯ ได้ประโยชน์จากการลดความเสี่ยงด้านโครงสร้างทางการเงินและลดผลกระทบด้านสภาพ
คล่องในการดาเนินธุรกิจ
4. การได้มาซึ่งหุน้ ในอริยา เอสเตท ที่ประกอบกิจการโรงแรมในโครงการ Wisdom Hotel นั้น เป็ นการ
ได้มาในอสังหาริมทรัพย์ท่ีมีศักยภาพอยู่ในทาเลที่ดี และอยู่ในระหว่างการพัฒนาเพื่อเข้า สู่ร ะดับ
มาตรฐานสากลตามที่กล่าวข้างต้น ที่จะทาให้บริษัทฯ มีโอกาสสามารถให้บริการและรับรูร้ ายได้ทนั ที
นอกจากนี ้ ในการได้มาซึ่งหุน้ ในเดอะ มาสเตอร์ เรียลเอสเตท ซึ่งเป็ นเจ้าของที่ดิน ทัง้ หมด 11 แปลง
แบ่งออกเป็ น โฉนดที่ดิน จานวน 2 แปลง และ น.ส. 3 ก. จานวน 9 แปลง พืน้ ที่รวมทัง้ สิน้ 27 ไร่ 2
งาน 55 ตารางวา ตัง้ อยู่ท่ีตาบลพลา อาเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง โดยบริเวณด้านหน้าของที่ดิน
ดังกล่าวอยู่ติดกับถนนสายหลักในท้องที่ ได้แก่ ถนนสุขุมวิท และยังอยู่ในรัศมี 15 กิโลเมตรจากท่า
อากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง–พัทยา ทาให้บริษัทฯ มีพืน้ ที่และทาเลที่ดีในการใช้พัฒนา
โครงการอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อแล้วเสร็จ บริษัทฯ ก็สามารถรับรู ร้ ายได้ และสามารถ
สร้างผลกาไรได้ในอนาคต
5. ที่ดินของเดอะ มาสเตอร์ เรียลเอสเตท มีความเหมาะสมในการพัฒนาเป็ น Airport Hotel ตามแผน
ธุรกิจ เนื่องจากมีท่ีตั้งที่เหมาะสม ใกล้กับสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ไม่อยู่ในแนวที่การพัฒนา
รถไฟฟ้าความเร็วสูงผ่าน (อ้างอิงจากแผนการพัฒนาในปั จจุบนั ) จึงไม่มีความเสี่ยงในเรื่องของการ
ถูกเวนคืนที่ดินเพื่อพัฒนารถไฟ และจากสถิติผูใ้ ช้บริการสนามบินนานาชาติอู่ ตะเภาในปั จจุบัน มี
ผู้ใช้บริการค่อนข้างเยอะ คณะกรรมการจึงมีความเห็น ว่า หากการพัฒนาสนามบินนานาชาติ อู่
ตะเภาเฟสที่ 2 เสร็จสิน้ จะทาให้มีผเู้ ดินทางทางเครื่องบินมาใช้บริการสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา
มากยิ่งขึน้ ทาให้กรรมการมีความเชื่อมั่นถึงความเป็ นไปได้ท่จี ะทาให้โครงการประสบความสาเร็จ ซึ่ง
หากโครงการประสบความสาเร็จตามที่คาดหวัง จะเกิดผลประโยชน์สงู สุดต่อบริษัทฯ และผูถ้ ือหุน้
ทั้ง นี ้ บริ ษั ท ฯ ยัง มี ค วามสนใจและได้มีก ารศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ข องธุ ร กิ จ อสัง หาริมทรัพ ย์มาเป็ น
เวลานาน ดังที่ได้ประกาศตามแบบรายงานการเพิ่มทุนของบริษัทฯ (F53-4) ไปเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม
2559 และเมื่อในภาคตะวันออกมีโครงการพัฒนา EEC บริษัทฯ ก็ได้ทาการศึกษาความเป็ นไปได้ของการ
ลงทุนในแถบเขตพัฒนา EEC และคณะกรรมการมีความเห็นว่า การลงทุนในธุรกิจโรงแรมในเขตพัฒนา
EEC จะเกิดประโยชน์แก่บริษัทฯ และผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ โดยสาเหตุท่ีบริษัทฯ เพิ่งเข้าทารายการเพื่อซือ้
ทรัพย์สินในเขต EEC ในช่วงเวลานี ้ เนื่องจากบริษัทฯ ได้ใช้เวลาในการหาทรัพย์สิน ที่มีผสู้ นใจที่จะขาย
ในราคาและเงื่ อนไขที่บ ริษัทฯ มี ความเห็ น ว่ าสมเหตุส มผลและก่ อให้เกิ ดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า แม้ว่ามูลค่าทางบัญชีของอริยา เอสเตท และเดอะ
มาสเตอร์ เรียลเอสเตท จะมีมูลค่าแตกต่างจากราคาซือ้ ขายค่อนข้างสูง หากแต่ประโยชน์ท่ี บริษัทฯ จะ
ได้รบั จากการทาธุรกิจ และการพัฒนาทรัพย์สินในพืน้ ที่ของเขตพัฒนา EEC จะเกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ
และผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ มากกว่า
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาการเข้าทารายการดังกล่าว รวมถึง พิจารณาสมมติฐานที่
ใช้ในการประมาณการในเรื่องของราคาอย่ างรอบคอบแล้ว รวมถึง ในเรื่องของประเด็นข้อกฎหมายที่
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เกี่ยวข้องกับการเข้าทารายการซือ้ หุน้ ในเดอะ มาสเตอร์ เรียลเอสเตท และอริยา เอสเตท ในสัดส่วนร้อย
ละ 100 ดังกล่าว โดยเฉพาะในเรื่องของที่ดินของเดอะ มาสเตอร์ เรียลเอสเตท ที่ ณ ปั จจุบันปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่าที่ดินในบริเวณดังกล่าวมีร่องรอยการทาประโยชน์ซ่ึงแสดงถึง การครอบครองทาประโยชน์
อย่างต่อเนื่องมาก่อนการเป็ นที่ดินของรัฐ และกรมที่ดินได้ออกเอกสารสิทธิเพื่อแสดงกรรมสิทธิ์และสิทธิ
ครอบครองในที่ดินให้แก่เดอะ มาสเตอร์ เรียลเอสเตทโดยชอบแล้ว เห็นว่า มีความเหมาะสม และรายการ
ดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ รวมทัง้ เป็ นการเข้าทารายการที่อยู่ภายใต้
เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล
ทั้ง นี ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจ ารณารายงานความเห็ นของที่ป รึก ษาทางการเงิน อิส ระ บริษัท
หลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จากัด (มหาชน) (“ทีป่ รึกษาทางการเงินอิสระ”) ฉบับลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 โดย
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระความเห็นว่าการเข้าทารายการซือ้ หุน้ สามัญของ เดอะ มาสเตอร์ เรียลเอสเตท และ
อริย า เอสเตท ไม่ส มควรเข้าท ารายการ เนื่ องด้วยเหตุผลหลักคือความไม่สมเหตุสมผลของราคาซื อ้ ขาย ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นต่อ ราคาซือ้ หุน้ เดอะ มาสเตอร์ เรียลเอสเตท ในราคารวม
838,110,000 บาท และราคาซือ้ หุน้ อริยา เอสเตท ในราคารวม 200,000,000 บาท แล้วมีความเห็นดังนี ้
1. สาหรับราคาซือ้ ขายหุน้ สามัญของเดอะ มาสเตอร์ เรียลเอสเตท ราคาประเมินของผูป้ ระเมินอิสระที่
ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ 2 ราย
เป็ นราคาที่ประเมินที่ดินตามสภาพปั จจุบนั ซึ่งมีส่วนลดของความเสี่ยงการบุกรุ กที่ดินของรัฐแล้ว
รวมทัง้ พยานหลักฐานนัน้ มีสว่ นสนับสนุนคากล่าวอ้างว่ามีการครอบครองการทาประโยชน์มาก่อน
การเป็ นที่ดินของรัฐ นอกจากนี ้ หนึ่งในคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญทางแผนที่
ที่ดินได้ให้ความเห็นในประเด็นความเสี่ยงนี ้ โดยมีความเห็นว่าประเด็นทางกฎหมาย เช่น การยึด
คืนที่ดินที่อยู่ในบริเวณป่ าสงวนหรือเขตหวงห้ามที่ดินมีโอกาสที่จะเกิดขึน้ ค่อนข้างต่า ดังนัน้ จึงเป็ น
โอกาสของทางบริษัทฯ ที่จะสามารถซือ้ ที่ดินที่มีศกั ยภาพดังกล่าวนามาพัฒนาโครงการในอนาคต
ได้ นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบยังมองเห็นถึงศักยภาพของสนามบินอู่ตะเภา ซึ่งอยู่ในเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และยังเป็ น เมืองการบิน ของภาคตะวันออก ซึ่งมีโครงการย่อยถึง 5
โครงการ ได้แ ก่ การสร้างอาคารผูโ้ ดยสารหลังที่ 3 และศูนย์ธุรกิจการค้า ธุร กิจขนส่งสินค้าทาง
อากาศและโลจิสติกส์ระยะที่ 2 ธุรกิจซ่อมเครื่องบินระยะที่ 2 ศูนย์ฝึกอบรมบุคคลากกรทางการบิน
ระยะที่ 2 และ กลุ่มธุร กิจ อุตสาหกรรมอากาศยาน ประกอบกับ นโยบายกระตุน้ การลงทุน ด้าน
อุตสาหกรรม การมุ่งเน้นสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว นโยบายเพื่อส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการ
ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน ระบบคมนาคม ระบบการขนส่ง และการอานวยความสดวกในพืน้ ที่ EEC
เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่ง ภายหลังการพัฒนารถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน
เสร็จสิน้ จะยิ่งทาให้มลู ค่าทางเศรษฐกิจของพืน้ ที่อาเภอบ้านฉาง และพืน้ ที่จงั หวัดระยองโดยรวม มี
มูล ค่า ที ่ส งู ยิ ่ง ขึ น้ ดัง นั น้ ทางคณะกรรมการตรวจสอบจึง มีค วามเห็น ว่า ราคาซื อ้ ขายมีค วาม
สมเหตุสมผลก่อให้เกิดประโยชน์และผลตอบแทนกับบริษัท ฯ และผูถ้ ือหุน้ ในอนาคตได้
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2. ส าหรับ ราคาซื อ้ ขายหุน้ ของอริย า เอสเตท เมื่อพิจารณาถึ งผลการดาเนิ นการในอดีตของอริย า
เอสเตท และในประเด็นของโรคระบาด COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรม แม้ว่างบการเงิน
ในอดีตของอริยา เอสเตท จะบันทึกผลขาดทุน คณะกรรมการได้พิจารณาถึงสาเหตุของการขาดทุน
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งพบว่า ในช่วงการบริหารโรงแรมโดยทีมผูบ้ ริหารชุดปั จจุบนั มีการดึงศักยภาพของ
โรงแรมมาได้อย่างเต็มที่ จนทาให้ผลประกอบการของอริยา เอสเตท มีผลการดาเนินการที่ น่าพึง
พอใจ และจากการพิจารณาถึงสมมติฐานที่ใช้ในการประเมินมูลค่าอริยา เอสเตท ด้วยวิธีคิดลด
กระแสเงิ น สดโดยที่ ป รึก ษาที่ บ ริ ษั ท ฯ ว่ า จ้า ง ซึ่ ง ได้ค านึ ง ถึ ง ผลกระทบจาก COVID-19 แล้ว มี
ความเห็นว่าสมมติฐานการประเมินมูลค่า ตั้งอยู่บนหลักการความระมัดระวัง ประกอบกับราคาที่
บริษัท ฯ ตกลงซือ้ ยังต่ ากว่าราคาประเมิน ทรัพย์สิ นของผูป้ ระเมินอิสระที่ได้รบั ความเห็นชอบจาก
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อี กด้วย ดังนัน้ ทางคณะกรรมการ
ตรวจสอบจึงมีความเห็นว่า ราคาซือ้ ขายมีความสมเหตุสมผล
นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเสี่ยงในการเข้าทารายการ จากรายงานของที่
ปรึกษาทางการเงินอิสระ และมีความเห็นดังนี ้
ความเสี่ยงทีท่ ปี่ รึกษาทางการเงินให้ความเห็น
1. ความเสี่ยงจากการด้อยค่าสินทรัพย์
บริษัทฯ ประมาณการว่า ค่าความนิยมจาก
การเข้าทารายการในครัง้ นี จ้ ะอยู่ท่ีประมาณ 946.82
บาท โดยแบ่งค่าความนิยมที่ได้มาจากการเข้าซือ้ เดอะ
มาสเตอร์ เรียลเอสเตท และอริยา เอสเตท ที่ 798.83
และ 147.99 ล้านบาท อย่างไรก็ดี ที่ปรึกษาทางการ
เงินอิสระตัง้ ข้อสังเกตว่า ค่าความนิยมดังกล่าวบริษัทฯ
ค านวณจากส่ ว นต่ า งระหว่ า งมู ล ค่ า การซื ้ อ ขายที่
1,038.11ล้านบาท กับตามมูลค่าทรัพย์สินสุท ธิ ตาม
บัญ ชี ข องเดอะ มาสเตอร์ เรี ย ลเอสเตท และอริ ย า
เอสเตท ที่ 91.29 ล้านบาท (โดยรวมผลของการปรับ
โครงสร้างหนีข้ องอริยา เอสเตท ให้หนีส้ ินที่มีดอกเบีย้
มีมลู ค่ารวมไม่เกิน 50 ล้านบาท)

การบริหารความเสี่ยงโดยบริษัทฯ
การด้อยค่าสินทรัพ ย์ เกิดขึน้ จากการที่บริษัท ย่ อ ยมี
เหตุ ท่ี แ สดงให้เ ห็ น ว่ า ต้อ งมี ก ารประเมิ น มู ล ค่ า เงิ น
ลงทุนใหม่ ซึ่งเหตุดังกล่าวรวมไปถึงการขาดทุนจาก
ผลประกอบการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาถึงความเสี่ยงดังกล่าวแล้วมีความเห็นว่า ใน
ประเด็นของการด้อยค่าจากการประเมินมูลค่ าใหม่
สื บ เนื่ อ งจากการประเมิ น ราคาปั จ จุ บั น เป็ นการ
ประเมินราคาในสถานการณ์ราคาที่ดินในภาพรวมที่
ได้ปรับตัวตามสภาวะเศรษฐกิจในปั จจุบันไปแล้วอีก
ทั้งผู้ประเมินยังได้มีการคิดลดจากสภาพความเสี่ยง
ประเด็นทางกฎหมาย ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 1,018
และ พ.ร.ฎ. กาหนดเขตหวงห้ามที่ดิน พ.ศ. 2492 ด้วย
ซึ่งทาให้โอกาสที่ราคาประเมินที่ดินที่ประเมินใหม่จะ
ปรับลดลงมีโอกาสน้อยมากประกอบกับระยะเวลายิ่ง
ผ่านไปโครงการพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ก็
ยิ่งมีความชัดเจนและดาเนินการเป็ นรู ปธรรมมากขึน้
เรื่อย ๆ ปั จจัยดังกล่าวยิ่งจะทาให้ราคาที่ดินมีแนวโน้ม
ที่ ป รับ ตัวเพิ่ มขึ น้ ดังนั้น ความเสี่ ย งจากการด้อยค่า
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ความเสี่ยงทีท่ ปี่ รึกษาทางการเงินให้ความเห็น

2. เป็ นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ท่ยี งั ไม่มีความชัดเจนของ
รายละเอียดเชิงลึกของโครงการ
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเป็ นห่วงว่า
ถึ ง แผนการพัฒ นาโครงการของบริษัทฯ ในพื น้ ที่ดิน
ของเดอะ มาสเตอร์ เรียลเอสเตท บริษัทฯ จะต้องนาไป
พัฒ นาอย่ างไรเพื่ อให้เกิ ดความคุ้มค่า กับ มูล ค่ า เงิ น
ลงทุนที่บริษัทฯ จะต้องจ่ายไปจานวน 838 ล้านบาท
โดยในปั จจุบัน บริษัทฯ มีแผนการพัฒนาโครงการใน
พื ้น ที่ ดิ น เพี ย งร้อ ยละ 29 ของพื ้น ที่ ดิ น ทั้ง หมดของ
เดอะ มาสเตอร์ เรียลเอสเตท และพืน้ ที่ท่ีจะใช้ในการ
พัฒนาในช่วงแรก คือ พื น้ ที่ดินแปลงที่มีหน้ากว้างติด
ถนน ซึ่งถือเป็ นที่ดินแปลงที่มีทาเลดีท่สี ดุ แต่กลับใช้ใน
การพัฒ นาโครงการที่ มีมูล ค่าลงทุน เพี ย ง 337 ล้าน
บาท ซึ่งถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับมูลค่าที่ดิน

การบริหารความเสี่ยงโดยบริษัทฯ
เนื่องจากประเด็นราคาประเมินที่จะปรับตัวลดลงก็จะ
เป็ นไปได้ยาก นอกจากนี ้ ในส่วนของการด้อยค่าจาก
ผลประกอบการขาดทุน บริษัทฯ จะบริหารความเสี่ยง
ดังกล่าวโดยจะมีการวางแผนธุรกิจและแผนการตลาด
ที่ ดึ ง ศัก ยภาพของโรงแรมออกมาให้ไ ด้อ ย่ า งเต็มที่
พร้อมกับรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจจากโครงการ
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) นอกจากนี ้ บริษัท
ฯ มองเห็นว่า ภายหลังจากการเข้าซือ้ จะนาแบรนด์
โรงแรมซึ่งมีช่ือเสียงและเป็ นที่ยอมรับในวงกว้าง มา
บริหารโรงแรมภายใต้การลงทุนของบริษัทฯ ซึ่งจะช่วย
ทาให้โรงแรมอยู่ในมาตรฐานตามเกณฑ์ของแบรนด์
โรงแรมนั้น ๆ และสามารถแข่งขันในธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้ผลประกอบการของบริษัทย่ อย
เป็ นไปตามที่คาดหวังและลดความเสี่ยงการด้อยค่า
ของสินทรัพย์
บริษัทฯ ได้ทาการศึกษาความเป็ นไปได้มา และบริษัท
ฯ จะให้เวลาในการศึก ษาความเป็ น ได้ (Feasibility
Study) เพิ่มเติมจากแผนที่ได้ศกึ ษามาแล้วเบือ้ งต้น ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรว่า ก่อนการลงทุน
จริง จะต้องมีการศึกษาในรายละเอียดเชิงลึก ทั้งใน
เรื่องของการก่อสร้าง วัสดุการก่อสร้างและตกแต่งใน
โครงการ แผนการตลาด โดยอาจจะจาเป็ นต้องมีการ
หาผู้เ ชี่ ย วชาญ หรื อ ที่ ป รึก ษาผู้เ ชี่ ย วชาญด้า นการ
โรงแรม มาช่ ว ยในการวางแผนธุ ร กิ จ ดั ง กล่ า วใน
รายละเอีย ดต่อไป ซึ่งจะท าให้แ ผนธุ ร กิ จ ดังกล่าวมี
ความรัดกุมมากยิ่งขึน้ ซึ่งก่อให้เกิดผลดี และประโยชน์
สูงสุดแก่บริษัทฯ และผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ

3. ความเสี่ ย งจากความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใน อริยา เอสเตท มีการทาสัญญา 2 ประเภท ได้แก่ 1)
สัญญาเช่าพืน้ ที่ส่วนกลางของโครงการ ซึ่งสัญญานี ้
การบริหารจัดการโครงการ WISDOM HOTEL
เป็ นสัญญาระยะยาว 12 ปี และอีกสัญญาหนึ่ง คือ 2)
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เนื่องจากทรัพย์สินหลักของอริยา เอสเตท คือ
อาคาร D ซึ่ ง เป็ นอาคาร 1 หลั ง ภายในโครงการ
Wisdom Hotel ซึ่ ง ปั จ จุ บั น มี อ าคารจ านวน 4 หลั ง
(อาคาร A อาคาร C อาคาร D และ อาคาร E) ดาเนิน
ธุ ร กิ จ โรงแรมและที่ พัก ภายใต้ ชื่ อโครงการเดีย วกัน
จากการตรวจสอบข้อมูลในเว็บไซต์ก ารจองห้องพัก
และ การเข้าเยี่ยมชมโครงการ ที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระจึงเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับ การดาเนินธุรกิจโรงแรม
ของอริ ย า เอสเตท ซึ่ ง อาจเกิ ด ความขั ด แย้ง ทาง
ผลประโยชน์ (Conflict of Interest) จากการแบ่ ง /
จัด สรรลูก ค้าที่ เข้ามาจอง ห้องพัก ว่ าจะให้เข้า พัก ที่
อาคารใด และก่อให้เกิดรายได้ให้กบั เจ้าของอาคารใด
4. ความเสี่ ย งที่ เกี่ ย วข้องกับสัญ ญาเช่าที่ ดิน และสิ่ง
ปลูกสร้าง
เนื่องจากทรัพย์สินหลักของอริยา เอสเตท คือ
อาคารโรงแรม 1 หลัง (อาคาร D) ในโครงการ Wisdom
Hotel โดยอริยา เอสเตท เป็ นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดนิ
และอาคารดังกล่าว แต่มิได้เป็ นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ใน
พืน้ ที่ส่วนกลาง ซึ่งเป็ นสิ่งอานวยสะดวกที่ไว้รองรับผู้
เข้าพัก เช่น สระว่ายนา้ ร้านอาหาร สถานที่ออกกาลัง
กาย ห้องซาวน่า บริการซักรีด โดยอริยา เอสเตท ทา
สัญญาเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (“สัญญาเช่า”) เป็ น
ระยะเวลา 3 ปี และสามารถต่ออายุได้อีก 3 ปี อริยา
เอสเตท จึ ง มีความเสี่ ย งที่ จ ะไม่ได้ต่อสัญ ญาเพื่ อใช้
พืน้ ที่ดงั กล่าว ซึ่งถือเป็ นส่วนสาคัญในการดาเนินธุรกิจ
โรงแรม

5. ความเสี่ยงในการจัดทางบการเงินรวมและระบบ
ควบคุมภายใน

การบริหารความเสี่ยงโดยบริษัทฯ
สัญญาให้เช่าพืน้ ที่สว่ นกลางและสัญญาบริการ ซึ่งอริ
ยาได้ทาสัญญานีก้ บั เจ้าของกรรมสิทธิ์อาคารอื่น ๆ ใน
โครงการ Wisdom Hotel ซึ่งในสัญญานี ้ คือการที่
อริยา เอสเตท ให้อาคารอื่น เช่าพืน้ ที่สว่ นกลางต่อจาก
อริ ย า เอสเตท อี ก ทอดหนึ่ ง และสั ญ ญานี ้ ยั ง มี
ข้อ ก าหนดที่ ส าคัญ อี ก ข้อ คื อ ให้ผู้เ ข้า พัก มาพัก ที่
อาคารที่อริยา เอสเตทมีกรรมสิทธิ์ก่อน จนกว่าอัตรา
เข้าพักของอาคารโรงแรมภายใต้กรรมสิทธิ์ของอริยา
ไม่ ต่ า กว่ า ร้อ ยละ 80 ซึ่ ง คณะกรรมการตรวจสอบ
พิจารณาแล้วว่า สัญญานีเ้ ป็ นการกาหนดขอบเขตการ
ให้บริการลูกค้าของอาคารต่าง ๆ เพื่อไม่ให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ นอกจากนี ้ สัญญาดังกล่าว
เป็ นการทาสัญญาแบบ 1 ปี และต่ออายุ 1 ปี ซึ่งทาง
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การที่อริยา
เอสเตท ทาสัญญาเช่าพืน้ ที่ส่วนกลางแบบระยะยาว
12 ปี และทาสัญญากับเจ้าของกรรมสิทธิ์อาคารอื่น
แบบระยะสั้น จะส่งผลดีกับ อริย า เอสเตทมากกว่ า
เนื่ อ งจากอริ ย า เอสเตท มี อ านาจในการต่ อ รอง
มากกว่าเจ้าของกรรมสิทธิ์อาคารอื่น เนื่องจากหาก
อาคารอื่นไม่ต่อสัญญาเพื่อใช้บริการพืน้ ที่ส่วนกลาง
จากอริ ย า เอสเตท และเจ้ า ของอาคารอื่ น ยั ง ไม่
สามารถขอเช่าหรือใช้บริการพืน้ ที่ส่วนกลางจากผูอ้ ่ืน
ได้น อกจากอริ ย า เอสเตทเท่ า นั้ น ผู้ใ ช้บ ริ ก ารของ
อาคารอื่ น ก็ จ ะไม่ ส ามารถใช้ พื ้ น ที่ ส่ ว นกลางใน
โครงการ Wisdom Hotel ได้ ซึ่ ง จะท าให้ เ จ้ า ของ
กรรมสิทธิ์อาคารอื่นมีความจาเป็ นต้องต่อสัญญานีก้ ับ
อริยา เอสเตท ซึ่งรวมไปถึงข้อตกลงเรื่องผูเ้ ข้าพักไม่ต่า
กว่าร้อยละ 80 ที่จะยังคงเป็ นหนึ่งในเงื่อนไขภายใต้
สัญญาฉบับนีด้ ว้ ยเช่นกัน
ประเด็ น การลงบั ญ ชี ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง คณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาแล้วพบว่าในช่วงเวลานัน้ โครงการ
Wisdom Hotel มีการบริหารงานแบบธุรกิจครอบครัว
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ความเสี่ยงทีท่ ปี่ รึกษาทางการเงินให้ความเห็น
ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น อิ ส ระตรวจพบการ
ลงบัญชีท่ีไม่ถูกต้อง จากการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับ
ผลการดาเนินงานในอดีตของอริยา เอสเตท ซึ่งส่งผล
ทาให้งบการเงินประจาปี 2562 มิได้สะท้อนถึงผลการ
ดาเนินงานและสถานะ ทางการเงินที่แท้จริงของอริยา
เอสเตท โดยประเด็นหลักที่ตรวจพบ เกี่ ย วกับความ
ถูกต้องของการรับรู ร้ ายได้และค่าใช้จ่าย จากประเด็น
ดังกล่าว ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจึงมีความเป็ นห่วง
ในการจัดทางบการเงินของอริยา เอสเตท และระบบ
ความคุม ภายในว่ า มี ค วามพร้อ มในการเข้า มาเป็ น
บริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่งเป็ นบริษัทจดทะเบียนมาก
น้อยเพียงใด
6. ความเสี่ยงทางกฎหมายของที่ดิน เดอะ มาสเตอร์
เรียลเอสเตท
(1) ที่ ดิ น ที่ อ ยู่ ภ ายใต้ ก ารหวงห้ า มที่ ดิ น
ตามพ.ร.ฎ. กาหนดเขตหวงห้ามที่ดินพ.ศ. 2492 โดย
ที่ ดิ น ทุก แปลงของเดอะ มาสเตอร์ เรี ย ลเอสเตท อยู่
ภายใต้การหวงห้ามที่ดินตามพ.ร.ฎ. กาหนดเขตหวง
ห้ามที่ดิน พ.ศ. 2492
(2) ที่ดินที่อยู่ภายใต้บังคับของกฎกระทรวง
ฉ บั บ ที่ 1018 ( พ . ศ . 2526) อ อ ก ต าม ค ว า ม ใ น
พระราชบัญ ญั ติป่ าสงวนแห่ งชาติ พ.ศ. 2507 ที่ ดิน
แปลง น.ส. 3 ก. เลขที่ 1539 1542 1543 และ 1544
ตัง้ อยู่ในเขตป่ าสงวนแห่งชาติ ป่ าเขาห้วยมะหาด ป่ า
เขานั่ งยอง และป่ าเขาครอก คิ ด เป็ นเนื ้ อ ที่ ดิ น
โดยประมาณเท่ า กั บ 13-3-64.0 ไร่ หรื อ 5,540.0
ตารางวา

การบริหารความเสี่ยงโดยบริษัทฯ
จึ ง มี ก ารบัน ทึก บัญ ชี เ พื่ อให้ง่ า ยและสะดวกต่ อการ
บริหารงาน อย่างไรก็ตาม เพื่อให้บริษัทฯ มั่นใจว่ามี
การบันทึกบัญชีอย่างถูกต้องภายหลังการเข้ามาเป็ น
บริษัทย่อยของบริษัท ฯ บริษัทฯ จึงตั้งเงื่อนไขบังคับ
ก่อนทารายการ ให้มีการลงบันทึกรายได้อย่างถูกต้อง
ตามสัญญาให้เช่าพืน้ ที่ส่วนกลางและสัญญาบริการ
อย่างน้อย 3 เดือนก่อนการลงนามในสัญญาซือ้ ขาย
ในส่วนของการจัดทางบการเงินรวมภายหลังการเข้า
มาเป็ นบริ ษั ท ย่ อ ยของบริ ษั ท ฯ คณะกรรมการ
ตรวจสอบพิจารณาแล้วว่า บริษัทฯ จะส่งทีมงานของ
บริษัทฯ ลงไปควบคุมระบบการจัดทาบัญชี เพื่อให้เกิด
ความมั่ น ใจว่ า สามารถจั ด ท างบการเงิ น ได้อ ย่ า ง
ถูกต้องและตรงตามกาหนดเวลา
คณะกรรมการตรวจสอบได้ตรวจสอบถึงประเด็นทาง
กฎหมายดังกล่าว จากที่ ป รึก ษากฎหมาย และจาก
หนึ่งในคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งเป็ นผูเ้ ชี่ยวชาญ
ทางแผนที่ท่ดี ินได้ให้ความเห็นในประเด็นความเสี่ยงนี ้
โดยมีความเห็นว่าประเด็นทางกฎหมาย เช่น การยึด
คืนที่ดินที่อยู่ในบริเวณป่ าสงวนหรือเขตหวงห้ามที่ดิน
มีโอกาสที่จะเกิดขึน้ ค่อนข้างต่ า อีกทัง้ ในสัญญาซือ้
ขายหุ้น มีเงื่อนไขที่สาคัญ คือ หากเกิ ดเหตุการณ์ท่ี
เป็ นผลเสียกับบริษัทฯ ในประเด็นที่ เกี่ยวกับการรอน
สิทธิในทรัพย์สินดังกล่าว บริษัทฯ สามารถขายหุน้ ของ
เดอะ มาสเตอร์ เรียลเอสเตท คืนกลุม่ ผูข้ ายรายที่ 1 ได้
ทันที

โดยความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงในด้านอื่น ๆ ที่ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ให้ความเห็นไว้ในรายงาน
รวมถึงความเสี่ยงอื่นๆ ที่บริษัทฯ ได้พิจารณาก่อนการเข้าลงทุน คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการตรวจสอบและ
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พิจารณาถึงความเสี่ยงดังกล่าว รวมถึงการป้องกันความเสี่ยง ก่อนการอนุมตั ิเข้าลงทุนแล้ว ตามที่ได้ประกาศไว้ใน
สารสนเทศ (บัญชี 1)
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษั ท ฯ ได้พิ จ ารณาความสมเหตุส มผลอย่ า งรอบคอบและค านึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์สงู สุดของบริษัทฯ และผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ จึงยังคงมีความเห็นไม่แตกต่างไปจากที่ได้มีการประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 5/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 มีมติอนุมตั ิให้บริษัทฯ เข้าทารายการ
ได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยการเข้าซือ้ หุน้ สามัญของเดอะ มาสเตอร์ เรียลเอสเตท และหุน้ สามัญของอริยา เอสเตท และ
เห็นสมควรให้นาเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการลงทุนดังกล่าว ในการประชุม สามัญผูถ้ ือหุน้
ประจาปี 2563 ในวันที่ 19 มิถนุ ายน 2563 นีต้ ่อไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

___________________________
(นายพิพทั ธ์ ชนะสงคราม)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
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