ที่ 32/2564
วันที่ 24 พฤษภาคม 2564
เรื่อง

การทารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (สิทธิการเช่าที่ดิน อาคารโรงแรม อาคารส่วนกลางของโครงการโรงแรมเพื่อรองรับ
การทาสัญญาบริหารโรงแรมกับผูบ้ ริหารภายใต้ช่ือทางการค้าที่ได้รบั การยอมรับ (Chained-brand Hotel)) (เพิ่มเติม
ข้อมูล ครัง้ ที่ 2)

เรียน

กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง หนังสือของบริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) ที่ 23/2563 ถึง กรรมการและผูจ้ ดั การ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย เรื่อง แจ้งมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ฉบับลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม)
ตามที่บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ลงทุนในหุน้ สามัญคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละ 100
ของหุน้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท อริยา เอสเตท จากัด (“อริยา เอสเตท”) เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 มูลค่า
การซือ้ ขายรวม 200 ล้านบาท โดยที่อริยา เอสเตทประกอบธุรกิจโรงแรมในโครงการ Wisdom Hotel ตัง้ อยู่เลขที่ 83 หมู่ท่ี 3
ตาบลเนินพระ อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยมีทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบกิจการเป็ นที่ดินขนาด 240.7 ตารางวา
และอาคารโรงแรม 8 ชั้นประกอบด้วยห้องพักจานวน 67 ห้อง และมีการเช่าพืน้ ที่ส่วนกลางในโครงการ Wisdom Hotel จาก
บริษัท เค.พี. พัฒนาที่ดิน จากัด เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผเู้ ข้าพัก โดยที่ราคาซือ้ ขายหุน้ ที่บริษัทฯ ได้เจรจาและตกลงกับผู้
ถื อ หุ้นเดิ ม ของอริย า เอสเตท เป็ น มูลค่ าปั จจุบัน ของอริยา เอสเตทในขณะนั้น ซึ่งยังไม่ ได้รวมส่ วนต่ างมูลค่ าที่ เพิ่ ม ขึ น้
(Upside) ในกรณีท่ีกิจการโรงแรมของอริยา เอสเตทมีการบริหารภายใต้ช่ือทางการค้าที่ได้รบั การยอมรับ (Chained-brand
Hotel) (รายละเอียดปรากฏตามหนังสือของบริษัทฯ ที่อา้ งถึง ) โดยบริษัทฯ ได้นากระแสเงินสดที่ได้มาจากการจาหน่ายไปของ
หุน้ สามัญของบริษัท อีเทอร์นิตี ้ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน) ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษั ทฯ ครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่
24 กุมภาพันธ์ 2564 และสัญญาซือ้ ขายหุน้ ฉบับลงวันที่ 23 เมษายน 2564 ระหว่างบริษัทฯ (ผูข้ าย) และบริษัท อีสเทอร์น
พาวเวอร์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน) (ผูซ้ ือ้ ) ไปชาระเงินการจากซือ้ หุน้ สามัญของอริยา เอสเตท ที่คงเหลือ 25 ล้านบาท จากมูลค่า
การซือ้ ขายรวม 200 ล้านบาท ในวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ทัง้ นี ้ ณ วันที่ 7 มิถนุ ายน 2564 บริษัทฯ ได้รบั ชาระราคาซือ้ ขายหุน้
สามัญของบริษัท อีเทอร์นิตี ้ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน) จานวน 416,599,500 บาทจากผูซ้ ือ้ ซึ่งเมื่อรวมกับ เงินมัดจาจานวน
150,000,000 บาท ที่ผซู้ ือ้ และผูข้ ายได้ตกลงให้เป็ นส่วนหนึ่งของราคาซือ้ ขายตามสัญญาซือ้ ขายหุน้ ข้างต้น ดังนัน้ บริษัทฯ ได้
จึงรับชาระเงินจากผูซ้ ือ้ จานวน 566,599,500 บาท เพื่อเป็ นค่าตอบแทนให้แก่บริษัทฯ สาหรับการขายหุน้ สามัญ ของบริษัท
อีเทอร์นิตี ้ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน) เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี ้ ผูซ้ ือ้ ได้ชาระเบีย้ ปรับในอัตราร้อยละ 7 ต่อปี ซ่ึงคิดเป็ นเงิ น
จานวน 479,374.77 บาทให้แก่บริษัทฯ จากการชาระราคาซือ้ ขายหุน้ ล่าช้า กว่าวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ตามที่กาหนดไว้ใน
สัญญาซือ้ ขายหุน้ (หมายเหตุ – รายละเอียดของเบีย้ ปรับ และเงินมัดจาจานวน 150,000,000 บาท เป็ นไปตามทีบ่ ริษัทฯ ได้
เปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับการจาหน่ายไปของหุน้ สามัญของ ETP รายละเอียดตามทีป่ รากฏใน สารสนเทศเกีย่ วกับการจาหน่ายไป
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ซึ่งสินทรัพย์ (บัญชี 1) และหนังสือของบริษัทฯ ที่ 14/2564 ถึง กรรมการและผูจ้ ดั การ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฉบับ
ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564 (รวมทัง้ ทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม))
การทารายการซือ้ หุน้ สามัญในอริยา เอสเตท ดังกล่าวมีเงื่อนไขบังคับหลังที่สาคัญซึ่งกาหนดหน้าที่ภายหลังจากการ
ซือ้ ขายเสร็จสมบูรณ์ให้ผถู้ ือหุน้ เดิมของอริยา เอสเตท นาผูป้ ระกอบธุรกิจโรงแรมที่มีการบริหารภายใต้ช่ือทางการค้าที่ได้รบั การ
ยอมรับ (Chained-brand Hotel) ซึ่งต้องอยู่ในรายชื่อที่บริษัทฯ เห็นชอบเข้ามาบริหารกิจการโรงแรมในโครงการ Wisdom
Hotel ของอริยา เอสเตท ภายในระยะเวลา 3 ปี นับจากวัน ที่ก ารซือ้ ขายเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งหากผู้ถื อหุ้นเดิม ไม่ สามารถหา
Chained-brand Hotel เข้ามาบริหารกิจการโรงแรมในโครงการ Wisdom Hotel ได้ภายในกาหนดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ
จะบังคับหลักประกันซึ่งมีมลู ค่าไม่ต่ากว่า 40,000,000 บาท ตามที่กาหนดในสัญญาซือ้ ขายหุน้ ในการนี ้ ผูข้ ายได้ดาเนินการ
ติดต่อและเจรจากับ Chained-brand Hotel และได้นาเสนอให้กบั บริษัทฯ เพื่อพิจารณา
บริษัทฯ ขอแจ้งมติท่ีประชุม คณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 3/2564 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 มีม ติ
อนุมตั ิให้อริยา เอสเตท ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
1. ลงนามในหนั ง สื อ แสดงเจตจ านง (Letter of Intent) ที่ จ ะเข้า ท าสั ญ ญาบริ ห ารกิ จ การโรงแรม (Hotel
Management Agreement) กับ InterContinental Hotels Group (Asia Pacific) Pte Ltd (“IHG”) ซึ่งเป็ น
ผูป้ ระกอบธุรกิจโรงแรมที่มีการบริหารภายใต้ช่ือทางการค้า VOCO โดย IHG จะดาเนินการตรวจสอบสถานะ
กิจการของอริยา เอสเตท โดยมีกรอบเวลาการตรวจสอบสถานะกิจการประมาณ 6 เดือน ทัง้ นี ้ การตรวจสอบ
สถานะกิจการจะเริ่มต้นหลังจากที่มีการลงนามในหนังสือแสดงเจตจานง (Letter of Intent) ซึ่งการลงนามใน
หนังสือแสดงเจตจานง (Letter of Intent) คาดว่าจะดาเนินการภายใน 30 วันหลังมติท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัทฯ ครัง้ ที่ 3/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ทัง้ นี ้ ขึน้ อยู่กบั การดาเนินงานเกี่ยวกับเอกสาร
ที่ตอ้ งมีการตรวจสอบ รวมถึงใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาการเข้าทาสัญญาบริหารกิจการโรงแรม
(Hotel Management Agreement) ต่อไป โดยบริษัทฯ คาดว่าการดาเนินการตรวจสอบสถานะกิจการจะแล้ว
เสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 เมื่อการตรวจสอบสถานะกิจการแล้วเสร็จและเป็ นที่พึงพอใจแก่ IHG
แล้ว อริยา เอสเตทจะดาเนินการลงนามในสัญญาบริหารกิจการโรงแรม (Hotel Management Agreement)
ต่อไป โดยมีค่าใช้จ่ายในการเข้าทาสัญญาบริหารกิจการโรงแรม (Hotel Management Agreement) เป็ น
จานวนทัง้ สิน้ 3,000,000 บาท แบ่งเป็ น 1,500,000 บาท ณ วันที่ลงนามในสัญญา และ 1,500,000 บาท เมื่อ
ครบกาหนด 6 เดือนหลังจากที่มีการลงนามในสัญญา (ทั้งนี ้ อริยา เอสเตทไม่ได้มีการวางมัดจาให้แก่ IHG
สาหรับการลงนามในหนังสือแสดงเจตจานง (Letter of Intent) หรือการตรวจสอบสถานะกิจการแต่อย่างใด)
2.

เข้าทาสัญ ญาเช่าระยะยาวจานวน 3 ฉบับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเช่าที่ดินจานวน 2 แปลง และอาคาร
โรงแรมจานวน 2 อาคารบนที่ดินดังกล่าว รวมไปถึงพืน้ ที่ส่วนกลางที่ให้บริการสิ่งอานวยความสะดวกใน
โครงการจานวน 1 แปลง และอาคาร 1 หลังบนที่ดินดังกล่าว ซึ่งให้บริการห้องอาหาร ฟิ ตเนส ห้องซาวน่า
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ห้องนา้ และลานอเนกประสงค์ ซึ่งตัง้ อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน เพื่อใช้ในการประกอบกิจการโรงแรมภายใต้ช่ือ
ทางการค้า VOCO
จากการที่ IHG จะทาการตรวจสอบสถานะกิจการของทางอริยา เอสเตท ก่อนการเข้าทาสัญญาบริหารกิจการ
โรงแรม (Hotel Management Agreement) กับอริยา เอสเตทและหากเกิดกรณีการตรวจสอบสถานะกิจการ
ของทางอริยา เอสเตทแล้วไม่เป็ นที่พึงพอใจแก่ IHG อริยา เอสเตทจะยังคงดาเนินการเช่าที่ดินและอาคาร
โรงแรมทั้ง 2 รวมถึ งที่ ดิน และอาคารส่วนกลางต่ อไป เนื่องจาก จากการที่ บ ริษั ทฯ และอริยา เอสเตท ได้
พิ จ ารณาและสรรหาผู้บ ริ ห ารโรงแรมหลายรายเพื่ อ คั ด เลื อ กให้ เ ข้า มา บริ ห ารกิ จ การโรงแรม (Hotel
Management Agreement) นั้น ผู้บ ริห ารโรงแรมเกื อ บทุ ก รายต่ า งให้ค าแนะน าและมี ข้อ เสนอว่ า อริย า
เอสเตท ควรมีสิทธิในการควบคุมการดาเนินงานการประกอบธุรกิจโรงแรมในโครงการ Wisdom Hotel ให้
เป็ นไปตามแนวทางที่ตอ้ งการแต่เพียงผูเ้ ดียว ทัง้ นี ้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดกับอริยา เอสเตทในการประกอบ
ธุรกิจโรงแรมและการว่าจ้างผู้บ ริหารโรงแรมมืออาชีพ เข้ามาบริหารกิจการโรงแรม (Hotel Management
Agreement) ดังนัน้ แม้ IHG ทาการตรวจสอบสถานะกิจการของทางอริยา เอสเตทแล้วไม่เป็ นที่พึงพอใจแก่
IHG อริยา เอสเตท ก็ยังคงเช่าที่ดินและอาคารโรงแรมทั้ง 2 รวมถึงที่ดินและอาคารส่วนกลางต่อไปและจะ
สรรหาชื่อทางการค้า ของผู้ประกอบธุรกิจ โรงแรมที่มี การบริหารภายใต้ช่ือทางการค้าที่ ได้รับการยอมรับ
(Chained-brand Hotel) รายอื่นเพื่อรองรับการว่าจ้างผูบ้ ริหารโรงแรมมืออาชีพเข้ามาบริหารกิจการโรงแรม
(Hotel Management Agreement) ในอาคารโรงแรมทัง้ 3 อาคารต่อไป
ทั้งนี ้ สาเหตุท่ีอริยา เอสเตท มีความจาเป็ นต้องเช่า ที่ดินจานวน 2 แปลง และอาคารโรงแรมจานวน 2
อาคารบนที่ดินดังกล่าวรวมถึงที่ดินจานวน 1 แปลง และอาคารส่วนกลางจานวน 1 อาคาร เนื่องจากในการ
เจรจากับ IHG เกี่ยวกับการเข้าทาสัญญาบริหารกิจการโรงแรม (Hotel Management Agreement) นัน้ IHG
ให้ความเห็นว่าหากอริยา เอสเตทสามารถดาเนินการให้ IHG บริหารอาคารโรงแรมจานวน 2 อาคาร ซึ่งตัง้ อยู่
ในบริเวณใกล้เคียงกันได้ จะมีความคุม้ ค่ามากกว่าการบริหารอาคารของอริยา เอสเตท เพียงอาคารเดียว
ภายใต้สญ
ั ญาบริหารกิจการโรงแรม (Hotel Management Agreement)
บริษัทฯ ขอเรียนว่าก่อนที่บริษัทฯ จะทาการเข้าซือ้ อริยา เอสเตทนั้น อริยา เอสเตท ไม่มี สิทธิในการควบคุม
การดาเนินงานของอาคารโรงแรมทัง้ 2 อาคารในโครงการ Wisdom Hotel โดยอริยา เอสเตทได้ทาสัญญาเช่า
พืน้ ที่ส่วนกลางกับบริษัท เค.พี. พัฒนาที่ดิน จากัด เพื่อจุดประสงค์ในการให้บริการกับผูเ้ ข้าพักของอาคาร
โรงแรมของอริยา เอสเตท ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 อายุสญ
ั ญา 3 ปี ซ่งึ ยังมี
ผลอยู่ในปั จจุบัน และอริยา เอสเตทได้ทาสัญญาในการให้บริการพืน้ ที่ส่วนกลางแก่อาคารของบริษัท คณา
ทรัพย์ เรียลเอสเตท จากัด ตัง้ แต่วันที่ 1 เมษายน 2563 จนถึง 31 มีนาคม 2564 แต่ยังไม่มีการทาสัญ ญา
ให้บริการกับอาคารของบริษัท 168 เอสเตท จากัด โดยหลังจากที่บริษัทฯ ได้รบั โอนกรรมสิทธิ์ในหุน้ ทัง้ หมด
ของ อริยา เอสเตทในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นัน้ มีการจัดทาสัญญาร่วมบริหารกิจการโรงแรมลงวันที่ 13
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พฤศจิกายน 2563 ระหว่างอริยา เอสเตท และบริษัท คณาทรัพย์ เรียลเอสเตท จากัด กับ บริ ษัท 168 เอสเตท
จากัด ระบุว่าอาคารคณาทรัพย์ จะจ่ายค่าบริการพืน้ ที่ส่วนกลางให้แก่อริยา เอสเตท จนถึง 31 มีนาคม 2564
กล่าวคือ บริษัท คณาทรัพย์ เรียลเอสเตท จากัด จะจ่ายค่าบริการส่วนกลางให้แก่อริยา เอสเตท จนถึงสิน้ สุด
สัญญาให้บริการพืน้ ที่ส่วนกลาง โดยหลังจากสิน้ สุดสัญญาให้บริการระหว่าง อริยา เอสเตท และบริษัท คณา
ทรัพย์ เรียลเอสเตท จากัด แล้วนัน้ อริยา เอสเตท จะไม่มีการเก็บค่าบริการพืน้ ที่ส่วนกลางจากบริษัท คณา
ทรัพย์ เรียลเอสเตท จากัด ในส่วนของบริษัท 168 เอสเตท จากัดนัน้ ยังไม่มีการจ่ายค่าบริการพืน้ ที่ส่วนกลาง
ดังกล่าว เนื่องจากอาคารยังไม่เปิ ดให้บริการ อย่างไรก็ตาม อริยา เอสเตท และบริษัท 168 เอสเตท จากัด ได้
เข้าทาสัญญาร่วมบริหารกิจการหลังจากที่บริษัทฯ รับโอนกรรมสิทธิ์ในหุน้ สามัญของอริยา เอสเตท เพื่อให้อริ
ยา เอสเตทมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการของบริษัท 168 เอสเตท จากัด โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อดาเนินการให้
บริษัท 168 เอสเตท จากัดสามารถเริ่มประกอบกิจการได้ โดยสัญญาร่วมบริหารกิจการมีขอ้ กาหนดว่าบริษัท
168 เอสเตท จากัด จะชาระค่าตอบแทนให้แก่อริยา เอสเตท ในอัตราร้อยละ 60 ของรายได้ค่าเข้าพักในแต่ละ
เดือน ตัง้ แต่เดือนที่บริษัท 168 เอสเตท จากัดเริ่มมีรายได้ค่าเช่าพักเป็ นต้นไป
นอกเหนือจากการเก็บค่าบริการส่วนกลางจากบริษัท คณาทรัพย์ เรียลเอสเตท จากัด จนถึงวันที่ 31 มีนาคม
2564 แล้วนั้น จะไม่ มี ก ารเก็ บ ค่ า บริก ารดังกล่ า วในอัต ราคงที่ เป็ น รายเดื อ น แต่ มี ก ารเก็ บ ค่ าบริก ารเป็ น
อัตราส่วนของรายได้ โดยในสัญญาร่วมบริหารกิจการโรงแรมมีขอ้ กาหนดให้บริษัท คณาทรัพย์ เรียลเอสเตท
จากัด ชาระค่าตอบแทนให้แก่อริยา เอสเตทในอัตราร้อยละ 60 ของรายได้ค่าเช่าพักในแต่ละเดือนตัง้ แต่วนั ที่
13 พฤศจิกายน 2563 สาหรับการให้บ ริการพื น้ ที่ส่วนกลาง รวมไปถึงให้บริการด้านบุคคลากร เช่ น ฝ่ าย
บริการต้อนรับลูกค้า ฝ่ ายดูแลสถานที่ ฝ่ ายแม่บา้ น เป็ นต้น โดยอริยา เอสเตทได้รบั ชาระค่าบริการดังกล่าว
ตั้ง แต่ วัน ที่ สัญ ญาร่ว มบริห ารกิ จ การโรงแรมมี ผ ลบังคับ ในส่ ว นของบริษั ท 168 เอสเตท จ ากัด จะช าระ
ค่าตอบแทนให้แก่อริยา เอสเตท ในอัตราร้อยละ 60 ของรายได้ค่าเข้าพักในแต่ละเดือน ตัง้ แต่เดือนที่บริษัท
168 เอสเตท จากัดเริ่มมีรายได้คา่ เช่าพักเป็ นต้นไป เนื่องจากปั จจุบนั อาคารของบริษัท 168 เอสเตท จากัด ยัง
ก่อสร้างและตกแต่งไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ จึงยังไม่สามารถเปิ ดให้บริการได้ ดังนัน้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุด
กับ อริยา เอสเตทในการประกอบธุรกิ จโรงแรมในโครงการ Wisdom Hotel เนื่ อ งด้วยห้องพัก ภายใต้การ
ดาเนินงานของอริยา เอสเตทมีจานวนมากขึน้ สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึน้ มากกว่าการรับค่าคอมมิชชั่นจาก
การให้บริการกับอาคารคณาทรัพย์ และอาคาร 168 รวมถึงอริยา เอสเตทมีสิทธิในการควบคุมการดาเนินงาน
ให้เป็ นไปตามแนวทางที่ตอ้ งการ จึงเป็ นเหตุให้อริยา เอสเตท ดาเนินการติดต่อและขอเจรจากับผูเ้ ป็ นเจ้าของ
อาคารทั้งสองเพื่อทาสัญ ญาเช่าระยะยาวอาคารโรงแรมจานวน 2 อาคารดังกล่าว และได้ติดต่อเจ้าของ
อาคารพืน้ ที่ส่วนกลาง เพื่อแก้ไขสัญญาเช่าอาคารพืน้ ที่ส่วนกลาง 1 อาคาร เป็ นสัญญาระยะยาว ดังนัน้ เมื่อ
รวมอาคารที่จะเช่าใหม่จากผูเ้ ป็ นเจ้าของอาคารโรงแรมทัง้ 2 อาคาร ส่วนกลาง 1 อาคาร และอาคารโรงแรม
ของอริยา เอสเตท แล้ว IHG จะดาเนินการบริหารกิจการโรงแรม (Hotel Management Agreement) รวม
เป็ น 3 อาคารโรงแรม และ 1 อาคารส่วนกลาง รายละเอียดของการเช่าอาคารและที่ดินมีดงั ต่อไปนี ้
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1. ผู้เช่า
อริยา เอสเตท
2. ผูใ้ ห้เช่า และทรัพย์สินทีเ่ ช่า 2.1 บริษัท 168 เอสเตท จากัด
ประกอบด้วยอาคารโรงแรม 8 ชัน้ จานวน 1 หลัง มีหอ้ งพักจานวน 66 ห้อง
(การก่อสร้างในส่วนของโครงสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วในปั จจุบนั
แต่ยงั อยู่
ระหว่างการตกแต่งภายในตัวอาคารโดยการตกแต่งภายในตัวอาคารยังมิได้
ดาเนินการเนื่องจากอยู่ระหว่างการตกลงเข้าทาหนังสือแสดงเจตจานง
(Letter of Intent) เมื่อทาการลงนามเรียบร้อยแล้วจะมีการออกแบบ
รายละเอียดการตกแต่งภายในอีกครัง้ เพื่อให้เป็ นไปตามมาตรฐานของ
Chained-brand hotel และดาเนินการตกแต่งภายในต่อไป)) และที่ดิน
จานวน 1 แปลง พืน้ ที่ 2 งาน 81 ตารางวา ไม่มีภาระผูกพัน ตัง้ อยู่ในโครงการ
Wisdom Hotel บริเวณทิศตะวันออกเหนือของอาคารอริยา เอสเตท ที่ตาบล
เนินพระ อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ปั จจุบนั มีผถู้ ือหุน้ จานวน 3 รายได้แก่
- บริษัท อาร์วาย แอสเซทส์ จากัด 270,998 หุน้ (ร้อยละ 99.9996
- นางสาวศิรเิ พ็ญ รามนุช จานวน 1 หุน้ (ร้อยละ 0.0004)
- นายพิศษิ ฐ์ รามนุช จานวน 1 หุน้ (ร้อยละ 0.0004)
2.2 บริษัท คณาทรัพย์ เรียลเอสเตท จากัด
ประกอบด้วยอาคารโรงแรม 8 ชัน้ จานวน 1 หลัง มีหอ้ งพักจานวน 67 ห้อง
(การก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิ ดให้บริการเมื่อเดือนมีนาคม 2563 และอยู่
ระหว่างการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมซึง่ ได้มีการยื่นเรื่องขอ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมไปเมื่อไตรมาสที่ 4 ปี 2563 และมีการ
ปรับแก้เอกสารเมื่อเดือนมีนาคม 2564 ปั จจุบนั อยู่ภายใต้การพิจารณาของ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโควิด 19 ทาให้การลงสารวจพืน้ ที่เพื่อประกอบการพิจารณา
ใบอนุญาตโรงแรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่สามารถดาเนินการได้ ทาให้
เกิดความล่าช้า โดยไม่สามารถกาหนดขอบเขตการได้รบั ใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงแรมได้) และที่ดินจานวน 1 แปลง พืน้ ที่ 2 งาน 61.6 ตารางวา ไม่มี
ภาระผูกพัน ตัง้ อยู่ในโครงการ Wisdom Hotel บริเวณทิศเหนือของอาคาร
อริยา เอสเตท ที่ตาบลเนินพระ อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ปั จจุบนั มีผถู้ ือหุน้ จานวน 3 คน ได้แก่
- บริษัท อาร์วาย แอสเซทส์ จากัด 182,998 หุน้ (ร้อยละ 99.9989)
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- นางสาวศิรเิ พ็ญ รามนุช จานวน 1 หุน้ (ร้อยละ 0.0005)
- นายพิศษิ ฐ์ รามนุช จานวน 1 หุน้ (ร้อยละ 0.0005)
2.3 บริษัท เค.พี. พัฒนาที่ดิน จากัด
ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม 2559 ประกอบด้วยอาคารคลับเฮ้าส์ 1
อาคาร ให้บริการในส่วนของ ห้องอาหาร ฟิ ตเนส ซาวน่า ห้องนา้ ลาน
อเนกประสงค์ และที่ดินจานวน 1 แปลง พืน้ ที่ 3 งาน 7.8 ตารางวา ไม่มีภาระ
ผูกพัน ตัง้ อยูใ่ นโครงการ Wisdom Hotel บริเวณทิศตะวันออกของอริยา
เอสเตท ที่ตาบลเนินพระ อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ปั จจุบนั มีผถู้ ือหุน้ จานวน 3 คน ได้แก่
- นายพิศษิ ฐ์ รามนุช จานวน 9,000 หุน้ (ร้อยละ 90)
- นางสาวณัฐธมณวรรณ สิงห์จยุ้ จานวน 500 หุน้ (ร้อยละ 5)
- นางสาวศศิวิมล อังคกษมรัตน์ จานวน 500 หุน้ (ร้อยละ 5)
ปั จจุบนั อริยา เอสเตท มีสญ
ั ญาเช่าระยะสัน้ เพื่อเช่าอาคารพืน้ ที่ส่วนกลาง
และที่ดินดังกล่าวอยู่ โดยเริ่มตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30
มิถนุ ายน 2565 อายุสญ
ั ญา 3 ปี
พืน้ ที่รวมทัง้ สิน้ 2 ไร่ 50.4 ตารางวา
หมายเหตุ
- บริษัท อาร์วาย แอสเซทส์ จากัด ปั จจุบนั มีผถู้ ือหุน้ จานวน 5 คน ได้แก่
นางสาวศิรเิ พ็ญ รามนุช จานวน 227,500 หุน้ (ร้อยละ 50)
นายพิศษิ ฐ์ รามนุช จานวน 91,000 หุน้ (ร้อยละ 20)
นางสาวธิตยิ า รามนุช จานวน 45,500 หุน้ (ร้อยละ 10)
นายปภินวิช รามนุช จานวน 45,500 หุน้ (ร้อยละ 10)
นายศุภนิจ รามนุช จานวน 45,500 หุน้ (ร้อยละ 10)
- ผูถ้ ือหุน้ ทัง้ หมดของบริษัท 168 เอสเตท จากัด บริษัท คณาทรัพย์ เรียล
เอสเตท จากัด และบริษัท เค.พี. พัฒนาที่ดิน จากัด ไม่เป็ นบุคคลเกี่ยวโยง
กับบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551
เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ลงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.
2551 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิม่ เติม) และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิการของ
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3. วัตถุประสงค์
4. ระยะเวลาการเช่า

5. ค่าเช่า

รายละเอียด
บริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 19
พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 (รวมทัง้ ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศรายการ
ทีเ่ กี่ยวโยงกันฯ”)
- ในส่วนของการคานวณค่าเช่า ฝ่ ายบริหารของบริษัทฯ ที่มีประสบการณ์
และความเชี่ยวชาญในธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้เจรจากับ
Chained-branded hotel ในเรื่องปั จจัยต่าง ๆ ในการบริหารงาน ทัง้
รายได้-ค่าใช้จ่าย
รวมถึงผลกาไรที่จะได้รบั โดยคานึงถึงศักยภาพของ
โรงแรมหลังจากมีการนา Chained-brand hotel เข้ามาบริหาร และ
Chained-branded hotel ได้ส่งแผนการดาเนินการจากการพิจารณาปั จจัย
ข้างต้นให้บริษัทฯ พิจารณา บริษัทฯ จึงคานวณรายได้-ค่าใช้จ่ายจาก
แผนการดาเนินงานของ Chained-brand hotel และเพิ่มเติมในส่วนของ
เงินลงทุน รวมถึงค่าเช่าซึ่งเป็ นค่าใช้จา่ ยในระยะยาว โดยคานึงถึงอัตรา
ผลตอบแทนและมูลค่าของโครงการจากการนา Chained-brand hotel เข้า
มาบริหารเป็ นสาคัญ ฝ่ ายบริหารของบริษัทฯ ที่มีประสบการณ์และความ
เชี่ยวชาญในธุรกิจโรงแรมและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จึงได้พิจารณาและเห็น
ว่าการกาหนดค่าเช่าดังกล่าวมีความเหมาะสมแล้วจึงได้นาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทฯ หลังจากนัน้ ฝ่ ายบริหารของบริษัทฯ จึงนาอัตราค่า
เช่าที่ได้จากการคานวณข้างต้นไปเจรจากับผูใ้ ห้เช่า
และได้มกี ารตกลง
กาหนดค่าเช่าในอัตราที่ระบุในข้อ 5 และข้อ 6 โดยมีเงื่อนไขให้อริยา
เอสเตท ชาระค่าเช่าล่วงหน้าให้แก่ผใู้ ห้เช่าเพื่อประกันการเช่าในระยะยาว
เพื่อใช้ทรัพย์สินที่เช่าในการประกอบกิจการโรงแรมภายใต้ช่ือทางการค้าที่ได้รบั การ
ยอมรับ (Chained-brand Hotel)
เช่า 25 ปี และมีขอ้ กาหนดให้สามารถต่อสัญญาได้อีก 25 ปี คาดว่าจะเริ่มทาการ
เช่าภายใน 30 วันหลังจากมีการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่
3/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564
250,781,991.78 บาท ตลอดอายุสญ
ั ญาเริ่มต้นรวมถึงสัญญาที่ขยายออกไป (ค่าเช่า
รวมสาหรับระยะเวลา 50 ปี แบ่งเป็ นระยะเวลาการเช่าเริ่มต้น 25 ปี และระยะเวลา
เช่าที่ขยายออกไปอีก 25 ปี ) โดยการจ่ายค่าเช่าจะแบ่งเป็ นการจ่ายค่าเช่าล่วงหน้า
ครัง้ เดียวจานวน 33,000,000 บาท ณ วันที่ลงนามในสัญญาเช่า โดยสัญญาเช่าอยู่
ระหว่ า งการด าเนิ น การจัด ท าภายใน 30 วัน หลัง จากมี ก ารอนุ มัติ จ ากที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ ที่ 3/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564
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6. ค่าเช่ารายเดือน

รายละเอียด
ในส่วนของค่าเช่ารายเดือนสาหรับสัญญาแรกระยะเวลา 25 ปี สิน้ สุดประมาณเดือน
มิถุนายน 2589 ซึ่งไม่รวมถึงค่าเช่าล่วงหน้ามีค่าเช่ารวมทัง้ สิน้ 68,283,858.39 บาท
หลังจากสิน้ สุดสัญญาฉบับแรก อริยา เอสเตทมีสิทธิในทาสัญญาเช่าอีก 25 ปี สิน้ สุด
ประมาณเดือนมิถุนายน 2614 ซึ่งเป็ นการจ่ายค่าเช่าแบบรายเดือนตัง้ แต่ปีท่ี 11 จน
ตลอดอายุสญ
ั ญา 25 ปี โดยสัญญาฉบับที่สองมีค่าเช่ารวมทั้งสิน้ 149,498,113.39
บาท อย่างไรก็ตามวันที่ลงนามในสัญ ญาเช่าขึน้ อยู่กับการเจรจารายละเอียดของ
สัญญาเช่าซึ่งอาจมีการคลาดเคลื่อนการจากช่วงเวลาดังกล่าว การคานวณค่าเช่า
ดังกล่าวบริษัทฯ ได้มีการเจรจาพูดคุยกับทางผูใ้ ห้เช่าที่คานึงถึงความสามารถในการ
ดาเนินงานจากการบริหารภายใต้ช่ือทางการค้า VOCO เพื่อให้เกิดกาไรและรายได้ท่ี
สูงสุดให้แก่บริษัทฯ และผูถ้ ือหุน้
6.1 บริษัท 168 เอสเตท จากัด
(อาคารโรงแรม 1 หลัง และที่ดิน 1 แปลง)
ปี ท่ี 1-10 : จ่ายเป็ นค่าเช่าล่วงหน้าจานวน 15,360,000 บาท
ปี ท่ี 11-13 : เดือนละ 134,400.00 บาท
ปี ท่ี 14-16 : เดือนละ 141,120.00 บาท
ปี ท่ี 17-19 : เดือนละ 148,176.00 บาท
ปี ท่ี 20-22 : เดือนละ 155,584.80 บาท
ปี ท่ี 23-25 : เดือนละ 163,364.04 บาท
ปี ท่ี 26-28 : เดือนละ 171,532.24 บาท
ปี ท่ี 29-31 : เดือนละ 180,108.85 บาท
ปี ท่ี 32-34 : เดือนละ 189,114.30 บาท
ปี ท่ี 35-37 : เดือนละ 198,570.01บาท
ปี ท่ี 38-40 : เดือนละ 208,498.51 บาท
ปี ท่ี 41-43 : เดือนละ 218,923.44 บาท
ปี ท่ี 44-46 : เดือนละ 229,869.61 บาท
ปี ท่ี 47-49 : เดือนละ 241,363.09 บาท
ปี ท่ี 50 : เดือนละ 253,431.24 บาท
ค่าเช่าตลอดอายุสญ
ั ญาเป็ นเงินทัง้ สิน้ 104,103,671.14 บาท
6.2 บริษัท คณาทรัพย์ เรียลเอสเตท จากัด
(อาคารโรงแรม 1 หลัง และที่ดิน 1 แปลง)
ปี ท่ี 1-10 : จ่ายเป็ นค่าเช่าล่วงหน้าจานวน 17,640,000 บาท
ปี ท่ี 11-13 : เดือนละ 154,350.00 บาท
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รายละเอียด
ปี ท่ี 14-16 : เดือนละ 162,067.50 บาท
ปี ท่ี 17-19 : เดือนละ 170,170.88 บาท
ปี ท่ี 20-22 : เดือนละ 178,679.42 บาท
ปี ท่ี 23-25 : เดือนละ 187,613.39 บาท
ปี ท่ี 26-28 : เดือนละ 196,994.06 บาท
ปี ท่ี 29-31 : เดือนละ 206,843.76 บาท
ปี ท่ี 32-34 : เดือนละ 217,185.95 บาท
ปี ท่ี 35-37 : เดือนละ 228,045.25 บาท
ปี ท่ี 38-40 : เดือนละ 239,447.51 บาท
ปี ท่ี 41-43 : เดือนละ 251,419.89 บาท
ปี ท่ี 44-46 : เดือนละ 263,990.88 บาท
ปี ท่ี 47-49 : เดือนละ 277,190.42 บาท
ปี ท่ี 50 : เดือนละ 291,049.95 บาท
ค่าเช่าตลอดอายุสญ
ั ญาเป็ นเงินทัง้ สิน้ 119,556,559.83 บาท
6.3 บริษัท เค.พี. พัฒนาที่ดิน จากัด
(อาคารพืน้ ที่ส่วนกลาง 1 หลัง และที่ดิน 1 แปลง)
ปี ท่ี 1-3 : เดือนละ 30,000.00 บาท
ปี ท่ี 4-6 : เดือนละ 31,500.00 บาท
ปี ท่ี 7-9 : เดือนละ 33,075.00 บาท
ปี ท่ี 10-12 : เดือนละ 34,728.75 บาท
ปี ท่ี 13-15 : เดือนละ 36,465.19 บาท
ปี ท่ี 16-18 : เดือนละ 38,288.45 บาท
ปี ท่ี 19-21 : เดือนละ 40,202.87 บาท
ปี ท่ี 22-24 : เดือนละ 42,213.01 บาท
ปี ท่ี 25-27 : เดือนละ 44,323.66 บาท
ปี ท่ี 28-30 : เดือนละ 46,539.85 บาท
ปี ท่ี 31-33 : เดือนละ 48,866.84 บาท
ปี ท่ี 34-36 : เดือนละ 51,310.18 บาท
ปี ท่ี 37-39 : เดือนละ 53,875.69 บาท
ปี ท่ี 40-42 : เดือนละ 56,569.47 บาท
ปี ท่ี 43-45 : เดือนละ 59,397.95 บาท
ปี ท่ี 46-48 : เดือนละ 62,367.85 บาท
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7. การชาระค่าเช่า

8. เงือ่ นไขบังคับก่อนทีส่ าคัญ

รายละเอียด
ปี ท่ี 49-50 : เดือนละ 65,486.24 บาท
ค่าเช่าตลอดอายุสญ
ั ญาเป็ นเงินทัง้ สิน้ 27,121760.81 บาท
ชาระค่าเช่าล่วงหน้าสาหรับระยะเวลาเช่า 10 ปี แรก โดยเป็ นค่าเช่าล่วงหน้าสาหรับ
การเช่าที่ดินและอาคารของบริษัท 168 เอสเตท จากัด และ บริษัท คณาทรัพย์ เรียล
เอสเตท จากัด จานวน 33,000,000 บาท ซึ่งเป็ นการชาระทัง้ จานวนในครัง้ เดียว (คิด
เป็ นร้อยละ 13.16 ของค่าเช่าตลอดอายุสัญญาเช่า) ในวันที่ลงนามในสัญญา การ
ชาระค่าเช่าล่วงหน้าดังกล่าวเป็ นการร้องขอจากผูใ้ ห้เช่า เนื่องจากเป็ นการเช่าใน
ระยะยาว (เป็ นการจ่ายค่าเช่าทัง้ จานวน 33,000,000 บาท ในคราวเดียว ณ วันที่ลง
นามในสัญญาเช่าระยะยาว) ผูใ้ ห้เช่าจึงต้องการเงินค่าเช่าล่วงหน้าเพื่อ ประกันการ
เช่าแก่ผใู้ ห้เช่าในระยะยาว และในขณะเดียวกัน อริยา เอสเตท ก็ตอ้ งการความมั่นใจ
ในการเช่าระยะยาว เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ Chained-brand Hotel
ซึ่งต้องการให้อริยา เอสเตทในฐานะผูบ้ ริหารจัดการหลัก ในโครงการ Wisdom Hotel
มีสิทธิในการบริหารที่ครบถ้วนสมบูรณ์ในระยะยาว ตามสัญญาบริหารกิจการโรงแรม
(Hotel Management Agreement) ที่เป็ นระยะเวลาในการบริหารซึ่งเป็ นมาตรฐาน
ของทาง IHG และชาระค่าเช่าเป็ นรายเดือนตัง้ แต่ปีท่ี 11 เป็ นต้นไป โดยอัตราค่าเช่า
จะเพิ่มขึน้ ในอัตราร้อยละ 5 ในทุก 3 ปี ทั้งนี ้ การคานวณค่าเช่าดังกล่าวอ้างอิงมา
จากความสามารถให้การดาเนินการของโรงแรมภายใต้สมมติฐานของการดาเนินการ
ที่วางแผนโดย Chained-brand hotel เพื่อให้เกิดกาไรและรายได้ท่ีสงู สุดให้แก่บริษัท
ฯ และผูถ้ ือหุน้
ในส่วนของการชาระค่าเช่าพืน้ ที่ส่วนกลางซึ่งเป็ นที่ดินและอาคารของบริษัท เค.พี.
พัฒ นาที่ ดิน จากัด ชาระเป็ นรายเดื อนตั้งแต่ ปีท่ี 1 เป็ นต้นไป โดยอัตราค่าเช่ าจะ
เพิ่มขึน้ ในอัตราร้อยละ 5 ในทุก 3 ปี
การคานวณค่าเช่าดังกล่าวบริษัทฯ ได้มีการเจรจาพูดคุยกับ ทางผูใ้ ห้เช่าที่คานึงถึง
ความสามารถในการดาเนินงานจากการบริหารภายใต้ช่ือทางการค้า VOCO เพื่อให้
เกิดกาไรและรายได้ท่ีสงู สุดให้แก่บริษัทฯ และผูถ้ ือหุน้
การจดทะเบี ย นสิ ท ธิ แ ละนิ ติ ก รรมการเช่ า อสัง หาริม ทรัพ ย์ต่ อ ส านั ก งานที่ ดิ น ที่
เกี่ ย วข้อ งจะเกิ ด ขึ น้ ต่ อ เมื่ อ อริย า เอสเตท และ/หรือผู้ให้เช่ าอาคารทั้ง 2 อาคาร
ได้รบั ใบอนุญ าตประกอบธุรกิจโรงแรม ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ลงนามในสัญ ญา
หรือภายในระยะเวลาอื่นใดที่คสู่ ญ
ั ญาอาจตกลงร่วมกันเพื่อขยายออกไปหากเกิดเหตุ
สุดวิสยั หรือ เหตุจาเป็ นอื่น เช่น การแพร่ระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามประกาศ
หรือข้อกาหนดของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากอาคารของ บริษัท คณา
ทรัพย์ เรียลเอสเตท จากัด อยู่ระหว่างการดาเนินการขอใบอนุญาตประกอบกิจการ
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รายละเอียด
โรงแรมโดยได้ย่ืนเรื่องขอใบอนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ในส่วน
ของอาคารของบริษั ท 168 เอสเตท จ ากัด จะด าเนิ น การขอใบอนุญ าตประกอบ
กิจการโรงแรมหลังจากการตกแต่งอาคารเสร็จสมบูรณ์ โดยอริยา เอสเตทจะเป็ น
ผูด้ าเนินการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมโดยความร่วมมือจากผูใ้ ห้เช่า
ในกรณี ท่ีอริยา เอสเตทไม่สามารถดาเนิ นการขอใบอนุญ าตประกอบกิ จการของ
อาคารของ บริษั ท 168 เอสเตท จ ากัด และอาคารของบริษั ท คณาทรัพ ย์ เรีย ล
เอสเตท จากัดได้ภายใน 1 ปี นบั จากวันที่ลงนามในสัญญา ผูใ้ ห้เช่าต้องคืนเงินค่าเช่า
ล่วงหน้า 10 ปี จานวน 33,000,000 บาท ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ผูเ้ ช่า แจ้งให้ผูใ้ ห้
เช่าทราบเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเมื่อผูเ้ ช่าทราบว่าไม่สามารถดาเนินการขอใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงแรมได้สาเร็จ
จากการเจรจากั บ Chained-brand Hotel เกี่ ย วกั บ รายละเอี ย ดในหนัง สื อ แสดง
เจตจานง (Letter of Intent) ทาง Chained-brand Hotel ได้พิ จ ารณาถึ งศัก ยภาพ
ของพื ้ น ที่ คู่ แ ข่ ง ที่ เ ป็ น Chained-brand hotel ในพื ้น ที่ จั ง หวั ด ระยอง แผนการ
ดาเนิ นงานและความคุม้ ค่ าในเข้ามาบริห ารอริย า เอสเตท ทาง Chained-brand
Hotel ได้ระบุความต้องการในการเข้ามาบริหารโดยมีห้องพักอย่างน้อย 200 ห้อง
เพื่อที่จะบริหารได้ตามปั จจัยข้างต้น เนื่องจากอริยา เอสเตทเป็ นโรงแรมที่มีหอ้ งพัก
เพียง 67 ห้อง ดังนัน้ ทางอริยา เอสเตทจึงดาเนินการเจรจาการเช่าอาคารบริษัท คณา
ทรัพ ย์ เรียลเอสเตท จ ากัด และอาคารบริษั ท 168 เอสเตท จากัด เพื่ อให้มี จ านวน
ห้องพักตามความต้องการของทาง Chained-brand Hotel ประกอบกับการพิจารณา
ถึ ง ปั จ จัย ข้า งต้น ทาง Chained-brand Hotel ต้อ งการให้อ ริย า เอสเตทในฐานะ
ผู้บ ริห ารจัด การหลัก ในโครงการ Wisdom Hotel มี สิท ธิ ในการบริห ารที่ ค รบถ้ว น
สมบู ร ณ์ ใ นระยะยาว ตามสั ญ ญาบริห ารกิ จ การโรงแรม (Hotel Management
Agreement) ที่เป็ นระยะเวลาในการบริหารซึ่งเป็ นมาตรฐานของทาง IHG จึงได้มี
การเจราจาลักษณะการจ่ายค่าเช่า โดยการชาระค่าเช่าล่วงหน้าดังกล่าวเป็ นการร้อง
ขอจากผู้ให้เช่า เนื่ อ งจากเป็ น การเช่ าในระยะยาว ผู้ให้เช่ าจึ งต้อ งการเงิน ค่ าเช่ า
ล่ วงหน้าเพื่ อ ประกัน การเช่ า แก่ ผู้ให้เช่ า ในระยะยาว และในขณะเดี ย วกัน อริย า
เอสเตท ก็ตอ้ งการความมั่นใจในการเช่าระยะยาว เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของ Chained-brand Hotel
สาเหตุท่ีบริษัทฯ ไม่ได้กาหนดให้เงื่อนไขบังคับก่อนรวมถึงผลการตรวจสอบสถานะ
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หัวข้อ

รายละเอียด
กิจการของอริยา เอสเตท เป็ นที่น่าพอใจแก่ IHG มาจากกรณีท่กี ารตรวจสอบสถานะ
กิจการของทางอริยา เอสเตทแล้วไม่เป็ นที่พึงพอใจแก่ IHG อริยา เอสเตทจะยังคง
ดาเนินการเช่าที่ดินและอาคารโรงแรมทั้ง 2 รวมถึงที่ดินและอาคารส่วนกลางต่อไป
เนื่ อ งจาก จากการที่ บ ริษั ท ฯ และอริย า เอสเตท ได้พิ จ ารณาและสรรหาผู้บ ริห าร
โรงแรมหลายรายเพื่อคัดเลือกให้เข้ามาบริหารกิจการโรงแรม (Hotel Management
Agreement) นั้น ผูบ้ ริหารโรงแรมเกือบทุกรายต่างให้คาแนะนาและมีขอ้ เสนอว่า
อริยา เอสเตท ควรมีสิทธิในการควบคุมการดาเนินงานการประกอบธุรกิจโรงแรมใน
โครงการ Wisdom Hotel ให้เป็ น ไปตามแนวทางที่ ต ้อ งการแต่ เพี ย งผู้เดี ย ว ทั้ ง นี ้
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับอริยา เอสเตทในการประกอบธุรกิจโรงแรมและการ
ว่าจ้างผูบ้ ริหารโรงแรมมืออาชีพเข้ามาบริหารกิจการโรงแรม (Hotel Management
Agreement) ดังนัน้ แม้ IHG ทาการตรวจสอบสถานะกิจการของทางอริยา เอสเตท
แล้วไม่เป็ นที่พึงพอใจแก่ IHG อริยา เอสเตท ก็ยงั คงเช่าที่ดินและอาคารโรงแรมทัง้ 2
รวมถึงที่ดินและอาคารส่วนกลางต่อไปและจะสรรหาชื่อทางการค้าของผู้ประกอบ
ธุรกิ จ โรงแรมที่ มี ก ารบริห ารภายใต้ช่ื อ ทางการค้า ที่ ได้รับ การยอมรับ (Chainedbrand Hotel) รายอื่นเพื่อรองรับการว่าจ้างผูบ้ ริหารโรงแรมมืออาชีพเข้ามาบริหาร
กิจการโรงแรม (Hotel Management Agreement) ในอาคารโรงแรมทั้ง 3 อาคาร
ต่อไป
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หัวข้อ
รายละเอียด
9. หลักประกันการปฏิบัติ ตาม เนื่องจากอริยา เอสเตท มีหน้าที่ในการจ่ายค่าเช่าล่วงหน้าจานวน 33,000,000 บาท
สัญญา
ซึ่งมาจากการร้องขอจากผูใ้ ห้เช่า เพื่อประกันการเช่าแก่ผใู้ ห้เช่าในระยะยาว และใน
ขณะเดียวกัน อริยา เอสเตท ก็ตอ้ งการความมั่นใจในการเช่าระยะยาว เพื่อเป็ นการ
ประกันการเช่าจากผูใ้ ห้เช่า และเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ Chainedbrand Hotel ซึ่งต้องการให้อริยา เอสเตทในฐานะผูบ้ ริหารจัดการหลักมีสิทธิในการ
บริหารที่ค รบถ้วนสมบูรณ์ในระยะยาว ตามสัญ ญาบริห ารกิ จการโรงแรม (Hotel
Management Agreement) ที่เป็ นระยะเวลาในการบริหารซึ่งเป็ นมาตรฐานของทาง
IHG ดังนั้น เพื่ อเป็ น หลักประกัน กรณี ห ากผู้ให้เช่าไม่ สามารถคื นค่ าเช่าล่วงหน้า
จานวน 33,000,000 บาท ที่ได้รับ จากผู้เช่าในวัน ที่ ทาสัญ ญาได้ต ามที่ก าหนดใน
เงื่อนไขบังคับก่อน ผูถ้ ือหุ้นของบริษัท 168 เอสเตท จากัด จะนาหุ้นสามัญ จานวน
271,000 หุ้น คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 100 ของจ านวนหุ้น ทั้งหมดของบริษั ท 168 เอสเตท
จากัด มาเป็ นหลัก ประกัน ให้กับ อริยา เอสเตท โดยมูลค่ าหุ้น ตามบัญ ชี สุท ธิ หลัง
ปรับปรุ ง (Adjusted Book Value) ของหุ้น ของบริษั ท 168 เอสเตท จากัด จานวน
ร้อยละ 100 คิดเป็ นเงินจานวน 162,787,621.78 บาท ซึ่งมูลค่าหลักประกันดังกล่าว
คิดเป็ น 4.93 เท่าของมูลค่าค่าเช่าล่วงหน้าโดยมีการปรับปรุงมูลค่าจากราคาประเมิน
มูลค่าต้นทุน (Cost Approach) จากบริษัท ฟาสท์ แอนด์ แฟร์ แวลูเอชั่น จากัด ณ
วัน ที่ 7 พฤษภาคม 2564 ซึ่ง เป็ น ผู้ป ระเมิ น ที่ ได้รับ ความเห็ น ชอบจากส านัก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีการวางหลักประกันไป
จนถึงวันที่ดาเนินการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมได้แล้วเสร็จ
ในการนี ้ บริษัทฯ พิจารณาถึงรายได้และการดาเนินงานของผูใ้ ห้เช่า พบว่าผูใ้ ห้เช่ามี
ความสามารถให้การคืนเงินค่าเช่าล่วงหน้า อย่างไรก็ตามเพื่อไม่เป็ นการกระทาที่
ประมาทเลิ น เล่ อ บริษั ท ฯ จึ งได้มี ก ารเจรจากับ ผู้ให้เช่ า และตกลงน าหลัก ประกั น
ดังกล่าวมาวางเป็ นเงื่อนไข เพื่อเป็ นหลักประกันในการดาเนินงานของบริษัทฯ
10. ความไม่ส าเร็จ ของเงื่อนไข ผูใ้ ห้เช่าจะต้องคืนค่าเช่าล่วงหน้าจานวน 33,000,000 บาท ที่ได้รบั จากผูเ้ ช่าในวันที่
บังคับก่อน
ทาสัญญา ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ผูเ้ ช่าแจ้งให้ผใู้ ห้เช่าทราบเป็ นลายลักษณ์อักษร
เมื่ อผู้เช่ าทราบว่าไม่สามารถดาเนินการขอใบอนุญ าตประกอบกิ จการโรงแรมได้
สาเร็จ
นอกจากนี ้ อริย า เอสเตทมี ห น้า ที่ ป รับ ปรุ ง การออกแบบและการก่ อ สร้างอาคารโรงแรม (Renovation) เพื่ อ ให้
เหมาะสมต่อการประกอบกิจการโรงแรมภายใต้ช่ือทางการค้าที่ได้รบั การยอมรับ (Chained-brand Hotel) และเป็ นไปตาม
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มาตรฐานของ Chained-brand Hotel โดยมี มู ล ค่ า การปรับ ปรุ ง โครงการดั ง กล่ า วเป็ นเงิ น จ านวน 110,000,000 บาท
โดยประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการให้คาปรึกษาในการออกแบบและก่อสร้างจาก Chained-brand Hotel รวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการ
ลงนามในสัญญาบริหารกิจการโรงแรม (Hotel Management Agreement) เป็ นเงินจานวน 3,000,000 บาท โดยประมาณ
ค่าใช้จ่ายในการออกแบบและควบคุมการก่อสร้างจากบริษัท แม็กนั่ม แมนเนจเม้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด และ
บริษัท วันแมเนจเม้นท์ จากัด เป็ นจานวนเงิน 5,390,000 บาท ทัง้ นี ้ บริษัท แม็กนั่ม แมนเนจเม้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
และบริษัท วันแมเนจเม้นท์ จากัดไม่เป็ นบุคคลเกี่ยวโยงกับบริษัทฯ ตามประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกันฯ
ค่าใช้จ่ายคิดเป็ นจานวนรวมทัง้ สิน้ 369,171,991.78 บาท ประกอบด้วยค่าเช่าตลอดอายุสญ
ั ญา ค่าใช้จ่ายในการให้
คาปรึกษาในการออกแบบและก่อสร้างจาก Chained-brand Hotel ค่าใช้จ่ายในการออกแบบและควบคุมการก่อสร้างจาก
บริษัท แม็กนั่ม แมนเนจเม้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด และบริษัท วันแมเนจเม้นท์ จากัด และค่าใช้จ่ายในการปรับปรุ ง
โครงการ แต่ ไม่ ร วมถึ ง ค่ า ใช้จ่ า ยในการให้ บ ริ ก ารของ Chained-brand hotel เนื่ อ งจากค่ า บริ ก ารดั ง กล่ า วขึ ้น อยู่ กั บ
ความสามารถในการด าเนิ น งานของ Chained-brand hotel ตลอดระยะเวลาสั ญ ญาบริ ห ารกิ จ การโรงแรม (Hotel
Management Agreement) โดย Chained-brand hotel คิดค่าให้บริการเป็ นสองส่วน ส่วนแรกคือค่าลิขสิทธิ์ช่ือทางการค้า
(License fee) ประมาณร้อยละ 1.6 ถึง 2 ของรายได้รวม ส่วนที่สองคือธรรมเนียมจูงใจ (Incentive fee) ประมาณร้อยละ 5 ถึง
7 ของก าไรจากการด าเนิ น งานขึ น้ อยู่ กับ สัด ส่ ว นก าไรของช่ ว งเวลานั้น ๆ กล่ า วคื อ ค่ า ใช้จ่ า ยใน การให้บ ริก ารขึ น้ อยู่ กั บ
ความสามารถในการดาเนินการภายใต้การบริหารของ Chained-brand hotel
โดยที่แหล่งเงินทุนของอริยา เอสเตทในการชาระค่าเช่าล่วงหน้า 10 ปี ของอาคารของบริษัท 168 เอสเตท จากัด และ
อาคารของบริษัท คณาทรัพย์ เรียลเอสเตท จากัด ค่าใช้จ่ายในการเข้าทาสัญญาบริหารกิจการโรงแรม (Hotel Management
Agreement) และค่าใช้จ่ายในการออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง มาจากความช่วยเหลือทางการเงินจากบริษัทฯ ที่ได้มา
จากกระแสเงินสดภายในของบริษัทฯ ซึ่งมาจากการจาหน่ายไปของหุน้ สามัญของบริษัท อีเทอร์นิตี ้ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน)
ตามมติการประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครัง้ ที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 อ้างอิงจากหนังสือสัญญาซือ้ ขาย
หุน้ สามัญลงวันที่ 23 เมษายน 2564 ระหว่างบริษัทฯ (ผูข้ าย) ทัง้ นี ้ ณ วันที่ 7 มิถนุ ายน 2564 บริษัทฯ ได้รบั ชาระราคาซือ้ ขาย
หุน้ สามัญของบริษัท อีเทอร์นิตี ้ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน) จานวน 416,599,500 บาทจากผูซ้ ือ้ ซึ่งเมื่อรวมกับเงินมัดจาจานวน
150,000,000 บาท ที่ผซู้ ือ้ และผูข้ ายได้ตกลงให้เป็ นส่วนหนึ่งของราคาซือ้ ขายตามสัญญาซือ้ ขายหุน้ ข้างต้น ดังนัน้ บริษัทฯ ได้
จึงรับชาระเงินจากผูซ้ ือ้ จานวน 566,599,500 บาท เพื่อเป็ นค่าตอบแทนให้แก่บริษัทฯ สาหรับการขายหุน้ สามัญ ของบริษัท
อีเทอร์นิตี ้ พาวเวอร์ จากัด (มหาชน) เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี ้ ผูซ้ ือ้ ได้ชาระเบีย้ ปรับในอัตราร้อยละ 7 ต่อปี ซ่ึงคิดเป็ นเงิน
จานวน 479,374.77 บาทให้แก่บริษัทฯ จากการชาระราคาซือ้ ขายหุน้ ล่าช้ากว่าวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ตามที่กาหนดไว้ใน
สัญญาซือ้ ขายหุน้ (หมายเหตุ – รายละเอียดของเบีย้ ปรับ และเงินมัดจาจานวน 150,000,000 บาท เป็ นไปตามทีบ่ ริษัทฯ ได้
เปิ ดเผยข้อมูลเกีย่ วกับการจาหน่ายไปของหุน้ สามัญของ ETP รายละเอียดตามทีป่ รากฏใน สารสนเทศเกีย่ วกับการจาหน่ายไป
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ซึ่งสินทรัพย์ (บัญชี 1) และหนังสือของบริษัทฯ ที่ 14/2564 ถึง กรรมการและผูจ้ ดั การ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ฉบับ
ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564 (รวมทัง้ ทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม))
คณะกรรมการบริษั ทฯ ได้พิ จารณาแล้วจึงมี ม ติ อนุมัติให้ด าเนิ น การเช่าที่ ดิน และอาคารโรงแรมของบริษั ท 168
เอสเตท จากัด และบริษัท คณาทรัพย์ เรีย ลเอสเตท จากัด รวมไปถึงที่ดินและอาคารที่เป็ นพืน้ ที่ส่วนกลางของบริษัท เค.พี.
พัฒนาที่ดิน จากัด ในโครงการ Wisdom Hotel เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่า การเข้าทารายการดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์ต่อ
บริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ คาดว่าการเข้าทารายการจะช่วยสร้างรายได้และผลตอบแทนที่เป็ นที่น่าพอใจให้กบั บริษัทฯ และยัง
ช่วยเพิ่มความมั่นคงและแข็งแรงของกระแสเงินสด และงบการเงินให้กับบริษัทฯ ในอนาคต อีกทัง้ เพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้อ งการของ Chained-brand Hotel และการเข้า ท าสัญ ญาบริห ารกิ จ การโรงแรม (Hotel Management Agreement) ซึ่ง
เป็ นไปตามแผนกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ให้ความสาคัญในการขยายการลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเติบโต
ของบริษัทฯ ในระยะยาวอีกด้วย
การทารายการข้างต้นในครัง้ นี ้ เข้าข่ายเป็ นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่
ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทารายการที่มีนัยสาคัญที่เข้าข่ายเป็ นการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ (ตามที่ได้
แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ
บริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (ตามที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) (รวมเรียกว่า “ประกาศเรื่อง
การได้มาหรือจาหน่ายไป”)
เมื่อพิจารณาขนาดของรายการดังกล่าว โดยคานวณจากค่าเช่า ค่าใช้จ่ายในการให้คาปรึกษาในการออกแบบและ
ก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายในการออกแบบและควบคุมการก่อสร้างจาก และค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโครงการ ตามที่ระบุขา้ งต้น ด้วย
วิธีการคานวณตามเกณฑ์ต่าง ๆ ภายใต้ประกาศเรื่อง การได้มาหรือจาหน่ายไป โดยคานวณจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ
สิน้ สุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ของบริษัทฯ ซึ่งได้รบั การสอบทานโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแล้ว โดยวิธีการคานวณขนาด
รายการตามเกณฑ์มลู ค่ารวมสิ่งตอบแทนมีดงั นี ้ “(มูลค่ารายการทีจ่ ่ายหรือได้รบั x 100)/สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน”
นามาคานวณตามวิธีการดังกล่าวซึง่ เป็ นการคานวณจากค่าใช้จ่ายทัง้ หมดในการเช้าที่ดินและอาคารรวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการ
นา Chained-brand hotel เข้ามาบริหาร จะมีการคานวณดังนี ้ [(369,171,991.78) x 100]/2,836,580,000.00 มีมลู ค่าสูงสุด
เท่ากับร้อยละ 13.01 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็ นเกณฑ์ท่ีคานวณขนาดรายการได้สูงสุด และไม่มีรายการ
ได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยที่เกิดขึน้ ในรอบระยะเวลา 6 เดือนก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติ
อนุมัติการทารายการได้มาซึ่งสิทธิการเช่าที่ดินและอาคารของบริษัท 168 เอสเตท จากัด บริษัท คณาทรัพย์ เรียลเอสเตท
จากัด และบริษัท เค.พี. พัฒนาที่ดิน จากัด ข้างต้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ตอ้ งปฏิบัติตามประกาศเรื่องการได้มาหรือ
จาหน่ายไป
ทัง้ นี ้ การเข้าทารายการดังกล่าวข้างต้น ไม่ใช่การเข้าทารายการระหว่างบริษัทฯ กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ
ดังนั้น จึ งไม่ ถื อ เป็ น รายการเกี่ ย วโยงกัน ตามที่ ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุ น ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อ ง
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หลักเกณฑ์ในการเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย เรื่อง การเปิ ดเผยข้อมูลและการปฏิบตั ิของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม)
บริษัทฯ จึงไม่มีหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามประกาศดังกล่าว
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมตั ิการเข้าลงนามในหนังสือแสดงเจตจานง (Letter of Intent) สัญญาเช่า
ระยะยาว และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทารายการข้างต้น และอนุมตั ิการมอบอานาจให้แก่ คณะกรรมการบริหาร
และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รบั การมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารให้เป็ นผูม้ ีอานาจในการดาเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการเข้าทารายการข้างต้น ดังนี ้
1)
2)
3)

4)

การกาหนด แก้ไข เพิ่มเติม รายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าทารายการภายใต้กรอบของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เจรจาต่อรองสัญญา แก้ไข และลงนามในสัญญา รวมทัง้ เอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
การลงนาม แก้ไข เปลี่ยนแปลง การติดต่อ ในเอกสาร หรือคาขออนุญ าตต่าง ๆ และหลักฐานที่
จาเป็ น และเกี่ยวข้องกับการเข้าทารายการต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอานาจในการ
ดาเนินการอื่นใดอันจาเป็ น รวมทัง้ การมอบอานาจช่วง และ
ดาเนินการใด ๆ ที่จาเป็ นและเห็นสมควรเพื่อความสาเร็จลุล่วงของการดาเนินการดังกล่าวข้างต้นทุกประการ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายชาตรี ชื่นสุขสินทรัพย์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ)
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