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วนัที
 10 มถิุนายน 2563 

 

เรยีน ท่านผูถ้อืหุน้ 

 บรษิทั นิวส ์เน็ตเวริค์ คอรป์อเรชั 
น จาํกดั (มหาชน) 

 

เรื
อง ความเหน็ของที
ปรกึษาทางการเงนิอสิระเกี
ยวกบัรายการไดม้าซึ
งสนิทรพัย ์

อา้งถงึ 1) มตทิี
ประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครั 4งที
 1/2563 เมื
อวนัที
 30 มกราคม 2563 และครั 4งที
 5/2563 เมื
อวนัที
 

22 พฤษภาคม 2563 

 2) สารสนเทศของบรษิทั นิวส ์เน็ตเวริค์ คอร์ปอเรชั 
น จํากดั (มหาชน) เรื
อง การไดม้าซึ
งสนิทรพัย์ สําหรบัหุ้น

สามญัและสทิธเิรยีกรอ้งในหนี4เงนิกู้ใน บรษิทั เวล็ธ ์เวนเจอรส์ จาํกดั วนัที
 25 พฤษภาคม 2563 และฉบบัแกไ้ข

เพิ
มเตมิ วนัที
 2 มถิุนายน 2563 

 3) แบบรายงานการเพิ
มทุน และสารสนเทศเกี
ยวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ
มทุนของ บรษิทั นิวส ์เน็ตเวริค์ คอร์

ปอเรชั 
น จาํกดั (มหาชน) วนัที
 25 พฤษภาคม 2563 

 3) บนัทกึความเขา้ใจ เรื
อง การลงทุนในบรษิทั เวล็ธ์ เวนเจอร์ส จํากดั ลงวนัที
  14 กุมภาพนัธ์ 2563 และฉบบั

แกไ้ขเพิ
มเตมิครั 4งที
 1 ลงวนัที
 8 พฤษภาคม 2563 

 4) สญัญาจํานําหุ้น ลงวนัที
 14 กุมภาพนัธ์ 2563 และฉบบัแก้ไขเพิ
มเติมครั 4งที
 1 ลงวนัที
 8 พฤษภาคม 2563

ระหว่างบรษิทั นิวส ์เน็ตเวริค์ คอรป์อเรชั 
น จาํกดั (มหาชน) และและนายธเนศ พานิชชวีะ 

 5) สญัญาซื4อขายหุ้น และสิทธิเรียกร้องในหนี4 บริษัท เว็ลธ์ เวนเจอร์ส จํากัด ลงวนัที
 25 พฤษภาคม 2563 

ระหว่างบรษิทั นิวส ์เน็ตเวริค์ คอรป์อเรชั 
น จาํกดั (มหาชน) และบรษิทั Cleveland Universe Limited 

 6) สญัญาเช่าที
ดนิเพื
อดาํเนินการจดัหาผลประโยชน์ที
บรเิวณย่านสถานีมกักะสนั เลขที
สญัญา 907538126 ลง

วนัที
 4 กุมภาพนัธ์ 2554 ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย และบรษิัท เว็ลธ์ เวนเจอร์ส จํากัด และบนัทึก

ต่อทา้ยสญัญาเช่าที
ดนิ เพื
อดําเนินการจดัหาผลประโยชน์ที
บรเิวณย่านสถานีมกักะสนั (ครั 4งที
 1) เลขที
สญัญา 

907540171 ลงวนัที
 17 กุมภาพนัธ์ 2554 และ (ครั 4งที
 2) เลขที
สญัญา 907580020 ลงวนัที
 3 เมษายน 2558

ระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย และบรษิทั เวล็ธ ์เวนเจอรส์ จาํกดั 

 

ที�มา และลกัษณะทั �วไปของรายการ  

ตามที
 ที
ประชุมคณะกรรมการบรษิัท นิวส ์เน็ตเวริ์ค คอร์ปอเรชั 
น จํากดั (มหาชน) (“NEWS” หรอื “บรษิทัฯ”) 

ครั 4งที
 1/2563 เมื
อวนัที
 30 มกราคม 2563 ได้มมีติมอบอํานาจให้ประธานเจ้าหน้าที
บรหิารของบรษิัทฯ จดัหาธุรกิจที


เหมาะสมสําหรบัดําเนินงานแทนธุรกจิสื
อ เนื
องจากในเดอืนสงิหาคม 2562 บรษิทัย่อยของบรษิทัฯ คอื บรษิทั สปรงินิวส ์

เทเลวชิั 
น จํากดั ไดม้กีารยุตกิารดาํเนินธุรกจิสื
อโทรทศัน์ จงึเหน็ควรดําเนินการจดัหาธุรกจิใหม่เพื
อทดแทนธุรกจิสื
อที
ยุติ

การดาํเนินธุรกจิไปดงักล่าว และเป็นการกระจายการลงทุนไปในธุรกจิอื
นเพิ
มเตมิ รวมถงึการพจิารณาการลงทุนในธุรกจิ

ที
มสีนิทรพัย์ถาวร เนื
องจาก ปัจจุบนั บรษิทัฯ อยู่ในกลุ่มธุรกจิผูผ้ลติสื
อ ซึ
งไม่มสีนิทรพัยถ์าวร และมลูค่าของธุรกจิพึ
งพงิ

จากความสามารถของบุคลากรเป็นหลกั จงึมคีวามเสี
ยงในกรณีที
 บรษิทัฯ ไม่สามารถรกัษาบุคลากรที
มคีวามสามารถไว้

ได ้ทําใหบ้รษิทัฯ เลง็เหน็ถงึความจาํเป็นในการพจิารณาการลงทุนในธุรกจิที
มสีนิทรพัยถ์าวรเพิ
มเตมิ เพื
อเพิ
มมูลค่าของ

ธุรกจิและลดความเสี
ยงของมูลค่าธุรกจิที
พึ
งพงิจากความสามารถของบุคลากรเป็นหลกั โดยบรษิทัฯ ไดร้บัขอ้เสนอการ

ลงทุนมาหลายโครงการ โดยบรษิทัฯ ไดร้บัขอ้เสนอการลงทุนจากมาหลายโครงการ โดยโครงการที
บรษิทัฯใหค้วามสนใจ

มากที
สุดคือ โครงการลงทุนในธุรกิจโรงแรม Mercure Makkasan ซึ
งเป็นของบรษิัท เว็ลธ์ เวนเจอร์ส จํากดั (Wealth 

Ventures) เนื
องจากบรษิัทฯ เห็นว่าอุตสาหกรรมการท่องเที
ยวของประเทศไทยยงัอยู่ในแนวโน้มที
ด ีซึ
งโรงแรมถอืเป็น

ธุรกจิที
เกี
ยวขอ้งที
สาํคญั และโรงแรม Mercure Makkasan ยงัตั 4งอยู่ในทาํเลที
ด ีโดยเฉพาะหากในอนาคต การดาํเนินการ
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โครงการสามสนามบนิ โครงการรถไฟความเรว็สูง รวมทั 4งโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ มกักะสนั คอมเพล็กซ์ แล้ว

เสรจ็ จะก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่โรงแรมอย่างมาก อกีทั 4งลกัษณะธุรกจิดงักล่าวยงัสอดคล้องกบัทางแผนธุรกจิของบรษิทัฯ 

ที
จะกระจายการลงทุนไปในธุรกจิอื
น ซึ
งรวมถึงพจิารณาการลงทุนในธุรกิจที
มสีนิทรพัย์ถาวร นอกจากนี4 บรษิัทฯ ยงัมี

โอกาสที
จะไดป้ระโยชน์จากการใชส้ถานที
เพื
อจดัอบรมแก่ธุรกจิที
เกี
ยวขอ้ง เช่น เครอืฐานเศรษฐกจิ เป็นตน้ 

Wealth Ventures เริ
มจดจดัตั 4งในปี พ.ศ. 2553 ในนาม บรษิทั แอลท ีเพน็ทาเคลิ โดยกลุ่มศรอีนิทราวานิช ทุน

จดทะเบยีนเริ
มต้น 1.00 ล้านบาท จํานวน 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ในปี พ.ศ. 2554 มทีุนจดทะเบยีน 10.00 

ล้านบาท โดยม ีนาย ธรรศพลฐ์ แบเลเวล็ด์ ถือหุ้นรอ้ยละ 50 ซึ
งในปีนี4 บรษิัทฯ (ในนาม แอลท ีเพน็ทาเคลิ) ได ้เข้าทํา

สญัญาเช่าที
ดิน เพื
อก่อสร้างโรงแรม กับ การรถไฟแห่งประเทศไทย และเปลี
ยนชื
อบริษัทเป็น บรษิัท อูเบอะ จํากัด  

ต่อมาในปี 2556 บรษิัท ไดเ้พิ
มทุนจดทะเบยีนอกี 2 ครั 4ง จาก 10.00 ล้านบาทเป็น 350 และ 450 ล้านบาท ในปี 2556 

และ 2558 ตามลําดบั โดยในปี 2556 บรษิัท ได้เปลี
ยนชื
อเป็นบรษิัท เวล็ธ์ เวนเจอร์ส จํากดั มาจนถึงปัจจุบนั โดยโดย

ประกอบธุรกิจโรงแรม ซึ
งโรงแรม Mercure Makkasan ได้เริ
มเปิดให้บรกิารในเมื
อวนัที
 30 เมษายน 2560 เป็นต้นมา 

(รายละเอยีดเพิ
มเตมิในเอกสารแนบ 2 บรษิทั เวล็ธ ์เวนเจอรส์ จาํกดั ) 

บรษิทัฯ จงึมอบหมายใหป้ระธานเจา้หน้าที
บรหิาร เป็นผูม้อีํานาจในการตดิต่อ เจรจา จา้งที
ปรกึษา และวางเงนิ

มดัจําแบบเรยีกคนืได ้โดยไม่มเีงื
อนไข ในวงเงนิไม่เกนิ 50.00 ล้านบาท สําหรบัการเขา้ทาํการศกึษาขอ้มลูอย่างละเอยีด 

(Due Diligence)  และหากผลการตรวจสอบสถานะเป็นที
พอใจ จงึนํามาเสนอใหท้ี
ประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณา

อนุมตัติ่อไป และดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ และกฎหมายที
เกี
ยวขอ้ง โดยบรษิัทฯ มกีารเจรจากบัทางกรรมการบรษิัท

ของ Wealth Ventures  

ต่อเมื
อวนัที
 วนัที
 14 กุมภาพนัธ ์2563  บรษิทัฯ ไดม้กีารลงนามใน: 

� บนัทกึความเขา้ใจ เรื
อง การลงทุนในบรษิัท เวล็ธ์ เวนเจอร์ส จํากดั (“Wealth Ventures”) เพื
อแสดงความ

ประสงคท์ี
จะลงทุนใน Wealth Ventures ในสดัส่วนรอ้ยละ 40 ของจาํนวนหุน้ที
ชาํระแลว้ โดยบรษิทัฯ จะได้

ทําการตรวจสอบสถานะกิจการของบรษิัท ด้านกฎหมาย (Legal Due Diligence) ด้านการเงนิและบัญช ี

(Financial and Accounting Due Diligence) และด้านภาษี  (Tax Due Diligence) รวมถึงการว่าจ้างผู้

ประเมนิอสิระฯ โดยบนัทกึความเขา้ใจมรีะยะเวลา 90 วนั ซึ
งบรษิทัฯ ไดม้กีารวางเงนิมดัจํา จาํนวน 42.00 

ล้านบาท ให้แก่ Wealth Ventures โดยมีนายชัยรตัน์ ขวญัปัญญาเป็นกรรมการผู้มีอํานาจลงนามของ 

Wealth Ventures เป็นผูล้งนามในบนัทกึความเขา้ใจ เพื
อดาํเนินการจดัหาหุน้บรษิทั เวล็ธ ์เวนเจอรส์ จาํกดั 

ใหแ้ก่บรษิทัฯ 

� สญัญาจาํนําหุน้ระหว่างบรษิทัฯ และนายธเนศ พานิชชวีะ ในฐานะผูถ้อืหุน้ของ Wealth Ventures พรอ้มกบั

รบัมดัจําหุ้นของ Wealth Ventures จํานวน 700,000 หุ้น คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 15.56 ของจํานวนหุ้นที


ชําระแล้วของ Wealth Ventures ซึ
งเป็นส่วนที
นายธเนศถืออยู่  เพื
อเป็นประกันการคืนเงนิมดัจําจํานวน 

42.00 ล้านบาท ดังกล่าว ทั 4งนี4  นายธเนศ เป็นตัวแทนของ Wealth Ventures ที
ยินยอมให้หุ้นจํานวน

ดงักล่าวเพื
อจาํนํากบับรษิทัฯ เนื
องดว้ยหุน้ของนายธเนศมไิดต้ดิจาํนําอยู่กบัสถาบนัการเงนิ 

� ทั 4งนี4  ตามรายละเอียดในสัญญาซื4อขายหุ้นและใบรับรองการได้รับเงินมัดจําได้ระบุว่าทางผู้ขายคือ 

Cleveland หรือบุคคลที
ผู้ขายกําหนดได้รบัเงินมัดจํา จํานวน 42 ล้านบาทแล้ว ตามบันทึกความเข้าใจ

ดงักล่าว 

� ต่อมาเมื
อวนัที
 8 พฤษภาคม 2563 บรษิทัฯ ไดม้กีารลงนามในบนัทกึความเขา้ใจ ฉบบัแก้ไขเพิ
มเตมิครั 4งที
 

1 และสญัญาจํานําหุน้ ฉบบัแก้ไขเพิ
มเติมครั 4งที
 1 เพื
อขอขยายระยะเวลาของบนัทกึความเขา้ใจ และการ

จาํนําหุน้ออกไป ถงึวนัที
 30 มถิุนายน 2563 เนื
องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19  
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โดยที
 Wealth Ventures ดําเนินธุรกิจประเภทโรงแรม รสีอร์ท และห้องชุด มทีรพัย์สนิหลกั คอื โรงแรมเมอร์

เคียว กรุงเทพ มักกะสัน (“โรงแรมเมอร์เคียว มักกะสัน” หรือ “โรงแรมฯ”) เป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว ตั 4งอยู่ที
ถนน

กําแพงเพชร 7 มกักะสนั เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยมีห้องพกัให้บรกิารทั 4งหมด 180 ห้อง และมีห้องประชุม 3 แห่ง

สําหรบัรองรบัการประชุมทางธุรกิจและกจิกรรมของบรษิทั นอกจากนี4 ทางโรงแรม ยงัมหี้องอาหาร 3 แห่ง ได้แก่ เดอะ 

สเตชั 
น (The Station) ซึ
งเปิดให้บรกิารตลอดวนั, เอ็ม ไวน์ เลาจน์ (M Wine Lounge) และเดอะ พูล บาร์ (The Pool 

Bar) 

โดยทรพัย์สนิอาคารสิ
งปลูกสรา้งของโรงแรมฯ เป็นอาคาร 29 ชั 4น พรอ้มดาดฟ้า พื4นที
ใช้สอย 17,293 ตาราง

เมตร ตั 4งอยู่บนที
ดนิโฉนดเลขที
 1204 เนื4อที
ดนิ 1-1-40.3 ไร่ (540.30 ตารางวา) ซึ
งอยู่ภายใต้สญัญาสทิธกิารเช่ากบัการ

รถไฟแห่งประเทศไทย เป็นระยะเวลา 28 ปี นับตั 4งแต่วนัที
 1 กุมภาพนัธ์ 2560 – 31 มกราคม 2588 (ปัจจุบนั ณ เดอืน

มถิุนายน 2563 เหลอืระยะเวลาเช่าประมาณ 24 ปี 8 เดอืน) อา้งถงึตามสญัญาเช่าที
ดนิเพื
อดําเนินการจดัหาผลประโยชน์

ที
บรเิวณย่านสถานีมกักะสนั เลขที
สญัญา 907538126 ลงวนัที
 4 กุมภาพนัธ์ 2554 และบนัทกึต่อท้ายสญัญาเช่าที
ดนิ 

เพื
อดําเนินการจัดหาผลประโยชน์ที
บริเวณย่านสถานีมักกะสัน (ครั 4งที
  1) เลขที
สัญญา 907540171 ลงวันที
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กุมภาพนัธ์ 2554 และ (ครั 4งที
 2) เลขที
สญัญา 907580020 ลงวนัที
 3 เมษายน 2558 (รายละเอียดเพิ
มเติมใน ขอ้ 3.5 

รายละเอยีดของทรพัยส์นิที
จะไดม้า) 

 

ทั 4งนี4 เมื
อวนัที
 22 พฤษภาคม 2563 ที
ประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครั 4งที
 5/2563 ไดม้มีตเิหน็ชอบใหนํ้าเสนอ

ต่อที
ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครั 4งที
 1/2563 เพื
อพจิารณาอนุมตัใิหบ้รษิทัฯ 

1. เขา้ซื4อหุน้สามญัของบรษิทั เวล็ธ ์เวนเจอรส์ จาํกดั (“Wealth Ventures”) จาํนวนไม่เกนิ 1,800,000 หุน้ มูล

ค่าที
ตราไวหุ้น้ละ 100.00 บาท คดิเป็นสดัส่วนไม่เกนิรอ้ยละ 40.00 ของจาํนวนหุน้ที
ออกและชําระแลว้ของ 

Wealth Ventures มูลค่ารวมทั 4งสิ4นไม่เกิน 421.55 ล้านบาท (“รายการที
  1”) จากบริษัท Cleveland 

Universe Limited (“Cleveland” หรอื “ผู้ขาย”) ซึ
งมีผู้ถือหุ้นลําดบัสูงสุด (Ultimate Shareholder) คอื คุณ 

LOK TENG TENG DOROTHY ซึ
งเป็นนักธุรกจิชาวสงิคโปร์ และไม่มคีวามสมัพนัธใ์ด ๆ กบับรษิทัฯ และ

ไม่จดัเป็นบุคคลที
เกี
ยวโยงกนักบับรษิทัฯ 

2. ซื4อสิทธเิรยีกร้องในหนี4เงนิกู้ของ Wealth Ventures ตามสญัญากู้ยืมเงินระหว่าง Wealth Ventures และ

บรษิทั Cleveland Universe Limited ลงวนัที
 20 พฤษภาคม 2563 คดิเป็นจาํนวนไม่เกนิ 138.45 ลา้นบาท 

(อา้งองิตามสญัญาเงนิกูย้มืระหวา่ง Wealth Ventures และบรษิทั Cleveland Universe Limited ลงวนัที
 20 

พฤษภาคม 2563 บรษิัทฯ สามารถเลอืกซื4อสทิธเิรียกร้องในหนี4จํานวนเท่าใดก็ไดแ้ต่ไม่เกิน 138.45 ล้าน

บาท) โดยสทิธเิรยีกรอ้งในหนี4เงนิกู้ของ Wealth Ventures จะทําไดก้ต็่อเมื
อมกีารซื4อหุน้สามญัครบรอ้ยละ 

40 ในการซื4อขายครั 4งที
  2 รวมถึงจะต้องดําเนินการตามเงื
อนบังคับก่อนให้ครบถ้วน (Conditions 

Precedent) ตามที
ระบุไวใ้นสญัญาซื4อขายหุน้และสทิธเิรยีกรอ้งในหนี4 (“รายการที
 2”) 

รวม (รายการที
 1 และ 2) เป็นมลูค่าไม่เกนิ 560.00 ลา้นบาท 

 

นอกจากนี4 ที
ประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ ครั 4งที
 5/2563 ยงัไดม้มีตเิหน็ชอบใหนํ้าเสนอต่อที
ประชุมวสิามญัผู้

ถอืหุ้น ครั 4งที
 1/2563 เพื
อพจิารณาอนุมตัใิห้บรษิัทฯ เพิ
มทุนจดทะเบยีน โดยการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ
มทุนของบรษิัทฯ 

จาํนวน 9,698,216,032 หุน้ มูลค่าที
ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื
อเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ ตามสดัส่วนการถอื

หุน้ (Rights Offering: RO) ในอตัราการจดัสรรหุน้ 7 หุน้สามญัเดมิต่อ 1 หุน้สามญัเพิ
มทุนใหม่ โดยมรีาคาเสนอขายหุน้

ละ 0.01 บาท ซึ
งผู้ถือหุ้นอาจจองซื4อหุ้นสามัญเพิ
มทุนเกินกว่าสิทธิ หรือน้อยกว่าสิทธขิองตนตามอตัราที
กําหนดไว้

ขา้งตน้กไ็ด ้โดยถา้มเีศษหุน้ใหปั้ดเศษทิ4ง โดยมวีตัถุประสงคเ์พื
อนําเงนิบางส่วนจากการเพิ
มทุนครั 4งนี4 ไปใชใ้นการเขา้ทํา

รายซื4อหุน้สามญั และสทิธเิรยีกรอ้งในหนี4เงนิกู้ของ Wealth Ventures ในส่วนที
นอกเหนือจากเงนิมดัจาํครั 4งที
 1 ที
ไดว้าง
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ไปแล้วจํานวน 42.00 ลา้นบาท และมดัจําครั 4งที
 2 ที
ชําระอกีจํานวน 26.04 ลา้นบาท ในวนัที
ลงนามในสญัญาซื4อขายหุน้

และสทิธเิรยีกร้องในหนี4 เมื
อวนัที
 25 พฤษภาคม 2563 (รายละเอียดเพิ
มเติมใน ขอ้ 3.6 แหล่งเงนิทุนที
ใช้ และวธิกีาร

ชาํระสิ
งตอบแทน)  

ทั 4งนี4 ตามสญัญาซื4อขายหุน้ และสทิธเิรยีกรอ้งในหนี4 บรษิทัฯ สามารถซื4อ 

(1) หุน้สามญัของ Wealth Ventures ไดข้ ั 4นตํ
าจํานวน 1,323,687 หุน้ คดิเป็นสดัส่วนขั 4นตํ
ารอ้ยละ 29.42 ของ

จํานวนหุน้ชําระแล้วของ Wealth Ventures ซึ
งบรษิัทฯจะมสีทิธแิต่งตั 4งกรรมการ 1 ท่านเมื
อซื4อหุ้นสามญั

ของ Wealth Ventures ครบกําหนดขั 4นตํ
า 1,323,687 หุน้ คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 29.42 ของทุนจดทะเบยีน

ชาํระแลว้และมสีทิธแิต่งตั 4งกรรมการอกี 1 ท่านเมื
อซื4อหุน้ครบ 1,800,000 หุน้ คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 40.00 

ทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ และ 

(2) สทิธเิรยีกรอ้งในหนี4เงนิกู้จากผู้ถือหุ้นของ Wealth Ventures โดยขึ4นอยู่กบัจํานวนเงนิที
บรษิัทฯ จะได้รบั

จากการเพิ
มทุนใหแ้ก่ผู้ถอืหุ้นเดมิตามสดัส่วน (Right Offering) ตามวาระดงักล่าวขา้งต้น เงนิสดจากการ

จาํหน่ายบรษิทั กรนีเน็ต 1282 จาํกดั เงนิสดจากการจาํหน่ายทรพัยส์นิในอนาคตของบรษิทัฯ และการกูย้มื

จากสถาบนัการเงนิหรอืนักลงทุนในอนาคต (รายละเอยีดเพิ
มเติมในขอ้ 3.5.1 สรุปสาระสําคญัของสญัญา

ซื4อขายหุน้และสทิธเิรยีกรอ้งในหนี4) โดยบรษิทัฯ จะสามารถซื4อสทิธเิรยีกรอ้งในหนี4ได ้กต็่อเมื
อซื4อหุน้สามญั

ของ Wealth Ventures แลว้ 1,800,000 หุน้ คดิเป็นสดัส่วนไม่เกนิรอ้ยละ 40.00 ของจาํนวนหุน้ที
ชาํระแล้ว

ของ Wealth Ventures 

โดยเมื
อวนัที
 25 พฤษภาคม 2563 บรษิทัฯ ไดล้งนามในสญัญาซื4อขายหุน้และสทิธเิรยีกรอ้งในหนี4 และวางเงนิ

มดัจาํ งวดที
 2 จาํนวน 26.04 ลา้นบาท ใหแ้ก่บญัช ีEscrow ที
ผูข้ายกําหนด 

ทั 4งนี4 ในกรณีที
บรษิทัฯ และ Wealth Ventures ไดด้าํเนินการจนเงื
อนไขบงัคบัก่อนทั 4งหมดไดบ้รรลุหมดแลว้ 

หากบรษิทัฯไม่สามารถดาํเนินการซื4อหุน้สามญัของ Wealth Ventures ไดข้ ั 4นตํ
าจาํนวน 1,323,687 หุน้ คดิเป็นสดัส่วน

รอ้ยละ 29.42 ภายในวนัที
ทาํการซื4อขายเสรจ็สมบูรณ์ครั 4งที
 z จะดว้ยสาเหตุเช่น เงนิไม่เพยีงพอ หรอื สาเหตุอื
นใดที
เป็น

ความผดิของบรษิทัฯ ผูข้ายสามารถรบิเงนิมดัจาํจาํนวน 68.04 ลา้นบาท และบรษิทัฯจะตอ้งโอนคนืหุน้จาํนวน 700,000 

หุน้ใหแ้ก่นายธเนศ พานิชชวีะ 

 

ทั 4งนี4 การเข้าทํารายการดังกล่าว (รายการที
 1 และ 2) เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ
งสินทรพัย์ ตามประกาศ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทุนที
 ทจ. 20/2551 เรื
อง หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการที
มนีัยสาํคญัที
เขา้ขา่ยเป็นการไดม้าหรอื

จําหน่ายไปซึ
งสินทรพัย์ ลงวนัที
 31 สงิหาคม 2551 (รวมทั 4งที
มีการแก้ไขเพิ
มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื
อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจาํหน่ายไป

ซึ
งสนิทรพัย ์พ.ศ. 2547 ลงวนัที
 29 ตุลาคม 2547 (รวมทั 4งที
มกีารแกไ้ขเพิ
มเตมิ) (“ประกาศไดม้าหรอืจาํหน่ายไปฯ”) โดย

มขีนาดรายการสูงสุดเท่ากบัรอ้ยละ 85.92 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ
งตอบแทน (สนิทรพัย์รวมของบรษิทัฯ ตามงบการ

เงนิงวด 3 เดอืน สิ4นสุดวนัที
 31 มนีาคม 2563 เท่ากบั 651.78 ล้านบาท) ซึ
งหากรวมรายการไดม้าซึ
งสนิทรพัย์รายการ

อื
นของบรษิทัฯ ในช่วง 6 เดอืนยอ้นหลงัไดแ้ก่ การไดม้าซึ
งหุน้สามญัของบรษิทั ฐานเศรษฐกจิ มลัตมิเีดยี จํากดั (บรษิทั

ย่อยทางอ้อม) ในสดัส่วนรอ้ยละ 20 ตามรายละเอยีดที
ปรากฏตามงบการเงนิประจําปี 2562 ของบรษิัทฯ แล้ว จะทําให้

รายการไดม้าซึ
งสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ มขีนาดรายการรวมเท่ากบัรอ้ยละ 87.18 ตามเกณฑม์ูลค่ารวมของสิ
งตอบแทน ซึ
ง

มากกว่ารอ้ยละ 50 แต่ตํ
ากว่ารอ้ยละ 100 รายการดงักล่าว จงึเขา้ขา่ยเป็นรายการที
ตอ้งเปิดเผยตามเกณฑ์การไดม้าหรอื

จาํหน่ายไปซึ
งสนิทรพัย ์และตอ้งขออนุมตัจิากที
ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ  

บริษัทฯ จึงมีหน้าที
ต้องเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทํารายการต่อตลาดหลกัทรพัย์ฯ ทนัที พร้อมทั 4งแต่งตั 4งที


ปรกึษาทางการเงนิอิสระ เพื
อให้ความเห็นเกี
ยวกบัการเขา้ทํารายการ และดําเนินการให้มกีารประชุมผู้ถือหุ้นเพื
อขอ



    
  บทนํา หน้าที
 5  

อนุมตัิการเข้าทํารายการ โดยจะต้องได้รบัการอนุมตัิจากที
ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี
ของ

จาํนวนเสยีงทั 4งหมดของผูถ้อืหุน้ที
มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผูถ้อืหุน้ที
มส่ีวนไดเ้สยี 

นอกจากนี4 รายการดงักล่าวไม่เขา้ขา่ยเป็นรายการที
เกี
ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนที
 ทจ. 

21/2551 เรื
อง หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการที
เกี
ยวโยงกนั ลงวนัที
 31 สงิหาคม พ.ศ. 2551 (รวมทั 4งที
มกีารแกไ้ข

เพิ
มเตมิ) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื
อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของ

บรษิทัจดทะเบยีนในรายการที
เกี
ยวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัที
 19 พฤศจกิายน พ.ศ. 2546 (รวมทั 4งที
มกีารแกไ้ขเพิ
มเตมิ) 

(“ประกาศรายการที
เกี
ยวโยงกนัฯ”) 

จากหลกัเกณฑ์ขา้งต้น บรษิทัฯ จงึไดแ้ต่งตั 4งบรษิทั เวลแคป แอดไวเซอรี
 จาํกดั (“IFA” หรอื “ที
ปรกึษาฯ”) เป็นที


ปรกึษาทางการเงนิอสิระ เพื
อใหค้วามเหน็เกี
ยวกบัการเขา้ทาํรายการไดม้าซึ
งสนิทรพัย์ของบรษิทัฯ ในครั 4งนี4 ต่อผูถ้อืหุน้

ของบรษิทัฯ เพื
อเป็นขอ้มลูประกอบการพจิารณาลงมติ โดยบรษิทัฯ กําหนดวนัประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครั 4งที
 1/2563 ใน

วนัที
 24 กรกฎาคม 2563  

ทั 4งนี4 สามารถสรุปขั 4นตอนการดาํเนินการในการเขา้ทาํรายการที
คาดว่าจะเกดิขึ4นไดด้งันี4 

ลาํดบั

ที� 
วนัที� ขั .นตอนการปฏิบติั 

1. 14 กมุภาพนัธ ์2563 

- บรษิทัฯ ลงนามในบนัทกึความเขา้ใจ เรื
อง การลงทุนใน Wealth Ventures 

โดยบนัทกึความเขา้ใจมรีะยะเวลา 90 วนั (ถงึประมาณวนัที
 15 พฤษภาคม 

2563)  

- บรษิทัฯ วางเงนิมดัจาํ จาํนวน 42.00 ลา้นบาท (งวดที
 1) 

- ลงนามในสญัญาจาํนําหุน้ กบันายธเนศ พานชิชวีะ ในการจาํนําหุน้ Wealth 

Ventures จาํนวน 700,000 หุน้ เพื
อเป็นประกนัการคนืเงนิมดัจาํ 

- บรษิทัฯ เริ
มดาํเนินการตรวจสอบขอ้มลูดา้นกฎหมาย บญัชแีละการเงนิ และ

ทางภาษ ี

2. 8 พฤษภาคม 2563 

- บริษัทฯ ลงนามในบนัทึกความเข้าใจ เรื
อง การลงทุนใน Wealth Ventures 

ฉบบัแกไ้ขเพิ
มเตมิครั 4งที
 1  

- บรษิทัฯ ลงนามในสญัญาจาํนําหุน้ ฉบบัแกไ้ขเพิ
มเตมิครั 4งที
 1 เพื
อขยาย

ระยะเวลาของบนัทกึความเขา้ใจ และสญัญาจาํนําหุน้ออกไปถงึวนัที
 30 

มถิุนายน 2563 

3. 22 พฤษภาคม 2563 

- ที
ประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ มมีตอินุมตัใิหนํ้าเสนอต่อที
ประชมุผูถ้อืหุน้เพื
อ

พจิารณาอนุมตัใิหบ้รษิทัฯ เขา้ทาํรายการไดม้าซึ
งสนิทรพัย ์ในการซื4อหุน้ ไม่

เกนิรอ้ยละ 40 และสทิธเิรยีกรอ้งในหนี4ของ Wealth Ventures 

4. 25 พฤษภาคม 2563 
- ลงนามในสญัญาซื4อขายหุน้และสทิธเิรยีกรอ้งในหนี4 

- บรษิทัฯ วางเงนิมดัจาํ จาํนวน 26.04 ลา้นบาท (งวดที
 2) 

5. 11 มถิุนายน 2563 
วนักําหนดรายชื
อผูถ้อืหุน้ที
มสีทิธเิขา้ร่วมการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 

ครั 4งที
 1/2563 (Record Date) 

6. 24 กรกฎาคม 2563 

ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ครั 4งที
 1/2563 เพื
ออนุมตัวิาระดงันี4 

- การเขา้ทาํรายการไดม้าซึ
งสนิทรพัย ์ในการซื4อหุน้ และสทิธเิรยีกรอ้งในหนี4ของ 

Wealth Ventures 

- การเพิ
มทุนใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิ (Right Offering) 



    
  บทนํา หน้าที
 6  

ลาํดบั

ที� 
วนัที� ขั .นตอนการปฏิบติั 

- การเพิ
มทุนแบบมอบอํานาจทั 
วไป (General Mandate)  

กรณีผูถ้อืหุน้อนุมตักิารเขา้ทาํรายการ 

- หากผูถ้อืหุน้อนุมตักิารเขา้ทาํรายการ จะมกีารปลดจาํนําหุน้จาํนวน 700,000 

หุน้ ที
จาํนําโดยนายธเนศ พานชิชวีะ และ 

- บรษิทัฯ จะไดร้บัการโอนหุน้จาํนวน 290,527 หุน้ จากบรษิทั Cleveland 

Universe Limited (“Cleveland” หรอื “ผูข้าย”) คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 6.46 

ของจาํนวนหุน้ที
ชาํระแลว้ของ Wealth Ventures 

กรณีผูถ้อืหุน้ไม่อนุมตักิารเขา้ทาํรายการ 

- ผูข้าย ชาํระคนืเงนิมดัจาํจาํนวน 68.04 ลา้นบาท คนืใหบ้รษิทัฯ และบรษิทัฯ 

จะโอนคนืหุน้จาํนวน 700,000 หุน้ ใหแ้ก่นายธเนศ พานิชชวีะ ภายใน 1 เดอืน 

7. 4 สงิหาคม 2563 ปิดสมุดทะเบยีน ผูม้สีทิธไิดเ้พิ
มทุนตามสดัส่วน (Right Offering)  

8. 20 – 26 สงิหาคม 2563 
ระยะเวลาการจองซื4อหุน้สามญัเพิ
มทุนตามสดัส่วน (Right Offering) ระยะเวลา

จองซื4อไม่น้อยกว่า 5 วนัทาํการ 

9. 

15 กนัยายน 2563  

(หรอืวนัอื
นใดที
คู่สญัญา

ไดต้กลงกนั) 

วนัที
การซื4อขายเสรจ็สมบูรณ์ ครั 4งที
 1 

- ชาํระเงนิค่าหุน้ Wealth Ventures งวดที
 3 จาํนวนประมาณ 241.96 ล้านบาท 

- รบัโอนหุน้สามญัของ Wealth Ventures จาํนวนขั 4นตํ
ารวมจาํนวน 1,323,687 

หุน้ คดิเป็นสดัส่วนขั 4นตํ
ารอ้ยละ 29.42 ของจาํนวนหุน้ชาํระแลว้ของ Wealth 

Ventures (Minimum Sale Shares) 

- โดยจาํนวนขั 4นตํ
าดงักล่าว ไดร้วมถงึจาํนวนหุน้ 290,527 หุน้ หรอืคดิเป็น

สดัส่วนรอ้ยละ 6.46 ของจาํนวนหุน้ที
ชาํระแลว้ของ Wealth Ventures ที
บรษิทั

ฯ จะไดร้บัโอน เมื
อผูถ้อืหุน้อนุมตักิารเขา้ทาํรายการ ณ วนัประชุมวสิามญัผูถ้อื

หุน้ของบรษิทัฯ 

- ทั 4งนี4 ในกรณีที
บรษิทัฯ และ Wealth Ventures ไดด้าํเนินการจนเงื
อนไขบงัคบั

ก่อนทั 4งหมดไดบ้รรลุหมดแลว้ หากบรษิทัฯไม่สามารถดาํเนินการซื4อหุน้สามญั

ของ Wealth Ventures ไดข้ ั 4นตํ
าจาํนวน 1,323,687 หุน้ คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 

29.52 ภายในวนัที
ทาํการซื4อขายเสรจ็สมบูรณ์ครั 4งที
 1 จะดว้ยสาเหตุเช่น เงนิ

ไม่เพยีงพอ หรอื สาเหตุอื
นใดที
เป็นความผดิของบรษิทัฯ ผูข้ายสามารถรบิเงนิ

มดัจาํจาํนวน 68.04 ลา้นบาท และบรษิทัฯจะตอ้งโอนคนืหุน้จาํนวน 700,000 

หุน้ใหแ้ก่นายธเนศ พานิชชวีะ 

10. 19 พฤศจกิายน 2563 

(หรอืวนัอื
นใดที
คู่สญัญา

ไดต้กลงกนั) 

วนัที
การซื4อขายเสรจ็สมบูรณ์ ครั 4งที
 2 

- ชาํระเงนิค่าหุน้ Wealth Ventures งวดที
 4 จาํนวนไม่เกนิ 250.00  ลา้นบาท 

(ขึ4นอยู่กบัแหล่งเงนิทุนที
บรษิทัฯ หาได)้ โดยบรษิทัฯ สามารถเลอืกที
จะซื4อ

เฉพาะหุน้สามญัของ Wealth Ventures หรอืซื4อทั 4งหุน้สามญั และสทิธิ

เรยีกรอ้งในหนี4กไ็ด ้ (แต่ตอ้งซื4อหุน้สามญัใหค้รบรอ้ยละ 40 ของจาํนวนหุน้ที


ชาํระแลว้ก่อน) 

- รบัโอนหุน้สามญัของ Wealth Ventures จาํนวนไม่เกนิ 476,313 หุน้ คดิเป็น
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ลาํดบั

ที� 
วนัที� ขั .นตอนการปฏิบติั 

สดัส่วนไม่เกนิรอ้ยละ 10.58 ของจาํนวนหุน้ที
ชาํระแลว้ของ Wealth Ventures 

(Option Shares) และ/หรอื 

- โอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนี4เงนิกู ้จาํนวนไม่เกนิ 138.45 ลา้นบาท ตามสดัส่วนที


ตอ้งการ (ขึ4นอยู่กบัแหล่งเงนิทุนที
บรษิทัฯ หาได)้  

 

โดยก่อนการซื4อขายเสร็จสมบูรณ์ ผู้ขายมีหน้าที
ต้องดําเนินการให้เงื
อนไขก่อน (Condition Precedent) เสร็จ

สมบูรณ์ดงันี4 

เงื�อนไขบงัคบัก่อน สถานะปัจจบุนั 

1. บรษิทัฯ ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากที
ประชุมวสิามญัผูถ้อื

หุน้ของบรษิทัฯ และคณะกรรมการของบรษิทัฯ ใน

การซื4อขาย และรบัโอนทรพัยส์นิตามสญัญาซื4อขาย

หุน้และหนี4 และ/หรอื การดาํเนินการอื
นใดภายใต้

สญัญาซื4อขายหุน้และหนี4 

- เมื
อวนัที
 22 พฤษภาคม 2563 ที
ประชมุ

คณะกรรมการของ NEWS อนุมตักิารเขา้ทาํธุรกรรม

ดงักล่าวแลว้ 

- ปัจจบุนั NEWS อยู่ระหว่างการจดัเตรยีมเอกสาร 

เพื
อส่งหนังสอืเชญิประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ใหแ้ก่ผูถ้อื

หุน้ของ NEWS ณ วนัที
 2 กรกฎาคม 2563 และรอ

การจดัประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ของ NEWS ณ วนัที
 

24 กรกฎาคม 2563 เพื
อพจิารณาอนุมตักิารเขา้ทาํ

ธุรกรรมดงักล่าว 
2. Wealth Ventures ต้ อ งได้ รับ ค วาม ยิน ยอม จาก

ธนาคารออมสนิ จํากดั (มหาชน) เนื
องจากจะมีการ

เปลี
ยนแปลงผู้ถือหุ้นของ Wealth Ventures ตามที


ระบุในสญัญากู้ยมืเงนิระหว่าง Wealth Ventures (ใน

ฐานะผู้กู้) และธนาคารออมสนิ จํากัด (มหาชน) (ใน

ฐานะผู้ ให้กู้ ) ฉบับลงวันที
  19 กุมภาพันธ์ 2559 

สําหรบัจํานวนเงิน 220,000,000 บาท และฉบับลง

วัน ที
  27 สิ งห าค ม  2561 สํ าห รับ จํ าน ว น เงิน 

35,000,000 บ าท  (โดยธนาคารออมสิน  จํ ากัด 

(มหาชน) จะใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 60 วนั ในการ

พจิารณาใหค้วามยนิยอมดงักล่าว) 

Wealth Ventures อยู่ระหว่างการหารือและจัดเตรียม

เอกสาร เพื
อขอความยนิยอมจากธนาคารออมสนิ และรอ

ผลการอนุมตัิของที
ประชุมผู้ถอืหุ้นของบรษิัทฯ โดยคาด

ว่าจะได้รบัความยินยอมดังกล่าวก่อนวนัที
การซื4อขาย

เสรจ็สมบูรณ์ 

สําหรบัหุ้นสามญัของ Wealth Ventures ที
บรษิัทฯ จะ

ได้มานั 4น บริษัทฯ จําเป็นต้องจํานําหุ้นของ Wealth 

Ventures ตามสัด ส่วน เพื
 อ เป็ นหลักประกัน ให้แก่

ธนาคารออมสนิตามสญัญากู้เงนิ 220 ล้านบาท ระหว่าง 

Wealth Ventures ในฐานะผูกู้้ และธนาคารออมสนิ ใน

ฐานะผู้ให้กู้ ลงวนัที
 19 กุมภาพนัธ์ 2559 และสญัญากู้

เงินจํานวน 35 ล้านบาท ลงวันที
 27 สิงหาคม 2561 

เนื
 องจากสัญญากู้ เงินทั 4งสองฉบับได้ระบุเงื
อนไขให้ 
Wealth Ventures ดําเนินการให้มกีารจํานําหุ้นรอ้ยละ 

75 ของหุ้นใน Wealth Ventures เพื
อเป็นหลกัประกนั

สําหรบัเงนิที
กู้ยมืดงักล่าว ดงันั 4น บรษิัทฯ จงึจําเป็นต้อง

จํานําหุ้นใน Wealth Ventures ตามสดัส่วนร้อยละ 75 



    
  บทนํา หน้าที
 8  

เงื�อนไขบงัคบัก่อน สถานะปัจจบุนั 

ของหุน้ที
บรษิทัฯ ไดม้าเช่นเดยีวกนั  
 

 ทั 4งนี4  ที
ปรกึษาฯ ไดพ้จิารณาและศกึษาขอ้มลูรายละเอยีดต่างๆ ที
เกี
ยวกบัการที
บรษิทัฯ มคีวามประสงคจ์ะซื4อหุน้

สามญั ไม่เกนิรอ้ยละ 40 ของจาํนวนหุน้ที
ชาํระแล้วของ Wealth Ventures และสทิธเิรยีกรอ้งในหนี4เงนิกู้ ในครั 4งนี4 ตามที


กล่าวขา้งต้นแล้ว ผลการศกึษาของที
ปรกึษาฯ ตามรายงานฉบบันี4ตั 4งอยู่บนพื4นฐานของขอ้มูลที
ได้รบัจากบรษิัทฯ และ

ขอ้มูลที
เผยแพร่แก่สาธารณชนทั 
วไป ในเว็บไซต์ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์

(www.sec.or.th) และเวบ็ไซต์ของตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) ซึ
งที
ปรกึษาฯ ไดท้ําการศกึษาโดย

ใชค้วามรู ้ความสามารถ และความระมดัระวงั โดยตั 4งอยู่บนพื4นฐานเยี
ยงผูป้ระกอบวชิาชพี  

 ดงันั 4น ความเห็นของที
ปรกึษาฯ จงึเป็นความเห็นที
ตั 4งอยู่บนสมมติฐานของข้อมูล และเอกสารที
ได้รบัมคีวาม

ถูกตอ้งและเป็นจรงิ โดยไม่มกีารเปลี
ยนแปลงใดๆ ในสาระสาํคญั ตลอดจนเป็นการพจิารณาถงึสภาวะเศรษฐกจิและขอ้มลู

ที
เกดิขึ4นในขณะทําการศกึษาเท่านั 4น รวมถงึการคํานวณตวัเลขต่างๆ ในรายงานฉบบันี4 ตวัเลขทศนิยมที
แสดงนั 4น อาจ

เกดิจากการปัดเศษทศนิยมตําแหน่งที
 2 หรอืตําแหน่งที
 3 (แลว้แต่กรณี) ทาํใหผ้ลลพัธท์ี
คาํนวณไดจ้รงินั 4น อาจไม่ตรงกบั

ตวัเลขที
แสดงในรายงานฉบบันี4 
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สารบญั 

  หน้า 

 คาํนิยาม  

ส่วนที� 1 บทสรปุของผูบ้ริหาร ส่วนที� 1 หน้า 1 

ส่วนที� 2 แนวทางการปฏิบติังานและข้อมูลที�ใช้ในการจดัทาํรายงาน ส่วนที� 2 หน้า 1 

ส่วนที� 3 ลกัษณะและรายละเอียดของรายการ ส่วนที� 3 หน้า 1 

 3.1 วนั เดอืน ปี ที
เกดิรายการ ส่วนที
 3 หน้า 1 

 3.2 คู่สญัญาที
เกี
ยวขอ้งและความสมัพนัธร์ะหว่างคู่สญัญา ส่วนที
 3 หน้า 3 

 3.3 ประเภทและขนาดของรายการ ส่วนที
 3 หน้า 4 

 3.4 รายละเอยีดของสนิทรพัยท์ี
ไดม้า ส่วนที
 3 หน้า 5 

 3.5 เงื
อนไขการเขา้ทาํรายการ ส่วนที
 3 หน้า 16 

 3.6 แหล่งเงนิทุนที
ใช ้และวธิกีารชาํระสิ
งตอบแทน ส่วนที
 3 หน้า 22 

ส่วนที� 4 ความสมเหตุสมผลของรายการ ส่วนที� 4 หน้า 1 

 4.1 วตัถุประสงคแ์ละความจาํเป็นของการเขา้ทาํรายการ ส่วนที
 4 หน้า 1 

 4.2 ขอ้ดขีองการเขา้ทาํรายการ ส่วนที
 4 หน้า 2 

 4.3 ขอ้เสยีของการเขา้ทาํรายการ ส่วนที
 4 หน้า 5 

 4.4       ขอ้ดขีองการไม่เขา้ทาํรายการ ส่วนที
 4 หน้า 8 

 4.5 ขอ้เสยีของการไม่เขา้ทาํรายการ ส่วนที
 4 หน้า 8 

 4.6 ความเสี
ยงจากการเขา้ทาํรายการ ส่วนที
 4 หน้า 9 

 4.7 ผลกระทบภายหลงัการเขา้ทาํรายการ ส่วนที
 4 หน้า 14 

 4.8 สรุปความเหน็ของที
ปรกึษาฯ ส่วนที
 4 หน้า 14 

ส่วนที� 5 การประเมินมูลค่า ส่วนที� 5 หน้า 1 

ส่วนที� 6 สรปุความเหน็ของที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ ส่วนที� 6 หน้า 1 

   

เอกสารแนบ 

เอกสารแนบ 1 สรุปขอ้มลูของบรษิทั นิวส ์เน็ตเวริค์ คอรป์อเรชั 
น จาํกดั (มหาชน)  

เอกสารแนบ 2 สรุปขอ้มลูของบรษิทั เวล็ธ ์เวนเจอรส์ จาํกดั  

เอกสารแนบ 3 สรุปรายงานประเมนิมลูค่าสนิทรพัย ์                                               

เอกสารแนบ 4 สอบทานสถานะทางการเงนิและสถานทางกฎหมาย     

   



คาํนิยาม 

คาํนิยาม 

 

คาํย่อ  หมายถึง 

“NEWS” หรอื “บรษิทัฯ” หรอื 

“ผูซ้ื4อ”  

: บรษิทั นิวส ์เน็ตเวริค์ คอรป์อเรชั 
น จาํกดั (มหาชน) 

 “ผูข้าย” : บรษิทั Cleveland Universe Limited 

“Wealth Ventures”  : บรษิทั เวล็ธ ์เวนเจอรส์ จาํกดั 

“โรงแรมเมอรเ์คยีว มกักะสนั” หรอื 

“โรงแรมฯ” 

: โรงแรมเมอรเ์คยีว กรุงเทพ มกักะสนั ซึ
งเป็นทรพัยส์นิของ Wealth Ventures 

“สญัญาซื4อขายหุน้ และสทิธิ

เรยีกรอ้งในหนี4” 

: สัญญาซื4อขายหุ้น และสิทธิเรียกร้องในหนี4 เงินกู้จากผู้ถือหุ้นของ Wealth 

Ventures ลงวันที
 25 พฤษภาคม 2563 ระหว่างบริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์

ปอเรชั 
น จาํกดั (มหาชน) และบรษิทั Cleveland Universe Limited 

IFA หรอื ที
ปรกึษาฯ : บรษิทั เวลแคป แอดไวเซอรี
 จาํกดั  

FFV : บรษิทั ฟาสท์ แอนด์ แฟร์ แวลูเอชั 
น จํากดั ผูป้ระเมนิราคาทรพัยส์นิอสิระ รายที
 

1 

TA : บรษิทั ท.ีเอ. มาเนจเม้นท์ คอร์โปเรชั 
น (1999) จํากดั ผูป้ระเมนิราคาทรพัย์สนิ

อสิระ รายที
 2 

ผูป้ระเมนิอสิระฯ : ผูป้ระเมนิราคาทรพัยส์นิอสิระ รายที
 1 และรายที
 2 คอื FFV และ TA ตามลําดบั 

สาํนักงาน ก.ล.ต. : สาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์ 

ตลาดหลกัทรพัยฯ์ : ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

ประกาศไดม้าหรอืจาํหน่ายไปฯ : 

 

 

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนที
 ทจ. 20/2551 เรื
อง หลกัเกณฑ์ในการ

ทํารายการที
มนีัยสําคญัที
เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรอืจําหน่ายไปซึ
งทรพัย์สนิ ลง

วันที
  31สิงห าคม  2551 (รวมทั 4งที
 มีก ารแก้ ไข เพิ
 ม เติม ) และป ระกาศ

คณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื
อง การเปิดเผยขอ้มลูและการ

ปฏิบตักิารของบรษิัทจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจําหน่ายไปซึ
งสนิทรพัย์ พ.ศ. 

2547 ลงวนัที
 29 ตุลาคม 2547 (รวมทั 4งที
มกีารแกไ้ขเพิ
มเตมิ) 

ประกาศรายการที
เกี
ยวโยงกนัฯ : 

 

 

 

 

ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนที
 ทจ. 21/2551 เรื
อง หลกัเกณฑ์ในการ

ทาํรายการที
เกี
ยวโยงกนั ลงวนัที
 31 สงิหาคม พ.ศ. 2551 (รวมทั 4งที
มกีารแก้ไข

เพิ
มเตมิ) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เรื
อง การ

เปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการที
เกี
ยวโยงกนั 

พ.ศ. 2546ลงวนัที
 19 พฤศจกิายน พ.ศ. 2546 (รวมทั 4งที
มกีารแกไ้ขเพิ
มเตมิ) 

พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจาํกดัฯ : พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (รวมทั 4งที
มกีารแกไ้ขเพิ
มเตมิ) 

พ.ร.บ. หลกัทรพัยฯ์ : พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั 4งที
มกีารแกไ้ข

เพิ
มเตมิ) 



รายงานความเหน็ที
ปรกึษาการเงนิอสิระ 

 ส่วนที
 1 - หน้า 1 

ส่วนที� 1 : บทสรปุของผู้บริหาร 

ตามที
 ที
ประชุมคณะกรรมการบรษิัท นิวส ์เน็ตเวริ์ค คอร์ปอเรชั 
น จํากดั (มหาชน) (“NEWS” หรอื “บรษิทัฯ”) 

ครั 4งที
 1/2563 เมื
อวนัที
 30 มกราคม 2563 ได้มมีติมอบอํานาจให้ประธานเจ้าหน้าที
บรหิารของบรษิัทฯ จดัหาธุรกิจที


เหมาะสมสําหรบัดําเนินงานแทนธุรกจิสื
อ เนื
องจากในเดอืนสงิหาคม 2562 บรษิทัย่อยของบรษิทัฯ คอื บรษิทั สปรงินิวส ์

เทเลวชิั 
น จํากดั ไดม้กีารยุตกิารดาํเนินธุรกจิสื
อโทรทศัน์ จงึเหน็ควรดําเนินการจดัหาธุรกจิใหม่เพื
อทดแทนธุรกจิสื
อที
ยุติ

การดาํเนินธุรกจิไปดงักล่าว และเป็นการกระจายการลงทุนไปในธุรกจิอื
นเพิ
มเตมิ รวมถงึการพจิารณาการลงทุนในธุรกจิ

ที
มสีนิทรพัย์ถาวร เนื
องจาก ปัจจุบนั บรษิทัฯ อยู่ในกลุ่มธุรกจิผูผ้ลติสื
อ ซึ
งไม่มสีนิทรพัยถ์าวร และมลูค่าของธุรกจิพึ
งพงิ

จากความสามารถของบุคลากรเป็นหลกั จงึมคีวามเสี
ยงในกรณีที
 บรษิทัฯ ไม่สามารถรกัษาบุคลากรที
มคีวามสามารถไว้

ได ้ทําใหบ้รษิทัฯ เลง็เหน็ถงึความจาํเป็นในการพจิารณาการลงทุนในธุรกจิที
มสีนิทรพัยถ์าวรเพิ
มเตมิ เพื
อเพิ
มมูลค่าของ

ธุรกจิและลดความเสี
ยงของมูลค่าธุรกจิที
พึ
งพงิจากความสามารถของบุคลากรเป็นหลกั โดยบรษิทัฯ ไดร้บัขอ้เสนอการ

ลงทุนมาหลายโครงการ โดยโครงการที
บริษัทฯให้ความสนใจมากที
สุดคือ โครงการลงทุนในธุรกิจโรงแรม Mercure 

Makkasan ซึ
งเป็นของบริษัท เว็ลธ์เวนเจอร์ส จํากัด (Wealth Ventures) เนื
องจากบริษัทฯเห็นว่าอุตสาหกรรมการ

ท่องเที
ยวของประเทศไทยยงัอยู่ในแนวโน้มที
ดี ซึ
งโรงแรมถือเป็นธุรกิจที
เกี
ยวขอ้งที
สําคญั อีกทั 4ง โรงแรม Mercure 

Makkasan ยงัตั 4งอยู่ในทาํเลที
ด ีโดยเฉพาะหากในอนาคต การดาํเนินการโครงการสามสนามบนิ โครงการรถไฟความเรว็

สูง รวมทั 4งโครงการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ มกักะสนั คอมเพลก็ซ์ แล้วเสรจ็ จะก่อใหเ้กดิประโยชน์แก่โรงแรมอย่างมาก 

อกีทั 4งลกัษณะธุรกจิดงักล่าวยงัสอดคล้องกบัทางแผนธุรกจิของบรษิทัฯ ที
จะกระจายการลงทุนไปในธุรกจิอื
น ซึ
งรวมถึง

พจิารณาการลงทุนในธุรกจิที
มสีนิทรพัยถ์าวร นอกจากนี4 บรษิทัฯ ยงัมโีอกาสที
จะไดป้ระโยชน์จากการใชส้ถานที
เพื
อจดั

อบรมแก่ธุรกจิที
เกี
ยวขอ้ง เช่น เครอืฐานเศรษฐกจิ เป็นตน้ 

Wealth Ventures เริ
มจดจดัตั 4งในปี พ.ศ. 2553 ในนาม บรษิทั แอลท ีเพน็ทาเคลิ โดยกลุ่มศรอีนิทราวานิช ทุน

จดทะเบยีนเริ
มต้น 1.00 ล้านบาท จํานวน 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ในปี พ.ศ. 2554 มทีุนจดทะเบยีน 10.00 

ล้านบาท โดยม ีนาย ธรรศพลฐ์ แบเลเวล็ด์ ถือหุ้นรอ้ยละ 50 ซึ
งในปีนี4 บรษิัทฯ (ในนาม แอลท ีเพน็ทาเคลิ) ได ้เขา้ทํา

สญัญาเช่าที
ดิน เพื
อก่อสร้างโรงแรม กับ การรถไฟแห่งประเทศไทย และเปลี
ยนชื
อบริษัทเป็น บรษิัท อูเบอะ จํากัด  

ต่อมาในปี 2556 บรษิัท ไดเ้พิ
มทุนจดทะเบยีนอกี 2 ครั 4ง จาก 10.00 ล้านบาทเป็น 350 และ 450 ล้านบาท ในปี 2556 

และ 2558 ตามลําดบั โดยในปี 2556 บริษัท ได้เปลี
ยนชื
อเป็นบริษัท เว็ลธ์ เวนเจอร์ส จํากัด มาจนถึงปัจจุบนั โดย

ประกอบธุรกิจโรงแรม ซึ
งโรงแรม Mercure Makkasan ได้เริ
มเปิดให้บริการเมื
อวันที
 30 เมษายน 2560 เป็นต้นมา 

(รายละเอยีดเพิ
มเตมิในเอกสารแนบ 2 บรษิทั เวล็ธ ์เวนเจอรส์ จาํกดั ) 

บรษิทัฯ จงึมอบหมายใหป้ระธานเจา้หน้าที
บรหิาร เป็นผูม้อีํานาจในการตดิต่อ เจรจา จา้งที
ปรกึษา และวางเงนิ

มดัจําแบบเรยีกคนืได ้โดยไม่มเีงื
อนไข ในวงเงนิไม่เกนิ 50.00 ล้านบาท สําหรบัการเขา้ทาํการศกึษาขอ้มลูอย่างละเอยีด 

(Due Diligence)  และหากผลการตรวจสอบสถานะเป็นที
พอใจ จงึนํามาเสนอใหท้ี
ประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณา

อนุมตัติ่อไป และดําเนินการตามหลกัเกณฑ์ และกฎหมายที
เกี
ยวขอ้ง โดยบรษิัทฯ มกีารเจรจากบัทางกรรมการบรษิัท

ของ Wealth Ventures  

ต่อเมื
อวนัที
 วนัที
 14 กุมภาพนัธ ์2563  บรษิทัฯ ไดม้กีารลงนามใน: 

� บนัทกึความเขา้ใจ เรื
อง การลงทุนในบรษิัท เวล็ธ์ เวนเจอร์ส จํากดั (“Wealth Ventures”) เพื
อแสดงความ

ประสงคท์ี
จะลงทุนใน Wealth Ventures ในสดัส่วนรอ้ยละ 40 ของจาํนวนหุน้ที
ชาํระแลว้ โดยบรษิทัฯ จะได้

ทําการตรวจสอบสถานะกิจการของบรษิัท ด้านกฎหมาย (Legal Due Diligence)  ด้านการเงนิและบญัช ี

(Financial and Accounting Due Diligence) และด้านภาษี  (Tax Due Diligence) รวมถึงการว่าจ้างผู้

ประเมนิอสิระฯ โดยบนัทกึความเขา้ใจมรีะยะเวลา 90 วนั ซึ
งบรษิทัฯ ไดม้กีารวางเงนิมดัจํา จาํนวน 42.00 

ล้านบาท ให้แก่ Wealth Ventures โดยมีนายชัยรตัน์ ขวญัปัญญาเป็นกรรมการผู้มีอํานาจลงนามของ 



รายงานความเหน็ที
ปรกึษาการเงนิอสิระ 

 ส่วนที
 1 - หน้า 2 

Wealth Ventures เป็นผูล้งนามในบนัทกึความเขา้ใจ เพื
อดาํเนินการจดัหาหุน้บรษิทั เวล็ธ ์เวนเจอรส์ จาํกดั 

ใหแ้ก่บรษิทัฯ 

� สญัญาจาํนําหุน้ระหว่างบรษิทัฯ และนายธเนศ พานิชชวีะ ในฐานะผูถ้อืหุน้ของ Wealth Ventures พรอ้มกบั

รบัมดัจําหุ้นของ Wealth Ventures จํานวน 700,000 หุ้น คิดเป็นสดัส่วนร้อยละ 15.56 ของจํานวนหุ้นที


ชําระแล้วของ Wealth Ventures ซึ
งเป็นส่วนที
นายธเนศถืออยู่  เพื
อเป็นประกันการคืนเงนิมดัจําจํานวน 

42.00 ล้านบาท ดังกล่าว ทั 4งนี4  นายธเนศ เป็นตัวแทนของ Wealth Ventures ที
ยินยอมให้หุ้นจํานวน

ดงักล่าวเพื
อจาํนํากบับรษิทัฯ เนื
องดว้ยหุน้ของนายธเนศมไิดต้ดิจาํนําอยู่กบัสถาบนัการเงนิ 

� ทั 4งนี4  ตามรายละเอียดในสัญญาซื4อขายหุ้นและใบรับรองการได้รับเงินมัดจําได้ระบุว่าทางผู้ขายคือ 

Cleveland หรือบุคคลที
ผู้ขายกําหนดได้รบัเงินมัดจํา จํานวน 42 ล้านบาทแล้ว ตามบันทึกความเข้าใจ

ดงักล่าว 

� ต่อมาเมื
อวนัที
 8 พฤษภาคม 2563 บรษิทัฯ ไดม้กีารลงนามในบนัทกึความเขา้ใจ ฉบบัแก้ไขเพิ
มเตมิครั 4งที
 

1 และสญัญาจํานําหุน้ ฉบบัแก้ไขเพิ
มเติมครั 4งที
 1 เพื
อขอขยายระยะเวลาของบนัทกึความเขา้ใจ และการ

จาํนําหุน้ออกไป ถงึวนัที
 30 มถิุนายน 2563 เนื
องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19  

 

โดยที
 Wealth Ventures ดําเนินธุรกิจประเภทโรงแรม รสีอร์ท และห้องชุด มทีรพัย์สนิหลกั คอื โรงแรมเมอร์

เคียว กรุงเทพ มักกะสัน (“โรงแรมเมอร์เคียว มักกะสัน” หรือ “โรงแรมฯ”) เป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว ตั 4งอยู่ที
ถนน

กําแพงเพชร 7 มกักะสนั เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยมีห้องพกัให้บรกิารทั 4งหมด 180 ห้อง และมีห้องประชุม 3 แห่ง

สําหรบัรองรบัการประชุมทางธุรกิจและกจิกรรมของบรษิทั นอกจากนี4 ทางโรงแรม ยงัมหี้องอาหาร 3 แห่ง ได้แก่ เดอะ 

สเตชั 
น (The Station) ซึ
งเปิดให้บรกิารตลอดวนั, เอ็ม ไวน์ เลาจน์ (M Wine Lounge) และเดอะ พูล บาร์ (The Pool 

Bar) 

โดยทรพัย์สนิอาคารสิ
งปลูกสรา้งของโรงแรมฯ เป็นอาคาร 29 ชั 4น พรอ้มดาดฟ้า พื4นที
ใช้สอย 17,293 ตาราง

เมตร ตั 4งอยู่บนที
ดนิโฉนดเลขที
 1204 เนื4อที
ดนิ 1-1-40.3 ไร่ (540.30 ตารางวา) ซึ
งอยู่ภายใต้สญัญาสทิธกิารเช่ากบัการ

รถไฟแห่งประเทศไทย เป็นระยะเวลา 28 ปี นับตั 4งแต่วนัที
 1 กุมภาพนัธ์ 2560 – 31 มกราคม 2588 (ปัจจุบนั ณ เดอืน

มถิุนายน 2563 เหลอืระยะเวลาเช่าประมาณ 24 ปี 8 เดอืน) อา้งถงึตามสญัญาเช่าที
ดนิเพื
อดําเนินการจดัหาผลประโยชน์

ที
บรเิวณย่านสถานีมกักะสนั เลขที
สญัญา 907538126 ลงวนัที
 4 กุมภาพนัธ์ 2554 และบนัทกึต่อท้ายสญัญาเช่าที
ดนิ 

เพื
อดําเนินการจัดหาผลประโยชน์ที
บริเวณย่านสถานีมักกะสัน (ครั 4งที
  1) เลขที
สัญญา 907540171 ลงวันที
 17 

กุมภาพนัธ์ 2554 และ (ครั 4งที
 2) เลขที
สญัญา 907580020 ลงวนัที
 3 เมษายน 2558 (รายละเอียดเพิ
มเติมใน ขอ้ 3.5 

รายละเอยีดของทรพัยส์นิที
จะไดม้า) 

 

ทั 4งนี4 เมื
อวนัที
 22 พฤษภาคม 2563 ที
ประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครั 4งที
 5/2563 ไดม้มีตเิหน็ชอบใหนํ้าเสนอ

ต่อที
ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครั 4งที
 1/2563 เพื
อพจิารณาอนุมตัใิหบ้รษิทัฯ 

1. เขา้ซื4อหุน้สามญัของบรษิทั เวล็ธ ์เวนเจอรส์ จาํกดั (“Wealth Ventures”) จาํนวนไม่เกนิ 1,800,000 หุน้ มูล

ค่าที
ตราไวหุ้น้ละ 100.00 บาท คดิเป็นสดัส่วนไม่เกนิรอ้ยละ 40.00 ของจาํนวนหุน้ที
ออกและชําระแลว้ของ 

Wealth Ventures มูลค่ารวมทั 4งสิ4นไม่เกิน 421.55 ล้านบาท (“รายการที
  1”) จากบริษัท Cleveland 

Universe Limited (“Cleveland” หรอื “ผูข้าย”) ซึ
งมผีูถ้อืหุน้ลําดบัสูงสุด (Ultimate Shareholder) คอื คุณ 

LOK TENG TENG DOROTHY ซึ
งเป็นนักธุรกจิชาวสงิคโปร์ และไม่มคีวามสมัพนัธใ์ด ๆ กบับรษิทัฯ และ

ไม่จดัเป็นบุคคลที
เกี
ยวโยงกนักบับรษิทัฯ 

2. ซื4อสิทธเิรยีกร้องในหนี4เงนิกู้ของ Wealth Ventures ตามสญัญากู้ยืมเงินระหว่าง Wealth Ventures และ

บรษิทั Cleveland Universe Limited ลงวนัที
 20 พฤษภาคม 2563 คดิเป็นจาํนวนไม่เกนิ 138.45 ลา้นบาท 



รายงานความเหน็ที
ปรกึษาการเงนิอสิระ 

 ส่วนที
 1 - หน้า 3 

(อา้งองิตามสญัญาเงนิกูย้มืระหวา่ง Wealth Ventures และบรษิทั Cleveland Universe Limited ลงวนัที
 20 

พฤษภาคม 2563 บรษิัทฯ สามารถเลอืกซื4อสทิธเิรยีกร้องในหนี4จํานวนเท่าใดก็ไดแ้ต่ไม่เกิน 138.45 ล้าน

บาท) โดยสทิธเิรยีกรอ้งในหนี4เงนิกู้ของ Wealth Ventures จะทําไดก้ต็่อเมื
อมกีารซื4อหุน้สามญัครบรอ้ยละ 

40 ในการซื4อขายครั 4งที
  2 รวมถึงจะต้องดําเนินการตามเงื
อนบังคับก่อนให้ครบถ้วน (Conditions 

Precedent) ตามที
ระบุไวใ้นสญัญาซื4อขายหุน้และสทิธเิรยีกรอ้งในหนี4   (“รายการที
 2”) 

รวม (รายการที
 1 และ 2) เป็นมลูค่าไม่เกนิ 560.00 ลา้นบาท 

 

นอกจากนี4 ที
ประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ ครั 4งที
 5/2563 ยงัไดม้มีตเิหน็ชอบใหนํ้าเสนอต่อที
ประชุมวสิามญัผู้

ถอืหุ้น ครั 4งที
 1/2563 เพื
อพจิารณาอนุมตัใิห้บรษิัทฯ เพิ
มทุนจดทะเบยีน โดยการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ
มทุนของบรษิัทฯ 

จาํนวน 9,698,216,032 หุน้ มูลค่าที
ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื
อเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัฯ ตามสดัส่วนการถอื

หุน้ (Rights Offering: RO) ในอตัราการจดัสรรหุน้ 7 หุน้สามญัเดมิต่อ 1 หุน้สามญัเพิ
มทุนใหม่ โดยมรีาคาเสนอขายหุน้

ละ 0.01 บาท ซึ
งผู้ถือหุ้นอาจจองซื4อหุ้นสามัญเพิ
มทุนเกินกว่าสิทธ ิหรือน้อยกว่าสิทธขิองตนตามอตัราที
กําหนดไว้

ขา้งตน้กไ็ด ้โดยถา้มเีศษหุน้ใหปั้ดเศษทิ4ง โดยมวีตัถุประสงคเ์พื
อนําเงนิบางส่วนจากการเพิ
มทุนครั 4งนี4 ไปใชใ้นการเขา้ทํา

รายซื4อหุน้สามญั และสทิธเิรยีกรอ้งในหนี4เงนิกู้ของ Wealth Ventures ในส่วนที
นอกเหนือจากเงนิมดัจาํครั 4งที
 1 ที
ไดว้าง

ไปแล้วจํานวน 42.00 ลา้นบาท และมดัจําครั 4งที
 2 ที
ชําระอกีจํานวน 26.04 ลา้นบาท ในวนัที
ลงนามในสญัญาซื4อขายหุน้

และสทิธเิรยีกร้องในหนี4 เมื
อวนัที
 25 พฤษภาคม 2563 (รายละเอียดเพิ
มเติมใน ขอ้ 3.6 แหล่งเงนิทุนที
ใช้ และวธิกีาร

ชาํระสิ
งตอบแทน)  

ทั 4งนี4 ตามสญัญาซื4อขายหุน้ และสทิธเิรยีกรอ้งในหนี4 บรษิทัฯ สามารถซื4อ 

(1) หุน้สามญัของ Wealth Ventures ไดข้ ั 4นตํ
าจํานวน 1,323,687 หุน้ คดิเป็นสดัส่วนขั 4นตํ
ารอ้ยละ 29.42 ของ

จํานวนหุ้นชําระแล้วของ Wealth Ventures (ทุนจดทะเบยีนชําระแล้วเท่ากบั 450 ล้านบาท แบ่งเป็น 4.5 

ล้านหุ้น มูลค่าที
ตราไว้หุ้นละ 100 บาท) แต่ไม่เกินจํานวน 1,800,000 หุ้น คดิเป็นสดัส่วนไม่เกินร้อยละ 

40.00 ของจาํนวนหุน้ที
ชาํระแลว้ของ Wealth Ventures ซึ
งบรษิทัฯจะมสีทิธแิต่งตั 4งกรรมการ 1 ท่านเมื
อซื4อ

หุน้สามญัของ Wealth Ventures ครบกําหนดขั 4นตํ
า 1,323,687 หุน้ คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 29.42 ของทุน

จดทะเบยีนชําระแล้วและมสีทิธแิต่งตั 4งกรรมการอกี 1 ท่านเมื
อซื4อหุ้นครบ 1,800,000 หุน้ คดิเป็นสดัส่วน

รอ้ยละ 40.00 ทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ และ 

(2) สทิธเิรยีกรอ้งในหนี4เงนิกู้จากผู้ถือหุ้นของ Wealth Ventures โดยขึ4นอยู่กบัจํานวนเงนิที
บรษิัทฯ จะได้รบั

จากการเพิ
มทุนใหแ้ก่ผู้ถอืหุ้นเดมิตามสดัส่วน (Right Offering) ตามวาระดงักล่าวขา้งต้น เงนิสดจากการ

จาํหน่ายบรษิทั กรนีเน็ต 1282 จาํกดั เงนิสดจากการจาํหน่ายทรพัยส์นิในอนาคตของบรษิทัฯ และการกูย้มื

จากสถาบนัการเงนิหรอืนักลงทุนในอนาคต (รายละเอยีดเพิ
มเติมในขอ้ 3.5.1 สรุปสาระสําคญัของสญัญา

ซื4อขายหุน้และสทิธเิรยีกรอ้งในหนี4) โดยบรษิทัฯ จะสามารถซื4อสทิธเิรยีกรอ้งในหนี4ได ้กต็่อเมื
อซื4อหุน้สามญั

ของ Wealth Ventures แลว้ 1,800,000 หุน้ คดิเป็นสดัส่วนไม่เกนิรอ้ยละ 40.00 ของจาํนวนหุน้ที
ชาํระแล้ว

ของ Wealth Ventures 

โดยเมื
อวนัที
 25 พฤษภาคม 2563 บรษิทัฯ ไดล้งนามในสญัญาซื4อขายหุน้และสทิธเิรยีกรอ้งในหนี4 และวางเงนิ

มดัจาํ งวดที
 2 จาํนวน 26.04 ลา้นบาท ใหแ้ก่บญัช ีEscrow ที
ผูข้ายกําหนด 

ทั 4งนี4 ในกรณีที
บรษิทัฯ และ Wealth Ventures ไดด้าํเนินการจนเงื
อนไขบงัคบัก่อนทั 4งหมดไดบ้รรลุหมดแลว้ 

หากบรษิทัฯไม่สามารถดาํเนินการซื4อหุน้สามญัของ Wealth Ventures ไดข้ ั 4นตํ
าจาํนวน 1,323,687 หุน้ คดิเป็นสดัส่วน

รอ้ยละ 29.42 ภายในวนัที
ทาํการซื4อขายเสรจ็สมบูรณ์ครั 4งที
 z จะดว้ยสาเหตุเช่น เงนิไม่เพยีงพอ หรอื สาเหตุอื
นใดที
เป็น

ความผดิของบรษิทัฯ ผูข้ายสามารถรบิเงนิมดัจาํจาํนวน 68.04 ลา้นบาท และบรษิทัฯจะตอ้งโอนคนืหุน้จาํนวน 700,000 

หุน้ใหแ้ก่นายธเนศ พานิชชวีะ 



รายงานความเหน็ที
ปรกึษาการเงนิอสิระ 

 ส่วนที
 1 - หน้า 4 

ทั 4งนี4 สามารถสรุปขั 4นตอนการดาํเนินการในการเขา้ทาํรายการไดด้งันี4 

ลาํดบั

ที� 
วนัที� ขั .นตอนการปฏิบติั 

1. 14 กมุภาพนัธ ์2563 

- บรษิทัฯ ลงนามในบนัทกึความเขา้ใจ เรื
อง การลงทุนใน Wealth Ventures 

โดยบนัทกึความเขา้ใจมรีะยะเวลา 90 วนั (ถงึประมาณวนัที
 15 พฤษภาคม 

2563)  

- บรษิทัฯ วางเงนิมดัจาํ จาํนวน 42.00 ลา้นบาท (งวดที
 1) 

- ลงนามในสญัญาจาํนําหุน้ กบันายธเนศ พานชิชวีะ ในการจาํนําหุน้ Wealth 

Ventures จาํนวน 700,000 หุน้ เพื
อเป็นประกนัการคนืเงนิมดัจาํ 

- บรษิทัฯ เริ
มดาํเนินการตรวจสอบขอ้มลูดา้นกฎหมาย บญัชแีละการเงนิ และ

ทางภาษ ี

2. 8 พฤษภาคม 2563 

- บริษัทฯ ลงนามในบนัทึกความเข้าใจ เรื
อง การลงทุนใน Wealth Ventures 

ฉบบัแกไ้ขเพิ
มเตมิครั 4งที
 1  

- บรษิทัฯ ลงนามในสญัญาจาํนําหุน้ ฉบบัแกไ้ขเพิ
มเตมิครั 4งที
 1 เพื
อขยาย

ระยะเวลาของบนัทกึความเขา้ใจ และสญัญาจาํนําหุน้ออกไปถงึวนัที
 30 

มถิุนายน 2563 

3. 22 พฤษภาคม 2563 

- ที
ประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ มมีตอินุมตัใิหนํ้าเสนอต่อที
ประชมุผูถ้อืหุน้เพื
อ

พจิารณาอนุมตัใิหบ้รษิทัฯ เขา้ทาํรายการไดม้าซึ
งสนิทรพัย ์ในการซื4อหุน้ ไม่

เกนิรอ้ยละ 40 และสทิธเิรยีกรอ้งในหนี4ของ Wealth Ventures 

4. 25 พฤษภาคม 2563 
- ลงนามในสญัญาซื4อขายหุน้และสทิธเิรยีกรอ้งในหนี4 

- บรษิทัฯ วางเงนิมดัจาํ จาํนวน 26.04 ลา้นบาท (งวดที
 2) 

5. 11 มถิุนายน 2563 
วนักําหนดรายชื
อผูถ้อืหุน้ที
มสีทิธเิขา้ร่วมการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 

ครั 4งที
 1/2563 (Record Date) 

6. 24 กรกฎาคม 2563 

ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ครั 4งที
 1/2563 เพื
ออนุมตัวิาระดงันี4 

- การเขา้ทาํรายการไดม้าซึ
งสนิทรพัย ์ในการซื4อหุน้ และสทิธเิรยีกรอ้งในหนี4ของ 

Wealth Ventures 

- การเพิ
มทุนใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิ (Right Offering) 

- การเพิ
มทุนแบบมอบอํานาจทั 
วไป (General Mandate)  

กรณีผูถ้อืหุน้อนุมตักิารเขา้ทาํรายการ 

- หากผูถ้อืหุน้อนุมตักิารเขา้ทาํรายการ จะมกีารปลดจาํนําหุน้จาํนวน 700,000 

หุน้ ที
จาํนําโดยนายธเนศ พานชิชวีะ และ 

- บรษิทัฯ จะไดร้บัการโอนหุน้จาํนวน 290,527 หุน้ จากบรษิทั Cleveland 

Universe Limited (“Cleveland” หรอื “ผูข้าย”) คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 6.46 

ของจาํนวนหุน้ที
ชาํระแลว้ของ Wealth Ventures 

กรณีผูถ้อืหุน้ไม่อนุมตักิารเขา้ทาํรายการ 

- ผูข้าย ชาํระคนืเงนิมดัจาํจาํนวน 68.04 ลา้นบาท คนืใหบ้รษิทัฯ และบรษิทัฯ 

จะโอนคนืหุน้จาํนวน 700,000 หุน้ ใหแ้ก่นายธเนศ พานิชชวีะ ภายใน 1 เดอืน 

7. 4 สงิหาคม 2563 ปิดสมุดทะเบยีน ผูม้สีทิธไิดเ้พิ
มทุนตามสดัส่วน (Right Offering)  



รายงานความเหน็ที
ปรกึษาการเงนิอสิระ 

 ส่วนที
 1 - หน้า 5 

ลาํดบั

ที� 
วนัที� ขั .นตอนการปฏิบติั 

8. 20 – 26 สงิหาคม 2563 
ระยะเวลาการจองซื4อหุน้สามญัเพิ
มทุนตามสดัส่วน (Right Offering) ระยะเวลา

จองซื4อไม่น้อยกว่า 5 วนัทาํการ 

9. 

15 กนัยายน 2563  

(หรอืวนัอื
นใดที
คู่สญัญา

ไดต้กลงกนั) 

วนัที
การซื4อขายเสรจ็สมบูรณ์ ครั 4งที
 1 

- ชาํระเงนิค่าหุน้ Wealth Ventures งวดที
 3 จาํนวนประมาณ 241.96 ล้านบาท 

- รบัโอนหุน้สามญัของ Wealth Ventures จาํนวนขั 4นตํ
ารวมจาํนวน 1,323,687 

หุน้ คดิเป็นสดัส่วนขั 4นตํ
ารอ้ยละ 29.42 ของจาํนวนหุน้ชาํระแลว้ของ Wealth 

Ventures (Minimum Sale Shares) 

- โดยจาํนวนขั 4นตํ
าดงักล่าว ไดร้วมถงึจาํนวนหุน้ 290,527 หุน้ หรอืคดิเป็น

สดัส่วนรอ้ยละ 6.46 ของจาํนวนหุน้ที
ชาํระแลว้ของ Wealth Ventures ที
บรษิทั

ฯ จะไดร้บัโอน เมื
อผูถ้อืหุน้อนุมตักิารเขา้ทาํรายการ ณ วนัประชุมวสิามญัผูถ้อื

หุน้ของบรษิทัฯ 

- ทั 4งนี4 ในกรณีที
บรษิทัฯ และ Wealth Ventures ไดด้าํเนินการจนเงื
อนไขบงัคบั

ก่อนทั 4งหมดไดบ้รรลุหมดแลว้ หากบรษิทัฯไม่สามารถดาํเนินการซื4อหุน้สามญั

ของ Wealth Ventures ไดข้ ั 4นตํ
าจาํนวน 1,323,687 หุน้ คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 

29.42 ภายในวนัที
ทาํการซื4อขายเสรจ็สมบูรณ์ครั 4งที
 z จะดว้ยสาเหตุเช่น เงนิ

ไม่เพยีงพอ หรอื สาเหตุอื
นใดที
เป็นความผดิของบรษิทัฯ ผูข้ายสามารถรบิเงนิ

มดัจาํจาํนวน 68.04 ลา้นบาท และบรษิทัฯจะตอ้งโอนคนืหุน้จาํนวน 700,000 

หุน้ใหแ้ก่นายธเนศ พานิชชวีะ 

10. 19 พฤศจกิายน 2563 

(หรอืวนัอื
นใดที
คู่สญัญา

ไดต้กลงกนั) 

วนัที
การซื4อขายเสรจ็สมบูรณ์ ครั 4งที
 2 

- ชาํระเงนิค่าหุน้ Wealth Ventures งวดที
 4 จาํนวนไม่เกนิ 250.00  ลา้นบาท 

(ขึ4นอยู่กบัแหล่งเงนิทุนที
บรษิทัฯ หาได)้ โดยบรษิทัฯ สามารถเลอืกที
จะซื4อ

เฉพาะหุน้สามญัของ Wealth Ventures หรอืซื4อทั 4งหุน้สามญั และสทิธิ

เรยีกรอ้งในหนี4กไ็ด ้ (แต่ตอ้งซื4อหุน้สามญัใหค้รบรอ้ยละ 40 ของจาํนวนหุน้ที


ชาํระแลว้ก่อน) 

- รบัโอนหุน้สามญัของ Wealth Ventures จาํนวนไม่เกนิ 476,313 หุน้ คดิเป็น

สดัส่วนไม่เกนิรอ้ยละ 10.58 ของจาํนวนหุน้ที
ชาํระแลว้ของ Wealth Ventures 

(Option Shares) และ/หรอื 

- โอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนี4เงนิกู ้จาํนวนไม่เกนิ 138.45 ลา้นบาท ตามสดัส่วนที


ตอ้งการ (ขึ4นอยู่กบัแหล่งเงนิทุนที
บรษิทัฯ หาได)้  

 

โดยก่อนการซื4อขายเสรจ็สมบูรณ์ ผูข้ายมหีน้าที
ตอ้งดาํเนินการใหเ้งื
อนไขก่อน (Condition Precedent) เสรจ็สมบูรณ์ดงันี4 

เงื�อนไขบงัคบัก่อน สถานะปัจจบุนั 

1. บรษิทัฯ ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากที
ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้

ของบรษิทัฯ และคณะกรรมการของบรษิทัฯ ในการ

ซื4อขาย และรบัโอนทรพัยส์นิตามสญัญาซื4อขายหุน้

และหนี4 และ/หรอื การดาํเนินการอื
นใดภายใตส้ญัญา

- เมื
อวนัที
 22 พฤษภาคม 2563 ที
ประชมุ

คณะกรรมการของ NEWS อนุมตักิารเขา้ทาํ

ธุรกรรมดงักล่าวแลว้ 

- ปัจจบุนั NEWS อยู่ระหว่างการจดัเตรยีมเอกสาร 



รายงานความเหน็ที
ปรกึษาการเงนิอสิระ 

 ส่วนที
 1 - หน้า 6 

ซื4อขายหุน้และหนี4 เพื
อส่งหนังสอืเชญิประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ใหแ้ก่ผูถ้อื

หุน้ของ NEWS ณ วนัที
 2 กรกฎาคม 2563 และรอ

การจดัประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ของ NEWS ณ วนัที
 

24 กรกฎาคม 2563 เพื
อพจิารณาอนุมตักิารเขา้ทาํ

ธุรกรรมดงักล่าว 
2. Wealth Ventures ต้ อ งได้ รับ ค วาม ยิน ยอม จาก

ธนาคารออมสนิ จํากดั (มหาชน) เนื
องจากจะมีการ

เปลี
ยนแปลงผู้ถือหุ้นของ Wealth Ventures ตามที


ระบุในสญัญากู้ยมืเงนิระหว่าง Wealth Ventures (ใน

ฐานะผู้กู้) และธนาคารออมสนิ จํากัด (มหาชน) (ใน

ฐานะผู้ ให้กู้ ) ฉบับลงวันที
  19 กุมภาพันธ์ 2559 

สําหรบัจํานวนเงิน 220,000,000 บาท และฉบับลง

วัน ที
  27 สิ งห าค ม  2561 สํ าห รับ จํ าน ว น เงิน 

35,000,000 บ าท  (โดยธนาคารออมสิน  จํ ากัด 

(มหาชน) จะใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 60 วนั ในการ

พจิารณาใหค้วามยนิยอมดงักล่าว) 

Wealth Ventures อยู่ระหว่างการหารือและจดัเตรยีม

เอกสาร เพื
อขอความยินยอมจากธนาคารออมสนิและรอ

ผลการอนุมตัิของที
ประชุมผู้ถือหุ้นของบรษิัทฯ โดยคาด

ว่าจะได้รบัความยินยอมดังกล่าวก่อนวนัที
การซื4อขาย

เสรจ็สมบูรณ์ 

สําหรับหุ้นสามัญของ  Wealth Ventures ที
บริษัทฯ จะ

ได้มานั 4น บริษัทฯ จําเป็นต้องจํานําหุ้นของ  Wealth 

Ventures ตามสดัส่วนเพื
อเป็นหลกัประกนัใหแ้ก่ธนาคาร

ออมสนิตามสญัญากู้เงนิ 220 ล้านบาท ระหว่าง Wealth 

Ventures ในฐานะผูกู้้ และธนาคารออมสนิ ในฐานะผูใ้หกู้ ้

ลงวนัที
 19 กุมภาพนัธ์ 2559 และสญัญากู้เงนิจํานวน 35 

ล้านบาท ลงวนัที
 27 สิงหาคม 2561 เนื
องจากสัญญากู้

เงินทั 4งสองฉบับได้ระบุ เงื
อนไขให้  Wealth Ventures 

ดาํเนินการใหม้กีารจาํนําหุน้รอ้ยละ 75 ของหุน้ใน Wealth 

Ventures เพื
อเป็นหลกัประกนัสําหรบัเงนิที
กู้ยมืดงักล่าว 

ดังนั 4น  บ ริษัทฯ  จึงจํ าเป็นต้องจํ านํ าหุ้ น ใน  Wealth 

Ventures ตามสดัส่วนรอ้ยละ 75 ของหุน้ที
บรษิัทฯ ไดม้า

เช่นเดยีวกนั  

 

ข้อดีของการเข้าทาํรายการ 

1. เป็นการลงทุนในบรษิทัที
เป็นเจา้ของโรงแรมที
ตั 4งอยู่ในทาํเลที
ด ี และมศีกัยภาพในการเตบิโตในอนาคต 

เนื
องจากตั 4งอยู่ใจกลางเมอืงใกลถ้นนสาํคญัหลายสาย ไดแ้ก่ ถนนสุขมุวทิ ถนนเพชรบุร ี ถนนอโศกมนตร ี และ

ถนนรชัดาภเิษก อยู่ใกลก้บัสถานีรถไฟมกักะสนั และสถานีรถไฟฟ้าใตด้นิเพชรบุรขีองรถไฟฟ้าใตด้นิสายสนํี4า

เงนิ ซึ
งห่างจากสถานีอโศกที
สามารถเชื
อมต่อกบัรถไฟฟ้า MRT ที
จะตดัผา่นถนนสุขมุวทิ เขา้สู่ศูนยก์ลางธุรกจิ

ของกรุงเทพฯ ได ้ นอกจากนี4 ที
ตั 4งของโรงแรมเมอรเ์คยีว มกักะสนั ยงัอยู่ใกลก้บัที
ดนิมกักะสนัของการรถไฟ

แห่งประเทศไทย ซึ
งในอนาคตจะเป็นศูนยก์ลางของรถไฟความเรว็สงู ที
เชื
อมต่อ 3 สนามบนิ ไดแ้ก่ สนามบนิ

สุวรรณภูม ิ สนามบนิดอนเมอืง และสนามบนิอู่ตะเภา ซึ
งเชื
อมต่อกรุงเทพฯ กบัเขตเศรษฐกจิพเิศษภาค

ตะวนัออก (EEC) ซึ
งมเีงนิลงทุนประมาณกว่า 2 แสนลา้นบาท 

2. ทรพัยส์นิหลกัคอื โรงแรมเมอรเ์คยีว มกักะสนั อยูใ่นสภาพดเีนื
องจากเพิ
งก่อสรา้งเสรจ็และเปิดดาํเนินงานใน

เดอืนเมษายน 2560 อาคารจงึมอีายุเพยีง 3 ปี และอยูใ่นสภาพที
ด ี จงึมศีกัยภาพในการดาํเนินธุรกจิไดอ้กี

ยาวนาน และมภีาระในการซ่อมบํารุงตํ
า 

3. การเขา้ทาํรายการในครั 4งนี4ของบรษิทัฯ จะส่งผลใหบ้รษิทัฯ มโีอกาสลงทุนในธุรกจิโรงแรม และการท่องเที
ยวที
มี

โอกาสในการเตบิโตในระยะยาว เป็นการกระจายความเสี
ยง เนื
องจากธุรกจิดา้นสื
อที
บรษิทัฯดาํเนินมาหลายปี 



รายงานความเหน็ที
ปรกึษาการเงนิอสิระ 

 ส่วนที
 1 - หน้า 7 

อยู่ในภาวการณ์แขง่ขนัที
สงู เนื
องจากพฤตกิรรมผูบ้รโิภคที
หนัมาสนใจสื
อทางอนิเทอรเ์น็ตแทน  อย่างไรกต็าม 

ธุรกจิโรงแรมจะยงัไดร้บัผลกระทบจากการระบาดของไวรสั COVID-19 แต่สถานการณ์ในประเทศกําลงัดขีึ4น

อย่างต่อเนื
องเป็นลําดบั โดยล่าสุดรฐับาลไดเ้ริ
มมกีารผ่อนคลาย ใหห้ลายธุรกจิสามารถเปิดดาํเนินการไดแ้ลว้ 

ภายใตม้าตรการป้องกนัการแพร่ระบาด ในส่วนของโรงแรมเมอรเ์คยีว มกักะสนั คาดว่าจะเปิดใหบ้รกิารในวนัที
 

1 กรกฎาคม 2563 

4. นอกจากนี4 ในอดตี NEWS และบรษิทัฯ ในเครอื เช่น ฐานเศรษฐกจิ ซึ
งมกีารจดัอบรม และสมัมนาหลายครั 4งใน

แต่ละปี ทาํใหภ้ายหลงัการเขา้ทาํรายการ บรษิทัฯ สามารถใชบ้รกิารของโรงแรมเมอรเ์คยีว มกักะสนั ในการจดั

งานอเีวน้ทต์่างๆ ได ้ ดงันั 4น การลงทุนของบรษิทัฯ ในครั 4งนี4 ถอืไดว้่าเป็นการลงทุนในธุรกจิที
สามารถช่วย

สนับสนุนธุรกจิอื
นในเครอืของ NEWS  อย่างไรกต็าม หากมกีารเขา้ใชบ้รกิารโรงแรม เมอรเ์คยีว มกักะสนั 

บรษิทัฯ จะยงัคงปฏบิตัติามเงื
อนไขการคา้ปกต ิและใชบ้รกิารตามราคาตลาดตามหลกั Arm length basis 

ข้อเสียของการเข้าทาํรายการ 

1. เป็นการลงทุนในธุรกิจใหม่ ที
บริษัทฯ ยงัไม่มีประสบการณ์ และความชํานาญ อย่างไรก็ตาม เนื
องจากการ

ดําเนินงานหลกัของโรงแรม จะเป็นการว่าจา้งผู้บรหิารโรงแรมเครอืข่าย (Chain) ในเครอืแอคคอร ์(Accor) ซึ
ง

เป็นผูเ้ชี
ยวชาญในการบรหิารโรงแรมชั 4นนําของโลก โดยใชแ้บรนด์เมอรเ์คยีว โดยมรีะยะเวลาสญัญาจา้งบรหิาร 

20 ปี นอกจากนี4 บรษิัทฯ ไดม้กีารแต่งตั 4ง นายประพฒัน์ ยอขนัธ์ เป็นกรรมการ และประธานเจา้หน้าที
บรหิาร

ใหม่ ซึ
งมปีระสบการณ์ในการบรหิารโรงแรมของ บรษิัท เอควิ เอสเตท จํากดั (มหาชน) และธุรกิจเกี
ยวกับ

อาหารและเครื
องดื
ม และนายวโิรจน์ วชริเดชกุล ซึ
งมปีระสบการณ์ด้านการตลาด และประชาสมัพนัธ์ ทําให้

บรษิทัฯ ในฐานะหนึ
งในผูถ้อืหุน้ใหญ่ของ Wealth Ventures สามารถมส่ีวนร่วมในการบรหิาร และพฒันาธุรกจิ

โรงแรมของ Wealth Ventures ไดอ้ย่างต่อเนื
อง 

2. โรงแรม ตั 4งอยู่บนที
ดนิสทิธกิารเช่าระยะเวลา 28 ปี ซึ
งจะตกเป็นของผูใ้หเ้ช่าที
ดนิเมื
อครบสญัญา หากไม่มกีาร

ต่ออายุสญัญาเช่าที
ดนิ ซึ
งหากครบกําหนดสญัญา หรอืยกเลกิสญัญา และ Wealth Ventures ไม่สามารถเจรจา

เงื
อนไขในการต่อสญัญาสิทธิการเช่าที
ดินกับการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ ทรพัย์สินทั 4งหมดของ  Wealth 

Ventures จะตกเป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทย และ Wealth Ventures จะไม่มธีุรกจิ และผลการดําเนินงาน

ต่อไป ซึ
งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อบรษิทัฯ ในฐานะผูถ้อืหุน้ ทาํใหอ้าจถูกพจิารณาตั 4งดอ้ยค่าเงนิลงทุน  

อย่างไรก็ตาม การลงทุนในสิทธิการเช่า ก็มีผลดีในแง่ของเงนิลงทุนค่าที
ดินของ Wealth Ventures 

ภายใต้สญัญาเช่าจะตํ
ากว่าการซื4อที
ดนิ เป็นการลดภาระการหาแหล่งเงนิทุนเพื
อใช้พฒันาโครงการโรงแรม 

นอกจากนี4 ตามสญัญาสิทธกิารเช่าที
ดนิระบุว่า Wealth Ventures ในฐานะผู้เช่า ยงัมโีอกาสในการเจรจาต่อ

สญัญาสทิธกิารเช่าที
ดนิได้ ภายใต้การเจรจาในอนาคต ซึ
งในอดตีที
ผ่านมากม็ผีู้เช่าหลายราย ที
เช่าพื4นที
จาก

การรถไฟแห่งประเทศไทย สามารถต่อสญัญาเช่าได้เมื
อครบสญัญา เช่น ที
ดินบรเิวณศูนย์การค้าเซ็นทรลั

ลาดพรา้ว ที
ดนิบรเิวณโรงแรม The Twin Towers Hotel ถนนพระรามหก เป็นตน้ 

3. หากธุรกจิของ Wealth Ventures ดาํเนินการไม่เป็นไปตามที
คาดหมาย อาจมผีลกระทบต่อการดําเนินงานของ

บรษิทัฯโดยรวม โดยธุรกจิโรงแรมจะได้รบัผลกระทบจากการระบาดของไวรสั COVID-19 โดยตามงบการเงนิ

ล่าสุด ปี 2562 Wealth Ventures มีผลการดําเนินงานขาดทุนสุทธิ และในปี 2563 Wealth Ventures ได้รับ

ผลกระทบโดยตรงจากการระบาดของไวรสั COVID-19 ทําให้ต้องปิดการให้บรกิารเป็นการชั 
วคราว ในเดอืน

เมษายน - มถิุนายน 2563 แม้จะสามารถเปิดให้บรกิารได้ในเดอืนกรกฎาคม 2563 แต่หากสถานการณ์ยงัไม่

กลบัคนืสู่สภาวะปกต ิจะทําใหผ้ลการดําเนินงานปี 2563 ขาดทุนสุทธ ิและอาจต่อเนื
องอกีในอนาคต ดงันั 4น ใน

กรณีที
ผลดําเนินการของ Wealth Ventures ไม่เป็นไปตามที
คาดหมาย อาจมผีลกระทบต่อการดําเนินงานของ

บรษิทัฯ ตามสดัส่วนการถอืหุน้ และอาจไม่สามารถชาํระคนืหนี4เงนิกูผู้ถ้อืหุน้ตามสดัส่วนการถอืหุน้ไดต้ามแผนที


คาดการณ์ไว ้
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อย่างไรกต็าม การที
บรษิทัฯ เขา้ลงทุนใน Wealth Ventures เนื
องจากคาดการณ์ว่า ธุรกจิโรงแรมเมอร์

เคยีว มกักะสนั จะมผีลการดําเนินงานดขีึ4น จากการที
ผู้บรหิารของบรษิัทฯ จะเขา้ไปมส่ีวนร่วมในการบรหิาร 

และดําเนินธุรกิจ โดยคาดการณ์ว่าทําเลที
ตั 4งบรเิวณมกักะสนั ซึ
งเป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทย จะมกีาร

พฒันาเป็นโครงการมกิซ์ยูสขนาดใหญ่ (ภายใต้ชื
อที
เรยีกในข่าวว่า มกักะสนั คอมเพล็กซ์) และเป็นศูนย์กลาง

ของรถไฟความเรว็สูง ที
เชื
อมต่อ 3 สนามบนิ ได้แก่ สนามบนิสุวรรณภูม ิสนามบนิดอนเมอืง และสนามบินอู่

ตะเภา ซึ
งเชื
อมต่อกรุงเทพฯ กับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC)  ซึ
งคาดว่าจะมีการพัฒนาที
ดิน

ดงักล่าว และโดยรอบอย่างมนีัยสาํคญั 

4. บรษิัทฯ จะถือหุ้นไม่ถึงร้อยละ 50 ของจํานวนหุ้นที
ชําระแล้วของ Wealth Ventures เนื
องจากในการลงทุน 

Wealth Ventures ในครั 4งนี4 บรษิัทฯ จะถอืหุน้ในสดัส่วนไม่ตํ
ากว่ารอ้ยละ 29.42 และไม่เกนิรอ้ยละ 40.00 ของ

จํานวนหุ้นที
ชําระแล้วของ Wealth Ventures ขึ4นอยู่กบัแหล่งเงนิทุนที
บรษิัทฯ จะหาได้ในอนาคต ซึ
งในแต่ละ

กรณีจะมผีลกระทบต่อบรษิทัฯ ดงันี4 

 

เรื�อง กรณีขายเสรจ็สมบูรณ์ ครั .งที� 1 (ขั .นตํ�า) 

(15 กนัยายน 2563) 

กรณีการซื.อขายเสรจ็สมบูรณ์ ครั .งที� 2  

(ขั .นสูงสุด) 

(19 พฤศจิกายน 2563) 

สดัส่วนการถือหุ้น 

และสิทธิเรียกร้องใน

หนี. 

ไม่ตํ
ากว่ารอ้ยละ 29.42  

ของจาํนวนหุน้ที
ชาํระแลว้  

ไม่เกนิรอ้ยละ 40.00 

ของจาํนวนหุน้ที
ชาํระแลว้ / หนี4เงนิกูผู้ถ้อืหุน้ 

จาํนวน

คณะกรรมการ

กรรมการ 

มทีั 4งหมด 3 คน  

- มาจากผูถ้อืหุน้กลุ่ม ก. (ซึ
งเป็นผูถ้อืหุน้เดมิ

ของ Wealth Ventures) 2 คน  

- ผูถ้อืหุน้กลุ่ม ข. (บรษิทัฯ ) 1 คน  

มทีั 4งหมด 5 คน  

- มาจากผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. (ซึ
งเป็นผู้ถือหุ้น

เดมิของ Wealth Ventures) 3 คน  

- ผูถ้อืหุน้กลุ่ม ข. (บรษิทัฯ ) 2 คน 

กรรมการผู้มีอาํนาจ

ลงนาม 

2 คน มาจากผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. 1 คน และ 

กลุ่ม ข. 1 คน  

2 คน มาจากผูถ้อืหุน้กลุ่ม ก. 1 คน และ กลุ่ม 

ข. 1 คน  

 

ข้อดีของการไม่เข้าทาํรายการ 

1. บรษิทัฯ ไม่มคีวามเสี
ยงจากการลงทุนในธุรกจิที
ไม่มปีระสบการณ์ โดยจะต้องพึ
งพาธุรกจิเดมิ และมคีวามเสี
ยง

ของธุรกจิเดมิต่อไป 

2. บริษัทฯ อาจไม่ต้องเพิ
มทุนหรอืกู้เงนิ เพื
อมาลงทุนใน Wealth Ventures และทําให้บรษิัทฯ มีเงนิทุนสํารอง

สําหรบัหมุนเวยีนกิจการต่อไป หรอืเพื
อใช้ในการลงทุนโครงการอื
นๆ ในอนาคต ที
อาจมคีวามเสี
ยงน้อยกว่า 

และ/หรอืใหอ้ตัราผลตอบแทนที
ดกีว่า และไม่มภีาระตอ้งชาํระเงนิกูแ้ละดอกเบี4ย 

ข้อเสียของการไม่เข้าทาํรายการ  

1. เสยีโอกาสในการลงทุนในทรพัยส์นิโรงแรม ซึ
งตั 4งอยู่บนที
ดนิบรเิวณมกักะสนัของการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ
ง

ในอนาคตบรเิวณดงักล่าวจะพฒันาเป็นโครงการมกิซ์ยูสขนาดใหญ่ และเป็นศูนย์กลางของรถไฟความเรว็สูง ที


เชื
อมต่อ 3 สนามบิน ได้แก่ สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินดอนเมือง และสนามบินอู่ตะเภา ซึ
งเชื
อมต่อ

กรุงเทพฯ กบัเขตเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) 

2. บรษิทัฯ เสยีโอกาสในการกระจายความเสี
ยงจากการลงทุนไปยงัธุรกจิโรงแรม เพื
อลดความเสี
ยงจากการพึ
งพา

ธุรกจิสื
อ 
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3. บรษิทัฯ จะมคีวามเสี
ยงจากการอาจไมไ่ดร้บัเงนิมดัจาํคนื หรอืไดร้บัชา้ หากบรษิทัฯ ไม่เขา้ทาํรายการ เนื
องจาก

ที
ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ไม่อนุมตักิารเขา้ทาํรายการ ทาํใหบ้รษิทัฯ ตอ้งเรยีกคนืเงนิมดัจาํ ส่งผลใหบ้รษิทัฯ 

อาจมคีวามเสี
ยงหากผูข้ายไม่โอนเงนิมดัจําดงักล่าวคนื และต้องดําเนินการฟ้องรอ้งเพื
อเรยีกเงนิมดัจําดงักล่าว 

ซึ
งอาจตอ้งใชร้ะยะเวลาในการดาํเนินการในศาล 

อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ ไดร้บัมดัจาํหุน้ของ Wealth Ventures จาํนวน 700,000 หุน้ คดิเป็นสดัส่วนรอ้ย

ละ 15.56 ของจาํนวนหุน้ที
ชาํระแลว้ของ Wealth Ventures เพื
อเป็นประกนัการคนืเงนิมดัจาํจาํนวน 42.00 ลา้น

บาท ดงักล่าว ตามสญัญาจาํนําหุน้ ลงวนัที
 14 กุมภาพนัธ ์2563 และและฉบบัแกไ้ขเพิ
มเตมิ ครั 4งที
 1 ลงวนัที
 8 

พฤษภาคม 2563 ระหว่างบรษิัทฯ และนายธเนศ พานิชชวีะ ในฐานะผู้ถือหุ้นของ Wealth Ventures ดงันั 4น 

หากมกีารฟ้องรอ้ง บรษิทัฯ จะมหีลกัประกนัดงักล่าวในการเรยีกรอ้งเงนิมดัจาํคนื ซึ
งจากมลูค่าที
ประเมนิโดยที


ปรกึษาฯ มลูค่าของหุน้ตามสดัส่วนที
ไดจ้าํนําไวก้บับรษิทัฯ จะมากกว่า มลูค่าเงนิมดัจาํจาํนวน 68.04 ลา้นบาท 

 

ความเสี�ยงจากการเข้าทาํรายการ 

1. ความเสี
ยงจากการที
บรษิทัฯ อาจจะไม่สามารถหาแหล่งเงนิทุนเพยีงพอในการเขา้ทํารายการ เนื
องจากการเขา้

ทํารายการในครั 4งนี4 บรษิัทฯ จะต้องชําระเงนิทั 4งหมด 560.00 ล้านบาท แม้บรษิัทฯ จะชําระเงนิมดัจําไปแล้ว 

68.04 ล้านบาท แต่บรษิัทฯ จะต้องชําระเงนิส่วนที
เหลืออีกถึง 491.96 ล้านบาท แบ่งเป็น การซื4อขายเสร็จ

สมบูรณ์ครั 4งที
 1 จํานวน 241.96 ล้านบาท และครั 4งที
 2 จํานวน 250.00 ล้านบาท ดงันั 4น จงึต้องอาศยัแหล่ง

เงนิทุนจากการเพิ
มทุนใหแ้ก่ผู้ถอืหุ้นเดมิ (Right Offering) เงนิสดจากการจําหน่ายทรพัย์สนิของบรษิัทฯ และ

จากการกูย้มืจากสถาบนัการเงนิหรอืจากนักลงทุน  

2. ความเสี
ยงจากการถูกรบิเงนิมดัจํา เนื
องจากในสญัญาจะซื4อจะขายไดร้ะบุไว ้กรณีที
การทํารายการ ผูข้ายมไิด้

เป็นผู้ผดิสญัญา และเงื
อนไขบงัคบัก่อนได้บรรลุแล้ว แต่หากบรษิัทฯไม่สามารถดําเนินการซื4อหุ้นสามญัของ 

Wealth Ventures ไดข้ ั 4นตํ
าจาํนวน 1,323,687 หุน้ คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 29.42 ภายในวนัที
ทาํการซื4อขายเสรจ็

สมบูรณ์ครั 4งที
 z ผู้ขายสามารถริบเงินมัดจําจํานวน 68.04 ล้านบาท และบริษัทฯจะต้องโอนคืนหุ้นจํานวน 

700,000 หุน้ใหแ้ก่นายธเนศ พานิชชวีะ อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ คาดว่าจะสามารถหาแหล่งเงนิทุนเพื
อมาชําระ

ค่าหุ้นสําหรบัการซื4อขายให้เสร็จสมบูรณ์ในครั 4งที
  1 ได้ โดยได้เตรียมเงินจากการเพิ
มทุน เงินสดจากการ

จาํหน่ายทรพัยส์นิฯ และจากการกูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิหรอืนักลงทุน 

3. ความเสี
ยงจากค่าเสยีโอกาสในกรณีที
ไม่ไดร้บัเงนิมดัจําคนื เนื
องจากบรษิัทฯไดช้ําระเงนิมดัจํางวดที
 1 และ 2 

รวมเป็นเงนิจํานวนประมาณ 68.02 ล้านบาทให้แก่ผู้ขายแล้ว กรณีที
ที
ประชุมผู้ถือหุ้นบรษิัทฯไม่อนุมตัิ หรอื

ผูข้ายไม่สามารถบรรลุเงื
อนไขบงัคบัก่อน จนทาํใหก้ารทาํรายการครั 4งนี4ตอ้งยกเลกิไป จะทาํใหบ้รษิทัฯสญูเสยีค่า

เสยีโอกาสจากการนําเงนิมดัจําดงักล่าวไปลงทุนดา้นอื
นที
สามารถสรา้งประโยชน์ใหก้บับรษิทัฯ อย่างไรกต็าม 

การทาํรายการดงักล่าวถอืเป็นความเสี
ยงตามปกตใินการทาํธุรกจิที
เกดิขึ4นได ้ 

4. ความเสี
ยงจากกระแสเงนิสดในอนาคตของ Wealth Ventures อาจไม่เพยีงพอในการชาํระคนืเงนิกู้จากผูถ้อืหุน้ 

และจ่ายเงนิปันผล หรอืชําระได้ล่าช้า เนื
องจากกระแสเงนิสดที
บรษิัทฯ จะได้รบัจาก Wealth Ventures จงึมา

จาก 2 ทาง ได้แก่ (1) การชําระคืนเงนิกู้ และดอกเบี4ย และ (2) การจ่ายเงินปันผล ซึ
งตามสัญญาเงินกู้กับ

สถาบนัการเงนิ Wealth Ventures จะต้องชําระหนี4เงนิกู้สถาบนัการเงนิให้หมดก่อน จงึจะสามารถชําระเงนิกู้

จากผูถ้อืหุ้น และจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผู้ถอืหุน้ได ้ตามลําดบั หรอืได้รบัอนุมตัจิากสถาบนัการเงนิ บรษิทัฯ จงึมี

ความเสี
ยงหากผลการดําเนินงานของ Wealth Ventures ไม่เป็นไปตามคาดการณ์ ทําให้อาจได้รบัชําระเงนิกู้

จากผูถ้อืหุน้ และการจ่ายเงนิปันผลไดล่้าชา้ หรอือาจะไม่สามารถชาํระไดใ้นอนาคต 

อย่างไรกต็าม ตลอดระยะเวลาที
ผ่านมา Wealth Ventures มกีารชาํระเงนิกูก้บัทางสถาบนัการเงนิตาม

กําหนดอย่างครบถ้วน (ส่วนหนี4เงนิกู้ผูถ้อืหุน้ยงัไม่สามารถชาํระไดต้ามเงื
อนไขสญัญาเงนิกูก้บัสถาบนัการเงนิ) 
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ซึ
งแสดงใหเ้หน็ว่า Wealth Ventures มคีวามสามารถในการชําระเงนิกู้ยมืจากผลการดําเนินงานของบรษิทัเอง 

นอกจากนี4 เนื
องจากบรษิทัฯ มกีารส่งตวัแทนเป็นกรรมการของ Wealth Ventures จํานวนไม่เกนิ 2 ท่าน และ

เป็น 1 ในกรรมการที
มอีํานาจลงนาม คู่กบัตวัแทนของผูถ้อืหุน้เดมิของ Wealth Venture อกี 1 ท่าน จงึสามารถ

ตดิตามการดาํเนินงานของ Wealth Ventures ไดอ้ย่างใกลช้ดิ และตดัสนิใจในการดาํเนินงานต่างๆ เพื
อใหม้ั 
นใจ

ว่าการดาํเนินธุรกจิจะเป็นไปตามแผนการวางไว ้เพื
อให ้Wealth Ventures มผีลการดาํเนินงานที
ดขี ึ4น 

5. ความเสี
ยงจากแผนการพฒันาพื4นที
บรเิวณมกักะสนั ไม่เป็นไปตามแผนที
คาดการณ์ไว้ การที
บรษิทัฯ เขา้ลงทุน

ใน Wealth Ventures เนื
องจากคาดการณ์ว่า ธุรกิจโรงแรมเมอร์เคียว มกักะสนั จะมผีลการดําเนินงานดีขึ4น

อย่างมนีัยสําคญั จากการคาดการณ์ว่าทําเลที
ตั 4งบรเิวณมกักะสนั ซึ
งเป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทย จะมี

การพฒันาเป็นโครงการมิกซ์ยูสขนาดใหญ่ และเป็นศูนย์กลางของรถไฟความเร็วสูง ที
เชื
อมต่อ 3 สนามบิน 

ไดแ้ก่ สนามบนิสุวรรณภูม ิสนามบนิดอนเมอืง และสนามบนิอู่ตะเภา ซึ
งเชื
อมต่อกรุงเทพฯ กบัเขตเศรษฐกิจ

พเิศษภาคตะวนัออก (EEC)  ภายใต้สญัญาร่วมทุนเอกชน (Public Private Partnership: PPP) กบักลุ่มกจิการ

ร่วมคา้บรษิทัเจรญิโภคภณัฑ์โฮลดิ4ง จํากดั  และพนัธมติร (“CPH”) ซึ
งหากการดําเนินโครงการดงักล่าวล่าช้า 

หรอืไม่เป็นไปตามที
คาดการณ์ไวอ้าจส่งผลต่อการดาํเนินงานในอนาคตของ Wealth Ventures และบรษิทัฯ ใน

ฐานะผูถ้อืหุน้ 

6. ความเสี
ยงจากการยกเลกิสญัญา หรอืโดนเวนคนืที
ดนิจากการรถไฟแห่งประเทศไทย ตามสญัญาเช่าที
ดนิกบั

การรถไฟแห่งประเทศไทย ระบุว่า เมื
อครบสญัญาสิ
งปลูกสรา้งทั 4งหมดบนที
ดนิ จะตกเป็นของผู้ให้เช่า ดงันั 4น 

หากมกีารยกเลกิสญัญา หรอืโดนเวนคนืที
ดนิจากการรถไฟแห่งประเทศไทย Wealth Ventures จะมมีทีรพัยส์นิ

ในการดําเนินธุรกจิต่อไป และส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของ Wealth Ventures และบรษิทัฯ ในฐานะผู้

ถอืหุน้อย่างมนีัยสาํคญั 

อย่างไรกต็าม แมจ้ะเป็นการสทิธกิารเช่าบนที
ดนิของการรถไฟแห่งประเทศไทย อาจจะมคีวามเสี
ยงใน

เรื
องการเวนคนืเนื
องจากการรถไฟแห่งประเทศไทยจะนําไปใชเ้พื
อการพฒันาอื
นๆ แต่จากขอ้มูลของโครงการ

มกักะสนัคอมเพลก็ซ์ ซึ
งมขีนาดที
ดนิขนาดใหญ่มากกว่า 400 ไร่ แบ่งเป็นระยะๆนั 4น ไม่มส่ีวนเกี
ยวขอ้งกบัที
ดนิ

ในส่วนของโรงแรมเมอร์เคยีว มกักะสนั แต่อย่างใด อกีทั 4งในกรณีการต่อสญัญาภายหลงัสิ4นสุดสญัญาแล้ว มี

ความเป็นไปได้สูง โดยดูได้จากโครงการหลายแห่งที
มีการต่อสญัญาเช่าจากการรถไฟแห่งประเทศไทย เช่น 

ที
ดนิบรเิวณศูนยก์ารคา้เซน็ทรลัลาดพรา้ว ที
ดนิบรเิวณโรงแรม The Twin Towers Hotel ถนนพระรามหก เป็น

ตน้ 

7. ความเสี
ยงจากการระบาดของไวรสั COVID-19 อย่างไรกต็าม ปัจจุบนั สถานการณ์การระบาดในประเทศไทย 

และทั 
วโลกมแีนวโน้มดขีึ4นตามลําดบั โดยรฐับาลไทยเริ
มมกีารพจิารณาผ่อนคลายมาตรการปิดประเทศ ใหธุ้รกจิ

ส่วนใหญ่สามารถเปิดใหบ้รกิารไดแ้ลว้ โดยในส่วนของ Wealth Ventures คาดว่าจะเริ
มเปิดใหบ้รกิารไดใ้นวนัที
 

1 กรกฎาคม 2563 โดยโรงแรมฯ มมีาตรการลดความเสี
ยง และป้องกนัการแพร่กระจายของไวรสั COVID-19 

ตามกําหนดของรฐับาลกําหนด เช่น มีการตรวจวดัอุณหภูมิก่อนเข้าใช้บริการ มีการเว้นระยะห่างสําหรบั

รา้นอาหาร และที
นั 
งบรเิวณจุดต่างๆ มกีารเกบ็ขอ้มลูแขกผูเ้ขา้พกั และผูใ้ชบ้รกิารต่างๆ ของโรงแรม เป็นตน้ 

8. ความเสี
ยงด้านการบรหิารงาน ธุรกจิโรงแรมเป็นธุรกจิที
แตกต่างจากธุรกิจเดมิของบรษิัทฯ บรษิัทฯ ไม่เคยมี

ประสบการณ์ในการบรหิารมาก่อน จงึอาจจะต้องใช้เวลาในการทําความเขา้ใจในธุรกจิ อย่างไรกต็าม ปัจจุบนั 

Wealth Ventures ได้มีการว่าจ้าง Accor Group ซึ
งเป็นผู้มีประสบการณ์และความเชี
ยวชาญในด้านธุรกิจ

โรงแรมโดยตรงเป็นผูบ้รหิารโรงแรม เป็นระยะเวลา 20 ปี (สญัญา ลงวนัที
 14 กุมภาพนัธ์ 2554 และสามารถ

ขยายระยะเวลาสญัญาไปอีก 10 ปี) ซึ
งเป็นระยะเวลาที
นานเพยีงพอที
บรษิัทฯ จะศกึษาธุรกิจโรงแรมและหา

ประสบการณ์ในการบรหิารธุรกิจโรงแรมเพิ
มเติม นอกจากนี4 บรษิัทฯ ยงัมผีู้บรหิารใหม่ที
มปีระสบการณ์การ

ทาํงานดา้นโรงแรมเขา้ร่วม ซึ
งเชื
อว่าจะสามารถเขา้มส่ีวนร่วมในการบรหิารธุรกจิโรงแรมไดเ้ป็นอย่างดี 
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9. ความเสี
ยงจากขอ้จาํกดัการโอนหุน้ เนื
องจากในสญัญาระหว่างผูถ้อืหุน้ มกีารระบุขอ้จาํกดัการโอนหุน้ ซึ
งจะตอ้ง

แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้กลุ่มเดมิทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทั 4งต้องใหส้ทิธิ �แก่ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดมิมสีทิธใินการ

ซื4อหุ้นก่อน อาจจะทําใหเ้กดิความไม่คล่องตวัในการกรณีที
บรษิทัฯ ต้องการจะขายหุ้นดงักล่าว อย่างไรกต็าม 

สญัญาระบุเพยีงใหแ้จง้ความประสงคจ์ะโอนหุน้ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิก่อน และใหส้ทิธแิก่ผูถ้อืหุน้เดมิในการซื4อหุน้

ก่อน ที
ปรกึษาฯ จงึเหน็ว่า ไม่ส่งผลกระทบมากนักหากบรษิทัฯตอ้งการจะขายหุน้ดงักล่าวออกไป 

10. ความเสี
ยงจากการจาํนําหุน้กบัสถาบนัการเงนิ เนื
องจาก Wealth Ventures มสีญัญาเงนิกูย้มืกบัสถาบนัการเงนิ 

ซึ
งบรษิัทฯ จําเป็นต้องจํานําหุ้นของ Wealth Ventures รอ้ยละ 75 ตามสดัส่วนการไดม้าไม่เกนิรอ้ยละ 40 (ไม่

เกนิ 1,800,000 หุน้) ของหุน้สามญัของ Wealth Ventures เพื
อเป็นหลกัประกนัตามสญัญาเงนิกู้ คดิเป็นจาํนวน

ไม่เกิน  1,350,000 หุ้น  อาจทําให้เกิดความเสี
ยงในกรณีที
 Wealth Ventures ไม่สามารถชําระหนี4ตามสญัญา

ดงักล่าวได ้จะทําใหเ้กดิความเสี
ยงในการถูกยดึหลกัประกนัดงักล่าว อย่างไรกต็าม เนื
องจากบรษิทัฯ มกีารส่ง

ตวัแทนเขา้ไปเป็นกรรมการใน Wealth Venture  จงึสามารถติดตามการดําเนินงานของ Wealth Ventures ได้

อย่างใกลช้ดิ และตดัสนิใจในการดาํเนินงานต่างๆ เพื
อใหม้ั 
นใจว่าการดําเนินธุรกจิจะเป็นไปตามแผนการวางไว ้

และสามารถชาํระหนี4ไดต้ามกําหนด 

11. ความเสี
ยงจากผลประโยชน์จากสทิธเิรยีกรอ้งหนี4เงนิกู้ ทั 4งนี4 ผลประโยชน์จากสทิธเิรยีกรอ้งเงนิกู้ ได้แก่การที


บรษิัทฯจะได้รบัชําระดอกเบี4ยรอ้ยละ 3 ต่อปี ทุกปี ซึ
งหาก Wealth Ventures ไม่สามารถชําระดอกเบี4ยให้แก่

บรษิัทฯ กรณีผลดําเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย บรษิัทฯอาจมคีวามเสี
ยงที
จะไม่ได้รบัชําระดอกเบี4ยตาม

สทิธเิรยีกร้องหนี4เงนิกู้ อีกทั 4ง ในส่วนของเงนิต้นเอง ก็จะได้รบัชําระคืนภายหลงัจากที
 Wealth Ventures ได้

ชาํระหนี4ใหแ้ก่ธนาคารออมสนิเสรจ็สิ4นแลว้ ซึ
งคาดว่าจะชําระเสรจ็สิ4นภายในระยะเวลา 7 ปีหลงัจากนี4 อย่างไรก็

ตาม การที
บรษิทัฯจะส่งตวัแทนที
มปีระสบการณ์ทางดา้นธุรกจิโรงแรมเขา้ไปเป็นกรรมการ และร่วมบรหิารนั 4น 

จะสามารถทําให้ Wealth Ventures ดําเนินธุรกิจได้ดยีิ
งขึ4นและสามารถชําระดอกเบี4ยและเงนิต้นให้แก่บรษิัท

ตามเงื
อนไขสทิธเิรยีกรอ้งหนี4เงนิกูไ้ด ้

12. ความเสี
ยงจากปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่  

- ความเสี
ยงเกี
ยวกบัความไม่แน่นอนในอุตสาหกรรมการท่องเที
ยวและความเสี
ยงดา้นเศรษฐกจิ  อย่างไรก็ตาม 

Wealth Ventures ไดว้่าจา้งผูบ้รหิารโรงแรมเครอืขา่ย (Chain) ในเครอืแอคคอร ์(Accor) ซึ
งเป็นผูเ้ชี
ยวชาญใน

การบรหิารโรงแรมชั 4นนําของโลก โดยใชแ้บรนดเ์มอรเ์คยีว และมผีูบ้รหิารของบรษิทัฯ ที
มปีระสบการณ์ดา้นการ

บรหิารโรงแรมมาช่วยบรหิาร เพื
อใหส้ามารถคาดการณ์ถงึการเปลี
ยนในอนาคต และบรหิารจดัการความเสี
ยง

จากความไม่แน่นอนในอุตสาหกรรมการท่องเที
ยวใหไ้ดด้ทีี
สุด 

- ความเสี
ยงจากการแข่งขนัในธุรกิจโรงแรมในบรเิวณใกล้เคยีง อย่างไรก็ตาม โรงแรมเมอร์เคยีว มกักะสนั มี

จุดเด่นที
เป็นโรงแรมใหม่ และตั 4งอยู่ใกล้กับที
ดินมักกะสันของการรถไฟแห่งประเทศไทย ที
จะพัฒนาเป็น

โครงการมิกซ์ยูส ขนาดใหญ่ และเป็นจุดศูนย์กลางของรถไฟความเร็วสูงเชื
อมต่อ  3 สนามบนิ และโครงการ 

EEC  

- ความเสี
ยงจากการแขง่ขนัในธุรกจิรา้นอาหารภายในโรงแรม และความเสี
ยงดา้นการเงนิของ Wealth Ventures  

เนื
องจาก ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2562 Wealth Ventures มสีดัส่วนของหนี4สนิที
มดีอกเบี4ยต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ที
 

2.36 เท่า ในขณะที
ปี 2563 ไดร้บัผลกระทบจากการระบาดของไวรสั COVID-19 และทําใหผ้ลการดาํเนินงานปี 

2563 อาจจะขาดทุนต่อเนื
อง ส่งผลใหส่้วนของผูถ้อืหุน้ลดลง และอาจประสบความสภาวะขาดสภาพคล่องทาง

การเงนิ อย่างไรก็ตาม เนื
องจากบรษิัทฯ มีการส่งตัวแทนกรรมการที
มีประสบการณ์ในธุรกิจโรงแรม ทําให้

สามารถมส่ีวนร่วมในการบรหิารงานของ Wealth Ventures ไดอ้ย่างใกลช้ดิ เพื
อระมดัระวงั และแกปั้ญหา เพิ
ม

มใิหเ้กดิกรณีดงักล่าวขึ4น 
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ผลกระทบภายหลงัการเข้าทาํรายการ 

 ภายหลงัการเขา้ทาํรายการในครั 4งนี4 จะทาํใหโ้ครงสรา้งการลงทนุในธุรกจิของบรษิทัฯ เปลี
ยนแปลงไปดงันี4  

 

 
การประเมินมูลค่า 

ที
ปรกึษาฯ  แบ่งการประเมนิออกเป็น 2 รายการ คอื การประเมนิมูลค่ากจิการ และการพจิารณาความเหมาะสม

ของเงื
อนไขเงนิกูผู้ถ้อืหุน้ที
บรษิทัฯ จะไดม้าซึ
งสทิธเิรยีกรอ้งในหนี4ดงักล่าว 

 

จากการประเมนิมลูค่ากจิการของ Wealth Ventures  จะไดผ้ลสรุปดงันี4 

สรปุวิธีการประเมิน

มูลค่ากิจการ  

มูลค่ากิจการของ 

Wealth Ventures – 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

มูลค่ากิจการของ Wealth 

Ventures – ส่วนของผู้ถือ

หุ้น ตามสดัส่วนร้อยละ 

40 ของจาํนวนหุ้นที�ชาํระ

แล้ว 

มูลค่ากิจการของ Wealth 

Ventures – ส่วนของผู้ถือ

หุ้นตามสดัส่วนร้อยละ 40 

ของจาํนวนหุ้นที�ชาํระแล้ว 

รวมกบัสิทธิเรียกร้องใน

หนี.เงินกู้  

(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) 

 1. วธิมีลูค่ากจิการตาม

บญัช ี(Book Value 

Approach)  

235.68 94.27 232.72 

 2. วธิปีรบัปรุงมลูค่า

กจิการตามบญัช ี

(Adjusted Book Value 

Approach) 

1,123.35 – 1,217.29  449.34 – 486.92  587.79 – 625.37 

 3. วธิอีตัราส่วนราคาต่อ

มลูค่าตามบญัช ี(Price to 

Book Value Approach) 

297.81 – 383.89 119.12 – 153.55   257.57 – 292.00 

 4. วธิอีตัราส่วนราคาต่อ

กําไรต่อหุน้ (Price to 

Earnings per Share 

Ratio Approach)  

ไม่สามารถคาํนวณได ้

 5. วธิมีลูค่าปัจจุบนัสุทธิ

ของกระแสเงนิสด 
751.78 – 924.54 300.71 – 369.82 439.16 – 508.27 
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สรปุวิธีการประเมิน

มูลค่ากิจการ  

มูลค่ากิจการของ 

Wealth Ventures – 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

มูลค่ากิจการของ Wealth 

Ventures – ส่วนของผู้ถือ

หุ้น ตามสดัส่วนร้อยละ 

40 ของจาํนวนหุ้นที�ชาํระ

แล้ว 

มูลค่ากิจการของ Wealth 

Ventures – ส่วนของผู้ถือ

หุ้นตามสดัส่วนร้อยละ 40 

ของจาํนวนหุ้นที�ชาํระแล้ว 

รวมกบัสิทธิเรียกร้องใน

หนี.เงินกู้  

(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) 

(Discounted Cash Flow 

Approach) 

 

สรปุความเหน็ของที�ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี�ยวกบัการประเมินมูลค่ากิจการของ Wealth Ventures  

1. การประเมินมูลค่าตามบญัชี (Book Value Approach)  

การประเมนิวธิมีูลค่าตามบญัช ีจะสะทอ้นถึงมูลค่าตามบญัชขีองกจิการ  ณ เวลาใดเวลาหนึ
ง โดยพจิารณาจาก

ขอ้มลูในอดตีตามงบการเงนิที
ตรวจสอบแลว้ของบรษิทัฯ โดยมลูค่ากจิการที
คาํนวณไดจ้ากวธินีี4อาจจะไม่ไดส้ะทอ้นถงึมูล

ค่าที
แทจ้รงิของสนิทรพัย ์ณ เวลานั 4น เพราะสนิทรพัย์บางรายการอาจเป็นสนิทรพัย์ที
ไดม้กีารบนัทกึตามมูลค่าการลงทุน

ที
นานมาแล้ว ปัจจุบนัอาจมีมูลค่าเพิ
มขึ4นหรอืลดลง อกีทั 4งการประเมนิมูลค่ากิจการตามมูลค่าทางบญัชมีไิดส้ะท้อนและ

คาํนึงถงึผลการดาํเนินงานของ Wealth Ventures  

ดงันั 4นที
ปรกึษาฯ จงึเหน็ว่าวธิกีารประเมนิมลูค่าทางบญัช ีเป็นวธิทีี
ไม่เหมาะสมสําหรบัการประเมนิมูลค่ากจิการ

ของ Wealth Ventures  

2. การประเมินมูลค่าวิธีการปรบัปรงุมูลค่าทรพัยสิ์นทางบญัชี (Adjust Book Value Approach) 

การประเมนิวธิปีรบัปรุงมูลค่าทางบญัช ีซึ
งใช้วธิกีารประเมนิ โดยปรบัปรุงมูลค่าทรพัย์สนิตามผู้ประเมนิอิสระฯ 

และปรบัปรุงมูลค่าทางบญัชี จากการสอบทานงบการเงนิ (Accounting Due Diligence) ของนายธนัท วรเศรษฐศกัดิ � 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแห่งประเทศไทยเลขทะเบยีน 11197 (“ผูต้รวจสอบ”) และสําหรบัที
ดนิ และสิ
งปลูกสรา้ง โดยใชว้ธิี

รายได ้(Income Approach) แบบคดิลดกระแสเงนิสด เป็นวธิปีระเมนิ 

อย่างไรก็ตามวธิปีรบัปรุงมูลค่าทางบญัชดีงักล่าว อ้างองิจากการประเมนิราคาทรพัย์สนิ ที
ผู้ประเมนิเลอืกใช้วธิ ี

Income Approach ซึ
งประเมนิตามสมมตฐิานที
โรงแรมเมอร์เคยีว มกักะสนั จะมรีายได้ต่อห้องพกัเท่ากบัค่าเฉลี
ยของ

อุตสาหกรรม ซึ
งสูงกว่ารายไดเ้ฉลี
ยต่อหอ้งในอดตี ซึ
งที
ปรกึษาฯ เหน็ว่า อาจจะไม่สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั และ

อนาคตอนัใกล ้ซึ
งธุรกจิโรงแรม และเศรษฐกจิของประเทศไทย ไดร้บัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 

จงึเหน็ว่าการประเมนิมูลค่ากจิการดว้ยวธินีี4 อาจจะไม่สะทอ้นมูลค่าที
แทจ้รงิของ Wealth Ventures ดงันั 4น ที
ปรกึษาฯ มี

ความเหน็ว่าการประเมนิมลูค่ากจิการดว้ยวธิปีรบัปรุงมูลค่าทางบญัชจีงึอาจเป็นวธิทีี
ยงัไม่เหมาะสมในการประเมนิมลูค่า

กจิการในครั 4งนี4 

3. การประเมินมูลค่าวิธีอตัราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบญัชี (Price to Book Value Approach) 

การประเมนิวธินีี4 เป็นการประเมนิมูลค่ากิจการโดยอ้างอิงอตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบญัชเีฉลี
ย (P/BV 

Ratio) เฉลี
ยยอ้นหลงัของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยที
ประกอบกจิการใกล้เคยีงกบับรษิทัในหมวดธุรกจิ

บรกิาร/การท่องเที
ยวและสนัทนาการ 10 บรษิทัที
ดาํเนินธุรกจิใกล้เคยีงกบั Wealth Ventures ไดแ้ก่ บรษิทั เอเชยีโฮเตล็ 

จํากดั (มหาชน) (ASIA) บรษิัท โรงแรมเซ็นทรลัพลาซา จํากดั (มหาชน) (CENTEL) บรษิัท ดุสติธานี จํากดั (มหาชน) 

(DTC) บรษิัท ด ิเอราวณั กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  (ERW) บรษิัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี4 จํากดั
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(มหาชน) (GRAND) บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จํากัด (มหาชน) (LRH) บริษัท แมนดารินโฮเต็ล จํากัด 

(มหาชน) (MANRIN) บรษิัท โอเอชทแีอล จํากดั (มหาชน) (OHTL) บรษิัท โรงแรมรอยลั ออคดิ (ประเทศไทย) จํากัด 

(มหาชน) (ROH) และบรษิทั แชงกร-ีลา โฮเตล็ จํากดั (มหาชน)  (SHANG) ซึ
งการใชอ้ตัราส่วน P/BV ของบรษิทัขา้งต้น

มาใช้อ้างอิงในการคํานวณมูลค่ากิจการอาจสะท้อนมูลค่ากิจการของบริษัทได้เนื
องจากราคาหุ้นของบรษิัทในตลาด

หลกัทรพัย์เป็นมูลค่ากิจการที
สะท้อนถึงการรบัรู้ข่าวสารในด้านต่างๆ ที
เกี
ยวข้อง อาทิเช่น ภาวะอุตสาหกรรม การ

แขง่ขนัในอุตสาหกรรมที
บรษิทัดาํเนินธุรกจิอยู่ รวมถงึสภาพเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศและเศรษฐกจิโลกได ้ 

อย่างไรก็ตามการนํามูลค่าตามบญัชขีองบรษิัทมาคํานวณมูลค่ากิจการตามวิธอีตัราส่วน P/BV อาจจะยงัไม่มี

ความเหมาะสมเพยีงพอ เนื
องจากบรษิัทที
นําอตัราส่วน P/BV มาเปรยีบเทยีบอาจมกีารบรหิารจดัการ โครงสร้างธุรกิจ 

และโครงสร้างทางการเงนิแตกต่างจากบรษิัท ประกอบกับมูลค่าตามบัญชขีองบรษิัท ที
นํามาใช้ในการคํานวณมูลค่า

กิจการไม่ได้คํานึงถึงความสามารถในการดําเนินธุรกิจ ผลประกอบการ การบรหิารจดัการองค์กร แผนการลงทุนและ

ดาํเนินธุรกจิ ตลอดจนแนวโน้มของภาวะเศรษฐกจิและภาวะอุตสาหกรรมในอนาคตของกลุ่มบรษิทั ดงันั 4นที
ปรกึษาฯ  จงึ

เหน็ว่าวธินีี4ไม่เหมาะสมสาํหรบัการประเมนิมลูค่ากจิการของ Wealth Ventures  

4. การประเมินมูลค่าวิธีอตัราส่วนราคาต่อกาํไรต่อหุ้น (Price to Earnings per Share Ratio Approach) 

การประเมนิวธินีี4 เป็นวธิทีี
การนําอตัราส่วนราคาต่อกําไรต่อหุ้น (P/E Ratio) เฉลี
ยย้อนหลงัของบรษิัทในตลาด

หลกัทรพัยท์ี
ดาํเนินธุรกจิที
ใกล้เคยีงกบับรษิทั มาคาํนวณมลูค่ากจิการของบรษิทั เช่นเดยีวกบัวธิอีตัราส่วนราคาต่อมลูค่า

ตามบญัช ี(P/BV Ratio) เนื
องจากบรษิัทจดทะเบยีนที
นํามาเปรยีบเทยีบมขีนาดทรพัย์สนิ และธุรกิจที
ใหญ่กว่า Wealth 

Ventures นอกจากนี4 เนื
องจากผลการดําเนินงานของ Wealth Ventures ขาดทุน ทําให้ไม่สามารถคํานวณได้ จงึทําให้

การเมนิดว้ยวธิไีม่เหมาะสม 

5. การประเมินมูลค่าตามวิธีมูลค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสดสุทธิ (Discounted Cash Flow Approach) 

การประเมนิด้วยวธินีี4  เป็นการประเมินมูลค่ากิจการของ Wealth Ventures โดยคํานึงถึงการดําเนินธุรกิจของ

กจิการและแนวโน้มภาวะเศรษฐกิจต่อเนื
องไปในอนาคต ทั 4งในเรื
องความสามารถในการสรา้งรายได้ การประมาณการ

ค่าใชจ้่าย ผลการดําเนินงานและกระแสเงนิสดสุทธ ิโดยการหามูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดจากการดําเนินงานที
คาด

ว่าจะได้รบัในอนาคต โดยการคิดลดกระแสเงนิสดอิสระ (Free Cash Flow) ที
บริษัทฯ คาดว่าจะได้รบัจากการจดัทํา

ประมาณการทางการเงนิด้วยต้นทุนทางการเงนิถวัเฉลี
ยถ่วงนํ4าหนัก (Weighted Average Cost of Capital : WACC) 

ของ Wealth Ventures เพื
อหามูลค่าปัจจุบนัสุทธขิองมูลค่ากจิการ ซึ
งที
ปรกึษาฯ ไดจ้ดัทําประมาณการทางการเงนิของ

กิจการ ตั 4งแต่เดือนตุลาคม 2563 (ซึ
งเป็นช่วงเวลาที
บรษิัทฯ คาดว่าจะเริ
มลงทุนในหุ้นสามญัของ Wealth Ventures)  

จนถงึเดอืน มกราคม ปี 2588 ซึ
งเป็นช่วงสิ4นสุดสญัญาสทิธกิารเช่าที
ดนิกบัการรถไฟแห่งประเทศไทย 

จากขอ้มลูดงักล่าว การประเมนิมลูค่ากจิการในครั 4งนี4โดยวธิมีลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดสุทธ ิมมีลูค่ากจิการอยู่

ระหว่าง 751.78 – 924.54 ล้านบาท และมมีูลค่ากจิการตามสดัส่วนที
บรษิทัฯ จะเขา้ทํารายการที
รอ้ยละ 40 ของจํานวน

หุน้ที
ชาํระแลว้ของ Wealth Ventures อยู่ระหว่าง 300.71– 369.82 ลา้นบาท 

ที
ปรกึษาทางการเงนิฯ เหน็ว่าวธิมีูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดสุทธ ิ(Discounted Cash Flow Approach) เป็น

วธิีที
สะท้อนถึงความสามารถ และศกัยภาพของธุรกิจของบริษัทในอนาคต  ซึ
งถือว่าเป็นวิธีการที
 เหมาะสมในการ

ประเมนิมลูค่ากจิการของ Wealth Ventures ในครั 4งนี4  

ดงันั 4น ที
ปรกึษาฯ สรุปไดว้่า จากการประเมนิมูลค่ากจิการของ Wealth Ventures ในครั 4งนี4 การที
 NEWS เขา้หุน้ 

ของ Wealth Ventures  เป็นราคาที�ไม่เหมาะสม เนื
องจากการเข้าทํารายการในครั 4งนี4 ราคาที
 NEWS เสนอซื4อหุ้น

สามญัของ Wealth Ventures ในสดัส่วนไม่เกนิรอ้ยละ 40 ของจาํนวนหุน้ที
ชาํระแลว้ ที
มลูค่าไม่เกนิ 421.55 ลา้นบาท ซึ
ง

สงูกว่าราคามูลค่ากจิการที
 ที
ปรกึษาฯไดป้ระเมนิราคา ในช่วง 300.71– 369.82 ล้านบาท อย่างไรกต็าม ในการประเมนิ

มลูค่า ดงักล่าวเป็นการคาดการณ์ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ซึ
งส่งผลกระทบต่อธุรกจิโรงแรม
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อย่างมาก ซึ
งที
ปรกึษาฯไดท้าํการวเิคราะหค์วามไว โดยประมาณการในกรณีที
สถานการณ์ COVID-19 ดขีึ4นภายในสิ4นปี 

2563 และปี 2564 สถานการณ์กลบัเป็นปกติ (รายละเอียดในส่วนที
 5 ข้อ 5.6.4) จะได้มูลค่าของกิจการอยู่ระหว่าง 

872.33-1,056.79 ล้านบาท ซึ
งสดัส่วนไม่เกนิรอ้ยละ 40 เท่ากบั 348.93 – 422.71 ลา้นบาท นอกจากนี4ที
ปรกึษาฯไดท้ํา

การวเิคราะห์ความไวโดยประมาณการในกรณีที
 Wealth Ventures ได้รบัการต่อสญัญาสทิธกิารเช่ากบัการรถไฟแห่ง

ประเทศไทย อีก 30 ปี (รายละเอยีดในส่วนที
 5 ขอ้ 5.6.5) จะได้มูลค่าของกจิการอยู่ระหว่าง 1,422.27 – 1,857.92ล้าน

บาท ซึ
งสดัส่วนไม่เกนิรอ้ยละ 40 เท่ากบั 568.99 – 743.17 ลา้นบาท ซึ
งการวเิคราะหค์วามไวในทั 4งสองกรณีจะจะมมีลูค่า

สูงกว่าราคาซื4อหุ้นสามญัของ Wealth Ventures ในสดัส่วนไม่เกินรอ้ยละ 40 ของจํานวนหุน้ที
ชําระแล้ว ที
มูลค่าไม่เกิน 

421.55 ลา้นบาท 

 

 ส่วนการซื4อสทิธเิรยีกรอ้งในหนี4เงนิกูจ้ากผูถ้อืหุน้ ที
มลูค่าตามสญัญาเงนิกูจ้ากผูถ้อืหุน้ โดยมอีตัราดอกเบี4ยรอ้ยละ 

3 ต่อปี โดยที
ดอกเบี4ยมกีารชําระทุกสิ4นปี ที
ปรกึษาฯ เหน็ว่า เป็นเงื�อนไขที�เหมาะสม เนื
องจากอยู่ในช่วงอตัราดอกเบี4ย

ที
บรษิทัฯ มกีารใหกู้ร้ะหว่างกนักบับรษิทัในเครอื และสูงกว่าอตัราดอกเบี4ยเงนิฝากของสถาบนัการเงนิ นอกจากนี4 บรษิทั

ฯ มกีารส่งกรรมการเป็นตวัแทน และมกีรรมการที
มอีํานาจลงนาม 1 คน คู่กบักรรมการของอกีฝ่าย 1 คน ทาํใหส้ามารถมี

ส่วนร่วมในการบรหิารงาน และทราบผลการดําเนินงานไดอ้ย่างใกล้ชดิ อย่างไรก็ตาม บรษิัทฯ ในฐานะเสมอืนผูใ้ห้กู้จะ

ไดร้บัเงนิตน้ ภายหลงั Wealth Ventures ชําระหนี4เงนิกู้สถาบนัการเงนิหมดก่อน ซึ
งคาดว่าจะเป็นประมาณปี 2570 หรอื

อกีประมาณ 7 ปี นับจากวนัที
ลงทุน หรอืไดร้บัอนุมตัจิากสถาบนัการเงนิ ส่วนดอกเบี4ยจะไดร้บัทุกสิ4นปี 

โดยมรีายละเอยีดดงันี4 

รายการ

พิจารณา 
รายละเอียด การเปรียบเทียบ ความเหน็ที�ปรึกษาฯ 

อตัรา

ดอกเบี4ย

เงนิใหกู้ ้

รอ้ยละ 3 ต่อ

ปี 

� ตน้ทุนทางการเงนิของบรษิทัฯ 

ในการกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ  

เนื
องจากปี 2562 - ปัจจบุนั บรษิทัฯ ไม่มเีงนิ

กูย้มืจากสถาบนัการเงนิ จงึไม่สามารถ

เปรยีบเทยีบตน้ทุนทางการเงนิได ้

  � เมื
อเทยีบกบัอตัราเงนิฝาก

ประจาํธนาคารพาณิชย ์

ระยะเวลามากกว่า 2 ปี ซึ
ง

ปัจจบุนัอยู่ที
ระหว่างรอ้ยละ 0.75 

– 1.20 ต่อปี 

อตัราดอกเบี4ย ตามสญัญาเงนิกูจ้ากผูถ้อืหุน้ สงู

กว่าเงนิฝากธนาคาร เนื
องจากมคีวามเสี
ยงที


มากกว่า อย่างไรกต็าม การซื4อสทิธเิรยีกรอ้งใน

หนี4ของ Wealth Ventures ครั 4งนี4 เป็นเสมอืนการ

ใหเ้งนิกูแ้ก่บรษิทัร่วมไม่เกนิสดัส่วนการถอืหุน้ 

เพื
อใชใ้นธุรกจิจงึมวีตัถุประสงคแ์ตกต่างจากการ

ฝากเงนิระยะยาว 

  � ณ วนัที
 31 มนีาคม 2563 

บรษิทัฯ มเีงนิใหกู้ย้มืระยะสั 4นแก่

บรษิทัย่อย โดยมอีตัราดอกเบี4ย

รอ้ยละ 2.25 – 5.00 ต่อปี 

� วนัที
 31 มนีาคม 2562 บรษิทัฯ 

มเีงนิกูจ้ากบรษิทัย่อยในรปูตั �ว

สญัญาใชเ้งนิระยะเวลา 125 – 

365 วนั อตัราดอกเบี4ยรอ้ยละ 2 

ต่อปี  

อตัราดอกเบี4ย ตามสญัญาเงนิกูจ้ากผูถ้อืหุน้ จะ

อยู่ในชว่งอตัราเงนิกู ้และเงนิใหกู้ร้ะหว่างบรษิทั

ในเครอืที
รอ้ยละ 2.00 – 5.00 ตอ่ปี  

  � ระดบัความเสี
ยง จากการใหกู้แ้ก่ - มีความเสี
ยงสูงกว่าการให้กู้แก่บริษัทย่อย ที
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รายการ

พิจารณา 
รายละเอียด การเปรียบเทียบ ความเหน็ที�ปรึกษาฯ 

Wealth Ventures ซึ
งเป็นบรษิทั

ร่วม เมื
อเทยีบกบับรษิทัย่อย  

บรษิทัฯ จะมอีํานาจควบคุม แต่ตํ
ากว่าการใหกู้้

แก่บุคคลภายนอก 

- อย่างไรกต็าม บรษิัทฯ มกีารส่งกรรมการเป็น

ตัวแทน และมีกรรมการที
มีอํานาจลงนาม 1 

คน คู่กับกรรมการของอีกฝ่าย 1 คน ทําให้

สามารถมีส่วนร่วมในการบริหารงาน และ

ทราบผลการดาํเนินงานไดอ้ย่างใกลช้ดิ  

เงื
อนไข

การชาํระ

คนื 

ภายใน 15 

วนั นับตั 4งแต่

ผูใ้หกู้ ้(ผูใ้หกู้้

ไดแ้ก่ นาย 

ธรรศพลฐ ์

แบเลเวล็ด ์

และบรษิทัฯ 

) แจง้ให้

ทราบ 

โดยชาํระ

ตามสดัส่วน

เจา้หนี4 หรอื

การถอืสทิธิ

เรยีกรอ้งใน

หนี4พรอ้มกนั 

 - เนื
 องจากบริษัทฯ จะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ใน

สดัส่วนรอ้ยละ 40 ของ Wealth Ventures และ

มกีรรมการที
มอีํานาจลงนามร่วม 1 ท่าน ทาํให้

สามารถติดตามการบริหารงาน และทราบ

สถานะทางการเงนิของ Wealth Ventures ได้

อย่างใกล้ชิด โดยหาก Wealth Ventures มี

สภาพคล่องเพียงพอ หลังจากชําระ เงินกู้

สถาบนัการเงนิหมด หรอืได้รบัความยินยอม

จากสถาบนัการเงนิ กส็ามารถเรยีกชําระเงนิกู้

จากWealth Ventures ไดท้นัท ี

- ส่วนดอกเบี4ยจะมกีารชาํระทุกสิ4นปี  

- โด ย เงิน ต้ น จ ะ ได้ รับ ภ าย ห ลั ง  Wealth 

Ventures ชําระหนี4เงินกู้สถาบันการเงินหมด

ก่อน ซึ
งคาดว่าจะเป็นประมาณปี 2570 หรือ

อกีประมาณ 7 ปี นับจากวนัที
ลงทุน หรอืไดร้บั

อนุมตัจิากสถาบนัการเงนิ 

การคํ4า

ประกนั 

ไม่กําหนด  อาจมคีวามเสี
ยงเนื
องจากไม่มคีํ4าประกนั อย่างไร

กต็าม เนื
องจากบรษิทัฯ จะเป็นผูถ้อืหุน้ใหญใ่น

สดัส่วนรอ้ยละ 40 ของ Wealth Ventures และมี

กรรมการที
มอีํานาจลงนามร่วม 1 ท่าน ทาํให้

สามารถตดิตามการบรหิารงาน และทราบสถานะ

ทางการเงนิของ Wealth Ventures ไดอ้ย่าง

ใกลช้ดิ 

 

โดยสรุป จากการพจิารณาวตัถปุระสงค ์ขอ้ด ีขอ้ดอ้ย และความเสี
ยงของการทาํรายการ ที
ปรกึษาฯ เหน็ว่าการ

เขา้ทาํรายการในครั 4ง มคีวามสมเหตุสมผล และมเีงื
อนไขการซื4อสทิธเิรยีกรอ้งในหนี4ที
เหมาะสม อย่างไรกต็าม หาก

พจิารณาการประเมนิมลูค่าของสนิทรพัยด์งักล่าว ที
ปรกึษาฯ เหน็ว่า การซื4อหุน้สามญัของ Wealth Ventures มรีาคาที
ไม่

เหมาะสม ดงันั 4น จงึสรุปว่า การเขา้ทาํรายการไดม้าซึ
งสนิทรพัยใ์นครั 4งนี4 ไม่เหมาะสม 
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สรุปความเหน็ของที
ปรกึษาฯ 

ผูถ้อืหุน้ ไม่ควรอนุมติัการเข้าทาํการไดม้าซึ
งสนิทรพัยใ์นครั 4งนี4 

 

อย่างไรกต็าม หากผูถ้อืหุน้ควรพจิารณาและใชค้วามระมดัระวงัในการตดัสนิใจ ศกึษาขอ้ดขีอ้เสยี ความเสี
ยงใน

การเขา้ทํารายการ ขอ้จํากดัในการลงทุน เช่น ความเสี
ยงในเรื
องขอ้จํากดัในการโอนหุน้ ขอ้จํากดัในการขายหรอืไม่ขาย

หุ้นของ Wealth Ventures ในอนาคต (รายละเอียดในส่วนที
 3 ข้อ 3.5.2) รวมถึงการวิเคราะห์ความไว รวมทั 4งการ

คาดการณ์ของผลกระทบในกรณีอื
นๆ เช่น กรณีที
สถานการณ์ COVID-19 ดีขึ4นภายในสิ4นปี 2563 และปี 2564 

สถานการณ์กลบัเป็นปกต ิ(รายละเอยีดในส่วนที
 5 ขอ้ 5.6.4) จะพบว่า มมีูลค่าของกจิการตามสดัส่วนไม่เกนิรอ้ยละ 40 

อยู่ระหว่าง 349.47 – 423.40 ล้านบาท ซึ
งการวเิคราะห์ความไวกรณีดงักล่าวจะมมีูลค่าสูงกว่าราคาซื4อหุ้นสามญัของ 

Wealth Ventures ในสดัส่วนไม่เกนิรอ้ยละ 40 ของจาํนวนหุน้ที
ชาํระแลว้ ที
มลูค่าไม่เกนิ 421.55 ลา้นบาท 
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ส่วนที� 2 : แนวทางการปฏิบติังานและข้อมูลที�ใช้ในการจดัทาํรายงาน 

 

 ที
ปรกึษาฯ ได้พจิารณาและศกึษาขอ้มูลการเขา้ทํารายการได้มาซึ
งสนิทรพัย์ ของบรษิัท นิวส์ เน็ตเวริ์ค คอร์

ปอเรชั 
น จํากัด (มหาชน) (“บรษิัทฯ” หรอื “NEWS”) ตามสญัญาซื4อขายหุ้นและสทิธเิรยีกร้องในหนี4เงนิกู้ ของบรษิัท 

บรษิทั เวล็ธ ์เวนเจอรส์ จาํกดั (“Wealth Ventures”) จาํนวนไม่เกนิ 1,800,000 หุน้ มลูค่าที
ตราไวหุ้น้ละ 100.00 บาท คดิ

เป็นสดัส่วนไม่เกนิรอ้ยละ 40 ของจํานวนหุน้ที
ออกและชําระแล้วของ Wealth Ventures มูลค่ารวมทั 4งสิ4นไม่เกนิ 421.55 

ล้านบาท และสทิธเิรยีกร้องหนี4เงนิกู้จากผู้ถือหุ้นของ Wealth Ventures จํานวนไม่เกิน 138.45 ล้านบาท จากขอ้มูลที


ไดร้บัจากบรษิทัฯ จากการสมัภาษณ์ฝ่ายบรหิาร และขอ้มลูที
เผยแพร่ต่อสาธารณชนทั 
วไป รวมถงึขอ้มลูอื
นๆ ที
เกี
ยวขอ้ง 

1. มตทิี
ประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครั 4งที
 1/2563 เมื
อวนัที
 30 มกราคม 2563 และครั 4งที
 5/2563 เมื
อวนัที
 

22 พฤษภาคม 2563 

2. สารสนเทศของบรษิทัฯ เรื
อง การไดม้าซึ
งสนิทรพัย ์สาํหรบัหุน้สามญัและสทิธเิรยีกรอ้งในหนี4เงนิกู้ใน บรษิทั 

เวล็ธ ์เวนเจอรส์ จาํกดั วนัที
 25 พฤษภาคม 2563 และฉบบัแกไ้ขเพิ
มเตมิ วนัที
 4 มถิุนายน 2563 

3. แบบรายงานการเพิ
มทุน และสารสนเทศเกี
ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ
มทุนของบริษัทฯ วันที
  25 

พฤษภาคม 2563 

4. เอกสารของ Wealth Ventures และ NEWS เช่น หนังสอืรบัรอง หนังสอืบรคิณหส์นธ ิและขอ้บงัคบั เป็นตน้ 

5. สญัญาต่างๆ ที
เกี
ยวขอ้ง เช่น สญัญาซื4อขายหุน้และสทิธเิรยีกรอ้งในหนี4 บนัทกึความเขา้ใจ สญัญาจํานําหุน้ 

สญัญาเงนิกูต้่างๆ สญัญาสทิธกิารเช่าที
ดนิ เป็นตน้ 

6. การสาํรวจที
ตั 4งทรพัยส์นิ  

7. สมัภาษณ์ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ และรวมถงึบุคคลที
เกี
ยวขอ้ง 

8. รายงานประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ 

9. ขอ้มลูสถติจิากตลาดหลกัทรพัยฯ์ และภาวะอุตสาหกรรม 

ความเห็นของที
ปรกึษาฯ ตั 4งอยู่บนสมมติฐานว่า ข้อมูล และ/หรอื เอกสาร ซึ
งที
ปรกึษาฯ ได้รบั ตลอดจนการ

สมัภาษณ์ผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงบุคคลที
เกี
ยวข้อง เป็นข้อมูลที
ถูกต้องและเป็นความจริง โดยที
ปรึกษาฯ ได้

พจิารณาและศกึษาขอ้มลูดงักล่าวดว้ยความรอบคอบและสมเหตุสมผลตามมาตรฐานของผูป้ระกอบวชิาชพี นอกจากนี4 ที


ปรกึษาฯ ถือว่า สญัญาและขอ้ตกลงทางธุรกิจต่างๆ มผีลบงัคบัใช้และผูกพนัตามกฎหมาย และไม่มีการเปลี
ยนแปลง

เงื
อนไข เพกิถอน หรอื ยกเลกิ รวมถงึไม่มเีหตุการณ์หรอืเงื
อนไขใดๆ ที
อาจจะส่งผลกระทบอย่างมนีัยสําคญัต่อการเขา้

ทาํรายการไดม้าซึ
งทรพัยส์นิของบรษิทัฯ ในครั 4งนี4  

 ดงันั 4น หากขอ้มลู และ/หรอื เอกสาร ซึ
งที
ปรกึษาฯ ไดร้บั ไม่ถูกตอ้ง และ/หรอื ไม่เป็นความจรงิ หรอื สญัญาและ

ขอ้ตกลงทางธุรกิจต่างๆ ไม่มผีลบงัคบัใช้ และ/หรอื ไม่ผูกพนัตามกฎหมาย และ/หรอื มกีารเปลี
ยนแปลงเงื
อนไข เพิก

ถอน หรอื ยกเลกิ และ/หรอื มเีหตุการณ์หรอืเงื
อนไขใดๆ ที
อาจจะส่งผลกระทบอย่างมนีัยสําคญัต่ อการเขา้ทํารายการ

ไดม้าซึ
งทรพัยส์นิ กอ็าจส่งผลต่อความเหน็ของที
ปรกึษาฯ ซึ
งที
ปรกึษาฯ ไม่สามารถใหค้วามเหน็ต่อผลกระทบดงักล่าวต่อ

บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯได ้

 ความเห็นของที
ปรกึษาฯ จดัทําขึ4นภายใต้ขอ้มูลซึ
งที
ปรกึษาฯ ได้รบั รวมถึงภาวะอุตสาหกรรม เงื
อนไขทาง

เศรษฐกจิ และปัจจยัอื
นๆ ที
เกดิขึ4นในระหว่างการจดัทํา โดยเฉพาะผลกระทบจาก การระบาดของไวรสั COVID-19 ซึ
ง

อาจมกีารเปลี
ยนแปลงอย่างมนีัยสาํคญัในภายหลงั และอาจส่งผลกระทบต่อความเหน็ของที
ปรกึษาฯ โดยที
ปรกึษาฯ ไม่มี

ภาระผกูพนัในการปรบัปรุงความเหน็ของรายงานความเหน็ของที
ปรกึษาฯ ฉบบันี4 

 รายงานความเหน็ของที
ปรกึษาฯ ฉบบันี4 จดัทําขึ4นเพื
อใหผู้ถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ใชพ้จิารณาประกอบการตดัสนิใจ

ลงมติการเขา้ทํารายการได้มาซึ
งสนิทรพัย์ในครั 4งนี4  ดงันั 4นการตดัสนิใจอนุมตัิหรอืไม่อนุมตัิการเขา้ทํารายการในครั 4งนี4 

ขึ4นอยู่กบัดุลยพนิิจของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เป็นสาํคญั ทั 4งนี4 ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ควรศกึษาขอ้มลูในเอกสารต่างๆ ที
แนบ



รายงานความเหน็ที
ปรกึษาการเงนิอสิระ 

 
ส่วนที
 2 - หน้า 2 

มาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในครั 4งนี4 ด้วยความรอบคอบและระมัดระวงัก่อนทําการลงมต ิ

เพื
อที
จะไดพ้จิารณาลงมตไิดอ้ย่างเหมาะสม  

 อย่างไรก็ตาม รายงานความเห็นของที
ปรกึษาฯ มิได้เป็นการรบัรองผลสําเร็จของการเข้าทํารายการต่างๆ 

รวมถึงผลกระทบที
อาจเกิดขึ4น และที
ปรึกษาฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบต่อผลกระทบใดๆ ที
อาจเกิดขึ4นจากการเข้าทํา

รายการดงักล่าว ไม่ว่าโดยทางตรงหรอืทางออ้ม 

 

 

 

 

 

 



รายงานความเหน็ที
ปรกึษาการเงนิอสิระ 

ส่วนที
 3 - หน้า 1 

ส่วนที� 3 : ลกัษณะและรายละเอียดของรายการ 

 
3.1 วนั / เดือน / ปีที�ทาํรายการ 

บรษิทัฯ จะเขา้ทาํรายการไดม้าซึ
งสนิทรพัย์ ภายหลงัจากที
บรษิทัฯ ไดร้บัอนุมตัจิากที
ประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครั 4ง

ที
 1/2563 ของบรษิทัฯ ซึ
งกําหนดที
จะจดัขึ4นในวนัที
 24 กรกฎาคม 2563 รวมถงึภายหลงัจากที
เงื
อนไขบงัคบัก่อนต่าง ๆ 

ที
ระบุไวใ้นสญัญาซื4อขายหุน้และสทิธเิรยีกรอ้งในหนี4 สาํเรจ็ครบถว้นหรอืไดร้บัการยกเวน้ จากคู่สญัญาทั 4งสองฝ่าย 

(กล่าวคอืทางผูซ้ื4อและทางผูข้าย) ตามรายละเอยีดที
ระบุในสญัญาซื4อขายหุน้ และสทิธเิรยีกรอ้งในหนี4 (รายละเอยีด

เพิ
มเตมิใน ขอ้ 3.5.1) บรษิทัฯ คาดว่าจะสามารถเขา้ทาํรายการทั 4งหมดใหแ้ลว้เสรจ็ภายในเดอืนพฤศจกิายน 2563 

ทั 4งนี4สามารถสรุปขั 4นตอนในการทาํรายการไดด้งันี4 

 

สรุปขั 4นตอนการดาํเนินการในการเขา้ทาํรายการ 

ลาํดบั

ที� 
วนัที� ขั .นตอนการปฏิบติั 

1. 14 กมุภาพนัธ ์2563 

- ลงนามในบนัทกึความเขา้ใจ เรื
อง การลงทุนใน Wealth Ventures โดย

บนัทกึความเขา้ใจมรีะยะเวลา 90 วนั (ถงึประมาณวนัที
 15 พฤษภาคม 

2563) 

- บรษิทัฯ วางเงนิมดัจาํ จาํนวน 42.00 ลา้นบาท (งวดที
 1) 

- ลงนามในสญัญาจาํนําหุน้ กบันายธเนศ พานชิชวีะ ในการจาํนําหุน้ 

Wealth Ventures จาํนวน 700,000 หุน้ เพื
อเป็นประกนัการคนืเงนิมดัจาํ 

- บรษิทัฯ เริ
มดาํเนินการตรวจสอบขอ้มลูดา้นกฎหมาย บญัชแีละการเงนิ 

และทางภาษ ี

2. 8 พฤษภาคม 2563 

- ลงนามในบนัทึกความเข้าใจ เรื
อง การลงทุนใน Wealth Ventures ฉบับ

แกไ้ขเพิ
มเตมิครั 4งที
 1  

- ลงนามในสญัญาจาํนําหุน้ ฉบบัแกไ้ขเพิ
มเตมิครั 4งที
 1 เพื
อขยายระยะเวลา

ของบนัทกึความเขา้ใจ และสญัญาจาํนําหุน้ออกไปถงึวนัที
 30 มถิุนายน 

2563 

3. 22 พฤษภาคม 2563 

- ที
ประชมุคณะกรรมการบรษิทัฯ มมีตอินุมตัใิหนํ้าเสนอต่อที
ประชมุผูถ้อืหุน้

เพื
อพจิารณาอนุมตัใิหบ้รษิทัฯ เขา้ทาํรายการไดม้าซึ
งสนิทรพัย ์ในการซื4อ

หุน้ ไม่เกนิรอ้ยละ 40 และสทิธเิรยีกรอ้งในหนี4ของ Wealth Ventures 

จาํนวนไม่เกนิ 138.45 ลา้นบาท 

4. 25 พฤษภาคม 2563 
- ลงนามในสญัญาซื4อขายหุน้และสทิธเิรยีกรอ้งในหนี4 

- บรษิทัฯ วางเงนิมดัจาํ จาํนวน 26.04 ลา้นบาท (งวดที
 2) 

5. 11 มถิุนายน 2563 
- กําหนดรายชื
อผูถ้อืหุน้ที
มสีทิธเิขา้ร่วมการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ของ

บรษิทัฯ ครั 4งที
 1/2563 (Record Date) 

6. 24 กรกฎาคม 2563 

ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ครั 4งที
 1/2563 เพื
ออนุมตัวิาระดงันี4 

- การเขา้ทาํรายการไดม้าซึ
งสนิทรพัย ์ในการซื4อหุน้ และสทิธเิรยีกรอ้งในหนี4

ของ Wealth Ventures 

- การเพิ
มทุนใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เดมิ (Right Offering) 



รายงานความเหน็ที
ปรกึษาการเงนิอสิระ 

ส่วนที
 3 - หน้า 2 

ลาํดบั

ที� 
วนัที� ขั .นตอนการปฏิบติั 

- การเพิ
มทุนแบบมอบอํานาจทั 
วไป (General Mandate)  

กรณีผูถ้อืหุน้อนุมตักิารเขา้ทาํรายการ 

- หากผูถ้อืหุน้อนุมตักิารเขา้ทาํรายการ จะมกีารปลดจาํนําหุน้จาํนวน 

700,000 หุน้ ที
จาํนําโดยนายธเนศ พานิชชวีะ และ 

- บรษิทัฯ จะไดร้บัการโอนหุน้จาํนวน 290,527 หุน้ จากบรษิทั Cleveland 

Universe Limited (“Cleveland” หรอื “ผูข้าย”) คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 

6.46 ของจาํนวนหุน้ที
ชาํระแลว้ของ Wealth Ventures 

กรณีผูถ้อืหุน้ไม่อนุมตักิารเขา้ทาํรายการ 

- ผูข้าย ชาํระคนืเงนิมดัจาํจาํนวน 68.04 ลา้นบาท คนืใหบ้รษิทัฯ และบรษิทั

ฯ จะโอนคนืหุน้จาํนวน 700,000 หุน้ ใหแ้ก่นายธเนศ พานชิชวีะ ภายใน 1 

เดอืน 

7. 4 สงิหาคม 2563 ปิดสมุดทะเบยีน ผูม้สีทิธไิดเ้พิ
มทุนตามสดัส่วน (Right Offering)  

8. 20 – 26 สงิหาคม 2563 
ระยะเวลาการจองซื4อหุน้สามญัเพิ
มทุนตามสดัส่วน (Right Offering) 

ระยะเวลาจองซื4อไม่น้อยกว่า 5 วนัทาํการ 

9. 

15 กนัยายน 2563  

(หรอืวนัอื
นใดที
คู่สญัญาได้

ตกลงกนั) 

วนัที
การซื4อขายเสรจ็สมบูรณ์ ครั 4งที
 1 

- ชาํระเงนิค่าหุน้ Wealth Ventures งวดที
 3 จาํนวนไม่เกนิ 241.96 ลา้น

บาท 

- โอนหุน้สามญัของ Wealth Ventures จาํนวนขั 4นตํ
ารวมจาํนวน 1,323,687 

หุน้ คดิเป็นสดัส่วนขั 4นตํ
ารอ้ยละ 29.42 ของจาํนวนหุน้ชาํระแลว้ของ 

Wealth Ventures (Minimum Sale Shares) 

- โดยจาํนวนขั 4นตํ
าดงักล่าว ไดร้วมถงึจาํนวนหุน้ 290,527 หุน้ หรอืคดิเป็น

สดัส่วนรอ้ยละ 6.46 ของจาํนวนหุน้ที
ชาํระแลว้ของ Wealth Ventures ที


บรษิทัฯ จะไดร้บัโอน เมื
อผูถ้อืหุน้อนุมตักิารเขา้ทาํรายการ ณ วนัประชุม

วสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ 

- ทั 4งนี4 ในกรณีที
บรษิทัฯ และ Wealth Ventures ไดด้าํเนินการจนเงื
อนไข

บงัคบัก่อนทั 4งหมดไดบ้รรลุหมดแลว้ หากบรษิทัฯไม่สามารถดาํเนินการซื4อ

หุน้สามญัของ Wealth Ventures ไดข้ ั 4นตํ
าจาํนวน 1,323,687 หุน้ คดิเป็น

สดัส่วนรอ้ยละ 29.42 ภายในวนัที
ทาํการซื4อขายเสรจ็สมบูรณ์ครั 4งที
 z จะ

ดว้ยสาเหตุเช่น เงนิไม่เพยีงพอ หรอื สาเหตุอื
นใดที
เป็นความผดิของบรษิทั

ฯ ผูข้ายสามารถรบิเงนิมดัจาํจาํนวน 68.04 ลา้นบาท และบรษิทัฯจะตอ้ง

โอนคนืหุน้จาํนวน 700,000 หุน้ใหแ้ก่นายธเนศ พานิชชวีะ 

10. 19 พฤศจกิายน 2563 

(หรอืวนัอื
นใดที
คู่สญัญาได้

ตกลงกนั) 

วนัที
การซื4อขายเสรจ็สมบูรณ์ ครั 4งที
 2 

- ชาํระเงนิค่าหุน้ Wealth Ventures งวดที
 4 จาํนวนไม่เกนิ 250.00  ลา้น

บาท (ขึ4นอยู่กบัแหล่งเงนิทุนที
บรษิทัฯ หาได)้ โดยบรษิทัฯ สามารถเลอืกที


จะซื4อเฉพาะหุน้สามญัของ Wealth Ventures หรอืซื4อทั 4งหุน้สามญั และ

สทิธเิรยีกรอ้งในหนี4กไ็ด ้ (แต่ตอ้งซื4อหุน้สามญัใหค้รบรอ้ยละ 40 ของ
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ลาํดบั

ที� 
วนัที� ขั .นตอนการปฏิบติั 

จาํนวนหุน้ที
ชาํระแลว้ก่อน) 

- โอนหุน้สามญัของ Wealth Ventures จาํนวนไม่เกนิ 476,313 หุน้ คดิเป็น

สดัส่วนไม่เกนิรอ้ยละ 10.58 ของจาํนวนหุน้ที
ชาํระแลว้ของ Wealth 

Ventures (Option Shares) และ/หรอื 

- โอนสทิธเิรยีกรอ้งในหนี4เงนิกู ้จาํนวนไม่เกนิ 138.45 ลา้นบาท ตามสดัส่วน

ที
ตอ้งการ (ขึ4นอยู่กบัแหล่งเงนิทุนที
บรษิทัฯ หาได)้ 

 

 

3.2 คู่สญัญาที�เกี�ยวข้องและความสมัพนัธร์ะหว่างคู่สญัญา 

ผูซ้ื4อ : บรษิทั นิวส ์เน็ตเวริค์ คอรป์อเรชั 
น (มหาชน) (“บรษิทัฯ” หรอื “NEWS”) 

ผูข้าย : บรษิทั Cleveland Universe Limited (“Cleveland” หรอื “ผูข้าย”) 

  

ขอ้มลูของบรษิทั Cleveland 

บรษิทัจดทะเบยีนที
ประเทศฮ่องกง เมื
อวนัที
 24 กุมภาพนัธ ์2563 ดาํเนินธุรกจิเป็นบรษิทั Holding ที
ลงทุนใน

บรษิทัอื
น 

� ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั Cleveland จาํนวน 1 ราย 

ชื
อผูถ้อืหุน้ จาํนวน (หุน้) 

Anchorman Limited1 1.00 

� คณะกรรมการบรษิทั Cleveland: Tan Lian Kiow สญัชาตสิงิคโปร ์

� ทั 4งนี4 Ultimate Shareholder ของ Cleveland คอื คุณ LOK TENG TENG DOROTHY ซึ
งเป็นนักธุรกจิชาว

สงิคโปร ์

  

รายชื�อบุคคลที�มีความเกี�ยวโยงกนั และมีความสมัพนัธ ์

� Wealth Ventures มผีูถ้อืหุน้ในสดัส่วนรอ้ยละ 15.56 ของจาํนวนหุน้ที
ชาํระแลว้ คอื นายธเนศ พานิชชวีะ เป็น

บุตรของนายสมบตั ิพานิชชวีะ ซึ
งเป็นผูถ้อืหุน้ของ NEWS ในสดัส่วนรอ้ยละ 2.08 ของจาํนวนหุน้ที
ชาํระแลว้ 

ซึ
งไม่เขา้ขา่ยเป็นบุคคลเกี
ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนที
 ทจ. 21/2551 เรื
อง 

หลกัเกณฑใ์นการทาํรายการที
เกี
ยวโยงกนั ลงวนัที
 31 สงิหาคม พ.ศ. 2551 (รวมทั 4งที
มกีารแกไ้ขเพิ
มเตมิ) 

และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื
อง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของ

บรษิทัจดทะเบยีนในรายการที
เกี
ยวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัที
 19 พฤศจกิายน พ.ศ. 2546 (รวมทั 4งที
มกีาร

แกไ้ขเพิ
มเตมิ) (“ประกาศรายการที
เกี
ยวโยงกนัฯ”) เนื
องจากนายสมบตั ิ พานิชชวีะ ถอืหุน้ไมถ่งึรอ้ยละ 10 

ของจาํนวนหุน้ที
ชาํระแลว้ มไิดเ้ป็นกรรมการ และไม่มอีํานาจควบคุมใดๆ ในบรษิทัฯ 

 
1 Anchorman Limited ตั �งอยู่ที � Tortola Park, Building1, Second Floor, Wickhamscay I, Road Town, Tortola, British Virgins Islands ถอื

หุน้โดย Allshores Corporation PTE. LTD. ประเทศสงิคโปร ์ตั �งอยู่ที � 1 Raffles Place #28-02 One Raffles Place, Singapore 048616 โดย  

มผีูถ้อืหุน้ คอื คุณ LOK TENG TENG DOROTHY ซึ �งเป็นนักธุรกจิชาวสงิคโปร์ เป็นผูถ้อืหุน้ลําดบัสุดทา้ย และไม่มคีวามสมัพนัธใ์ด ๆ กบั

บรษิทัฯ และไม่จดัเป็นบุคคลที �เกี �ยวโยงกนักบับรษิทัฯ 
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� นอกจากนี4 ไม่มกีรรมการ หรอืผูถ้อืหุน้รายอื
นของ Wealth Ventures ที
มคีวามสมัพนัธ ์ หรอืเกี
ยวขอ้งกบั

กรรมการ หรอืผูถ้อืหุน้ใหญข่อง NEWS 

 
3.3 ประเภทและขนาดของรายการ 

การเขา้ทาํรายการในครั 4งนี4คอื 

1. เขา้ซื4อหุ้นสามญัของบรษิัท เว็ลธ์ เวนเจอร์ส จํากดั (“Wealth Ventures”) จํานวนไม่เกิน 1,800,000 หุ้น มูล

ค่าที
ตราไว้หุ้นละ 100.00 บาท คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 40 ของจํานวนหุ้นที
ออกและชําระแล้วของ 

Wealth Ventures มลูค่ารวมทั 4งสิ4นไม่เกนิ 421.55 ลา้นบาท (“รายการที
 1”) 

2. ซื4อสทิธเิรยีกรอ้งในหนี4เงนิกูข้อง Wealth Ventures ตามสญัญากูย้มืเงนิระหว่าง Wealth Ventures และบรษิทั 

Cleveland Universe Limited ลงวันที
  20 พฤษภาคม 2563 คิดเป็นจํานวนไม่ เกิน 138.45 ล้านบาท 

(“รายการที
 2”) 

รวม (รายการที
 1 และ 2) เป็นมลูค่าสงูสุดไม่เกนิ 560.00 ลา้นบาท  

ทั 4งนี4 การเขา้ทําทั 4ง 2 รายการดงักล่าว เขา้ขา่ยเป็นการทํารายการไดม้าซึ
งสนิทรพัย์ของบรษิทัฯ จดทะเบยีนตาม 

ประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนที
 ทจ. 20/2551 เรื
องหลกัเกณฑ์ในการทํารายการที
มนีัยสําคญัที
เขา้ข่ายเป็นการ

ไดม้าหรอืจําหน่ายไปซึ
งสนิทรพัย์ ลงวนัที
 31 สงิหาคม 2551 และฉบบัแก้ไขเพิ
มเตมิ และประกาศคณะกรรมการตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื
องการเปิดเผยขอ้มลูและการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในการไดม้าหรอืจาํหน่ายไป

ซึ
งสนิทรพัย ์พ.ศ. 2547 ลงวนัที
 29 ตุลาคม 2547 (รวมทั 4งที
มกีารแกไ้ขเพิ
มเตมิ) (“ประกาศฯเรื
องไดม้าหรอืจาํหน่ายไป”)  

เมื
อคํานวณขนาดรายการโดยอ้างอิงจากงบการเงนิรวมของบริษัทฯ ที
ผ่านการสอบทานของผู้สอบบญัชีรบั

อนุญาต งวด 3 เดอืน สิ4นสุดวนัที
 31 มนีาคม 2563 สามารถคาํนวณขนาดรายการไดด้งันี4 

เกณฑก์ารคิดคาํนวณ สูตรการคาํนวณ คาํนวณค่า 

ขนาดของ

รายการ 

(ร้อยละ) 

1) มลูค่าสนิทรพัยท์ี
มี

ตวัตนสุทธ ิ(NTA) 

NTA Wealth Ventures x สดัส่วนการถอืหุน้ 

NTA ของบรษิทัฯ 

227.66 ลา้นบาท x 40%  

531.44 ลา้นบาท 
17.13% 

2) กําไรสุทธจิากการ

ดาํเนินงาน 

กําไรสุทธขิอง Wealth Ventures  x สดัส่วนการถอื

หุน้ 

กําไรสุทธขิองบรษิทัฯ 

ไม่สามารถคาํนวณได ้เนื
องจาก Wealth 

Ventures มผีลการดาํเนินงานขาดทุน

สุทธ ิ

3) มลูค่ารวมสิ
งตอบ

แทน 

มลูค่าที
จ่ายเพื
อซื4อหุน้ Wealth Ventures 

สนิทรพัยร์วมของบรษิทัฯ 

560.00 ลา้นบาท 

651.78 ลา้นบาท 
85.92% 

4) มลูค่าหุน้ที
บรษิทั

ออกเพื
อชาํระ 

จาํนวนหลกัทรพัยท์ี
บรษิทัฯ ออกเพื
อชาํระสนิทรพัย ์ 

จาํนวนหุน้ที
ออกและชาํระแลว้ของบรษิทั 
ไม่สามารถคดิคาํนวณได ้

หมายเหตุ:1. การคํานวณขนาดรายการที
ระบุข้างต้น ใช้ตวัเลขที
ปรากฏในงบการเงนิรวมฉบบัสอบทานของบรษิัทฯ  สิ4นสุด ณ วนัที
 31 

มนีาคม 2563 และงบการเงนิตรวจสอบของบรษิทั เวล็ธ ์เวนเจอรส์ จํากดั สิ4นสุด ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2562 

2. มูลค่ารวมของทรัพย์สินที
ได้มา คือ ราคาซื4อหุ้นสามัญของบริษัท เว็ลธ์ เวนเจอร์ส จํากัด ที
  40% จํานวนประมาณ 

421,549,400.29  บาท และราคาซื4อเงนิกู้ยมืของบรษิทั เวล็ธ์ เวนเจอรส์ จํากดั ที
40% จํานวนประมาณ 138,450,599.71  บาท 

รวมเป็นประมาณ 560,000,000 บาท 

รายการได้มาซึ
งสนิทรพัย์ ในครั 4งนี4มขีนาดรายการตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ
งตอบแทน เท่ากบัร้อยละ 85.92 

ทั 4งนี4 หากรวมรายการไดม้าซึ
งสนิทรพัยร์ายการอื
นของบรษิทัฯ ในช่วง 6 เดอืนยอ้นหลงัไดแ้ก่ การไดม้าซึ
งหุน้สามญัของ

บรษิัท ฐานเศรษฐกิจ มลัติมีเดยี จํากดั (บรษิัทย่อยทางอ้อม) ในสดัส่วนร้อยละ 20 ตามรายละเอียดที
ปรากฏตามงบ
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การเงนิประจาํปี 2562 ของบรษิทัฯ แลว้ จะทาํใหร้ายการไดม้าซึ
งสนิทรพัยข์องบรษิทัฯ มขีนาดรายการรวมเท่ากบัรอ้ยละ 

87.18 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ
งตอบแทน เปรยีบเทยีบกบัสนิทรพัย์รวมของบรษิัทฯ ซึ
งมขีนาดรายการมูลค่าสูงกว่า

รอ้ยละ 50 แต่ตํ
ากว่ารอ้ยละ 100 จงึเขา้ข่ายเป็นรายการที
ต้องเปิดเผยตามเกณฑ์การไดม้าหรอืจําหน่ายไปซึ
งสนิทรพัย ์

และตอ้งขออนุมตัจิากที
ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ  

บรษิทัฯ จงึมหีน้าที
ตอ้งเปิดเผยสารสนเทศการเขา้ทาํรายการต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทนัท ี พรอ้มทั 4งแต่งตั 4งที


ปรกึษาทางการเงนิอสิระ เพื
อใหค้วามเหน็เกี
ยวกบัการเขา้ทาํรายการ และดาํเนินการใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เพื
อขอ

อนุมตักิารเขา้ทาํรายการ โดยจะตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากที
ประชุมผูถ้อืหุน้ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี
ของ

จาํนวนเสยีงทั 4งหมดของผูถ้อืหุน้ที
มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผูถ้อืหุน้ที
มส่ีวนไดเ้สยี 

ทั 4งนี4 รายการดงักล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที
เกี
ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที
  ทจ. 

21/2551 เรื
อง หลักเกณฑ์ในการทํารายการที
เกี
ยวโยงกัน ลงวันที
 31 สิงหาคม พ.ศ. 2551 (รวมทั 4งที
มีการแก้ไข

เพิ
มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย เรื
อง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏบิตักิารของ

บรษิทัจดทะเบยีนในรายการที
เกี
ยวโยงกนั พ.ศ. 2546 ลงวนัที
 19 พฤศจกิายน พ.ศ. 2546 (รวมทั 4งที
มกีารแกไ้ขเพิ
มเตมิ) 

(“ประกาศรายการที
เกี
ยวโยงกนัฯ”) 

 

3.4 รายละเอียดของสินทรพัยที์�จะได้มา 

ภายหลงัการเขา้ทาํรายการบรษิทัฯ จะเป็น 

1. ผูถ้อืหุน้สามญัของ Wealth Ventures จาํนวนไม่ตํ
ากว่า 1,323,687 หุน้ คดิเป็นสดัส่วนไม่ตํ
ากว่ารอ้ยละ 29.42 

ของจํานวนหุน้ที
ชําระแลว้ของ Wealth Ventures และไม่เกนิ 1,800,000 หุน้ คดิเป็นสดัส่วนไม่เกนิรอ้ยละ 40 

ของจาํนวนหุน้ที
ออกและชาํระแลว้ของ Wealth Ventures  

2. เจ้าหนี4ของ Wealth Ventures ในส่วนหนี4เงนิกู้จากผู้ถือหุ้น คิดเป็นจํานวนไม่เกิน 138.45 ล้านบาท อ้างอิง

ตามตามสญัญาเงนิกู้จากผูถ้อืหุน้ โดยมผีลตอบแทนเป็นดอกเบี4ยในอตัรารอ้ยละ 3 ต่อปี โดยที
ดอกเบี4ยมกีาร

ชาํระทุกสิ4นปี 

โดยการลงทุน ในสทิธิเรยีกร้องในหนี4เงนิกู้จากผู้ถือหุ้นของ Wealth Ventures บรษิัทฯ จะสามารถซื4อสทิธิ

เรยีกร้องในหนี4ได้ ก็ต่อเมื
อซื4อหุ้นสามญัของ Wealth Ventures แล้ว 1,800,000 หุ้น คดิเป็นสดัส่วนไม่เกิน

รอ้ยละ 40.00 ของจาํนวนหุน้ที
ชาํระแลว้ของ Wealth Ventures 

ทั 4งนี4 สดัส่วนการซื4อหุ้นและสทิธเิรยีกรอ้งในหนี4ดงักล่าว ขึ4นอยู่กบัจํานวนเงนิที
บรษิทัฯ จะไดร้บัจากการเพิ
มทุน

ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วน (Right Offering) ตามวาระดงักล่าวขา้งตน้ เงนิสดจากการจําหน่ายบรษิทั กรนีเน็ต 

1282 จํากดั เงนิสดจากการจําหน่ายทรพัย์สนิในอนาคตของบรษิัทฯ การกู้ยมืจากสถาบนัการเงนิหรอืนักลงทุน 

และจากแหล่งเงนิทุนอื
นที
บรษิทัฯ จะสามารถจดัหามาได ้(รายละเอยีดเพิ
มเตมิในขอ้ 3.5.1 สรุปสาระสําคญัของ

สญัญาซื4อขายหุน้และสทิธเิรยีกรอ้งในหนี4) 

สําหรับหุ้นสามัญของ  Wealth Ventures ที
บริษัทฯ จะได้มานั 4น บริษัทฯ จําเป็นต้องจํานําหุ้นของ Wealth 

Ventures ตามสดัส่วนเพื
อเป็นหลกัประกนัใหแ้ก่ธนาคารออมสนิตามสญัญากู้เงนิ 220 ลา้นบาท ระหว่าง Wealth 

Ventures ในฐานะผูกู้้ และธนาคารออมสนิ ในฐานะผูใ้หกู้้ ลงวนัที
 19 กุมภาพนัธ์ 2559 และสญัญากู้เงนิจํานวน 

35 ล้านบาท ลงวนัที
 27 สงิหาคม 2561 เนื
องจากสญัญากู้เงนิทั 4งสองฉบบัได้ระบุเงื
อนไขให้  Wealth Ventures 

ดําเนินการให้มีการจํานําหุ้นร้อยละ 75 ของหุ้นใน Wealth Ventures เพื
อเป็นหลกัประกันสําหรบัเงินที
กู้ยืม

ดงักล่าว ดงันั 4น บรษิัทฯ จงึจําเป็นต้องจํานําหุ้นใน  Wealth Ventures ตามสดัส่วนร้อยละ 75 ของหุ้นที
บรษิัทฯ 

ไดม้าเช่นเดยีวกนั 
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ภาพโครงสรา้งการถอืหุน้ของ Wealth Ventures ที
คาดว่าจะเป็นภายหลงัการเขา้ทาํรายการ กรณีขั 4นตํ
า  

วนัที
การซื4อขายเสรจ็สมบูรณ์ ครั 4งที
 1 (วนัที
 15 กนัยายน 2563) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพโครงสรา้งการถอืหุน้ของ Wealth Ventures ที
คาดว่าจะเป็นภายหลงัการเขา้ทาํรายการ กรณีขั 4นสงูสุด 

วนัที
การซื4อขายเสรจ็สมบูรณ์ ครั 4งที
 2 (วนัที
 19 พฤศจกิายน 2563) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

34.59% 

 

9.86% 

 

15.56% 

 

10.58% 

Wealth Ventures 

นายธรรศพลฐ ์แบเลเวล็ด ์

นายสุเทพ ศรอีนิทราวานชิ 

นายธเนศ พานิชชวีะ 

NEWS 

เจา้หนี4เงนิกูจ้ากผูถ้อืหุน้ 

100% 

Wealth Ventures 

นายธรรศพลฐ ์แบเลเวล็ด ์

นายสุเทพ ศรอีนิทราวานชิ 

นายธเนศ พานิชชวีะ 

NEWS 
34.59% 

 

9.86% 

 

15.56% 

เจา้หนี4เงนิกูจ้ากผูถ้อืหุน้ตาม

สดัส่วนการถอืหุน้ รวม 60% 

40.00% 

29.42% 

เจ้ าห นี4 เงิน กู้ จ าก ผู้ ถื อหุ้ น 

จํานวนไม่ เกิน 138.45 ล้าน

บาท ซึ
งคดิเป็นสดัส่วนที
 40% 

ของจํานวนเงินกู้จากผู้ถือหุ้น

ทั 4งหมด 

Cleveland Universe 
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ข้อมูลเบื.องต้นเกี�ยวกบั Wealth Ventures มีรายละเอียดสรปุดงันี.  

3.4.1   ข้อมูลทั �วไปของบริษทั 

ชื
อบรษิทั 

บรษิทั เวล็ธ ์เวนเจอรส์ จาํกดั (“Wealth Ventures”) 

จดทะเบยีนครั 4งแรกชื
อ บรษิทั แอลท ีเพน็ทาเคลิ จาํกดั ไดจ้ดทะเบยีนเปลี
ยน

ชื
อครั 4งที
 2 เป็นบรษิทั อูเบอะ จาํกดั เมื
อวนัที
 8 กุมภาพนัธ ์2554 และครั 4ง

สุดทา้ยเปลี
ยนเป็น บรษิทั เวล็ธ ์เวนเจอรส์ จาํกดั เมื
อวนัที
 17 กนัยายน 2556 

ประเภทธุรกจิ โรงแรม ระดบั 4 ดาว ภายใตช้ื
อ “โรงแรมเมอรเ์คยีว กรุงเทพ มกักะสนั” 

ที
ตั 4ง 
เลขที
 1599 ถนนเพชรบุรตีดัใหม่ แขวงมกักะสนั เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 

10310 

เลขที
ทะเบยีนนิตบิุคคล 0105553026228 

วนัจดทะเบยีนบรษิทั 19 กมุภาพนัธ ์2553 

ทุนจดทะเบยีน 450,000,000 บาท จาํนวน 4,500,000 หุน้ มลูค่าที
ตราไวหุ้น้ละ 100.00 บาท 

ทุนที
ออกและเรยีกชาํระแลว้ 450,000,000 บาท จาํนวน 4,500,000 หุน้ มลูค่าที
ตราไวหุ้น้ละ 100.00 บาท 

 

3.4.2   รายชื�อผู้ถือหุ้นของ Wealth Ventures ณ วนัที� 20 พฤษภาคม 2563 ก่อนการเข้าทาํรายการ 

ลาํดบั รายชื�อผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น 

ร้อยละของจาํนวนหุ้น

ทั .งหมด 

1 นาย ธรรศพลฐ ์แบเลเวล็ด ์ 1,556,330 34.59 

2 นาย สุเทพ ศรอีนิทราวานิช1/ 443,670 9.86 

3 นาย ธเนศ พานิชชวีะ2/ 700,000 15.56 

4 บรษิทั Cleveland Universe Limited3/ 1,800,000 40.00 

รวม 4,500,000 100.00 

หมายเหตุ: 
1/  นาย สุเทพ ศรอีนิทราวานิชมปีระสบการณ์ดา้นโรงแรม ปัจจุบนัเป็นกรรมการและผูถ้อืหุน้ในบรษิทัที
ประกอบธุรกจิ ดา้นโรงแรม 

รสีอรท์ และภตัตาคารหลายแห่ง รวมถงึธุรกจิดา้นอสงัหารมิทรพัย์ 
2/ นายธเนศ พานิชชวีะ มปีระสบการณ์ดา้นโรงแรม ปัจจุบนัเป็นกรรมการและผูถ้อืหุน้ในบรษิทัที
ประกอบธุรกจิ สนามกอลฟ์ 

ภตัตาคาร สนามเทนนิสและโรงแรม และธุรกจิดา้นอสงัหารมิทรพัยห์ลายแห่ง 
3/  ขอ้มลูของบรษิทั Cleveland บรษิทัจดทะเบยีนที
ประเทศฮ่องกง เมื
อวนัที
 24 กุมภาพนัธ ์2563 ดําเนินธุรกจิลงทุนในบรษิทั

ต่างๆ (Holding Company) 

� ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั Cleveland จํานวน 1 ราย 

ชื
อผูถ้อืหุน้ จํานวน (หุน้) 

Anchorman Limited2 1.00 

 
2 Anchorman Limited เป็นบรษิทัที �จํากดัความรบัผดิโดยหุน้ (company limited by shares) ตั �งอยู่ที � Tortola Park, Building1, Second Floor, 

Wickhamscay I, Road Town, Tortola, British Virgins Islands ถอืหุน้โดย Allshores Corporation PTE. LTD. ประเทศสงิคโปร ์ตั �งอยู่ที � 1 

Raffles Place #28-02 One Raffles Place, Singapore 048616 โดย  มผีูถ้อืหุน้ คอื คุณ LOK TENG TENG DOROTHY ซึ �งเป็นนักธุรกจิชาว

สงิคโปร ์เป็นผูถ้อืหุน้ลําดบัสุดทา้ยและไม่มคีวามสมัพนัธใ์ด ๆ กบับรษิทัฯ และไม่จดัเป็นบุคคลที �เกี �ยวโยงกนักบับรษิทัฯ 
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� คณะกรรมการบรษิทั Cleveland: Tan Lian Kiow สญัชาตสิงิคโปร ์

สรปุการเปลี�ยนแปลงรายชื�อผู้ถือหุ้นของ Wealth Ventures ก่อนเข้าทาํรายการ 

รายชื�อผู้ถือหุ้นของ Wealth Ventures ภายหลงัการเข้าทาํรายการ กรณีขั .นตํ�า ไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 29.42 

ลาํดบั รายชื�อผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น 

ร้อยละของจาํนวน

หุ้นทั .งหมด 

 ผูถ้อืหุน้กลุ่ม ก.   

1 นาย ธรรศพลฐ ์แบเลเวล็ด ์ 1,556,330 34.59 

2 นาย สุเทพ ศรอีนิทราวานิช 443,670 9.86 

3 นาย ธเนศ พานิชชวีะ 700,000 15.56 

4 บรษิทั Cleveland Universe Limited 476,313 10.58 

 ผูถ้อืหุน้กลุ่ม ข.   

4 
บริษัท  นิ วส์  เน็ ต เวิร์ค  คอร์ปอ เรชั 
น  จํ ากัด 

(มหาชน) 

1,323,687 29.42 

รวม 4,500,000 100.00 

 

รายชื�อผู้ถือหุ้นของ Wealth Ventures ภายหลงัการเข้าทาํรายการ กรณีขั .นสูงสุด ไม่เกินร้อยละ 40.00 

ลาํดบั รายชื�อผู้ถือหุ้น จาํนวนหุ้น 

ร้อยละของจาํนวน

หุ้นทั .งหมด 

 ผูถ้อืหุน้กลุ่ม ก.   

1 นาย ธรรศพลฐ ์แบเลเวล็ด ์ 1,556,330 34.56 

2 นาย สุเทพ ศรอีนิทราวานิช 443,670 9.86 

3 นาย ธเนศ พานิชชวีะ 700,000 15.56 

 ผูถ้อืหุน้กลุ่ม ข.   

4 
บริษัท  นิ วส์  เน็ ต เวิร์ค  คอร์ปอ เรชั 
น  จํ ากัด 

(มหาชน) 

1,800,000 40.00 

รวม 4,500,000 100.00 

ชื�อผูถ้อืหุน้
1 ธรรศพลฐ ์แบเลเว็ลด์       1,556,330 34.59%       3,356,330 74.59%       2,565,000 57.00%       1,050,000 30.00%          50,000 50.00%
2 สเุทพ ศรอีนิทราวานชิ          443,670 9.86%          443,670 9.86%          525,000 15.00%          30,000 30.00%
3 ธเนศ พานชิชวีะ          700,000 15.56%          700,000 15.56%          700,000 15.56%          700,000 20.00%
4 Cleveland Universe Limited       1,800,000 40.00%
5 พรีพงษ์ ศรอีนิทราวานัช          810,000 18.00%          262,500 7.50%
6 สมเกยีรต ิศรอีนิทราวานชิ          20,000 20.00%          8,000 80.00%
7 นส ปวณีา ศรอีนิทราวานชิ
8 นส ศภุร จฑุาประทปี
9 นส ธนัชพร นุชติประสทิธิ-ชยั          1,000 10.00%

10 นส อรทพิย ์จารุเชดิกุล          1,000 10.00%
11 นส ณัชวรัตม์ ศรอีนิทราวานชิ          262,500 7.50%
12 บจก พเีพลิ โซไซตี1          700,000 20.00%
13 ประพล มลินิทจนิดา          425,000 9.44%

จํานวนหุน้รวม       4,500,000 100.00%       4,500,000 100.00%       4,500,000 100.00%       3,500,000 100.00%        100,000 100.00%        10,000 100.00%
ทนุจดทะเบยีน (บาท)  450,000,000  450,000,000  450,000,000  350,000,000  10,000,000  1,000,000

20/5/2563 24/2/2563 16/12/2558 6/9/2556 7/2/2554 3/2/2553
จาํนวนหุน้ที�ถอื
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3.4.3   รายชื�อคณะกรรมการของ Wealth Ventures ณ วนัที� 5 พฤษภาคม 2562 

ลาํดบั ชื�อ-สกลุ ตาํแหน่ง 

1 นาย ชยัรตัน์ ขวญัปัญญา* กรรมการ 

หมายเหตุ: * นายชยัรตัน์ ขวญัปัญญา เป็นกรรมการที
เป็นตวัแทนของกลุ่มผู้ถอืหุ้นเดมิของ Wealth Ventures 

โดยไดเ้ขา้มาบรหิารตั 4งแต่เริ
มเป็น บรษิัท เวล็ธ ์เวนเจอรส์ จาํกดั จนถงึปัจจุบนั 

รายชื�อคณะกรรมการของ Wealth Ventures ภายหลงัการเข้าทาํรายการ ใน 2 กรณี 

ลาํดบั 
กรณีบริษทัฯ ถือหุ้นขั .นตํ�า 

ไม่ตํ�ากวา่ร้อยละ 29.42 

กรณีบริษทัฯ ถือหุ้นสูงสุด 

ไม่เกินร้อยละ 40.00 

1 นายชยัรตัน์ ขวญัปัญญา (ผูถ้อืหุน้กลุ่ม ก.) นายชยัรตัน์ ขวญัปัญญา (ผูถ้อืหุน้กลุ่ม ก.) 

2 ผู้ถือหุ้นก ลุ่ม ก. จะเสนอชื
อบุคคลเพื
 อเป็น

กรรมการบรษิทั 

ผูถ้อืหุน้กลุ่ม ก. จะเสนอชื
อบุคคล 

เพื
อเป็นกรรมการบรษิทั 

3 กรรมการ กลุ่ม ข. (บริษัทฯ) จะเสนอชื
อบุคคล

เพื
อเป็นกรรมการบรษิทั 

ผูถ้อืหุน้กลุ่ม ก. จะเสนอชื
อบุคคล 

เพื
อเป็นกรรมการบรษิทั 

4  กรรมการ กลุ่ม ข. (บรษิทัฯ) จะเสนอชื
อบุคคล

เพื
อเป็นกรรมการบรษิทั 

5  กรรมการ กลุ่ม ข. (บรษิทัฯ) จะเสนอชื
อบุคคล

เพื
อเป็นกรรมการบรษิทั 

หมายเหตุ: ทั 4ง 2 กรณี กรรมการที
มอีํานาจลงนาม คอื กรรมการ 2 ท่าน กลุ่ม ก. 1 ท่าน และกลุ่ม ข. 1 ท่าน ลง

ลายมอืชื
อร่วมกนั 

 

3.4.4   การประกอบธรุกิจ 

ความเป็นมา 

บริษัท เว็ลธ์ เวนเจอร์ส จํากัด (“Wealth Ventures”) จดัตั 4งเป็นบริษัทตามกฎหมายไทย เมื
อวนัที
 19 

กุมภาพนัธ์ 2553 เพื
อประกอบธุรกจิโรงแรม รสีอร์ท และหอ้งชุด โดยปัจจุบนัดําเนินโครงการโรงแรมเมอร์เคยีว 

กรุงเทพ มกักะสนั โดยโรงแรมเริ
มก่อสรา้ง ปี 2554 และเปิดใหบ้รกิารเมื
อวนัที
 7 เมษายน 2560 

Wealth Ventures จดทะเบยีนครั 4งแรกชื
อ บรษิทั แอลท ีเพน็ทาเคลิ จาํกดั ไดจ้ดทะเบยีนเปลี
ยนชื
อครั 4งที
 

2 เป็นบริษัท อูเบอะ จํากัด เมื
อวนัที
 8 กุมภาพนัธ์ 2554 และครั 4งสุดท้ายเปลี
ยนเป็น บรษิัท เว็ลธ์ เวนเจอร์ส 

จาํกดั เมื
อวนัที
 17 กนัยายน 2556 โดยบรษิทัมมีตพิเิศษของที
ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครั 4งที
 1/2558 เมื
อวนัที
 16 

ธนัวาคม 2558 ให้เพิ
มทุนของบรษิัทเป็น 450.00 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น 4,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 

บาท 

 

  



รายงานความเหน็ที
ปรกึษาการเงนิอสิระ 

ส่วนที
 3 - หน้า 10 

ลกัษณะการดาํเนินธุรกจิ 

รายได้ของ Wealth Ventures  มาจากรายได้จากการดําเนินงานของโรงแรม และรายได้อื
น  โดยมี

รายละเอยีดสดัส่วนของรายไดด้งันี4 
                                    (หน่วย: ลา้นบาท) 

ประเภทรายได้ 
ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 

รายได ้ ร้อยละ รายได ้ ร้อยละ รายได ้ ร้อยละ 

รายไดจ้ากการดาํเนินงาน1 81.98 99.51 130.77 99.59 135.15 99.89 

รายไดอ้ื
น2 0.40 0.49 0.53 0.41 0.15 0.11 

รวม 82.38 100.00 131.30 100.00 135.30 100.00 

ที
มา : งบการเงนิตรวจสอบประจําปี 2560, 2561 และ 2562 ของ Wealth Ventures   

หมายเหตุ : 1/รายไดจ้ากการดําเนินงาน ไดแ้ก่ รายไดจ้ากการขายและใหบ้รกิารหอ้งพกัโรงแรม ค่าเซอรว์สิชารจ์ รายไดจ้ากการขายอาหาร

และเครื
องดื
ม เป็นตน้ 

  2/รายไดอ้ื
น ไดแ้ก่ รายไดจ้ากดอกเบี4ยรบั รายไดจ้ากอตัราแลกเปลี
ยน และอื
น ๆ เป็นตน้ 

 

 

กลุ่มลูกคา้เป้าหมายของ Wealth Ventures สรุปไดด้งันี� 

 

  
 

 

3.4.5  ข้อมูลทางการเงินของ Wealth Ventures 

อ้างองิจากงบการเงนิของ Wealth Ventures ซึ
งตรวจสอบโดยนางสาวศุภร จุฑาประทปี ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต 

เลขทะเบยีน 9609 ซึ
งมรีายละเอยีดดงันี4 

รายการ 
2560 

(งบตรวจสอบ) 

2561 

(งบตรวจสอบ) 

2562 

(งบตรวจสอบ) 

สินทรพัย ์       

สินทรพัยห์มุนเวียน       

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  21.97  35.84          18.62  

China, 14%

Thailand, 10%

India, 9% Taiwan, 7%

USA, 6%

France, 5%

Germany, 4%

Great Britain, 3%

Hong Kong, 3%

Indonesia, 3%

Others, 35%

กลุ่มลกูค้าปี 2562

China, 25%

Thailand, 8% India, 3%
Taiwan, 5%

USA, 8%

France, 4%

Germany, 4%

Great Britain, 2%

Hong Kong, 8%

Indonesia, 3%

Others, 29%

กลุ่มลกูค้า 3 เดือน ปี 2563



รายงานความเหน็ที
ปรกึษาการเงนิอสิระ 

ส่วนที
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รายการ 
2560 

(งบตรวจสอบ) 

2561 

(งบตรวจสอบ) 

2562 

(งบตรวจสอบ) 

เงนิฝากธนาคารที
มขีอ้จํากดัในการใช้ 12.11  11.13          10.09  

ลูกหนี4การคา้และลูกหนี4อื
น 3.38  2.60            1.73  

สนิคา้คงเหลอื 2.10  1.71            1.81  

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื
น 58.66  50.33          44.93   

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 98.22  101.61          77.18   

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน     

ลูกหนี4บรษิทัที
เกี
ยวขอ้งกนั 0.00  0.00               0.00   

อาคารและอุปกรณ์ – สุทธ ิ 818.94  775.90        732.10   

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน – สุทธ ิ 8.91  8.48            8.03   

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื
น 1.58  1.58            1.57   

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 829.44  785.97        741.70  

รวมสินทรพัย ์ 927.66  887.58        818.88  

หนี.สินและส่วนของผู้ถือหุ้น    

หนี.สินหมุนเวียน     

เงนิเบกิเกนิบญัช ี 0.00  9.99            9.65  

เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิที
ถงึกําหนดชําระในหนึ
งปี 22.42  26.52            8.59  

เจา้หนี4การคา้และเจา้หนี4อื
น 73.88  6.66            6.41  

เชค็จ่ายล่วงหน้า 0.00  0.00            3.83  

หนี4สนิหมุนเวยีนอื
น 17.21  19.22          17.05  

รวมหนี.สินหมุนเวียน 113.50  62.38          45.54  

หนี.สินไม่หมุนเวียน    

เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 188.77  197.85        191.54  

เงนิกูย้มืจากบุคคลที
เกี
ยวขอ้ง 312.86  355.13        346.13  

รวมหนี.สินไม่หมุนเวียน 501.63  552.97        537.66  

รวมหนี.สิน  615.13  615.35        583.20  

ส่วนของผู้ถือหุ้น    

ทุนเรอืนหุน้    

   ทุนจดทะเบยีน    

        หุน้สามญั 4,500,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 100.00 บาท 450.00  450.00  450.00 

   ทุนที
ออกจําหน่ายและชําระเตม็มลูค่าแลว้    

        หุน้สามญั 4,500,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 100.00 บาท 450.00  450.00  450.00 

กําไร(ขาดทุน)สะสม (137.47) (177.77) (214.32) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 312.53  272.23  235.68  

รวมหนี.สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 927.66 887.58       818.88 

 

รายการ 
2560 

(งบตรวจสอบ) 

2561 

(งบตรวจสอบ) 

2562 

(งบตรวจสอบ) 

รายได้       

รายไดค้่าบรกิาร 81.98  130.77        135.15  

รายไดอ้ื
น 0.40  0.53            0.15  

รวมรายได้ 82.38  131.29        135.30  

ค่าใช้จ่าย       



รายงานความเหน็ที
ปรกึษาการเงนิอสิระ 

ส่วนที
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รายการ 
2560 

(งบตรวจสอบ) 

2561 

(งบตรวจสอบ) 

2562 

(งบตรวจสอบ) 

ตน้ทุนบรกิาร 69.44  88.30          87.18  

ค่าใชจ้่ายในการขาย  6.67  9.95          11.42  

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร  78.67  58.98          58.91  

รวมค่าใช้จ่าย  154.79  157.23        157.51  

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (72.41) (25.93) (22.21) 

ตน้ทุนทางการเงนิ 12.90  14.23  14.34 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (85.31) (40.17) (36.55) 

ภาษเีงนิได ้ - - - 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (85.31) (40.17) (36.55) 

  
ทั 4งนี4 Wealth Ventures มรีายได้ค่าบรกิาร เพิ
มขึ4นอย่างต่อเนื
อง โดยเท่ากบั 81.98 ล้านบาท 130.77 ล้านบาท 

และ 135.15 ล้านบาท ในปี 2560 – 2562 ตามลําดบั เนื
องจากโรงแรมมอีตัราการเขา้พกั (Occupancy Rate) เพิ
มขึ4น

อย่างต่อเนื
องทุกปี จากร้อยละ 80.79 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 83.69 ในปี 2562 รวมถึงการเพิ
มขึ4นของงราคาห้องพัก

เฉลี
ยต่อหอ้ง (Average Daily Rate: ADR)  จากประมาณ 1,301 บาท/หอ้ง ในปี 2560 เป็น 1,552 บาท/หอ้ง ในปี 2562

นอกจากนี4 เมื
อเทยีบอตัราส่วนตน้ทุนบรกิารต่อรายไดจ้ากการใหบ้รกิารน้อยลงอย่างเนื
อง เป็นผลจากการดาํเนินงานและ

การจดัการที
ดขีองบรษิทั 

และในปี 2563 เนื
องจากโรงแรมไดร้บัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื4อไวรสั COVID-19 ทาํใหต้อ้งมกีารปิด

การใหบ้รกิารชั 
วคราวตั 4งแต่เดอืนเมษายน - มถิุนายน 2563 ทาํใหไ้ม่มรีายไดใ้นช่วงเวลาดงักล่าว และส่งผลใหร้ายไดจ้าก

การใหบ้รกิารในปี 2563 จะลดลงอย่างมนีัยสาํคญั ในขณะที
จะยงัมคี่าใชจ้่ายพนักงานในช่วงที
ปิดการใหบ้รกิาร และส่งผล

ถงึผลกําไรของบรษิทัที
จะน้อยลงจากผลกระทบดงักล่าว อย่างไรกต็าม จากการปิดใหบ้รกิารชั 
วคราวบรษิทัจะยงัสามารถ

ลดตน้ทุนค่าใชจ้่ายลงบางส่วนได ้ทั 4งนี4 ภายหลงัจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื4อไวรสั COVID-19 อาจตอ้งใชเ้วลา

ในการฟื4นฟูธุรกจิ   

ทั 4งนี4 สามารถดูรายละเอียดเพิ
มเติมเกี
ยวกบั การวเิคราะห์ผลการดําเนินงานและฐานะทางการเงนิของ Wealth 

Ventures (รายละเอยีดเพิ
มเตมิในเอกสารแนบ 2 ในขอ้ การวเิคราะหผ์ลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงนิ) 

 

3.4.6  รายละเอียดทรพัยสิ์นส่วนใหญ่ของบริษทั Wealth Ventures  

ทรพัย์สินหลกัของ Wealth Ventures คือ โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพ มักกะสนั ซึ
งเป็นโรงแรมระดบั 4 ดาว 

จํานวน 180 ห้อง เป็นอาคาร 29 ชั 4น พร้อมดาดฟ้า พื4นที
ใช้สอย 17,293 ตารางเมตร ตั 4งอยู่บนที
ดนิโฉนดเลขที
 1204 

เนื4อที
ดนิ 1-1-40.3 ไร่ (540.30 ตารางวา) ซึ
งอยู่ภายใตส้ญัญาสทิธกิารเช่ากบัการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นระยะเวลา 

28 ปี นับตั 4งแต่วนัที
 1 กุมภาพนัธ ์2560 – 31 มกราคม 2588  

 

ราคาประเมนิทรพัยท์รพัยส์นิของโรงแรมเมอรเ์คยีว มกักะสนั ที
ประเมนิโดยผูป้ระเมนิอสิระฯ 2 ราย สรุปไดด้งันี4 

 FFV TA 

1. กรณี ไม่ไดร้บัผลกระทบจากการระบาดไวรสั 

COVID 

1,724,058,000 บาท 1,818,531,000 บาท 

2. กรณี ไดร้บัผลกระทบจากการระบาดไวรสั COVID ไม่ม ี 1,756,140,000 บาท 

  



รายงานความเหน็ที
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ส่วนที
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รปูภาพภายนอกโรงแรมเมอรเ์คยีว กรุงเทพ มกักะสนั 

 

รปูภาพภายในโรงแรมเมอรเ์คยีว กรุงเทพ มกักะสนั 

  
บรเิวณสระว่ายนํ4า หอ้งพกั 

  

  

  

  

  

  

  

  

หอ้งจดัเลี4ยง/ประชมุ รา้นอาหาร 
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รปูภาพแผนที�โรงแรม 

 
(รายละเอยีดเพิ
มเตมิเกี
ยวกบั Wealth Ventures อธบิายในเอกสารแนบ 2) 
 

3.4.7  สรปุสาระสาํคญัของสญัญาที�เกี�ยวข้องกบัการดาํเนินธรุกิจ 

(1) สาระสําคญัสญัญาจดัหาผลประโยชน์ที
บรเิวณย่านสถานีมกักะสนั ระหว่าง Wealth Ventures กบัการรถไฟ

แห่งประเทศไทย 

สญัญา สญัญาเช่าที�ดินเพื�อดาํเนินการจดัหา

ประโยชน์ที�บริเวณย่านสถานี

มกักะสนั  

เลขที�สญัญา 907538126 

บนัทึกต่อท้ายสญัญาเช่าที�ดินเพื�อ

ดาํเนินการจดัหาประโยชน์ที�

บริเวณย่านสถานีมกักะสนั ฉบบั

ลงวนัที� 4 กมุภาพนัธ์ 2554 (ครั .งที� 

1) เลขที�สญัญา 907540171 

บนัทึกต่อท้ายสญัญาเช่าที�ดินเพื�อ

ดาํเนินการจดัหาประโยชน์ที�

บริเวณย่านสถานีมกักะสนั ฉบบั

ลงวนัที� 4 กมุภาพนัธ์ 2554 (ครั .งที� 

2) เลขที�สญัญา 907580020 

วนัที�ใน

สญัญา 

4 กุมภาพนัธ ์2554 17 กุมภาพนัธ ์2554 3 เมษายน 2558 

ผู้ให้เช่า การรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย 

ผู้เช่า บรษิทั แอลท ีเพน็ทาเคลิ จํากดั ได้เปลี
ยนชื
อจากเดิม บรษิัท แอลท ี

เพน็ทาเคลิ จํากดั เป็นบรษิทั อูเบอะ 

จํากดั 

เปลี
ยนชื
อใหม่เป็น บรษิทั เวล็ธ์ เวน

เจอรส์ จํากดั 

ค่าเช่า - ชําระค่าเช่าเป็นรายปี ตั 4งแต่ว ันที
 1 

กุมภาพนัธ์ 2558 ถงึวนัที
 31 มกราคม 

2559 และผู้เช่ายนิยอมให้ปรบัค่าเช่า 

ในอัตราร้อยละ 5 ของค่ าเช่ าครั 4ง

สุดท้ายทุก 1 ปี โดยเริ
มเพิ
มตั 4งแต่

ว ัน ที
 1 มกราคม  2559 เป็ น ต้น ไป 

จนกว่าจะครบกําหนดสญัญาเช่า 

- ผูเ้ช่าตอ้งวางเงนิประกนัสญัญา  

ให้เป็นไปตามสัญญาเช่าที
ดินเพื
 อ

ดําเนินการจดัหาประโยชน์ที
บรเิวณ

ย่านสถานีมกักะสนั ฉบับลงวนัที
 4 

กุมภาพนัธ ์2554 ทุกประการ 

- ผู้เช่าต้องชําระค่าเช่าที
ดิน เพื
อ

จดัหาผลประโยชน์ใหแ้ก่ผู้ใหเ้ช่า

ล่วงหน้าเป็นรายปี และผู้ เช่ า

ยินยอมให้ปรับค่าเช่า ในอัตรา

รอ้ยละ 5 ของค่าเช่าครั 4งสุดท้าย

ทุก 1 ปี โดยเริ
มเพิ
มตั 4งแต่วนัที
 

1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป 

จนกว่าจะครบกําหนดสญัญาเช่า 

-  ผูเ้ช่าตอ้งวางเงนิประกนัสญัญา  

ระยะเวลา 30 ปี นับตั 4งแต่วนัที
 1 กุมภาพนัธ์ 2558 

ถงึวนัที
 31 มกราคม 2588 

ให้เป็นไปตามสัญญาเช่าที
ดินเพื
อ

ดําเนินการจดัหาประโยชน์ที
บรเิวณ

28 ปี นับตั 4งแต่ว ันที
 1 กุมภาพันธ ์

2560 ถงึวนัที
 31 มกราคม 2588 
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สญัญา สญัญาเช่าที�ดินเพื�อดาํเนินการจดัหา

ประโยชน์ที�บริเวณย่านสถานี

มกักะสนั  

เลขที�สญัญา 907538126 

บนัทึกต่อท้ายสญัญาเช่าที�ดินเพื�อ

ดาํเนินการจดัหาประโยชน์ที�

บริเวณย่านสถานีมกักะสนั ฉบบั

ลงวนัที� 4 กมุภาพนัธ์ 2554 (ครั .งที� 

1) เลขที�สญัญา 907540171 

บนัทึกต่อท้ายสญัญาเช่าที�ดินเพื�อ

ดาํเนินการจดัหาประโยชน์ที�

บริเวณย่านสถานีมกักะสนั ฉบบั

ลงวนัที� 4 กมุภาพนัธ์ 2554 (ครั .งที� 

2) เลขที�สญัญา 907580020 

ย่านสถานีมกักะสนั ฉบับลงวนัที
 4 

กุมภาพนัธ ์2554 ทุกประการ 

เงื�อนไข - ผู้เช่าสามารถนําสิทธิการเช่าไปทํา

เงื
อนไขผูกพนัในการกูเ้งนิหรอืเบกิเงนิ

เกินบญัชี คํ4าประกนัเงนิกู้ โดยจะต้อง

ขอและได้รบัอนุญาตจากผู้ให้เช่าเป็น

ลายลกัษณ์อกัษร 

- ผู้ให้เช่ายินยอมให้ผู้เช่านําอาคารไป

หาประโยชน์ หรอืเช่าช่วงได้ และหาก

ผู้เช่าจะโอนสิทธิการเช่าให้ผู้อื
น ต้อง

โอนสิทธิการเช่าทั 4งหมด โดยจะต้อง

ได้ร ับอนุญาตจากผู้ให้ เช่าเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร 

- ผู้เช่าจะต้องทําประกันภัยกับบริษัท

ประกนัภยัที
ผูใ้หเ้ช่ากําหนดในวงเงนิที


เอาประกันที
ผู้ให้เช่ากําหนดสําหรับ

อาคารและสิ
งปลูกสร้างและส่วนควบ

ในบรเิวณที
เช่าตามสญัญานี4 โดยผูใ้ห้

เช่าเป็นผูร้บัผลประโยชน์ 

- ในระหว่างอายุสัญญาเช่า ห้ามผู้เช่า

เปิดพื4นที
เพื
อทําเป็นทางผ่านเขา้-ออก

ของที
ดนิขา้งเคยีงสู่พื4นที
เช่า แต่หากผู้

เช่ ามี ค ว าม ป ระส งค์ ที
 จ ะขอ เปิ ด

ทางเข้า-ออกสู่ถนนในพื4นที
เช่า ผู้เช่า

ต้องเสนอผลประโยชน์ตอบแทนให้

ผูใ้หเ้ช่าไม่ตํ
ากว่ารอ้ยละ 25 ของมลูค่า

สนิทรพัย์ที
เพิ
มขึ4นตามราคาประเมิน

ข องก รม ที
 ดิ น  แล ะจะต้ อ งได้ ร ับ

พิจารณาและอนุมัติจากผู้ให้เช่าเป็น

ลายลกัษณ์อกัษร 

-  บรรดาสิ
งปลูกสร้าง อุปกรณ์อาคาร 

และส่วนควบต่างๆ รวมทั 4งระบบไฟฟ้า 

ระบบโทรศพัท ์ระบบบําบดัสิ
งโสโครก

และนํ4าเสีย รวมทั 4งเครื
องตกแต่งและ

ครุภัณ ฑ์ ต่ างๆ ที
 เป็ นกิจการของ

โครงการ และอยู่ในพื4นที
เช่า ซึ
งผู้เช่า

ไดท้ําไวใ้นระหว่างอายุสญัญาเช่า เพื
อ

ดําเนินการจัดหาประโยชน์นี4  ให้ตก

เป็นกรรมสิทธิ � ของผู้ให้เช่าทันทีเมื
อ

สญัญาเช่า สิ4นสุดลง 

ให้เป็นไปตามสัญญาเช่าที
ดินเพื
อ

ดําเนินการจดัหาประโยชน์ที
บรเิวณ

ย่านสถานีมกักะสนั ฉบับลงวนัที
 4 

กุมภาพนัธ ์2554 ทุกประการ 

ให้เป็นไปตามสัญญาเช่าที
ดินเพื
อ

ดําเนินการจดัหาประโยชน์ที
บรเิวณ

ย่านสถานีมกักะสนั ฉบับลงวนัที
 4 

กุมภาพนัธ์ 2554 ซึ
งแก้ไขเพิ
มเติม

โดย บันทึกต่อท้ายสญัญาเช่าที
ดิน

เพื
อดําเนินการจัดหาประโยชน์ที


บรเิวณย่านสถานีมกักะสนั ฉบับลง

วนัที
 4 กุมภาพนัธ์ 2554 (ครั 4งที
 1) 

ทุกประการ 
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สญัญา สญัญาเช่าที�ดินเพื�อดาํเนินการจดัหา

ประโยชน์ที�บริเวณย่านสถานี

มกักะสนั  

เลขที�สญัญา 907538126 

บนัทึกต่อท้ายสญัญาเช่าที�ดินเพื�อ

ดาํเนินการจดัหาประโยชน์ที�

บริเวณย่านสถานีมกักะสนั ฉบบั

ลงวนัที� 4 กมุภาพนัธ์ 2554 (ครั .งที� 

1) เลขที�สญัญา 907540171 

บนัทึกต่อท้ายสญัญาเช่าที�ดินเพื�อ

ดาํเนินการจดัหาประโยชน์ที�

บริเวณย่านสถานีมกักะสนั ฉบบั

ลงวนัที� 4 กมุภาพนัธ์ 2554 (ครั .งที� 

2) เลขที�สญัญา 907580020 

การย ก เลิ ก

สญัญาเช่า 

ในระหว่างอายุสัญญาเช่า เมื
อผู้ให้เช่า

ตอ้งการใชพ้ื4นที
 หรอืตอ้งการพื4นที
เช่าคนื 

หรอืเมื
อครบกําหนดอายุสญัญาแล้ว ผูใ้ห้

เช่าไม่ประสงค์จะต่อสญัญาให้อีกต่อไป 

ผู้ให้เช่ามสีทิธิบอกเลิกสญัญานี4ได้  โดย

แจ้งใหผู้เ้ช่าทราบล่วงหน้าเป็นหนังสอืไม่

น้อยกว่า 30 วนั 

ให้เป็นไปตามสัญญาเช่าที
ดินเพื
อ

ดําเนินการจดัหาประโยชน์ที
บรเิวณ

ย่านสถานีมกักะสนั ฉบับลงวนัที
 4 

กุมภาพนัธ ์2554 ทุกประการ 

ให้เป็นไปตามสัญญาเช่าที
ดินเพื
อ

ดําเนินการจดัหาประโยชน์ที
บรเิวณ

ย่านสถานีมกักะสนั ฉบับลงวนัที
 4 

กุมภาพนัธ์ 2554 ซึ
งแก้ไขเพิ
มเติม

โดย บันทึกต่อท้ายสญัญาเช่าที
ดิน

เพื
อดําเนินการจัดหาประโยชน์ที


บรเิวณย่านสถานีมกักะสนั ฉบับลง

วนัที
 4 กุมภาพนัธ์ 2554 (ครั 4งที
 1) 

ทุกประการ 

การต่ออายุ

สญัญา 

เมื
อครบกําหนดระยะเวลาเช่าที
ดินเพื
อ

ดําเนินการจดัหาผลประโยชน์ตามสญัญา

นี4 หากผู้ให้เช่ามีความประสงค์จะให้เช่า

อาคารและสิ
งปลูกสร้าง อุปกรณ์อาคาร 

อุปกรณ์สิ
งปลูกสรา้ง และส่วนควบต่างๆ 

รวมทั 4งระบบเครื
องไฟฟ้า และระบบ

โทรศัพท์ ระบบบําบดัสิ
งโสโครกและนํ4า

เสยี ฯลฯ ดงักล่าวต่อไป ก็จะให้ผู้เช่าได้

เช่าเพื
อประกอบกิจการต่อไปเป็นอนัดบั

แรกตามอตัราผลประโยชน์ตอบแทนและ

เงื
อนไขที
ผูใ้หเ้ช่ากําหนดในขณะนั 4น ทั 4งนี4 

ผู้ เช่าต้องแจ้งความจํานงกับผู้ให้ เช่า

ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 ปี และไม่เกนิ 2 ปี 

ก่อนสญัญาเช่านี4จะสิ4นสุด 

ให้เป็นไปตามสัญญาเช่าที
ดินเพื
อ

ดําเนินการจดัหาประโยชน์ที
บรเิวณ

ย่านสถานีมกักะสนั ฉบับลงวนัที
 4 

กุมภาพนัธ ์2554 ทุกประการ 

ให้เป็นไปตามสัญญาเช่าที
ดินเพื
อ

ดําเนินการจดัหาประโยชน์ที
บรเิวณ

ย่านสถานีมกักะสนั ฉบับลงวนัที
 4 

กุมภาพนัธ์ 2554 ซึ
งแก้ไขเพิ
มเติม

โดย บันทึกต่อท้ายสญัญาเช่าที
ดิน

เพื
อดําเนินการจัดหาประโยชน์ที


บรเิวณย่านสถานีมกักะสนั ฉบับลง

วนัที
 4 กุมภาพนัธ์ 2554 (ครั 4งที
 1) 

ทุกประการ 

 

3.5 เงื�อนไขการเข้าทาํรายการ 

 บรษิทัต้องขออนุมตักิารเขา้ทํารายการไดม้าซึ
งสนิทรพัย์ จากที
ประชุมผูถ้อืหุน้ โดยต้องไดร้บัคะแนนเสยีงอนุมตัิ

ไม่ตํ
ากว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสยีงทั 4งหมดของผูถ้อืหุน้ที
มาประชุมและโดยไม่นับส่วนของผูถ้อืหุน้ที
มส่ีวนไดส่้วนเสยี และ

ผูถ้อืหุน้ที
ไม่มสีทิธลิงคะแนน รวมทั 4ง ผูซ้ื4อและผูข้ายดาํเนินการตามเงื
อนไขบงัคบัก่อน (Condition Precedent) ครบถว้น 

 

 3.5.1 สรปุสาระสาํคญัของสญัญาซื.อขายหุ้นและสิทธิเรียกร้องในหนี.  ฉบบัลงวนัที� 25 พฤษภาคม 2563 ได้

ดงันี.  

เรื�อง ข้อตกลง 

1. ทรพัยสิ์นที�ซื.อขาย  

(Sale Assets) 

(1) หุน้สามญัของผูข้ายใน Wealth Ventures คดิเป็นสดัส่วนไม่เกนิรอ้ยละ 40 ของจาํนวน

หุน้ทั 4งหมด มลูค่าที
ตราไวหุ้น้ละ 100 บาท โดยแบ่งออกเป็น 

1.1 หุ้นที
ซื4อขายขั 4นตํ
า (Minimum Sale Shares) ร้อยละ 29.42 ของหุ้นใน Wealth 

Ventures เป็นจาํนวนไม่ตํ
ากว่า 1,323,687 หุน้ 

1.2 หุ้นที
อาจซื4อขาย (Option Shares) ไม่เกินร้อยละ 10.58 ของหุ้นในบรษิัท เป็น

จาํนวนไม่เกนิ 476,313 หุน้ โดยจํานวนหุน้ที
ซื4อขายสําหรบัสดัส่วนนี4 อาจมกีาร
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เรื�อง ข้อตกลง 

เปลี
ยนแปลงขึ4นอยู่กบัแหล่งเงนิทุนและจาํนวนเงนิลงทุนที
บรษิทัฯ หามาได ้ 

(2) สิท ธิ เรีย ก ร้อ ง ในห นี4 ข อ งเงิน กู้ ใน  Wealth Ventures คิด เป็ น จํ าน วน ไม่ เกิ น 

138,450,599.71 บาท ตามสญัญากู้ยมืเงนิของ Wealth Ventures และ Cleveland โดย

สดัส่วนของจาํนวนหุน้ที
อาจซื4อขาย (Option Shares) และสดัส่วนของมูลค่าสทิธเิรยีกรอ้ง

ในหนี4 เงินกู้จะขึ4นอยู่กับการใช้สิทธิซื4อของบริษัทฯ เนื
องจากบริษัทฯ มีสิทธิซื4อไม่ว่า

ทั 4งหมดหรอืบางส่วนกไ็ด ้

2. ราคาซื.อขายทรพัยสิ์น

และวิธีการชาํระเงิน 

(Consideration and 

Payment) 

ราคาซื4อขายทรพัยส์นิ เป็นเงนิจาํนวนทั 4งสิ4นไม่เกนิ 560,000,000 บาท 

(ก) ราคาหุน้ที
ซื4อขาย เป็นเงนิจาํนวนทั 4งสิ4นไม่เกนิ 421,549,400.29 บาท  

(ข) ราคาสทิธเิรยีกรอ้งในหนี4เงนิกูย้มืที
ซื4อขายได ้เป็นเงนิจาํนวนทั 4งสิ4นไม่เกนิ 

138,450,599.71 บาท 

วธิกีารชาํระราคาซื4อขายทรพัยส์นิโดยแบ่งออกเป็น 4 งวด ดงันี4 

1. งวดที
 1: เงนิค่ามดัจาํครั 4งที
 1 จาํนวน 42,000,000 บาท โดยบรษิทัฯ ชาํระเงนิจาํนวน

ดงักล่าวใหแ้ก่ Wealth Ventures ซึ
งรบัในนามของผูข้าย ตามบนัทกึความเขา้ใจ 

ระหว่างบรษิทัฯ และ Wealth Ventures ลงวนัที
 14 กุมภาพนัธ ์2563 ทั 4งนี4 ตาม

รายละเอยีดในสญัญาซื4อขายหุน้และใบรบัรองการไดร้บัเงนิมดัจาํไดร้ะบุว่าทางผูข้ายคอื 

Cleveland หรอืบุคคลที
ผูข้ายกาํหนด ไดร้บัเงนิมดัจาํดงักล่าวเรยีบรอ้ยแลว้ 

2. งวดที
 2: เงนิค่ามดัจาํครั 4งที
 2 จาํนวน 26,040,000 บาท โดยบรษิทัฯ ชาํระใหแ้ก่ผูข้าย 

ณ วนัที
คู่สญัญาลงนามในสญัญาซื4อขายหุน้และหนี4แลว้ เมื
อวนัที
 25 พฤษภาคม 2563 

3. งวดที
 3: ราคาซื4อขายทรพัยส์นิ เป็นเงนิจาํนวนประมาณ 241,960,000 บาท โดยบรษิทั

ฯ จะชาํระใหแ้ก่ผูข้าย ณ วนัที
 15 กนัยายน 2563 (หรอืวนัอื
นใดที
คู่สญัญาไดต้กลงกนั) 

4. งวดที
 4: ราคาซื4อขายทรพัยส์นิ เป็นเงนิจาํนวนทั 4งสิ4นไม่เกนิ 250,000,000 บาท โดย

บรษิทัฯ ชาํระใหแ้ก่ผูข้าย ณ วนัที
 19 พฤศจกิายน 2563 (หรอืวนัอื
นใดที
คู่สญัญาไดต้ก

ลงกนั) 

ทั 4งนี4 หากไม่มกีารซื4อขายทรพัยส์นิเกดิขึ4น หรอืในกรณีที
ที
ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ไม่

อนุมตัใิหเ้ขา้ทาํรายการซื4อขายทรพัยส์นิดงักล่าว หรอืเงื
อนไขบงัคบัก่อนไม่บรรลุผลสาํเรจ็

นั 4น โดยที
ไม่ใช่ความรบัผิดของบรษิัทฯ ผู้ขายต้องโอนเงนิมดัจํางวดที
 1 และ 2 คนืแก่

บรษิทัฯ ภายใน 1 เดอืน นับจากวนัที
คู่สญัญาทั 4งสองฝ่ายทราบว่าการซื4อขายทรพัยส์นิไม่

อาจเกดิขึ4นได ้เช่น เงื
อนไขบงัคบัก่อนไม่สาํเรจ็ 

3. วนัที�การซื.อขายเสรจ็

สมบูรณ์ (Completion 

Date) 

1.  วนัที
การซื4อขายเสรจ็สมบูรณ์ ครั 4งที
 1 ณ วนัที
 15 กนัยายน 2563 หรอืวนัอื
นใดที


คู่สญัญาไดต้กลงกนั สาํหรบัการซื4อขาย หุน้ที
ซื4อขายขั 4นตํ
า (Minimum Sale Shares) 

รอ้ยละ 29.42 

2.  วนัที
การซื4อขายเสรจ็สมบูรณ์ ครั 4งที
 2 ณ วนัที
 19 พฤศจกิายน 2563 หรอืวนัอื
นใดที


คู่สญัญาไดต้กลงกนั สาํหรบัการซื4อขายหุน้ที
อาจซื4อขาย (Option Shares) รอ้ยละ 

10.58 และสทิธเิรยีกรอ้งในหนี4เงนิกูจ้ากผูถ้อืหุน้ Wealth Ventures  

4. สิทธิเรียกร้อง

ค่าเสียหายกรณีที�ผู้ขาย

ผิดคาํรบัรอง (Warranty 

Claim and Limitation of 

หากผูข้ายผดิคาํรบัรอง เช่น ขอ้มลูอนัเป็นเทจ็ รวมถงึความถูกต้องของเอกสารต่างๆ เช่น 

ใบอนุญาต เอกสารสัญญาที
เกี
ยวข้อง และเอกสารการจํานําหุ้น เป็นต้น เป็นเหตุให ้

Wealth Ventures เกดิความเสยีหาย ผูข้ายจะต้องรบัผดิชอบโดยความรบัผดิรวมกนัแล้ว

ไม่เกนิกว่าราคาซื4อขายทรพัยส์นิทั 4งหมด 
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เรื�อง ข้อตกลง 

Liability) 

5. เงื�อนไขบงัคบัก่อน 

(Conditions Precedent) 

1. บรษิทัฯ ตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากที
ประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ และคณะกรรมการ

ของบรษิทัฯ ในการซื4อขาย และรบัโอนทรพัยส์นิตามสญัญาซื4อขายหุน้และหนี4 และ/

หรอื การดาํเนินการอื
นใดภายใตส้ญัญาซื4อขายหุน้และหนี4 

2. Wealth Ventures ต้องได้รับความยินยอมจากธนาคารออมสิน จํากัด (มหาชน) 

เนื
องจากจะมีการเปลี
ยนแปลงผู้ถือหุ้นของ Wealth Ventures ตามที
ระบุในสญัญา

กูย้มืเงนิระหว่าง Wealth Ventures (ในฐานะผูกู้)้ และธนาคารออมสนิ จาํกดั (มหาชน) 

(ในฐานะผู้ให้กู้) ฉบบัลงวนัที
 19 กุมภาพนัธ์ 2559 สําหรบัจํานวนเงนิ 220,000,000 

บาท และฉบบัลงวนัที
 27 สงิหาคม 2561 สําหรบัจํานวนเงนิ 35,000,000 บาท (โดย

ธนาคารออมสนิ จํากดั (มหาชน) จะใช้ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 60 วนั ในการพจิารณา

ใหค้วามยนิยอมดงักล่าว ซึ
งขณะนี4อยู่ระหว่างการหารอืและจดัเตรยีมเอกสาร เพื
อขอ

ความยนิยอมจากธนาคารออมสนิและรอผลการอนุมตัขิองที
ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทั

ฯ โดยคาดว่าจะได้รับความยินยอมดังกล่าวหลัง 1 - 2 เดือนหลังวันอนุมัติของที


ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ กล่าวคอื ประมาณเดอืนกนัยายน) 

6. ข้อตกลงภายหลงั

ธรุกรรมเสรจ็สมบูรณ์ 

(Post-Completion 

Undertakings) 

1. คู่สญัญาตกลงจะร่วมกนัแก้ปัญหา ในกรณีที
โรงแรมของบรษิทัเป้าหมายใหบ้รกิารแก่

ลูกค้าไม่สอดคล้องกับรายละเอียดที
ระบุในใบอนุญาตประกอบธุรกิจบางประการ 

กล่าวคอื ปัจจุบนั Wealth Ventures มกีารเปิดใหบ้รกิารหอ้งพกัจาํนวน 180 หอ้ง แต่

ตามเอกสารขออนุญาตก่อสร้าง ระบุเพียง 174 ห้อง ดงันั 4น Wealth Ventures ต้อง

ดําเนินการแจ้งเปลี
ยนแปลงเอกสารขออนุญาตก่อสร้างดังกล่าวให้ถูกต้องจาก

หน่วยงานที
รบัผิดชอบคือ กระทรวงมหาดไทย ทั 4งนี4 หากบรษิัทเป้าหมายต้องเสีย

ค่าปรบัดว้ยเหตุดงักล่าว ผูข้ายมหีน้าที
รบัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีว 

2. ผูข้ายจะดําเนินการใหบ้รษิัทเป้าหมายแก้ไขหนังสอืสญัญาจา้งพนักงานและขอ้บงัคบั

การทํางานให้เป็นไปตามพระราชบญัญัตคิุ้มครองแรงงาน (ฉบบัที
 7) พ.ศ.2562 ที
มี

ผลบงัคบัใชต้ั 4งแต่วนัที
 5 พฤษภาคม 2562 เนื
องมาจากสทิธปิระโยชน์ของพนักงานที


ระบุในแบบของหนังสือสัญญาจ้างพนักงานและข้อบังคับการทํางานของบริษัท

เป้าหมายนั 4น ยงัคงเป็นไปตามกฎหมายแรงงานฉบบัเก่าอยู่ 

ทั 4งนี4 ขอ้ตกลงภายหลงัธุรกรรมเสรจ็สมบูรณ์ (Post-Completion Undertakings) ที
ระบุ

ทั 4ง 2 ขอ้ขา้งตน้ไดร้ะบุในสญัญาซื4อขายหุน้และสทิธเิรยีกรอ้งในหนี4เป็นที
เรยีบรอ้ย 

อย่างไรกด็ ีสาํหรบัความรบัผดิอื
นใดที
เกดิขึ4นแก่บรษิทัเป้าหมายก่อนหรอื ณ วนัที
การ

ซื4อขายเสรจ็สมบูรณ์ ผูข้ายมหีน้าที
รบัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีว 

 

 ความเหน็ที
ปรกึษาฯ  

ที
ปรกึษาฯ เห็นว่า สญัญาซื4อขายหุ้นฉบบันี4 บรษิัทฯ จะต้องมีการชําระเงนิมดัจําล่วงหน้า 2 งวด รวมจํานวน 

68.04 ลา้นบาท โดยจะไดหุ้น้คํ4าประกนัจาํนวน 700,000 หุน้ หรอืคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 15.56 ของจาํนวนหุน้ที
ชาํระแล้ว 

(ซึ
งจากการประเมินมูลค่าของที
ปรกึษาฯ โดยวธิีส่วนลดกระแสเงินสด ได้มูลค่าหุ้นจํานวน 700,000 หุ้น อยู่ระหว่าง 

117.15 – 144.08 ล้านบาท สูงกว่าจํานวนเงนิมดัจําที
บรษิทัฯไดม้ดัจําไวแ้ล้ว) ซึ
งหากที
ประชุมผูถ้ือหุน้ของบรษิทัฯ ไม่

อนุมตักิารเขา้ทาํรายการ โดยมใิช่ความผดิของบรษิทัฯ ผูข้ายจะตอ้งโอนเงนิมดัจาํทั 4งหมดคนืบรษิทัฯ ภายใน 1 เดอืน นับ

จากวนัที
ที
ประชุมผู้ถอืหุ้นของบรษิัทฯ พจิารณารายการในครั 4งนี4 (ในวนัที
 24 กรกฎาคม 2563) ทําให้บรษิัทฯ มคีวาม
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เสี
ยง จากการอาจได้รบัเงนิมดัจําคืนล่าช้า หรอืไม่ได้รบัคืน และต้องมีการฟ้องร้องหรอืยืดหุ้นคํ4าประกัน และต้องถือ

หุน้ส่วนน้อยใน Wealth Ventures โดยมคีวามขดัแยง้ระหว่างผูถ้อืหุน้ นอกจากนี4 ที
ปรกึษาฯ เหน็ว่า เงื
อนไขอื
น ๆ มรีะบุ

ถงึสดัส่วนการถอืหุน้ และกรรมการที
ชดัเจน และเหน็ว่าเงื
อนไขในสญัญาดงักล่าวมคีวามเป็นธรรม 

 

3.5.2 สรปุสญัญาระหว่างผู้ถือหุ้น 

หากการซื4อการหุน้ในบรษิทัเป้าหมายบรรลุผลสําเรจ็ บรษิทัฯ จะเขา้ทําสญัญาระหว่างผูถ้อืหุน้ โดยจะมกีารจดัทํา

ขึ4น 2 ฉบบั ดงันี4  

� สญัญาระหว่างผูถ้อืหุน้ ฉบบัลงวนัที
การซื4อขายเสรจ็สมบูรณ์ ครั 4งที
 1  สําหรบัการซื4อขายหุน้ที
ซื4อขายขั 4นตํ
า 

ในจาํนวนรอ้ยละ 29.42 ของจาํนวนหุน้ที
ชาํระแลว้ของ Wealth Ventures 

� สญัญาระหว่างผูถ้อืหุน้ ฉบบัลงวนัที
การซื4อขายเสรจ็สมบูรณ์ ครั 4งที
 2 สาํหรบัการซื4อขาย (1) หุน้ที
อาจซื4อขาย 

ไม่เกนิรอ้ยละ 10.58 ของจํานวนหุน้ที
ชําระแล้วของ Wealth Ventures และ (2) สทิธเิรยีกรอ้งในหนี4ที
อาจซื4อ

ขาย โดยมสีรุปสาระสําคญัและความแตกต่างของสญัญาระหว่างผูถ้อืหุน้ทั 4งสองฉบบั ดงันี4 

 

เรื�อง 

สญัญาระหว่างผู้ถือหุ้น  

ฉบบัลงวนัที�การซื.อขายเสรจ็สมบูรณ์ ครั .งที� 1 

(15 กนัยายน 2563) 

สญัญาระหว่างผู้ถือหุ้น 

ฉบบัลงวนัที�การซื.อขายเสรจ็สมบูรณ์ ครั .งที� 2 

(19 พฤศจิกายน 2563) 

1. จาํนวน

คณะกรรมการ

กรรมการ 

มทีั 4งหมด 3 คน ซึ
งมาจากผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. (ซึ
ง

เป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทเป้าหมาย) 2 คน 

และผูถ้อืหุน้กลุ่ม ข. (บรษิทัฯ ) 1 คน  

มทีั 4งหมด 5 คน ซึ
งมาจากผูถ้อืหุน้กลุ่ม ก. (ซึ
ง

เป็นผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทเป้าหมาย) 3 คน 

และผูถ้อืหุน้กลุ่ม ข. (บรษิทัฯ ) 2 คน 

2. กิจการที
 ต้ อ ง

ได้รับการอนุมัติ

เป็นพิ เศษจากผู้

ถอืหุน้ 

ไม่ม ี กิจการที
ต้องได้รบัการอนุมตัิเป็นพิเศษจากผู้

ถอืหุน้ ไดแ้ก่ 

(ก) การแก้ไขข้อบังคับ และ/หรือหนังสือ

บริคณห์สนธิของบริษัทฯ (รวมถึงการ

แก้ไขวัตถุประสงค์ในการทําธุรกิจของ

บรษิทั;  

(ข) การเพิ
มหรอืลดทุนจดทะเบยีนของบรษิัท

ฯ; 

(ค) การเปลี
ยนแปลงโครงสรา้งทุนของบรษิทัฯ 

รว ม ถึ ง ก า รอ อ ก หุ้ น ป ระ เภ ท อื
 น ใด 

นอกเหนือไปจากหุ้นสามัญของบริษัทฯ 

และการจัดสรรกลุ่มหุ้นที
ออกแล้วของ

บรษิัทฯ ให้เป็นหุ้นประเภทอื
นที
ไม่ใช่หุ้น

สามญั; 

(ง) การปรับโครงสร้าง การควบหรือรวม

กจิการของบรษิทัฯ กบับรษิทัอื
น; 

(จ) การแปรสภาพของบริษัทฯ จากบริษัท

จาํกดัใหเ้ป็นบรษิทัมหาชน; 

(ฉ) การหยุดกิจการชั 
วคราว การเลิกกิจการ 

หรอืการชาํระบญัชขีองบรษิทัฯ; 

(ช) การเปลี
ยนแปลงองค์ประชุม และ/หรือ 
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เรื�อง 

สญัญาระหว่างผู้ถือหุ้น  

ฉบบัลงวนัที�การซื.อขายเสรจ็สมบูรณ์ ครั .งที� 1 

(15 กนัยายน 2563) 

สญัญาระหว่างผู้ถือหุ้น 

ฉบบัลงวนัที�การซื.อขายเสรจ็สมบูรณ์ ครั .งที� 2 

(19 พฤศจิกายน 2563) 

เงื
อนไขในการลงคะแนนเสยีงหรอืการลง

มติ สําหรับที
ประชุมผู้ถือหุ้น  หรือ ที


ประชุมประชุมคณะกรรมการ; และ 

(ซ) การเปลี
ยนแปลง หรอื แก้ไขกจิการที
ต้อง

ไ ด้ รั บ ก า ร อ นุ มั ติ เ ป็ น พิ เศ ษ จ า ก

คณะกรรมการบรษิทัฯ 

3. ข้อจํ ากัดการ

โอนหุน้ 

สญัญาระหว่างผู้ถอืหุ้นทั 4ง 2 ฉบบัมขีอ้จํากดัการโอนหุ้นที
เหมอืนกนั กล่าวคอื ห้ามมใิห้ผู้ถือหุ้น

โอนหุ้น (ไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยอ้อม) หรอืสทิธใิด ๆ ในหุ้น ให้แก่บุคคลใด ๆ ไม่ว่าเพยีงส่วนใด

ส่วนหนึ
งหรอืทั 4งหมด เวน้แต่ เป็นการโอนหุน้ ดงัต่อไปนี4 

(ก)  การโอนหุน้ที
ไดร้บัความเหน็ชอบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผูถ้อืหุน้อกีกลุ่มหนึ
ง  

(ข) การโอนหุน้ของตนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้รายอื
นในกลุ่มเดยีวกนั 

(ค) การโอนหุน้ของตนใหแ้ก่ผูร้บัโอนที
เป็นเครอืญาต ิหรอืผูร้บัโอนที
เป็นบรษิทัในเครอื 

ทั 4งนี4 

(z) ในกรณีที
คู่สญัญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ
งตอ้งการขายหุน้ของตนใหแ้ก่บุคคลภายนอก คู่สญัญาฝ่ายที


ต้องการโอนนั 4นจะต้องทําขอ้เสนอขายหุ้นดงักล่าวให้แก่คู่สญัญาอีกฝ่ายก่อน ทั 4งนี4 การขายหุ้น

ดงักล่าวต้องเป็นปกติทางธุรกิจเสมอืนทํารายการกบับุคคลภายนอก (arm’s length basis) และ

ราคาขายหุน้ดงักล่าวตอ้งไม่ตํ
ากว่าราคาซื4อขายที
ระบุในสญัญาซื4อขายหุน้และสทิธเิรยีกรอ้งในหนี4 

(Right of First Refusal) 

(�) ในกรณีที
ผูถ้ือหุ้นกลุ่ม ก. (ผูถ้ือหุ้นเดมิของบรษิัทเป้าหมาย) ต้องการขายหุน้ทั 4งหมดของตน

ให้แก่บุคคลภายนอก ผูถ้ือหุน้กลุ่ม ข.(บรษิทัฯ) มีสทิธใินการร่วมขายหุ้น และขอให้ผูถ้ือหุน้กลุ่ม 

ก. (ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัเป้าหมาย) นั 4นตกลงกบับุคคลภายนอกดงักล่าว เพื
อใหผู้ถ้อืหุน้กลุ่ม ข. 

(บรษิทัฯ) ไดข้ายหุน้ทั 4งหมดของตน ใหแ้ก่บุคคลภายนอกนั4นดว้ย โดยราคาขายหุน้ดงักล่าวจะตอ้ง

เป็นราคาเดยีวกนักบัที
ผูถ้ือหุ้นกลุ่ม ก. (ผูถ้ือหุ้นเดมิของบรษิัทเป้าหมาย) จะไดร้บัชําระเงนิจาก

บุคคลภายนอก และเป็นไปตามขอ้กําหนดและเงื
อนไขเดยีวกนักบัที
บุคคลภายนอกตกลงกบัผูถ้อื

หุน้กลุ่ม ก. (ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัเป้าหมาย) (Tag Along Right) 

(�) ในกรณีที
ผูถ้ือหุ้นกลุ่ม ก.(ผู้ถือหุ้นเดิมของบรษิัทเป้าหมาย) ต้องการขายหุ้นทั 4งหมดของตน

ใหแ้ก่บุคคลภายนอก ผูถ้อืหุน้กลุ่ม ก. (ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัเป้าหมาย) มสีทิธใิหผู้ถ้อืหุน้กลุ่ม ข. 

(บรษิัทฯ) ร่วมขายหุ้นในส่วนที
ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. (บรษิัทฯ) ถืออยู่ให้แก่บุคคลภายนอกด้วย โดย

ราคาขายหุ้นดังกล่าวจะต้องเป็นราคาเดียวกันกับที
ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. (ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

เป้าหมาย) จะไดร้บัชําระเงนิจากบุคคลภายนอก และเป็นไปตามขอ้กําหนดและเงื
อนไขเดยีวกนั

กบัที
บุคคลภายนอกตกลงกบัผูถ้อืหุน้กลุ่ม ก. (ผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัเป้าหมาย) อย่างไรกด็ ีราคา

ซื4อขายดังกล่าวจะต้องไม่ตํ
ากว่าราคาซื4อขายที
กําหนดไว้ภายใต้สัญญาซื4อขายหุ้นและสิทธิ

เรยีกรอ้งในหนี4เงนิกูข้องบรษิทัเป้าหมาย (Drag Along Right) ทั 4งนี4 หากผูถ้อืหุน้กลุ่ม ข. (บรษิทัฯ) 

ใชส้ทิธ ิRight of First Refusal ตามที
ระบุใน (z) กล่าวคอื ซื4อหุน้ทั 4งหมดที
ผูถ้อืหุ้นกลุ่ม ก. (ผูถ้ือ

หุ้นเดมิของบรษิัทเป้าหมาย) ต้องการขายให้แก่บุคคลภายนอกมาเป็นของตน ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. 

(บรษิทัฯ) กจ็ะไม่ตกอยู่ในบงัคบัของขอ้ (�) เรื
อง Drag Along Right จากผูถ้อืหุน้กลุ่ม ก. (ผูถ้อืหุน้

เดมิของบรษิทัเป้าหมาย) แต่อย่างใด 
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เรื�อง 

สญัญาระหว่างผู้ถือหุ้น  

ฉบบัลงวนัที�การซื.อขายเสรจ็สมบูรณ์ ครั .งที� 1 

(15 กนัยายน 2563) 

สญัญาระหว่างผู้ถือหุ้น 

ฉบบัลงวนัที�การซื.อขายเสรจ็สมบูรณ์ ครั .งที� 2 

(19 พฤศจิกายน 2563) 

แมว้่าในกรณีที
ผูถ้อืหุน้กลุ่ม ข. (บรษิทัฯ)ต้องการขายหุน้ทั 4งหมดของตนใหแ้ก่ บุคคลภายนอกนั 4น 

จะไม่มีสิทธิในข้อ (�) และ (�) ข้างต้น เนื
องมาจากเป็นผู้ถือหุ้น ที
มีเสียงข้างน้อย อย่างไรก็ดี

ขอ้ตกลงในขอ้ (�) และ (�) ขา้งตน้ ถอืว่าเป็นขอ้ตกลงที
เป็นไปในทางปกตขิองขอ้ตกลงระหว่างผู้

ถอืหุน้ในบรษิทัทั 
วไป สาํหรบับรษิทัที
ประกอบไปดว้ยผูถ้อืหุน้ � กลุ่ม คอื ผูถ้อืหุน้ที
มเีสยีงขา้งมาก 

และผูถ้อืหุน้ที
มเีสยีงขา้งน้อย เพราะนอกจากที
ผูถ้อืหุน้กลุ่ม ข. (บรษิทัฯ) มสีทิธใินการร่วมขายหุน้

ของตนกับบุคคลภายนอกที
ต้องการซื4อหุ้นของผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. ทั 4งหมดนั 4น (Tag Along Right) 

ในทางกลบักนั ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. ก็มสีทิธใิห้ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. (บรษิัทฯ) ร่วมขายหุ้นของตนให้แก่

บุคคลภายนอกดว้ย (Drag Along Right) อย่างไรกด็ ีราคาซื4อขายหุน้ที
บุคคลภายนอกจะซื4อจาก 

ผูถ้อืหุน้กลุ่ม ข. (บรษิทัฯ) นั 4น จะต้องไม่ตํ
ากว่าราคาซื4อขายที
กําหนดไวภ้ายใต้สญัญาซื4อขายหุน้

และสทิธเิรยีกรอ้งในหนี4เงนิกู้ของบรษิัทเป้าหมาย จงึทําให้บรษิัทฯ ไม่เสยีเปรยีบในการขายหุ้น

ดงักล่าวแต่อย่างใด 

 

 ความเหน็ที
ปรกึษาฯ  

ที
ปรกึษาฯ เหน็ว่า ร่างสญัญาระหว่างผูถ้อืหุน้ฉบบันี4 มกีารระบุสทิธใินการเสนอตวัแทนเป็นกรรมการในที
ประชุม

คณะกรรมการบรษิัท Wealth Ventures ชดัเจน ตามสดัส่วนการถือหุน้ โดยแบ่งเป็น 2 กรณี ซึ
งทั 4ง 2 กรณี บรษิทัฯ (ผู้

ถอืหุน้กลุ่ม ข.) ไม่สามารถคดัคา้นวาระในที
ประชุมคณะกรรมการบรษิทัที
ตอ้งการเสยีงมากกว่ากึ
งหนึ
งได ้นอกจากนี4 ใน

กรณีที
วาระใดๆ ต้องขออนุมตัิจากที
ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ
งบรษิัทฯ จะมีเสียงโหวตได้ไม่ถึงร้อยละ 50 ทําให้ไม่สามารถ

คดัคา้นวาระมตทิั 
วไป ที
ต้องการเสยีงในที
ประชุมผูถ้อืหุ้นมากกว่ารอ้ยละ 50 ได ้(รายละเอยีดเพิ
มเตมิใน ขอ้เสยีของการ

เขา้ทาํรายการ 4.3.4 บรษิทัฯ จะถอืหุน้ไม่ถงึรอ้ยละ 50 ของจาํนวนหุน้ที
ชําระแลว้ของ Wealth Ventures) แต่จะสามารถ

คดัคา้นในวาระมตพิเิศษ ที
ตอ้งการเสยีงมากกว่า รอ้ยละ 75 (3 ใน 4) ได ้ดงัที
สรุปในร่างสญัญาระหว่างผูถ้อืหุน้ขา้งตน้ 

โดยบรษิทัฯ จะไดส้ทิธมิกีรรมการที
มอีํานาจลงนาม 1 ท่าน ร่วมกบักรรมการของกลุ่มผูถ้อืหุน้เดมิ ทําใหส้ามารถ

ป้องกนัความเสี
ยงใหแ้ก่บรษิทัฯ ในฐานะผูซ้ื4อได้ 

ในประเดน็ขอ้จํากดัการโอนหุน้ ที
ปรกึษาฯ เหน็ว่า อาจทําใหบ้รษิทัฯไม่คล่องตวัหากจาํเป็นที
จะต้องขายหุน้ที
ถอื

อยู่ออกไป อย่างไรกต็าม สญัญาระบุเพยีงให้จะต้องทําขอ้เสนอขายหุน้ดงักล่าวใหแ้ก่คู่สญัญาอกีฝ่ายก่อน เพื
อใหส้ทิธแิก่

ผูถ้อืหุน้เดมิในการซื4อหุน้ก่อน ที
ปรกึษาฯเหน็ว่า ขอ้จํากดัการโอนหุน้เบื4องต้นนั 4น ส่วนใหญ่เป็นขอ้ตกลงที
เป็นไปในทาง

ปกติของข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นในบริษัททั 
วไป จึงเห็นว่า ไม่ส่งผลกระทบมากนักหากบรษิัทฯต้องการจะขายหุ้น

ดงักล่าวออกไป 

3.5.3 สรปุสาระสาํคญัของสญัญาเงินกู้ระหว่าง Wealth Ventures กบั Cleveland Universe Limited 

 

คู่สญัญา ผูใ้หกู้ ้: Cleveland Universe Limited 

ผูกู้ ้: บรษิทั เวล็ธ ์เวนเจอรส์ จาํกดั 

วนัที
ในสญัญา 20 พฤษภาคม 2563 

จาํนวนเงนิกูย้มื 138,450,599.71 บาท 

(หนึ
งรอ้ยสามสบิแปดลา้นสี
แสนหา้หมื
นหา้รอ้ยเกา้สบิเกา้บาทเจด็สบิเอด็สตางค)์ 

อตัราดอกเบี4ย รอ้ยละ 3 ต่อปี นับจากวนัที
เซน็สญัญาและรบัเงนิกู้ทั 4งหมด 

การชาํระเงนิกูค้นื ชาํระเงนิกู ้พรอ้มดอกเบี4ย ภายใน 15 วนั นับตั 4งแต่ผูใ้หกู้แ้จง้ใหท้ราบ 
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กรณีที
ถอืว่าผดินัด 1) ผูกู้ผ้ดินัดชาํระหนี4ตามสญัญานี4 

2) ผูกู้ ้อยู่ภายใตก้ารพทิกัษ์ทรพัยโ์ดยเดด็ขาดหรอืชั 
วคราวตามคาํสั 
งของศาล 

3) ผู้กู้ อยู่ระหว่างการเจรจาต่อรองเกี
ยวกับองค์ประกอบของการปรบัโครงสร้างหนี4กับ

เจ้าหนี4รายใดรายหนึ
ง หรอืมกีารดําเนินการทางกฎหมายหรอืมาตรการอื
น ๆ ที
เกี
ยวกบั

การลม้ละลาย 

กรณีผดินัดชาํระหรอืผดิ

สญัญา 

ผูกู้ต้กลงชาํระดอกเบี4ยผดินัดในจาํนวนเงนิตน้คงคา้งตามสญัญานี4ในอตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปี 

นับตั 4งแต่วนัที
ที
ผูกู้ผ้ดินัด หรอื จนกว่าผูใ้หกู้จ้ะพอใจตามขอ้ตกลง 

เงื
อนไขอื
น ๆ สญัญาเงนิกู้นี4อยู่ภายใต้และจะถูกตคีวามตามกฎหมายของประเทศไทย ขอ้พพิาทใด ๆ ที


เกิดขึ4นหรอืเกี
ยวขอ้งกับสญัญาเงนิกู้นี4รวมถึงแต่ไม่จํากดัเพียงข้อพิพาทใด ๆ เกี
ยวกับ

ความถูกต้อง การฝ่าฝืนหรือการยกเลิกสัญญาเงินกู้นี4จะถูกส่งไปและแก้ไขโดยศาล

ยุตธิรรมแห่งประเทศไทยซึ
งมเีขตอํานาจเหนือประเดน็ดงักล่าว 

 

 ความเหน็ที
ปรกึษาฯ  

ที
ปรึกษาฯ เห็นว่า สญัญาเงนิกู้ เป็นสญัญาที
ไม่มีการคํ4าประกันใดๆ เนื
องจากผู้ให้กู้เป็นผู้ถือหุ้นของ  Wealth 

Ventures โดยมอีตัราดอกเบี4ยรอ้ยละ 3 ต่อปี โดยที
ดอกเบี4ยมกีารชําระทุกสิ4นปี ซึ
งตํ
ากว่าอตัราเงนิกู้สถาบนัการเงนิที
 

Wealth Ventures กู้อยู่ที
ประมาณรอ้ยละ 4.16 ต่อปี ทําให้ Wealth Ventures ได้ประโยชน์ และสามารถเรยีกคนืพรอ้ม

ดอกเบี4ย เมื
อผูใ้หกู้้แจง้เพื
อทราบ จงึเหน็ว่ามคีวามเหมาะสม อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ ในฐานะเสมอืนผูใ้หกู้้จะไดร้บัเงนิต้น 

ภายหลงั Wealth Ventures ชาํระหนี4เงนิกูส้ถาบนัการเงนิหมดก่อน ซึ
งคาดว่าจะเป็นประมาณปี 2570 หรอือกีประมาณ 7 

ปี นับจากวนัที
ลงทุน  

ทั 4งนี4 NEWS จะไดร้บัประโยชน์จากการไดร้บัดอกเบี4ยเงนิกู้ทุกปีตลอดระยะเวลาคงเหลอืของเงนิต้น รวมทั 4งเป็น

การใหค้วามช่วยเหลอืทางการเงนิแก่บรษิทัร่วม (โดยไม่เกนิสดัส่วนการถอืหุน้) ซึ
งจะส่งผลประโยชน์ต่อบรษิทัฯ ในฐานะ

ผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตามการลงทุนดังกล่าว NEWS อาจเกิดการเสียโอกาสจากการนําไปลงทุนประเภทอื
นที
อาจให้

ผลตอบแทนที
ดกีว่า และความเสี
ยงตํ
ากว่า  

 

3.6 แหล่งเงินทุนที�ใช้ และวิธีการชาํระสิ�งตอบแทน 

บริษัทฯ ได้พิจารณาแหล่งเงนิทุนที
ใช้ในการทํารายการซื4อหุ้นสามัญ และสิทธิเรยีกร้องในหนี4ของ Wealth 

Ventures ในครั 4งนี4 สรุปไดด้งันี4 

ทรพัยส์นิที
บรษิทัฯ จะไดร้บัจาก

การเขา้ทาํรายการ 

รายการชาํระสิ
งตอบแทน วนัที
ชาํระ แหล่งเงนิทุน 

- หุ้ น ส า มั ญ ข อ ง  Wealth 

Ventures ขั 4นตํ
 า จํานวน ไม่

ตํ
 าก ว่ า  1,323,687 หุ้ น  คิด

เป็นสดัส่วนไม่ตํ
ากว่า ร้อยละ 

29.42 ของจํานวนหุ้นที
ชําระ

แลว้ของ Wealth Ventures  

 

งวดที
 1: เงนิมดัจํา ครั 4งที
 1 

จาํนวน 42,000,000 บาท 

14 กุ ม ภ า พั น ธ์ 

2563 

เงนิทุนหมุนเวยีน 

 

งวดที
 2: เงนิมดัจํา ครั 4งที
 2 

จาํนวน 26,040,000 บาท 

วั น ที
 ล ง น า ม ใ น

สัญญาซื4อขายหุ้น 

และสิทธิเรียกร้อง

ใน ห นี4  วั น ที
  25 

พฤษภาคม 2563 

เงนิทุนหมุนเวยีน 

ง ว ด ที
  3: ร า ค า ซื4 อ ข า ย

ท รั พ ย์ สิ น  241,960,000 

บาท 

15 กันยายน 2563 

ห รื อ วั น อื
 น ใ ด ที


คู่ สัญญ าได้ตกลง

- เงินสดจากการออกและ

จดัสรรหุ้นสามัญเพิ
มทุน
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ทรพัยส์นิที
บรษิทัฯ จะไดร้บัจาก

การเขา้ทาํรายการ 

รายการชาํระสิ
งตอบแทน วนัที
ชาํระ แหล่งเงนิทุน 

กนั ให้แก่ผู้ถือหุ้น เดิมของ

บรษิัทฯ ตามสดัส่วนการ

ถอืหุน้ (Right Offering) 

- เงินสดจากการจําหน่าย

บ ริษั ท  ก รีน เน็ ต  1282 

จาํกดั 

- เงินสดจากการจําหน่าย

ทรัพย์สินในอนาคตของ

บรษิทัฯ 

- การกูย้มืจากสถาบนั

การเงนิหรอืนักลงทุน 

- Option ในการซื4 อหุ้นสามัญ

ข อ ง  Wealth Ventures 

จํานวนไม่เกิน 476,313 หุ้น 

คิดเป็นสดัส่วนไม่เกินร้อยละ 

10.58 ของจํานวนหุ้นที
ชําระ

แลว้ของ Wealth Ventures  

- Option ใ น ก า ร ซื4 อ สิ ท ธิ

เรียกร้องในหนี4ของ Wealth 

Ventures มู ล ค่ า ไ ม่ เ กิ น 

ทั 4งหมด 138,450,560 บาท 

(อาจซื4อเฉพาะหุ้น หรือซื4อทั 4ง

หุ้น  และสิทธิเรียกร้องในหนี4

บางส่วนหรอืทั 4งหมดกไ็ด)้ 

ง ว ด ที
  4: ร า ค า ซื4 อ ข า ย

ทรพัย์สนิ และสทิธเิรยีกร้อง

ในหนี4 จํานวน 250,000,000 

บาท 

19 พ ฤ ศ จิ ก า ย น 

2563 หรอืวนัอื
นใด

ที
คู่สัญญาได้ตกลง

กนั 

 

ความเหน็ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
ที
ปรกึษาทางการเงนิอสิระเหน็วา่ บรษิทัฯ จะตอ้งใชเ้งนิทุนในการเขา้ทาํรายการส่วนใหญ่จากการเพิ
มทุน การ

จาํหน่ายทรพัยส์นิในอนาคต และแหล่งเงนิทุนส่วนที
เหลอืจากเงนิกูส้ถานบนัการเงนิ หรอืนักลงทุน ทาํใหม้คีวามเสี
ยงที
จะ

ไดร้บัเงนิทุนไม่เพยีงพอในการเขา้ทาํรายการ อย่างไรกต็าม ตามสญัญาซื4อขายหุน้และสทิธเิรยีกรอ้งในหนี4 ระบุไวว้่า 

บรษิทัฯ สามารถซื4อหุน้เป็นสองส่วน กล่าวคอื (ก) หุน้ที
ซื4อขายขั 4นตํ
า (Minimum Sale Shares) ไม่ตํ
ากว่ารอ้ยละ 29.42 

ของหุน้ใน Wealth Ventures เป็นจาํนวนไม่ตํ
ากวา่ 1,323,687 หุน้ และ/หรอื (ข) หุน้ที
อาจซื4อขาย (Option Shares) ไม่

เกนิรอ้ยละ 10.58 ของหุน้ใน Wealth Ventures เป็นจาํนวนไม่เกนิ 476,313 หุน้ ดงันั 4น บรษิทัฯ อาจซื4อหุน้สามญัของ 

Wealth Ventures ไดร้ะหว่างจาํนวน 1,323,687 – 1,800,000 หุน้ หรอืคดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 29.42 – 40.00 ของจาํนวน

หุน้ที
ชาํระแลว้ของ Wealth Ventures และ/หรอื (ค) อาจซื4อสทิธเิรยีกรอ้งในหนี4จาํนวนไม่เกนิ 138.45 ลา้นบาท ทาํใหล้ด

ความเสี
ยงจากการขาดแหล่งเงนิทุน และส่งผลต่อการเขา้ทาํรายการ 

นอกจากนี4 บรษิทัฯ มอีตัราส่วนของหนี4สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เพยีง 0.02 เท่า จงึทาํใหม้ี

ความสามารถในการกูย้มืไดใ้นอนาคต โดยเนื
องจากในอดตี NEWS มไิดม้คีวามจาํเป็นที
จะตอ้งกูย้มื ทาํใหม้อีตัราส่วน

ดงักล่าวค่อนขา้งตํ
า ทั 4งนี4 ความสามารถในการกูย้มืของบรษิทัฯ ขึ4นอยู่กบัการเจรจากบัสถาบนัการเงนิ และ/หรอืนักลงทุน

ในอนาคต  

อย่างไรกต็าม ในกรณีที
ไม่สามารถซื4อหุน้ไดถ้งึรอ้ยละ 40 ของจาํนวนหุน้ที
ชาํระแลว้ สดัส่วนการถอืหุน้ของ

บรษิทัฯ ใน Wealth Ventures ที
แตกต่างกนั จะส่งผลใหม้สีทิธเิสนอกรรมการที
ต่างกนั และส่งผลต่อสทิธอิอกเสยีงในการ

บรหิารงานของบรษิทัฯ ใน Wealth Ventures (รายละเอยีดเพิ
มเตมิในขอ้เสยีของการเขา้ทาํรายการ 4.3.4 บรษิทัฯ จะถอื

หุน้ไมถ่งึรอ้ยละ 50 ของจาํนวนหุน้ที
ชาํระแลว้ของ Wealth Ventures)
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ส่วนที� 4 : ความสมเหตุสมผลของรายการ 

 

4.1 วตัถปุระสงค ์และความจาํเป็นของการเข้าทาํรายการ 

ภายใต้ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบนั ธุรกิจผู้ผลติสื
อ (Content Provider) ซึ
งเป็นหนึ
งในธุรกิจหลกัของบรษิัทฯ นั 4น มี

อตัราการแขง่ขนัภายในอุตสาหกรรมสงู เนื
องจากการเปลี
ยนแปลงที
รวดเรว็ของเทคโนโลย ีและอนิเตอรเ์น็ต ทาํใหต้น้ทุน

การผลิตและเผยแพร่สื
อตํ
าลง จงึมีคู่แข่งรายใหม่ เกิดขึ4นเป็นจํานวนมาก อีกทั 4งยงัได้รบัผลกระทบอย่างรุนแรงจาก 

Disruptive Technology และปัจจยัความเสี
ยงอื
นที
จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ โดยบรษิัทฯ ไม่อาจควบคุมได้ ส่งผลให้ปี 

2561 - ไตรมาส 1 ปี 2563 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากสื
อลดลงอย่างต่อเนื
อง จนกระทบต่อฐานะทางการเงนิของบรษิทัฯ โดย 

ณ วนัที
 31 มนีาคม 2563 บรษิทัฯมส่ีวนของผูถ้อืหุน้ต่อทุนชาํระแลว้ (สุทธ)ิ คดิเป็นรอ้ยละ 10.52 ทาํใหต้ลาดหลกัทรพัย์

ฯ ขึ4นเครื
องหมาย C กบัหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯ  

ทั 4งนี4ตามงบการเงนิของบรษิทัฯ สดัส่วนของรายไดจ้ากสื
อธุรกจิต่อรายไดร้วมแสดงไดด้งันี4 

 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 3 เดอืน ปี2563 

รายไดจ้ากธุรกจิสื
อ 278.24 374.34 592.351/ 386.97 35.592/ 

รายไดอ้ื
น 69.25 32.91 66.20 51.43 12.70 

รายไดร้วม 347.49 407.25 658.55 438.40 48.29 

สดัส่วนของรายได้

จากสื
อ/รายไดร้วม 

80.07% 91.92% 89.95% 88.27% 73.70% 

ที
มา: 56-1 และงบการเงนิสอบทานไตรมาสที
 1 ปี 2563 ของบรษิทัฯ 

หมายเหตุ: 1/ รายได้เพิ
มขึ4นเนื
องจาก เพิ
งประมลูได้ใบอนุญาตประกอบกจิการกระจายเสยีงหรอืกจิการโทรทศัน์ (ทวีดีจิติอล) และมี

การคนืใบอนุญาตดงักล่าวในเดอืนปี 2562 

2/ รายไดง้วดไตรมาส 1/2563 ลดลง เนื
องจากมกีารเลกิบางกจิการในธุรกจิสื
อ ไดแ้ก่ ทวีดีจิติอล  

 

บรษิทัฯ จงึมนีโยบายที
จะกระจายการลงทุนในธุรกจิอื
นๆ ซึ
งมแีนวโน้มที
ด ีเพื
อลดการพึ
งพาธุรกจิหลกัในปัจจุบนั

ของบรษิทัฯ และเลง็เหน็ถงึแนวโน้มของธุรกจิโรงแรมเมอรเ์คยีว มกักะสนั ของ Wealth Ventures เนื
องจากอยู่ในทําเลที


ศกัยภาพในการเตบิโต บรเิวณมกักะสนั ซึ
งอยู่ใกล้ถนนเพชรบุร ีถนนสุขุมวทิ ถนนอโศกมนตรี และถนนรชัดา และอยู่

ใกลก้บัสถานีรถไฟมกักะสนั และที
ดนิของการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ
งในอนาคตจะเป็นศูนยก์ลางของรถไฟความเรว็สูง 

ที
เชื
อมต่อ 3 สนามบนิ ไดแ้ก่ สนามบนิสุวรรณภูม ิสนามบนิดอนเมอืง และสนามบนิอู่ตะเภา ซึ
งเชื
อมต่อกรุงเทพฯ กบั

เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวนัออก (EEC) และมีแผนจะพฒันาพื4นที
บริเวณมกักะสนั ประมาณ 150 ไร่ ดงักล่าวเป็น

โครงการมกิซ์ยูส ขนาดใหญ่ ได้แก่ ศูนย์ช็อปปิ4 งโลก คอนเวนชนัฮอลล์ ศูนย์การประชุมนานาชาติ สถานพยาบาลที
มี

ความเป็นเลิศ ซึ
งหากการพัฒนาโครงการเสร็จสิ4น คาดว่าจะบรเิวณพื4นที
ดงักล่าวจะเป็นศูนย์กลางธุรกิจ และแหล่ง

ท่องเที
ยวสาํคญัแห่งใหม่ในกรุงเทพฯ  
(ที
มา: สาํนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (สกพอ.) www.eeco.or.th และศูนยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัย ์(REIC)) 

ความเหน็ที
ปรกึษาฯ 

ที
ปรกึษาฯ เห็นว่า การกระจายการลงทุนตามแผนบรษิัทฯ จะช่วยให้บรษิัทฯ ลดการพึ
 งพาธุรกิจสื
อ ซึ
งมีการ

แข่งขนัที
รุนแรง นอกจากนี4 ธุรกจิโรงแรมของ Wealth Ventures มทีาํเลที
ตั 4งที
ด ีเนื
องจากอยู่ใกล้กบัที
ดนิมกักะสนัที
จะมี

การพฒันาเป็นโครงการขนาดใหญ่ดงักล่าว ซึ
งน่าจะส่งผลดตี่อการดําเนินงานของ Wealth Ventures ในอนาคต ซึ
งจะ

ส่งผลมาถงึบรษิทัฯ อกีทอดหนึ
ง เป็นการแกไ้ขสถานะทางการเงนิของบรษิทัฯในระยะยาว 
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4.2 ข้อดีของการเข้าทาํรายการ 

4.2.1 เป็นการลงทุนในบริษทัที�เป็นเจ้าของโรงแรมที�ตั .งอยู่ในทาํเลที�ดี และมีศกัยภาพในการเติบโตในอนาคต 

โรงแรมเมอรเ์คยีว มกักะสนั ของ Wealth Ventures ตั 4งอยู่ในทําเลที
มศีกัยภาพในการเตบิโตในอนาคต เนื
องจาก

ตั 4งอยู่ใจกลางเมอืงใกลถ้นนสําคญัหลายสาย ไดแ้ก่ ถนนสุขมุวทิ ถนนเพชรบุร ีถนนอโศกมนตร ีและถนนรชัดาภเิษก อยู่

ใกล้กบัสถานีรถไฟมกักะสนั และสถานีรถไฟฟ้าใต้ดนิเพชรบุรขีองรถไฟฟ้าใต้ดนิสายสนํี4าเงนิ ซึ
งห่างจากสถานีอโศกที


สามารถเชื
อมต่อกับรถไฟฟ้า MRT ที
จะตัดผ่านถนนสุขุมวิท เข้าสู่ศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพฯ ได้ โดยสรุปการ

คมนาคมโดยรอบโรงแรมไดด้งันี4 

การเดนิทางโดยรถ 

� ทศิเหนือ ถนนจตุรทศิถงึบงึมกักะสนั จะตดิกบัทางพเิศษศรรีชัที
ใชว้ิ
งไปมอเตอรเ์วยแ์ละสุวรรณภูมไิด ้ 

� ทศิตะวนัตก ถนนราชปรารภ และแนวทางด่วนเฉลมิมหานคร ใช้วิ
งลงใต้ไปเพลนิจติ หรอืขึ4นเหนือไปดอน

เมอืงโทลลเ์วยว์ภิาวดรีงัสติ สนามบนินานาชาตดิอนเมอืง 

� ทศิใต ้ตดิถนนนิคมมกักะสนัตดัผ่ากลางและรางรถไฟสายตะวนัออกบนพื4นดนิ และรางรถไฟฟ้าแอรพ์อรต์ลงิก์

ส่วนที
เชื
อมอยู่ระหว่างสถานีราชปรารภและสถานีมกักะสนั เขา้สู่สนามบนิสุวรรณภูม ิ

� ทศิตะวนัออก ตดิกบัถนนอโศกมนตรทีี
เชื
อมอยู่ระหว่างแยกพระราม 9 และแยกเพชรบุร ีเสน้นี4ม ีรถไฟฟ้าใต้

ดนิสายสนํี4าเงนิวิ
งผ่าน ใกลห้า้งใหญ่แถวแยกพระราม 9 อย่างหา้งฟอร์จนู หรอืหา้งเซน็ทรลั สาขาพระราม 9 

และยงัเป็นทางเขา้เมอืงไปถนนสุขุมวทิแถวอโศกซึ
งเป็น ศูนยก์ลางดา้นการคา้และธุรกจิใจกลางกรุงเทพฯ ทํา

ใหเ้สน้อโศกมนตรฝัี 
งตดิที
ดนิมกักะสนันี
เตม็ไปดว้ยโครงการคอนโดมเินียมมากมาย 

ระบบขนส่งสาธารณะ 

� แอรพ์อรต์เรลลงิค ์สถานีมกักะสนั ห่างจากโรงแรม 750 เมตร 

� แอรพ์อรต์เรลลงิค ์สถานีราชปรารภ ห่างจากโรงแรม 1.7 กโิลเมตร 

� รถไฟฟ้าใตด้นิ สถานีเพชรบุร ีห่างจากโรงแรม 950 เมตร 

� รถไฟฟ้าใตด้นิ สถานีพระราม 9 ห่างจากโรงแรม 1.5 กโิลเมตร 

� รถไฟฟ้าใตด้นิ สถานีสุขมุวทิ ห่างจากโรงแรม 2.2 กโิลเมตร 

� รถไฟฟ้าสถานีอโศก ห่างจากโรงแรม 2.5 กโิลเมตร 

� ท่าเรอื สถานีอโศก ห่างจากโรงแรม 1.1 กโิลเมตร 

� โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายสสีม้ (บางขุนนนท์ - ศูนย์วฒันธรรมแห่งประเทศไทย - แยกร่มเกล้า) คาดว่า

จะสรา้งเสรจ็ และเปิดใชบ้รกิารได ้ปี 2567 
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รปูภาพแสดงที
ตั 4งของโรงแรมเมอรเ์คยีว มกักะสนั และเสน้ทางคมนาคมต่างๆ 

 
 

นอกจากนี4 ที
ตั 4งของโรงแรมเมอรเ์คยีว มกักะสนั ยงัอยู่ใกลก้บัที
ดนิมกักะสนัของการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ
งใน

อนาคตจะเป็นศูนย์กลางของรถไฟความเร็วสูง ที
เชื
อมต่อ 3 สนามบิน ได้แก่ สนามบนิสุวรรณภูม ิสนามบนิดอนเมอืง 

และสนามบนิอู่ตะเภา ซึ
งเชื
อมต่อกรุงเทพฯ กบัเขตเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) ซึ
งมเีงนิลงทุนประมาณกว่า 2 

แสนล้านบาท โดยคาดว่าจะมีผู้โดยสารประมาณ 110 ล้านคนต่อปี โดยสามารถเดินทางจากกรุงเทพ ถึงจังหวัด

นครราชสมีา ดว้ยระยะเวลาเพยีง 1 ชั 
วโมงครึ
ง (จากปัจจุบนั ที
เดนิทางโดยรถยนต์ใชเ้วลาประมาณ 4 ชั 
วโมง) และจะมี

การพฒันาพื4นที
บรเิวณมกักะสนัของการรถไฟแห่งประเทศไทย ประมาณ 150 ไร่ ดงักล่าวเป็นโครงการมกิซ์ยูส ขนาด

ใหญ่ ไดแ้ก่ ศูนยช์อ็ปปิ4งโลก คอนเวนชนัฮอลล ์ศูนย์การประชุมนานาชาต ิสถานพยาบาลที
มคีวามเป็นเลศิ โดยเมื
อวนัที
 

24 ตุลาคม 2562 การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้มีการลงนามในสญัญาร่วมทุนเอกชน (Public Private Partnership: 

PPP) กบักลุ่มกจิการร่วมคา้บรษิัท เจรญิโภคภณัฑ์โฮลดิ4ง จํากดั  และพนัธมติร (“CPH”) ในโครงการรถไฟความเรว็สูง

เชื
อม 3 สนามบนิดงักล่าว ซึ
งรวมถงึการใหส้ทิธกิารเช่า ระยะเวลา 50 ปี บนที
ดนิมกักะสนัของการรถไฟแห่งประเทศไทย

ดงักล่าว ซึ
งคาดว่าจะมกีารส่งมอบพื4นที
มกักะสนัไดภ้ายใน 2 ปี และใชเ้วลาในการพฒันาออกแบบและก่อสรา้งโครงการ

ประมาณ 5 ปี (นับจากวนัที
ลงนามในสญัญาร่วมทุนเอกชนในปี 2562)  
(ที
มา: สาํนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพฒันาพเิศษภาคตะวนัออก (สกพอ.) www.eeco.or.th และศูนยข์อ้มลูอสงัหารมิทรพัย ์(REIC)) 

หากการพฒันาโครงการเสรจ็สิ4น คาดว่าจะบรเิวณพื4นที
ดงักล่าวจะเป็นศูนย์กลางธุรกจิ และแหล่งท่องเที
ยวสําคญั

แห่งใหม่ในกรุงเทพฯ ที
จะมปีระชาชนทั 4งไทย และต่างชาตมิาใช้พื4นที
จํานวนมาก ดงันั 4น จงึคาดว่า โรงแรมเมอร์เคยีว 

มกักะสนั ที
ตั 4งอยู่ใกลก้บัพื4นที
ดงักล่าวจะไดร้บัประโยชน์จากการพฒันาโครงการนี4โดยตรง 

โดยขอ้มูลจาก บรษิทั ไนท์แฟรงค ์ประเทศไทย จํากดั (“Knight Frank”) แสดงใหเ้หน็ถงึ ทําเลที
ตั 4งของโครงการ

มกักะสนั คอมเพลก็ซ์ ซึ
งเป็นโครงการในอนาคตของ CPH และโครงการมกิซ์ยูสอื
นๆ ไดแ้ก่ โครงการ Grand พระราม 9 

โครงการสงิหค์อมเพลก็ซ์ เป็นตน้ 
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ภาพแผนที
ตั 4งโรงแรมเมอรเ์คยีว มกักะสนั โครงการมกักะสนั คอมเพลก็ซ์ และโครงการอื
นๆ โดยรอบ 

 
(ที
มา: Knight Frank) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

โรงแรมเมอร์เคียว มกักะสัน 
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ภาพขยายแผนที
ตั 4งโรงแรมเมอรเ์คยีว มกักะสนั โครงการมกักะสนั คอมเพลก็ซ์ และโครงการอื
นๆ โดยรอบ 

 
 

4.2.2 ทรพัยสิ์นหลกัคือ โรงแรมเมอรเ์คียว มกักะสนั อยู่ในสภาพดี 

ทรพัย์สินหลกัของ Wealth Ventures คอื โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพ มกักะสนั เพิ
งก่อสร้างเสร็จ และเริ
มเปิด

ให้บรกิารในเดอืนเมษายน 2560 อาคารจงึมอีายุเพยีง 3 ปี และอยู่ในสภาพที
ด ีจงึมศีกัยภาพในการดําเนินธุรกจิไดอ้ีก

ยาวนาน และมภีาระในการซ่อมบํารุงตํ
า 

 
4.2.3  สามารถกระจายความเสี�ยงในการประกอบธรุกิจของ NEWS 

การเขา้ทาํรายการไดม้าซึ
งสนิทรพัยใ์นครั 4งนี4ของบรษิทัฯ จะส่งผลใหบ้รษิทัฯ มโีอกาสลงทุนในธุรกจิโรงแรม และ

การท่องเที
ยวที
มโีอกาสในการเตบิโตในระยะยาว เป็นการกระจายความเสี
ยง เนื
องจากธุรกจิดา้นสื
อที
บรษิทัฯดาํเนินมา

หลายปี อยูใ่นภาวการณ์แขง่ขนัที
สงู เนื
องจากพฤตกิรรมผูบ้รโิภคที
หนัมาสนใจสื
อทางอนิเทอรเ์น็ตแทน อย่างไรกต็าม 

ธุรกจิโรงแรมจะยงัไดร้บัผลกระทบจากการระบาดของไวรสั COVID-19 แต่สถานการณ์ในประเทศกําลงัดขีึ4นอย่างต่อเนื
อง

เป็นลําดบั โดยล่าสุดรฐับาลไดเ้ริ
มมกีารผ่อนคลาย ใหห้ลายธุรกจิสามารถเปิดดาํเนินการไดแ้ลว้ ภายใตม้าตรการป้องกนั

การแพร่ระบาด ในส่วนของโรงแรมเมอรเ์คยีว มกักะสนั คาดว่าจะเปิดใหบ้รกิารในวนัที
 1 กรกฎาคม 2563 

นอกจากนี4 ในอดตี NEWS และบรษิทัฯ ในเครอืมกีารจดัอบรม และสมัมนาหลายครั 4งในแต่ละปี ทาํใหภ้ายหลงัการ

เขา้ทาํรายการ บรษิทัฯ สามารถใชบ้รกิารของโรงแรมเมอรเ์คยีว มกักะสนั ในการจดังานอเีวน้ทต์่างๆ ได ้ ดงันั 4น การ

ลงทุนของบรษิทัฯ ในครั 4งนี4 ถอืไดว้่าเป็นการลงทุนในธุรกจิที
สามารถช่วยสนับสนุนธุรกจิอื
นในเครอืของ NEWS  
อย่างไรกต็าม หากมกีารเขา้ใชบ้รกิารโรงแรม เมอรเ์คยีว มกักะสนั บรษิทัฯ จะยงัคงปฏบิตัติามเงื
อนไขการคา้ปกต ิ และ

ใชบ้รกิารตามราคาตลาดตามหลกั Arm length basis 

 

4.3 ข้อเสียของการเข้าทาํรายการ 

4.3.1 เป็นการลงทุนในธรุกิจใหม่ ที�บริษทัฯ ยงัไม่มีประสบการณ์ และความชาํนาญ 

การลงทุนในธุรกิจโรงแรมครั 4งนี4 เป็นการลงทุนในธุรกิจที
บรษิัทฯ ไม่มีประสบการณ์มาก่อน จึงต้องพึ
งพาการ

บรหิารงานของกลุ่มผูถ้อืหุน้เดมิของ Wealth Ventures ที
ยงัถอืหุน้ในสดัส่วนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 60 ของจาํนวนหุน้ที
ชาํระ
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แลว้ อย่างไรกต็าม เนื
องจากการดาํเนินงานหลกัของโรงแรม จะเป็นการว่าจา้งผูบ้รหิารโรงแรมเครอืขา่ย (Chain) ในเครอื

แอคคอร ์(Accor) ซึ
งเป็นผูเ้ชี
ยวชาญในการบรหิารโรงแรมชั 4นนําของโลก โดยใชแ้บรนดเ์มอร์เคยีว ซึ
งปัจจุบนัมโีรงแรมที


บรหิารภายใตแ้บรนดน์ี4กว่า 740 แห่ง ใน 55 ประเทศทั 
วโลก โดยมรีะยะเวลาสญัญาจา้งบรหิาร 20 ปี นอกจากนี4 บรษิทัฯ 

ไดม้กีารแต่งตั 4ง นายประพฒัน์ ยอขนัธ ์เป็นกรรมการ และประธานเจา้หน้าที
บรหิารใหม่ ซึ
งมปีระสบการณ์ในการบรหิาร

โรงแรมของ บรษิทั เอควิ เอสเตท จาํกดั (มหาชน) และธุรกจิเกี
ยวกบัอาหารและเครื
องดื
ม และนายวโิรจน์ วชริเดชกุล ซึ
ง

มีประสบการณ์ด้านการตลาด และประชาสมัพันธ์ ทําให้บรษิัทฯ ในฐานะหนึ
งในผู้ถือหุ้นใหญ่ของ Wealth Ventures 

สามารถมส่ีวนร่วมในการบรหิาร และพฒันาธุรกจิโรงแรมของ Wealth Ventures ไดอ้ย่างต่อเนื
อง 

 

4.3.2 โรงแรม ตั .งอยู่บนที�ดินสิทธิการเช่าระยะเวลา 28 ปี ซึ�งจะตกเป็นของผู้ให้เช่าที�ดินเมื�อครบสญัญา หากไม่

มีการต่ออายุสญัญาเช่าที�ดิน 

เนื
องจากอาคารและสิ
งปลูกสรา้งของโรงแรมเมอร์เคยีว มกักะสนั ก่อสรา้งบนที
ดนิตามสญัญาสทิธกิารเช่า 28 ปี 

กบัการรถไฟแห่งประเทศไทย (ปัจจุบนั ณ เดอืนมถิุนายน 2563 เหลอืระยะเวลาเช่าประมาณ 24 ปี 8 เดอืน) ซึ
งหากครบ

กําหนดสญัญา หรอืยกเลกิสญัญา และ Wealth Ventures ไม่สามารถเจรจาเงื
อนไขในการต่อสญัญาสทิธกิารเช่าที
ดนิกบั

การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ ทรพัย์สนิทั 4งหมดของ Wealth Ventures จะตกเป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทย และ 

Wealth Ventures จะไม่มธีุรกจิ และผลการดําเนินงานต่อไป ซึ
งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อบรษิทัฯ ในฐานะผูถ้อืหุน้ ทํา

ใหอ้าจถูกพจิารณาตั 4งดอ้ยค่าเงนิลงทุน  

อย่างไรกต็าม การลงทุนในสทิธกิารเช่า กม็ผีลดใีนแง่ของเงนิลงทุนค่าที
ดนิของ Wealth Ventures ภายใตส้ญัญา

เช่าจะตํ
ากว่าการซื4อที
ดนิ เป็นการลดภาระการหาแหล่งเงนิทุนเพื
อใชพ้ฒันาโครงการโรงแรม นอกจากนี4 ตามสญัญาสทิธิ

การเช่าที
ดนิระบุว่า Wealth Ventures ในฐานะผู้เช่า ยงัมโีอกาสในการเจรจาต่อสญัญาสทิธกิารเช่าที
ดนิได้ ภายใต้การ

เจรจาในอนาคต ซึ
งในอดตีที
ผ่านมากม็ผีูเ้ช่าหลายราย ที
เช่าพื4นที
จากการรถไฟแห่งประเทศไทย สามารถต่อสญัญาเช่า

ไดเ้มื
อครบสญัญา เช่น ที
ดนิบรเิวณศูนย์การคา้เซ็นทรลัลาดพรา้ว ที
ดนิบรเิวณโรงแรม The Twin Towers Hotel ถนน

พระรามหก เป็นตน้ 

 

4.3.3 หากธุรกิจของ Wealth Ventures ดําเนินการไม่เป็นไปตามที�คาดหมาย อาจมีผลกระทบต่อการ

ดาํเนินงานของบริษทัฯโดยรวม 

ทั 4งนี4 ตามงบการเงนิล่าสุด ปี 2562 Wealth Ventures มผีลการดาํเนินงานขาดทุนสุทธ ิ และในปี 2563 Wealth 

Ventures ไดร้บัผลกระทบโดยตรงจากการระบาดของไวรสั COVID-19 ทาํใหต้อ้งปิดการใหบ้รกิารเป็นการชั 
วคราว ใน

เดอืนเมษายน - มถิุนายน 2563 แมจ้ะสามารถเปิดใหบ้รกิารไดใ้นเดอืนกรกฎาคม 2563 แต่หากสถานการณ์ยงัไม่

กลบัคนืสู่สภาวะปกต ิจะทาํใหผ้ลการดาํเนินงานปี 2563 ขาดทุนสุทธ ิและอาจต่อเนื
องอกีในอนาคต ดงันั 4น ในกรณีที
ผล

ดาํเนินการของ Wealth Ventures ไม่เป็นไปตามที
คาดหมาย อาจมผีลกระทบต่อการดาํเนินงานของบรษิทัฯ ตามสดัส่วน

การถอืหุน้ และอาจไม่สามารถชาํระคนืหนี4เงนิกูผู้ถ้อืหุน้ตามสดัส่วนการถอืหุน้ไดต้ามแผนที
คาดการณ์ไว้ 
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 อย่างไรก็ตาม การที
บริษัทฯ เข้าลงทุนใน Wealth Ventures เนื
องจากคาดการณ์ว่า ธุรกิจโรงแรมเมอร์เคียว 

มกักะสนั จะมผีลการดําเนินงานดขีึ4น จากการที
ผูบ้รหิารของบรษิทัฯ จะเขา้ไปมส่ีวนร่วมในการบรหิาร และดําเนินธุรกจิ 

โดยคาดการณ์ว่าทําเลที
ตั 4งบรเิวณมกักะสนั ซึ
งเป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทย จะมกีารพฒันาเป็นโครงการมกิซ์ยูส

ขนาดใหญ่ (ภายใต้ชื
อที
เรยีกในข่าวว่า มกักะสนั คอมเพล็กซ์) และเป็นศูนย์กลางของรถไฟความเร็วสูง ที
เชื
อมต่อ 3 

สนามบนิ ไดแ้ก่ สนามบนิสุวรรณภูม ิสนามบนิดอนเมอืง และสนามบนิอู่ตะเภา ซึ
งเชื
อมต่อกรุงเทพฯ กบัเขตเศรษฐกิจ

พเิศษภาคตะวนัออก (EEC)  ซึ
งคาดว่าจะมกีารพฒันาที
ดนิดงักล่าว และโดยรอบอย่างมนีัยสําคญั นอกจากนี4 โรงแรม

เมอรเ์คยีว มกักะสนั เพิ
งเริ
มเปิดดาํเนินงานไดเ้พยีง 3 ปี มกีารกําหนดราคาหอ้งพกัในอตัราที
ตํ
ากว่าค่าเฉลี
ยของคู่แขง่ใน

บรเิวณใกล้เคยีง ทําให้ยงัสามารถปรบัราคา และเน้นแผนการขาย และการตลาดร่วมกับ Accor เพื
อเพิ
มรายได้ได้ใน

อนาคต (รายละเอยีดอธบิายในขอ้ 5.5 วธิส่ีวนลดกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow Approach ส่วนสมมตฐิานดา้น

รายได)้ 

 

4.3.4  บริษทัฯ จะถือหุ้นไม่ถึงร้อยละ 50 ของจาํนวนหุ้นที�ชาํระแล้วของ Wealth Ventures  

เนื
องจากในการลงทุน Wealth Ventures ในครั 4งนี4 บรษิทัฯ จะถอืหุน้ในสดัส่วนไม่ตํ
ากว่ารอ้ยละ 29.42 และไม่เกนิ

รอ้ยละ 40.00 ของจาํนวนหุน้ที
ชาํระแลว้ของ Wealth Ventures ขึ4นอยู่กบัแหล่งเงนิทุนที
บรษิทัฯ จะหาไดใ้นอนาคต ซึ
งใน

แต่ละกรณีจะมผีลกระทบต่อบรษิทัฯ ดงันี4 

เรื�อง 
กรณีขายเสรจ็สมบูรณ์ ครั .งที� 1 (ขั .นตํ�า) 

(15 กนัยายน 2563) 

กรณีการซื.อขายเสรจ็สมบูรณ์ ครั .งที� 2 

(ขั .นสูงสุด) 

(19 พฤศจิกายน 2563) 

สดัส่วนการถอืหุน้ และ

สทิธเิรยีกรอ้งในหนี4 

ไม่ตํ
ากว่ารอ้ยละ 29.42  

ของจาํนวนหุน้ที
ชาํระแลว้  

ไม่เกนิรอ้ยละ 40.00 

ของจาํนวนหุน้ที
ชาํระแลว้ / หนี4เงนิกูผู้ถ้อืหุน้ 

จาํนวนคณะกรรมการ

กรรมการ 

มทีั 4งหมด 3 คน  

- มาจากผูถ้อืหุน้กลุ่ม ก. (ซึ
งเป็นผูถ้อืหุน้เดมิ

ของ Wealth Ventures) 2 คน  

- ผูถ้อืหุน้กลุ่ม ข. (บรษิทัฯ ) 1 คน  

มทีั 4งหมด 5 คน  

- มาจากผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. (ซึ
งเป็นผู้ถือหุ้น

เดมิของ Wealth Ventures) 3 คน  

- ผูถ้อืหุน้กลุ่ม ข. (บรษิทัฯ ) 2 คน 

กรรมการผูม้อีํานาจลง

นาม 

2 คน มาจากผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. 1 คน และ 

กลุ่ม ข. 1 คน  

2 คน มาจากผูถ้อืหุน้กลุ่ม ก. 1 คน และ กลุ่ม 

ข. 1 คน  

 

� ในกรณีที
บรษิัทฯ สามารถซื4อขายสมบูรณ์ได้ ครั 4งที
 2 หรือสามารถซื4อหุ้น ไม่เกินร้อยละ 40.00 และสิทธิ

เรยีกรอ้งในหนี4ได ้กรณีขั 4นสงูสุด  

บริษัทฯ จะมีสิทธใินการส่งตัวแทนเป็นกรรมการได้จํานวน 2 คน จาก 5 คน ซึ
งมีสดัส่วนไม่เกินครึ
งหนึ
งของ

จํานวนคณะกรรมการบริษัท Wealth Ventures ทําให้บริษัทฯ ไม่สามารถคัดค้านในที
ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

Wealth Ventures ได ้และบรษิทัฯ จะไม่สามารถคดัคา้นในการประชุมผู้ถอืหุ้นของ Wealth Ventures ในวาระที
เป็นมติ

ธรรมดา ซึ
งตอ้งการเสยีงในที
ประชุมผูถ้อืหุน้มากกว่ากึ
งหนึ
ง (รอ้ยละ 50) เช่น การถอดถอนกรรมการ การจ่ายเงนิปันผล 

การจ่ายเงนิกรรมการ การรบัรองงบการเงนิ เป็นตน้  

อย่างไรกต็าม บรษิัทฯ สามารถคดัคา้นในการประชุมผูถ้ือหุน้ ในวาระมติพเิศษ ที
ต้องการเสยีงมากกว่า 3 ใน 4  

ได ้ไดแ้ก่ วาระการเพิ
มทุน/ลดทุน การแก้ไขหนังสอืบรคิณห์สนธ ิหรอืขอ้บงัคบับรษิทั การเลกิบรษิทั การควบรวมบรษิทั 

เป็นตน้ 

� ในกรณีที
บรษิัทฯ ไม่สามารถซื4อขายสมบูรณ์ได้ ครั 4งที
 2 หรอืสามารถซื4อหุน้ได ้กรณีขั 4นตํ
า ไม่ตํ
ากว่ารอ้ยละ 

29.42 (แต่ไม่ถงึรอ้ยละ 40) 
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บริษัทฯ จะมีสิทธใินการส่งตัวแทนเป็นกรรมการได้จํานวน 1 คน จาก 3 คน ซึ
งมีสดัส่วนไม่เกินครึ
งหนึ
งของ

จาํนวนคณะกรรมการบรษิทั Wealth Ventures ทําใหบ้รษิทัฯ ไม่สามารถคดัคา้นในการประชุมคณะกรรมการบรษิทัของ 

Wealth Ventures ที
ต้องการเสยีมากกว่ากึ
งหนึ
งได ้และไม่สามารถคดัคา้นวาระใดๆ ในที
ประชุมผูถ้อืหุน้ในมตธิรรมดาที


ตอ้งการเสยีงเกนิกว่ากึ
งหนึ
งได ้แต่สามารถคดัคา้นในวาระมตพิเิศษ ที
ตอ้งการเสยีงมากกว่า 3 ใน 4  ได ้

 อย่างไรกต็าม ทั 4ง 2 กรณี บรษิทัฯ จะมกีรรมการที
ไดส้ทิธลิงนามผูกพนับรษิทั จํานวน 1 จาก 2 คนโดยอกีคน

จะเป็นกรรมการของผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. (กลุ่มผู้ถือหุ้นเดมิ) ทําให้เป็นส่วนสําคญัในการลงนามเอกสารสําคญัต่างๆ และ

สามารถคดัคา้นการลงนามใดๆ ที
ไม่เหน็ดว้ยได ้ 

 

4.4 ข้อดีของการไม่เข้าทาํรายการ 

4.4.1 บริษทัฯ ไม่มีความเสี�ยงจากการลงทุนในธรุกิจที�ไม่มีประสบการณ์ 

จากการที
บริษัทฯ ไม่เข้าทํารายการในครั 4งนี4  จะทําให้บริษัทฯ ไม่มีความเสี
ยงจากการลงทุนในธุรกิจที
ไม่มี

ประสบการณ์ แต่จะตอ้งพึ
งพาธุรกจิเดมิ และมคีวามเสี
ยงของธุรกจิเดมิต่อไป 

 
4.4.2 บริษทัฯ อาจไม่ต้องเพิ�มทุน หรือกู้เงิน เพื�อมาลงทุนใน Wealth Ventures 

 จากการที
บรษิทัฯไม่เขา้ทาํรายการ จะไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบรษิทัฯ เนื
องจากไม่ตอ้งใชเ้งนิทุนที
ได้

จากการเพิ
มทุน ตามที
จะขออนุมตัิจากที
ประชุมวสิามญัผูถ้ือหุ้นครั 4งที
 1/ 2563 ในครั 4งนี4 หรอืเงนิกู้จากสถาบนัการเงนิ 

และ/หรอืนักลงทุนในอนาคต และทําให้บรษิัทฯ มเีงนิทุนสํารองสําหรบัหมุนเวยีนกจิการต่อไป หรอืเพื
อใชใ้นการลงทุน

โครงการอื
นๆ ในอนาคต ที
อาจมคีวามเสี
ยงน้อยกว่า และ/หรอืใหอ้ตัราผลตอบแทนที
ดกีว่า และไม่มภีาระต้องชาํระเงนิกู้

และดอกเบี4ย 

 

4.5 ข้อเสียของการไม่เข้าทาํรายการ 

4.5.1 เสียโอกาสในการลงทุนในทรพัยสิ์นที�ดี อยู่ในทาํเลมีศกัยภาพ 

หากบรษิัทฯ ไม่เขา้ทํารายการในครั 4งนี4 จะทําให้บรษิัทฯ เสยีโอกาสทางธุรกิจโรงแรม ซึ
งตั 4งอยู่บนที
ดนิบรเิวณ

มกักะสนัของการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ
งในอนาคตบรเิวณดงักล่าวจะพฒันาเป็นโครงการมกิซ์ยูสขนาดใหญ่ และเป็น

ศูนย์กลางของรถไฟความเรว็สูง ที
เชื
อมต่อ 3 สนามบนิ ไดแ้ก่ สนามบนิสุวรรณภูม ิสนามบนิดอนเมอืง และสนามบนิอู่

ตะเภา ซึ
งเชื
อมต่อกรุงเทพฯ กบัเขตเศรษฐกิจพเิศษภาคตะวนัออก (EEC)  จากขอ้มูลล่าสุด ยงัไม่มขี่าวการเลื
อนของ

โครงการจากผลกระทบของ COVID-19 แต่อย่างใด 

 

4.5.2 บริษทัฯ เสียโอกาสในการกระจายความเสี�ยงจากการลงทุน 

กรณีบรษิทัฯ ไม่เขา้ทํารายการในครั 4งนี4 จะทําใหบ้รษิทัฯ เสยีโอกาสในการกระจายการลงทุนไปยงัธุรกจิโรงแรม 

เพื
อลดความเสี
ยงจากการพึ
งพาธุรกจิสื
อ โดยในกรณีที
บรษิทัฯไม่ไดเ้ขา้ทาํรายการ บรษิทัฯ จะยงัคงมคีวามเสี
ยงจากการ

พึ
งพาธุรกจิเดมิต่อไป 

 

4.5.3 บริษทัฯ จะมีความเสี�ยงจากการอาจไม่ได้รบัเงินมดัจาํคืน หรือได้รบัช้า 

เนื
องจากเงื
อนไขตามบนัทกึขอ้ตกลงที
ลงนามร่วมกนัเมื
อวนัที
 14 กุมภาพนัธ ์2563 และฉบบัแกไ้ขเพิ
มเตมิ ครั 4งที
 

1 ลงวนัที
 8 พฤษภาคม 2563 บรษิทัฯ ในฐานะผูซ้ื4อจะต้องชําระเงนิมดัจําครั 4งที
 1 จํานวน 42.00 ล้านบาท ใหแ้ก่ผูข้าย 

และเมื
อวนัที
 25 พฤษภาคม 2563 ไดม้กีารลงนามในสญัญาซื4อขายหุน้ และสทิธเิรยีกรอ้งในหนี4 พรอ้มชาํระเงนิมดัจาํงวด

ที
 2 อีกจํานวน 26.04 ล้านบาท รวมเป็นเงินมัดจําทั 4งสิ4น  68.04 ล้านบาท ภายใต้เงื
อนไขบังคับก่อน (Condition 

Precedent) ที
บรษิัทฯ ต้องได้รบัอนุมตัิการเขา้ทํารายการจากที
ประชุมผู้ถือหุ้น ดงันั 4น หากบรษิัทฯ ไม่เขา้ทํารายการ 
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เนื
องจากที
ประชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ไม่อนุมตักิารเขา้ทาํรายการ ทาํใหบ้รษิทัฯ ตอ้งเรยีกคนืเงนิมดัจาํ ส่งผลใหบ้รษิทัฯ 

อาจมคีวามเสี
ยงหากผูข้ายไม่โอนเงนิมดัจําดงักล่าวคนื และต้องดําเนินการฟ้องรอ้งเพื
อเรยีกเงนิมดัจําดงักล่าว ซึ
งอาจ

ตอ้งใชร้ะยะเวลาในการดาํเนินการในศาล 

อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ ไดร้บัมดัจําหุน้ของ Wealth Ventures จํานวน 700,000 หุน้ คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 15.56 

ของจํานวนหุน้ที
ชาํระแล้วของ Wealth Ventures เพื
อเป็นประกนัการคนืเงนิมดัจาํจาํนวน 42.00 ลา้นบาท ดงักล่าว ตาม

สญัญาจํานําหุน้ ลงวนัที
 14 กุมภาพนัธ ์2563 และและฉบบัแก้ไขเพิ
มเตมิ ครั 4งที
 1 ลงวนัที
 8 พฤษภาคม 2563 ระหว่าง

บริษัทฯ และนายธเนศ พานิชชีวะ ในฐานะผู้ถือหุ้นของ Wealth Ventures ดังนั 4น หากมีการฟ้องร้อง บริษัทฯ จะมี

หลกัประกนัดงักล่าวในการเรยีกร้องเงนิมดัจําคนื ซึ
งจากมูลค่าที
ประเมนิโดยที
ปรกษาฯ มูลค่าของหุ้นตามสดัส่วนที
ได้

จาํนําไวก้บับรษิทัฯ จะมากกว่า มลูค่าเงนิมดัจาํจาํนวน 68.04 ลา้นบาท 

 

4.6 ความเสี�ยงจากการเข้าทาํรายการ 

4.6.1 ความเสี�ยงจากบริษทัฯ อาจจะไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนเพียงพอในการเข้าทาํรายการ 

เนื
องจากการเขา้ทํารายการในครั 4งนี4 บรษิทัฯ จะต้องชําระเงนิทั 4งหมด 560.00 ล้านบาท แมบ้รษิัทฯ จะชําระเงนิ

มดัจําไปแล้ว 68.04 ล้านบาท แต่บรษิทัฯ จะต้องชําระเงนิส่วนที
เหลอือกีถงึ 491.96 ล้านบาท แบ่งเป็น การซื4อขายเสรจ็

สมบูรณ์ครั 4งที
 1 จาํนวน 241.96 ล้านบาท และครั 4งที
 2 จาํนวน 250.00 ลา้นบาท ในขณะที
ตามงบการเงนิรวมของบรษิทั

ฯ งวด 3 เดอืน สิ4นสุดวนัที
 31 มนีาคม 2563 ที
ผ่านการสอบทานแล้ว บรษิทัฯ มเีงนิสดเพยีง 87.13 ล้านบาท ดงันั 4น จงึ

ต้องอาศยัแหล่งเงนิทุนจากการเพิ
มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Right Offering) ที
จะขออนุมตัิการที
ประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น 

ครั 4งที
 1/2563 ในครั 4งนี4 เงนิสดจากการจําหน่ายทรพัย์สนิของบรษิทัฯ ดงันั 4น หากการเพิ
มทุนไม่เป็นไปตามแผนที
วางไว ้

บรษิทัฯ อาจจะเกดิเหตุการณ์ ไดแ้บ่งเป็น 3 กรณีดงันี4  

1. กรณี ไม่มเีงนิเพยีงพอจะจ่ายในการซื4อขายเสรจ็สมบูรณ์ครั 4งที
 1 จํานวน 241.96 ล้านบาท บรษิทัฯ จะต้อง

ยกเลกิการทาํรายการ 

2. กรณี มเีงนิเพยีงพอจะจ่ายในการซื4อขายเสรจ็สมบูรณ์ครั 4งที
 1 จาํนวน 241.96 ลา้นบาท เท่านั 4น บรษิทัฯ จะ

ถอืหุน้ไดข้ ั 4นตํ
ารอ้ยละ 29.42 ของจํานวนหุ้นที
ชําระแล้ว ของ Wealth Ventures โดยบรษิัทฯ จะสามารถส่ง

ตวัแทนเป็นกรรมการไดเ้พยีง 1 จากทั 4งหมด 3 

3. กรณี มเีงนิเพยีงพอ จะจ่ายในการซื4อขายเสรจ็สมบูรณ์ครั 4งที
  1 และครั 4งที
 2 จํานวน 241.96 ล้านบาท และ 

250 ล้านบาท ตามลําดบั บรษิทัฯ จะไดถ้อืหุน้รอ้ยละ 40 ของจํานวนหุน้ที
ชําระแลว้ ของ Wealth Ventures 

และเป็นเจา้หนี4ตามสทิธเิรยีกรอ้งในหนี4เงนิกูจ้ากผูถ้อืหุน้ ดว้ย 

โดยบรษิทัฯ จะไม่สามารถคดัคา้นในที
ประชุมคณะกรรมการบรษิทั และที
ประชุมผูถ้อืหุน้ที
ตอ้งการมตธิรรมดาได ้ 

อย่างไรกต็าม ในกรณีที
ผูถ้อืหุน้มกีารจองซื4อหุน้เพิ
มทุนไม่ครบทั 4งจํานวนและ/หรอืบรษิทัฯ ไม่สามารถหาเงนิทุน

จากแหล่งเงนิทุนดงักล่าวไดต้ามการคาดการณ์ บรษิทัฯ จะใชแ้หล่งเงนิทุนสาํหรบัการลงทุนส่วนที
เหลอื จากการกูย้มืจาก

สถาบนัการเงนิหรอืจากนักลงทุนที
มคีวามเหมาะสม และ/หรอืกระแสเงนิสดภายในของบรษิทัฯ โดยในปัจจุบนั อตัราส่วน

หนี4สนิต่อทุนของบรษิทัฯ เท่ากบั 0.02 เท่า จงึยงัคงมคีวามสามารถในการกูย้มืค่อนขา้งมาก โดยเนื
องจากในอดตี NEWS 

มไิดม้คีวามจําเป็นที
จะต้องกู้ยมื ทําใหม้อีตัราส่วนดงักล่าวค่อนขา้งตํ
า อย่างไรกต็าม ความสําเรจ็ หรอืความสามารถใน

การกูย้มืของบรษิทัฯ ขึ4นอยู่กบัการเจรจากบัสถาบนัการเงนิ และ/หรอืนักลงทุนในอนาคต 

นอกจากนี4 บรษิทัฯ ไดม้กีารเขา้ไปการเจรจาหารอืกบัผูถ้อืหุน้บางรายเพื
อทาํความเขา้ใจถงึความจําเป็นในการใช้

เงนิเพิ
มทุน และความสําคญัของการเพิ
มทุนในครั 4งนี4 ทําใหบ้รษิทัฯ ค่อนขา้งมคีวามมั 
นใจในแผนการเพิ
มทุนครั 4งนี4ว่าจะ

สามารถระดมทุนไดค้รบทั 4งจํานวนตามที
คาดการณ์ไว ้ทาํใหโ้อกาสน้อยที
จะไม่มเีงนิทุนเพยีงพอ และต้องลดสดัส่วนการ

ลงทุนใน Wealth Ventures ตํ
ากว่ารอ้ยละ 40 ของจาํนวนหุน้ที
ชาํระแลว้ และจาํนวนหนี4เงนิกูผู้ถ้อืหุน้ 
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4.6.2 ความเสี�ยงจากการถกูริบเงินมดัจาํ 
เนื
องจากในสญัญาจะซื4อจะขายไดร้ะบุไว ้กรณีที
การทาํรายการ ผูข้ายมไิดเ้ป็นผูผ้ดิสญัญา และเงื
อนไขบงัคบัก่อน

ไดบ้รรลุแลว้ แต่หากบรษิทัฯไมส่ามารถดาํเนินการซื4อหุน้สามญัของ Wealth Ventures ไดข้ ั 4นตํ
าจาํนวน 1,323,687 หุน้ 

คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 29.42 ภายในวนัที
ทาํการซื4อขายเสรจ็สมบูรณ์ครั 4งที
 z ผูข้ายสามารถรบิเงนิมดัจาํจาํนวน 68.04 

ลา้นบาท และบรษิทัฯจะตอ้งโอนคนืหุน้จาํนวน 700,000 หุน้ใหแ้ก่นายธเนศ พานิชชวีะ อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ คาดว่าจะ

สามารถหาแหล่งเงนิทุนเพื
อมาชาํระค่าหุน้สาํหรบัการซื4อขายใหเ้สรจ็สมบูรณ์ในครั 4งที
 1 ได ้ โดยไดเ้ตรยีมเงนิจากการ

เพิ
มทุน เงนิสดจากการจาํหน่ายทรพัยส์นิฯ และจากการกูย้มืเงนิจากสถาบนัการเงนิหรอืนักลงทุน 

4.6.3  ความเสี�ยงจากค่าเสียโอกาสในกรณีที�ไม่ได้รบัเงินมดัจาํคืน หากไม่ได้เข้าทาํรายการ 

ความเสี
ยงจากค่าเสยีโอกาสในกรณีที
ไม่ได้รบัเงนิมดัจําคนื เนื
องจากบรษิัทฯได้ชําระเงนิมดัจํางวดที
 1 และ 2 

รวมเป็นเงนิจํานวนประมาณ 68.02 ล้านบาทให้แก่ผู้ขายแล้ว กรณีที
ที
ประชุมผู้ถือหุ้นบรษิัทฯไม่อนุมตัิ หรอืผู้ขายไม่

สามารถบรรลุเงื
อนไขบงัคบัก่อน จนทําใหก้ารทํารายการครั 4งนี4ต้องยกเลกิไป จะทําให้บรษิัทฯสูญเสยีค่าเสยีโอกาสจาก

การนําเงนิมดัจาํดงักล่าวไปลงทุนดา้นอื
นที
สามารถสรา้งประโยชน์ใหก้บับรษิทัฯ อย่างไรกต็าม การทาํรายการดงักล่าวถอื

เป็นความเสี
ยงตามปกตใินการทาํธุรกจิที
เกดิขึ4นได ้ 

4.6.4 ความเสี�ยงจากกระแสเงินสดในอนาคตของ Wealth Ventures อาจไม่เพียงพอชาํระคืนเงินกู้จากผู้ถือหุ้น 

และจ่ายเงินปันผล หรือชาํระได้ล่าช้า 

จากการที
บรษิทัฯ จะเขา้ซื4อหุน้สามญัของ Wealth Ventures และซื4อหนี4ในส่วนเงนิกู้จากผูถ้อืหุน้ตามสดัส่วนการ

ถอืหุน้ ดงันั 4น กระแสเงนิสดที
บรษิทัฯ จะไดร้บัจาก Wealth Ventures จงึมาจาก 2 ทาง ไดแ้ก่ (1) การชําระคนืเงนิกู ้และ

ดอกเบี4ย และ (2) การจ่ายเงนิปันผล ซึ
งตามสญัญาเงนิกู้กับสถาบนัการเงนิ Wealth Ventures จะต้องชําระหนี4เงนิกู้

สถาบนัการเงนิใหห้มดก่อน จงึจะสามารถชาํระเงนิกู้จากผูถ้อืหุน้ และจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ได ้ตามลําดบั 

บรษิัทฯ จงึมคีวามเสี
ยงหากผลการดําเนินงานของ Wealth Ventures ไม่เป็นไปตามคาดการณ์ ทําให้อาจไดร้บั

ชาํระเงนิกูจ้ากผูถ้อืหุน้ และการจ่ายเงนิปันผลไดล่้าชา้ หรอือาจะไม่สามารถชาํระไดใ้นอนาคต  

อย่างไรกต็าม ตลอดระยะเวลาที
ผ่านมา Wealth Ventures มกีารชําระเงนิกูก้บัทางสถาบนัการเงนิตามกําหนด

อย่างครบถว้น (ส่วนหนี4เงนิกูผู้ถ้อืหุน้ยงัไม่สามารถชาํระไดต้ามเงื
อนไขสญัญาเงนิกูก้บัสถาบนัการเงนิ) ซึ
งแสดงใหเ้หน็ว่า 

Wealth Ventures มีความสามารถในการชําระเงนิกู้ยืมจากผลการดําเนินงานของบรษิัทเอง นอกจากนี4 เนื
องจาก

บรษิทัฯ มกีารส่งตวัแทนเป็นกรรมการของ Wealth Ventures จาํนวนไม่เกนิ 2 ท่าน และเป็น 1 ในกรรมการที
มอีํานาจลง

นาม คู่กับตัวแทนของผู้ถือหุ้นเดิมของ Wealth Venture อีก 1 ท่าน จึงสามารถติดตามการดําเนินงานของ Wealth 

Ventures ไดอ้ย่างใกลช้ดิ และตดัสนิใจในการดาํเนินงานต่างๆ เพื
อใหม้ั 
นใจว่าการดาํเนินธุรกจิจะเป็นไปตามแผนการวาง

ไว ้เพื
อให ้Wealth Ventures มผีลการดาํเนินงานที
ดขี ึ4น เนื
องดว้ยนายประพฒัน์ ยอขนัธ์ จะดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ

ของ Wealth Ventures ในฐานะตัวแทนของ NEWS มีประสบการณ์ในการบรหิารโรงแรมของ บรษิัท เอคิว เอสเตท 

จาํกดั (มหาชน) ทาํใหส้ามารถช่วยใหก้ารดําเนินงานมปีระสทิธภิาพมากยิ
งขึ4น รวมถงึในการลงนามต่างๆ ของ Wealth 

Ventures จะเป็นการลงนามร่วมทาํใหม้ส่ีวนร่วมในการตดัสนิใจในการบรหิารงาน 

 

4.6.5 ความเสี�ยงจากแผนการพฒันาพื.นที�บริเวณมกักะสนั ไม่เป็นไปตามแผนที�คาดการณ์ไว้ 

 การที
บรษิทัฯ เขา้ลงทุนใน Wealth Ventures เนื
องจากคาดการณ์ว่า ธุรกจิโรงแรมเมอรเ์คยีว มกักะสนั จะมผีล

การดาํเนินงานดขีึ4นอย่างมนียัสาํคญั จากการคาดการณ์ว่าทาํเลที
ตั 4งบรเิวณมกักะสนั ซึ
งเป็นของการรถไฟแหง่ประเทศ

ไทย จะมกีารพฒันาเป็นโครงการมกิซ์ยสูขนาดใหญ่ และเป็นศูนยก์ลางของรถไฟความเรว็สงู ที
เชื
อมต่อ 3 สนามบนิ 

ไดแ้ก่ สนามบนิสุวรรณภมู ิ สนามบนิดอนเมอืง และสนามบนิอู่ตะเภา ซึ
งเชื
อมต่อกรุงเทพฯ กบัเขตเศรษฐกจิพเิศษภาค
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ตะวนัออก (EEC)  ภายใตส้ญัญาร่วมทุนเอกชน (Public Private Partnership: PPP) กบักลุ่มกจิการร่วมคา้บรษิทัเจรญิ

โภคภณัฑโ์ฮลดิ4ง จาํกดั  และพนัธมติร (“CPH”) ซึ
งหากการดาํเนินโครงการดงักล่าวล่าชา้ หรอืไม่เป็นไปตามที
คาดการณ์

ไวอ้าจส่งผลต่อการดาํเนินงานในอนาคตของ Wealth Ventures และบรษิทัฯ ในฐานะผูถ้อืหุน้ 

 

4.6.6 ความเสี�ยงจากการยกเลิกสญัญา หรือโดนเวนคืนที�ดินจากการรถไฟแห่งประเทศไทย 

ที
ดนิบนสทิธกิารเช่า ซึ
งเป็นที
ตั 4งของโรงแรม อาจโดนเวนคนืที
ดนิจากการรถไฟแห่งประเทศไทย เนื
องจากพื4นที


โดยรอบของมกักะสนันั 4น มแีผนโครงการในการพฒันาพื4นที
ใหม้ปีระโยชน์และศกัยภาพที
ดตี่อการรถไฟแห่งประเทศไทย 

เช่น โครงการมกักะสนัคอมเพลก็ซ์ 

นอกจากนี4 ตามสญัญาเช่าที
ดนิกบัการรถไฟแห่งประเทศไทย ระบุว่า เมื
อครบสญัญาสิ
งปลูกสรา้งทั 4งหมดบนที
ดนิ 

จะตกเป็นของผู้ให้เช่า ดงันั 4น หากมีการยกเลิกสญัญา หรือโดนเวนคืนที
ดินจากการรถไฟแห่งประเทศไทย Wealth 

Ventures จะมมีทีรพัย์สนิในการดําเนินธุรกิจต่อไป และส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของ Wealth Ventures และ

บรษิทัฯ ในฐานะผูถ้อืหุน้อย่างมนีัยสาํคญั 

อย่างไรกต็าม แมจ้ะเป็นการสทิธกิารเช่าบนที
ดนิของการรถไฟแห่งประเทศไทย อาจจะมคีวามเสี
ยงในเรื
องการ

เวนคืนเนื
องจากการรถไฟแห่งประเทศไทยจะนําไปใช้เพื
อการพัฒนาอื
นๆ แต่จากข้อมูลของโครงการมกักะสนัคอม

เพล็กซ์ ซึ
งมขีนาดที
ดนิขนาดใหญ่มากกว่า 400 ไร่ แบ่งเป็นระยะๆนั 4น ไม่มีส่วนเกี
ยวขอ้งกบัที
ดนิในส่วนของโรงแรม

เมอร์เคยีว มกักะสนั แต่อย่างใด อกีทั 4งในกรณีการต่อสญัญาภายหลงัสิ4นสุดสญัญาแลว้ มคีวามเป็นไปได้สงู โดยดไูดจ้าก

โครงการหลายแห่งที
มกีารต่อสญัญาเช่าจากการรถไฟแห่งประเทศไทย เช่น ที
ดนิบรเิวณศูนย์การคา้เซน็ทรลัลาดพรา้ว 

ที
ดนิบรเิวณโรงแรม The Twin Towers Hotel ถนนพระรามหก เป็นตน้ 

 

4.6.7 ความเสี�ยงจากการระบาดของไวรสั COVID-19 

จากเหตุการณ์การระบาดของไวรสั COVID-19 ที
ส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิต และการดําเนินธุรกิจของ

ประชาชนทั 
วโลก รวมทั 4งประเทศไทย ทําใหต้้องมกีารปิดประเทศ และหยุดการดําเนินธุรกจิ โดยเฉพาะธุรกจิที
เกี
ยวกบั

การท่องเที
ยวและบรกิาร โดยในประเทศไทย ทางรฐับาลไดม้กีารประกาศภาวะฉุกเฉิน ตั 4งแต่วนัที
 26 มนีาคม 2563 และ

กําหนดมาตรการปิดประเทศ เพื
อควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 จากสถานการณ์ดงักล่าวมกีาร

คาดการณ์ว่า รายได้จากนักท่องเที
ยวต่างชาติจะหายไป 4.1 แสนล้านบาท คิดเป็น 2.4% ของจีดีพี ขณะที
จํานวน

นักท่องเที
ยวจะหายไป 8.3 ล้านคน หรอืหดตวั -20.8% จากปีก่อนหน้า(ที
มา : ศูนย์วจิยักสกิรไทย เผยแพร่ 5 มนีาคม 

2563) อย่างไรก็ตาม ปัจจุบนั สถานการณ์การระบาดในประเทศไทย และทั 
วโลกมแีนวโน้มดขีึ4นตามลําดบั โดยรฐับาล

ไทยเริ
มมีการพิจารณาผ่อนคลายมาตรการปิดประเทศ ให้ธุรกิจส่วนใหญ่สามารถเปิดให้บริการได้แล้ว (ภาวะ

อุตสาหกรรม เอกสารแนบ 2 ขอ้ 8) 

ในส่วนของ Wealth Ventures ซึ
งปิดการดาํเนินงานตั 4งแต่เดอืนเมษายน 2563 (รวมเป็นระยะเวลาประมาณ 3 

เดอืน) และคาดว่าจะเริ
มเปิดใหบ้รกิารไดใ้นวนัที
 1 กรกฎาคม 2563 โดยโรงแรมฯ มมีาตรการลดความเสี
ยง และป้องกนั

การแพร่กระจายของไวรสั COVID-19 ตามกาํหนดของรฐับาลกําหนด เช่น มกีารตรวจวดัอุณหภูมกิ่อนเขา้ใชบ้รกิาร มี

การเวน้ระยะห่างสาํหรบัรา้นอาหาร และที
นั 
งบรเิวณจุดต่างๆ มกีารเกบ็ขอ้มลูแขกผูเ้ขา้พกั และผูใ้ชบ้รกิารต่างๆ ของ

โรงแรม เป็นตน้ 

อย่างไรกต็าม ในปี 2563 เนื
องจากโรงแรมไดร้บัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื4อไวรสั COVID-19 ทาํให้

ตอ้งมกีารปิดการใหบ้รกิารชั 
วคราว ในเดอืนเมษายน - มถิุนายน 2563 มผีลใหร้ายไดจ้ากการใหบ้รกิารอาจลดลง และ

ส่งผลถงึผลกําไรของบรษิทัที
จะลดลงอย่างมนีัยสาํคญัลงจากผลกระทบดงักล่าว อย่างไรกต็าม จากการปิดใหบ้รกิาร

ชั 
วคราว บรษิทัจะสามารถลดตน้ทุนค่าใชจ้่ายลงบางส่วนได ้ ทั 4งนี4 ภายหลงัจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื4อไวรสั 

COVID-19 อาจตอ้งใชเ้วลาในการฟื4นฟูธุรกจิใหก้ลบัมาเหมอืนเดมิ     
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4.6.8 ความเสี�ยงด้านการบริหารงาน 

ธุรกจิโรงแรมเป็นธุรกจิที
แตกต่างจากธุรกจิเดมิของบรษิทัฯ บรษิทัฯ ไม่เคยมปีระสบการณ์ในการบรหิารมาก่อน 

จงึอาจจะตอ้งใชเ้วลาในการทาํความเขา้ใจในธุรกจิ อย่างไรกต็าม ปัจจุบนั Wealth Ventures ไดม้กีารว่าจา้ง Accor 

Group ซึ
งเป็นผูม้ปีระสบการณ์และความเชี
ยวชาญในดา้นธุรกจิโรงแรมโดยตรงเป็นผูบ้รหิารโรงแรม เป็นระยะเวลา 20 ปี 

(สญัญา ลงวนัที
 14 กุมภาพนัธ ์2554 และสามารถขยายระยะเวลาสญัญาไปอกี 10 ปี) ซึ
งเป็นระยะเวลาที
นานเพยีงพอที


บรษิทัฯ จะศกึษาธุรกจิโรงแรมและหาประสบการณ์ในการบรหิารธุรกจิโรงแรมเพิ
มเตมิ นอกจากนี4 บรษิทัฯ ยงัมผีูบ้รหิาร

ใหม่ที
มปีระสบการณ์การทาํงานดา้นโรงแรมเขา้ร่วม ซึ
งเชื
อว่าจะสามารถเขา้มส่ีวนร่วมในการบรหิารธุรกจิโรงแรมไดเ้ป็น

อย่างด ี(โปรดดขูอ้ 4.3.1) 

4.6.9 ความเสี�ยงจากข้อจาํกดัการโอนหุ้น  

เนื
องจากในสญัญาระหว่างผูถ้อืหุน้ มกีารระบุขอ้จาํกดัการโอนหุน้ ซึ
งจะตอ้งแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้กลุ่มเดมิทราบล่วงหน้า

เป็นลายลกัษณ์อกัษร รวมทั 4งต้องใหส้ทิธิ �แก่ผูถ้อืหุน้กลุ่มเดมิมสีทิธใินการซื4อหุน้ก่อน อาจจะทาํใหเ้กดิความไม่คล่องตวัใน

การกรณีที
บรษิทัฯ ต้องการจะขายหุน้ดงักล่าว อย่างไรกต็าม สญัญาระบุเพยีงใหแ้จง้ความประสงค์จะโอนหุน้ใหแ้ก่ผูถ้อื

หุ้นเดมิก่อน และให้สิทธแิก่ผู้ถือหุ้นเดิมในการซื4อหุ้นก่อน ที
ปรกึษาฯ จงึเห็นว่า ไม่ส่งผลกระทบมากนักหากบรษิัทฯ

ตอ้งการจะขายหุน้ดงักล่าวออกไป (รายละเอยีดเพิ
มเตมิส่วนที
 3 ขอ้ 3.5.2 สรุปสาระสําคญัผูถ้อืหุน้) 

 

4.6.10 ความเสี�ยงจากการจาํนําหุ้นกบัสถาบนัการเงิน 

เนื
องจาก Wealth Ventures มีสญัญาเงนิกู้ยมืกับสถาบนัการเงนิ ซึ
งบรษิัทฯ จําเป็นต้องจํานําหุ้นของ Wealth 

Ventures ร้อยละ 75 ตามสัดส่วนการได้มาไม่เกินร้อยละ 40 (ไม่เกิน 1,800,000 หุ้น) ของหุ้นสามัญของ Wealth 

Ventures เพื
อเป็นหลกัประกนัตามสญัญาเงนิกู ้คดิเป็นจาํนวนไม่เกนิ  1,350,000 หุน้ อาจทําใหเ้กดิความเสี
ยงในกรณี

ที
 Wealth Ventures ไม่สามารถชาํระหนี4ตามสญัญาดงักล่าวได ้จะทาํใหเ้กดิความเสี
ยงในการถูกยดึหลกัประกนัดงักล่าว  

อย่างไรกต็าม เนื
องจากบรษิทัฯ มกีารส่งตวัแทนเขา้ไปเป็นกรรมการใน Wealth Venture  จงึสามารถตดิตามการ

ดาํเนินงานของ Wealth Ventures ไดอ้ย่างใกล้ชดิ และตดัสนิใจในการดําเนินงานต่างๆ เพื
อใหม้ั 
นใจว่าการดําเนินธุรกจิ

จะเป็นไปตามแผนการวางไว ้และสามารถชาํระหนี4ไดต้ามกําหนด 

4.6.11 ความเสี�ยงจากผลประโยชน์จากสิทธิเรียกร้องหนี.เงินกู้ 

ผลประโยชน์จากสทิธเิรยีกรอ้งเงนิกู ้ ไดแ้ก่การที
บรษิทัฯจะไดร้บัชาํระดอกเบี4ยรอ้ยละ 3 ต่อปี ทุกปี ซึ
งหาก 

Wealth Ventures ไม่สามารถชาํระดอกเบี4ยใหแ้ก่บรษิทัฯ กรณีผลดาํเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย บรษิทัฯอาจมคีวาม

เสี
ยงที
จะไม่ไดร้บัชาํระดอกเบี4ยตามสทิธเิรยีกรอ้งหนี4เงนิกู ้อกีทั 4ง ในส่วนของเงนิตน้เอง กจ็ะไดร้บัชาํระคนืภายหลงัจากที
 

Wealth Ventures ไดช้าํระหนี4ใหแ้กธ่นาคารออมสนิเสรจ็สิ4นแลว้ ซึ
งคาดว่าจะชาํระเสรจ็สิ4นภายในระยะเวลา 7 ปีหลงัจาก

นี4 อย่างไรกต็าม การที
บรษิทัฯจะส่งตวัแทนที
มปีระสบการณ์ทางดา้นธุรกจิโรงแรมเขา้ไปเป็นกรรมการ และร่วมบรหิาร

นั 4น จะสามารถทาํให ้ Wealth Ventures ดาํเนินธุรกจิไดด้ยีิ
งขึ4นและสามารถชาํระดอกเบี4ยและเงนิต้นใหแ้ก่บรษิทัตาม

เงื
อนไขสทิธเิรยีกรอ้งหนี4เงนิกูไ้ด ้

 

4.6.12 ความเสี�ยงจากปัจจยัภายนอก  

4.6.12.1  ความเสี
ยงเกี
ยวกบัความไม่แน่นอนในอุตสาหกรรมการท่องเที
ยวและความเสี
ยงดา้นเศรษฐกจิ 

เนื
องจากธุรกิจโรงแรมเป็นหนึ
งในธุรกจิที
อยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที
ยว ดงันั 4น การเจรญิเติบโตของธุรกจิจงึ

ขึ4นอยู่กบัความเตบิโตของอุตสาหกรรมท่องเที
ยวเช่นเดยีวกนั ความไม่แน่นอนในอุตสาหกรรมการท่องเที
ยวอาจเกดิขึ4น
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ได ้เนื
องจากอุสาหกรรมนี4ต้องพึ
งพาการใช้จ่ายของผูค้น และนักท่องเที
ยว ซึ
งอาจมผีลกระทบจากปัจจยัภายนอกที
อยู่

เหนือการควบคุมของบรษิัทฯ และ Wealth Ventures ที
ทําให้การใช้จ่ายนั 4นลดลง ความเสี
ยงดงักล่าวเป็นความเสี
ยงที


เกดิขึ4นโดยทั 
วไป และอาจมผีลกระทบต่อหลากหลายธุรกจิในหลากหลายอุตสาหกรรม  

อย่างไรก็ตาม Wealth Ventures ได้ว่าจ้างผู้บรหิารโรงแรมเครอืข่าย (Chain) ในเครอืแอคคอร์ (Accor) ซึ
งเป็น

ผูเ้ชี
ยวชาญในการบรหิารโรงแรมชั 4นนําของโลก โดยใช้แบรนด์เมอร์เคยีว และมผีู้บรหิารของบรษิัทฯ ที
มปีระสบการณ์

ดา้นการบรหิารโรงแรมมาช่วยบรหิาร เพื
อให้สามารถคาดการณ์ถึงการเปลี
ยนในอนาคต และบรหิารจดัการความเสี
ยง

จากความไม่แน่นอนในอุตสาหกรรมการท่องเที
ยวใหไ้ดด้ทีี
สุด 

4.6.12.2  ความเสี
ยงจากการแขง่ขนัในธุรกจิโรงแรม  

โรงแรมเมอร์เคยีว มกักะสนั ตั 4งอยู่ในทําเลซึ
งเป็นพื4นที
ใจกลางเมอืงกรุงเทพมหานคร ในเขตราชเทว ีซึ
งในเขต

พื4นที
ดงักล่าวนั 4นมโีรงแรมอื
นๆ ตั 4งอยู่มากมาย จงึอาจก่อใหเ้กดิการแข่งขนัในเรื
องของราคาหอ้งพกั และจํานวนผูเ้ขา้พกั

ได ้โดยเฉพาะในช่วงที
ไม่ใช่ฤดกูาลท่องเที
ยว หรอืช่วงเทศกาลต่าง ๆ ธุรกจิโรงแรมมกัจะตอ้งแบกรบัภาระค่าใชจ้่ายที
สูง

มาก  

อย่างไรก็ตาม ภายหลงัการเขา้ทํารายการ บรษิัทฯ จะมส่ีวนร่วมในการบรหิาร และมีแผนที
จะพฒันาแผนการ

ตลาดร่วมกบักลุ่ม Accor เพื
อใหก้ารตลาดและการขายมปีระสทิธภิาพมากขึ4น โดยโรงแรมเมอรเ์คยีว มกักะสนั มจีุดเด่นที


เป็นโรงแรมใหม่ และตั 4งอยู่ใกล้กบัที
ดนิมกักะสนัของการรถไฟแห่งประเทศไทย ที
จะพฒันาเป็นโครงการมกิซ์ยูส ขนาด

ใหญ่ และเป็นจุดศูนยก์ลางของรถไฟความเรว็สงูเชื
อมต่อ 3 สนามบนิ และโครงการ EEC 

นอกจากนี4 เนื
องจากโรงแรมฯ เพิ
งเริ
มเปิดให้บรกิารมาเพยีง 3 ปี จงึมกีารกําหนดราคาห้องพกัในระดบัตํ
ากว่า

ค่าเฉลี
ยของคู่แข่งประเภทโรงแรมระดบั 4 ดาว ในบรเิวณใกล้เคียง ถึงประมาณร้อยละ 40 ทําให้สามารถใช้แผนการ

ตลาดในการปรบัราคาหอ้งพกั และการใหบ้รกิารอื
นๆ ไดอ้กีในอนาคต 

4.6.12.3 ความเสี
ยงจากการแขง่ขนัในธุรกจิรา้นอาหาร 

นอกจากการใหบ้รกิารหอ้งพกัแลว้ โรงแรมเมอรเ์คยีว มกักะสนั ยงัคงมสีิ
งอํานวยความสะดวกอื
นและบรกิาร เช่น

มหีอ้งอาหารซึ
งเปิดใหบ้รกิารแก่ลูกคา้ และบุคคลภายนอกตลอดทั 4งวนั ซึ
งธุรกจินี4นับเป็นอกีหนึ
งธุรกจิที
มคีวามแขง่ขนัสูง 

เนื
องจากบรเิวณที
ตั 4งของโรงแรมฯ ถือเป็นบรเิวณที
มผีู้ประกอบกิจการรา้นอาหารหลายราย ดงันั 4น เพื
อลดความเสี
ยง

ดังกล่าวบริษัทฯ และ Wealth Ventures จึงจัดการวางแผนการตลาดทั 4งทางออนไลน์และออฟไลน์  เพื
อโปรโมท

รา้นอาหารภายในโรงแรมฯ ซึ
งวธิกีารนี4จะทําให้สามารถเข้าถึงผู้บรโิภคกลุ่มเป้าหมายได้ง่าย และสามารถแข่งขนักับ

ผูป้ระกอบการรายอื
นได ้นอกจากนี4 บรษิทัฯ อาจจดัใหม้กีารเพิ
มรอบบุฟเฟ่ต์มากขึ4น ซึ
งจากเดมิมแีค่เพยีงวนัเสาร์ เพื
อ

เป็นตวัเลอืกใหแ้ก่ผูบ้รโิภคกลุ่มเป้าหมายมากขึ4น 

 

 

4.6.12.4 ความเสี
ยงดา้นการเงนิของ Wealth Ventures 

เนื
องจาก ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2562 Wealth Ventures มสีดัส่วนของหนี4สนิที
มดีอกเบี4ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที
 

2.36 เท่า ในขณะที
ปี 2563 ได้รบัผลกระทบจากการระบาดของไวรสั COVID-19 และทําให้ผลการดําเนินงานปี 2563 

อาจจะขาดทุนต่อเนื
อง ส่งผลใหส่้วนของผูถ้อืหุน้ลดลง และอาจประสบความสภาวะขาดสภาพคล่องทางการเงนิ อย่างไรก็

ตาม เนื
องจากบริษัทฯ มีการส่งตัวแทนกรรมการที
มีประสบการณ์ในธุรกิจโรงแรม ทําให้สาม ารถมีส่วนร่วมในการ

บรหิารงานของ Wealth Ventures ไดอ้ย่างใกลช้ดิ เพื
อระมดัระวงั และแกปั้ญหา เพิ
มมใิหเ้กดิกรณีดงักล่าวขึ4น 

นอกจากนี4 Wealth Ventures ไดร้บัการผ่อนผนัการชาํระหนี4จากสถาบนัการเงนิ ใหย้กเวน้การชาํระเงนิตน้ออกไป

ได ้2 ปี โดยสามารถชําระเฉพาะดอกเบี4ย เนื
องจากผลกระทบของ COVID-19 รวมทั 4ง อยู่ระหว่างการขอวงเงนิกูเ้พิ
มจาก

สถาบนัการเงนิอีกจํานวนหนึ
ง ซึ
งคาดว่าจะได้รบัอนุมตัิภายใน 2 เดอืน ทั 4งนี4 Wealth Ventures ไม่มภีาระผูกพนัอื
นๆ

เพิ
มเตมิ นอกจากเงนิกูผู้ถ้อืหุน้ 



รายงานความเหน็ที
ปรกึษาการเงนิอสิระ 

ส่วนที
 4 - หน้า 14 

 

4.7 ผลกระทบภายหลงัการเข้าทาํรายการ 

ภายหลงัการเขา้ทาํรายการในครั 4งนี4 จะทาํใหโ้ครงสรา้งการลงทุนในธุรกจิของบรษิทัฯ เปลี
ยนแปลงไป ดงันี4 

 
 

4.8 สรปุความเหน็ของที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

จากการพจิารณาขอ้ดแีละขอ้เสยีของการเขา้ทํารายการ ขอ้ดแีละขอ้เสยีของการไม่เขา้ทาํรายการ และความเสี
ยง

ของการเขา้ทํารายการ ที
ปรกึษาฯ เหน็ว่าโดยภาพรวมการเขา้ทํารายการการไดม้าซึ
งสนิทรพัย์ของบรษิทัฯ ในครั 4งนี4 จะ

สรา้งประโยชน์และผลตอบแทนใหแ้ก่บรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ไดใ้นระยะยาว จากโอกาสในการเตบิโตของธุรกจิโรงแรมเมอร์

เคยีว มกักะสนั ที
มทีําเลที
ตั 4งอยู่ใกล้กบัที
ดนิมกักะสนั ซึ
งในอนาคตจะเป็นศูนย์กลางของรถไฟความเรว็สูง ที
เชื
อมต่อ 3 

สนามบนิ ไดแ้ก่ สนามบนิสุวรรณภูม ิสนามบนิดอนเมอืง และสนามบนิอู่ตะเภา ซึ
งเชื
อมต่อกรุงเทพฯ กบัเขตเศรษฐกิจ

พเิศษภาคตะวนัออก (EEC) และมแีผนจะพฒันาพื4นที
บรเิวณมกักะสนั ประมาณ 150 ไร่ ดงักล่าวเป็นโครงการมกิซ์ยูส 

ขนาดใหญ่  และน่าจะส่งผลดตี่อธุรกจิของ Wealth Ventures โดยบรษิทัฯ จะมคีวามเสี
ยงเกี
ยวกบัการถอืหุน้น้อยกว่ารอ้ย

ละ 50 ความเสี
ยงจากสญัญาสทิธกิารเช่าที
ดนิกบัการรถไฟแหง่ประเทศไทย รวมทั 4ง ความเสี
ยงต่างๆ เกี
ยวกบัการดาํเนิน

ธุรกจิโรงแรม ดงัที
กล่าวไปแลว้ขา้งตน้ ที�ปรึกษาฯ จึงเหน็ว่าการเข้าทาํรายการในครั .งนี.  มีความสมเหตุสมผล 
 อย่างไรกต็าม หากพจิารณาการประเมนิมลูค่าของสนิทรพัยท์ี
จะเขา้ทาํรายการในครั 4งนี4 ที
ปรกึษาฯ เหน็ว่า การ

ซื4อหุน้สามญัของ Wealth Ventures มรีาคาที
ไม่เหมาะสม ดงันั 4น จงึสรุปว่า การเขา้ทาํรายการไดม้าซึ
งสนิทรพัยใ์นครั 4งนี4 

ไม่เหมาะสม ซึ
งจะอธบิายต่อไปในส่วนที
 5 ของรายงานฉบบันี4 



รายงานความเหน็ที
ปรกึษาการเงนิอสิระ 

 
ส่วนที
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ส่วนที� 5 : การประเมินมูลค่า 

 
ตามที
ประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ มมีตใิหเ้สนอต่อที
ประชุมผูถ้อืหุน้ เพื
อพจิารณาอนุมตั ิการเขา้ซื4อหุน้สามญั

ของ Wealth Ventures จํานวนไม่เกนิ 1,800,000 หุน้ มูลค่าที
ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท คดิเป็นสดัส่วนไม่เกนิรอ้ยละ 40 

ของจํานวนหุ้นที
ออกและชําระแล้วของ Wealth Ventures มูลค่ารวมทั 4งสิ4นไม่เกิน 421.55 ล้านบาท และซื4อสิทธิ

เรยีกร้องในหนี4 ตามสญัญากู้ยืมเงนิระหว่าง Wealth Ventures และบรษิัท Cleveland Universe Limited ลงวนัที
 20 

พฤษภาคม 2563 คดิเป็นจาํนวนไม่เกนิ 138.45 ลา้นบาท รวมเป็นมลูค่าไม่เกนิ 560.00 ลา้นบาท 

ที
ปรกึษาฯ  แบ่งการประเมนิออกเป็น 2 รายการ คอื การประเมนิมลูค่ากจิการ และการพจิารณาความเหมาะสม

ของเงื
อนไขเงนิกูผู้ถ้อืหุน้ 

 

(1) การประเมินมูลค่ากิจการของ Wealth Ventures 

 ที
ปรกึษาฯ ได้พจิารณาความเหมาะสมของการประเมนิมูลค่ากจิการในครั 4งนี4 จากวธิกีารประเมนิมูลค่ากจิการ

จาํนวน 5 วธิ ีที
ปรกึษาทางการเงนิอสิระไดใ้ชว้ธิกีารประเมนิ 5 วธิ ีดงันี4 

(1) วธิมีลูค่ากจิการตามบญัช ี(Book Value Approach)  

(2) วธิปีรบัปรุงมลูค่ากจิการตามบญัช ี(Adjusted Book Value Approach) 

(3) วธิอีตัราส่วนราคาต่อมลูค่าตามบญัช ี(Price to Book Value Approach) 

(4) วธิอีตัราส่วนราคาต่อกําไรต่อหุน้ (Price to Earnings per Share Ratio Approach)  

(5) วธิมีลูค่าปัจจุบนัสุทธขิองกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow Approach) 

 โดยสามารถสรุปการประเมนิมลูค่ากจิการไดด้งันี4  

  

5.1 วิธีมูลค่าทางบญัชี (Book Value Approach) 

การประเมินมูลค่ากิจการโดยวิธีมูลค่ากิจการทางบัญชี เป็นการประเมินมูลค่ากิจการเบื4องต้นของ Wealth 

Ventures ตามที
ปรากฏในงบการเงนิภายใน  ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2562 โดยการนํามูลค่าสนิทรพัย์รวมหกัดว้ยมลูค่า

หนี4สนิรวมไดเ้ป็นส่วนของผูถ้อืหุน้ เพื
อคาํนวณหามลูค่ากจิการตามบญัชตี่อกจิการ โดยแสดงการคาํนวณไดด้งันี4 

 

รายละเอียด  
Wealth Ventures (31 ธนัวาคม 2562) 

ล้านบาท 

ทรพัยส์นิรวม 818.88 

หนี4สนิรวม 583.20 

ส่วนของผูถ้อืหุน้บรษิทั 235.68 

มลูค่าตามบญัชขีองกจิการ 235.68 

หกั มลูค่าการลงทุนในบรษิทัย่อย - 

มูลค่ากิจการตามบญัชีสุทธิ 235.68 

สดัส่วนการถือหุ้น 40.00% 

มูลค่ากิจการตามสดัส่วน 94.27 



รายงานความเหน็ที
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ส่วนที
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จากการประเมนิมูลค่ากิจการตามมูลค่าทางบญัชีของ Wealth Ventures ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2562 มมีูลค่า

กจิการเท่ากบั 235.68 ล้านบาท และคดิตามสดัส่วนการถอืหุ้นรอ้ยละ 40 ของจํานวนหุน้ที
ชําระแล้ว ไดเ้ท่ากบั 94.27 

ลา้นบาท 

ที
ปรกึษาฯ มคีวามเหน็ว่า การประเมนิมลูค่ากจิการดว้ยวธินีี4เป็นเพยีงการสะทอ้นถงึมลูค่าทางบญัช ีณ เวลานั 4น 

โดยการประเมนิมลูค่าทางบญัชไีม่สะทอ้นถงึมลูค่าที
เหมาะสมแทจ้รงิ และมไิดส้ะทอ้นถงึศกัยภาพความสามารถของ

การดาํเนินงานของกจิการในอนาคต จงึไมใ่ชว่ธิปีระเมนิมลูค่ากจิการที
เหมาะสมสาํหรบัการประเมนิมลูค่ากจิการในครั 4ง

นี4 

 

5.2 วิธีปรบัปรงุมูลค่าทางบญัชี (Adjusted Book Value Approach) 

สาํหรบัการประเมนิมลูค่ากจิการดว้ยวธินีี4 จะพจิารณามลูค่าตามบญัชขีองบรษิทั ซึ
งปรากฏตามงบการเงนิที
ผ่าน

การตรวจสอบแล้ว ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2562 แล้วปรบัปรุงดว้ยรายการต่างๆ ที
เกดิขึ4น หรอืรายการที
มผีลกระทบทํา

ให้มูลค่าตามบญัชสีะท้อนมูลค่าที
แท้จรงิมากขึ4น เช่น ส่วนเพิ
มหรอืส่วนลดจากการประเมนิราคาทรพัย์สนิที
ยงัไม่ได้

บนัทกึในงบการเงนิ รายการบวกกลบัหนี4สงสยัจะสูญหรอืหนี4สูญที
ได้รบัชําระคนื รายการธุรกจิซื4อหรอืขายทรพัย์สนิ 

รายการเพิ
มทุน/ลดทุน และค่าความนิยม (Goodwill) เป็นตน้ 

5.2.1 รายการปรบัปรุงจากการประเมนิราคาทรพัยส์นิ 

บรษิัทฯ ได้มีการว่าจ้างผู้ประเมินราคาทรพัย์สนิอิสระ 2 ราย เพื
อทําการประเมินราคาทรพัย์สนิของ Wealth 

Ventures ที
ปรกึษาฯ จงึมคีวามเหน็ว่า ควรมกีารปรบัปรุงมลูค่าทางบญัชขีองสนิทรพัย์ ตามรายงานการประเมนิราคา

ทรพัย์สนิ 2 รายดงักล่าว ได้แก่ บรษิัท ฟาส ์แอนด์ แฟร์ แวลูเอชั 
น จํากดั (“FFV”) ลงวนัที
 25 กุมภาพนัธ์ 2563 และ

บรษิัท ท.ีเอ. มาเนจเมน้ท์ คอรโ์ปเรชั 
น (1999) จํากดั (“TA”) ลงวนัที
 9 เมษายน 2563  (หรอืเรยีกรวมกนั “ผูป้ระเมนิ

อสิระฯ”) (รายละเอยีดในเอกสารแนบ 3 สรุปรายงานประเมนิมูลค่าสนิทรพัย์ ) ซึ
งเป็นผูป้ระเมนิราคาทรพัย์สนิอสิระที


ไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนักงาน ก.ล.ต. และมวีตัถุประสงคก์ารประเมนิ เพื
อทราบมลูค่าตลาดปัจจุบนัของทรพัย์สนิและ

ใชก้บัวตัถุประสงคส์าธารณะ โดยมรีายละเอยีดการปรบัปรุงมลูค่าทรพัยส์นิดงันี4 

รายการ 

(หน่วย:บาท) 

มูลค่าตามบญัชี 

 (ณ วนัที� 31 ธ.ค. 62) 

รวมทรพัยสิ์นที�ประเมิน 

อาคาร 605,471,469.25  605,471,469.25  

ส่วนปรบัปรุงทรพัยส์นิ 1,511,867.33  1,511,867.33  

งานปรบัภูมทิศัน์ 1,222,893.66  1,222,893.66  

งานระบบอะคสูตกิสแ์ละระบบโสตทศันูปกรณ์ 1,640,415.44  1,640,415.44  

งานระบบไอทแีละอนิเตอรเ์น็ต 563,857.88  563,857.88  

ลฟิท ์ 10,699,390.00  10,699,390.00  

เครื
องตกแต่งโรงแรม 91,295,622.62  91,295,622.62  

เครื
องมอืเครื
องใชอุ้ปกรณ์โรงแรม 12,202,512.14  12,202,512.14  

สนิทรพัยด์าํเนินงาน 1,097,413.66  1,097,413.66  

คอมพวิเตอรแ์ละอุปกรณ์ IT 4,233,078.59  - 

เครื
องใชส้าํนักงาน 971,293.30  - 

อุปกรณ์สาํนักงาน 219,634.51 - 

ยานพาหนะ 974,628.79 - 
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รายการ 

(หน่วย:บาท) 

มูลค่าตามบญัชี 

 (ณ วนัที� 31 ธ.ค. 62) 

รวมทรพัยสิ์นที�ประเมิน 

รวมทรพัยสิ์นถาวร 732,104,077.17      725,705,441.98  

 

โดยสรุปราคาประเมนิทรพัยส์นิตามราคาประเมนิโดยผูป้ระเมนิอสิระฯ ไดด้งันี4 

 มูลค่าตามราคาประเมิน

โดย FFV 

มูลค่าตามราคาประเมิน

โดย TA 

1. กรณี ไม่ไดร้บัผลกระทบจากการระบาดไวรสั 

COVID 

1,724,058,000 บาท 1,818,531,000 บาท 

2. กรณี ไดร้บัผลกระทบจากการระบาดไวรสั COVID ไม่ม ี 1,756,140,000 บาท 

  

อย่างไรกต็าม เนื
องจากผูป้ระเมนิอสิระฯ ทําการประเมนิทรพัย์สนิตั 4งแต่เดอืนมกราคม 2563 จนถงึวนัสิ4นสุด

สญัญาสทิธกิารเช่ากบัการรถไฟแห่งประเทศไทย ในเดอืนมกราคม 2588 แต่บรษิทัฯ คาดว่าจะเขา้ทํารายการในเดอืน

กนัยายน 2563 ที
ปรกึษาฯ จงึทําการปรบัระยะเวลาการประเมนิใหส้อดคล้องกนั คอื เริ
มต้นมรีายไดใ้นเดอืนมกราคม 

2564 เป็นตน้ไป ส่งผลใหม้ลูค่าทรพัยส์นิที
ประเมนิของผูป้ระเมนิอสิระฯ ลดลงดงันี4 

 

รายการ 

(หน่วย:บาท) 

ทรพัยส์นิที
ประเมนิ 

 (ณ วนัที� 31 ธ.ค. 62 ) 

มูลค่าตามราคา

ประเมิน (ปรบัปรงุ)  

ผลต่าง เพิ�มขึ.น / (ลดลง) 

FFV 725,705,441.98  1,640,497,000.00  914,791,558.02  

TA 

 กรณี ไดร้บัผลกระทบจาก

การระบาดไวรสั COVID 

725,705,441.98  1,734,434,000.00 1,008,728,558.02 

TA 

กรณี ไม่ไดร้บัผลกระทบจาก

การระบาดไวรสั COVID 

725,705,441.98 1,740,264,000.00 1,014,558,558.02 

 

5.2.1  รายการตรวจสอบขอ้มลูทางบญัช ี(Accounting Due Diligence) 

นอกจากนี4 ทางบรษิัทฯ ได้มกีารว่าจ้าง นายธนัท วรเศรษฐศกัดิ � ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตแห่งประเทศไทยเลข

ทะเบียน 11197  (“ผู้ตรวจสอบ”) ในการประเมินและตรวจสอบสถานะทางการเงนิของบรษิัท Wealth Ventures ลง 

วนัที
 18 พฤษภาคม 2563 โดยเขา้ทาํการสอบทานเอกสารต่างๆ ซึ
งเป็นขอ้มูลและเอกสารทางการเงนิต่างๆ รวมทั 4งที


เกี
ยวขอ้ง ซึ
งที
ปรกึษาไดนํ้าตวัเลขตามการสอบทานของผูต้รวจสอบ โดยมรีายการปรบัปรุง เช่น มลูค่าซากของอาคาร

และงานระบบที
ปรบัค่าเสื
อมจากมลูค่าเตม็ของตน้ทุนของสนิทรพัย ์อายุการใชง้านของอาคารและงานระบบ และการตดั

จาํหน่ายสทิธกิารเช่า โดยมกีารปรบัปรุงในส่วนของมลูค่าบญัช ีณ 31 ธ.ค. 62 ดงันี4 
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รายละเอียด  

งบการเงินที�ผ่านการ

ตรวจสอบ 

 ณ 31 ธ.ค. 62 

งบสอบทานจากผู้ตรวจสอบ 

ณ 31 ธ.ค. 62 

ผลต่างของ Wealth 

Ventures  

(เพิ�ม/ลด) 

Wealth Ventures   Wealth Ventures   
สินทรพัยร์วม 818.88 794.32 (24.56) 

หนี.สินรวม 583.20 585.76 2.56 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น

บริษทั 

235.68 208.56 (27.12) 

 

ดงันั 4น จากการพจิารณามูลค่าประเมนิของผูป้ระเมนิอสิระ ที
ปรกึษาฯ จงึนํามาคาํนวณการปรบัปรุงทางบญัชไีด้

ดงันี4 

รายการ 

รวมมูลกิจการบริษทั  

(ล้านบาท) 

FFV 

TA 
กรณี ไดร้บั

ผลกระทบจากการ

ระบาดไวรสั 

COVID 

TA 
กรณี ไม่ไดร้บั

ผลกระทบจาก

การระบาดไวรสั 

COVID* 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น ณ วนัที� 31 ธ.ค. 62 235.68 235.68 235.68 

รายการปรบัปรุงเพิ
ม (ลด) จากการปรบัปรุงมลูค่าทรพัยส์นิตาม

รายงานบรษิทัประเมนิฯ 

914.79  1,008.73  1,014.56 

รายการปรบัปรุงเพิ
ม (ลด) จากการปรบัปรุงมลูค่าบญัชตีามงบ

สอบทานของผูต้รวจสอบ 

(27.12) (27.12) (27.12) 

ส่วนของผูถ้อืหุน้สุทธหิลงัปรบัปรุง 1,123.35  1,217.29  1,223.12 

หกั มลูค่าการลงทุนในบรษิทัย่อย - - - 

มูลค่ากิจการตามบญัชีสุทธิ 1,123.35  1,217.29  1,223.12 

สดัส่วนการถือหุ้นของ NEWS 40% 40% 40% 

มูลค่ากิจการตามสดัส่วน 449.34 486.92 489.25 

หมายเหตุ: * ที
ปรกึษาฯ เหน็ว่าควรใชก้ารประเมนิของ TA ในกรณีที
ได้รบัผลกระทบจาก COVID เพื
อสะทอ้นสถานการณ์ที
สอดคลอ้งกบั

ปัจจุบนั 

 

ดงันั 4น จากการประเมินด้วยวิธีปรบัปรุงมูลค่าทางบญัชี จะได้มูลค่ากิจการของบริษัท Wealth Ventures ได้

เท่ากบั 1,123.35 – 1,217.29 ล้านบาท และมูลค่าตามสดัส่วนการถือหุ้นรอ้ยละ 40.00 ของจํานวนหุ้นที
ชําระแล้วได ้

เท่ากบั 449.34 – 486.92 ลา้นบาท  

อย่างไรกต็ามวธิปีรบัปรุงมูลค่าทางบญัชดีงักล่าว อ้างองิจากการประเมนิราคาทรพัยส์นิ ที
ผูป้ระเมนิเลอืกใชว้ธิ ี

Income Approach ซึ
งประเมนิตามสมมตฐิานที
โรงแรมเมอรเ์คยีว มกักะสนั จะมรีายไดต้่อหอ้งพกัเท่ากบัค่าเฉลี
ยของ

อุตสาหกรรม ซึ
งสูงกว่ารายไดเ้ฉลี
ยต่อห้องในอดตี ซึ
งที
ปรกึษาฯ เหน็ว่า อาจจะไม่สอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 

และอนาคตอนัใกล้ ซึ
งธุรกิจโรงแรม และเศรษฐกิจของประเทศไทย ได้รบัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรสั  
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COVID-19 จึงเห็นว่าการประเมินมูลค่ากิจการด้วยวธิีนี4 อาจจะยงัไม่สะท้อนมูลค่าที
แท้จรงิของกลุ่มบริษัท Wealth 

Ventures  

ดงันั 4น ที
ปรกึษาฯ มคีวามเห็นว่าการประเมนิมูลค่ากจิการดว้ยวธิปีรบัปรุงมูลค่าทางบญัชจีงึอาจเป็นวธิทีี
ยงัไม่

เหมาะสมในการประเมนิมลูค่ากจิการในครั 4งนี4 

 

5.3 วิธีอตัราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบญัชี (Price to Book Value Approach) 

การประเมนิมลูค่ากจิการดว้ยวธิอีตัราส่วนราคาต่อมลูค่าตามบญัช ี(Price to Book Value Approach – P/BV) 

เป็นการประเมนิมลูค่ากจิการโดยใชม้ลูค่าหุน้ตามบญัช ีตามที
ปรากฏในงบการเงนิที
ผ่านการตรวจสอบแลว้ของ Wealth 

Ventures ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2562 คูณกบัค่าเฉลี
ยอตัราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบญัช ี(P/BV Ratio) ของบรษิัทจด

ทะเบยีนที
ใชอ้้างองิ โดยค่าเฉลี
ย P/BV ที
ใชอ้า้งองิยอ้นหลงัในช่วงเวลาต่างๆ (ยอ้นหลงั 7 วนัทาํการ, ยอ้นหลงั 15 วนั

ทําการ, ยอ้นหลงั 30 วนัทําการ, 60 วนัทําการ, 90 วนัทําการ, 120 วนัทําการ, 180 วนัทําการ และ 365 วนัทําการ) 

ขอ้มลูยอ้นหลงัตั 4งแต่วนัที
 11 ธนัวาคม 2561 ถงึวนัที
 29 พฤษภาคม 2563 ของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯ

ในหมวดธุรกิจบรกิาร/การท่องเที
ยวและสนัทนาการ 10 บรษิัทที
ดําเนินธุรกิจใกล้เคยีงกบั Wealth Ventures ได้แก่ 

บรษิทั เอเชยีโฮเตล็ จํากดั (มหาชน) (ASIA) บรษิทั โรงแรมเซน็ทรลัพลาซา จํากดั (มหาชน) (CENTEL) บรษิทั ดุสติ

ธานี จาํกดั (มหาชน) (DTC) บรษิทั ด ิเอราวณั กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  (ERW) บรษิทั แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส ์แอนด ์

พรอพเพอร์ตี4 จํากดั(มหาชน) (GRAND) บรษิทั ลากูน่า รสีอร์ท แอนด์ โฮเทล็ จํากดั (มหาชน) (LRH) บรษิทั แมนดา

รนิโฮเต็ล จํากัด (มหาชน) (MANRIN) บริษัท โอเอชทีแอล จํากัด (มหาชน) (OHTL) บริษัท โรงแรมรอยลั ออคิด 

(ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (ROH) และบรษิัท แชงกร-ีลา โฮเต็ล จํากดั (มหาชน)  (SHANG) โดยมรีายละเอียด

ดงันี4 

 
บริษทั ลกัษณะการประกอบธรุกิจ โครงสร้างรายได้ 

บรษิทั เอเชยีโฮเตล็ จํากดั 

(มหาชน) (ASIA)  

ธุรกิจประเภทโรงแรมโดยให้บริการด้านห้องพักและ

ภตัตาคาร ศูนยก์ารคา้ใหเ้ช่า และพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 

แบ่งตามประเภทของรายได ้ปี 2562 

1. รายไดจ้ากโรงแรมและภตัตาคาร 

รอ้ยละ 56.82 ของรายไดร้วม 

2. รายไดค้่าเช่าและบรกิาร รอ้ยละ 

43.18 ของรายไดร้วม 

บรษิทั โรงแรมเซน็ทรลั

พลาซา จํากดั (มหาชน) 

(CENTEL)  

แบ่งเป็น 2 ธุรกิจ คือ 1. ธุรกิจโรงแรมในประเทศและ

ต่างประเทศ ภายใต้แบรนด์ของตนเอง เซ็นทาราแกรนด ์

เซ็นทารา เซ็นทรา โคซี
 และธุรกิจรบัจ้างบริหารโรงแรม

ภายใต้สญัญาบรหิารโรงแรม 2. ธุรกิจอาหารจานด่วนใน

ประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ของตนเอง คอื เดอะ เทอเรส 

อร่อยดี สุกี4เฮ้าส์ ซอฟท์แอร์ เกาลูน และแฟรนไชส์ คือ 

มสิเตอร์โดนัท เคเอฟซี อานตี4แอนส์ เปปเปอร์ลันช์ โคลด์

สโตนครมีเมอรี
 ชาบูตง โยชโินยะ โอโตยะ เทนยะ และคตัสึ

ยะ มสีาขากระจายอยู่ทั 
วประเทศ 

 

แบ่งตามประเภทของรายได ้ปี 2562 

1. รายไดจ้ากโรงแรมและภตัตาคาร 

รอ้ยละ 93.69 ของรายไดร้วม 

2. รายไดค้่าเช่าและบรกิาร รอ้ยละ 

6.31 ของรายไดร้วม 

บรษิทั ดุสติธานี จํากดั 

(มหาชน) (DTC) 

โรงแรมและรบัจา้งบรหิารโรงแรม 

 

แบ่งตามประเภทของรายได ้ปี 2562 

1. รายไดจ้ากโรงแรมและภตัตาคาร 

รอ้ยละ 90.50 ของรายไดร้วม 

2. รายไดค้่าเช่าและบรกิาร รอ้ยละ 

9.50 ของรายไดร้วม 
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 5 – หน้า 6 

 

บริษทั ลกัษณะการประกอบธรุกิจ โครงสร้างรายได้ 

บรษิทั ด ิเอราวณั กรุ๊ป 

จํากดั (มหาชน)  (ERW) 

บริษัทและบริษัทย่อยประกอบธุรกิจเกี
ยวกับการลงทุน

พฒันาและดําเนินธุรกิจโรงแรมที
สอดคล้องกบัทําเล สถาน

ที
ตั 4ง และกลุ่มเป้าหมาย เป็นธุรกิจหลัก โดยมีธุรกิจอื
น 

ไดแ้ก่ ธุรกจิพื4นที
ใหเ้ช่า และธุรกจิบรหิารอาคาร 

 

แบ่งตามประเภทของรายได ้ปี 2562 

1. รายไดจ้ากโรงแรมและภตัตาคาร 

รอ้ยละ 95.92 ของรายไดร้วม 

2. รายไดค้่าเช่าและบรกิาร รอ้ยละ 

4.08 ของรายไดร้วม 

บรษิทั แกรนด ์แอสเสท 

โฮเทลส ์แอนด ์พรอพ

เพอรต์ี4 จํากดั(มหาชน) 

(GRAND) 

ธุรกจิโรงแรม ใหเ้ช่าสถานประกอบการศูนย์การคา้ และการ

พฒันาอสงัหารมิทรพัย์ - ปัจจุบนั GRAND มโีรงแรมที
เปิด

ดําเนินการ 5 แห่ง คอื เดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวทิ, เชอ

ราตนั หวัหนิ รสีอร์ท แอนด์ สปา, เชอราตนั หวัหนิ ปราณ

บุรี วิลล่า, รอยัลออคิด เชอราตัน และ ไฮแอท รีเจนซี
 

กรุงเทพ สุขุมวทิ/ มธีรุกจิอสงัหารมิทรพัย์ 4 โครงการ คอื 

โครงการไฮด์ สุขุมวทิ 11 คอนโด โครงการไฮด์ สุขุมวทิ 13 

คอนโด โครงการหวัหนิ บลูลากูน รสีอรท์ โครงการเดอะเท

รนดี4 คอนโดมเินียม 

 

แบ่งตามประเภทของรายได ้ปี 2562 

1. รายไดจ้ากโรงแรมและภตัตาคาร 

รอ้ยละ 96.71 ของรายไดร้วม 

2. รายไดค้่าเช่าและบรกิาร รอ้ยละ 

3.29 ของรายไดร้วม 

บรษิทั ลากูน่า รสีอรท์ 

แอนด ์โฮเทล็ จํากดั 

(มหาชน) (LRH) 

ธุรกิจหลกัของบรษิัทฯ และบรษิัทย่อย (กลุ่มบรษิัทฯ) คือ 

ธุรกจิโรงแรม และธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ นอกจากนี4  

บริษัทย่อยยังประกอบธุรกิจสนามกอล์ฟ ธุรกิจร้านขาย

สนิค้า ธุรกิจให้เช่าพื4นที
อาคารสํานักงานและรสีอร์ท และ

ธุรกจิขายสทิธกิารพกัในที
พกัตากอากาศ 

 

แบ่งตามประเภทของรายได ้ปี 2562 

1. รายไดจ้ากโรงแรมและภตัตาคาร 

รอ้ยละ 54.50 ของรายไดร้วม 

2. รายไดค้่าเช่าและบรกิาร รอ้ยละ 

45.50 ของรายไดร้วม 

บรษิทั แมนดารนิโฮเตล็ 

จํากดั (มหาชน) 

(MANRIN) 

ธุรกิจโรงแรมเพื
อใหบ้รกิารที
พกัอาศยั จําหน่ายอาหารและ

เครื
องดื
ม การประชุมสมัมนา การจดัเลี4ยงและการใหบ้รกิาร

อื
นๆ อนัเกี
ยวเนื
องกบัธุรกจิโรงแรม 

 

แบ่งตามประเภทของรายได ้ปี 2562 

1. รายไดจ้ากโรงแรมและภตัตาคาร 

รอ้ยละ 94.65 ของรายไดร้วม 

2. รายไดค้่าเช่าและบรกิาร รอ้ยละ 

5.35 ของรายไดร้วม 

บรษิทั โอเอชทแีอล จํากดั 

(มหาชน) (OHTL) 

บรษิทัและบรษิทัย่อยดําเนินธุรกจิโรงแรมและภตัตาคาร 

 

แบ่งตามประเภทของรายได ้ปี 2562 

1. รายไดจ้ากโรงแรมและภตัตาคาร 

รอ้ยละ 76.56ของรายไดร้วม 

2. รายไดค้่าเช่าและบรกิาร รอ้ยละ 

23.44 ของรายไดร้วม 

บรษิทั โรงแรมรอยลั ออ

คดิ (ประเทศไทย) จํากดั 

(มหาชน) (ROH) 

ธุรกิจบรหิารกิจการโรงแรม จําหน่ายอาหารและเครื
องดื
ม 

พรอ้มทั 4งใหบ้รกิารอื
นที
เกี
ยวข้อง เพื
ออํานวยความสะดวก

แก่ผู้มาใช้บรกิาร ภายใต้การบรหิารงานของกลุ่ม Marriott 

International, Inc. ประเทศสหรฐัอเมรกิา 

 

แบ่งตามประเภทของรายได ้ปี 2562 

1. รายไดจ้ากโรงแรมและภตัตาคาร 

รอ้ยละ 96.93 ของรายไดร้วม 

2. รายไดค้่าเช่าและบรกิาร รอ้ยละ 

3.07 ของรายไดร้วม 

บรษิทั แชงกร-ีลา โฮเตล็ 

จํากดั (มหาชน)  

(SHANG) 

ธุรกจิโรงแรมชั 4นหนึ
ง เพื
อใหเ้ช่าที
พกัอาศยั จําหน่ายอาหาร

และเครื
องดื
ม และบรกิารอื
นๆ อันเกี
ยวกับธุรกิจโรงแรม 

เช่น หอ้งประชุม หอ้งจดัเลี4ยง บรกิารศูนยธ์ุรกจิ และบรกิาร

ศูนยส์ุขภาพ เป็นตน้ และลงทุนในบรษิทัอื
น 

 

แบ่งตามประเภทของรายได ้ปี 2562 

1. รายไดจ้ากโรงแรมและภตัตาคาร 

รอ้ยละ 92.01ของรายไดร้วม 

2. รายไดค้่าเช่าและบรกิาร รอ้ยละ 

7.99 ของรายไดร้วม 

 

การคาํนวณมลูค่ากจิการของ Wealth Ventures ตามวธิรีาคาต่อมลูค่าตามบญัช ีสามารถสรุปไดด้งันี4 



รายงานความเหน็ที
ปรกึษาการเงนิอสิระ 

 
ส่วนที
 5 – หน้า 7 

 

 ค่า P/BV Ratio เฉลี�ยย้อนหลงั (เท่า) 
 7 วนั 15 วนั 30 วนั 60 วนั 90 วนั 120 วนั 180 วนั 365 วนั 

 ASIA  0.23  0.22  0.21  0.22  0.25  0.27  0.30  0.36  

 CENTEL  2.39  2.18  2.09  1.88  1.98  2.12  2.45  3.26  

 DTC  1.32  1.30  1.28  1.29  1.39  1.46  1.56  1.66  

 ERW  1.47  1.33  1.31  1.28  1.51  1.77  2.06  2.53  

 GRAND  0.58  0.56  0.57  0.49  0.53  0.56  0.61  0.66  

 LRH  0.47  0.44  0.45  0.43  0.46  0.49  0.55  0.63  

 MANRIN  1.31  1.32  1.30  1.25  1.33  1.41  1.50  1.60  

 OHTL  45.26  35.46  28.75  24.64  22.43  21.37  19.27  14.36  

 ROH  3.17  3.18  3.25  3.34  3.38  3.47  3.71  4.20  

 SHANG  0.92  0.93  0.95  0.97  1.01  1.03  1.05  1.12  

ค่ามธัยฐาน 1.32  1.31  1.29  1.26  1.36  1.44  1.53  1.63  

มูลค่ากิจการของ Wealth 

Ventures (ล้านบาท) 310.77  308.20  303.17  297.81  320.82  339.03  361.02  383.89  

มูลค่ากิจการตาม

สดัส่วนของ NEWS 

(40%) 

         

124.31  

       

123.28  

       

121.27  

       

119.12  

       

128.33  

       

135.61  

       

144.41  

     

153.55  

หมายเหตุ : ขอ้มลูจาก www.setsmart.com 

 

จากการประเมนิมูลค่ากจิการด้วยวธิอีตัราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบญัช ีของกลุ่มบรษิัท Wealth Ventures ได้

มลูค่ากจิการเท่ากบั 297.81 – 383.89 ล้านบาท และมูลค่าตามสดัส่วนการถอืหุน้รอ้ยละ 40.00 ของจํานวนหุน้ที
ชาํระ

แลว้ได ้เท่ากบั 119.12 – 153.55  ลา้นบาท  

ที
ปรกึษาฯ มคีวามเหน็ว่า การนํามูลค่าตามบญัชขีองบรษิทัมาคํานวณหามูลค่ากจิการตามวธิอีตัราส่วน P/BV 

อาจจะยงัไม่มคีวามเหมาะสมเพยีงพอ เนื
องจากมลูค่าตามบญัชขีองแต่ละบรษิทัที
นํามาใชอ้า้งองิอาจจะไม่ไดส้ะทอ้นถงึ

มลูค่าที
แทจ้รงิ จงึอาจส่งผลทาํใหม้ลูค่ากจิการที
ประเมนิมคีวามคลาดเคลื
อนตามมลูค่ากจิการตามบญัชแีละสภาพคล่อง

ของกจิการที
นํามาเปรยีบเทยีบจงึเป็นผลทําใหม้ลูค่ากจิการที
ประเมนิดว้ยวธิดีงักล่าวอาจจะไม่สามารถสะทอ้นมูลค่าที


เหมาะสมได ้

 

5.4 วิธีอตัราส่วนราคาต่อกาํไรต่อหุ้น (Price to Earnings Approach; P/E Ratio) 

การประเมนิมูลค่ากจิการดว้ยวธิอีตัราส่วนราคาต่อกําไรต่อหุน้ (Price to Earnings Approach; P/E Ratio) เป็น

การประเมินโดยการนํากําไรของ Wealth Ventures ตามงบการเงินในช่วง 31 ธันวาคม 2562  คูณกับค่าเฉลี
ย

อตัราส่วนราคาต่อกําไรสุทธติ่อหุ้น (P/E) ของบรษิัทจดทะเบียนที
ใช้อ้างอิง โดยอ้างอิงจากค่าเฉลี
ย P/E ที
ใช้อ้างอิง

ยอ้นหลงัในช่วงเวลาต่างๆ (ยอ้นหลงั 7 วนัทําการ, ยอ้นหลงั 15 วนัทาํการ, ยอ้นหลงั 30 วนัทําการ, 60 วนัทําการ, 90 

วนัทําการ, 120 วนัทําการ, 180 วนัทําการ และ 365 วนัทําการ) ขอ้มูลยอ้นหลงัตั 4งแต่วนัที
 11 ธนัวาคม 2561 ถงึวนัที
 

29 พฤษภาคม 2563 ของบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯในหมวดธุรกิจบรกิาร/การท่องเที
ยวและสนัทนาการ 

10 บรษิัทที
ดําเนินธุรกิจใกล้เคยีงกับ Wealth Ventures ได้แก่ บรษิัท เอเชียโฮเต็ล จํากัด (มหาชน) (ASIA) บรษิัท 

โรงแรมเซน็ทรลัพลาซา จํากดั (มหาชน) (CENTEL) บรษิทั ดุสติธานี จาํกดั (มหาชน) (DTC) บรษิทั ด ิเอราวณั กรุ๊ป 



รายงานความเหน็ที
ปรกึษาการเงนิอสิระ 

 
ส่วนที
 5 – หน้า 8 

 

จาํกดั (มหาชน)  (ERW) บรษิทั แกรนด ์แอสเสท โฮเทลส ์แอนด ์พรอพเพอร์ตี4 จาํกดั(มหาชน) (GRAND) บรษิทั ลากู

น่า รสีอรท์ แอนด์ โฮเทล็ จาํกดั (มหาชน) (LRH) บรษิทั แมนดารนิโฮเตล็ จาํกดั (มหาชน) (MANRIN) บรษิทั โอเอชที

แอล จํากดั (มหาชน) (OHTL) บรษิทั โรงแรมรอยลั ออคดิ (ประเทศไทย) จํากดั (มหาชน) (ROH) และบรษิทั แชงกร-ี

ลา โฮเตล็ จาํกดั (มหาชน)  (SHANG) 

การคํานวณมูลค่ากิจการของ Wealth Ventures ตามวธิอีตัราส่วนราคาต่อกําไรต่อหุ้น ไม่สามารถคํานวณได ้

เนื
องจาก Wealth Ventures มผีลการดาํเนินงานขาดทุน  

 

5.5 วิธีส่วนลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Approach) 

 การประเมินมูลค่ากิจการตามวธิมีูลค่าปัจจุบนัสุทธขิองกระแสเงนิสด (Discounted Cash Flow Approach)  

เป็นวธิกีารคํานวณมูลค่ากิจการที
แสดงให้เห็นถึงมูลค่าของกจิการที
เหมาะสม ( Intrinsic Value)  เป็นวธิกีารคํานวณ

มูลค่ากจิการ โดยคํานึงผลการดําเนินงานของกจิการในอนาคตที
คาดว่าจะไดร้บัจากการประมาณการทางการเงนิของ

บรษิัทในช่วงระยะเวลาประมาณ 25 ปี จนถึงวนัสิ4นสุดสญัญาสทิธกิารเช่าที
ดินกบัการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ
งจะ

สิ4นสุดวนัที
 31 มกราคม 2588 (ปี 2563 – 2588) ทั 4งนี4 การทาํรายการของบรษิทัฯ คาดว่าจะดาํเนินการเสรจ็สิ4นภายใน

เดอืนกนัยายน 2563  ที
ปรกึษาฯ จงึกําหนดให้กระแสเงนิสดที
นํามาคํานวณเริ
มตั 4งแต่เดอืนตุลาคม 2563  – เดอืน

มกราคม 2588 แล้วนํากระแสเงนิสดดงักล่าว คดิลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัสุทธ ิดว้ยอตัราต้นทุนทางการเงนิถวัเฉลี
ยถ่วง

นํ4าหนัก (WACC) ของมลูค่ากจิการ  

 ซึ
งการประมาณการในครั 4งนี4 ที
ปรกึษาฯ ไดอ้า้งองิสมมตฐิานจากขอ้มลู ของงบการเงนิของ Wealth Ventures 

ณ สิ4นปี 2560-2562 จากงบการเงนิที
ผ่านการตรวจสอบแลว้ และงบการเงนิภายในของบรษิทั  และอา้งองิจากประมาณ

การผลการดําเนินงานจากการเตบิโตของการดําเนินธุรกจิของ Wealth Ventures ตามแผนการดําเนินงานที
เกิดขึ4นใน

อดตี ภาวะอุตสาหกรรม การสมัภาษณ์ฝ่ายบรหิาร รวมถงึเอกสารต่างๆ ที
เกี
ยวขอ้ง  

 ทั 4งนี4 ที
ปรกึษาฯ ไดท้ําการศกึษาและวเิคราะห์ถงึความน่าเชื
อถอืและความสมเหตุสมผลของสมมตฐิานต่างๆ 

ที
ได้รบัจากการสมัภาษณ์ฝ่ายบรหิารของ Wealth Ventures และปรบัปรุงสมมติฐานบางรายการให้เป็นไปตามหลกั

ความระมดัระวงั (Conservative Basis) อย่างไรกต็าม ประมาณการทางการเงนิทั 4งหมดนี4จดัทาํขึ4นภายใตส้มมติฐานว่า

จะไม่มกีารเปลี
ยนแปลงใดๆ ที
มนีัยสําคญัต่อการดําเนินธุรกจิของ Wealth Ventures นอกจากนี4ในกรณีที
มเีหตุการณ์

ใดๆ ที
อาจส่งผลกระทบอย่างมนีัยสําคญัต่อการดําเนินของ Wealth Ventures อาจส่งผลให้การประเมนิมูลค่ากิจการ

ของ Wealth Ventures เปลี
ยนแปลงไปด้วยเช่นเดียวกัน โดยการประเมินมูลค่ากิจการของ Wealth Ventures มี

รายละเอยีดดงันี4 

 

สมมติฐานทางการเงิน ของ Wealth Ventures 

สมมติฐานการประมาณการรายได้ของ Wealth Ventures 

การประมาณการในครั 4งนี4 ที
ปรกึษาฯ ไดอ้า้งองิสมมตฐิานจากขอ้มลูงบการเงนิภายใน และงบการเงนิที
ผ่านการ

ตรวจสอบแล้วของ Wealth Ventures  ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2560 วนัที
 31 ธนัวาคม 2561 และวนัที
 31 ธนัวาคม 

2562  และรวมถึงงบการเงนิภายในงวดสิ4นสุด 3 เดอืนปี 2563 ซึ
งรายได้หลกัของ Wealth Ventures ได้แก่ รายได้

ค่าบรกิาร ประกอบด้วย รายได้ค่าห้องพกั รายได้จากอาหารและเครื
องดื
ม รายได้จากการจดังานเลี4ยง (Banquet) 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารอื
น และรายไดอ้ื
นๆ  มรีายละเอยีดการประมาณการดงันี4 

1. สมมติฐานการประมาณการรายได้ 

Wealth Ventures ดาํเนินธุรกจิโรงแรม ภายใตช้ื
อ โรงแรมเมอรเ์คยีว มกักะสนั โดยมรีายไดห้ลกั แบ่งได ้5 

ประเภท ดงันี4 
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1.1 รายไดค้่าหอ้งพกั 

Wealth Ventures เปิดให้บรกิารห้องพกัรวมทั 4งหมด 180 ห้อง แบ่งออกเป็นห้อง Superior จํานวน 158 ห้อง 

ห้อง Executive จํานวน 18 ห้อง และห้อง Executive Suite จํานวน 4 ห้อง  ทั 4งนี4  จํานวนห้องพักที
โรงแรมเปิด

ให้บรกิาร ไม่สอดคล้องกับที
ระบุไว้ในใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมของ Wealth Ventures ซึ
งปัจจุบนั Wealth 

Ventures อยู่ระหว่างการดาํเนินการแกไ้ขใหส้อดคลอ้งกบัจาํนวนหอ้งพกัที
ใหบ้รกิารจรงิ และกําหนดใหอ้ยู่ในเงื
อนไขใน

สญัญาซื4อขายหุน้ และสทิธเิรยีกรอ้งในหนี4 โดยมรีายละเอยีดสมมตฐิานดงันี4  

อตัราการเขา้พกัเฉลี
ย (Occupancy Rate) 

จากขอ้มูลในอดตี โรงแรมเมอร์เคยีว มกักะสนั มอีตัราการเขา้พกัเฉลี
ยยอ้นหลงัตั 4งแต่ปี 2560 – 2562 เท่ากบั

ร้อยละ 80.79 ร้อยละ 81.94 และร้อยละ 83.69 ตามลําดบั อย่างไรก็ตาม เนื
องจากในช่วงต้นปี 2563 ประเทศไทย

ได้รบัผลกระทบจากการระบาดของ Covid-19 มผีลให้โรงแรมปิดการดําเนินงานชั 
วคราวในเดอืนเมษายน - มถิุนายน 

2563 ที
ปรึกษาฯ จึงกําหนดให้อัตราการเข้าพักเฉลี
ยในปี 2563 – 2564 เท่ากับร้อยละ 29.44 และร้อยละ 58.88 

ตามลําดบั  

� โดยปี 2563 อ้างจากอตัราการเขา้พกัในช่วง 3 เดอืนแรกปี 2563 ซึ
งเป็นช่วงต้นของการระบาด ซึ
งมี

อตัราการเข้าพักเฉลี
ย 3 เดือนแรกปี 2563 เท่ากับร้อยละ 59.14 และมีสมมติฐานว่าโรงแรม จะมี

รายได้ประมาณ 6 เดือนในปี 2563 (แม้จะเปิดให้บริการในเดือนกรกฎาคม 2563 แต่ที
ปรึกษาฯ 

กําหนดสมมตฐิานใหม้รีายไดเ้ท่ากบัศูนยใ์นช่วงเดอืนกรกฎาคม-กนัยายน 2563) และมรีายไดใ้นเดอืน

ตุลาคม-ธนัวาคม 2563 โดยกําหนดให้มีผู้เข้าพกัในช่วง 3 เดอืนสุดท้ายของปี 2563 เท่ากบัช่วง 3 

เดือนแรกของปี ซึ
งจะทําให้มีอตัราการเข้าพกัเฉลี
ยทั 4งปีในปี 2563 (เปรยีบเทียบกับระยะเวลา 12 

เดอืน) เท่ากบัรอ้ยละ 29.44  

� และในปี 2564 กําหนดใหอ้ตัราการเขา้พกัอา้งองิจากช่วงที
มรีายไดข้องปี 2563 (ในช่วงเดอืนมกราคม 

– มนีาคม และเดอืนตุลาคม – ธนัวาคม) ซึ
งในปี 2564 คาดว่าจะสามารถดําเนินงานเต็มปีด้วยอตัรา

การเข้าพกัของปี 2563 คือ ร้อยละ 58.88 ตลอดทั 4งปี และคาดว่าจะเข้าสู่สถานการณ์ปกติตั 4งแต่ปี 

2565  

� โดยตั 4งแต่ปี 2565 เป็นตน้ไป กําหนดใหอ้ตัราการเขา้พกัเท่ากบัค่าเฉลี
ยปี 2560 -2562 เท่ากบัรอ้ยละ 

82.17 และคงที
ตลอดระยะเวลาประมาณการ ตามหลกั Conservative  

ราคาหอ้งพกัเฉลี
ยต่อหอ้ง (Average Daily Rate: ADR) 

จากขอ้มูลในอดตี มรีาคาห้องพกัเฉลี
ยต่อห้องย้อนหลงัตั 4งแต่ปี 2560 -2562 เท่ากบั 1,301 บาท 1,546 บาท 

และ 1,552 บาท ตามลําดบั ทั 4งนี4 ที
ปรกึษาฯ กําหนดใหร้าคาหอ้งพกัเฉลี
ยโดยอา้งองิจากค่าเฉลี
ยปี 2561-2562 เท่ากบั 

1,549 บาท ตั 4งแต่ปี 2563 – 2564 โดยกําหนดให้ไม่มีอตัราการปรบัเพิ
มราคาห้องพกั เนื
องด้วยผลกระทบจากการ

ระบาดของ Covid-19 และกําหนดใหต้ั 4งแต่ปี 2565 -2569 มอีตัราการปรบัเพิ
มราคาหอ้งพกัเท่ากบัรอ้ยละ 15.00 ต่อปี 

ซึ
งตั 4งอยู่บนสมมติฐานว่าราคาห้องพักของ Wealth Ventures จะปรบัเพิ
มขึ4น จนใกล้เคยีงกบัค่าเฉลี
ยค่าห้องพกัของ

คู่แข่งในบรเิวณใกล้เคยีงในปี 2570 โดย Wealth Ventures จะเน้นแผนการตลาดที
ใหก้ลุ่มลูกคา้จองห้องพกัผ่านทาง 

Call Center และเวบ็ไซต์ของโรงแรม และเครอื Accor โดยตรง และตั 4งแต่ปี 2570 กําหนดใหม้อีตัราการปรบัเพิ
มราคา

หอ้งพกัเท่ากบัรอ้ยละ 5.00 ต่อปี ตลอดระยะเวลาประมาณการ โดยอ้างองิจากอตัราการเตบิโตราคาหอ้งพกัภาคกลาง 

(รวมกรุงเทพฯ) ยอ้นหลงั 5 ปี จากขอ้มลูเครื
องชี4ภาวะการณ์ท่องเที
ยว ธนาคารแห่งประเทศไทย  
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รปูภาพแสดงแผนที �ตั �งโรงแรมบรเิวณใกลเ้คยีงที �นํามาเปรยีบเทยีบ 

 
หมายเหตุ: จุดสดีํา คอื โรงแรมระดบั 4-5 ดาว และจุดสเีหลอืง คอื โรงแรมระดบั 3 ดาว 

 

ที
ปรึกษาฯ ได้ทําการศึกษาข้อมูลราคาค่าห้องพักของโรงแรมในบรเิวณใกล้เคียงจํานวน  20 แห่ง แบ่งเป็น

โรงแรม 3 – 5 ดาว สรุปค่าเฉลี
ยของราคาหอ้งพกัไดด้งันี4 

ประเภทโรงแรม 

(หน่วย: บาท/คืน) 

ค่าเฉลี�ย 

ราคาห้องพกั 

ค่าตํ�าสุด 

ราคาห้องพกั 

ค่าสูงสุด 

ราคาห้องพกั 

โรงแรม 3 ดาว 1,517 900 1,900 

โรงแรม 4 ดาว 2,609 1,300 3,700 

โรงแรม 5 ดาว 3,167 2,400 3,700 

 

ทั 4งนี4 สามารถสรุปอตัราการเข้าพกัเฉลี
ย (Occupancy Rate) และราคาห้องพกัเฉลี
ยต่อห้อง (Average Daily 

Rate: ADR) ไดด้งันี4 

 

สมมติฐาน 

Wealth Ventures 
หน่วย 2560A 2561A 2562A 2563 2564 2565 2566 2567 

อตัราการเขา้พกัเฉลี
ย (รอ้ยละ) 80.79 81.94 83.69 29.44 58.88 82.17 82.17 82.17 

ราคาหอ้งพกัเฉลี
ยต่อ

หอ้ง 
(บาท/คนื) 1,301  1,546  1,552  1,549  1,549  1,781  2,049  2,356  

 

สมมติฐาน 

Wealth Ventures 
หน่วย 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 

อตัราการเขา้พกัเฉลี
ย (รอ้ยละ) 82.17 82.17 82.17 82.17 82.17 82.17 82.17 82.17 
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สมมติฐาน 

Wealth Ventures 
หน่วย 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 

ราคาหอ้งพกัเฉลี
ยต่อ

หอ้ง 
(บาท/คนื) 2,709  3,116  3,271  3,435  3,607  3,787  3,976  4,175  

 

สมมติฐาน 

Wealth Ventures 
หน่วย 2576 2577 2578 2579 2580   2581 2582 2583 

อตัราการเขา้พกัเฉลี
ย (รอ้ยละ) 82.17 82.17 82.17 82.17 82.17 82.17 82.17 82.17 

ราคาหอ้งพกัเฉลี
ยต่อ

หอ้ง 
(บาท/คนื) 4,384  4,603  4,833  5,075  5,329  5,595  5,875  6,169  

 

สมมติฐาน 

Wealth Ventures 
หน่วย 2584 2585 2586   2587 

2588 

(ม.ค.) 

อตัราการเขา้พกัเฉลี
ย (รอ้ยละ) 82.17 82.17 82.17 82.17 82.17 

ราคาหอ้งพกัเฉลี
ยต่อ

หอ้ง 
(บาท/คนื) 6,477  6,801  7,141  7,498  7,873  

 

1.2 รายไดจ้ากอาหารและเครื
องดื
ม 

รายไดค้่าอาหาร และเครื
องดื
มจากหอ้งอาคาร และในส่วนที
ลูกคา้สั 
งมารบัประทานที
หอ้งพกั (Room Service) 

บาร์ที
บริเวณสระว่ายนํ4า และมินิบาร์ ปรกึษาฯ กําหนดให้เท่ากับร้อยละ 34.81 ของรายได้ค่าห้องพัก อ้างอิงจาก

ค่าเฉลี
ยสดัส่วนรายไดค้่าอาหารและเครื
องดื
มต่อรายได้ค่าหอ้งพกัยอ้นหลงัปี 2560 – 2562 และกําหนดใหค้งที
ตลอด

ระยะเวลาประมาณการ 

 

1.3 รายไดจ้ากการจดังานเลี4ยง (Banquet) 

รายไดจ้ากการจดังานเลี4ยง (Banquet) เป็นรายไดจ้ากการใหใ้ชพ้ื4นที
 พรอ้มอาหารและเครื
องดื
ม โดยโรงแรมมี

หอ้งจดังานเลี4ยงจาํนวน 3 หอ้ง โดยในปี 2563 กําหนดใหม้จีาํนวนผูเ้ขา้ใชบ้รกิารต่อเดอืนลดลงจากค่าเฉลี
ยปี 2561 – 

2562 ร้อยละ 50 และมีสมมติฐานที
โรงแรมฯ จะมีการให้บรกิารจดังานเลี4ยงได้ในเดือนมกราคม-มีนาคม และเดือน

ตุลาคม-ธนัวาคม 2563 รวม 6 เดอืนเท่านั 4น (รวมลดลงเหลอืรอ้ยละ 25 ของค่าเฉลี
ยปี 2561-2562) ส่วนปี 2564 คาด

ว่าจะมจีํานวนผูเ้ขา้ใชบ้รกิารจดังานเลี4ยงต่อเดอืนเท่ากบัปี 2563 แต่มกีารเปิดใหบ้รกิารไดป้กตทิั 4ง 12 เดอืน เนื
องจาก 

หลงัจากนั 4น คาดว่าจะมจีาํนวนผูใ้ชบ้รกิารจดังานเลี4ยงปรบัเพิ
มขึ4นรอ้ยละ 10 ต่อปี จากปี 2565 – 2569 และกําหนดให้

คงที
เท่ากบัปี 2569 ตั 4งแต่ปี 2570 เป็นตน้ไป  

นอกจากนี4 เนื
องจากในอดีตที
ผ่านมาทาง NEWS และบรษิัทในเครอื มกีารจดัสมัมนาและอบรมอยู่เป็นปกต ิ

ภายหลงัการเข้าทํารายการ บริษัทฯ มีแผนที
จะย้ายการจดัสมัมนาและอบรม มาดําเนินการที
โรงแรมเมอร์เคียว 

มกักะสนัแทน โดย NEWS และบรษิทัในเครอื มกีารจดัสมัมนาอย่างน้อย ปีละ 2 ครั 4ง ครั 4งละ 4 เดอืนโดยจดัสมัมนาทุก

สปัดาห์ตลอดระยะเวลาการอบรม 4 เดอืน นอกจากนี4ยงัมกีารจดัอบรมสมัมนาอื
นๆ ที
จะมกีารจดัอย่างน้อยปีละ 5 ครั 4ง 

โดยคาดว่าจะมจีํานวนผู้เขา้ร่วมงานสมัมนา และอบรมของกลุ่ม NEWS ประมาณ 3,500 คน ในปี 2564 (กําหนดให้

น้อยกว่าแผนของบรษิทัฯ รอ้ยละ 50 เนื
องจากผลการทบจาก COVID-19 อาจส่งผลใหม้ผีูม้าร่วมงานน้อยกว่าที
บรษิทัฯ 

คาดการณ์) และปรบัเพิ
มเป็น 7,000 คน ในปี 2565 เป็นตน้ไป ตามแผนของบรษิทัฯ 



รายงานความเหน็ที
ปรกึษาการเงนิอสิระ 

 
ส่วนที
 5 – หน้า 12 

 

 
ปี 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

จํานวนผู้ใช้บรกิาร

จัดงานเลี4ยงปกต ิ

(คน) 

  

14,338  

  

7,964  

  

2,788  

   

5,576  

  

12,266  

  

13,493  

  

14,842  

  

16,326  

  

17,959  

  

17,959  

จํานวนผู้ใช้บรกิาร

จากกลุ่ม  NEWS 

(คน) 

- - - 3,500 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 

รวม (คน)    14,338      7,964      2,788      9,076     19,266     20,493     21,842     23,326     24,959     24,959  

Utilization Rate 15.71% 8.73% 3.06% 9.95% 21.11% 22.46% 23.94% 25.56% 27.35% 27.35% 

รายไดเ้ฉลี
ยต่อคน 

(บาท) 

       664         720         692         692         692         726         763         801         841        883*  

หมายเหตุ: * หลงัจากปี 2570 จะมรีายไดเ้ฉลี
ยต่อคนเพิ
มขึ4นรอ้ยละ 5 ต่อปี 

 

รายไดค้่าจดังานเลี4ยงต่อคน ปี 2563 - 2565 กําหนดใหเ้ท่ากบัค่าเฉลี
ยปี 2561 – 2562 คอืประมาณ 692 บาท

ต่อคน ส่วนปี 2566 เป็นตน้ไปกําหนดใหม้อีตัราการเตบิโตเฉลี
ยรอ้ยละ 5.00 ต่อปี ตั 4งแต่ปี 2565 – 2569 ทั 4งนี4 จากการ

สาํรวจของที
ปรกึษาฯ ค่าจดังานเลี4ยงต่อคนของโรงแรมระดบั 4 ดาว ในบรเิวณใกลเ้คยีงจะเฉลี
ยที
ประมาณ 1,085 บาท

ต่อคน จงึเห็นว่าอตัราค่าจดังานเลี4ยงต่อคนของโรงแรมเมอร์เคยีว มกักะสนั ยงัสามารถปรบัเพิ
มได้ตามสมมติฐาน

ดงักล่าว 

โดยตามสมมตฐิานดงักล่าว โรงแรมฯ จะมอีตัราส่วนของรายไดจ้ากการจดัประชุม/สมัมนา เพิ
มขึ4นเป็นสดัส่วน

ประมาณรอ้ยละ12 ของรายได้ค่าห้องพกั ในปี 2569 และคงที
ตลอดระยะเวลาประมารการ ซึ
งตํ
ากว่าค่าเฉลี
ยสดัส่วน

ของรายได้จากการจัดประชุม/สัมมนาต่อรายได้ค่าห้องพัก ในอดีตย้อนหลัง 5 ปี ของโรงแรมในภาคกลาง (รวม

กรุงเทพฯ) จากขอ้มลูเครื
องชี4ภาวะการณ์ท่องเที
ยว ธนาคารแห่งประเทศไทย (ขอ้มลู ณ เดอืนพฤษภาคม 2563)  

เนื
องจากโรงแรมจะมแีผนการเน้นการให้บรกิารจดังานเลี4ยงมากขึ4น รวมถึงการให้บรกิารอาหารบุฟเฟ่ต์ จงึมี

แผนที
จะจา้งพนักงานขายหอ้งประชุมเพิ
มประมาณ 3 คน 

 

1.4 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารอื
น 

รายได้จากการให้บริการอื
น ประกอบด้วย รายได้จากค่าโทรศัพท์ และรายได้จากการซักรีด ที
ปรึกษาฯ 

กําหนดให้เท่ากับร้อยละ 2.05 ของรายได้ค่าห้องพัก อ้างอิงจากค่าเฉลี
ยสดัส่วนรายได้จากบรกิารอื
นต่อรายได้ค่า

หอ้งพกัยอ้นหลงัปี 2560 –  2562  และกําหนดใหค้งที
ตลอดระยะเวลาประมาณการ และ   

รายได้จากค่าบรกิาร (Service Charge) ประกอบด้วย Service charge จากรายไดจ้ากค่าห้องพกั รายได้จาก

อาหารและเครื
องดื
ม รายได้จากจดังานเลี4ยง และรายได้จากการให้บรกิาร โดยกําหนดให้เท่ากบัร้อยละ 10.00 ของ

รายไดแ้ต่ละประเภท (รอ้ยละ 10 ของรายไดค้่าหอ้งพกั รายไดจ้ากอาหารและเครื
องดื
ม และรายไดจ้ากการจดังานเลี4ยง) 

 

1.5  รายไดอ้ื
นๆ 

รายได้อื
น ประกอบด้วย ดอกเบี4ยรบั และกําไร(ขาดทุน) จากอตัราแลกเปลี
ยน ที
ปรกึษาฯ กําหนดให้เท่ากับ

ค่าเฉลี
ยยอ้นหลงัปี 2560 - 2562 และกําหนดให้มอีตัราเตบิโตเท่ากบัรอ้ยละ 1.00 ต่อปีตามอตัราการเงนิเฟ้อพื4นฐาน

เฉลี
ย 10 ปี (ที
มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย) ตลอดระยะเวลาประมาณการ 
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ตารางที� 5.1 ตารางสรปุสมมติฐานการประมาณการรายได้รวม  

สมมติฐาน Wealth Ventures หน่วย 

การประมาณการรายได้รวม 

  2563  2564 2565 2566 2567 2568   2569 

รายไดค้่าหอ้งพกั (ลา้นบาท) 29.96  59.92  96.16  110.59  127.18  146.25  168.19  

รายไดจ้ากอาหารและเครื
องดื
ม (ลา้นบาท) 10.43  20.86  33.48  38.50  44.27  50.92  58.55  

รายไดจ้ากการจดังานเลี4ยง (ลา้นบาท) 1.89  5.72  12.21  13.69  15.39  17.33  19.54  

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารอื
น (ลา้นบาท) 4.87  9.93  16.24  18.64  21.40  24.58  28.22  

รายไดอ้ื
นๆ (ลา้นบาท) 0.33 0.33 0.33 0.34 0.34 0.34 0.35 

รวมรายได้รวม (ล้านบาท) 47.48 96.77 158.42 181.76 208.58 239.41 274.85 

สดัส่วนของรายไดจ้ากการหารและ

เครื
องดื
ม / รายไดค้่าหอ้งพกั 

(รอ้ยละ) 34.81 34.81 34.81 34.81 34.81 34.81 34.81 

สดัส่วนของรายไดจ้ดังานเลี4ยง / 

รายไดค้่าหอ้งพกั 

(รอ้ยละ) 6.32 9.55 12.69 12.38 12.10 11.85 11.62 

สดัส่วนของรายไดจ้ากการ

ใหบ้รกิารอื
น / รายไดค้่าหอ้งพกั 

(รอ้ยละ) 16.25 16.57 16.89 16.86 16.83 16.80 16.78 

 

สมมติฐาน Wealth Ventures หน่วย 

การประมาณการรายได้รวม 

2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 

รายไดค้่าหอ้งพกั (ลา้นบาท) 176.60  185.43  194.70  204.44  214.66  225.39  236.66  

รายไดจ้ากอาหารและเครื
องดื
ม (ลา้นบาท) 61.48  64.55  67.78  71.17  74.73  78.47  82.39  

รายไดจ้ากการจดังานเลี4ยง (ลา้นบาท) 20.52  21.54  22.62  23.75  24.94  26.19  27.50  

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารอื
น (ลา้นบาท) 29.63  31.12  32.67  34.31  36.02  37.82  39.71  

รายไดอ้ื
นๆ (ลา้นบาท) 0.35  0.35  0.36  0.36  0.37  0.37  0.37  

รวมรายได้รวม (ล้านบาท) 288.58  303.00  318.13  334.03  350.71  368.23  386.63  

สดัส่วนของรายไดจ้ากการหารและ

เครื
องดื
ม / รายไดค้่าหอ้งพกั 

(รอ้ยละ) 34.81 34.81 34.81 34.81 34.81 34.81 34.81 

สดัส่วนของรายไดจ้ดังานเลี4ยง / 

รายไดค้่าหอ้งพกั 

(รอ้ยละ) 11.62 11.62 11.62 11.62 11.62 11.62 11.62 

สดัส่วนของรายไดจ้ากการ

ใหบ้รกิารอื
น / รายไดค้่าหอ้งพกั 

(รอ้ยละ) 16.78 16.78 16.78 16.78 16.78 16.78 16.78 

 

สมมติฐาน Wealth Ventures หน่วย 

การประมาณการรายได้รวม 

2577 2578 2579 2580   2581 2582 2583 

รายไดค้่าหอ้งพกั (ลา้นบาท) 248.49  260.92  273.96  287.66  302.05  317.15  333.01  
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สมมติฐาน Wealth Ventures หน่วย 

การประมาณการรายได้รวม 

2577 2578 2579 2580   2581 2582 2583 

รายไดจ้ากอาหารและเครื
องดื
ม (ลา้นบาท) 86.51  90.83  95.38  100.14  105.15  110.41  115.93  

รายไดจ้ากการจดังานเลี4ยง (ลา้นบาท) 28.87  30.31  31.83  33.42  35.09  36.85  38.69  

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารอื
น (ลา้นบาท) 41.70  43.78  45.97  48.27  50.68  53.22  55.88  

รายไดอ้ื
นๆ (ลา้นบาท) 0.38  0.38  0.38  0.39  0.39  0.40  0.40  

รวมรายได้รวม (ล้านบาท) 405.95  426.23  447.53  469.89  493.37  518.02  543.90  

สดัส่วนของรายไดจ้ากการหารและ

เครื
องดื
ม / รายไดค้่าหอ้งพกั 

(รอ้ยละ) 34.81 34.81 34.81 34.81 34.81 34.81 34.81 

สดัส่วนของรายไดจ้ดังานเลี4ยง / 

รายไดค้่าหอ้งพกั 

(รอ้ยละ) 11.62 11.62 11.62 11.62 11.62 11.62 11.62 

สดัส่วนของรายไดจ้ากการ

ใหบ้รกิารอื
น / รายไดค้่าหอ้งพกั 

(รอ้ยละ) 16.78 16.78 16.78 16.78 16.78 16.78 16.78 

 

สมมติฐาน Wealth Ventures หน่วย 

การประมาณการรายได้รวม 

2584 2585 2586   2587 
2588 

(ม.ค.) 
 

 

รายไดค้่าหอ้งพกั (ลา้นบาท) 349.66  367.14  385.50  404.77  36.10    

รายไดจ้ากอาหารและเครื
องดื
ม (ลา้นบาท) 121.73  127.81  134.20  140.91  12.57    

รายไดจ้ากการจดังานเลี4ยง (ลา้นบาท) 40.62  42.65  44.79  47.03  4.11   

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารอื
น (ลา้นบาท) 58.67  61.61  64.69  67.92  6.05   

รายไดอ้ื
นๆ (ลา้นบาท) 0.40  0.41  0.41  0.42  0.03    

รวมรายได้รวม (ล้านบาท) 571.08  599.62  629.59  661.05  58.86    

สดัส่วนของรายไดจ้ากการหารและ

เครื
องดื
ม / รายไดค้่าหอ้งพกั 

(รอ้ยละ) 34.81 34.81 34.81 34.81 34.81   

สดัส่วนของรายไดจ้ดังานเลี4ยง / 

รายไดค้่าหอ้งพกั 

(รอ้ยละ) 11.62 11.62 11.62 11.62 11.40   

สดัส่วนของรายไดจ้ากการ

ใหบ้รกิารอื
น / รายไดค้่าหอ้งพกั 

(รอ้ยละ) 16.78 16.78 16.78 16.78 16.79   

 

สมมติฐานการประมาณการต้นทุนการดาํเนินงานของ Wealth Ventures 

2. สมมติฐานการประมาณการต้นทุน 

2.1 ตน้ทุนจากการใหบ้รกิารหอ้งพกั  

ต้นทุนจากการให้บรกิารห้องพกั ประกอบด้วย เงนิเดอืนและค่าใช้จ่ายพนักงานในส่วนโรงแรม และค่าใช้จ่าย

อื
นๆ ในการใหบ้รกิารหอ้งพกั เช่น ค่าวสัดุสิ4นเปลอืง (ครมี แชมพ ูสบู่ นํ4าดื
ม) และอุปกรณ์ทาํความสะอาด เป็นตน้  

- เงนิเดือนและค่าใช้จ่ายพนักงาน กําหนดอ้างอิงจากปี 2562 และโดยมีอตัราเพิ
มขึ4นร้อยละ 3.00 ต่อปี 

ตลอดระยะเวลาประมาณการ ตามนโยบายการปรบัเงนิเดอืนเฉลี
ยของโรงแรม  อย่างไรกต็าม ในปี 2563 
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เนื
องจากการระบาดของ Covid-19 มผีลใหโ้รงแรมปิดการดาํเนินงานชั 
วคราวในเดอืนเมษายน - มถิุนายน 

2563 และโรงแรมมนีโยบายปรบัลดเงนิเดอืนพนักงานรอ้ยละ 50 ในช่วงเวลาดงักล่าว จงึกําหนดใหใ้นปี 

2563 อ้างองิจากปี 2562 และปรบัลดเงนิเดอืนตามนโยบายโดยมอีตัราเพิ
มขึ4นรอ้ยละ 3.00 ต่อปี ตลอด

ระยะเวลาประมาณการ ตามนโยบายของโรงแรม   

- ตน้ทุนอื
น กําหนดโดยอา้งองิค่าเฉลี
ยอตัราส่วนตน้ทุนต่อรายไดค้่าหอ้งพกั ปี 2560 – 2562 ซึ
งเท่ากบัรอ้ย

ละ 3.03 ของรายไดค้่าหอ้งพกั และกําหนดใหอ้ตัราส่วนคงที
ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

2.2 ตน้ทุนจากการใหบ้รกิารอาหารและเครื
องดื
ม 

ต้นทุนการให้บรกิารอาหารและเครื
องดื
ม ประกอบดว้ย ต้นทุนค่าอาหารและเครื
องดื
ม เงนิเดอืนและค่าใชจ้่าย

พนักงาน และตน้ทุนอื
นๆ  

- เงนิเดือนและค่าใช้จ่ายพนักงาน กําหนดอ้างอิงจากปี 2562 และโดยมีอตัราเพิ
มขึ4นร้อยละ 3.00 ต่อปี 

ตลอดระยะเวลาประมาณการ ตามนโยบายการปรบัเงนิเดอืนเฉลี
ยของโรงแรม  อย่างไรกต็าม ในปี 2563 

เนื
องจากการระบาดของ Covid-19 มผีลใหโ้รงแรมปิดการดาํเนินงานชั 
วคราวในเดอืนเมษายน - มถิุนายน 

2563 และโรงแรมมนีโยบายปรบัลดเงนิเดอืนพนักงานรอ้ยละ 50 ในช่วงเวลาดงักล่าว จงึกําหนดใหใ้นปี 

2563 อ้างองิจากปี 2562 และปรบัลดเงนิเดอืนตามนโยบายโดยมอีตัราเพิ
มขึ4นรอ้ยละ 3.00 ต่อปี ตลอด

ระยะเวลาประมาณการ ตามนโยบายของโรงแรม   

- ตน้ทุนอาหาร กําหนดโดยอา้งองิค่าเฉลี
ยอตัราส่วนตน้ทุนต่อรายไดจ้ากอาหาร ปี 2560 – 2562 ซึ
งเท่ากบั

รอ้ยละ 32.02 ของรายไดจ้ากอาหาร และกําหนดใหอ้ตัราส่วนคงที
ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

- ต้นทุนเครื
องดื
ม กําหนดโดยอ้างองิค่าเฉลี
ยอตัราส่วนต้นทุนต่อรายไดจ้ากเครื
องดื
ม ปี 2560 – 2562 ซึ
ง

เท่ากบัรอ้ยละ 29.85 ของรายไดจ้ากเครื
องดื
ม และกําหนดใหอ้ตัราส่วนคงที
ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

- ต้นทุนอื
นๆ กําหนดโดยอ้างอิงค่าเฉลี
ยอตัราส่วนต้นทุนต่อรายได้จากอาหารและเครื
องดื
ม ปี 2560 – 

2562 ซึ
งเท่ากับร้อยละ 0.99 ของรายได้จากอาหารและเครื
องดื
ม และกําหนดให้อตัราส่วนคงที
ตลอด

ระยะเวลาประมาณการ 

2.3 ตน้ทุนจากการจดังานเลี4ยง 

- เงนิเดือนและค่าใช้จ่ายพนักงาน กําหนดอ้างอิงจากปี 2562 และโดยมีอตัราเพิ
มขึ4นร้อยละ 3.00 ต่อปี 

ตลอดระยะเวลาประมาณการ ตามนโยบายการปรบัเงนิเดอืนเฉลี
ยของโรงแรม  อย่างไรกต็าม ในปี 2563 

เนื
องจากการระบาดของ Covid-19 มผีลใหโ้รงแรมปิดการดาํเนินงานชั 
วคราวในเดอืนเมษายน - มถิุนายน 

2563 และโรงแรมมนีโยบายปรบัลดเงนิเดอืนพนักงานรอ้ยละ 50 ในช่วงเวลาดงักล่าว จงึกําหนดใหใ้นปี 

2563อ้างองิจากปี 2562 และปรบัลดเงนิเดอืนตามนโยบาย โดยมอีตัราเพิ
มขึ4นรอ้ยละ 3.00 ต่อปี ตลอด

ระยะเวลาประมาณการ ตามนโยบายของโรงแรม  นอกจากนี4ในปี 2564 กําหนดใหเ้งนิเดอืนและค่าใชจ้่าย

เกี
ยวกบัพนักงานปรบัเพิ
มขึ4นรอ้ยละ 10.00 เพื
อรองรบัการเพิ
มขึ4นของการจดังานเลี4ยง 

- ตน้ทุนอาหาร กําหนดโดยอา้งองิค่าเฉลี
ยอตัราส่วนตน้ทุนต่อรายไดจ้ากอาหาร ปี 2560 – 2562 ซึ
งเท่ากบั

รอ้ยละ 24.86 ของรายไดจ้ากอาหาร และกําหนดใหอ้ตัราส่วนคงที
ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

- ต้นทุนเครื
องดื
ม กําหนดโดยอ้างองิค่าเฉลี
ยอตัราส่วนต้นทุนต่อรายไดจ้ากเครื
องดื
ม ปี 2560 – 2561 ซึ
ง

เท่ากบัรอ้ยละ 26.08 ของรายไดจ้ากเครื
องดื
ม และกําหนดใหอ้ตัราส่วนคงที
ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

- ต้นทุนอื
นๆ กําหนดโดยอ้างองิค่าเฉลี
ยอตัราส่วนต้นทุนต่อรายไดจ้ากการจดังานเลี4ยงปี  2562 ซึ
งเท่ากบั

รอ้ยละ 3.98 ของรายไดจ้ากอาหารและเครื
องดื
ม และกําหนดใหอ้ตัราส่วนคงที
ตลอดระยะเวลาประมาณ

การ 

2.4 ตน้ทุนจากการใหบ้รกิารอื
น 
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- ต้นทุนจากค่าโทรศพัท์ กําหนดโดยอ้างองิค่าเฉลี
ยอตัราส่วนต้นทุนต่อรายได้จากค่าโทรศพัท์ ปี 2560 – 

2562 ซึ
งเท่ากับร้อยละ 0.01 ของรายได้ค่าโทรศัพท์ และกําหนดให้อัตราส่วนคงที
ตลอดระยะเวลา

ประมาณการ 

- ตน้ทุนจากการซกัรดี กําหนดโดยอ้างองิค่าเฉลี
ยอตัราส่วนต้นทุนต่อรายไดจ้ากการซกัรดี ปี 2560 – 2562 

ซึ
งเท่ากบัรอ้ยละ 0.01 ของรายได้จากการซกัรีด และกําหนดให้อตัราส่วนคงที
ตลอดระยะเวลาประมาณ

การ 

- ต้นทุนค่าบริการ (Service Charge) กําหนดให้เท่ากับร้อยละ 10.00 ของรายได้ค่าบรกิารรวม อ้างอิง

ค่าเฉลี
ยอตัราส่วนต้นทุนต่อรายได้รวม ปี 2560 – 2562 และกําหนดให้อตัราส่วนคงที
ตลอดระยะเวลา

ประมาณการ 

- ค่าเสื
อมราคา กําหนดตามนโยบายบรษิทั 

ตารางที� 5.2 ตารางสรปุสมมติฐานประมาณการต้นทุนการดาํเนินงาน  

สมมติฐาน Wealth 

Ventures 
หน่วย 

การประมาณการต้นทุนจากการดาํเนินงาน 

  2563  2564 2565 2566 2567 2568   2569 

ตน้ทุนจากการใหบ้รกิารหอ้งพกั (ลา้นบาท) 5.94  10.35  11.71  12.41  13.18  14.04  15.00  

ตน้ทุนจากการใหบ้รกิารอาหาร

และเครื
องดื
ม 
(ลา้นบาท) 8.44  15.24  20.02  22.07  24.39  27.04  30.06  

ตน้ทุนจากการจดังานเลี4ยง (ลา้นบาท) 1.55  3.35  4.97  5.38  5.85  6.38  6.98  

ตน้ทุนจากการใหบ้รกิารอื
น (ลา้นบาท) 45.21  48.31  51.36  47.49 1/ 49.82  53.50  56.57  

รวมต้นทุน (ล้านบาท) 61.13  77.25  88.05  87.35  93.25  100.96  108.61  

หมายเหตุ: 1/ ตน้ทุนจากการใหบ้รกิารอื
นลดลงเนื
องจากค่าเสื
อมราคาบางรายการหมดไป 

 

สมมติฐาน Wealth Ventures หน่วย 

การประมาณการต้นทุนจากการดาํเนินงาน 

2570 2571 2572 2573 2574   2575 2576 

ตน้ทุนจากการใหบ้รกิารหอ้งพกั (ลา้นบาท) 15.55  16.12  16.72  17.34  17.98  18.65  19.35  

ตน้ทุนจากการใหบ้รกิารอาหารและ

เครื
องดื
ม 
(ลา้นบาท) 31.38  32.77  34.21  35.73  37.31  38.97  40.71  

ตน้ทุนจากการจดังานเลี4ยง (ลา้นบาท) 7.28  7.60  7.93  8.28  8.64  9.02  9.42  

ตน้ทุนจากการใหบ้รกิารอื
น (ลา้นบาท) 45.88  44.95  46.11  48.49  49.94  51.46  53.06  

รวมต้นทุน 
(ล้าน

บาท) 
100.10  101.43  104.98  109.84  113.88  118.10  122.53  

 

 

 

สมมติฐาน Wealth Ventures หน่วย การประมาณการต้นทุนจากการดาํเนินงาน 
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2577 2578 2579 2580   2581 2582 2583 

ตน้ทุนจากการใหบ้รกิารหอ้งพกั (ลา้นบาท) 20.07  20.82  21.61  22.42  23.27  24.15  25.06  

ตน้ทุนจากการใหบ้รกิารอาหารและ

เครื
องดื
ม 
(ลา้นบาท) 42.52  44.42  46.41  48.49  50.67  52.94  55.33  

ตน้ทุนจากการจดังานเลี4ยง (ลา้นบาท) 9.83  10.26  10.72  11.19  11.69  12.21  12.75  

ตน้ทุนจากการใหบ้รกิารอื
น (ลา้นบาท) 54.73  56.49  58.34  60.28  62.32  64.46  66.70  

รวมต้นทุน 
(ล้าน

บาท) 
127.16  132.00  137.07  142.38  147.94  153.76  159.85  

 

 

สมมติฐาน Wealth Ventures หน่วย 

การประมาณการต้นทุนจากการดาํเนินงาน 

2584 2585 2586   2587 
2588 

(ม.ค.) 
  

ตน้ทุนจากการใหบ้รกิารหอ้งพกั (ลา้นบาท) 26.02  27.01  28.04  29.12  2.54    

ตน้ทุนจากการใหบ้รกิารอาหารและ

เครื
องดื
ม 
(ลา้นบาท) 57.82  60.44  63.17  66.04  5.84    

ตน้ทุนจากการจดังานเลี4ยง (ลา้นบาท) 13.32  13.91  14.53  15.19  1.32    

ตน้ทุนจากการใหบ้รกิารอื
น (ลา้นบาท) 69.06  71.54  74.14  76.87  6.65    

รวมต้นทุน 
(ล้าน

บาท) 
166.23  172.90  179.89  187.21  16.35   

 

สมมติฐานการประมาณการค่าใช้จ่ายของ Wealth Ventures 

3. สมมติฐานการประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย 

การประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย ประกอบด้วย ค่าโฆษณา  ค่าคอมมิชชั 
นต่างๆ (Commissions) และ

ค่าใชจ้่ายทางการตลาดอื
นๆ  

- เงนิเดือนและค่าใช้จ่ายพนักงาน กําหนดอ้างอิงจากปี 2562 และโดยมีอตัราเพิ
มขึ4นร้อยละ 3.00 ต่อปี 

ตลอดระยะเวลาประมาณการ ตามนโยบายการปรบัเงนิเดอืนเฉลี
ยของโรงแรม  อย่างไรกต็าม ในปี 2563 

เนื
องจากการระบาดของ Covid-19 มผีลใหโ้รงแรมปิดการดาํเนินงานชั 
วคราวในเดอืนเมษายน - มถิุนายน 

2563 และโรงแรมมนีโยบายปรบัลดเงนิเดอืนพนักงานรอ้ยละ 50 ในช่วงเวลาดงักล่าว จงึกําหนดใหใ้นปี 

2563อ้างอิงจากปี 2562 และปรบัลดเงนิเดอืนตามนโยบายโดยมีอตัราเพิ
มขึ4นรอ้ยละ 3.00 ต่อปี ตลอด

ระยะเวลาประมาณการ ตามนโยบายของโรงแรม  

- ปี 2564 จะมกีารจา้งพนักงานขายเพิ
มอกี 3 คน เพื
อเน้นการขายงานจดัเลี4ยงและสมัมนา  

- ค่าโฆษณา และค่าใช้จ่ายทางการตลาดอื
นๆ กําหนดอ้างอิงจากปี 2562 และกําหนดให้มีอตัราเติบโต

เท่ากบัรอ้ยละ 1.00 ต่อปีตามอตัราการเงนิเฟ้อพื4นฐานเฉลี
ย 10 ปี (ที
มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย) ตลอด

ระยะเวลาประมาณการ 
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- ค่าคอมมชิชั 
น (Travel Agency Commissions) กําหนดโดยอ้างองิค่าเฉลี
ยอตัราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้

การใหบ้รกิารห้องพกั ปี 2561 – 2562 ซึ
งเท่ากบัรอ้ยละ 4.00 ของรายได้จากการให้บรกิารหอ้งพกั และ

กําหนดใหอ้ตัราส่วนคงที
ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

- ค่าคอมมชิชั 
นอาหารและเครื
องดื
ม กําหนดโดยอา้งองิค่าเฉลี
ยอตัราส่วนค่าใชจ้่ายต่อรายไดจ้ากอาหารและ

เครื
องดื
ม ปี 2561 – 2562 ซึ
งเท่ากับร้อยละ 0.23 ของรายได้จากอาหารและเครื
องดื
ม และกําหนดให้

อตัราส่วนคงที
ตลอดระยะเวลาประมาณการ 

- Marketing Fee กําหนดโดยอา้งองิค่าเฉลี
ยอตัราส่วนค่าใชจ้า่ยต่อรายไดจ้ากการใหบ้รกิารหอ้งพกั ปี 2561 

– 2562 ซึ
งเท่ากบัรอ้ยละ 2.00 ของรายได้จากการให้บรกิารหอ้งพกั และกําหนดใหอ้ตัราส่วนคงที
ตลอด

ระยะเวลาประมาณการ 

ตารางที� 5.3 ตารางสรปุสมมติฐานประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย  

สมมติฐาน Wealth Ventures หน่วย 

การประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย 

  2563  2564 2565 2566 2567 2568   2569 

เงนิเดอืนและค่าใชจ้่ายพนักงาน (ลา้นบาท) 2.98  5.40  5.56  5.73  5.90  6.08  6.26  

ค่าโฆษณา (ลา้นบาท) 0.12  0.12  0.12  0.12  0.12  0.13  0.13  

ค่าใชจ้่ายทางการตลาดอื
นๆ (ลา้นบาท) 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ค่าคอมมชิชั 
น  

(Travel Agency Commissions) 

(ลา้นบาท) 1.20  2.40  3.85  4.42  5.09  5.85  6.73  

ค่าคอมมชิชั 
นอาหารและเครื
องดื
ม (ลา้นบาท) 0.03  0.06  0.10  0.12  0.14  0.16  0.18  

Marketing Fee (ลา้นบาท) 0.60  1.20  1.92  2.21  2.55  2.93  3.37  

รวมค่าใช้จ่ายในการขาย 
(ล้าน

บาท) 

4.93  9.18  11.56  12.61  13.80  15.14  16.66  

 

สมมติฐาน Wealth Ventures หน่วย 

การประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย 

2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 

เงนิเดอืนและค่าใชจ้่ายพนักงาน (ลา้นบาท) 6.45  6.64  6.84  7.05  7.26  7.48  7.70  

ค่าโฆษณา (ลา้นบาท) 0.13  0.13  0.13  0.13  0.13  0.13  0.14  

ค่าใชจ้่ายทางการตลาดอื
นๆ (ลา้นบาท) 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ค่าคอมมชิชั 
น  

(Travel Agency Commissions) 

(ลา้นบาท) 7.06  7.42  7.79  8.18  8.59  9.02  9.47  

ค่าคอมมชิชั 
นอาหารและเครื
องดื
ม (ลา้นบาท) 0.19  0.20  0.21  0.22  0.23  0.24  0.25  

Marketing Fee (ลา้นบาท) 3.53  3.71  3.90  4.09  4.30  4.51  4.74  

รวมค่าใช้จ่ายในการขาย 
(ล้าน

บาท) 

17.36  18.10  18.87  19.67  20.50  21.38  22.29  
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สมมติฐาน Wealth Ventures หน่วย 

การประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย 

2577 2578 2579 2580   2581 2582 2583 

เงนิเดอืนและค่าใชจ้่ายพนักงาน (ลา้นบาท) 7.93  8.17  8.42  8.67  8.93  9.20  9.47  

ค่าโฆษณา (ลา้นบาท) 0.14  0.14  0.14  0.14  0.14  0.14  0.15  

ค่าใชจ้่ายทางการตลาดอื
นๆ (ลา้นบาท) 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

ค่าคอมมชิชั 
น  

(Travel Agency Commissions) 

(ลา้นบาท) 9.94  10.44  10.96  11.51  12.08  12.69  13.32  

ค่าคอมมชิชั 
นอาหารและเครื
องดื
ม (ลา้นบาท) 0.26  0.28  0.29  0.31  0.32  0.34  0.35  

Marketing Fee (ลา้นบาท) 4.97  5.22  5.48  5.76  6.04  6.35  6.66  

รวมค่าใช้จ่ายในการขาย 
(ล้าน

บาท) 

23.25  24.25  25.29  26.38  27.52  28.71  29.96  

 

สมมติฐาน Wealth Ventures หน่วย 

การประมาณการค่าใช้จ่ายในการขาย 

2584 2585 2586   2587 
2588 

(ม.ค.) 
  

เงนิเดอืนและค่าใชจ้่ายพนักงาน (ลา้นบาท) 9.76  10.05  10.35  10.66  0.92    

ค่าโฆษณา (ลา้นบาท) 0.15  0.15  0.15  0.15  0.01    

ค่าใชจ้่ายทางการตลาดอื
นๆ (ลา้นบาท) 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00    

ค่าคอมมชิชั 
น  

(Travel Agency Commissions) 

(ลา้นบาท) 13.99  14.69  15.42  16.19  1.44    

ค่าคอมมชิชั 
นอาหารและเครื
องดื
ม (ลา้นบาท) 0.37  0.39  0.41  0.43  0.06    

Marketing Fee (ลา้นบาท) 7.00  7.35  7.71  8.10  0.72    

รวมค่าใช้จ่ายในการขาย 
(ล้าน

บาท) 

31.26  32.62  34.04  35.53  3.13  
  

 
4. สมมติฐานการประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

การประมาณการค่าใช้จ่ายในการบรหิาร ประกอบด้วย เงนิเดอืนและค่าใช้จ่ายพนักงาน ประกนัภยั ค่ารกัษา

ความปลอดภยั ค่าสาธารณูปโภค และค่าใชจ้่ายอื
นๆ  

- เงนิเดือนและค่าใช้จ่ายพนักงาน กําหนดอ้างอิงจากปี 2562 และโดยมีอตัราเพิ
มขึ4นร้อยละ 3.00 ต่อปี 

ตลอดระยะเวลาประมาณการ ตามนโยบายการปรบัเงนิเดอืนเฉลี
ยของโรงแรม  อย่างไรกต็าม ในปี 2563 

เนื
องจากการระบาดของ Covid-19 มผีลใหโ้รงแรมปิดการดาํเนินงานชั 
วคราวในเดอืนเมษายน - มถิุนายน 

2563 และโรงแรมมนีโยบายปรบัลดเงนิเดอืนพนักงานรอ้ยละ 50 ในช่วงเวลาดงักล่าว จงึกําหนดใหใ้นปี 

2563 อ้างองิจากปี 2562 และปรบัลดเงนิเดอืนตามนโยบายโดยมอีตัราเพิ
มขึ4นรอ้ยละ 3.00 ต่อปี ตลอด

ระยะเวลาประมาณการ ตามนโยบายของโรงแรม   
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- ค่าใช้จ่ายอื
นๆ ประกอบด้วย ค่ารกัษาความปลอดภัย ค่าใช้จ่ายในการเดนิทาง ค่าสอบบญัช ีและอื
นๆ 

กําหนดอ้างอิงจากปี 2562 และกําหนดให้มีอตัราเติบโตเท่ากับร้อยละ 1 ต่อปีตามอัตราการเงินเฟ้อ

พื4นฐานเฉลี
ย 10 ปี (ที
มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย) ตลอดระยะเวลาประมาณการ นอกจากนี4 ในปี 2563 

และปี 2564 จะมกีารเพิ
มค่าใชจ้่ายมาตรการป้องกนัการแพร่กระจายของไวรสั COVID-19 อกีประมาณ

เดอืนละ 1 แสนบาท 

- Base Management Fee กําหนดในปี 2563 เท่ารอ้ยละ 2.30 ของรายไดจ้ากการใหบ้รกิารรวม และตั 4งแต่

ปี 2564 เท่ากบัรอ้ยละ 2.50 ของรายได้จากการให้บรกิารรวม โดยอ้างอิงจากสญัญาจ้างบรหิารจดัการ

โรงแรม (Hotel Management Agreement)  

- Incentive Fee กําหนดอา้งองิจากสญัญาจา้งบรหิารจดัการโรงแรม (Hotel Management Agreement)  

- ค่าเช่าที
ดนิ กําหนดอา้งองิตามสญัญาเช่าที
ดนิเพื
อดาํเนินการจดัหาผลประโยชน์ 

- ค่าภาษโีรงเรอืน กําหนดอา้งองิจากปี 2562 และกําหนดใหม้อีตัราเตบิโตเท่ากบัรอ้ยละ 5 ต่อปี  

- ค่าเสื
อมราคา กําหนดตามนโยบายบรษิทั 

- รายการขาดทุนจากทรพัย์สนิที
จําหน่ายให้ทางการรถไฟแห่งประเทศไทย ตามสญัญาเช่าที
ดนิ  (ในกรณี

สิ4นสุดสญัญาเช่าโดยไม่ไดด้าํเนินการต่อสญัญา) 

 

ตารางที� 5.4 ตารางสรปุสมมติฐานประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริหาร  

สมมติฐาน Wealth Ventures หน่วย 

การประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

  2563  2564 2565 2566 2567 2568   2569 

เงนิเดอืนและค่าใชจ้่ายพนักงาน (ลา้นบาท) 11.84  19.51  20.09  20.69  21.32  21.96  22.61  

ค่าใช่จ่ายอื
นๆ (ลา้นบาท) 28.24  30.86  29.95  30.25  30.56  30.87  31.18  

Base Management Fee (ลา้นบาท) 0.99  2.02  3.31  3.80  4.36  5.00  5.74  

Incentive Fee (ลา้นบาท) 0.00 0.60  2.83  3.63  4.57  5.65  6.91  

ค่าเช่าที
ดนิ (ลา้นบาท) 1.45  1.52  1.60  1.68  1.76  1.85  1.94  

ค่าภาษโีรงเรอืน (ลา้นบาท) 1.75  1.83  1.92  2.02  2.12  2.23  2.34  

ค่าเสื
อมราคา (ลา้นบาท) 0.92  0.92  0.72  0.45  0.45  0.45  0.45  

รายการขาดทุนจากการจําหน่าย

ทรพัยส์นิ 

(ลา้นบาท) - - - - - - - 

รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
(ล้าน

บาท) 

45.18  57.25  60.41  62.53  65.14  68.01  71.18  

 

สมมติฐาน Wealth Ventures หน่วย 

การประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

2570 2571 2572 2573 2574   2575 2576 

เงนิเดอืนและค่าใชจ้่ายพนักงาน (ลา้นบาท) 23.29  23.99  24.71  25.45  26.22  27.00  27.81  

ค่าใช่จ่ายอื
นๆ (ลา้นบาท) 31.50  31.82  32.14  32.47  32.80  33.13  33.47  

Base Management Fee (ลา้นบาท) 6.03  6.33  6.65  6.98  7.33  7.70  8.08  



รายงานความเหน็ที
ปรกึษาการเงนิอสิระ 

 
ส่วนที
 5 – หน้า 21 

 

สมมติฐาน Wealth Ventures หน่วย 

การประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

2570 2571 2572 2573 2574   2575 2576 

Incentive Fee (ลา้นบาท) 7.35  7.81  8.30  8.82  9.36  9.93  10.53  

ค่าเช่าที
ดนิ (ลา้นบาท) 2.04  2.14  2.25  2.36  2.48  2.61  2.74  

ค่าภาษโีรงเรอืน (ลา้นบาท) 2.46  2.58  2.71  2.84  2.99  3.14  3.29  

ค่าเสื
อมราคา (ลา้นบาท) 0.48  0.47  0.47  0.47  0.47  0.47  0.47  

รายการขาดทุนจากการจําหน่าย

ทรพัยส์นิ 

(ลา้นบาท) - - - - - - - 

รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
(ล้าน

บาท) 

73.15  75.14  77.23  79.39  81.64  83.97  86.39  

 

 

สมมติฐาน Wealth Ventures หน่วย 

การประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

2577 2578 2579 2580   2581 2582 2583 

เงนิเดอืนและค่าใชจ้่ายพนักงาน (ลา้นบาท) 28.65  29.51  30.39  31.30  32.24  33.21  34.21  

ค่าใช่จ่ายอื
นๆ (ลา้นบาท) 33.81  34.15  34.50  34.85  35.21  35.57  35.93  

Base Management Fee (ลา้นบาท) 8.49  8.91  9.36  9.82  10.32  10.83  11.37  

Incentive Fee (ลา้นบาท) 11.17  11.84  12.54  13.28  14.06  14.89  15.75  

ค่าเช่าที
ดนิ (ลา้นบาท) 2.87  3.02  3.17  3.33  3.49  3.67  3.85  

ค่าภาษโีรงเรอืน (ลา้นบาท) 3.46  3.63  3.81  4.00  4.20  4.41  4.63  

ค่าเสื
อมราคา (ลา้นบาท) 0.47  0.47  0.47  0.47  0.47  0.47  0.47  

รายการขาดทุนจากการจําหน่าย

ทรพัยส์นิ 

(ลา้นบาท) - - - - - - - 

รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
(ล้าน

บาท) 

88.91  91.52  94.24  97.06  99.99  103.04  106.21  

 

สมมติฐาน Wealth Ventures หน่วย 

การประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

2584 2585 2586   2587 
2588 

(ม.ค.) 
  

เงนิเดอืนและค่าใชจ้่ายพนักงาน (ลา้นบาท) 35.23  36.29  37.38  38.50  3.30    

ค่าใช่จ่ายอื
นๆ (ลา้นบาท) 36.30  36.67  37.04  37.42  3.15    

Base Management Fee (ลา้นบาท) 11.94  12.54  13.17  13.82  1.23    

Incentive Fee (ลา้นบาท) 16.66  17.62  18.63  19.69  1.77   

ค่าเช่าที
ดนิ (ลา้นบาท) 4.04  4.25  4.46  4.68  0.39    

ค่าภาษโีรงเรอืน (ลา้นบาท) 4.86  5.11  5.36  5.63  0.49    



รายงานความเหน็ที
ปรกึษาการเงนิอสิระ 

 
ส่วนที
 5 – หน้า 22 

 

สมมติฐาน Wealth Ventures หน่วย 

การประมาณการค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

2584 2585 2586   2587 
2588 

(ม.ค.) 
  

ค่าเสื
อมราคา (ลา้นบาท) 0.47  0.47  0.47  0.47  0.04    

รายการขาดทุนจากการจําหน่าย

ทรพัยส์นิ 

(ลา้นบาท) - - - - 171.04 
  

รวมค่าใช้จ่ายในการบริหาร 
(ล้าน

บาท) 

109.51  112.93  116.50  120.21  181.42 
  

หมายเหตุ: รายการขาดทุนจากการจําหน่ายทรพัย์สนิปี 2588 จํานวน 171.04 ล้านบาท คอื มูลค่าสนิทรพัย์ทางบัญชีคงเหลือ ณ วนัที


สิ4นสุดสญัญาการเช่าซึ
งประกอบไปด้วย อาคาร, เครื
องตกแต่งโรงแรม และ ค่าโปรแกรมคอมพวิเตอร์ โดยมูลค่าคงเหลอืทางบญัชเีท่ากบั 

165.74 ล้านบาท, 4.92 ล้านบาท และ 0.38 ล้านบาท ตามลําดบั ที
ปรกึษาฯได้ทําการจําลองแบบประมาณการกรณีที
ให้มกีารหกัค่าเสื
อม

ราคาจํานวนดงักล่าวใหเ้ท่ากนัทุกปี  และสิ4นสุด ณ 31 มกราคม 2588 จะทําใหมู้ลค่าของ Wealth Ventures เพิ
มขึ4นระหว่าง 13.89-15.45 

ลา้นบาท เมื
อคดิตามสดัส่วนมูลค่าหุน้ที
รอ้ยละ 40 จะมมีลูค่าเพิ
มขึ4นระหว่าง 5.55-6.18 ลา้นบาท ทั 4งนี4 ที
ปรกึษาทางการเงนิฯ เหน็ว่า ส่วน

ต่างของนโยบายการตดัค่าเสื
อมราคาส่งผลกระทบต่อมลูค่ายุตธิรรมประมาณรอ้ยละ 1.6 – 1.8 เท่านั 4น จงึใชแ้นวทางตามนโยบายบญัชเีดมิ

ของ Wealth Ventures ตามหลกัความระมดัระวงั (Conservative) 

 

5. สมมติฐานการประมาณการค่าใช้จ่ายอื�น 

5.1 ภาษีเงนิได้นิติบุคล  อตัราภาษีร้อยละ 20  ต่อปี คงที
ตลอดระยะเวลาประมาณการ  เนื
องจาก Wealth 

Ventures มขีาดทุนสะสม จาํนวน 95.91 ลา้นบาท และสามารถใชป้ระโยชน์ทางภาษไีดถ้งึปี 2565 

5.2 ประมาณการเงนิลงทุน โดยที
ปรกึษาฯไดป้ระมาณการเงนิลงทุน ทุก 5 ปี โดยมูลค่าการลงทุน 10 ล้าน

บาท เป็นการสํารองเผื
อมูลค่าการลงทุนในส่วนของเครื
องตกแต่งโรงแรม และมมีูลค่าการลงทุน 2 ล้าน

บาท ทุก 10 ปี ในส่วนของโปรแกรมคอมพวิเตอร์ โดยอา้งองิตามแผนบรษิทั  

5.3 ดอกเบี4ยจ่าย (ตน้ทุนทางการเงนิ) ที
ปรกึษาฯ ไดป้ระมาณการดอกเบี4ยจ่ายดงันี4 
- เงนิเบกิเกนิบญัช ีใชอ้ตัราดอกเบี4ย รอ้ยละ 6.25 ต่อปี 

- เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ ใชอ้ตัราดอกเบี4ย รอ้ยละ 6.28 ต่อปี 

- สนิเชื
อดอกเบี4ยตํ
า (Soft Loan) ใชอ้ตัราดอกเบี4ย รอ้ยละ 2.00 ต่อปี 

- เงนิกูย้มืจากผูถ้อืหุน้ ใชอ้ตัราดอกเบี4ย รอ้ยละ 3.00 ต่อปี 

 

ตารางที� 5.5  ตารางสรปุสมมติฐานประมาณการดอกเบี.ยจ่าย (ต้นทุนทางการเงิน)  

สมมติฐาน Wealth Ventures หน่วย 

การประมาณการต้นทุนทางการเงิน 

  2563  2564 2565 2566 2567 2568   2569 

ดอกเบี4ยเงนิเบกิเกนิบญัช ี (ลา้นบาท) 0.60 0.60 0.60 0.60 0.60 0.00 0.00 

ดอกเบี4ยเงนิกูย้มืจากสถาบนั

การเงนิ 
(ลา้นบาท) 12.27 12.92 13.47 12.19 9.74 6.63 2.54 

ดอกเบี4ยสนิเชื
อดอกเบี4ยตํ
า (ลา้นบาท) 0.47 0.80 0.80 0.80 0.40 0.00 0.00 

ดอกเบี4ยเงนิกูย้มืจากบุคคลที
 (ลา้นบาท) 10.38 10.38 10.38 10.38 10.38 10.38 10.38 



รายงานความเหน็ที
ปรกึษาการเงนิอสิระ 

 
ส่วนที
 5 – หน้า 23 

 

สมมติฐาน Wealth Ventures หน่วย 

การประมาณการต้นทุนทางการเงิน 

  2563  2564 2565 2566 2567 2568   2569 

เกี
ยวขอ้ง 

รวมต้นทุนทางการเงิน 
(ล้าน

บาท) 
23.72 24.70 25.26 23.97 21.13 17.02 12.92 

 

สมมติฐาน Wealth Ventures หน่วย 

การประมาณการต้นทุนทางการเงิน 

2570 2571 2572 2573 2574   2575 2576 

ดอกเบี4ยเงนิเบกิเกนิบญัช ี (ลา้นบาท) 0.00 0.00 1.12 0.00 0.00 0.00 0.00 

ดอกเบี4ยเงนิกูย้มืจากสถาบนั

การเงนิ 
(ลา้นบาท) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ดอกเบี4ยสนิเชื
อดอกเบี4ยตํ
า (ลา้นบาท) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ดอกเบี4ยเงนิกูย้มืจากบุคคลที


เกี
ยวขอ้ง 

(ลา้นบาท) 
10.38 5.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวมต้นทุนทางการเงิน 
(ล้าน

บาท) 
10.38 5.19 1.12 0.00 0.00 0.00 0.00 

 หมายเหตุ: เนื
องจากมกีระแสเงนิสดไม่เพยีงพอในปี 2572 จงึไดม้กีารกูย้มืระหว่างปีเพื
อใชใ้นการดําเนินงาน 

 

สมมติฐาน Wealth Ventures หน่วย 

การประมาณการต้นทุนทางการเงิน 

2577 2578 2579 2580   2581 2582 2583 

ดอกเบี4ยเงนิเบกิเกนิบญัช ี (ลา้นบาท) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ดอกเบี4ยเงนิกูย้มืจากสถาบนั

การเงนิ 
(ลา้นบาท) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ดอกเบี4ยสนิเชื
อดอกเบี4ยตํ
า (ลา้นบาท) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

ดอกเบี4ยเงนิกูย้มืจากบุคคลที


เกี
ยวขอ้ง 

(ลา้นบาท) 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

รวมต้นทุนทางการเงิน 
(ล้าน

บาท) 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

สมมติฐาน Wealth Ventures หน่วย 

การประมาณการต้นทุนทางการเงิน 

2584 2585 2586   2587 
2588 

(ม.ค.) 
  

ดอกเบี4ยเงนิเบกิเกนิบญัช ี (ลา้นบาท) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   

ดอกเบี4ยเงนิกูย้มืจากสถาบนั (ลา้นบาท) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   



รายงานความเหน็ที
ปรกึษาการเงนิอสิระ 

 
ส่วนที
 5 – หน้า 24 

 

สมมติฐาน Wealth Ventures หน่วย 

การประมาณการต้นทุนทางการเงิน 

2584 2585 2586   2587 
2588 

(ม.ค.) 
  

การเงนิ 

ดอกเบี4ยสนิเชื
อดอกเบี4ยตํ
า (ลา้นบาท) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   

ดอกเบี4ยเงนิกูย้มืจากบุคคลที


เกี
ยวขอ้ง 

(ลา้นบาท) 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   

รวมต้นทุนทางการเงิน 
(ล้าน

บาท) 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   

  



รายงานความเหน็ที
ปรกึษาการเงนิอสิระ 

 
ส่วนที
 5 – หน้า 25 

 

สมมติฐานอตัราส่วนคิดลด (Discount rate)  Wealth Ventures 

อตัราส่วนคดิลดที
ใชใ้นการคํานวณหามูลค่าปัจจุบนัสุทธขิองมูลค่ากจิการจะใชอ้ตัราต้นทุนถวัเฉลี
ยถ่วงนํ4าหนัก

ของมลูค่ากจิการ (Weighted Average Cost of Capital : WACC) โดยมสีตูรการคาํนวณ ดงันี4 

 

WACC  = (D/(D+E))* Kd* (1-T) + (E/(D+E)) *Ke 

 

โดยที
  

 WACC = อตัราตน้ทุนถวัเฉลี
ยถ่วงนํ4าหนัก สดัส่วนหนี4เฉลี
ยเท่ากบั 73.60%  

            และสดัส่วนทุนเฉลี
ยเท่ากบั 26.40 %  

 D = สดัส่วนหนี4สนิที
มเีงนิเบกิเกนิบญัช,ี เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนั

การเงนิ และเงนิกูจ้ากบุคคลที
เกี
ยวขอ้ง ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 

2562 มลูค่ารวม 555.91 ลา้นบาท  

 E = ส่วนของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2562 

 Kd = อตัราดอกเบี4ยจากค่าเฉลี
ยดอกเบี4ยเงินเบิกเกินบัญชี, เงินกู้ยืม

ระยะยาวจากสถาบันการเงิน และเงินกู้จากบุคคลที
เกี
ยวข้อง 

เท่ากับร้อยละ 3.00 – 6.25 ต่อปี (โดยพิจารณาอ้างอิงจากอตัรา

ดอกเบี4ยของบรษิทั) 

 T = อตัราภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล เท่ากบัรอ้ยละ 20 

 Ke = อตัราผลตอบแทนที
ผูถ้อืหุน้ตอ้งการซึ
งคาํนวณมาจากสตูร CAPM 

ไดเ้ท่ากบัรอ้ยละ 11.51 โดยมรีายละเอยีดการคาํนวณค่า Ke ดงันี4 

 

Ke = Rf   +   β( Rm  –  Rf ) 

 

โดยที
 

 Ke = อตัราผลตอบแทนที
ผูถ้อืหุน้ตอ้งการ 

 Risk Free Rate (Rf) = อตัราผลตอบแทนจากการลงทุนที
ไม่มคีวามเสี
ยง อ้างอิงจากอตัรา

ดอกเบี4ยพันธบัตรรัฐบาลอายุ 25 ปี ซึ
งมีค่าเท่ากับร้อยละ 2.01 

(อ้างอิงข้อมูลจาก www.thaibma.or.th ณ วันที
 29 พฤษภาคม 

2563) โดยที
ปรกึษาฯ เลือกใช้อตัราดงักล่าวเพื
อให้สอดคล้องกับ

ช่วงระยะเวลาประมาณการ  

 Rm = อตัราผลตอบแทนการลงทุนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย

เฉลี
ยย้อนหลงั 20 ปี ตั 4งแต่เดอืนมถิุนายน 2544 -29 พฤษภาคม 

2563 ซึ
งเท่ากับร้อยละ 10.39  ซึ
งเป็นช่วงระยะเวลาสะท้อน

ภาวการณ์ลงทุนในตลาดหลกัทรพัยใ์นช่วงเวลาต่างๆ ไดด้กีว่าการ

ใชข้อ้มลูในช่วงระยะเวลาสั 4น (อา้งองิขอ้มลูจาก www.set.or.th) 

 Beta (β) = เป็นการคํานวณ Beta เฉลี
ยตามความสมัพนัธ์ของ INDEX: SET 

ของบรษิัทที
นํามาเปรยีบเทยีบ ได้แก่ บรษิัท เอเชยีโฮเต็ล จํากดั 

(มหาชน) (ASIA) บรษิทั โรงแรมเซน็ทรลัพลาซา จํากดั (มหาชน) 
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(CENTEL) บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) (DTC) บริษัท ด ิ

เอราวณั กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)  (ERW) บริษัท แกรนด์ แอสเสท 

โฮเทลส ์แอนด ์พรอพเพอรต์ี4 จาํกดั(มหาชน) (GRAND) บรษิทั ลา

กูน่า รสีอรท์ แอนด ์โฮเทล็ จาํกดั (มหาชน) (LRH) บรษิทั แมนดา

รนิโฮเต็ล จํากดั (มหาชน) (MANRIN) บรษิัท โอเอชทแีอล จํากดั 

(มหาชน) (OHTL) บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) 

จํากัด (มหาชน) (ROH) และบริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จํากัด 

(มหาชน)  (SHANG) โดยนําข้อมูล  ณ  ช่วงระหว่างวันที
  1 

มิถุนายน 2561 ถึงวันที
 29 พฤษภาคม 2563 รายวัน (ที
มา:  

Efinance Thai) เท่ากบั 1.13 

ทั 4งนี4จากสตูรการคาํนวณและค่าตวัแปรต่างๆ ที
นํามาใชด้งักล่าวขา้งตน้จะคาํนวณไดผ้ลตอบแทนที
ผูถ้อืหุน้ตอ้งการ 

(Ke) เท่ากบัรอ้ยละ 11.51 ต่อปี  

แทนค่าตวัแปรในสมการเพื
อคาํนวณหาผลตอบแทนที
ผูถ้อืหุน้ตอ้งการ 

 Ke = Rf   +   β( Rm  –  Rf ) 

  = 11.51% 

แต่เนื
องจากบรษิทัฯยงัไม่ไดเ้ป็นบรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ผูถ้อืหุน้ย่อมตอ้งการผลตอบแทนที


สงูขึ4นเพื
อชดเชยความเสี
ยงเนื
องจากการขาดสภาพคล่อง หรอืรวมทั 4งประโยชน์ที
พงึไดร้บั ดงันั 4นที
ปรกึษาฯ จงึได้

ประเมนิผลตอบแทนที
คาดว่าจะสงูขึ4นกว่ากลุ่มบรษิทัที
อยู่ในตลาดหลกัทรพัย ์ จงึปรบัอตัราผลตอบแทนของผูถ้อืหุน้ 

(Ke) เพิ
มขึ4นในอตัรารอ้ยละ 20 (อา้งองิจาก “The Discount Rate in Valuing Privately Held Companies”    โดย 

Juana Alonso Canadas และ Alfonso A. Rojo Ramirez -June 2011 ถงึการคาํนวณผลตอบแทนที
ผูล้งทุนตอ้งการ 

โดยใชแ้บบคาํนวณของ AECA’s Discount Rate )   ดงันั 4นทาํใหค้่า WACC หลงัจากมกีารปรบัอตัราผลตอบแทนของผู้

ถอืหุน้เพิ
มขึ4นดงัรายละเอยีดต่อไปนี4 

แทนค่าตวัแปรในสมการเพื
อคาํนวณหาผลตอบแทนที
ผูถ้อืหุน้ตอ้งการ 

 Ke = {Rf   +   β( Rm  –  Rf )}*(1+20%) 

  = 13.81% 

แทนค่าตวัแปรในสมการเพื
อคาํนวณหาอตัราตน้ทุนถวัเฉลี
ยถ่วงนํ4าหนัก 

 WACC = (D/(D+E))* Kd* (1-T) + (E/(D+E)) *Ke 

  = 6.63% 

 

ตารางที� 5.10  ผลการประมาณการทางการเงิน (ปี 2563 – 31 มกราคม 2588)  

(หน่วย : ล้านบาท) 2561A 2562A   2563    2564 2565 2566 2567 2568   2569 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 130.77 135.15 47.15  96.44  158.09  181.42  208.24  239.07  274.51  

รายไดอ้ื
นๆ 0.53 0.15 0.33  0.33  0.33  0.34  0.34  0.34  0.35  

รายได้รวม 131.29 135.30 47.48  96.77  158.42  181.76  208.58  239.41  274.85  

ตน้ทุนบรกิาร 88.30 87.18 61.13  77.25  88.05  87.35  93.25  100.96  108.61  

ค่าใชจ้่ายในการขาย 9.95 11.42 4.93  9.18  11.56  12.61  13.80  15.14  16.66  

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 58.98 58.91 45.18  57.25  60.41  62.53  65.14  68.01  71.18  

รวมค่าใช้จ่าย 157.23 157.51 111.24  143.69  160.03  162.49  172.19  184.11  196.45  
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(หน่วย : ล้านบาท) 2561A 2562A   2563    2564 2565 2566 2567 2568   2569 

กาํไรก่อนหกัดอกเบี.ยจ่ายและ

ภาษี 
(25.93) (22.21) (63.75) (46.92) (1.60) 19.27  36.39  55.30  78.40  

ดอกเบี4ยจ่าย 14.23  14.34  23.72  24.70  25.26  23.97  21.13  17.02  12.92  

กาํไรก่อนหกัภาษี (40.17) (36.55) (87.47) (71.62) (26.86) (4.71) 15.27  38.28  65.48  

ค่าใชจ้่ายภาษ ี 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (40.17) (36.55) (87.47) (71.62) (26.86) (4.71) 15.27  38.28  65.48  

           

กําไรสุทธจิากการดาํเนินงานก่อน

ภาษ ี 
- - (15.94) (46.92) (1.60) 19.27  36.39  55.30  78.40  

+ ค่าเสื
อมราคา - - 10.51  40.86  38.35  32.20  32.20  33.20  33.20  

+ ภาษ ี - - 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

(เพิ
ม)/ลด เงนิทุนหมุนเวยีน - - (0.64) 1.05  0.17  0.23  22.54  22.51  0.08  

กระแสเงินสดสุทธิจากการ

ดาํเนินงาน 
- - (6.07) (5.01) 36.92  51.70  91.13  111.01  111.68  

กระแสเงินสดสุทธิ จากการลงทุน - - 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  (10.00) 0.00  

 มูลค่าของกระแสเงินสดอิสระ

ของกิจการ (FCFF) 
- - (6.07) (5.01) 36.92  51.70  91.13  101.01  111.68  

 

(หน่วย : ล้านบาท) 2570 2571 2572 2573 2574   2575 2576 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 288.23  302.64  317.78  333.66  350.35  367.87  386.26  

รายไดอ้ื
นๆ 0.35  0.35  0.36  0.36  0.37  0.37  0.37  

รายได้รวม 288.58  303.00  318.13  334.03  350.71  368.23  386.63  

ตน้ทุนบรกิาร 100.10  101.43  104.98  109.84  113.88  118.10  122.53  

ค่าใชจ้่ายในการขาย 17.36  18.10  18.87  19.67  20.50  21.38  22.29  

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 73.15  75.14  77.23  79.39  81.64  83.97  86.39  

รวมค่าใช้จ่าย 190.61  194.67  201.07  208.89  216.02  223.45  231.21  

กาํไรก่อนหกัดอกเบี.ยจ่ายและภาษี 97.98  108.33  117.07  125.13  134.70  144.78  155.42  

ดอกเบี4ยจ่าย 10.38  5.19  1.12  0.00  0.00  0.00  0.00  

กาํไรก่อนหกัภาษี 87.59  103.13  115.94  125.13  134.70  144.78  155.42  

ค่าใชจ้่ายภาษ ี 11.21  34.89  23.19  25.03  26.94  28.96  31.08  

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 76.39  68.25  92.75  100.11  107.76  115.83  124.34  

         

กําไรสุทธจิากการดาํเนินงานก่อนภาษ ี 97.98  108.33  117.07  125.13  134.70  144.78  155.42  

+ ค่าเสื
อมราคา 21.35  19.14  19.00  20.00  20.00  20.00  20.00  

+ ภาษ ี (11.21) (34.89) (23.19) (25.03) (26.94) (28.96) (31.08) 
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(หน่วย : ล้านบาท) 2570 2571 2572 2573 2574   2575 2576 

(เพิ
ม)/ลด เงนิทุนหมุนเวยีน 10.50  0.15  0.09  0.07  0.10  0.10  0.10  

กระแสเงินสดสุทธิจากการดาํเนินงาน 118.62  92.73  112.97  120.17  127.85  135.92  144.44  

กระแสเงินสดสุทธิ จากการลงทุน (2.00) 0.00  0.00  (10.00) 0.00  0.00  0.00  

 มูลค่าของกระแสเงินสดอิสระของ

กิจการ (FCFF) 
116.62  92.73  112.97  110.17  127.85  135.92  144.44  

 

(หน่วย : ล้านบาท) 2577 2578 2579 2580   2581 2582 2583 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 405.57  425.85  447.14  469.50  492.98  517.62  543.51  

รายไดอ้ื
นๆ 0.38  0.38  0.38  0.39  0.39  0.40  0.40  

รายได้รวม 405.95  426.23  447.53  469.89  493.37  518.02  543.90  

ตน้ทุนบรกิาร 127.16  132.00  137.07  142.38  147.94  153.76  159.85  

ค่าใชจ้่ายในการขาย 23.25  24.25  25.29  26.38  27.52  28.71  29.96  

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 88.91  91.52  94.24  97.06  99.99  103.04  106.21  

รวมค่าใช้จ่าย 239.31  247.77  256.60  265.82  275.45  285.51  296.01  

กาํไรก่อนหกัดอกเบี.ยจ่ายและภาษี 166.64  178.46  190.93  204.07  217.92  232.51  247.89  

ดอกเบี4ยจ่าย 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  

กาํไรก่อนหกัภาษี 166.64  178.46  190.93  204.07  217.92  232.51  247.89  

ค่าใชจ้่ายภาษ ี 33.33  35.69  38.19  40.81  43.58  46.50  49.58  

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 133.31  142.77  152.74  163.25  174.33  186.01  198.31  

         

กําไรสุทธจิากการดาํเนินงานก่อนภาษ ี 166.64  178.46  190.93  204.07  217.92  232.51  247.89  

+ ค่าเสื
อมราคา 20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  20.00  

+ ภาษ ี (33.33) (35.69) (38.19) (40.81) (43.58) (46.50) (49.58) 

(เพิ
ม)/ลด เงนิทุนหมุนเวยีน 0.11  0.11  0.11  0.11  0.12  0.12  0.13  

กระแสเงินสดสุทธิจากการดาํเนินงาน 153.41  162.88  172.85  183.37  194.45  206.13  218.44  

กระแสเงินสดสุทธิ จากการลงทุน 0.00  (10.00) 0.00  (2.00) 0.00  0.00  (10.00) 

 มูลค่าของกระแสเงินสดอิสระของ

กิจการ (FCFF) 
153.41  152.88  172.85  181.37  194.45  206.13  208.44  

 

(หน่วย : ล้านบาท) 2584 2585 2586 2587 
2588 

(ม.ค) 
  

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 570.68  599.21  629.17  660.63  58.83    

รายไดอ้ื
นๆ 0.40  0.41  0.41  0.42  0.03    

รายได้รวม 571.08  599.62  629.59  661.05  58.86   

ตน้ทุนบรกิาร 166.23  172.90  179.89  187.21  16.35   
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(หน่วย : ล้านบาท) 2584 2585 2586 2587 
2588 

(ม.ค) 
  

ค่าใชจ้่ายในการขาย 31.26  32.62  34.04  35.53  3.13    

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 109.51  112.93  116.50  120.21  181.42   

รวมค่าใช้จ่าย 306.99  318.46  330.44  342.96  200.90   

กาํไรก่อนหกัดอกเบี.ยจ่ายและภาษี 264.09  281.17  299.15  318.09  (142.04)   

ดอกเบี4ยจ่าย 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00    

กาํไรก่อนหกัภาษี 264.09  281.17  299.15  318.09  (142.04)   

ค่าใชจ้่ายภาษ ี 52.82  56.23  59.83  63.62  0.00   

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ 211.28  224.93  239.32  254.47  (142.04)   

         

กําไรสุทธจิากการดาํเนินงานก่อนภาษ ี 264.09  281.17  299.15  318.09  (142.04)   

+ ค่าเสื
อมราคา 20.00  20.00  20.00  20.00  1.58   

+ ภาษ ี (52.82) (56.23) (59.83) (63.62) 0.00   

+ ขาดทุนจากโอนทรพัยส์นิตามสญัญาเช่า - - - - 171.04   

(เพิ
ม)/ลด เงนิทุนหมุนเวยีน 0.13  0.13  0.14  0.14  (23.64)   

กระแสเงินสดสุทธิจากการดาํเนินงาน 231.40  245.06  259.45  274.61  6.95   

กระแสเงินสดสุทธิ จากการลงทุน 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00    

 มูลค่าของกระแสเงินสดอิสระของ

กิจการ (FCFF) 
231.40  245.06  259.45  274.61  6.95   

รวมมูลค่าปัจจบุนัของกระแสเงินสด

อิสระของกิจการ 
1,371.92 ลา้นบาท  

 
+ เงินสด ณ วนัที� 31 ธ.ค. 62 18.62 ลา้นบาท   

- ภาระหนี.สิน ณ 31 ธ.ค. 62 555.91 ลา้นบาท   

มูลค่าบริษทั คงเหลือ ส่วนของผู้ถือหุ้น 834.63 
ล้าน

บาท 
 

 

สดัส่วนการถือหุ้น 40%    

มูลค่ากิจการตามสดัส่วน 333.85 
ล้าน

บาท 
 

 

 

จากประมาณการกระแสเงินสดของ Wealth Ventures ที
ได้จากการกําหนดสมมติฐานต่างๆ ข้างต้น ที
ปรึกษาได้

ประมาณการโดยนํากระแสเงนิสดจากการดําเนินงานและหกักระแสเงนิสดจากการลงทุน ซึ
งมมีูลค่าการลงทุน 10 ล้าน

บาท ทุก 5 ปี   สามารถคาํนวณหามลูค่าปัจจุบนัสุทธขิองกระแสเงนิสดที
ไดจ้ากมลูค่ากจิการของ Wealth Ventures ได้

เท่ากบั 834.63 ล้านบาท และคดิตามสดัส่วนการถือหุ้นรอ้ยละ 40 ของจํานวนหุ้นที
ชําระแล้ว ได้เท่ากบั 333.85 ล้าน

บาท 
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5.6  การวิเคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) 

การประเมนิมูลค่ากิจการของ Wealth Ventures จะถูกต้องหรอืมีมูลค่าใกล้เคียงความเป็นจรงินั 4น ขึ4นอยู่กับ

ความถูกต้องและความเหมาะสมของสมมติฐานที
ใช้ในการประมาณการทางการเงนิ และแผนการดําเนินธุรกิจและ

นโยบายการบรหิารงานในอนาคต ภายใต้สภาวะเศรษฐกจิและสถานการณ์ปัจจุบนั ดงันั 4น หากมเีหตุการณ์ที
ส่งผลให้

เกิดการเปลี
ยนแปลงใดๆ เกี
ยวกับสภาวะเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และนโยบายของรัฐบาลที


เปลี
ยนแปลงไป อาจทาํใหป้ระมาณการที
กําหนดขึ4นภายใตส้มมตฐิานที
กล่าวมาขา้งตน้เปลี
ยนแปลงไปอย่างมนีัยสาํคญั 

และอาจส่งผลกระทบใหม้ลูค่ากจิการ  ที
ประเมนิไดเ้ปลี
ยนแปลงไปดว้ยเช่นกนั 

ดว้ยสาเหตุและปัจจยัต่างๆ ที
อาจเกดิการเปลี
ยนแปลงและอาจส่งผลกระทบกบัการประเมนิมูลค่ากจิการของ 

Wealth Ventures ที
ปรกึษาฯ จงึไดท้ําการวเิคราะห์ความไว (Sensitivity Analysis) ของการประเมนิมูลค่ากจิการของ 

Wealth Ventures  เพื
อศกึษาถึงผลกระทบโดยปัจจยัต่างๆ ที
อาจเกิดการเปลี
ยนแปลง โดยศึกษาและวเิคราะห์การ

เปลี
ยนแปลงของมูลค่ากิจการของ Wealth Ventures ซึ
งสามารถสรุปผลการวเิคราะห์ความไวของการประเมนิมูลค่า

กจิการของ Wealth Ventures ดว้ยวธิส่ีวนลดกระแสเงนิสด ไดด้งันี4 

5.6.1 การเปลี
ยนแปลงของอตัราส่วนลด (Discount Rate) 

ตารางที� 5.6 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ความไวตามการเปลี�ยนแปลงของ อตัราถั �วเฉลี�ยนํ.าหนักของทุน 

(WACC) 

อตัราถวัเฉลี�ยถว่งนํ.าหนักของทุน

(WACC) 

มูลค่ารวม บริษทั Wealth 

Ventures  

(ล้านบาท) 

มูลค่ากิจการของ Wealth 

Ventures – ส่วนของผู้ถือหุ้น ตาม

สดัส่วนร้อยละ 40 ของจาํนวนหุ้น

ที�ชาํระแลว้  

(ล้านบาท) 

WACC – 0.50% 924.54 369.82 

WACC 834.63 333.85 

WACC + 0.50% 751.78 300.71 

จากการวเิคราะหค์วามไว (Sensitivity Analysis) ของการประเมนิมลูค่ากจิการของ Wealth Ventures  โดยการ

เปลี
ยนแปลงของอตัราถวัเฉลี
ยถ่วงนํ4าหนักของทุน (WACC) เพื
อมาคดิมูลค่ากจิการของ Wealth Ventures  จากการ

คาํนวณจะได้มูลค่ากิจการ-ส่วนของผู้ถือหุ้นระหว่าง 751.78 – 924.54 ล้านบาท และ มูลค่ากิจการของ Wealth 

Ventures – ส่วนของผู้ถือหุ้น ตามสดัส่วนร้อยละ 40 ของจาํนวนหุ้นที�ชําระแล้ว ได้เท่ากบั 300.71 – 369.82 

ล้านบาท 

 

5.6.2 การเปลี
ยนแปลงของอตัราการเขา้พกั (Occupancy Rate) 

 

ตารางที� 5.7 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ความไวตามการเปลี�ยนแปลงของอตัราการเข้าพกั (Occupancy 

Rate) 
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อตัราการเข้าพกั (Occupancy 

Rate)  

มูลค่ารวม บริษทั Wealth 

Ventures  

(ล้านบาท) 

มูลค่ากิจการของ Wealth 

Ventures – ส่วนของผู้ถือหุ้น ตาม

สดัส่วนร้อยละ 40 ของจาํนวนหุ้น

ที�ชาํระแลว้  

(ล้านบาท) 

Occupancy Rate -5% 645.18 – 804.39 258.07 – 321.75 

Occupancy Rate เท่ากบั 82.17% 751.78 – 924.54 300.71 – 369.82 

Occupancy Rate +5% 857.58 – 1,043.85 343.03 – 417.54 

จากการวเิคราะหค์วามไว (Sensitivity Analysis) ของการประเมนิมลูค่ากจิการของ Wealth Ventures  โดยการ

เปลี
ยนแปลงของอัตราการเข้าพัก (Occupancy Rate) เพิ
มและลด ร้อยละ 5 เพื
อมาคิดมูลค่ากิจการของ Wealth 

Ventures  จากการคํานวณจะได้มูลค่ากิจการ-ส่วนของผู้ถือหุ้นระหว่าง 645.18 – 1,043.85 ล้านบาท  และ 

มูลค่ากิจการของ Wealth Ventures – ส่วนของผู้ถือหุ้น ตามสดัส่วนร้อยละ 40 ของจาํนวนหุ้นที�ชาํระแล้ว ได้

เท่ากบั 258.07 – 417.54 ล้านบาท 

 

5.6.3 การเปลี
ยนแปลงของราคาหอ้งพกัเฉลี
ยต่อหอ้ง (Average Daily Rate: ADR) 

ตารางที� 5.8 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ความไวตามการเปลี�ยนแปลงของราคาห้องพกัเฉลี�ยต่อห้อง (ADR) 

อตัราการเข้าพกั (Occupancy 

Rate)  

มูลค่ารวม บริษทั Wealth 

Ventures  

(ล้านบาท) 

มูลค่ากิจการของ Wealth 

Ventures – ส่วนของผู้ถือหุ้น ตาม

สดัส่วนร้อยละ 40 ของจาํนวนหุ้น

ที�ชาํระแลว้  

(ล้านบาท) 

ADR -5% 658.35 – 819.57 263.34 – 327.83 

ADR เท่ากบั 1,549 บาท 751.78 – 924.54 300.71 – 369.82 

ADR +5% 844.34 – 1,028.58 337.73 – 411.43 

 

จากการวเิคราะหค์วามไว (Sensitivity Analysis) ของการประเมนิมลูค่ากจิการของ Wealth Ventures  โดยการ

เปลี
ยนแปลงของราคาหอ้งพกัเฉลี
ยต่อหอ้ง (Average Daily Rate: ADR) เพิ
มและลด รอ้ยละ 5 เพื
อมาคดิมลูค่ากจิการ

ของ Wealth Ventures  จากการคาํนวณจะได้มูลค่ากิจการ-ส่วนของผู้ถือหุ้นระหว่าง 658.35 – 1,028.58 ล้าน

บาท  และ มูลค่ากิจการของ Wealth Ventures – ส่วนของผู้ถือหุ้น ตามสดัส่วนร้อยละ 40 ของจาํนวนหุ้นที�

ชาํระแล้ว ได้เท่ากบั 263.34 – 411.43 ล้านบาท 

 

5.6.4 กรณีที
การแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 ดขีึ4นภายในสิ4นปี 2563 และปี 2564 สถานการณ์กลบัเป็น

ปกต ิ

 กรณีที
การแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 ดขีึ4น ซึ
งตั 4งอยูบ่นสมมตฐิานว่าจะสามารถดาํเนินงานเตม็ปีดว้ย

อตัราการเขา้พกัของปี 2563 และคาดว่าจะเขา้สู่สถานการณ์ปกตติั 4งแต่ปี 2564 โดยกําหนดใหเ้ท่ากบัรอ้ยละ 82.17 

และคงที
ตลอดระยะเวลาประมาณการ ตามหลกั Conservative 
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ตารางที� 5.9 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ความไวกรณีที�การแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 

รายการ  

มูลค่ารวม บริษทั Wealth 

Ventures  

(ล้านบาท) 

มูลค่ากิจการของ Wealth 

Ventures – ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ตามสดัส่วนร้อยละ 40 ของ

จาํนวนหุ้นที�ชาํระแล้ว 

(ล้านบาท) 

กรณีที
การแพร่ระบาดของไวรสั 

COVID-19 ดขีึ4นภายในสิ4นปี 2563 

872.33 – 1,056.79 348.93 – 422.71 

 

จากการวเิคราะหค์วามไว (Sensitivity Analysis) ของการประเมนิมลูค่ากจิการของ Wealth Ventures  โดยการ

เปลี
ยนแปลงกรณีที
การแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 เพื
อมาคิดมูลค่ากิจการของ Wealth Ventures  จากการ

คํานวณจะได้มูลค่ากิจการ-ส่วนของผู้ถือหุ้นระหว่าง 872.33 – 1,056.79  ล้านบาท และมูลค่ากิจการของ 

Wealth Ventures – ส่วนของผู้ถือหุ้น ตามสดัส่วนร้อยละ 40 ของจาํนวนหุ้นที�ชําระแล้ว ได้เท่ากบั 348.93 – 

422.71 ล้านบาท 

 

5.6.5 กรณีที
 Wealth Ventures ไดร้บัการต่อสญัญาสทิธกิารเช่ากบัการรถไฟแห่งประเทศไทย อกี 30 ปี  

ภายใต้สมมติฐานการดําเนินงานต่อเนื
องจากปี 2588 โดยให้อตัราค่าห้องพกั และรายได้จากการจดัประชุม/

สมัมนาต่อคน ปรบัเพิ
มรอ้ยละ 1 ต่อปี อ้างองิตามอตัราเงนิเฟ้อเฉลี
ยยอ้นหลงั 10 ของประเทศไทย ขอ้มูลจากธนาคาร

แห่งประเทศไทย 

ตารางที� 5.10 ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ความไวกรณีที�ได้รบัการต่อสญัญาสิทธิการเช่ากบัการรถไฟแห่ง

ประเทศไทย  

รายการ  

มูลค่ารวม บริษทั Wealth 

Ventures  

(ล้านบาท)  

มูลค่ากิจการของ Wealth 

Ventures – ส่วนของผู้ถือหุ้น ตาม

สดัส่วนร้อยละ 40 ของจาํนวนหุ้น

ที�ชาํระแลว้ 

(ล้านบาท) 

ไดร้บัการต่อสญัญาสทิธกิารเช่ากบั

การรถไฟแห่งประเทศไทย 30 ปี 

1,422.47 – 1,857.92 568.99 – 743.17 

 

จากการวเิคราะหค์วามไว (Sensitivity Analysis) ของการประเมนิมลูค่ากจิการของ Wealth Ventures  โดยการ

เปลี
ยนแปลงไดร้บัการต่อสทิธกิารเช่ากบัการรถไฟแห่งประเทศไทยอกี 30 ปี ภายใต้สมมตฐิานอื
นๆ คงเดมิ และปรบั

อตัราการเพิ
มขึ4นของรายไดค้่าหอ้งพกั ตั 4งแต่ปีที
 26 เป็นตน้ไปเหลอืรอ้ยละ 1 ต่อปี ตามอตัราเงนิเฟ้อเฉลี
ยยอ้นหลงั 10 

ปี เพื
อมาคดิมูลค่ากจิการของ Wealth Ventures  จากการคาํนวณจะได้มูลค่ากิจการ-ส่วนของผู้ถือหุ้นระหว่าง  

1,422.27 – 1,857.92 ล้านบาท และมูลค่ากิจการของ Wealth Ventures – ส่วนของผู้ถือหุ้น ตามสดัส่วนร้อยละ 

40 ของจาํนวนหุ้นที�ชาํระแล้ว ได้เท่ากบั 568.99 – 743.17 ล้านบาท 
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5.7 สรปุผลการประเมินมูลค่ากิจการ 

จากการประเมนิมลูค่ากจิการของ Wealth Ventures  จะไดผ้ลสรุปดงันี4 

สรปุวิธีการประเมินมูลค่ากิจการ  

มูลค่ากิจการของ 

Wealth Ventures – 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

มูลค่ากิจการของ 

Wealth Ventures – 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น ตาม

สดัส่วนร้อยละ 40 ของ

จาํนวนหุ้นที�ชาํระแล้ว 

มูลค่ากิจการของ 

Wealth Ventures – 

ส่วนของผู้ถอืหุ้นตาม

สดัส่วนร้อยละ 40 

ของจาํนวนหุ้นที�

ชาํระแลว้ รวมกบั

สิทธิเรียกร้องในหนี.

เงินกู้  

(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) 

 1. วธิมีลูค่ากจิการตามบญัช ี(Book 

Value Approach)  
235.68 94.27 232.72 

 2. วธิปีรบัปรุงมลูค่ากจิการตาม

บญัช ี(Adjusted Book Value 

Approach) 

1,123.35 – 1,217.29  449.34 – 486.92  587.79 – 625.37 

 3. วธิอีตัราส่วนราคาต่อมลูค่าตาม

บญัช ี(Price to Book Value 

Approach) 

297.81 – 383.89 119.12 – 153.55   257.57 – 292.00 

 4. วธิอีตัราส่วนราคาต่อกําไรตอ่หุน้ 

(Price to Earnings per Share 

Ratio Approach)  

ไม่สามารถคาํนวณได ้

 5. วธิมีลูค่าปัจจุบนัสุทธขิองกระแส

เงนิสด (Discounted Cash Flow 

Approach) 

751.78 – 924.54 300.71 – 369.82 439.16 – 508.27 

 

สรปุความเหน็ของที�ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี�ยวกบัการประเมินมูลค่ากิจการของ Wealth Ventures  

1.การประเมินมูลค่าตามบญัชี (Book Value Approach)  

การประเมนิวธิมีูลค่าตามบญัช ีจะสะทอ้นถงึมลูค่าตามบญัชขีองกจิการ  ณ เวลาใดเวลาหนึ
ง โดยพจิารณาจาก

ขอ้มูลในอดตีตามงบการเงนิที
ตรวจสอบแลว้ของบรษิทัฯ โดยมูลค่ากจิการที
คาํนวณไดจ้ากวธินีี4อาจจะไม่ไดส้ะทอ้นถงึ

มลูค่าที
แทจ้รงิของสนิทรพัย์ ณ เวลานั 4น เพราะสนิทรพัย์บางรายการอาจเป็นสนิทรพัย์ที
ไดม้กีารบนัทกึตามมูลค่าการ

ลงทุนที
นานมาแล้ว ปัจจุบนัอาจมีมูลค่าเพิ
มขึ4นหรอืลดลง อีกทั 4งการประเมินมูลค่ากิจการตามมูลค่าทางบญัชมีิได้

สะทอ้นและคาํนึงถงึผลการดาํเนินงานของWealth Ventures  

 ดงันั 4นที
ปรกึษาฯ จึงเห็นว่าวธิกีารประเมินมูลค่าทางบญัชี เป็นวธิีที
ไม่เหมาะสมสําหรบัการประเมนิมูลค่า

กจิการของ Wealth Ventures  
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2. การประเมินมูลค่าวิธีการปรบัปรงุมูลค่าทรพัยสิ์นทางบญัชี (Adjust Book Value Approach) 

การประเมนิวธิปีรบัปรุงมลูค่าทางบญัช ีซึ
งใชว้ธิกีารประเมนิ โดยปรบัปรุงมูลค่าทรพัย์สนิตามผูป้ระเมนิอสิระฯ 

และปรบัปรุงมูลค่าทางบญัช ีจากการสอบทานงบการเงนิ (Accounting Due Diligence) ของนายธนัท วรเศรษฐศกัดิ � 

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแห่งประเทศไทยเลขทะเบยีน 11197 (“ผูต้รวจสอบ”) และสําหรบัที
ดนิ และสิ
งปลูกสรา้ง โดยใช้

วธิรีายได ้(Income Approach) แบบคดิลดกระแสเงนิสด เป็นวธิปีระเมนิ 

อย่างไรกต็ามวธิปีรบัปรุงมูลค่าทางบญัชดีงักล่าว อ้างองิจากการประเมนิราคาทรพัยส์นิ ที
ผูป้ระเมนิเลอืกใชว้ธิ ี

Income Approach ซึ
งประเมนิตามสมมตฐิานที
โรงแรมเมอรเ์คยีว มกักะสนั จะมรีายไดต้่อหอ้งพกัเท่ากบัค่าเฉลี
ยของ

อุตสาหกรรม ซึ
งสูงกว่ารายไดเ้ฉลี
ยต่อห้องในอดตี ซึ
งที
ปรกึษาฯ เหน็ว่า อาจจะไม่สอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจุบนั 

และอนาคตอนัใกล้ ซึ
งธุรกิจโรงแรม และเศรษฐกิจของประเทศไทย ได้รบัผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรสั  

COVID-19 จงึเหน็ว่าการประเมนิมูลค่ากจิการดว้ยวธินีี4 อาจจะไม่สะทอ้นมูลค่าที
แทจ้รงิของ Wealth Ventures ดงันั 4น 

ที
ปรกึษาฯ มคีวามเห็นว่าการประเมนิมูลค่ากิจการดว้ยวธิปีรบัปรุงมูลค่าทางบญัชจีงึอาจเป็นวธิทีี
ยงั ไม่เหมาะสมใน

การประเมนิมลูค่ากจิการในครั 4งนี4 

3. การประเมินมูลค่าวิธีอตัราส่วนราคาต่อมูลค่าตามบญัชี (Price to Book Value Approach) 

การประเมนิวธินีี4 เป็นการประเมนิมูลค่ากจิการโดยอ้างองิอตัราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบญัชเีฉลี
ย (P/BV 

Ratio) เฉลี
ยยอ้นหลงัของบรษิทัในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยที
ประกอบกจิการใกลเ้คยีงกบับรษิทัในหมวดธุรกจิ

บริการ/การท่องเที
ยวและสนัทนาการ 10 บรษิัทที
ดําเนินธุรกิจใกล้เคยีงกับ Wealth Ventures ได้แก่ บรษิัท เอเชีย

โฮเต็ล จํากัด (มหาชน) (ASIA) บรษิัท โรงแรมเซ็นทรลัพลาซา จํากดั (มหาชน) (CENTEL) บรษิัท ดุสติธานี จํากัด 

(มหาชน) (DTC) บรษิทั ด ิเอราวณั กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  (ERW) บรษิทั แกรนด ์แอสเสท โฮเทลส ์แอนด ์พรอพเพอร์

ตี4 จํากดั(มหาชน) (GRAND) บรษิัท ลากูน่า รสีอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จํากดั (มหาชน) (LRH) บรษิัท แมนดารนิโฮเต็ล 

จาํกดั (มหาชน) (MANRIN) บรษิทั โอเอชทแีอล จํากดั (มหาชน) (OHTL) บรษิทั โรงแรมรอยลั ออคดิ (ประเทศไทย) 

จํากัด (มหาชน) (ROH) และบริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จํากัด (มหาชน)  (SHANG) ซึ
งการใช้อตัราส่วน P/BV ของ

บรษิทัขา้งตน้มาใชอ้า้งองิในการคาํนวณมลูค่ากจิการอาจสะทอ้นมลูค่ากจิการของบรษิทัไดเ้นื
องจากราคาหุน้ของบรษิทั

ในตลาดหลกัทรพัย์เป็นมูลค่ากจิการที
สะทอ้นถงึการรบัรูข้า่วสารในดา้นต่างๆ ที
เกี
ยวขอ้ง อาทเิช่น ภาวะอุตสาหกรรม 

การแขง่ขนัในอุตสาหกรรมที
บรษิทัดาํเนินธุรกจิอยู่ รวมถงึสภาพเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศและเศรษฐกจิโลกได ้ 

อย่างไรก็ตามการนํามูลค่าตามบญัชขีองบรษิทัมาคํานวณมูลค่ากจิการตามวธิอีตัราส่วน P/BV อาจจะยงัไม่มี

ความเหมาะสมเพยีงพอ เนื
องจากบรษิทัที
นําอตัราส่วน P/BV มาเปรยีบเทยีบอาจมกีารบรหิารจดัการ โครงสรา้งธุรกจิ 

และโครงสร้างทางการเงนิแตกต่างจากบรษิัท ประกอบกบัมูลค่าตามบญัชขีองบรษิัท ที
นํามาใช้ในการคํานวณมูลค่า

กจิการไม่ได้คํานึงถงึความสามารถในการดําเนินธุรกจิ ผลประกอบการ การบรหิารจดัการองค์กร แผนการลงทุนและ

ดําเนินธุรกจิ ตลอดจนแนวโน้มของภาวะเศรษฐกจิและภาวะอุตสาหกรรมในอนาคตของกลุ่มบรษิัท ดงันั 4นที
ปรกึษาฯ  

จงึเหน็ว่าวธินีี4ไม่เหมาะสมสาํหรบัการประเมนิมลูค่ากจิการของ Wealth Ventures  

 

4. การประเมินมูลค่าวิธีอัตราส่วนราคาต่อกําไรต่อหุ้น (Price to Earnings per Share Ratio 

Approach) 

การประเมนิวธินีี4 เป็นวธิทีี
การนําอตัราส่วนราคาต่อกําไรต่อหุน้ (P/E Ratio) เฉลี
ยยอ้นหลงัของบรษิทัในตลาด

หลกัทรพัย์ที
ดําเนินธุรกิจที
ใกล้เคยีงกบับรษิัท มาคํานวณมูลค่ากิจการของบรษิัท เช่นเดยีวกบัวธิอีตัราส่วนราคาต่อ

มูลค่าตามบญัช ี(P/BV Ratio) เนื
องจากบรษิัทจดทะเบยีนที
นํามาเปรยีบเทยีบมขีนาดทรพัย์สนิ และธุรกิจที
ใหญ่กว่า 
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Wealth Ventures นอกจากนี4 เนื
องจากผลการดําเนินงานของ Wealth Ventures ขาดทุน ทําใหไ้ม่สามารถคํานวณได้ 

จงึทาํใหก้ารเมนิดว้ยวธิไีม่เหมาะสม 

5. การประเมินมูลค่าตามวิธีมูลค่าปัจจุบ ันของกระแสเงินสดสุทธิ (Discounted Cash Flow 

Approach) 

การประเมนิด้วยวธินีี4  เป็นการประเมนิมูลค่ากจิการของ Wealth Ventures โดยคํานึงถงึการดําเนินธุรกจิของ

กจิการและแนวโน้มภาวะเศรษฐกจิต่อเนื
องไปในอนาคต ทั 4งในเรื
องความสามารถในการสรา้งรายได ้การประมาณการ

ค่าใชจ้่าย ผลการดาํเนินงานและกระแสเงนิสดสุทธ ิโดยการหามลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดจากการดาํเนินงานที
คาด

ว่าจะได้รบัในอนาคต โดยการคดิลดกระแสเงนิสดอิสระ (Free Cash Flow) ที
บรษิัทฯ คาดว่าจะได้รบัจากการจดัทํา

ประมาณการทางการเงนิดว้ยต้นทุนทางการเงนิถวัเฉลี
ยถ่วงนํ4าหนัก (Weighted Average Cost of Capital : WACC) 

ของ Wealth Ventures เพื
อหามลูค่าปัจจุบนัสุทธขิองมลูค่ากจิการ ซึ
งที
ปรกึษาฯ ไดจ้ดัทาํประมาณการทางการเงนิของ

กจิการ ตั 4งแต่เดอืนตุลาคม 2563 (ซึ
งเป็นช่วงเวลาที
บรษิัทฯ คาดว่าจะเริ
มลงทุนในหุ้นสามญัของ Wealth Ventures)  

จนถงึเดอืน มกราคม ปี 2588 ซึ
งเป็นช่วงสิ4นสุดสญัญาสทิธกิารเช่าที
ดนิกบัการรถไฟแห่งประเทศไทย 

ดังนั 4น ที
ปรึกษาทางการเงินฯ จึงเห็นว่าวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ (Discounted Cash Flow 

Approach) เป็นวธิีที
สะท้อนถึงความสามารถ และศกัยภาพของธุรกิจของบรษิัทในอนาคต  ซึ
งถือว่าเป็น วิธีการที�

เหมาะสมในการเมนิมลูค่ากจิการของ Wealth Ventures ซึ
งมลูค่ากจิการอยู่ระหว่าง 751.78 – 924.54 ลา้นบาท และมี

มลูค่ากจิการตามสดัส่วนที
บรษิทัฯ จะเขา้ทาํรายการที
รอ้ยละ 40 ของจาํนวนหุน้ที
ชาํระแล้วของ Wealth Ventures อยู่

ระหว่าง 300.71– 369.82 ลา้นบาท 

 

การพิจารณาความเหมาะสมของเงื�อนไขเงินกู้ผู้ถือหุ้น ของ Wealth Ventures 

ที
ปรกึษาฯ ไดพ้จิารณาเงื
อนไขสญัญาเงนิกู้จากผูถ้อืหุน้ ที
บรษิทัฯ จะทาํการซื4อสทิธเิรยีกรอ้งในหนี4ดงักล่าว ซึ
ง

มอีตัราดอกเบี4ยรอ้ยละ 3 ต่อปี โดยที
ดอกเบี4ยมกีารชาํระทุกสิ4นปี และสรุปไดด้งันี4 

รายการ

พิจารณา 
รายละเอียด การเปรียบเทียบ ความเหน็ที�ปรึกษาฯ 

อตัรา

ดอกเบี4ย

เงนิใหกู้ ้

รอ้ยละ 3 ต่อ

ปี 

� ตน้ทุนทางการเงนิของบรษิทัฯ ใน

การกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ  

เนื
องจากปี 2562 - ปัจจบุนั บรษิทัฯ ไม่มี

เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ จงึไม่สามารถ

เปรยีบเทยีบตน้ทุนทางการเงนิได ้

  � เมื
อเทยีบกบัอตัราเงนิฝากประจาํ

ธนาคารพาณิชย ์ระยะเวลามากกว่า 

2 ปี ซึ
งปัจจบุนัอยู่ที
ระหว่างรอ้ยละ 

0.75 – 1.20 ต่อปี 

อตัราดอกเบี4ย ตามสญัญาเงนิกูจ้ากผูถ้อื

หุน้ สงูกว่าเงนิฝากธนาคาร เนื
องจากมี

ความเสี
ยงที
มากกว่า อย่างไรกต็าม การ

ซื4อสทิธเิรยีกรอ้งในหนี4ของ Wealth 

Ventures ครั 4งนี4 เป็นเสมอืนการใหเ้งนิกู้

แก่บรษิทัร่วมไม่เกนิสดัส่วนการถอืหุน้ 

เพื
อใชใ้นธุรกจิจงึมวีตัถุประสงคแ์ตกต่าง

จากการฝากเงนิระยะยาว 

  � ณ วนัที
 31 มนีาคม 2563 บรษิทัฯ มี

เงนิใหกู้ย้มืระยะสั 4นแก่บรษิทัย่อย 

โดยมอีตัราดอกเบี4ยรอ้ยละ 2.25 – 

อตัราดอกเบี4ย ตามสญัญาเงนิกูจ้ากผูถ้อื

หุน้ จะอยูใ่นช่วงอตัราเงนิกู ้และเงนิใหกู้้

ระหว่างบรษิทัในเครอืที
รอ้ยละ 2.00 – 
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รายการ

พิจารณา 
รายละเอียด การเปรียบเทียบ ความเหน็ที�ปรึกษาฯ 

5.00 ต่อปี 

� วนัที
 31 มนีาคม 2562 บรษิทัฯ มี

เงนิกูจ้ากบรษิทัย่อยในรปูตั �วสญัญา

ใชเ้งนิระยะเวลา 125 – 365 วนั 

อตัราดอกเบี4ยรอ้ยละ 2 ต่อปี  

5.00 ต่อปี  

  � ระดบัความเสี
ยง จากการใหกู้แ้ก่ 

Wealth Ventures ซึ
งเป็นบรษิทัร่วม 

เมื
อเทยีบกบับรษิทัย่อย  

- มีความเสี
ยงสูงกว่าการให้กู้แก่บริษัท

ย่อย ที
บรษิัทฯ จะมีอํานาจควบคุม แต่

ตํ
ากว่าการใหกู้แ้ก่บุคคลภายนอก 

- อย่ า ง ไรก็ ต าม  บ ริษั ท ฯ  มี ก าร ส่ ง

กรรมการเป็นตวัแทน และมกีรรมการที


มีอํานาจลงนาม 1 คน คู่กับกรรมการ

ของอีกฝ่าย 1 คน ทําให้สามารถมส่ีวน

ร่วมในการบรหิารงาน และทราบผลการ

ดาํเนินงานไดอ้ย่างใกลช้ดิ  

เงื
อนไข

การชาํระ

คนื 

ภายใน 15 

วนั นับตั 4งแต่

ผูใ้หกู้(้ผูใ้หกู้้

ไดแ้ก่ นาย 

ธรรศพลฐ ์

แบเลเวล็ด ์

และบรษิทัฯ 

)แจง้ให้

ทราบ 

โดยชาํระ

ตามสดัส่วน

เจา้หนี4 หรอื

การถอืสทิธิ

เรยีกรอ้งใน

หนี4พรอ้มกนั 

 - เนื
องจากบรษิทัฯ จะเป็นผูถ้อืหุน้ใหญ่ใน

สั ด ส่ ว น ร้ อ ย ล ะ  40 ข อ ง  Wealth 

Ventures และมีกรรมการที
มีอํานาจลง

นามร่วม 1 ท่าน ทําให้สามารถติดตาม

การบริหารงาน และทราบสถานะทาง

การเงนิของ Wealth Ventures ไดอ้ย่าง

ใกล้ชิด โดยหาก Wealth Ventures มี

สภาพคล่องเพยีงพอ หลงัจากชาํระเงนิกู้

สถาบันการเงินหมด หรือได้รับความ

ยินยอมจากสถาบนัการเงนิ ก็สามารถ

เรยีกชาํระเงนิกูจ้ากผูถ้อืหุน้ไดท้นัท ี

- ส่วนดอกเบี4ยจะมกีารชาํระทุกสิ4นปี  

- โดยเงินต้นจะได้รับภายหลัง Wealth 

Ventures ชําระหนี4เงนิกู้สถาบนัการเงนิ

หมดก่อน ซึ
งคาดว่าจะเป็นประมาณปี 

2570 หรืออีกประมาณ  7 ปี นับจาก

วนัที
ลงทุน หรอืไดร้บัอนุมตัจิากสถาบนั

การเงนิ 

การคํ4า

ประกนั 

ไม่กําหนด  อาจมคีวามเสี
ยงเนื
องจากไม่มคีํ4าประกนั 

อย่างไรกต็าม เนื
องจากบรษิทัฯ จะเป็นผู้

ถอืหุน้ใหญใ่นสดัส่วนรอ้ยละ 40 ของ 

Wealth Ventures และมกีรรมการที
มี
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ส่วนที
 5 – หน้า 37 

 

รายการ

พิจารณา 
รายละเอียด การเปรียบเทียบ ความเหน็ที�ปรึกษาฯ 

อํานาจลงนามร่วม 1 ท่าน ทาํใหส้ามารถ

ตดิตามการบรหิารงาน และทราบสถานะ

ทางการเงนิของ Wealth Ventures ได้

อย่างใกลช้ดิ 

 

ดงันั 4น ที
ปรกึษาทางการเงนิฯ จงึเหน็ว่า เงื
อนไขการเป็นเจา้หนี4เงนิกูผู้ถ้อืหุน้ของ Wealth Ventures ที
บรษิทัฯ 

จะไดร้บัสทิธเิรยีกรอ้งในหนี4ดงักล่าว มคีวามเหมาะสม โดยบรษิทัฯ จะไดร้บัเฉพาะดอกเบี4ยทุกปี ส่วนเงนิตน้ จะไดร้บั

ภายหลงั Wealth Ventures ชาํระหนี4เงนิกูส้ถาบนัการเงนิหมดก่อน ซึ
งคาดว่าจะเป็นประมาณปี 2570 หรอือกีประมาณ 

7 ปี นับจากวนัที
ลงทุน หรอืไดร้บัอนุมตัจิากสถาบนัการเงนิ
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ส่วนที
 6 – หน้า 1 

ส่วนที� 6 : สรปุความเหน็ของที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ 

 

สรปุความเหน็ของที�ปรึกษาฯ เกี�ยวกบัการเข้าทาํรายการ 

จากการศกึษาขอ้มลูที
เกี
ยวขอ้งต่างๆ อาท ิ เงื
อนไขต่างๆ ในการเขา้ทาํรายการ ขอ้ดแีละขอ้ดอ้ยในการเขา้ทาํ

รายการ ความเสี
ยงจากการเขา้ทาํรายการ รวมถงึความเหมาะสมของราคาที
เขา้ทาํรายการ โดยสามารถสรุปความเหน็

ของที
ปรกึษาฯ ไดด้งันี4 

ที
ปรกึษาฯ เหน็ว่าการเขา้ทาํรายการในครั 4งนี4 มขีอ้ด ีขอ้เสยี และความเสี
ยงสรุปไดด้งันี4 

ข้อดีของการเข้าทาํรายการ 

1. เป็นการลงทุนในบรษิทัที
เป็นเจา้ของโรงแรมที
ตั 4งอยู่ในทาํเลที
ด ีและมศีกัยภาพในการเตบิโตในอนาคต 

2. ทรพัยส์นิหลกัคอื โรงแรมเมอรเ์คยีว มกักะสนั อยู่ในสภาพดเีนื
องจากเพิ
งก่อสรา้งเสรจ็และเปิดดาํเนินงานได้

เพยีง 3 ปี 

3. สามารถกระจายความเสี
ยงในการประกอบธุรกจิของ NEWS จากเดมิที
พึ
งพาธุรกจิสื
อเป็นหลกั 

ข้อเสียของการเข้าทาํรายการ 

1. เป็นการลงทุนในธุรกจิใหม่ ที
บรษิทัฯ ยงัไม่มปีระสบการณ์ และความชาํนาญ 

2. โรงแรม ตั 4งอยู่บนที
ดนิสทิธกิารเช่าระยะเวลา 28 ปี ซึ
งจะตกเป็นของผูใ้หเ้ช่าที
ดินเมื
อครบสญัญา หากไม่มกีาร

ต่ออายุสญัญาเช่าที
ดนิ 

3. หากธุรกจิของ Wealth Ventures ดําเนินการไม่เป็นไปตามที
คาดหมาย อาจมผีลกระทบต่อการดําเนินงานของ

บรษิทัฯโดยรวม โดยธุรกจิโรงแรมจะไดร้บัผลกระทบจากการระบาดของไวรสั COVID-19 

4. บรษิทัฯ จะถอืหุน้ไม่ถงึรอ้ยละ 50 ของจาํนวนหุน้ที
ชาํระแลว้ของ Wealth Ventures 

ข้อดีของการไม่เข้าทาํรายการ 

1. บรษิทัฯ ไม่มคีวามเสี
ยงจากการลงทุนในธุรกจิที
ไม่มปีระสบการณ์ 

2. บรษิทัฯ อาจไม่ตอ้งเพิ
มทุน เพื
อมาลงทุนใน Wealth Ventures 

3. ไม่มคีวามเสี
ยงจากการเขา้ลงทุนในธุรกจิของ Wealth Ventures ในครั 4งนี4 

ข้อเสียของการไม่เข้าทาํรายการ  

1. เสยีโอกาสในการลงทุนในทรพัยส์นิที
มศีกัยภาพ 

2. บรษิทัฯ เสยีโอกาสในการกระจายความเสี
ยงจากการลงทุน 

3. บรษิทัฯ จะมคีวามเสี
ยงจากการอาจไม่ไดร้บัเงนิมดัจาํคนื หรอืไดร้บัช้า 

ความเสี�ยงจากการเข้าทาํรายการ 

1. ความเสี
ยงจากบรษิทัฯ อาจะไม่สามารถหาแหล่งเงนิทุนเพยีงพอในการเขา้ทาํรายการ 

2. ความเสี
ยงจากการถูกรบิเงนิมดัจาํ เนื
องจากไม่สามารถหาเงนิมาชาํระตามสญัญางวดที
 1 ได ้

3. ความเสี
ยงจากค่าเสยีโอกาสในกรณีที
ไม่ไดร้บัเงนิมดัจาํคนื  

4. ความเสี
ยงจากกระแสเงนิสดในอนาคตของ Wealth Ventures อาจไม่เพยีงพอในการชําระคนืเงนิกู้จากผูถ้อืหุน้ 

และจ่ายเงนิปันผล หรอืชาํระไดล่้าชา้ 

5. ความเสี
ยงจากแผนการพฒันาพื4นที
บรเิวณมกักะสนั ไม่เป็นไปตามแผนที
คาดการณ์ไว ้

6. ความเสี
ยงจากการยกเลกิสญัญา หรอืโดนเวนคนืที
ดนิจากการรถไฟแห่งประเทศไทย 

7. ความเสี
ยงจากการระบาดของไวรสั COVID-19 

8. ความเสี
ยงดา้นการบรหิารงาน 

9. ความเสี
ยงจากขอ้จาํกดัการโอนหุน้ 

10. ความเสี
ยงจากการจาํนําหุน้กบัสถาบนัการเงนิ 
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ส่วนที
 6 – หน้า 2 

11. ความเสี
ยงจากผลประโยชน์จากสทิธเิรยีกรอ้งหนี4เงนิกู้ 

12. ความเสี
ยงจากปัจจยัภายนอก 

 

ที
ปรกึษาฯจงึเหน็ว่าจากการพจิารณาถงึขอ้ดขีอ้ดอ้ย ปัจจยัความเสี
ยงต่างๆแลว้ การเขา้ทาํรายการครั 4งนี4มีความ

สมเหตุสมผล 

ส่วนในดา้นความเหมาะสมของราคา ที
ปรกึษาฯ ได้ประเมนิมูลค่ากิจการของ Wealth Ventures ที
ไดจ้ากการ

ประเมนิในแต่ละวธิสีามารถสรุปไดด้งันี4 

สรปุวิธีการประเมินมูลค่ากิจการ  

มูลค่ากิจการของ 

Wealth Ventures – 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 

มูลค่ากิจการของ 

Wealth Ventures 

– ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ตามสดัส่วนร้อยละ 

40 ของจาํนวนหุ้น

ที�ชาํระแลว้ 

มูลค่ากิจการของ Wealth 

Ventures – ส่วนของผู้ถือ

หุ้นตามสดัส่วนร้อยละ 

40 ของจาํนวนหุ้นที�ชาํระ

แล้ว รวมกบัสิทธิ

เรียกร้องในหนี.เงินกู้  

(ล้านบาท) (ล้านบาท) (ล้านบาท) 

 1. วธิมีลูค่ากจิการตามบญัช ี(Book 

Value Approach)  
235.68 94.27 232.72 

 2. วธิปีรบัปรุงมลูค่ากจิการตามบญัช ี

(Adjusted Book Value Approach) 
1,123.35 – 1,217.29  449.34 – 486.92  587.79 – 625.37 

 3. วธิอีตัราส่วนราคาต่อมลูค่าตาม

บญัช ี(Price to Book Value 

Approach) 

297.81 – 383.89 119.12 – 153.55   257.57 – 292.00 

 4. วธิอีตัราส่วนราคาต่อกําไรตอ่หุน้ 

(Price to Earnings per Share Ratio 

Approach)  

ไม่สามารถคาํนวณได ้

 5. วธิมีลูค่าปัจจุบนัสุทธขิองกระแส

เงนิสด (Discounted Cash Flow 

Approach) 

751.78 – 924.54 300.71 – 369.82 439.16 – 508.27 

จากตารางดงักล่าวที
ปรกึษาฯ  สรุปไดว้่าการประเมนิมูลค่ากจิการของ Wealth Ventures ในครั 4งนี4  เหน็ควรใชว้ธิี

มูลค่าปัจจุบนัของกระแสเงนิสดสุทธ ิที
สะท้อนถึงความสามารถ และศกัยภาพของธุรกิจของบรษิัทในอนาคต ซึ
งการ

ประเมนิมูลค่าด้วยวธินีี4 ที
ปรกึษาไดป้ระมาณการตามหลกัการระมดัระวงั ซึ
งได้มูลค่าตามวธิกีระแสเงนิสดสุทธิ เท่ากบั 

753.13 – 926.24 ล้านบาท และมูลค่ากิจการของ Wealth Ventures – ส่วนของผู้ถือหุ้น ตามสดัส่วนร้อยละ 40 ของ

จาํนวนหุน้ที
ชาํระแลว้ ไดเ้ท่ากบั 301.25 – 370.50 ลา้นบาท ซึ
งถา้รวมกบัสทิธเิรยีกรอ้งในหนี4เงนิกู้ จะไดเ้ท่ากบั 439.94 

– 509.23 ลา้นบาท 

 ที
ปรกึษาฯสรุปไดว้่า จากการประเมนิมลูค่ากจิการของ Wealth Ventures ในครั 4งนี4 การที
 NEWS เขา้หุน้ และสทิธิ

เรยีกรอ้งในหนี4ของ Wealth Ventures  เป็นราคาที�ไม่เหมาะสม เนื
องจากการเขา้ทํารายการในครั 4งนี4 ราคาที
 NEWS 

เสนอซื4อหุน้สามญัของ Wealth Ventures ในสดัส่วนไม่เกนิรอ้ยละ 40 ของจาํนวนหุน้ที
ชําระแล้ว ที
มูลค่าไม่เกนิ 421.55 

ลา้นบาท ซึ
งสงูกว่าราคามลูค่ากจิการที
 ที
ปรกึษาฯไดป้ระเมนิราคา ในช่วง 301.25 – 370.50 ลา้นบาท  
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เอกสารแนบ 1 - หน้า 1 

เอกสารแนบ 1 : สรปุข้อมูลของบริษทั นิวส ์เน็ตเวิรค์ คอรป์อเรชั �น จาํกดั (มหาชน) 

 

1. ข้อมูลเบื.องต้น 

ชื�อบริษทั : บรษิทั นิวส ์เน็ตเวริค์ คอรป์อเรชั 
น จาํกดั (มหาชน) (“NEWS”) 

News Network Corporation Public Company Limited 

ชื�อเดิม :  บรษิทั โซลูชั 
น คอนเนอร(์1998) จาํกดั (มหาชน) (“SLC”) 

ลกัษณะการประกอบธรุกิจ : กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจสื
อ และในส่วนบริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้าน

ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0107547000290 

ที�ตั .งบริษทั : เลขที
 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั 4น 18 โซนเอ ซอยเฉยพ่วง ถนน

วภิาวดรีงัสติ แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 

ทุนจดทะเบียน : 200,317,937,992 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 24,626,422,010 หุน้ 

มลูค่าที
ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท (ณ วนัที
 11 กนัยายน 2562) 

ทุนที�ออกและชาํระแล้ว : 67,887,512,226 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 22,489,877,671 หุน้  

มลูค่าหุน้ที
ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท (ณ วนัที
 27 มกราคม 2563) 

 

2. ประวติัความเป็นมา 

กลุ่มบรษิัท นิวส์ เน็ตเวริ์ค คอร์ปอเรชั 
น จํากดั (มหาชน) ประกอบธุรกิจสื
อเป็นธุรกิจหลกั โดยในส่วนบรษิัท 

นิวส ์เน็ตเวริ์ค คอร์ปอเรชั 
น จํากดั (มหาชน) ประกอบธุรกจิการจําหน่าย ตดิตั 4ง และพฒันาระบบสารสนเทศในดา้นของ

ซอฟต์แวร์ ประกอบธุรกิจให้คําปรกึษาพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร (System Integrator) ทั 4งการวาง

ระบบเครอืข่าย (Network) การจดัหาอุปกรณ์ (Hardware) และพฒันาโปรแกรม (Software Development) ตามความ

ต้องการของลูกค้า โดยมีลูกค้าหลกั คือ องค์กรภาครฐัและรฐัวิสาหกิจขนาดใหญ่ ซึ
งบรษิัทฯ มีมาตรฐานการในการ

ใหบ้รกิารลูกคา้สอดคล้องกบัระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 เพื
อเป็นการสรา้งความเชื
อมั 
นในผลติภณัฑ์

และความไวว้างใจในการใหบ้รกิารของบรษิัทฯ เราจงึมคีวามมุ่งมั 
นในการให้บรกิารต่างๆ ให้มคีุณภาพได้มาตรฐาน มี

บรกิารส่งมอบงานที
ตรงเวลาเพื
อสรา้งความพงึพอใจอย่างสงูสุดใหก้บัลูกคา้ โดยใชเ้ทคโนโลยทีี
ทนัสมยัรวมทั 4ง บุคลากรที


มคีุณภาพ มปีระสบการณ์ มคีวามเชี
ยวชาญ มคีวามรู ้ความสามารถ เพื
อสรา้งผลงานที
ดเียี
ยมใหก้บัลูกคา้ ต่อมาบรษิทั

ไดเ้ลง็เหน็ความสําคญัของการเตบิโตของธุรกจิสื
อ แมว้่าในปี 2562 บรษิทัฯ ไดยุ้ตกิารดําเนินการในส่วนธุรกจิโทรทศัน์ก็

ตาม แต่บรษิทัฯ ไดว้างเป้าหมายในการวางกลยุทธในการเป็นผูนํ้าการเป็น content provider บนพื4นฐานของผูเ้ชี
ยวชาญ

ดา้นเทคโนโลยแีละความเป็นมอือาชพีของสื
อมวลชนในกลุ่มสื
อออนไลน์ รวมถงึการแสวงหาธุรกจิใหม่ เพื
อส่งเสรมิความ

มั 
นคงและเสถยีรภาพอย่างยั 
งยนืของบรษิทัฯ ซึ
งอยู่ระหว่างการศกึษาความเป็นไปไดแ้ละความเหมาะสมในการเขา้ลงทุน 

นอกจากนี4บริษัทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาปรบัโครงสร้างธุรกิจเพื
อลดต้นทุนในการดําเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ 

โดยเฉพาะอย่างยิ
งในกจิการที
มกีารยุตกิารดาํเนินการ 

ปัจจุบนั บรษิทัฯ ไดม้ทีุนจดทะเบยีน 200,317,937,992 บาท ทุนชาํระแลว้เป็น 67,887,512,226 บาท 
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2553 - บรษิัทฯ ขยายธุรกิจและเปิดบรษิัทในเครอืเพิ
มขึ4น ได้แก่ บรษิัท สปรงิ คอร์ปอเรชั 
นจํากดั และ

บรษิทัโซลูชั 
น คอนเนอร ์อนิเตอรเ์นชั 
นแนล จาํกดั 

- บริษัทฯ ผ่านการรบัรองจาก BVQI (Thailand) Limited ว่ากระบวนการทํางานของบริษัทได้

มาตรฐาน ISO 9001:2008 

- เดอืนเมษายน บรษิทัเพิ
มทุนจดทะเบยีนจากเดมิ 50,000,000 บาท เป็น 325,000,000 บาท 

- เดอืนตุลาคมเพิ
มทุนเป็น 424,424,386 บาท ซึ
งเป็นการเพิ
มทุนโดยผูถ้อืหุน้กลุ่มเดมิ ซึ
งเป็นทุน

ชาํระแลว้ 303,051,600 บาท เพื
อรองรบัการขยายธุรกจิที
เตบิโตขึ4น 

2554 - เดอืนมกราคม ยา้ยสํานักงานมาที
 เลขที
 333 อาคารเล้าเป้งงว้น 1 ชั 4น 18 โซนเอ ซอยเฉยพ่วง 

ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 10900 เพื
อรองรบัจาํนวนพนักงาน

ของบรษิทัที
เพิ
มขึ4น 

- เดอืนมกราคม บรษิทั สปรงินิวส ์คอรป์อเรชั 
น จาํกดั (บรษิทัย่อย) ซื4อหุน้สามญัใน บรษิทั ร่วมมอื

ร่วมใจ จาํกดั จากผูถ้อืหุน้เดมิ รอ้ยละ 99.99% ของทุนจดทะเบยีนและชาํระแลว้ 

- บรษิัท โซลูชั 
น คอนเนอร์ อินเตอร์เนชั 
นแนล จํากัด (บรษิัทย่อย) ได้จดทะเบยีนเปลี
ยนชื
อเป็น 

บรษิทั ซงิค ์เทคโนโลย ีจาํกดั เมื
อวนัที
 21 กุมภาพนัธ ์2554 

- เดือนมิถุนายน บริษัทลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 424,424,386 บาท เป็น 424,424,384 บาท 

เดอืนกรกฎาคม บรษิทัเพิ
มทุนจดทะเบยีนจากเดมิ 424,424,384 บาท เป็น 2,912,369,800 ซึ
ง

เป็นการเพิ
มทุนโดยผู้ถอืหุ้นกลุ่มเดมิ ซึ
งเป็นทุนชําระแล้ว 1,515,258,000 บาท เพื
อรองรบัการ

ขายธุรกจิที
เตบิโตขึ4น 

- เดอืนกนัยายน บรษิัท สปรงินิวส์ คอร์ปอเรชั 
น จํากดั (บรษิัทย่อย) เพิ
มทุนจดทะเบยีนจากเดมิ 

100 ลา้นบาท เป็น 200 ลา้นบาท ซึ
งเป็นการเพิ
มทุนโดยผูถ้อืหุน้กลุ่มเดมิ 

2555 - เดอืนธนัวาคม บรษิทั สปรงินิวส ์คอรป์อเรชั 
น จาํกดั (บรษิทัย่อย) ลงทุนในบรษิทัใหม่ชื
อ บรษิทั 

สปรงินิวส ์เทเลวชิั 
น จาํกดั 

- เดอืนธนัวาคม บรษิทั ซงิค์ เทคโนโลย ีจาํกดั (บรษิทัย่อย) ไดร้บัการแต่งจาก AHAINC CO.,LTD 

ประเทศเกาหล ีใหเ้ป็นตวัแทนจาํหน่ายผลติภณัฑเ์ทคโนโลยดีา้นการเรยีนการสอน 

2556 - เดอืนกุมภาพนัธ์ บรษิัท โซลูชั 
น คอนเนอร์(1998) จํากดั (มหาชน) ลงทุนใน บรษิัท เอน็ไวรอน 

เมนทอล โซลูชั 
น อนิทเิกรเตอร ์จาํกดั จากผูถ้อืหุน้เดมิ รอ้ยละ 90% ของทุนจดทะเบยีนและชาํระ

แลว้ 

- เดอืนกุมภาพนัธ์ บรษิทัลดทุนจดทะเบยีนจากเดมิ 2,912,369,800 เป็น 2,212,369,800 บาทและ

เพิ
มทุนจดทะเบยีนจากเดมิ 2,212,369,800 บาท เป็น 3,712,369,800 บาท 

- เดือนสิงหาคม บริษัทฯ ได้ผ่านการรบัรองการตรวจต่ออายุ ครั 4งที
 3 (Re-Certification) จาก 

Bureau Verities Certification (Thailand) Ltd. ว่ากระบวนการทํางานของบริษัทได้มาตรฐาน 

ISO9001:2008 

- วนัที
 27 ธนัวาคม 2556 บรษิทั สปรงินิวส ์เทเลวชิั 
น จาํกดั ไดเ้ขา้ร่วมประมูลขอรบัใบอนุญาตให้

ใช้คลื
นความถี
เพื
อให้บรกิารโทรทัศน์ทางธุรกิจระดบัชาติ (หมวดหมู่ช่องรายการข่าวสารและ

สาระ)โดยคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีงและกจิการโทรทศัน์ (“กสทช”) 

2557 - เดือน กุมภาพนัธ์ บรษิัทลดทุนจดทะเบียนจากเดมิ 3,712,369,800 บาท เป็น 3,299,369,800 

บาท และเพิ
มทุนจดทะเบยีนจากเดมิ 3,299,369,800 บาท เป็น 6,524,094,143 บาท 
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- เดอืน ตุลาคม บรษิัทเพิ
มทุนจดทะเบยีนจากเดมิ 6,524,094,143 บาท เป็น 100,680,660,688 

บาท 

2558 - เดือนเมษายน บริษัท เปลี
ยนชื
อจาก บริษัท โซลูชั 
น คอนเนอร์(1998) จํากัด (มหาชน) เป็น 

บรษิทั นิวส ์เน็ตเวริ์ค คอร์ปอเรชั 
น จํากดั (มหาชน) และเปลี
ยนชื
อย่อหลกัทรพัย์จากเดมิ “SLC” 

เป็น “NEWS” และได้จดทะเบียนเปลี
ยนแปลงมูลค่าหุ้นที
ตราไว ้จากมูลค่าหุ้นที
ตราไวหุ้้นละ 1 

บาท เป็นมลูค่าหุน้ที
ตราไวหุ้น้ละ 5 บาท 

2559 - เดือนเมษายน บริษัท ได้จดทะเบียนลดทุนจาก 43,684,661,600 บาท เป็น 43,479,374,400 

บาท และจดเพิ
มทุนหุ้นสามญัเพื
อรองรบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ
มทุนให้แก่นักลงทุนจากทุนจด

ทะเบยีนเดมิ 43,479,374,400 บาท เป็น 73,479,374,400 บาท 

- เดอืนกนัยายน บรษิัท นิวส์ เน็ตเวริ์ค มลัติมีเดยี (บรษิัทย่อย) ได้รบัอนุญาตให้ใช้เครื
องหมาย

การคา้ฐานเศรษฐกจิ เพื
อผลติและจาํหน่ายหนังสอืพมิพ ์ฐานเศรษฐกจิ เป็นระยะเวลา 30 ปี 

- เดอืน ธนัวาคม บรษิทั สปรงินิวส ์คอร์ปอเรชั 
น จํากดั (บรษิทัย่อย) ไดท้าํสญัญาความร่วมมอื กบั 

บรษิัท เทอร์เนอร์ บรอดคาสติ4ง ซสิเท็ม เอเชยี แปซิฟิค องิค์ ซึ
งเป็นผู้บรหิารสถานีโทรทศัน์ ซี

เอน็เอน็ อนิเตอรเ์นชั 
นแนล ในภูมภิาคเอเชยี-แปซฟิิค เพื
อเป็นพนัธมติรในการแลกเปลี
ยนขอ้มูล

ขา่วสาร 

2560 - เดอืนกรกฎาคม บรษิัท ได้จดทะเบยีนลดทุนจาก 73,479,374,700 บาท เป็น 42,540,504,235 

บาท และจดเพิ
มทุนหุ้นสามญัเพื
อรองรบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ
มทุนให้แก่นักลงทุนจากทุนจด

ทะเบยีนเดมิ 42,540,504,235 บาท เป็น 281,961,297,580 บาท 

2562 - เดอืนเมษายน บรษิทั สปรงินิวส ์เทเลวชิั 
น จาํกดั ไดย้ื
นหนังสอืขอคนืใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื
นความถี
 

เพื
อใหบ้รกิารในระบบดจิติอล จากคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์และกจิการ

โทรคมนาคมแห่งชาต ิ(สาํนักงาน กสทช.) ภายใตค้าํสั 
งหวัหน้า คสช ที
 4/2562 

- เดอืนมถิุนายน สํานักงาน กสทช. ได้มหีนังสอืแจ้งเห็นชอบการคนืใบอนุญาตให้ใช้คลื
นความถี


เพื
อใหบ้รกิารในระบบดจิติอลของ บรษิทั สปรงินิวส ์เทเลวชิั 
น จาํกดั 

- เดอืนสงิหาคม ไดยุ้ตกิารใหบ้รกิารโทรทศัน์ดจิติอล เมื
อวนัที
 16 สงิหาคม 2562 
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3. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจสื
อเป็นธุรกิจหลัก โดยบริษัทฯ ประกอบธุรกิจเป็นผู้ให้บริการด้านสื
อและระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศ โดยมโีครงสรา้งธุรกจิ แบ่งไดด้งันี4 

กลุ่มธรุกิจสื�อโทรทศัน์ และสื�อสมยัใหม่ 

1. บริษทั สปริงนิวส ์คอรป์อเรชั �น จาํกดั “Spring news” (NEWS ถอืหุน้ 99.99%) ทุนจดทะเบยีน 2,000 

ลา้นบาท ดําเนินธุรกจิ จดัหา และผลติรายการโทรทศัน์ โดยนับตั 4งแต่ บรษิทั สปรงินิวส ์เทเลวชิั 
น จํากดั 

ไดยุ้ตกิารใหบ้รกิารสื
อโทรทศัน์ ในเดอืนมถิุนายน 2562 บรษิทั สปรงินิวส ์คอรป์อเรชั 
น จาํกดั บรษิทัฯ จงึ

มจีุดมุ่งหมายในการเป็นผูนํ้า content provider เพื
อใหบ้รกิารผ่านสื
อออนไลน์ ผ่านช่องทางในการนําเสนอ

เนื4อหารายการที
มคีวามแขง็แกร่ง 

2. บริษทั สปริงนิวส์ เทเลวิชั �น จาํกดั (NEWS ถอืหุน้ 99.99%) ทุนจดทะเบยีน 250 ลา้นบาท เดมิดาํเนิน

ธุรกิจสื
อโทรทศัน์ โดยได้รบัใบอนุญาตใบอนุญาตให้ใช้คลื
นความถี
เพื
อให้บรกิารในระบบดจิิตอล จาก

คณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ(สํานักงาน กสทช.) 

ในชื
อ สถานีโทรทศัน์สปรงินิวส์ ช่อง 19 แต่เนื
องดว้ยสภาวะเศรษฐกจิ การแข่งขนัของธุรกจิสื
อที
มคีวาม

รุนแรง รวมถึงการเปลี
ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างฉับพลัน ทําให้ธุรกิจสื
อโทรทัศน์ของบริษัทฯ ได้รับ

ผลกระทบเป็นอย่างมาก จนกระทั 
งบรษิัทฯ ได้ตดัสนิใจแจ้งคนืใบอนุญาตฯ เมื
อประมาณเดอืนเมษายน 

2562 และไดยุ้ตกิารใหบ้รกิารในวนัที
 16 สงิหาคม 2562 

3. บริษทั ฐานเศรษฐกิจ มลัติมีเดีย จาํกดั “TSM” ทุนจดทะเบยีน 5 ลา้นบาท ดาํเนินธุรกจิสื
อสิ
งพมิพแ์ละ

จดังานสมัมนาและอบรมด้านวชิาการโดยเฉพาะอย่างยิ
งด้านธุรกิจ โดยในช่วงปี 2562 ที
ผ่านมา TSM 

ได้รบัชื
อเสยีงและความน่าเชื
อถือในการจดัสมัมนาด้านเศรษฐกิจ รวมถงึการเป็นพนัธมติรดา้นข่าวสาร

เศรษฐกจิ อนัทาํใหก้ารนําเสนอขา่วเศรษฐกจิเป็นขอ้มลูเชงิลกึและมาจากแหล่งขอ้มลูจรงิ 

4. บริษัท  กรีนเน็ต 1282 จํากัด  “GNET” (NEWS ถือหุ้น  99.99% ) ทุนจดทะเบียน 19 ล้านบาท 

ดาํเนินงาน SMS ขา่วสาร และขอ้มลูต่าง ๆ ทางโทรศพัทม์อืถอื 

5. บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชั �น อินทิเกรเตอร์ จาํกัด “ESI” (NEWS ถือหุ้น 99.44%) ทุนจด

ทะเบยีน 22.50 ล้านบาท ประกอบธุรกิจ นําเขา้ จําหน่ายและซ่อมบํารุงเครื
องมือวเิคราะห์และอุปกรณ์

ตรวจวดัดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยัในโรงงานอุตสาหกรรม และสิ
งแวดล้อม ออกแบบและจดัสรา้ง

ระบบเฝ้าระวงัและตรวจวดัคุณภาพมลพษิในอากาศทั 4งในรูปแบบสถานีถาวร กึ
งถาวร และแบบเคลื
อนที
 

เครื
องมอืตรวจวดัทางอุตสาหกรรมเพื
อการควบคุมคุณภาพวสัดุหรอืชิ4นงานของผลติภณัฑ์ โดย ESI มี

ชื
อเสยีงและเป็นที
รูจ้กัในฐานะผูเ้ชี
ยวชาญในการเฝ้าระวงัความปลอดภยัของโรงงานและนิคมอุตสาหกรรม 

และมทีมีตรวจวดัวเิคราะห์มลพษิทางอากาศที
มศีกัยภาพและความแขง็แกร่ง โดยเป็นผู้สนับสนุนขอ้มูล

ใหแ้ก่กรมควบคุมมลพษิ โดยเฉพาะอย่างยิ
งในช่วงวกิฤตฝุ่ นพษิในช่วงปลายปี 2561 ต่อเนื
องในปี 2562 

จนถึงปัจจุบนั ESI ไดม้ส่ีวนร่วมกบักรมควบคุมมลพษิในการตรวจวัดค่ามลพษิทางอากาศ เพื
อนําเสนอ

ขอ้มลูที
ถูกตอ้งและตรงต่อเวลาใหแ้ก่ประชาชนผ่านเวบ็ไซตแ์ละ application ของกรมควบคุมมลพษิ 

6. บริษัท ซิงค์ เทคโนโลยี จาํกัด “SYNC” (NEWS ถือหุ้น 99.99%) ทุนจดทะเบียน 21 ล้านบาท เดิม

ประกอบธุรกจิเกี
ยวกบัดา้นระบบสารสนเทศเพื
อการศกึษา ใหบ้รกิารระบบสารสนเทศเพื
อการศกึษา อย่าง

ครบวงจร โดยปัจจุบนัไดยุ้ตกิารดาํเนินการแลว้ 

7. บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค มลัติมีเดีย จาํกดั “NNM” ทุนจดทะเบยีน 160 ล้านบาท เดมิดําเนินงานสถานี

วทิยุ ภายใต้ชื
อ "สปรงิเรดโิอ" และการรบัดําเนินการด้านสื
อประชาสมัพนัธ์ให้กบัหน่วยงานภาครฐัและ

เอกชน โดยปัจจุบนัไดยุ้ตกิารดาํเนินการแลว้ 
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8. บริษัท ร่วมมือร่วมใจ จาํกดั “RMRJ” (News ถือหุ้น 93.17% และ บรษิัท สปริงนิวส์ คอร์ปอเรชั 
น 

จาํกดั (บรษิทัย่อย) ถอืหุน้ 6.83% ถอืหุน้รวม 99.99%) ทุนจดทะเบยีน 41 ลา้นบาท ดาํเนินงานดา้นผลติ

รายการโทรทศัน์ และบรหิารสื
อโฆษณา โดยแพร่ภาพในสถานีโทรทศัน์ฟรทีวี ีและสถานีโทรทศัน์สปรงิ

นิวส ์ทั 4งนี4 ปัจจุบนั บรษิทั ร่วมมอืร่วมใจ จาํกดั ไดห้ยุดประกอบกจิการ 

 

กลุ่มโซลูชั �นนวตักรรมทางด้านเทคโนโลยี (Innovation Technology Solution) 

บริษัทฯ ได้มีการจดัหาโซลูชั 
นที
เกี
ยวข้องกับนวตักรรมเข้ามาเพื
อปรบัเปลี
ยน หรอืต่อยอดสินค้า

ทางด้านนวตักรรมต่างๆ เพื
อให้สามารถตอบสนองความต้องการในเรื
องความทนัสมยั และแปลกใหม่ให้กับ

ลูกคา้ รวมถงึเพื
อนําเทคโนโลยใีหม่ๆ เขา้มาช่วยในการบรกิารจดัการได้อย่างมปีระสทิธภิาพ หรอืการนําเสนอ

ต่างๆ มคีวามรวดเรว็ ชดัเจนประหยดั และดงึดูดใจมากขึ4น รวมถงึช่วยเพิ
มมูลค่าให้กบัผลติภณัฑ์หรอืบรกิาร

ของลูกคา้ได ้

 

กลุ่มโซลูชั �นสื�อประชาสมัพนัธดิ์จิทลั (Digital Signage Solution) 

Digital Signage Solution เป็นสื
อประชาสมัพนัธ์ในรูปแบบดจิทิลั เป็นการประชาสมัพนัธ์ในรูปแบบ

ใหม่ที
สามารถนํามาแทนป้ายประกาศ สามารถแสดงขอ้มลู สนิคา้ และบรกิารที
เป็นภาพนิ
งหรอืภาพเคลื
อนไหว

เพื
อดงึดูดความสนใจของผูพ้บเหน็โดยลูกคา้สามารถที
จะปรบัเปลี
ยนเนื4อหาที
ตอ้งการแสดงหรอืประชาสมัพนัธ์

ไดต้ามเวลาที
กําหนด และสามารถปรบัเปลี
ยนเนื4อหาที
แสดงไดอ้ย่างรวดเรว็ไม่ต้องรอคนนําไปตดิตั 4ง สามารถ

ควบคุมการแสดงเนื4อหาของจุดตดิตั 4งต่าง ๆ ไดจ้ากส่วนกลาง (Centralize Management) นอกจากนี4บรษิัทฯ

ยงัใหบ้รกิารวเิคราะห์ ออกแบบ และพฒันาแอปพลเิคชนัเพื
อเชื
อมต่อกบัระบบ Digital Signage Solution โดย

เชื
อมโยงกบัอุปกรณ์ตรวจจบัความเคลื
อนไหว เช่น Kinest, LEAP Motion และอุปกรณ์พกพาต่างๆ เช่น Smart 

Phone, Tablet เพื
อใหก้ารประชาสมัพนัธห์รอืโฆษณามคีวามน่าสนใจ ดงึดดู และเขา้ถงึกลุ่มลูกคา้มากขึ4น 

 

กลุ่มธรุกิจผลิตภณัฑฮ์ารด์แวร ์รวมทั .งงาน พฒันาและวางระบบ 

บรษิทัฯ ขายพ่วงอุปกรณ์คอมพวิเตอรแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศพรอ้มไปกบัผลติภณัฑซ์อฟตแ์วร ์โดย 

เป็นการขายในงานโครงการที
มขีอ้กาํหนดใหบ้รษิทัเป็นผูต้ดิตั 4งระบบเทคโนโลยสีารสนเทศที
รวมทั 4งซอฟต์แวร์

และฮารด์แวร์เขา้ดว้ยกนั รวมถงึงานบรกิารออกแบบ จดัหา พฒันา และตดิตั 4งระบบคอมพวิเตอร์และเครอืข่าย

สารสนเทศ เช่น ระบบจดัเกบ็ขอ้มูล ระบบรกัษาความปลอดภยัของขอ้มูล ระบบเชื
อมต่อเครอืข่ายภายในและ

นอกองค์กร (เช่น Intranet, LAN, WAN, Unified Communication) และระบบซอฟต์แวร์บริหารจัดการและ

สารสนเทศ เป็นตน้ 
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4. รายชื�อคณะกรรมการ 

ณ วนัที
 20 พฤษภาคม 2563 มคีณะกรรมการบรษิทัจาํนวน 8 ท่าน โดยมรีายชื
อดงันี4 

 ชื�อ – นามสกลุ ตาํแหน่ง 

1.  นาย โกศล โพธิ �สุวรรณ ประธานกรรมการบรษิทั / กรรมการอสิระ 

2.  นาย ประพฒัน์ ยอขนัธ ์ ประธานเจา้หน้าที
บรหิาร / กรรมการ 

3.  นาย วโิรจน์ วชริเดชกุล กรรมการ 

4.  นาย ปฏมิา จรีะแพทย ์ กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

5.  นาย ภราดร พุ่มโพธิ �ทอง กรรมการ 

6.  นายพพิทัธ ์ชนะสงคราม กรรมการ 

7.  นาย พนิิจ วุฒพินัธุ ์ กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

8.  พล.อ.ท. ชาตชิาย รอดบุญพา กรรมการอสิระ/ กรรมการตรวจสอบ 
ที
มา : www.set.or.th  

 

กรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม  

นายประพฒัน์ ยอขนัธ ์หรอื นายวโิรจน์ วชริเดชกุล หรอื นายภราดร พุ่มโพธิ �ทอง กรรมการสองในสามคนนี4ลง

ลายมอืชื
อร่วมกนั และประทบัตราสําคญัของบรษิทั 

 

โดยในช่วงปี 2562 ที
ผ่านมา บรษิทัฯ มกีารเปลี
ยนแปลงกรรมการ ดงันี4
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5. โครงสร้างผู้ถือหุ้น 

ณ วนัที
 11 มนีาคม 2563 NEWS มรีายชื
อผูถ้อืหุน้ใหญ่ 10 อนัดบัแรก ดงันี4 

 ชื�อ – นามสกลุ หุ้น ร้อยละ 

1.  นาย ศริธิชั โรจนพฤกษ์  15,476,913,911 22.80 

2.  นาง พรรณทพิา เศษธะพานชิ  6,180,000,000 9.10 

3.  น.ส. กญัจนารศัม ์วงศพ์นัธุ ์  6,000,000,069 8.84 

4.  น.ส. กิ
งการะเกด ชื
นฤทยัในธรรม  3,700,000,000 5.45 

5.  นาง มะลวิลัย ์วงศช์นิศร ี  2,800,000,000 4.12 

6.  กองทุน ประกนัวนิาศภยั  1,570,000,000 2.31 

7.  นาย สมบตั ิพานิชชวีะ  1,412,043,300 2.08 

8.  นาย ชยัรตัน์ โกวทิมงคล  1,400,000,000 2.06 

9.  บรษิทั ไทยเอน็วดีอีาร ์จาํกดั 1,070,869,520 1.58 

10.  นาย มงคล อุ่นจติตกิุล  1,030,000,000 1.52 

11.  อื
นๆ  27,247,685,426 40.14 

รวม 67,887,512,226 100.00 

ที
มา : www.set.or.th 

 

6. โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษทั 

 
ที
มา : บรษิทัฯ 

 

7. โครงสร้างรายได ้

บรษิทั นิวส ์เน็ตเวริ์ค คอรป์อเรชั 
น จํากดั (มหาชน) และบรษิทัย่อย มโีครงสรา้งรายไดจ้ากการขายและบรกิาร

แยกตามประเภทผลติภณัฑแ์ละบรกิาร ดงันี4  
  (หน่วย : ลา้นบาท) 

สินค้าและบริการ ดาํเนินการโดย 

2560 2561 2562 ไตรมาส 1 ปี 2563 

จาํนวน

เงิน 
% 

จาํนวน

เงิน 
% 

จาํนวน

เงิน 
% 

จาํนวน

เงิน 
% 

ส่วนงานธรุกิจจาํหน่ายสินค้าเทคโนโลยีและให้บริการออกแบบสารสนเทศ 

- ผลติภณัฑซ์อฟต์แวร ์ บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์

ปอเรชั 
น จํากดั (มหาชน) 
4.49 1.20 6.88 1.16 1.13 0.29 

  

- ผลติภณัฑฮ์ารด์แวร ์ บ ริษั ท  ซิงค์  เทค โน โลย ี

จํากดั 
      

  

- การบํ ารุงรักษ าและ          



รายงานความเหน็ที
ปรกึษาการเงนิอสิระ 

เอกสารแนบ 1 – หน้า 9 

 

สินค้าและบริการ ดาํเนินการโดย 

2560 2561 2562 ไตรมาส 1 ปี 2563 

จาํนวน

เงิน 
% 

จาํนวน

เงิน 
% 

จาํนวน

เงิน 
% 

จาํนวน

เงิน 
% 

บรกิารอื
น 

ส่วนงานธรุกิจสื�อ 

- โทรทัศ น์ ระบ บ สื
 อดิ

จติลั 

บ ริษั ท  ส ป ริงนิ ว ส์  ค อ ร์

ปอเรชั 
น จํากดั (มหาชน) 
333.74 89.15 519.55 87.71 323.58 83.62 

  

- ผลติรายการ บรษิัท สปรงินิวส์ เทเลวชิั 
น 

จํากดั 
      

  

- วทิยุ บรษิทั ร่วมมอืร่วมใจ จํากดั         

- ห นั ง สื อ พิ ม พ์

ฐานเศรษฐกจิ 

บ ริษั ท  นิ ว ส์  เน็ ต เวิ ร์ ค 

มลัตมิเีดยี จํากดั 
      

  

- โฆษณาออนไลน์บน

แพลตฟอรม์โซเชยีล 

บ ริษั ท  ฐ า น เศ ร ษ ฐ กิ จ 

มลัตมิเีดยี จํากดั 
      

22.00 45.56 

 บรษิทั กรนีเน็ต 1282 จํากดั       13.59 28.14 

ส่วนงานธรุกิจจาํหน่าย

และให้บริการเครื�องมอื

และอปุกรณ์ตรวจสอบ

ชีวอนามยัและ

สิ�งแวดลอ้ม 

บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล 

โซลูชั 
น อนิทเิกรเตอร ์จํากดั 

36.11 9.65 65.92 11.13 62.26 16.09 12.70 26.30 

รวม 374.34 100.00 592.35 100.00 386.97 100.00 48.29 100.00 

ที
มา : รายงานประจําปี 2562 และบรษิทัฯ  

 

8. งบการเงิน (สรปุข้อมูลทางการเงินรวม) 

8.1 งบแสดงฐานะการเงิน  

รายการ 

(หน่วย: ล้านบาท) 

งบการเงินรวม 

2560 2561 2562 
31 มีนาคม 

2562 

31 มีนาคม 

2563 

สินทรพัย ์         

สินทรพัยห์มุนเวียน        

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  24.40   29.37  185.07  35.62 87.14 

เงนิลงทุนชั 
วคราว  0.00   -    98.99  - - 

เงนิฝากธนาคารที
ตดิภาระคํ4าประกนั  234.97  234.97   -   234.97 - 

ลูกหนี4การคา้และลกูหนี4หมุนเวยีนอื
น  258.73  154.94  122.53  142.05 117.71 

มลูคา่งานบรกิารที
ยงัไมเ่รยีกเกบ็จากลูกคา้  -    -    -   0.55 -   

ลูกหนี4ตามสญัญาเชา่การเงนิ  -    -    -    - 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสั 4นแก่กจิการที
เกี
ยวขอ้งกนั  -    -    -    - 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสั 4นแก่กจิการและบุคคลอื
น  -    -    -    - 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสั 4นแกพ่นักงาน  0.32   0.17   0.39  0.12 0.19 

สนิคา้คงเหลอื  6.32   3.56   2.51  5.40 1.90 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดข้องงวดปัจจุบนั  8.30   16.07   10.89  5.64 1.18 

ลูกหนี4สาํนกังาน กสทช.  -  -    2.21  - 2.21 

สนิทรพัยท์างการเงนิหมุนเวยีนอื
น  -    -    -   - 162.561/ 

สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนที
ถอืไวเ้พื
อขาย  -  4.51   25.15  - - 

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน  533.03 443.58  447.75  424.35 372.88 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน      

เงนิฝากธนาคารที
ตดิภาระคํ4าประกนั  251.78   13.43   10.52  10.93 10.58 
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รายการ 

(หน่วย: ล้านบาท) 

งบการเงินรวม 

2560 2561 2562 
31 มีนาคม 

2562 

31 มีนาคม 

2563 

สนิทรพัยท์างการเงนิไม่หมุนเวยีนอื
น  -    -    -   - 68.85 

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย  -    -    -   - - 

เงนิลงทุนระยะยาวอื
น  214.64   153.89   68.85  81.00 - 

สนิทรพัยเ์พื
อใหเ้ชา่ 0.18 0.09 - - - 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื
อการลงทุน 5.29  -    11.42  - 11.42 

อุปกรณ์ 208.86  168.33   9.54  158.36 6.12 

ค่าความนยิม -  -    -   - - 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้ - - - - 9.28 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 125.01  145.37   134.14  143.41 112.95 

ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื
นความถี
เพื
อใหบ้รกิารโทรทศัน์ในระบบดจิทิลั -    198.00   -   193.27 - 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี 0.36 - - -  

สนิทรพัยไ์ม่หมนุเวยีนอื
น 40.51  12.81   23.85  27.27 59.70 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน  846.62   691.83   258.31  614.24 278.90 

รวมสินทรพัย ์  1,379.65   1,135.41   706.05  1,038.59 651.78 

หนี.สินและส่วนของผู้ถือหุ้น      

หนี.สินหมนุเวียน      

เงนิเบกิเกนิบญัช ี  2.21  - - -   - 

เจา้หนี4แฟคตอริ
ง  -   0.73 - -   - 

เจา้หนี4การคา้และเจา้หนี4หมุนเวยีนอื
น 277.28  260.67   118.14  222.79 85.75 

ส่วนของเจา้หนี4คา่ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื
นความถี
เพื
อใหบ้รกิารโทรทศัน์ใน

ระบบดจิทิลัที
ถงึกําหนดชําระภายในหนึ
งปี 
205.40  216.18   -   218.88 - 

หนี4สนิตามสญัญาเช่าการเงนิที
ถงึกําหนดชําระภายในหนึ
งปี 1.23  0.72   0.70  0.72 3.80 

เงนิกูย้มืระยะสั 4นจากบคุคลที
เกี
ยวขอ้งกนั 13.47 20.98  -   137.98 - 

เงนิกูย้มืระยะสั 4นจากกจิการอื
น 204.74  156.54   -   143.23 0.52 

เงนิกูย้มืระยะสั 4นจากบคุคลอื
น 1.30  138.98  -   77.51 - 

ภาษเีงนิไดค้า้งจา่ย  2.02   1.73   0.21  1.73 0.74 

ประมาณการหนี4สนิระยะสั 4น  3.12   1.89   2.07  - 2.33 

เจา้หนี4จากหุน้เพิ
มทุน  163.00   154.00  -   154.00 - 

รวมหนี.สินหมุนเวียน 873.75 952.43  121.12 956.83 93.13 

หนี.สินไม่หมุนเวยีน      

เจา้หนี4คา่ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื
นความถี
เพื
อใหบ้รกิารโทรทศัน์  216.18  - - - - 

หนี4สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ  1.87   2.26   1.28  2.00 6.53 

ประมาณการหนี4สนิไม่หมุนเวยีนสาํหรบัผลประโยชน์พนักงาน  17.78   14.66   15.17  13.42 14.34 

หนี4สนิภาษเีงนิไดร้อตดับญัช ี  0.59   0.54   0.52  0.54 0.52 

รวมหนี.สินไม่หมุนเวยีน  236.42   17.46   16.97  15.96 21.39 

รวมหนี.สิน  1,110.17   969.89   138.09  972.79 114.53 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น      

ทุนเรอืนหุน้      

ทุนจดทะเบยีน      

หุน้สามญั 200,317,937,992 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1.00 บาท - 200,317.94 200,317.94 200,317.94 200,317.94 

หุน้สามญั 281,961,297,580 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1.00 บาท 281,961.30  -  - - - 

ทุนที
ออกและชําระแลว้      

หุน้สามญั   67,887,512,226 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1.00 บาท -  -    67,887.51  -   67,887.51 

หุน้สามญั   67,887,511,111 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1.00 บาท -  67,887.51  - 67,887.51 - 

หุน้สามญั   67,886,863,391 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1.00 บาท 67,886.86 - - - - 
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รายการ 

(หน่วย: ล้านบาท) 

งบการเงินรวม 

2560 2561 2562 
31 มีนาคม 

2562 

31 มีนาคม 

2563 

ส่วนตํ
ากว่ามลูคา่หุน้สามญั (62,783.93) (62,784.55) (62,784.55) (62.784.55) (62,784.55) 

กําไร(ขาดทุน)สะสม      

จดัสรรแลว้ -    -    -   - - 

ทุนสาํรองตามกฎหมาย 2.79  2.79   2.79  2.79 2.79 

กําไร(ขาดทุน)สะสม (3,983.90)  (4,247.70)  (3,746.97) (4,273.13) (3,777.68) 

องคป์ระกอบอื
นของส่วนของผูถ้อืหุน้ (838.20)  (682.96)  (790.81) (755.86) (790.81) 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ  283.62   175.09   567.96  76.76 537.25 

ส่วนไดเ้สยีที
ไมม่อํีานาจควบคมุ  (14.14)  (9.57)  -   (10.96) - 

รวมส่วนของผู้ถอืหุ้น  269.48   165.52   567.96  65.80 537.25 

รวมหนี.สินและส่วนของผูถื้อหุ้น  1,379.65   1,135.41  706.05 1,038.59 651.78 

หมายเหตุ: 1/ เงนิลงทุนชั 
วคราวในตั �วแลกเงนิ โดยอา้งองิหมายเหตุประกอบบการเงนิแบบย่อ สาํหรบังวดสามเดอืน สิ4นสุดวนัที
 31 มนีาคม 2563 ของบรษิทัฯ 

 

8.2 งบกาํไรขาดทุนเบด็เสรจ็  

รายการ 

(หน่วย: ล้านบาท) 

งบการเงินรวม 

2560 2561 2562 
31 มีนาคม 

2562 

31 มีนาคม 

2563 

รายไดจ้ากการขายและการใหบ้รกิาร  374.49   569.63   386.97  114.50 48.29 

ตน้ทุนขายและตน้ทุนการใหบ้รกิาร (539.41)    (474.90)  (292.34) (84.58) (44.29) 

กาํไรขั .นต้น (165.03)  (474.90)  (292.34) 29.92 4.01 

รายไดด้อกเบี4ยรบั 10.97  1.62   1.82  0.34 1.48 

รายไดอ้ื
น 24.89  13.17   49.61  25.27 12.74 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบรกิาร  (71.70)  (60.21)  (35.09) (9.09) (3.28) 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร  (220.09)  (198.59)  (196.95) (40.39) (35.16) 

(หนี4สงสยัจะสญูและหนี4สญู) รายการโอนกลบั (1.84)  (13.05)  (8.60) -   -   

(ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าและหนี4สญู) รายการโอนกลบั - - - (1.77) (2.72) 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย  -    -    -   - - 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสนิทรพัย ์  -    (0.49)  (68.14) - - 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงนิลงทุนระยะยาว  -    (223.27)  -   - - 

ตน้ทุนทางการเงนิ (147.59)  (27.10)  (29.10) (11.12) (0.25) 

กาํไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้ (570.39)  (982.82)  (578.79) (6.84) (23.19) 

(ค่าใชจ้่าย)รายไดภ้าษเีงนิได ้ (2.36)  (1.74)  (0.23) 0.01 (0.61) 

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรบัปีจากการดาํเนินงานต่อเนื�อง     (572.75)  (984.56)  (579.02) (6.83) (23.81) 

การดาํเนินงานที�ยกเลิก      

กําไร(ขาดทุน)สาํหรบัปีจากการดําเนินงานที
ยกเลกิ -  141.27   685.10  (21.84) - 

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรบัปี      (572.75)  (843.29)  106.08  (28.67) (23.81) 

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อื�น      

รายการที�อาจถกูจดัประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทนุใน

ภายหลงั 

     

ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวดัมลูค่าเงนิลงทุนเผื
อขาย-สุทธจิากภาษเีงนิ

ได ้

(284.39) (56.25) (85.05) (72.90) - 

ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวดัมลูค่าสนิทรพัยท์างการเงนิ-สุทธจิากภาษี

เงนิได ้

 -    -    -    -    -   

รายการจดัประเภทผลขาดทุนจากการวดัมลูคา่ไวใ้นกําไรหรอืขาดทุน               -    218.77  - - - 
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รายการ 

(หน่วย: ล้านบาท) 

งบการเงินรวม 

2560 2561 2562 
31 มีนาคม 

2562 

31 มีนาคม 

2563 

รวมรายการที�อาจถกูจดัประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนใน

ภายหลงั  

(284.39)  162.52      (85.05) (72.90) - 

รายการที�จะไม่ถกูจดัประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนใน

ภายหลงั 

     

ผลกําไร(ขาดทุน)จากการวดัมลูค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน      

 ที
กําหนดไว-้สุทธจิากภาษเีงนิได ้  0.02   7.15           4.44  1.85 0.01 

รวมรายการที�จะไม่ถกูจดัประเภทใหม่ไว้ในกาํไรหรือขาดทุนใน

ภายหลงั  

 0.02   7.15  4.44 1.85 0.01 

รวมกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็อื�นสาํหรบัปี-สุทธิจากภาษีเงินได้  (284.37)  169.67        (80.61) (71.04) (0.01) 

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวมสาํหรบัปี  (857.11)  (673.62)         25.47  (99.71) (23.80) 

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)      

ส่วนที
เป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ       

  กําไร(ขาดทุน)สาํหรบัปีจากการดําเนินงานต่อเนื
อง  (0.00)  (0.00)  (0.00) (5.29) (23.81) 

  กําไร(ขาดทุน)สาํหรบัปีจากการดําเนินงานที
ยกเลกิ  0.00   0.00   0.00  (21.84) - 

รวมส่วนที
เป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ   (0.00)  (0.00)  0.00  (27.13) (23.81) 

ส่วนที
เป็นของสว่นไดเ้สยีที
ไม่มอํีานาจควบคุม  (5.08)  (3.01)  (3.24) (1.55) - 

กาํไร(ขาดทุน)สาํหรบัปี (572.75)  (843.29)  106.08  (28.67) (23.81) 

การแบ่งปันกาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็รวม      

ส่วนที
เป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ       

  กําไร(ขาดทุน)สาํหรบัปีจากการดําเนินงานต่อเนื
อง  (0.00)  (0.00)  0.00  (76.49) (23.80) 

  กําไร(ขาดทุน)สาํหรบัปีจากการดําเนินงานที
ยกเลกิ  0.00   0.00   0.00  (21.84) - 

    รวมส่วนที
เป็นของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ   (0.00)  (0.00)  0.00  (98.33) (23.80) 

ส่วนที
เป็นของสว่นไดเ้สยีที
ไม่มอํีานาจควบคุม  (4.99)  (2.71)  (3.24) (1.39) - 

กาํไร(ขาดทุน)เบด็เสรจ็สาํหรบัปี (857.11)  (2.72)  (3.24) (99.71) (23.80) 

กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั 4นพื4นฐาน      

  กําไร(ขาดทุน)สาํหรบัปีจากการดําเนินงานต่อเนื
อง  (0.00)  (0.00607)  (0.00278) (0.00096) 0.00199 

  กําไร(ขาดทุน)สาํหรบัปีจากการดําเนินงานที
ยกเลกิ  (0.00)  0.00208   0.01009  - - 

  รวมกําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้ขั 4นพื4นฐาน (0.01771)  (0.00399)  0.00731  (0.00096) 0.00199 

 
8.3 งบกระแสเงินสด  

(หน่วย: ล้านบาท) 2560 2561 2562 31 มีนาคม 

2562 

31 มีนาคม 

2563 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน      

   กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงนิได ้ (570.39)  (982.82)  (578.79) (28.67) (23.81) 

   บวก กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงนิไดจ้ากส่วนการดําเนินงานที


ยกเลกิ 

  141.27   693.09  - - 

   กําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงนิได ้   (841.55)  114.30  (28.67) (23.81) 

ปรบัรายการกระทบกําไร(ขาดทุน)ก่อนภาษเีงนิไดเ้ป็นเงนิสด

รบั(จ่าย)จากการดําเนินงาน 

     

   ค่าใชจ้่าย (รายได)้ ภาษเีงนิได้    (0.01) 0.61 

    ค่าเสื
อมราคาและค่าตดัจําหน่าย 82.94  53.15   40.19  17.52 3.02 

    ตดัจําหน่ายกําไรรอการรบัรูจ้ากการขายและเช่ากลบั   (0.16)  (0.28) (0.07) (0.07) 
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(หน่วย: ล้านบาท) 2560 2561 2562 31 มีนาคม 

2562 

31 มีนาคม 

2563 

    หนี4สงสยัจะสญู – ลูกหนี4การคา้และลูกหนี4หมนุเวยีนอื
น 0.24  - - 0.91 1.80 

    หนี4สงสยัจะสญู – เงนิใหกู้ย้มืระยะสั 4นแก่กจิการอื
นและ

บุคคลอื
น 

0.76 - - - - 

    หนี4สงสยัจะสญู – เงนิใหกู้ย้มืระยะสั 4นพนักงาน (โอนกลบั) 0.01 13.05 8.60 - - 

    หนี4สงสยัจะสญู – สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื
น 0.84 - - 0.86 0.92 

    ตดัสนิทรพัยเ์ป็นค่าใชจ้่าย  6.18  5.26  0.74 6.59 

    ตดัภาษถีูกหกั ณ ที
จ่ายเป็นค่าใชจ้่าย 1.97 - - - - 

    ขาดทุนจากมลูค่าสนิคา้คงเหลอืลดลง (โอนกลบั) 3.68 0.26  (4.28) 0.06 - 

    (กําไร)จากการจําหน่ายสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนที
ถอืไวเ้พื
อ

ขาย 

 -  (15.28) (15.28) (0.49) 

    (กําไร)ขาดทุนจากการจําหน่ายหลกัทรพัยเ์พื
อคา้ (0.09) - - - - 

    (กําไร)ขาดทุนจากการเปลี
ยนแปลงมลูค่ายุตธิรรมของ

หลกัทรพัยเ์พื
อคา้ 

(0.71) - - - - 

    ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงนิลงทุนระยะยาว  223.27 - - - 

    กําไร(ขาดทุน)จากการจําหน่ายอุปกรณ์ 0.09 1.33 13.76 (0.01) 0.76 

    ขาดทุนจากการตดัจําหน่ายอุปกรณ์ 0.31 0.33 21.72 0.05 0.11 

    ขาดทุนจากการตดัจําหน่ายสนิทรพัยเ์พื
อใหเ้ช่า 0.00   - - 

    กําไรจากการจําหน่ายสนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน    - (4.48) 

    ขาดทุนจากการตดัจําหน่ายสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน  - 3.04 0.00 0.17 

    ขาดทุนจากการดอ้ยค่าอุปกรณ์และสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน  0.49 68.14 - - 

    กําไร(ขาดทุน)จากอตัราแลกเปลี
ยนที
ยงัไม่เกดิขึ4นจรงิ (0.00) 0.04 (0.10) (0.03) 0.01 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสมของใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื
นความถี


เพื
อใหบ้รกิารโทรทศัน์ในระบบดจิทิลัที
คนื (โอนกลบั) 

 (198.00) (580.19) - - 

กําไรจากมลูค่าที
คาดว่าจะไดร้บัคนืสงูกว่ามลูค่าตามบญัชี

ของใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื
นความถี
เพื
อใหบ้รกิารโทรทศัน์ใน

ระบบดจิทิลัที
คนื 

 - (168.79) - - 

โอนสนิทรพัยเ์ป็นค่าใชจ้่าย 0.03   -  

ประมาณการหนี4สนิ (โอนกลบั) 0.06 (1.23) 2.08 0.01 0.25 

ประมาณการหนี4สนิในการรว่มคา้ (โอนกลบั) (0.03) - - - - 

โอนหนี4สนิเป็นรายได ้   (3.35)  (6.43) (0.02) (7.62) 

ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนักงาน 4.13  4.03   4.95  0.62 0.41 

ดอกเบี4ยตดัจ่าย – ค่าใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื
นความถี
เพื
อให้

บรกิารโทรทศัน์ในระบบดจิทิลั 

24.79  14.20   3.42  2.70 - 

ตน้ทุนการทํารายการตดัจ่าย 1.14 0.04 0.05 0.60 0.02 

ค่าธรรมเนียมหนังสอืคํ4าประกนั 5.80 - - - - 

เงนิปันผลรบั (0.15) - - - - 

ดอกเบี4ยรบั (10.97) (5.75) (2.81) (0.85) (1.48) 

ดอกเบี4ยจ่าย 115.86 59.34 39.52 15.51 0.23 

กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานก่อนการเปลี
ยนแปลงใน

สนิทรพัยแ์ละหนี4สนิดําเนินงาน 

(339.69) (674.33) (453.13) (5.36) (23.04) 

สนิทรพัยด์ําเนินงาน(เพิ
มขึ4น)ลดลง      

เงนิลงทุนชั 
วคราว – หลกัทรพัยเ์พื
อคา้ 4.69 - - - - 

เงนิลงทุนชั 
วคราว  0.00 -  - - 
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(หน่วย: ล้านบาท) 2560 2561 2562 31 มีนาคม 

2562 

31 มีนาคม 

2563 

ลูกหนี4การคา้และลูกหนี4หมุนเวยีนอื
น (77.34) 35.45 13.44 9.28 20.73 

มลูค่างานบรกิารที
ยงัไม่เรยีกเกบ็จากลูกคา้  0.84  - - - - 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสั 4นแก่พนักงาน  0.01  0.15 (0.22) 0.05 0.21 

สนิคา้คงเหลอื  2.39  2.51 5.32 (1.91) 0.12 

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื
น  1.09  5.25 2.13 0.15 0.58 

หนี4สนิดําเนินงานเพิ
มขึ4น(ลดลง)      

เจา้หนี4การคา้และเจา้หนี4หมุนเวยีนอื
น 73.84  (18.54)  (75.08) (42.52) (26.60) 

ประมาณการหนี4สนิระยะสั 4น   -   (1.90) (1.90) - 

ประมาณการหนี4สนิไม่หมุนเวยีนสาํหรบัผลประโยชน์

พนักงาน 

   - (1.23) 

เงนิสดรบั(จ่าย)จากกจิกรรมดําเนินงาน (334.18)  (649.52)  (509.44) (42.21) (29.23) 

เงนิสดรบัจากดอกเบี4ย  10.02   0.58   0.78  0.00 0.09 

เงนิสดรบัจากการขอคนืภาษหีกั ณ ที
จ่าย  2.21   82.14   0.48  - 11.85 

เงนิสดจ่ายภาษหีกั ณ ที
จ่าย  (8.90)  (20.10)  (19.56) (4.52) (1.21) 

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดาํเนินงาน (330.85)  (586.90) (527.76) (46.72) (18.50) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน      

(เพิ
มขึ4น)ลดลงในเงนิฝากธนาคารที
ตดิภาระคํ4าประกนั 259.99 238.35  237.88  2.5 (0.06) 

เงนิสดจ่ายในเงนิลงทุนชั 
วคาว  -  (100.00) - (64.00) 

เงนิสดจ่ายในการเงนิมดัจํา    - (42.00) 

เงนิสดรบัในเงนิปันผล 0.15  -  - - - 

เงนิสดจ่ายใหเ้งนิกูย้มืระยะสั 4นแก่กจิการที
เกี
ยวขอ้งกนั (2.00)  -  - - - 

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสั 4นแก่กจิการที
เกี
ยวขอ้งกนั  6.00  - - - - 

เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสั 4นแก่กจิการและบุคคลอื
น  0.08  - - - - 

เงนิสดจ่ายซื4อเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ย  - (10.00) - - 

เงนิสดจ่ายเพื
อซื4ออุปกรณ์ (22.18)  (6.26)  (1.04) (0.12) (0.41) 

เงนิสดรบัจากการจําหน่ายอุปกรณ์ 0.05  1.90   2.56  0.01 0.33 

เงนิสดรบัจากการจําหน่ายสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนที
ถอืไวเ้พื
อ

ขาย 

 - 19.70 19.70 25.50 

เงนิสดจ่ายเพื
อซื4อสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน (2.96) (25.63)       (0.39) - - 

เงนิสดรบัจากการจําหน่ายสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน  - 0.10 - - 

เงนิสดจ่ายค่าใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื
นความถี
เพื
อใหบ้รกิาร

โทรทศัน์ 

(241.60) (219.60) - - - 

เงนิสดรบัชดเชยจากการคนืใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื
นความถี


เพื
อใหบ้รกิารโทรทศัน์ 

  -   498.42  - - 

เงนิสดรบัค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื
นความถี
เพื
อให้

บรกิารโทรทศัน์ งวดที
 5 

  -   219.60  - - 

เงนิสดรบัจากดอกเบี4ยรบั 0.22  6.60   3.05  1.92 1.82 

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน (2.25) (4.64) 869.88 24.01 (78.83) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน      

เพิ
มขึ4น(ลดลง)ในเงนิเบกิเกนิบญัชธีนาคาร 2.06 (2.21) -  - - 

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสั 4นจากสถาบนัการเงนิ    258.51  - - - - 

เงนิสดจ่ายเงนิกูย้มืระยะสั 4นจากสถาบนัการเงนิ (258.51) - - - - 

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสั 4นจากบุคคลและกจิการที
 46.50 81.59 106.60 57.00 - 
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เกี
ยวขอ้งกนั 

เงนิสดจ่ายเงนิกูย้มืระยะสั 4นจากบุคคลและกจิการที
เกี
ยวขอ้ง

กนั 

(35.50) (13.99) (188.54) - - 

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสั 4นจากกจิการอื
น 118.00 5.53 29.94 4.85 0.52 

เงนิสดจ่ายเงนิกูย้มืระยะสั 4นจากกจิการอื
น (113.24) (187.22) (53.01) (18.90) - 

เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสั 4นจากบุคคลอื
น  91.00 - 1.60 - 

เงนิสดจ่ายเงนิกูย้มืระยะสั 4นจากบุคคลอื
น  (12.66) (80.00) (4.00) - 

เงนิสดจ่ายตน้ทุนการทํารายการ  (0.04) (0.05) (0.04) (0.00) 

เงนิสดจ่ายในเจา้หนี4ค่าทรพัยส์นิ (36.44) (16.29) (8.25) (4.03) - 

เงนิสดจ่ายในหนี4สนิภายใตส้ญัญาเช่าการเงนิ  (1.28) (1.17) (0.72) (0.20) (0.88) 

เงนิสดรบัจากการเพิ
มทุน  473.55  0.02 0.00 - - 

เงนิสดจ่ายในเจา้หนี4จากหุน้เพิ
มทุน  (302.60) (9.00) (154.00) - - 

เงนิสดจ่ายดอกเบี4ย  (80.94) (42.90)  (91.18) (7.31) (0.23) 

เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจดัหาเงิน  70.09   26.88   (573.40) 28.96 (0.60) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ.น(ลดลง)สุทธิ  (263.01)  4.97  155.70 6.25 (97.93) 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี  287.41  24.40 29.37 29.37 185.07 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี  24.40  29.37 185.07 35.62 87.14 

 
8.4 อตัราส่วนทางการเงิน 

 อตัราส่วนทางการเงิน 2560 2561 2562 
31 มีนาคม 

2562 

31 มีนาคม 

2563 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)   

อตัราสว่นสภาพคล่อง (เท่า) 0.61 0.47 3.70 0.44 4.00 

อตัราสว่นสภาพคล่องหมุนเวยีนเรว็ (เท่า) 0.60 0.46 3.68 0.43 3.99 

อตัราสว่นหมุนเวยีนลูกหนี4การคา้ (เท่า) 1.68 2.76 2.79 0.77 0.40 

ระยะเวลาเกบ็หนี4เฉลี
ย (วนั) 217 132 131 117 224 

อตัราการหมุนเวยีนของสนิคา้คงเหลอื (ครั 4ง) 8.65 15.59 30.24 0.20 1.05 

ระยะเวลาในการจําหน่าย (ขาย) สนิคา้ (วนั) 42 23 12 440 85 

อตัราการหมุนเวยีนของเจา้หนี4การคา้ (ครั 4ง) 2.27 1.77 1.54 0.35 0.43 

ระยะเวลาจ่ายชําระหนี4 (วนั) 161 207 236 257 207 

ระยะเวลาที
ตอ้งใชล้งทุน (Cash Cycle) (วนั) 98 (51) (94) 299 102 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร (Profitability Ratio)   

อตัรากําไรขั 4นตน้ (%) (44.07) 16.63 24.45 26.13 8.30 

อตัรากําไรจากผลการดําเนินงาน (%) (112.90) (67.78) (42.05) 3.74 (47.52) 

อตัรากําไรสุทธ ิ(%) (152.94) (48.04) 127.41 (25.04) (49.30) 

อตัราผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้ (%) (212.54) (165.34) 86.81 (43.57) (4.43) 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (Efficiency Ratio)   

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วม  (%) (41.51) (24.10) 69.83 (2.76) (3.65) 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร (%) (67.65) (39.56) 190.88 (9.50) (18.55) 

อตัราสว่นหมุนเวยีนสนิทรพัย ์ (เท่า) 0.27 0.50 0.55 0.11 0.07 

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)   

อตัราสว่นหนี4สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 4.12 5.86 0.24 14.78 0.21 
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 อตัราส่วนทางการเงิน 2560 2561 2562 
31 มีนาคม 

2562 

31 มีนาคม 

2563 

อตัราสว่นความสามารถชําระดอกเบี4ย (เท่า) 2.86 14.25 (5.59) 0.38 93.28 

อตัราการจ่ายเงนิปันผล (%) - - -   

 
9. การวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงิน 

9.1 การวิเคราะห์ผลการดาํเนินงาน 

รายได ้

บรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ดาํเนินธุรกจิประกอบดว้ย 3 ส่วนธุรกจิ ไดแ้ก ่ส่วนงานธุรกจิสื
อ ประกอบดว้ย โทรทศัน์

ระบบสื
อดจิทิลั เป็นสถานีขา่ว ภายใตช้ื
อ SPRINGNEWS ช่อง 19 หนังสอืพมิพ ์และสื
อออนไลน์ ส่วนงานธุรกจิจาํหน่าย

สนิคา้เทคโนโลยแีละใหบ้รกิารปรกึษาออกแบบระบบสารสนเทศ รวมถงึการใหบ้รกิารวางระบบเครอืขา่ย (Network) และ

ส่วนงานธุรกจิจาํหน่ายเครื
องมอืและอุปกรณ์ และใหบ้รกิารตดิตั 4งระบบโครงการเกี
ยวกบัสิ
งแวดลอ้มและตรวจสอบชวีอนา

มยั 

ปี 2560 บรษิทัฯ มรีายไดร้วม 407.25 ลา้นบาท เพิ
มขึ4นจากปี 2559 มรีายไดร้วม 347.49 ลา้นบาท เพิ
มขึ4น 

59.76 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 17.20 แบ่งเป็นรายไดจ้ากการขายสนิคา้และใหบ้รกิารจาํนวน 374.34 ลา้นบาท และ

รายไดอ้ื
นจาํนวน 32.91 ลา้นบาท 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานในปี 2560 เท่ากบั 374.34 ลา้นบาท เพิ
มขึ4นเมื
อเทยีบกบัปี 2559 มรีายไดจ้ากการ

ดาํเนินงาน 278.24 ลา้นบาท เพิ
มขึ4น 96.10 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 34.54 เป็นผลจากรายไดจ้ากส่วนงานธุรกจิสื
อ 

333.74 ลา้นบาท ซึ
งประกอบดว้ย โทรทศัน์ระบบสื
อดจิทิลั วทิยุ หนังสอืพมิพ ์ และสื
อออนไลน์ และส่วนงานธุรกจิการ

จาํหน่ายเครื
องมอืและอุปกรณ์ และใหบ้รกิารตดิตั 4งระบบโครงการเกี
ยวกบัสิ
งแวดลอ้มและตรวจสอบชวีอนามยั มรีายได้

จากการดาํเนินงาน 36.11 ลา้นบาท สาํหรบัส่วนงานธุรกจิจาํหน่ายสนิคา้เทคโนโลยแีละใหบ้รกิารปรกึษาออกแบบระบบ

สารสนเทศ มรีายไดจ้ากการดาํเนินงาน 4.49 ลา้นบาท 

รายไดอ้ื
น 32.91 ล้านบาท ลดลงเมื
อเทยีบกบัปี 2559 มรีายได้อื
นรวม 69.25 ล้านบาท ลดลง 36.34 ล้านบาท 

คดิเป็นรอ้ยละ 52.48 แบ่งเป็นรายไดป้ระเภท ดอกเบี4ยรบั เงนิปันผล รายไดบ้รกิารอื
นที
ไม่เกี
ยวกบัรายไดห้ลกัและรายได้

ค่าเช่าอาคาร เป็นตน้ 

รายได้จากการดาํเนินงานจาํแนกตามส่วนงาน 

รายได้จากการดําเนินงานจําแนกตามส่วนงานธุรกิจ ซึ
งประกอบด้วย 3 ส่วนงาน 1. ส่วนงานธุรกิจจําหน่าย

สนิคา้เทคโนโลยแีละใหบ้รกิารปรกึษาออกแบบระบบสารสนเทศ 2. ส่วนงานธุรกจิสื
อ 3.ส่วนงานธุรกจิจําหน่ายเครื
องมอื

และอุปกรณ์ และใหบ้รกิารตดิตั 4งระบบโครงการเกี
ยวกบัสิ
งแวดลอ้มและตรวจสอบชวีอนามยั 

ส่วนงานธุรกจิจาํหน่ายสนิคา้เทคโนโลยแีละใหบ้รกิารปรกึษาออกแบบระบบสารสนเทศ 

ปี 2560 มรีายไดจ้ากการดําเนินงาน 4.49 ล้านบาท เทยีบกบัปี 2559 มรีายไดจ้ากการดําเนินงาน 12.15 ล้าน

บาท ลดลง 7.66 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 63.05 เป็นผลจากงานโครงการต่างๆ จากส่วนงานของรฐัใชร้ะยะเวลาใน

การดําเนินการเรื
องงบประมาณในแต่ละโครงการค่อนขา้งนาน เนื
องจากภาวะเศรษฐกิจ การเมอืง ภาวะตลาด และการ

จดัสรรงบประมาณจากรฐับาล ทาํใหบ้รษิทัฯ ไม่สามารถจะประมูลงานจากภาครฐัไดต้ามที
คาดการณ์ไว้ จงึเป็นสาเหตุทํา

ใหร้ายไดข้องบรษิทัลดลง บรษิทัฯ ยงัไดร้บังานจากภาคเอกชน แต่เป็นงานที
ยงัไม่สามารถสรา้งรายไดจ้ํานวนมากใหก้บั

บรษิทั 

� บรษิทั นิวส ์เน็ตเวริ์ค คอรป์อเรชั 
น จาํกดั (มหาชน) ในปี 2560 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการดําเนินงาน 1.65 

ลา้นบาท ลดลงจากปี 2559 มรีายไดจ้ากการดําเนินงาน 7.07 ล้านบาท ลดลง 5.42 ล้านบาท คดิเป็นรอ้ย
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ละ 76.66 จากรายได้จากการให้บริการบํารุงรกัษาโปรแกรม 1.14 ล้านบาท และรายได้จากการให้เช่า

ทรพัยส์นิ 0.51 ลา้นบาท 

� บรษิัท ซิงค์ เทคโนโลย ีจํากดั ในปี 2560 บรษิัทมรีายไดจ้ากการดําเนินงาน 3.35 ล้านบาท ลดลงจากปี 

2559 มีรายได้จากการดําเนินงาน 8.83 ล้านบาท ลดลง 5.48 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 62.06 แบ่งเป็น

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ 0.77 ลา้นบาท และรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 2.58 ล้านบาท เป็นผลจากบรษิทัไม่

สามารถประมลูงานโครงการจากหน่วยงานภาครฐัไดต้ามที
คาดการณ์ไว ้

ส่วนงานธุรกจิสื
อ 

ปี 2560 บริษัทฯ มุ่งเน้นส่วนงานธุรกิจสื
อเป็นธุรกิจหลัก ดําเนินงานเป็นสื
อมัลติ-แพลตฟอร์ม ครบวงจร

ครอบคลุมทุกสื
อ ทั 4งโทรทศัน์ระบบสื
อดจิทิลั วทิยุ หนังสอืพมิพ ์นิตยสาร และสื
อออนไลน์ ในปี 2560 ส่วนงานธุรกจิสื
อ มี

รายไดจ้ากการดําเนินงานรวม 333.74 ล้านบาท เพิ
มขึ4นจากปี 2559 มรีายไดจ้ากการดําเนินงานรวม 198.64 ล้านบาท 

เพิ
มขึ4น 135.10 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 68.01 ซึ
งดาํเนินงานภายใต ้บรษิทัสปรงินิวส ์คอรป์อเรชั 
น จาํกดัและบรษิทัย่อย 

บรษิทันิวส ์เน็ตเวริค์ มลัตมิเีดยี จาํกดัและบรษิทัย่อย และบรษิทั กรนีเน็ต 1282 จาํกดั 

� บรษิัท สปรงินิวส์ คอร์ปอเรชั 
น จํากัด มีรายได้จากการให้ขอ้มูลข่าวสาร ผลิตข่าวและรายการโทรทศัน์

ออกอากาศทางช่องโทรทศัน์ระบบสื
อดจิทิลั SPRINGNEWS ช่อง 19 รวมทั 4งสื
อสมยัใหม่ (New Medias) 

� บรษิัท สปรงินิวส์ เทเลวชิั 
น จํากดั เป็นบรษิัทย่อยของบรษิัท สปรงินิวส์ คอร์ปอเรชั 
น จํากดั เป็นผู้ได้รบั

สทิธใิบอนุญาตใหใ้ชค้ลื
นความถี
โทรทศัน์ระบบสื
อดจิทิลั ซึ
งเป็นสถานีขา่ว ภายใตช้ื
อ SPRINGNEWS ช่อง 

19 มรีายไดจ้ากค่าโฆษณา  

ปี 2560 บรษิทั สปรงินิวส ์คอร์ปอเรชั 
น จาํกดั และบรษิทัย่อย บรษิทั สปรงินิวส ์เทเลวชิั 
น จํากดั มรีายได้

จากการดําเนินงาน 102.92 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 มีรายได้จากการดําเนินงาน 128.89 ล้านบาท 

ลดลง 25.97 ล้านบาท หรอืคิดเป็นร้อยละ 20.15 รายได้ค่าโฆษณาลดลงไม่เป็นไปตามที
คาดการณ์ไว ้

สาเหตุมกีารแข่งขนัในธุรกจิสื
อโทรทศัน์ระบบสื
อดจิทิลัค่อนขา้งสูง และดว้ยอตัราค่าโฆษณาของบรษิทัยงั

เป็นราคาที
ถูกกว่าเมื
อเทียบกับสื
อบริษัทอื
นเป็นผลให้บรษิัทมีรายได้ค่าโฆษณาลดลง แม้บริษัทมีการ

พฒันาระบบออกอากาศใหท้นัสมยัและปรบัปรุงเนื4อหารายงานข่าวใหท้นัเหตุการณ์ตลอดจนจดัหารายการ

อื
นที
น่าสนใจ เพื
อเสรมิสรา้งความแขง็แกร่งในการนําเสนอและการรายงานขา่ว  

� บรษิัท นิวส ์เน็ตเวริ์ค มลัติมเีดยี จํากดั ดําเนินธุรกิจสื
อวทิยุ ภายใต้ชื
อ SPRINGRADIO FM 98.5 MHz 

บรษิัทได้รบัใบอนุญาตให้ประกอบกิจการด้านสื
อวิทยุจากสํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง

กจิการโทรทศัน์และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ(กสทช.)  

ปี 2560 บริษัทมีรายได้จากการดําเนินงาน 14.22 ล้านบาท เพิ
มขึ4นจากปี 2559 มีรายได้จากการ

ดาํเนินงาน 13.66 ลา้นบาท เพิ
มขึ4น 0.56 ลา้นบาท บรษิทัมรีายไดเ้พิ
มขึ4นแต่ยงัไม่เป็นไปตามที
คาดการณ์

ไว ้เนื
องจากพฤตกิรรมของผูฟั้งเปลี
ยนไปตามเทคโนโลยทีี
รุดหน้า ไม่ว่าจะเป็น YouTube, Facebook. ทํา

ใหส่้งผลกระทบกบัสื
อวทิยุ ซึ
งบรษิทัต้องปรบัตวัตามพฤตกิรรมของผูฟั้งและใหม้ชี่องทางในการรบัฟังผ่าน

หลายทาง การตดิต่อสื
อสารระหว่างผูฟั้งและผูด้าํเนินรายการใหม้คีวามสมัพนัธท์ี
ด ีเพื
อใหม้ผีลกบัรายไดค้่า

โฆษณา 

� บรษิทั ฐานเศรษฐกจิ มลัตมิเีดยี จาํกดั บรษิทัย่อยของบรษิทั นิวส ์เน็ตเวริค์ มลัตมิเีดยี จาํกดั ดาํเนินธุรกจิ

จําหน่ายสื
อสิ
งพมิพ์ ภายใต้ชื
อ หนังสอืพมิพ์ฐานเศรษฐกิจ บรษิทัได้ทําสญัญาใชส้ทิธเิครื
องหมายการค้า

หนังสอืพมิพฐ์านเศรษฐกจิ ระยะเวลา 30 ปี เริ
มดาํเนินธุรกจิ เมื
อวนัที
 6 กนัยายน 2559  

ปี 2560 บริษัทมีรายได้จากการดําเนินงาน 101.32 ล้านบาท เพิ
มขึ4นจากปี 2559 มีรายได้จากการ

ดําเนินงาน 21.54 ล้านบาท เพิ
มขึ4น 79.78 ล้านบาท คดิเป็นรอ้ยละ 370.38 แบ่งเป็นรายไดจ้ากการขาย
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หนังสือพิมพ์ 12.25 ล้านบาท รายได้ค่าโฆษณา 59.30 ล้านบาท และรายได้จากการจดักิจกรรม การ

สมัมนา การจดัประชุมและรายไดจ้ากสื
อใหม่ (New Media) 29.77 ลา้นบาท 

� บรษิทั กรนีเน็ต 1282 จาํกดั ปี 2560 บรษิทัมุ่งเน้นดาํเนินธุรกจิสื
อออนไลน์ ใหบ้รกิารโฆษณาออนไลน์บน

แพลตฟอร์มโซเชยีลต่างๆ ขอ้มลูขา่วสารผ่านโทรศพัท์เคลื
อนที
 อนิเตอร์เน็ตและสื
ออเีลก็ทรอนิกส ์( SMS) 

และจาํหน่ายหนังสอืและนิตยสาร  

ปี 2560 บริษัทมีรายได้จากการดําเนินงาน 111.50 ล้านบาท เพิ
มขึ4นจากปี 2559 มีรายได้จากการ

ดําเนินงาน 34.71 ล้านบาท เพิ
มขึ4น 76.79 ล้านบาท คดิเป็นรอ้ยละ 221.23 แบ่งเป็นรายไดจ้ากการขาย

สนิคา้ 4.79 ล้านบาท และรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 106.71 ล้านบาท ซึ
งบรษิทัมรีายไดเ้พิ
มขึ4นเป็นรายได้

จากการใหบ้รกิารโฆษณาออนไลน์บนแพลตฟอรม์โซเชยีลต่างๆ 

ส่วนงานธุรกจิการจาํหน่ายและใหบ้รกิารเครื
องมอืและอุปกรณ์ตรวจสอบชวีอนามยัและสิ
งแวดลอ้ม 

บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชั 
น อินทิเกรเตอร์ จํากัด ดําเนินธุรกิจการจําหน่ายและให้บริการเกี
ยวกับ

เครื
องมอืและอุปกรณ์ตรวจสอบชวีอนามยัและสิ
งแวดล้อม ดา้นอากาศ เสียง และสาธารณภยั เป็นธุรกิจที
ต้องใชค้วาม

ชํานาญเฉพาะทาง รายไดข้องบรษิทัประกอบด้วย ขายชุดเครื
องมอืตรวจวดัสิ
งแวดล้อม ใหบ้รกิารปรกึษาออกแบบและ

ก่อสรา้งสถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศ ใหบ้รกิารบํารุงรกัษาระบบตรวจวดัมลพษิปล่องระบาย และใหบ้รกิารบรหิารศูนย์

เฝ้าระวงัและควบคุมคุณภาพสิ
งแวดลอ้ม เป็นตน้  

ปี 2560 บรษิทัมรีายไดจ้าการดาํเนินงาน 36.18 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2559 มรีายไดจ้ากการดาํเนินงาน 67.59 

ล้านบาท ลดลง 31.41 ล้านบาท คดิเป็นรอ้ยละ 46.47 แบ่งเป็นรายได้จากการขาย 8.28 ล้านบาท และรายได้จากการ

ให้บริการ 27.90 ล้านบาท เป็นผลจากบรษิัทไม่สามารถแข่งขนัประมูลงานโครงการจากหน่วยงานภาครฐัได้ตามที


คาดการณ์ไว้ บรษิัทคาดว่ามีแนวโน้มการเติบโตของรายได้ดีขึ4นในปี 2561 เนื
องจากบรษิัทได้รบัผลตอบรบัที
ดีจาก

ผลงานในปีที
ผ่านมาทั 4งภาครฐัและภาคเอกชน และบรษิัทได้ปรบัปรุงการดําเนินงานให้มคีวามเขม้แขง็ที
จะแข่งขนักบั

บรษิทัอื
นในธุรกจิเดยีวกนั 

รายไดอ้ื
น 

ปี 2560 กลุ่มบรษิัทมรีายได้อื
น 32.91 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 มรีายได้อื
น 69.25 ล้านบาท ลดลง 36.34 

ล้านบาท คดิเป็นรอ้ยละ 52.48 ประกอบด้วย ดอกเบี4ยรบั เงนิปันผล/ ส่วนแบ่งกําไร รายได้อื
นที
ไม่เกี
ยวกบัรายไดห้ลกั 

และรายไดจ้ากการใหเ้ช่าอาคารพหลโยธนิเพลส ชั 4น17 

 

ปี 2561 บรษิทัฯ มรีายไดร้วม 658.55 ลา้นบาท เพิ
มขึ4นจากปี 2560 มรีายไดร้วม 410.35 ลา้นบาท เพิ
มขึ4น

248.20 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 60.48 แบ่งเป็นรายไดจ้ากการขายสนิคา้และใหบ้รกิารจาํนวน 592.35 ลา้นบาท และ

รายไดอ้ื
นจาํนวน 66.20 ลา้นบาท 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานในปี 2561 จาํนวน 592.35 ล้านบาท เพิ
มขึ4นเมื
อเทยีบกบัปี 2560 มรีายไดจ้ากการ

ดาํเนินงาน 374.49 ลา้นบาท เพิ
มขึ4น 217.86 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 58.18 เป็นผลจากรายไดจ้ากส่วนงานธุรกจิสื
อ

519.55 ลา้นบาท ซึ
งประกอบดว้ย โทรทศัน์ดจิทิลั หนังสอืพมิพ ์และสื
อออนไลน์ ส่วนงานธุรกจิการจาํหน่ายเครื
องมอืและ

อุปกรณ์ และใหบ้รกิารตดิตั 4งระบบโครงการเกี
ยวกบัสิ
งแวดลอ้มและตรวจสอบชวีอนามยั มรีายไดจ้ากการดาํเนินงาน 

65.92ลา้นบาท และส่วนงานธุรกจิจาํหน่ายสนิคา้เทคโนโลยแีละใหบ้รกิารปรกึษาออกแบบระบบสารสนเทศ มรีายไดจ้าก

การดาํเนินงาน 6.88 ลา้นบาท 

รายไดอ้ื
น 66.20 ลา้นบาท เพิ
มขึ4นเมื
อเทยีบกบัปี 2560 มรีายไดอ้ื
นรวม 35.86 ล้านบาท เพิ
มขึ4น 30.34 ลา้น

บาทคดิเป็นรอ้ยละ 84.61 แบ่งเป็นรายไดป้ระเภท ดอกเบี4ยรบั รายไดบ้รกิารอื
นที
ไม่เกี
ยวกบัรายไดห้ลกั และรายไดจ้าก

การขายทรพัยส์นิ และกําไรจากอตัราแลกเปลี
ยน เป็นตน้ 

โอนกลบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื
นความถี
เพื
อใหบ้รกิารโทรทศัน์ 198 ลา้นบาท ซึ
งผูบ้รหิารได ้



รายงานความเหน็ที
ปรกึษาการเงนิอสิระ 

เอกสารแนบ 1 – หน้า 19 

 

ประเมนิมลูค่าใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื
นความถี
เพื
อใหบ้รกิารโทรทศัน์เป็นประจาํทุกปี โดยประเมนิจากแนวโน้มและ

ความสามารถเชงิเศรษฐกจิในอนาคตที
เกี
ยวขอ้งกบัธุรกจิ ดว้ยสมมตฐิานจากการคาดการณ์เกี
ยวกบัรายไดแ้ละค่าใชจ้า่ย 

อตัราการเตบิโตของรายได ้และประเมนิมลูค่ากระแสเงนิสดที
คาดว่าจะไดร้บัคนืในอนาคต 

รายได้จากการดาํเนินงานจาํแนกตามส่วนงาน 

รายไดจ้ากการดาํเนินงานจาํแนกตามส่วนงานธุรกจิ ซึ
งประกอบดว้ย 3 ส่วนงาน ส่วนงานธุรกจิสื
อ ส่วนงาน

ธุรกจิ 

จาํหน่ายสนิคา้เทคโนโลยแีละใหบ้รกิารปรกึษาออกแบบระบบสารสนเทศ และส่วนงานธุรกจิจาํหน่ายเครื
องมอืและ

อุปกรณ์และใหบ้รกิารตดิตั 4งระบบโครงการเกี
ยวกบัสิ
งแวดลอ้มและตรวจสอบชวีอนามยั 

 

ส่วนงานธุรกจิจาํหน่ายสนิคา้เทคโนโลยแีละใหบ้รกิารปรกึษาออกแบบระบบสารสนเทศ 

ปี 2561 มรีายไดจ้ากการดาํเนินงาน 6.88 ลา้นบาท เทยีบกบัปี 2560 มรีายไดจ้ากการดาํเนินงาน 4.49 ลา้น

บาท เพิ
มขึ4น 2.39 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 53.23 ดว้ยภาวะเศรษฐกจิ การตลาด สภาพคล่องของบรษิทั ทาํให้

บรษิทัฯไม่สามารถจะประมลูงานจากภาครฐัและเอกชนไดต้ามที
คาดการณ์ไว ้จงึเป็นสาเหตุทาํใหร้ายไดข้องบรษิทัยงั

ไม่ไดเ้ป็นไปตามเป้าหมาย 

� บรษิทั นิวส ์เน็ตเวริ์ค คอรป์อเรชั 
น จาํกดั (มหาชน) ในปี 2561 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการดําเนินงาน 4.97 

ล้านบาท เพิ
มขึ4นจากปี 2560 มรีายไดจ้ากการดําเนินงาน 1.65 ล้านบาท เพิ
มขึ4น 3.32 ล้านบาท คดิเป็น

รอ้ยละ 201.21 จากรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 4.12 ลา้นบาท รายไดจ้ากการขาย 0.66 ลา้นบาท และรายได้

จากการใหเ้ช่าทรพัยส์นิ 0.19 ลา้นบาท 

� บรษิัท ซิงค์ เทคโนโลย ีจํากดั ในปี 2561 บรษิัทมรีายไดจ้ากการดําเนินงาน 2.10 ล้านบาท ลดลงจากปี 

2560 มีรายได้จากการดําเนินงาน 3.35 ล้านบาท ลดลง 1.25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.31 แบ่งเป็น

รายไดจ้ากการใหบ้รหิาร 0.20 ลา้นบาท และรายไดจ้ากการใหข้าย 1.90 ลา้นบาท 

ส่วนงานธุรกจิสื
อ 

ปี 2561 บรษิทัฯ มุ่งเน้นส่วนงานธุรกจิสื
อเป็นธุรกจิหลกั ดาํเนินงานเป็นสื
อมลัติ-แพลตฟอรม์ ครบวงจร

ครอบคลุมทุกสื
อ ทั 4งโทรทศัน์ระบบสื
อดจิทิลั หนังสอืพมิพ ์นิตยสาร และสื
อออนไลน์ ในปี 2561 ส่วนงานธุรกจิสื
อ มี

รายไดจ้ากการดาํเนินงานรวม 519.55 ล้านบาท เพิ
มขึ4นจากปี 2560 มรีายไดจ้ากการดาํเนินงานรวม 333.89 ลา้นบาท 

เพิ
มขึ4น 185.66 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 55.61 ซึ
งดาํเนินงานภายใต ้บรษิทัสปรงินวิส ์คอรป์อเรชั 
น จาํกดัและบรษิทัย่อย 

บรษิทันิวส ์เน็ตเวริค์ มลัตมิเีดยี จาํกดัและบรษิทัย่อย และบรษิทั กรนีเน็ต 1282 จาํกดั 

� บรษิัท สปรงินิวส์ คอร์ปอเรชั 
น จํากัด มีรายได้จากการให้ขอ้มูลข่าวสาร ผลิตข่าวและรายการโทรทศัน์

ออกอากาศทางช่องโทรทศัน์ระบบสื
อดจิทิลั SPRINGNEWS ช่อง 19 รวมทั 4งสื
อสมยัใหม่ (New Medias) 

� บรษิัท สปรงินิวส์ เทเลวชิั 
น จํากดั เป็นบรษิัทย่อยของบรษิัท สปรงินิวส์ คอร์ปอเรชั 
น จํากดั เป็นผู้ได้รบั

สทิธใิบอนุญาตใหใ้ชค้ลื
นความถี
โทรทศัน์ระบบสื
อดจิทิลั ซึ
งเป็นสถานีขา่ว ภายใตช้ื
อ SPRINGNEWS ช่อง 

19 มรีายไดจ้ากค่าโฆษณา 

ปี 2561 บรษิทั สปรงินิวส ์คอร์ปอเรชั 
น จาํกดั และบรษิทัย่อย บรษิทั สปรงินิวส ์เทเลวชิั 
น จํากดั มรีายได้

จากการดําเนินงาน 294.50 ล้านบาท เพิ
มขึ4นจากปี 2560 มรีายไดจ้ากการดําเนินงาน 110.14 ล้านบาท 

เพิ
มขึ4น 184.36 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 167.39 รายได้ค่าโฆษณาเพิ
มขึ4นแต่ยังไม่เป็นไปตาม

เป้าหมาย สาเหตุมกีารแขง่ขนัในธุรกจิสื
อโทรทศัน์ระบบสื
อดจิทิลัค่อนขา้งสงู และดว้ยอตัราค่าโฆษณาของ

บรษิทัยงัเป็นราคาที
ถูกกว่าเมื
อเทยีบกบัสื
อบรษิทัอื
น  

� บรษิัท นิวส์ เน็ตเวริ์ค มลัติมีเดีย จํากดั ได้ยุติการออกอากาศสื
อวิทยุ ภายใต้ชื
อ SPRING RADIO FM 

98.5 MHz เมื
อ วนัที
 31 ธนัวาคม 2560 ด้วยรายได้ของบริษัทไม่เพียงพอกับต้นทุนและค่าใช้จ่ายการ
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ดําเนินงาน เนื
องจากพฤติกรรมของผู้ฟังเปลี
ยนไปตามเทคโนโลยีที
รุดหน้า ไม่ว่าจะเป็น YouTube, 

Facebook. ทาํใหส่้งผลกระทบกบัสื
อวทิยุ 

ปี 2561 บรษิัทมรีายไดจ้ากการดําเนินงาน 7.72 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 มรีายไดจ้ากการดําเนินงาน

14.22 ลา้นบาท ลดลง 6.50 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 45.71 ซึ
งเป็นรายไดร้ายการออกสื
อทางช่องโทรทศัน์

ระบบสื
อดจิทิลั SPRINGNEWS ช่อง 19 และ NOWS ช่อง 26 ชื
อรายการ คลุกวงในอนิไซดข์า่ว 

� บรษิทั ฐานเศรษฐกจิ มลัตมิเีดยี จาํกดั บรษิทัย่อยของบรษิทั นิวส ์เน็ตเวริค์ มลัตมิเีดยี จาํกดั ดาํเนินธุรกจิ

จําหน่ายสื
อสิ
งพมิพ์ ภายใต้ชื
อ หนังสอืพมิพ์ฐานเศรษฐกิจ บรษิทัได้ทําสญัญาใชส้ทิธเิครื
องหมายการค้า

หนังสอืพมิพฐ์านเศรษฐกจิ ระยะเวลา 30 ปี เริ
มดาํเนินธุรกจิ เมื
อวนัที
 6 กนัยายน 2559 

ปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการดําเนินงาน 118.19 ล้านบาท เพิ
มขึ4นจากปี 2560 มีรายได้จากการ

ดําเนินงาน 101.32 ล้านบาท เพิ
มขึ4น 16.87 ล้านบาท คดิเป็นรอ้ยละ 16.65 แบ่งเป็นรายไดจ้ากการขาย

หนังสือพิมพ์ 10.72 ล้านบาท รายได้ค่าโฆษณา 76.25 ล้านบาท และรายได้จากการจดักิจกรรม การ

สมัมนา การจดัประชุมและรายไดจ้ากสื
อใหม่ (New Media) 31.22 ลา้นบาท 

� บรษิทั กรนีเน็ต 1282 จาํกดั ปี 2561 บรษิทัมุ่งเน้นดาํเนินธุรกจิสื
อออนไลน์ ใหบ้รกิารโฆษณาออนไลน์บน

แพลตฟอรม์โซเชยีลต่างๆ ขอ้มูลข่าวสารผ่านโทรศพัท์เคลื
อนที
 อนิเตอร์เน็ตและสื
ออเีลก็ทรอนิกส ์(SMS) 

และจาํหน่ายหนังสอืและนิตยสาร 

ปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการดําเนินงาน 107.04 ล้านบาท เพิ
มขึ4นจากปี 2560 มีรายได้จากการ

ดาํเนินงาน 111.51 ลา้นบาท ลดลง 4.46 ล้านบาท คดิเป็นรอ้ยละ 4.00 แบ่งเป็นรายไดจ้ากการขายสนิคา้ 

3.02 ลา้นบาท และรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 104.03 ลา้นบาท 

ส่วนงานธุรกจิการจาํหน่ายและใหบ้รกิารเครื
องมอืและอุปกรณ์ตรวจสอบชวีอนามยัและสิ
งแวดลอ้ม 

บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชั 
น อินทิเกรเตอร์ จํากัด ดําเนินธุรกิจการจําหน่ายและให้บริการเกี
ยวกับ

เครื
องมอืและอุปกรณ์ตรวจสอบชวีอนามยัและสิ
งแวดล้อม ดา้นอากาศ เสยีง และสาธารณภยั เป็นธุรกิจที
ต้องใชค้วาม

ชํานาญเฉพาะทาง รายไดข้องบรษิทัประกอบด้วย ขายชุดเครื
องมอืตรวจวดัสิ
งแวดล้อม ใหบ้รกิารปรกึษาออกแบบและ

ก่อสรา้งสถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศ ใหบ้รกิารบํารุงรกัษาระบบตรวจวดัมลพษิปล่องระบาย และใหบ้รกิารบรหิารศูนย์

เฝ้าระวงัและควบคุมคุณภาพสิ
งแวดลอ้ม เป็นตน้ 

ปี 2561 บริษัทมีรายได้จาการดําเนินงาน 65.92 ล้านบาท เพิ
มขึ4นจากปี 2560 มีรายได้จากการดําเนินงาน 

36.18 ล้านบาท เพิ
มขึ4น 29.74 ล้านบาท คดิเป็นรอ้ยละ 82.20 แบ่งเป็นรายไดจ้ากการขาย 13.84 ล้านบาท และรายได้

จากการใหบ้รกิาร 52.07 ลา้นบาท  

รายไดอ้ื
น 

ปี 2561 กลุ่มบรษิทัมรีายไดอ้ื
น 66.20 ลา้นบาท เพิ
มขึ4นจากปี 2560 มรีายไดอ้ื
น 35.86 ลา้นบาท เพิ
มขึ4น 30.34 

ลา้นบาท  คดิเป็นรอ้ยละ 84.61 ประกอบดว้ย ดอกเบี4ยรบั กําไรจากการขายทรพัยส์นิ รายไดอ้ื
นที
ไม่เกี
ยวกบัรายไดห้ลกั 

เป็นตน้และบรษิทัไดม้กีารโอนกลบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื
นความถี
เพื
อใหบ้รกิารโทรทศัน์ 198 ลา้น

บาท ซึ
งผูบ้รหิารไดป้ระเมนิมลูคา่ใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื
นความถี
เพื
อใหบ้รกิารโทรทศัน์เป็นประจาํทกุปี โดยประเมนิจาก

แนวโน้มและความสามารถเชงิเศรษฐกจิในอนาคตที
เกี
ยวขอ้งกบัธุรกจิ ดว้ยสมมตฐิานจากการคาดการณ์เกี
ยวกบัรายได้

และค่าใชจ้่าย อตัราการเตบิโตของรายได ้และประเมนิมลูค่ากระแสเงนิสดที
คาดว่าจะไดร้บัคนืในอนาคต 

 

ปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้รวม 438.40 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 มีรายได้รวม 584.42 ล้านบาท ลดลง 

146.02 ล้านบาท คดิเป็นรอ้ยละ 24.99 แบ่งเป็นรายไดจ้ากการขายสนิคา้และใหบ้รกิาร 386.97 ล้านบาท และรายไดอ้ื
น 

51.43 ลา้นบาท 
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รายได้จากการดําเนินงานในปี 2562 จํานวน 386.97 ล้านบาท ลดลงเมื
อเทียบกับปี 2561 มีรายได้จากการ

ดําเนินงาน 569.63 ล้านบาท ลดลง 182.66 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 32.07 เป็นรายได้จากส่วนงานธุรกิจสื
อ 323.58 

ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการโฆษณาออกสื
อโทรทศัน์ระบบดิจิทัล ช่อง 19 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ สื
อ

ออนไลน์และสื
อใหม่ (New Media) ส่วนงานธุรกจิการจําหน่ายเครื
องมอืและอุปกรณ์ และใหบ้รกิารตดิตั 4งระบบโครงการ

เกี
ยวกบัสิ
งแวดล้อมและตรวจสอบชวีอนามยั มรีายได้จากการดําเนินงาน 62.26 ล้านบาท และส่วนงานธุรกิจจําหน่าย

สนิคา้เทคโนโลยแีละใหบ้รกิารปรกึษาออกแบบระบบสารสนเทศ มรีายไดจ้ากการดาํเนินงาน 1.13 ลา้นบาท 

รายได้อื
น 51.43 ล้านบาท เพิ
มขึ4นเมื
อเทยีบกบัปี 2561 มรีายไดอ้ื
นรวม 14.78 ล้านบาท เพิ
มขึ4น 36.65 ล้าน

บาท คดิเป็นรอ้ยละ 247.97 แบ่งเป็นรายได้ประเภท ดอกเบี4ยรบั รายได้บรกิารอื
นที
ไม่เกี
ยวกบัรายได้หลกั และรายได้

จากการขายทรพัยส์นิ และกําไรจากอตัราแลกเปลี
ยน เป็นตน้ 

กําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานที
ยกเลกิ 685.10 ล้านบาท เป็นผลจากการคนืใบอนุญาตคลื
นความถี
เพื
อให้

บรกิารโทรทศัน์ระบบดจิติลั ช่อง19 ตามมตคิณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม

แห่งชาต ิ(กสทช.) และกําหนดใหยุ้ตกิารออกอากาศในวนัที
 16 สงิหาคม 2562 เวลา 00:01 น. เป็นตน้ไป 

 

รายได้จากการดาํเนินงานจาํแนกตามส่วนงาน 

รายได้จากการดําเนินงานจําแนกตามส่วนงานธุรกิจ ซึ
งประกอบด้วย 3 ส่วนงาน ส่วนงานธุรกิจสื
อ ส่วนงาน

ธุรกจิจําหน่ายสนิคา้เทคโนโลยแีละใหบ้รกิารปรกึษาออกแบบระบบสารสนเทศ และส่วนงานธุรกจิจําหน่ายเครื
องมอืและ

อุปกรณ์ และใหบ้รกิารตดิตั 4งระบบโครงการเกี
ยวกบัสิ
งแวดลอ้มและตรวจสอบชวีอนามยั 

ส่วนงานธุรกจิจาํหน่ายสนิคา้เทคโนโลยแีละใหบ้รกิารปรกึษาออกแบบระบบสารสนเทศ 

ปี 2562 มรีายได้จากการดําเนินงาน 1.13 ล้านบาท เทยีบกบัปี 2561 มรีายได้จากการดําเนินงาน 6.88 ล้าน

บาท ลดลง 5.74 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 83.58 ดว้ยภาวะเศรษฐกจิ การตลาด สภาพคล่องของบรษิทั ทาํใหบ้รษิทัฯ

ไม่สามารถจะประมลูงานจากภาครฐัและเอกชนไดต้ามที
คาดการณ์ไว ้จงึเป็นสาเหตุทาํใหร้ายไดข้องบรษิทัยงัไมไ่ดเ้ป็นไป

ตามเป้าหมาย 

� บรษิทั นิวส ์เน็ตเวริ์ค คอรป์อเรชั 
น จาํกดั (มหาชน) ในปี 2562 บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการดําเนินงาน 1.13 

ลา้นบาท ลดลงจากปี 2561 มรีายไดจ้ากการดําเนินงาน 7.07 ล้านบาท ลดลง 5.94 ล้านบาท คดิเป็นรอ้ย

ละ 84.02 จากรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 0.96 ลา้นบาท รายไดจ้ากการขาย 0.17 ลา้นบาท 

� บรษิทั ซงิค์ เทคโนโลย ีจํากดั ในปี 2562 บรษิทัไม่มรีายไดจ้ากการดําเนินงาน เนื
องจากการดําเนินธุรกจิ

ใกล้เคยีงกบัธุรกจิของบรษิทัแม่ บรษิทั นิวส ์เน็ตเวริ์ค คอรป์อเรชั 
น จํากดั (มหาชน) บรษิทัจงึไดร้วมการ

ดาํเนินธุรกจิของทั 4ง 2 บรษิทั ไวด้ว้ยกนั โดยดาํเนินธุรกจิในนามบรษิทั นิวส ์เน็ตเวริค์ คอรป์อเรชั 
น จํากดั 

(มหาชน) เพื
อลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน และแก้ไขปัญหาสภาพคล่องของบรษิัท ซึ
งเมื
อ

เปรยีบเทยีบกบัรายได้จากปี 2561 มรีายได้จากการดําเนินงาน 2.10 ล้านบาท ลดลง 2.10 ล้านบาท คดิ

เป็นรอ้ยละ 100 

ส่วนงานธุรกจิสื
อ 

ปี 2562 บริษัทฯ มุ่งเน้นส่วนงานธุรกิจสื
อเป็นธุรกิจหลัก ดําเนินงานเป็นสื
อมัลติ -แพลตฟอร์ม ครบวงจร

ครอบคลุมทุกสื
อ ทั 4งโทรทศัน์ระบบสื
อดจิทิลั หนังสอืพมิพ ์และสื
อออนไลน์ รวมทั 4งสื
อใหม่ (New Medias)  

ในปี 2562 ส่วนงานธุรกจิสื
อ มรีายไดจ้ากการดาํเนินงานรวม 323.58 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2561 มรีายไดจ้าก

การดําเนินงานรวม 496.84 ล้านบาท ลดลง 173.26 ล้านบาท คดิเป็นรอ้ยละ 34.87 ซึ
งดําเนินงานภายใต้ บรษิัทสปรงิ

นิวส ์คอร์ปอเรชั 
น จํากดั บรษิทั สปรงินิวส ์เทเลวชิั 
น จํากดั บรษิัทนิวส์ เน็ตเวริค์ มลัตมิเีดยี จํากดัและบรษิทัย่อย และ

บรษิทั กรนีเน็ต 1282 จาํกดั 
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� บรษิัท สปรงินิวส์ คอร์ปอเรชั 
น จํากัด มีรายได้จากการให้ขอ้มูลข่าวสาร ผลิตข่าวและรายการโทรทศัน์

ออกอากาศทางช่องโทรทศัน์ระบบสื
อดจิทิลั SPRINGNEWS ช่อง 19 รวมทั 4งสื
อสมยัใหม่ (New Medias) 

� บรษิทั สปรงินิวส ์เทเลวชิั 
น จาํกดั เป็นผูไ้ดร้บัสทิธใิบอนุญาตใหใ้ชค้ลื
นความถี
เพื
อใหบ้รกิารโทรทศัน์ระบบ

ดจิทิลั ซึ
งเป็นสถานีขา่ว ภายใตช้ื
อ SPRINGNEWS ช่อง 19 มรีายไดจ้ากค่าโฆษณา 

ปี 2562 บรษิทั สปรงินิวส ์คอรป์อเรชั 
น จาํกดั และ บรษิทั สปรงินิวส ์เทเลวชิั 
น จาํกดั ดาํเนินธุรกจิร่วมกนั

ในการใหบ้รกิารสื
อโทรทศัน์ระบบดจิทิลั ช่อง 19 มรีายไดจ้ากการดําเนินงานรวม 154.05 ล้านบาท ลดลง

จากปี 2561 มีรายได้จากการดําเนินงาน 290.17 ล้านบาท ลดลง 136.12 ล้านบาท หรอืคิดเป็นร้อยละ 

46.91 สาเหตุเนื
องจากมีการแข่งขนัในธุรกิจสื
อโทรทัศน์ระบบสื
อดิจิทัลค่อนข้างสูง และด้วยอัตราค่า

โฆษณาของบรษิทัยงัเป็นราคาที
ถูกกว่าเมื
อเทยีบกบัสื
อบรษิทัอื
น  

ปี 2562 บรษิัท สปรงินิวส์ เทเลวชิั 
น จํากัด ได้คนืใบอนุญาตให้ใช้คลื
นความถี
เพื
อให้บรกิารโทรทศัน์ใน

ระบบดจิทิลั ช่อง 19 ตามมตคิณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม

แห่งชาต ิ(กสทช.) และกําหนดใหยุ้ตกิารออกอากาศในวนัที
 16 สงิหาคม 2562 เวลา 00:01 น. เป็นต้นไป 

บรษิทัฯไดป้ลดพนักงานบางส่วนออกไป โดยบรษิทัฯ ไดจ้่ายชดเชยตามกฎหมายกําหนดและใหเ้งนิพเิศษ

เพิ
มอกี 1 เดอืน ตามที
ไดแ้จง้ไวก้บั กสทช. สาํหรบัการดาํเนินธุรกจิของบรษิทั อยู่ระหว่างการศกึษาและหา

ธุรกจิที
เหมาะสมเพื
อใชท้รพัยากรที
บรษิทัมอียู่ให้เกิดประโยชน์ เช่น การนําขอ้มูลที
บรษิทัฯมทีั 4งจากงาน

ออนไลน์มาใช้ทํา Data Science โดยการรวบรวมข้อมูลที
มี มาจัดเก็บให้เหมาะสม และบริหารข้อมูล

ดงักล่าวใหอ้ยู่ในรูปแบบที
สามารถเลอืกมาใชไ้ดโ้ดยงา่ยและตรงประเดน็ เพื
อนํามาใชว้เิคราะหแ์ละแปลผล

ใหส้ามารถตอบโจทย์ต่อกจิการต่างๆ เพื
อผูบ้รหิารของลูกคา้ในอนาคตจะสามารถนํามาใชใ้นการตดัสนิใจ

ไดต้่อไป 

� บรษิัท นิวส์ เน็ตเวริ์ค มลัติมีเดีย จํากดั ได้ยุติการออกอากาศสื
อวิทยุ ภายใต้ชื
อ SPRING RADIO FM 

98.5 MHz เมื
อ วนัที
 31 ธนัวาคม 2560 ด้วยรายได้ของบริษัทไม่เพียงพอกับต้นทุนและค่าใช้จ่ายการ

ดําเนินงาน เนื
องจากพฤติกรรมของผู้ฟังเปลี
ยนไปตามเทคโนโลยีที
รุดหน้า ไม่ว่าจะเป็น YouTube, 

Facebook. ทาํใหส่้งผลกระทบกบัสื
อวทิยุ 

ปี 2562 บรษิัทไม่มีรายได้จากการดําเนินงานต่อเนื
อง มีรายได้จากดอกเบี4ยรบั  8.12 ล้านบาท ซึ
งเป็น

รายการระหว่างกนั 

� บรษิทั ฐานเศรษฐกจิ มลัตมิเีดยี จาํกดั บรษิทัย่อยของบรษิทั นิวส ์เน็ตเวริค์ มลัตมิเีดยี จาํกดั ดาํเนินธุรกจิ

จําหน่ายสื
อสิ
งพมิพ์ ภายใต้ชื
อ หนังสอืพมิพ์ฐานเศรษฐกิจ บรษิทัได้ทําสญัญาใชส้ทิธเิครื
องหมายการค้า

หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ระยะเวลา 30 ปี เริ
มดําเนินธุรกิจ เมื
อวนัที
 6 กันยายน 2559 บริษัทฯ ยัง

ดาํเนินธุรกจิต่อเนื
อง ทั 4งธุรกจิหนังสอืพมิพ ์จดังาน Event รายการโทรทศัน์ ออกอากาศทางช่องทวีดีจิติอล 

ช่อง 22 เนชั 
น คือ รายการชั 
วโมงฐานและสื
อ New Medias ซึ
งประกอบด้วย Web Site Facebook 

Youtube Line เป็นตน้ 

ปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการดําเนินงาน 108.79 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 มีรายได้จากการ

ดําเนินงาน118.19 ล้านบาท ลดลง 9.40 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.95 แบ่งเป็นรายได้จากการขาย

หนังสอืพมิพ ์9.50 ลา้นบาท รายไดค้่าโฆษณา 52.80 ลา้นบาท และรายไดจ้ากการจดักจิกรรม การสมัมนา 

การจดัประชุมและรายไดจ้ากสื
อใหม่ (New Media) 46.49 ลา้นบาท 

� บริษัท กรีนเน็ต 1282 จํากัด บริษัทยังดําเนินธุรกิจต่อเนื
 อง ทั 4งธุรกิจ New Media ผลิต Content ซึ
ง

ประกอบด้วย Web Site Facebook Youtube ธุรกิจให้บรกิารศูนย์บรกิารขอ้มูลลูกค้า (Call Center) และ

งานโครงการพเิศษ เป็นงานรบัผลติ Content ใหก้บัลูกคา้อื
น สําหรบัธุรกิจขายหนังสอืและผลติหนังสอืจะ

ยุตธิุรกจินี4 เนื
องจากการเปลี
ยนแปลงการรบัขอ้มูลของผูบ้รโิภคในยุคปัจจุบนัที
ต้องการความรวดเรว็และ
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ทนัเหตุการณ์ บรษิัทได้มกีารปรบัโครงสรา้งบรษิัทใหม่ เพื
อให้บรษิัทมกีารดําเนินงานที
ปรบัตามธุรกิจที


คาดว่าจะใหเ้ป็นธุรกจิหลกั โดยจะเน้นธุรกจิ Call Center ใหก้บั Happy Shopping 

ปี 2562 บรษิทัมรีายไดจ้ากการดาํเนินงาน 61.69 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 มรีายไดจ้ากการดาํเนินงาน 

107.04 ลา้นบาท ลดลง 45.35 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 42.37 แบ่งเป็นรายไดจ้ากการขายสนิคา้ 1.28 ลา้น

บาทและรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 60.41 ลา้นบาท 

ส่วนงานธุรกจิการจาํหน่ายและใหบ้รกิารเครื
องมอืและอุปกรณ์ตรวจสอบชวีอนามยัและสิ
งแวดลอ้ม 

บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชั 
น อินทิเกรเตอร์ จํากัด ดําเนินธุรกิจการจําหน่ายและให้บริการเกี
ยวกับ

เครื
องมอืและอุปกรณ์ตรวจสอบชวีอนามยัและสิ
งแวดล้อม ดา้นอากาศ เสยีง และสาธารณภยั เป็นธุรกิจที
ต้องใชค้วาม

ชํานาญเฉพาะทาง รายไดข้องบรษิทัประกอบด้วย ขายชุดเครื
องมอืตรวจวดัสิ
งแวดล้อม ใหบ้รกิารปรกึษาออกแบบและ

ก่อสรา้งสถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศ ใหบ้รกิารบํารุงรกัษาระบบตรวจวดัมลพษิปล่องระบาย และใหบ้รกิารบรหิารศูนย์

เฝ้าระวงัและควบคุมคุณภาพสิ
งแวดลอ้ม เป็นตน้ 

ปี 2562 บรษิัทมีรายได้จากการดําเนินงาน 62.26 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 มีรายได้จากการดําเนินงาน 

65.92 ล้านบาท ลดลง 3.66 ล้านบาท คดิเป็นรอ้ยละ 5.55 แบ่งเป็นรายไดจ้ากการขาย 16.22 ล้านบาท และรายได้จาก

การใหบ้รกิาร 46.04 ลา้นบาท 

รายไดอ้ื
น 

ปี 2562 กลุ่มบรษิทัมรีายไดอ้ื
น 51.43 ลา้นบาท เพิ
มขึ4นจากปี 2561 มรีายไดอ้ื
น 14.78 ลา้นบาท เพิ
มขึ4น 36.65 

ล้านบาท คดิเป็นรอ้ยละ 247.97 ประกอบดว้ย ดอกเบี4ยรบั กําไรจากการขายทรพัย์สนิ กําไรจากอตัราแลกเปลี
ยน และ

รายไดอ้ื
นที
ไม่เกี
ยวกบัรายไดห้ลกั เป็นตน้ 

ไตรมาสที
 1 ปี 2563 กลุ่มบรษิทั มรีายได ้จากการดาํเนินงานรวม 48.29 ลา้นบาท เมื
อเทยีบกบัรายไดจ้ากการ

ดาํเนินงานในไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน ซึ
งมรีายไดร้วม 114.50 ลา้นบาท ลดลง 66.21 ล้านบาท คดิเป็นรอ้ยละ 57.82 

และมรีายไดด้อกเบี4ยรบัและรายไดอ้ื
นๆ รวม 14.21 ล้านบาท ลดลง 11.40 ล้านบาท จากไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน คดิ

เป็นรอ้ยละ 44.50 

โดย บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการดาํเนินงานรวม ลดลง 66.21 ล้านบาท ลดลงจากรายไดส่้วนงานธุรกจิโฆษณาทาง

ทวีซีึ
งได้คนืใบอนุญาตให้ได้คลื
นความถี
เพื
อให้บรกิารโทรทศัน์ในระบบดจิทิลัในปี 2562 รายได้สื
อใหม่ (New Media) 

รายได้จากส่วนงานธุรกิจเกี
ยวกับขายสนิค้าและบรกิาร (หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ) ลดลงรวม 67.32 ล้านบาท และ

สําหรบัรายได้จากส่วนงานธุรกิจคอมพิวเตอร์มีรายได้ลดลง 0.26 ล้านบาท อย่างไรก็ดรีายได้จากส่วนงานธุรกิจการ

จาํหน่ายและใหบ้รกิารเครื
องมอืและอุปกรณ์ตรวจสอบชวีอนามยัมรีายไดเ้พิ
มขึ4นรวม 1.37 ลา้นบาท 

 

รายได้จากการดาํเนินงานจาํแนกตามส่วนงาน  

รายไดจ้ากการดาํเนินงานจาํแนกตามส่วนงานธุรกจิ ซึ
งประกอบดว้ย 3 ส่วนงาน ส่วนงานธุรกจิสื
อ ส่วนงาน

ธุรกจิจาํหน่ายสนิคา้เทคโนโลยแีละใหบ้รกิารปรกึษาออกแบบระบบสารสนเทศ และส่วนงานธุรกจิจาํหน่ายเครื
องมอืและ

อุปกรณ์และใหบ้รกิารตดิตั 4งระบบโครงการเกี
ยวกบัสิ
งแวดลอ้มและตรวจสอบชวีอนามยั 

 

ส่วนงานธุรกจิจาํหน่ายสนิคา้เทคโนโลยแีละใหบ้รกิารปรกึษาออกแบบระบบสารสนเทศ 

ไตรมาส 1 ปี 2563 ไมม่รีายไดจ้ากการดาํเนินงาน เทยีบกบัไตรมาส 1 ปี 2562 มรีายไดจ้ากการดาํเนินงาน 

0.26 ลา้นบาท ลดลงทั 4งจาํนวน ดว้ยภาวะเศรษฐกจิ การตลาด และเทคโนโลยทีี
มกีารเปลี
ยนแปลง ทาํใหปั้จจุบนัทาง

บรษิทัฯ ไดม้กีารมองหาธุรกจิใหม่อื
นๆ เพื
อเป็นการกระจายการลงทุนไปในธุรกจิอื
นที
มโีอกาสเตบิโตที
ดใีนอนาคต  

� บรษิัท นิวส์ เน็ตเวริ์ค คอร์ปอเรชั 
น จํากดั (มหาชน) ไตรมาส 1 ปี 2563 ไม่มรีายได้จากการดําเนินงาน 

เทยีบกบัไตรมาส 1 ปี 2562 มรีายไดจ้ากการดาํเนินงาน 0.26 ลา้นบาท ลดลงทั 4งจาํนวน 
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� บรษิทั ซงิค์ เทคโนโลย ีจํากดั ไตรมาส 1 ปี 2563 และ 2562 ไม่มรีายไดจ้ากการดําเนินงานทั 4งสองปี โดย

บรษิทัฯ อยู่ระหว่างดาํเนินการจดทะเบยีนเลกิบรษิทั 

ส่วนงานธุรกจิสื
อ 

ไตรมาส 1 ปี 2563 มรีายไดจ้ากการดาํเนินงาน 35.59 ลา้บาท เทยีบกบัไตรมาส 1 ปี 2562 มรีายไดจ้ากการ

ดาํเนินงาน 102.98 ลา้นบาท ลดลง 67.39 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 65.44 ลดลงจากส่วนงานธรุกจิสื
อโทรทศัน์ดจิทิลั 

ดว้ยบรษิทัไดค้นืใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื
นความถี
เพื
อใหบ้รกิารโทรทศัน์ระบบดจิทิลั ช่อง 19 และไดยุ้ตกิารออกอากาศ ใน

วนัที
 16 สงิหาคม 2562 ทาํใหร้ายไดห้ลกัจากธุรกจิสื
อลดลง อย่างไรกด็ปัีจจุบนับรษิทัยงัคงมุง่เน้นส่วนงานธุรกจิสื
อใหม่ 

(New Media) สื
อออนไลน์ สื
อหนังสอืพมิพ ์ และมกีารดาํเนินงานที
ปรบัตามธุรกจิที
คาดว่าจะใหเ้ป็นธุรกจิหลกั โดยจะเน้น

ธุรกจิใหบ้รกิารศูนยบ์รกิารขอ้มลูลูกคา้ (Call Center) ซึ
งดาํเนินการภายใต ้บรษิทั กรนีเน็ต 1282 จาํกดั และบรษิทั 

ฐานเศรษฐกจิ มลัตมิเีดยี จาํกดั 

� บรษิัท สปรงินิวส์ คอร์ปอเรชั 
น จํากัด มีรายได้จากการให้ขอ้มูลข่าวสาร ผลิตข่าวและรายการโทรทศัน์

ออกอากาศทางช่องโทรทศัน์ระบบสื
อดจิทิลั SPRINGNEWS ช่อง 19 และได้ยุติการออกอากาศ ในวนัที
 

16 สงิหาคม 2562 

� บรษิทั สปรงินิวส ์เทเลวชิั 
น จาํกดั เป็นผูไ้ดร้บัสทิธิใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื
นความถี
โทรทศัน์ระบบสื
อดจิทิลั มี

รายไดจ้ากค่าโฆษณา และดาํเนินธุรกจิร่วมกนักบับรษิทั สปรงินิวส ์คอร์ปอเรชั 
น จํากดัในการใหบ้รกิารสื
อ

โทรทศัน์ระบบสื
อดจิทิลั ช่อง 19 และในปี 2562 บรษิทัฯ ไดค้นืใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื
นความถี
โทรทศัน์ระบบ

สื
อดจิทิลั ตามมติคณะกรรมการกิจการกระจายเสยีง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาต ิ

(กสทช.) และกําหนดใหยุ้ตกิารออกอากาศ ในวนัที
 16 สงิหาคม 2562 เวลา 00.01 น. เป็นตน้ไป 

� บรษิัท นิวส์ เน็ตเวริ์ค มลัติมีเดีย จํากดั ได้ยุติการออกอากาศสื
อวิทยุ ภายใต้ชื
อ SPRING RADIO FM 

98.5 MHz เมื
อ วนัที
 31 ธนัวาคม 2560 ด้วยรายได้ของบริษัทไม่เพียงพอกับต้นทุนและค่าใช้จ่ายการ

ดําเนินงาน เนื
องจากพฤติกรรมของผู้ฟังเปลี
ยนไปตามเทคโนโลยีที
รุดหน้า ไม่ว่าจะเป็น YouTube, 

Facebook. ทาํใหส่้งผลกระทบกบัสื
อวทิยุ 

� บรษิทั ฐานเศรษฐกจิ มลัตมิเีดยี จาํกดั บรษิทัย่อยของบรษิทั นิวส ์เน็ตเวริค์ มลัตมิเีดยี จาํกดั ดาํเนินธุรกจิ

จําหน่ายสื
อสิ
งพมิพ์ ภายใต้ชื
อ หนังสอืพมิพ์ฐานเศรษฐกิจ บรษิทัได้ทําสญัญาใชส้ทิธเิครื
องหมายการค้า

หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ระยะเวลา 30 ปี เริ
มดําเนินธุรกิจ เมื
อวนัที
 6 กันยายน 2559 บริษัทฯ ยัง

ดําเนินธุรกิจต่อเนื
อง ทั 4งธุรกิจหนังสอืพมิพ์   จดังาน Event   รายการโทรทศัน์ ออกอากาศทางช่องทีวี

ดิจิตอล ช่อง 22 เนชั 
น  คือ รายการชั 
วโมงฐาน  และสื
อ New Medias ซึ
งประกอบด้วย Web Site  

Facebook  YouTube  Line  เป็นตน้ 

ไตรมาส 1 ปี 2563 มรีายไดจ้ากการดาํเนินงาน 22.00 ลา้นบาท เทยีบกบัไตรมาส 1 ปี 2562 มรีายไดจ้าก

การดําเนินงาน 23.09 ล้านบาท ลดลง 1.09 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 4.72 แบ่งเป็นรายได้จากการขาย

หนังสอืพมิพ ์2.05 ลา้นบาท รายไดค้่าโฆษณา 7.44 ล้านบาท และรายไดจ้ากการจดักจิกรรม การสมัมนา 

การจดัประชุมและรายไดจ้ากสื
อใหม่ (New Media) 12.51 ลา้นบาท 

� บรษิัท กรนีเน็ต 1282 จํากัด บริษัทยงัดําเนินธุรกิจต่อเนื
อง ทั 4งธุรกิจ New Media   ผลิต Content  ซึ
ง

ประกอบดว้ย Web Site Facebook YouTube ธุรกจิใหบ้รกิารศูนยบ์รกิารขอ้มูลลูกคา้ (Call Center)  และ

งานโครงการพเิศษ เป็นงานรบัผลติ Content ใหก้บัลูกคา้อื
น  สําหรบัธุรกจิขายหนังสอืและผลติหนังสอืจะ

ยุตธิุรกจินี4 เนื
องจากการเปลี
ยนแปลงการรบัขอ้มูลของผูบ้รโิภคในยุคปัจจุบนัที
ต้องการความรวดเรว็และ

ทนัเหตุการณ์  บรษิัทได้มกีารปรบัโครงสรา้งบรษิทัใหม่ เพื
อให้บรษิัทมกีารดําเนินงานที
ปรบัตามธุรกจิที


คาดว่าจะใหเ้ป็นธุรกจิหลกั โดยจะเน้นธุรกจิ Call Center ใหก้บั Happy Shopping 
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ไตรมาส 1 ปี 2563 มรีายไดจ้ากการดาํเนินงาน 13.59 ลา้นบาท เทยีบกบัไตรมาส 1 ปี 2562 มรีายไดจ้าก

การดําเนินงาน 13.76 ล้านบาท ลดลง 0.17 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.24 แบ่งเป็นรายได้จากการ

ให้บรกิาร สื
อออนไลน์ 4.97 ล้านบาท และรายได้จากธุรกิจ Call Center 8.62 ล้านบาท ซึ
งปัจจุบันอยู่

ระหว่างการจาํหน่ายธุรกจินี4ออกไป 

ส่วนงานธุรกจิการจาํหน่ายและใหบ้รกิารเครื
องมอืและอุปกรณ์ตรวจสอบชวีอนามยัและสิ
งแวดลอ้ม 

บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชั 
น อินทิเกรเตอร์ จํากัด ดําเนินธุรกิจการจําหน่ายและให้บริการเกี
ยวกับ

เครื
องมอืและอุปกรณ์ตรวจสอบชวีอนามยัและสิ
งแวดล้อม ดา้นอากาศ เสยีง และสาธารณภยั เป็นธุรกิจที
ต้องใชค้วาม

ชํานาญเฉพาะทาง รายไดข้องบรษิทัประกอบด้วย ขายชุดเครื
องมอืตรวจวดัสิ
งแวดล้อม ใหบ้รกิารปรกึษาออกแบบและ

ก่อสรา้งสถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศ ใหบ้รกิารบํารุงรกัษาระบบตรวจวดัมลพษิปล่องระบาย และใหบ้รกิารบรหิารศูนย์

เฝ้าระวงัและควบคุมคุณภาพสิ
งแวดลอ้ม เป็นตน้ 

ไตรมาส 1 ปี 2563 มรีายไดจ้ากการดําเนินงาน 12.70 ล้านบาท เทยีบกบัไตรมาส 1 ปี 2562 มรีายไดจ้ากการ

ดําเนินงาน 11.33 ล้านบาท เพิ
มขึ4น 1.37 ล้านบาท คดิเป็นรอ้ยละ 12.09 แบ่งเป็นรายได้จากการขาย 2.32 ล้านบาท 

และรายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 10.38 ลา้นบาท  

 

5.1.1. ต้นทุนขายและบริการ 

ปี 2560 กลุ่มบรษิทั มตี้นทุนขายและต้นทุนบรกิารรวม 535.01 ล้านบาท เพิ
มขึ4นจากปี 2559 ซึ
งมตี้นทุนขาย

และต้นทุนบริการ 526.35 ล้านบาท เพิ
มขึ4น 8.66 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 1.65 เมื
อพิจารณาสดัส่วนต้นทุนขายและ

ตน้ทุนบรกิารต่อรายไดจ้ากการขายและบรกิารปี 2560 มสีดัส่วนคดิเป็นรอ้ยละ 144.04 ลดลงเมื
อเปรยีบเทยีบกบัปี 2559 

ซึ
งมีสดัส่วนต่อรายได้ขายและบรกิารคิดเป็นร้อยละ 189.17 เป็นผลจากบรษิัทมีรายได้เพิ
มขึ4น และการควบคุมการ

ดาํเนินงาน ทาํใหส้ดัส่วนของตน้ทุนขายและตน้ทุนบรกิารลดลง 

ต้นทุนขายและต้นทุนบรกิารเพิ
มขึ4น 8.66 ล้านบาท จากส่วนงานธุรกิจสื
อ ซึ
งเพิ
มขึ4นเพียงร้อยละ 1.65 เมื
อ

เทยีบกบัสดัส่วนของรายได้ที
เพิ
มขึ4นรอ้ยละ 34.54 เป็นผลจากการควบคุมการดําเนินงานใหม้ปีระสทิธภิาพดขีึ4น ทําให้

ต้นทุนเพิ
มขึ4นเพียงเล็กน้อย สําหรบัส่วนงานธุรกิจจําหน่ายสินค้าเทคโนโลยีและให้บริการปรึกษาออกแบบระบบ

สารสนเทศ และส่วนงานธุรกจิจําหน่ายเครื
องมอืและอุปกรณ์ และใหบ้รกิารตดิตั 4งระบบโครงการเกี
ยวกบัสิ
งแวดล้อมและ

ตรวจสอบชวีอนามยั มตีน้ทุนขายและตน้ทุนบรกิารเพิ
มขึ4นหรอืลดลง ผนัแปรเป็นไปตามรายไดข้ายและใหบ้รกิาร 

ปี 2561 กลุ่มบรษิัท มีต้นทุนขายและบรกิารรวม 540.51 ล้านบาท เพิ
มขึ4นจากปี 2560 ซึ
งมีต้นทุนขายและ

บรกิาร 539.52 ล้านบาท เพิ
มขึ4น 0.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.18 เมื
อพิจารณาสดัส่วนต้นทุนขายและบริการต่อ

รายไดจ้ากการขายและบรกิารปี 2561 มสีดัส่วนคดิเป็นรอ้ยละ 91.25 ลดลงเมื
อเปรยีบเทยีบกบัปี 2560 ซึ
งมสีดัส่วนต่อ

รายไดข้ายและบรกิารคดิเป็นรอ้ยละ 144.07 เป็นผลจากบรษิทัมรีายไดเ้พิ
มขึ4น และควบคุมการดาํเนินงาน ทําใหส้ดัส่วน

ของตน้ทุนขายและบรกิารลดลง 

ต้นทุนขายและบรกิารเพิ
มขึ4น 0.99 ล้านบาท จากส่วนงานธุรกจิสื
อ ซึ
งเพิ
มขึ4นเพยีงรอ้ยละ 0.18 เมื
อเทยีบกบั

สดัส่วนของรายไดท้ี
เพิ
มขึ4นรอ้ยละ 58.18 เป็นผลจากการควบคุมการดาํเนินงานมปีระสทิธภิาพดขีึ4น ทาํใหต้น้ทุนเพิ
มขึ4น

เพยีงเลก็น้อย สําหรบัส่วนงานธุรกิจจําหน่ายสนิคา้เทคโนโลยแีละให้บรกิารปรกึษาออกแบบระบบสารสนเทศ และส่วน

งานธุรกจิจาํหน่ายเครื
องมอืและอุปกรณ์ และใหบ้รกิารตดิตั 4งระบบโครงการเกี
ยวกบัสิ
งแวดลอ้มและตรวจสอบชวีอนามยัมี

ตน้ทุนขายและตน้ทุนบรกิารเพิ
มขึ4นหรอืลดลง ผนัแปรเป็นไปตามรายไดข้ายและใหบ้รกิาร 

ปี 2562 กลุ่มบรษิทั มตีน้ทุนขายและบรกิารรวม 292.34 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2561 ซึ
งมตีน้ทุนขายและบรกิาร 

474.90 ลา้นบาท ลดลง 182.56 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 38.44 เมื
อพจิารณาสดัส่วนตน้ทุนขายและบรกิารต่อรายไดจ้าก

การขายและบรกิารปี 2562 มสีดัส่วนคดิเป็นรอ้ยละ 75.55 ลดลงเมื
อเปรยีบเทยีบกบัปี 2561 ซึ
งมตี้นทุนขายและบรกิาร
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สดัส่วนต่อรายไดข้ายและบรกิารคดิเป็นรอ้ยละ 83.37 เป็นผลจากบรษิทัมกีารควบคุมการดําเนินงานรดักุม ทําใหส้ดัส่วน

ของตน้ทุนขายและบรกิารลดลง 

ต้นทุนขายและบรกิารลดลง 182.56 ล้านบาท จากส่วนงานธุรกิจสื
อ ลดลง 174.60 ล้านบาท เมื
อเทียบกับ

สดัส่วนของรายได้ ลดลงร้อยละ 35.14 เป็นผลจากการปรบัโครงสร้างธุรกิจของกลุ่มบรษิัทฯ คือการที
บริษัทได้คืน

ใบอนุญาตการประกอบธุรกจิโทรทศัน์ระบบสื
อดจิทิลั และผลจากการควบคุมการดําเนินงานมปีระสทิธภิาพดขีึ4น ทําให้

ต้นทุนขายและบริการลดลง สําหรับส่วนงานธุรกิจจําหน่ายสินค้าเทคโนโลยีและให้บริการปรึกษาออกแบบระบบ

สารสนเทศ และส่วนงานธุรกจิจําหน่ายเครื
องมอืและอุปกรณ์ และใหบ้รกิารตดิตั 4งระบบโครงการเกี
ยวกบัสิ
งแวดล้อมและ

ตรวจสอบชวีอนามยัมตีน้ทุนขายและตน้ทุนบรกิารเพิ
มขึ4นหรอืลดลง ผนัแปรเป็นไปตามรายไดข้ายและใหบ้รกิาร 

ไตรมาสที
 1 ปี 2563 กลุ่มบรษิทั มตีน้ทุนขายและบรกิาร 44.29 ลา้นบาท เมื
อเปรยีบเทยีบกบัตน้ทุนในไตรมาส

เดยีวของปีก่อน ซึ
งมจีํานวน 84.58 ล้านบาท ลดลง 40.29 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 47.63  เป็นผลจากบรษิทัมกีารปรบั

โครงสรา้งการบรหิารจดัการและควบคุมตน้ทุน 

 

5.1.2. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ปี 2560 กลุ่มบรษิทั มคี่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารรวม 293.20 ล้านบาท เพิ
มขึ4นจากปี 2559 ซึ
งมคี่าใชจ้่าย

ในการขายและบรหิาร 258.90 ล้านบาท เพิ
มขึ4น 34.30 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 13.25 เป็นผลจากค่าใชจ้่ายส่งเสรมิการ

ขาย ค่านายหน้า ซึ
งทําให้ยอดขายของกลุ่มบรษิทัเพิ
มขึ4น รวมถงึค่าใชจ้่ายในการบรหิาร ซึ
งบรษิทัมกีารปรบัโครงสรา้ง

การบรหิาร การควบคุมภายในและปรบัการทาํงานใหม้ปีระสทิธภิาพดขีึ4น และบรษิทัไดบ้นัทกึหนี4สงสยัจะสูญและหนี4สูญ 

1.84 ลา้นบาท 

ปี 2561 กลุ่มบรษิทั มคี่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารรวม 274.24 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2560 ซึ
งมคี่าใชจ้่ายใน

การขายและบรหิาร 291.79 ล้านบาท ลดลง 17.55 ล้านบาท คดิเป็นรอ้ยละ 6.01 เป็นผลจากบรษิทัมกีารปรบัโครงสรา้ง

การบรหิาร การควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายการผลติทุกส่วนงานในกลุ่มบริษัท ทําให้ดําเนินงานมีประสิทธภิาพดีขึ4น 

บรษิทัไดบ้นัทกึหนี4สงสยัจะสญูและหนี4สูญ 13.05 ลา้นบาท และบนัทกึขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงนิลงทุนระยะยาว 223.27 

ลา้นบาท 

ปี 2562 กลุ่มบรษิทั มคี่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารรวม 232.04 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2561 ซึ
งมคี่าใชจ้่ายใน

การขายและบรหิาร 258.80 ลา้นบาท ลดลง 26.76 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 10.34 เป็นผลจากบรษิทัมกีารปรบัโครงสรา้ง

การบรหิาร การควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายการผลติทุกส่วนงานในกลุ่มบริษัท ทําให้ดําเนินงานมีประสิทธภิาพดีขึ4น 

บรษิทัไดบ้นัทกึหนี4สงสยัจะสญูและหนี4สญู 8.60 ลา้นบาท และบนัทกึขาดทุนจากการดอ้ยค่าสนิทรพัย ์68.14 ลา้นบาท 

ไตรมาสที
 1 ปี 2563 กลุ่มบรษิทั มคี่าใชจ้่ายในการต้นทุนขายและบรหิาร 41.17 ล้านบาท เมื
อเปรยีบเทยีบกบั

ตน้ทุนในไตรมาสเดยีวของปีก่อน ซึ
งมจีํานวน 51.25 ล้านบาท ลดลง 10.09 ล้านบาท คดิเป็นรอ้ยละ 19.68 เป็นผลจาก
บรษิัทมีการปรบัโครงสรา้งการบรหิารจดัการและควบคมุตน้ทนุและค่าใชจ้่ายการดาํเนินงาน 

 

5.1.3. กาํไรจากการดาํเนินงาน 

ปี 2560 บรษิัทฯ มอีตัรากําไรขั 4นต้นติดลบร้อยละ 42.92 และปี 2559 มอีตัรากําไรขั 4นต้นติดลบร้อยละ 89.17 

เมื
อเทยีบกบัรายไดจ้ากการดําเนินงาน และบรษิทัฯ มผีลการดําเนินงานขาดทุน ปี 2560 และ ปี 2559 บรษิทัฯ มอีตัรา

กําไรจากการดาํเนินงานตดิลบรอ้ยละ 112.94 และตดิลบรอ้ยละ 516.33 (ตามลําดบั) สาเหตุหลกับรษิทัฯ มผีลขาดทุนใน

การดําเนินงานต่อเนื
อง เนื
องจากบรษิทัฯ มตี้นทุนขายและบรกิาร และค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารของกลุ่มส่วนงาน

ธุรกจิเกี
ยวกบัสื
อสูงมาก แมว้่าบรษิทัฯ จะมรีายไดเ้พิ
มขึ4นในแต่ละปี และมกีารควบคุมการใชจ้่ายอย่างรดักุม  

บรษิัทฯ มขีาดทุนจากการดําเนินงานก่อนต้นทุนทางการเงนิ ปี 2560 จํานวน 422.80 ล้านบาท ลดลงจากปี 

2559 ซึ
งมขีาดทุนจากการดําเนินงานก่อนต้นทุนทางการเงนิจํานวน 1,436.65 ล้านบาท ลดลง 1,013.85 ล้านบาท คดิ
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เป็นรอ้ยละ 70.57 เป็นผลจากการบนัทกึดอ้ยค่าใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื
นความถี
เพื
อใหบ้รกิารโทรทศัน์ในระบบดจิทิลั 953.90 

ลา้นบาททั 4งจาํนวน ในปี 2559 

ปี 2561 บรษิทัฯ มอีตัรากําไรขั 4นตน้รอ้ยละ 8.75 และปี 2560 มอีตัรากําไรขั 4นต้นตดิลบรอ้ยละ 44.07 เมื
อเทยีบ

กบัรายไดจ้ากการดําเนินงาน และบรษิัทฯ มผีลการดําเนินงานขาดทุน ปี 2561 และ ปี 2560 บรษิทัฯ มอีตัรากําไรจาก

การดําเนินงานติดลบร้อยละ 32.84 และติดลบร้อยละ 112.90 (ตามลําดับ) สาเหตุหลักบริษัทฯ มีผลขาดทุนในการ

ดาํเนินงานต่อเนื
อง เนื
องจากบรษิทัฯ มตี้นทุนขายและบรกิาร และค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารของกลุ่มส่วนงานธุรกจิ

เกี
ยวกบัสื
อสงูมาก แมว้่าบรษิทัฯ จะมรีายไดเ้พิ
มขึ4นในแต่ละปี และมกีารควบคุมการใชจ้่ายอย่างรดักุม  

บรษิัทฯ มขีาดทุนจากการดําเนินงานก่อนต้นทุนทางการเงนิ ปี 2561 จํานวน 194.52 ล้านบาท ลดลงจากปี 

2560 ซึ
งมขีาดทุนจากการดําเนินงานก่อนต้นทุนทางการเงนิจํานวน 422.80 ล้านบาท ลดลง 228.28 ล้านบาท คดิเป็น

รอ้ยละ 53.99 ทั 4งนี4เป็นผลจากการบนัทกึผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงนิลงทุนระยะยาว 223.27 ลา้นบาท แต่ไดม้กีารโอน

กลบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื
นความถี
เพื
อใหบ้รกิารโทรทศัน์ 198 ลา้นบาท 

ปี 2562 บรษิัทฯ มอีตัรากําไรขั 4นต้นรอ้ยละ 24.45 และปี 2561 มอีตัรากําไรขั 4นต้นรอ้ยละ 16.63 เมื
อเทยีบกบั

รายไดจ้ากการดําเนินงาน และบรษิทัฯ มผีลการดําเนินงานขาดทุน ปี 2562 และ ปี 2561 บรษิทัฯ มอีตัรากําไรจากการ

ดาํเนินงานตดิลบรอ้ยละ 42.05 และตดิลบรอ้ยละ 67.78 (ตามลําดบั)  

บรษิัทฯ มีผลขาดทุนจากการดําเนินงานต่อเนื
อง ปี 2562 และ ปี 2561 เนื
องจากบรษิัทฯ มีต้นทุนขายและ

บรกิาร และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของกลุ่มส่วนงานธุรกิจเกี
ยวกับสื
อสูง และปี 2562 บรษิัทมีรายได้ลดลง 

สาเหตุจากปี 2562 บรษิัทได้คนืใบอนุญาตให้ใชค้ลื
นความถี
เพื
อให้บรกิารโทรทศัน์ระบบดจิทิลั ช่อง 19 และไดยุ้ติการ

ออกอากาศ ในวนัที
 16 สงิหาคม 2562 เวลา 00.01 น. เป็นตน้ไป ทาํใหร้ายไดห้ลกัจากธุรกจิสื
อลดลง บรษิทัฯ มขีาดทุน

จากการดําเนินงานก่อนต้นทุนทางการเงนิ ปี 2562 จํานวน 162.72 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ซึ
งมขีาดทุนจากการ

ดําเนินงานก่อนต้นทุนทางการเงนิจํานวน 386.10 ล้านบาท ลดลง 223.38ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 57.86 ทั 4งนี4เป็นผล

จากการขาดทุนจากการดอ้ยค่าสนิทรพัย์ 68.14 ล้านบาท ซึ
งเป็นสนิทรพัย์จากการเลกิใชง้านในธุรกจิสื
อบางส่วน ที
ไม่

สามารถนําเสนอขายบุคคลภายนอกได ้

ไตรมาสที
 1 ปี 2563 บรษิัทฯ มีกําไรขั 4นต้น จํานวน 4.01 ล้านบาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 8.30 และไตรมาส

เดยีวกนัของปีก่อน มกีําไรขั 4นตน้เท่ากบั จาํนวน 29.92 ล้านบาท คดิเป็นอตัรารอ้ยละ 26.13 เมื
อเทยีบกบัรายไดจ้ากการ

ดาํเนินงาน โดยมกีําไรขั 4นตน้ลดลง 25.91 ลา้นบาท เมื
อเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน ทั 4งนี4เป็นผลจากการที
บรษิทั

ฯ มรีายไดท้ี
ลดลงจากการได้คนืใบอนุญาตให้ใชค้ลื
นความถี
เพื
อให้บรกิารโทรทศัน์ระบบดจิทิลั ช่อง 19 และไดยุ้ติการ

ออกอากาศ ทาํใหร้ายไดห้ลกัจากธุรกจิสื
อลดลง 

  

5.1.4. กาํไรสุทธิ 

ปี 2560 บรษิัทฯ มีขาดทุนสุทธ ิ570.39 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 153.00 ของรายได้ ลดลงจากปี 2559 ซึ
งมี

ขาดทุนสุทธ ิ1,507.06 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 541.64 ของรายได ้

ปี 2561 บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิ 273.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.20 ของรายได้ ลดลงจากปี 2560 ซึ
งมี

ขาดทุนสุทธ ิ572.75 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 152.94 ของรายได ้ลดลง 299.09 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 52.22 

ปี 2562 บรษิทัฯ มกีําไรสาํหรบัปี 493.05 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 127.41 ของรายได ้เพิ
มขึ4นจากปี 2561ซึ
งมี

ขาดทุนสําหรบัปี 273.66 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 48.04 ของรายได้ เพิ
มขึ4น 766.71 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 280.17 

เป็นผลจากกําไรจากการดาํเนินงานที
ยกเลกิ 685.10 ลา้นบาท 

ไตรมาสที
 1 ปี 2563 บรษิทัฯ มขีาดทุนสุทธ ิ23.81 ล้านบาท คดิเป็นรอ้ยละ 49.30 ของรายได้ ลดลงจากไตร

มาสเดยีวกนัของปีก่อน ซึ
งมขีาดทุนสุทธ ิ28.67 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 25.04 ของรายได ้มผีลขาดทุนลดลง 4.87 ลา้น
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บาท คดิเป็นรอ้ยละ 16.97 เป็นผลจากการที
บรษิทัมกีารควบคุมต้นทุนและค่าใชจ้่ายในการดําเนินงานที
ลดลง และการ

ลดลงของตน้ทุนทางการเงนิ รวมถงึไม่มกีารขาดทุนจากการดาํเนินงานที
ยกเลกิเมื
อเทยีบกบัไตรมาสเดยีวกนัของปีก่อน 

 

5.1.5. ต้นทุนทางการเงิน 

ปี 2560 กลุ่มบรษิัทฯ มตี้นทุนทางการเงนิรวม 147.59 ล้านบาท เพิ
มขึ4นจากปี 2559 ซึ
งมตี้นทุนทางการเงนิ 

70.41 ลา้นบาท เพิ
มขึ4น 77.18 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 109.62 เป็นผลจากดอกจ่ายเจา้หนี4จากหุน้เพิ
มทุน PP 

ปี 2561 กลุ่มบรษิทัฯ มตีน้ทนุทางการเงนิรวม 77.40 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2560 ซึ
งมตีน้ทุนทางการเงนิ 

147.59ลา้นบาท ลดลง 70.19 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 47.56 เป็นผลจากบรษิทัไดจ้่ายชาํระคนืเงนิกูย้มืบางส่วน 

ปี 2562 กลุ่มบรษิทัฯ มตีน้ทุนทางการเงนิรวม 29.10 ลา้นบาท เพิ
มขึ4นจากปี 2561 ซึ
งมตีน้ทุนทางการเงนิ 

27.10ลา้นบาท เพิ
มขึ4น 2.00 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 7.38 เป็นผลจากบรษิทักูย้มืเพื
อใชเ้ป็นเงนิหมุนเวยีนของบรษิทั 

ไตรมาสที
 1 ปี 2563 กลุ่มบรษิทัฯ มตีน้ทุนทางการเงนิรวม 0.25 ลา้นบาท ลดลงจากไตรมาสเดยีวกนัของปี

ก่อน ซึ
งมตีน้ทุนทางการเงนิรวมเท่ากบั 11.12 ลา้นบาท ลดลง 10.871 ล้านบาท คดิเป็นรอ้ยละ 97.79  เป็นผลมาจาก

บรษิทัฯไดม้กีารชาํระเงนิกูย้มืระยะสั 4นทาํใหม้ตีน้ทุนทางการเงนิลดลง 

 

5.1.6. ภาษีเงินได้นิติบุคคล 

ปี 2560 กลุ่มบรษิทัฯ มภีาระภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล 2.36 ลา้นบาท จากส่วนงานธุรกจิสื
อ 

ปี 2561 กลุ่มบรษิทัฯ มภีาระภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล 1.74 ลา้นบาท จากส่วนงานธุรกจิสื
อ 

ปี 2562 กลุ่มบรษิทัฯ มภีาระภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล 0.23 ลา้นบาท จากส่วนงานธุรกจิสื
อ 

ไตรมาสที
 1 ปี 2563 กลุ่มบรษิทัฯ มภีาระภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคล 0.61 ลา้นบาท จากส่วนงานธุรกจิสื
อ 

  

9.2 ฐานะทางการเงิน 

9.2.1 สินทรพัย ์

บรษิทัฯ มสีนิทรพัย์รวม ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2560, 31 ธนัวาคม 2561, 31 ธนัวาคม 2562 และ 31 มนีาคม 

2563 เท่ากบั จาํนวน 1,379.65 ลา้นบาท 1,135.41 ลา้นบาท 706.05 ลา้นบาท และ 651.78 ลา้นบาท ตามลําดบั 

ปี 2560 บรษิทัฯ มสีนิทรพัย์สนิรวม 1,379.65 ลา้นบาท ประกอบดว้ยสนิทรพัยห์มุนเวยีน 533.01 ลา้นบาทและ

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน 846.64 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 38.63 และ 61.37 ของสนิทรพัยร์วม ตามลําดบั  

ปี 2560 บรษิัทฯ มสีนิทรพัย์รวมลดลง 798.74 ล้านบาท เทยีบกบัปี 2559 ประกอบด้วย เงนิสดและรายการ

เทยีบเท่าเงนิสด 24.40 ล้านบาท เงนิลงทุนชั 
วคราว 1.05 ล้านบาท เงนิฝากธนาคารที
ติดภาระคํ4าประกนั 234.97 ล้าน

บาท ลูกหนี4การคา้และลูกหนี4อื
น 258.40 ล้านบาท สนิค้าคงเหลือ 6.32 ล้านบาท และสนิทรพัย์หมุนเวยีนอื
น 8.92 ล้าน

บาทสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีน ประกอบด้วย เงนิฝากธนาคารที
ติดภาระคํ4าประกนั 251.78 ล้านบาท เงนิลงทุนระยะยาว 

214.64 ล้านบาท อุปกรณ์เครื
องมอืเครื
องใช้ 214.32 ล้านบาท สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน 125.01 ล้านบาท และสนิทรพัย์ไม่

หมุนเวยีนอื
น 40.89 ลา้นบาท 

บริษัทมีอัตราผลตอบแทนของสินทรพัย์รวมปี 2560 มีอตัราติดลบร้อยละ 69.18 มีอตัราผลตอบแทนจาก

สนิทรพัยถ์าวรในปี 2560 มอีตัราตดิลบรอ้ยละ 674.34 และมอีตัราการหมุนเวยีนของสนิทรพัย ์ปี 2560 จาํนวน 0.27 ครั 4ง 

บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมเพิ
มขึ4น เป็นผลจากความสามารถในการบริหารการใช้สินทรพัย์ให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ4นเมื
อเทียบกับยอดขายของบริษัท ซึ
งฝ่ายบริหารได้คาดการณ์ รายได้ ค่าใช้จ่าย อัตราการ

เจรญิเติบโต และประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคตที
ได้สะท้อนสภาวะเศรษฐกิจต่อส่วนงานธุรกจิของกลุ่มบรษิัทใน

ปัจจุบนัดว้ยความระมดัระวงั โดยเฉพาะส่วนงานธุรกจิสื
อ ผลตอบแทนจากความสามารถบรหิารการใชส้นิทรพัยแ์มย้งัให้

ตอบแทนไดไ้ม่เตม็ประสทิธภิาพ เนื
องจากตอ้งใชเ้วลาในการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัและการแขง่ขนัในธุรกจิเดยีวกนั 
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บริษัทมีอัตราผลตอบแทนของสินทรพัย์รวมปี 2560 มีอตัราติดลบร้อยละ 41.51 มีอตัราผลตอบแทนจาก

สนิทรพัยถ์าวรในปี 2560 มอีตัราตดิลบรอ้ยละ 274.2 และมอีตัราการหมุนเวยีนของสนิทรพัย ์ปี 2560 จาํนวน 0.27 ครั 4ง 

บริษัทมีอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมเพิ
มขึ4น เป็นผลจากความสามารถในการบริหารการใช้สินทรพัย์ให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ4นเมื
อเทียบกับยอดขายของบริษัท ซึ
งฝ่ายบริหารได้คาดการณ์ รายได้ ค่าใช้จ่าย อัตราการ

เจรญิเติบโต และประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคตที
ได้สะท้อนสภาวะเศรษฐกิจต่อส่วนงานธุรกจิของกลุ่มบรษิัทใน

ปัจจุบนัดว้ยความระมดัระวงั โดยเฉพาะส่วนงานธุรกจิสื
อ ผลตอบแทนจากความสามารถบรหิารการใชส้นิทรพัยแ์มย้งัให้

ตอบแทนไดไ้ม่เตม็ประสทิธภิาพ เนื
องจากตอ้งใชเ้วลาในการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัและการแขง่ขนัในธุรกจิเดยีวกนั 

ปี 2561 บรษิัทฯ มสีินทรพัย์สนิรวม 1,135.41 ล้านบาท ประกอบด้วยสนิทรพัย์หมุนเวยีน 443.58 ล้านบาท 

และสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน 691.83 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 39.07 และ 60.93 ของสนิทรพัยร์วม ตามลําดบั 

ปี2561 บรษิัทฯ มีสนิทรพัย์รวมลดลง 244.24 ล้านบาท เทียบกับปี 2560 ประกอบด้วย เงนิสดและรายการ

เทียบเท่าเงนิสด 29.37 ล้านบาท เงนิฝากธนาคารที
ติดภาระคํ4าประกัน 234.97 ล้านบาท ลูกหนี4การค้าและลูกหนี4อื
น 

154.64 ล้านบาท สนิคา้คงเหลอื 3.56 ล้านบาท สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื
น 16.07 ลา้นบาท และสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนที
ถอื

ไวเ้ผื
อขาย 4.51 ล้านบาท สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีน ประกอบด้วย เงนิฝากธนาคารที
ตดิภาระคํ4าประกนั 13.43 ล้านบาท 

เงนิลงทุนระยะยาว 153.89 ลา้นบาท อุปกรณ์เครื
องมอืเครื
องใช ้168.33 ลา้นบาท สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 145.37 ลา้นบาท 

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื
น 12.81 ลา้นบาท และใบอนุญาตใหใ้ชค้ลื
นความถี
เพื
อใหบ้รกิารโทรทศัน์ 198 ลา้นบาท 

บริษัทมีอัตราผลตอบแทนของสินทรพัย์รวมปี 2561 มีอตัราติดลบร้อยละ 24.10 มีอตัราผลตอบแทนจาก

สนิทรพัย์ถาวรในปี 2561 มอีตัราติดลบรอ้ยละ 162.67  และมอีตัราการหมุนเวยีนของสนิทรพัย์ ปี 2561 จํานวน 0.52 

ครั 4ง  

บรษิทัมอีตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วมเพิ
มขึ4น เป็นผลจากความสามารถในการบรหิารการใชส้นิทรพัยใ์หม้ี

ประสทิธภิาพมากขึ4นเมื
อเทยีบกบัยอดขายของบรษิทั ซึ
งผูบ้รหิารไดค้าดการณ์ รายไดแ้ละค่าใชจ้่าย อตัราการเตบิโตของ

รายได ้และประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคตที
ไดส้ะทอ้นสภาวะเศรษฐกจิต่อส่วนงานธุรกจิของกลุ่มบรษิทัในปัจจุบนั

ดว้ยความระมดัระวงั โดยเฉพาะส่วนงานธุรกจิสื
อ ผลตอบแทนจากความสามารถบรหิารการใช้สนิทรพัย์แมย้งัให้ตอบ

แทนไดไ้ม่เตม็ประสทิธภิาพ เนื
องจากตอ้งใชเ้วลาในการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัและการแขง่ขนัในธุรกจิเดยีวกนั 

ปี 2562 บรษิัทฯ มสีนิทรพัย์สนิรวม 706.05 ล้านบาท ประกอบด้วยสนิทรพัย์หมุนเวยีน 447.75 ล้านบาทและ

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน 258.31 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 63.42 และ 36.58 ของสนิทรพัยร์วม ตามลําดบั  

ปี 2562 บรษิัทฯ มสีนิทรพัย์รวมลดลงเปรยีบเทยีบกบัปี 2561 จํานวน 429.36 ล้านบาท คดิเป็นรอ้ยละ 37.8

ประกอบดว้ย เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 185.07 ลา้นบาท เงนิลงทุนชั 
วคราว 98.99 ลา้นบาท ลูกหนี4การคา้และ

ลูกหนี4อื
น 122.53 ล้านบาท สนิคา้คงเหลือ 2.51 ล้านบาท สนิทรพัย์ภาษีเงนิไดข้องงวดปัจจุบนั 10.89 ล้านบาท ลูกหนี4

สํานักงาน กสทช. 2.21 ล้านบาท และสนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนที
ถือไว้เผื
อขาย 25.15 ล้านบาท สินทรพัย์ไม่หมุนเวยีน

ประกอบดว้ย เงนิฝากธนาคารที
ตดิภาระคํ4าประกนั 10.52 ลา้นบาท เงนิลงทุนระยะยาว 68.85 ลา้นบาท อสงัหารมิทรพัย์

เพื
อการลงทุน 11.42 ล้านบาท อุปกรณ์เครื
องมือเครื
องใช้ 9.54 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 134.14 ล้านบาท 

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื
น 23.85 ลา้นบาท 

บรษิัทมอีตัราผลตอบแทนของสนิทรพัย์รวมปี 2562 มอีตัราร้อยละ 69.83 มอีตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์

ถาวรในปี 2562 มอีตัรารอ้ยละ 190.88 และมอีตัราการหมุนเวยีนของสนิทรพัย ์ปี 2562 จาํนวน 0.55 ครั 4ง  

บรษิทัมอีตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยร์วมเพิ
มขึ4น เป็นผลจากความสามารถในการบรหิารการใชส้นิทรพัยใ์หม้ี

ประสทิธภิาพมากขึ4นเมื
อเทยีบกบัยอดขายของบรษิทั ซึ
งผูบ้รหิารไดค้าดการณ์ รายไดแ้ละค่าใชจ้่าย อตัราการเตบิโตของ

รายได ้และประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคตที
ได้สะทอ้นสภาวะเศรษฐกจิต่อส่วนงานธุรกจิของกลุ่มบรษิทัในปัจจุบนั

ดว้ยความระมดัระวงัโดยเฉพาะส่วนงานธุรกจิสื
อ ผลตอบแทนจากความสามารถบรหิารการใชส้นิทรพัยแ์มย้งัใหต้อบแทน

ไดไ้ม่เตม็ประสทิธภิาพ เนื
องจากตอ้งใชเ้วลาในการดาํเนินธุรกจิของบรษิทัและการแขง่ขนัในธุรกจิเดยีวกัน 
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ไตรมาสที
 1 ปี 2563 บรษิัทฯ มสีนิทรพัย์สนิรวม 651.78 ล้านบาท ประกอบด้วยสนิทรพัย์หมุนเวยีน 372.88 

ลา้นบาทและสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน 278.90 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 57.21 และ 42.79 ของสนิทรพัยร์วม ตามลําดบั  

ไตรมาสที
 1 ปี 2563 บรษิัทฯ มีสินทรพัย์รวมลดลง 54.27 ล้านบาท เทียบ ณ 31 ธ.ค. 2562 ซึ
งมีสนิทรพัย์

ประกอบด้วย เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 87.14 ล้านบาท ลูกหนี4การค้าและลูกหนี4อื
น 117.71 ล้านบาท สนิค้า

คงเหลอื 1.90 ล้านบาท และสินทรพัย์หมุนเวยีนอื
น 165.95 ล้านบาท สินทรพัย์ไม่หมุนเวยีน ประกอบด้วย เงนิฝาก

ธนาคารที
ตดิภาระคํ4าประกนั 10.58 ล้านบาท เงนิลงทุนระยะยาว 68.85 ล้านบาท อุปกรณ์เครื
องมอืเครื
องใช ้6.12 ล้าน

บาท สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน 112.95 ลา้นบาท และสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื
น 59.70 ลา้นบาท 

 

9.2.2 หนี.สิน 

ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2560 บรษิัทฯ มหีนี4สนิรวม 1,110.17 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี4สนิหมุนเวยีน 873.90 

ลา้นบาท และหนี4สนิไม่หมุนเวยีน จาํนวน 236.27 ลา้นบาท ลดลงจากวนัที
 31 ธนัวาคม 2559 จาํนวน 415.17 ลา้นบาท 

คดิเป็นรอ้ยละ 27.22 บรษิทัไดจ้่ายชาํระคนืเจา้หนี4จากเงนิเพิ
มทุน PP จ่ายชาํระเจา้หนี4การคา้และเจา้หนี4อื
น 

ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ มหีนี4สนิรวม 969.89 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหนี4สนิหมุนเวยีน 952.43 ลา้น

บาท และหนี4สนิไม่หมุนเวยีน จํานวน 17.46 ล้านบาท ลดลงจากวนัที
 31 ธนัวาคม 2560 จํานวน 140.28 ล้านบาท คดิ

เป็นรอ้ยละ 12.64 บรษิทัไดจ้่ายชาํระคนืเจา้หนี4จากเงนิเพิ
มทนุ PP และเจา้หนี4เงนิกูย้มื จ่ายชาํระเจา้หนี4การคา้และเจา้หนี4

อื
น 

ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัฯ มหีนี4สนิรวม 138.09 ลา้นบาท ประกอบดว้ยหนี4สนิหมุนเวยีน 121.12 ลา้น

บาท และหนี4สนิไม่หมุนเวยีน จํานวน 16.97 ล้านบาท ลดลงจากวนัที
 31 ธนัวาคม 2561 ซึ
งบรษิทัมหีนี4สนิ 969.89 ลา้น

บาท ลดลง 831.80 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 85.76 บรษิทัไดจ้่ายชาํระคนืเจา้หนี4จากเงนิเพิ
มทุน PP และเจา้หนี4เงนิกู้ยมื 

จ่ายชาํระเจา้หนี4การคา้และเจา้หนี4อื
น 

ณ วนัที
 31 มนีาคม 2563 บรษิัทฯ มหีนี4สนิรวม 114.53 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี4สนิหมุนเวยีน 93.13 ล้าน

บาท และหนี4สนิไม่หมุนเวยีน จํานวน 21.39 ล้านบาท ลดลงจากวนัที
 31 ธนัวาคม 2562 ซึ
งบรษิทัมหีนี4สนิ 138.09 ลา้น

บาท ลดลง 23.56 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 20.57 บรษิทัไดจ้่ายชาํระคนืเจา้หนี4การคา้และเจา้หนี4อื
น 

 

9.2.3 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ 

ณ 31 ธนัวาคม 2560 บรษิัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น จํานวน 269.48 ล้านบาท ประกอบด้วย หุ้นสามญัจํานวน 

281,961,297,580 หุ้น มูลค่าหุ้นที
ตราไว้ 1 บาท โดยมีทุนที
ออกและชําระแล้ว ประกอบด้วยหุ้นสามัญจํานวน

67,886,863,391 หุน้ 

บรษิทัฯ มโีครงสรา้งเงนิทุนประกอบดว้ยหนี4สนิรวม 1,110.17 ล้านบาทและส่วนของผูถ้อืหุน้ 269.48 ลา้นบาท 

มอีตัราส่วนหนี4สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ ซึ
งเป็นอตัราที
แสดงถงึความสามารถในการชาํระหนี4สนิระยะยาวของบรษิทั สาํหรบั

ปี 2560 บรษิัทมีอตัราส่วนหนี4สนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ
มขึ4น จาก 2.34 เท่า ในปี 2559 เป็น 4.12 เท่า ในปี 2560 ซึ
ง

หมายถงึอตัราส่วนหนี4สนิสูงขึ4น แสดงว่าผูถ้อืหุน้มโีอกาสจะไดร้บัผลตอบแทนสูงขึ4น และบรษิทัมคีวามเสี
ยงดา้นการเงนิ

ตํ
า เพราะเงนิทุนหมุนเวยีนของบรษิทัที
ไดจ้ากการกู้ยมืเงนิจะมตีน้ทุนทางการเงนิตํ
ากว่าการใชเ้งนิทุนหมุนเวยีนจากหุน้

สามญัของบรษิทั และบรษิทัมกีารควบคุมการบรหิารจดัการดา้นการเงนิอย่างรัดกุมและระมดัระวงั มกีารดาํเนินที
ดทีําให้

อตัราการเตบิโตของธุรกจิสงูขึ4น ทาํใหปั้จจยัความเสี
ยงของธุรกจิน้อยลง 

ณ 31 ธนัวาคม 2561 บรษิัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น จํานวน 165.52 ล้านบาท ประกอบด้วย หุ้นสามญัจํานวน 

200,317,937,992 หุ้น มูลค่าหุ้นที
ตราไว้ 1 บาท โดยมีทุนที
ออกและชําระแล้ว ประกอบด้วยหุ้นสามัญจํานวน

67,887,511,111 หุน้ 
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บรษิทัฯ มโีครงสรา้งเงนิทุนประกอบดว้ยหนี4สนิรวม 969.89 ล้านบาทและส่วนของผูถ้อืหุน้ 165.52 ลา้นบาท มี

อตัราส่วนหนี4สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ ซึ
งเป็นอตัราที
แสดงถงึความสามารถในการชําระหนี4สนิระยะยาวของบรษิทั สาํหรบั

ปี 2561 บรษิัทมีอตัราส่วนหนี4สนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ
มขึ4น จาก 4.12 เท่า ในปี 2560 เป็น 5.86 เท่า ในปี 2561 ซึ
ง

หมายถงึอตัราส่วนหนี4สนิสูงขึ4น แสดงว่าผูถ้อืหุน้มโีอกาสจะไดร้บัผลตอบแทนลดลง และบรษิทัมีความเสี
ยงดา้นการเงนิ 

ในปี 2561 บรษิัทไดจ้ดทะเบยีนเพิ
มทุนกบักรมพฒันาธุรกิจการค้าเมื
อวนัที
 26 พฤศจกิายน 2561 และอยู่ระหว่างการ

จดัหาเงนิเพิ
มทุน เพื
อนําชําระหนี4เงนิกู้ยมืและใชห้มุนเวยีนของบรษิทั เพราะเงนิหมุนเวยีนของบรษิัทที
ไดจ้ากการกู้ยมื

เงนิจะมตีน้ทุนทางการเงนิสงูกว่าการใชเ้งนิทุนหมุนเวยีนจากหุน้สามญัของบรษิทั 

ณ 31 ธนัวาคม 2562 บรษิัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น จํานวน 567.96 ล้านบาท ประกอบด้วย หุ้นสามญัจํานวน 

200,317,937,992 หุ้น มูลค่าหุ้นที
ตราไว้ 1 บาท โดยมีทุนที
ออกและชําระแล้ว ประกอบด้วยหุ้นสามัญจํานวน

67,887,512,226 หุน้ 

บรษิทัฯ มโีครงสรา้งเงนิทุนประกอบดว้ยหนี4สนิรวม 138.09 ล้านบาทและส่วนของผูถ้อืหุน้ 567.96 ลา้นบาท มี

อตัราส่วนหนี4สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ ซึ
งเป็นอตัราที
แสดงถงึความสามารถในการชําระหนี4สนิระยะยาวของบรษิทั สาํหรบั

ปี 2562 บริษัทมีอัตราส่วนหนี4สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจาก 5.86 เท่า ในปี 2561 เป็น 0.24 เท่า ในปี 2562 ซึ
ง

หมายถงึอตัราส่วนหนี4สนิตํ
าลง แสดงว่าผูถ้อืหุน้มโีอกาสจะไดร้บัผลตอบแทนมากขึ4น และบรษิทัมคีวามเสี
ยงดา้นการเงนิ

ตํ
าลง ดว้ยมกีระแสเงนิสดที
ไดร้บัชดเชยจากคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์ และกจิการโทรคมนาคม

แห่งชาต ิ(กสทช.) นําชาํระหนี4เงนิกูย้มืของบรษิทัและบรษิทัย่อย และมเีพยีงพอไวใ้ชห้มุนเวยีนในกลุ่มบรษิทั 

ณ 31 มีนาคม 2563 บรษิัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น จํานวน 537.25 ล้านบาท ประกอบด้วย หุ้นสามญัจํานวน 

200,317,937,992 หุ้น มูลค่าหุ้นที
ตราไว้ 1 บาท โดยมีทุนที
ออกและชําระแล้ว ประกอบด้วยหุ้นสามัญจํานวน

67,887,512,226 หุน้ 

 

9.3 อตัราส่วนทางการเงินที�สาํคญั 

อตัราส่วนสภาพคล่อง 

ปี 2560 บรษิทัฯ มอีตัราสภาพคล่องเท่ากบั 0.61 เท่า แสดงว่าสภาพคล่องของบรษิทัอยูใ่นตํ
า ตอ้งควบคมุการใชเ้งนิ

อย่างระมดัระวงั เพื
อใหส้ภาพคล่องของบรษิทัดาํเนินไปไดโ้ดยไม่สะดุด และตอ้งเร่งจดัหาเงนิเพื
อนํามาเป็นเงนิทุน

หมุนเวยีนของบรษิทัฯ เมื
อพจิารณาการดาํเนินของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยแลว้ แลว้กระแสเงนิสดที
อยู่อาจจะไม่

เพยีงพอสาํหรบัค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงานของของบรษิทั 

 

ปี 2561 บรษิทัฯ มอีตัราสภาพคล่องเท่ากบั 0.47 เท่า แสดงว่าสภาพคล่องของบรษิทัอยูใ่นตํ
า ตอ้งควบคมุการใชเ้งนิ

อย่างระมดัระวงั เพื
อใหส้ภาพคล่องของบรษิทัดาํเนินไปไดโ้ดยไม่สะดุด และตอ้งเร่งจดัหาเงนิเพื
อนํามาใชห้มุนเวยีน

ของบรษิทัฯ เมื
อพจิารณาการดาํเนินของบรษิทัฯและบรษิทัย่อยแลว้ กระแสเงนิสดที
มอียู่อาจจะไม่เพยีงพอสาํหรบั

ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงานของของบรษิทัและบรษิทัย่อย ซึ
งมตีน้ทุนและค่าใชจ้่ายในการขายและบรกิารสงู ดงันั 4น

เพื
อใหม้สีภาพคล่องหมุนเวยีนด ี บรษิทัฯตอ้งจดัหาเงนิทุนเพิ
ม หรอืเงนิกูย้มืระยะสั 4นจากแหล่งอื
น เพื
อนํามาใชจ้่าย

หมุนเวยีนของบรษิทั สาํหรบัการจ่ายชาํระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตคลื
นความถี
ทั 4งโทรทศัน์ระบบสื
อดจิทิลั บรษิทัได้

นําเงนิฝากธนาคารคํ4าประกนัไวท้ั 4งจาํนวน 

 

ปี 2562 บรษิทัฯ มอีตัราสภาพคล่องเท่ากบั  3.70 เท่า แสดงว่าสภาพคล่องของบรษิทัอยูใ่นเกณฑด์ ีมกีระแสเงนิสด

เพยีงพอเพื
อใชห้มุนเวยีนของบรษิทั ซึ
งบรษิทัมกีารควบคุมการใชเ้งนิอย่างระมดัระวงั เพื
อใหส้ภาพคล่องของบรษิทั

ดาํเนินไปไดโ้ดยไม่สะดุด เมื
อพจิารณาการดาํเนินของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยแลว้ บรษิทัมกีระแสเงนิสดที
มอียู่
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เพยีงพอสาํหรบัค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงานของของบรษิทัและบรษิทัย่อย บรษิทัฯอาจจะตอ้งจดัหาเงนิทุนเพิ
ม ใน

กรณีที
บรษิทัมนีโยบายขยายธุรกจิเพิ
มขึ4นและตอ้งใชเ้งนิลงทุนเพิ
มในธุรกจิใหม่ 

ไตรมาสที
1 ปี 2563 บรษิทัฯ มอีตัราสภาพคล่องเท่ากบั 4 เท่า แสดงว่าสภาพคล่องของบรษิทัอยู่ในเกณฑด์ ี มี

กระแสเงนิสดเพยีงพอเพื
อใชห้มนุเวยีนของบรษิทั ซึ
งบรษิทัมกีารควบคุมการใชเ้งนิอย่างระมดัระวงั เพื
อใหส้ภาพ

คล่องของบรษิทัดาํเนินไปไดโ้ดยไม่สะดุด เมื
อพจิารณาการดาํเนินของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อยแลว้ บรษิทัมกีระแส

เงนิสดที
มอียู่เพยีงพอสาํหรบัค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงานของของบรษิทัและบรษิทัย่อย บรษิทัฯอาจจะตอ้งจดัหา

เงนิทุนเพิ
ม ในกรณีที
บรษิทัมนีโยบายขยายธุรกจิเพิ
มขึ4นและตอ้งใชเ้งนิลงทุนเพิ
มในธุรกจิใหม่ 

 

9.4 ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 

ผลกระทบจากการระบาดของไวรสั COVID-19 ส่งผลกระทบกบัเศรษฐกจิเป็นวงกวา้ง โดยกลุ่มบรษิทัฯ ไดร้บั

ผลกระทบในส่วนของรายไดแ้ละสภาพคล่อง โดยจะเหน็ไดช้ดัเจนในส่วนของบรษิทั ฐานเศรษฐกจิ มลัตมิเีดยี จาํกดั มี

ผลกระทบกบัการจดัสมัมนา การจดัประชมุ ซึ
งงานถูกยกเลกิและถูกเลื
อนแบบไม่มกีําหนดและ บรษิทั เอน็ไวรอน

เมนทอล โซลูชั 
น อนิทเิกรเตอร ์ จาํกดั มผีลกระทบจากการตรวจรบังานที
ล่าชา้ จากมาตรการ Work from home ของ

ภาครฐั และบรษิทัอื
นๆ ในเครอืมรีายไดแ้ละสภาพคล่องลดลง จากความตอ้งการสนิคา้และบรกิารที
ลดลง อกีทั 4งยงัมผีล

ใหม้กีารเรยีกเกบ็เงนิไดช้า้ลง 

 

10. ภาวะอตุสาหกรรม 

สมาคมมเีดยีเอเยนซแีละธุรกจิสื
อแห่งประเทศไทย หรอื Media Agency Association of Thailand (MAAT) ได้

คาดการณ์ทศิทางของอุตสาหกรรมสื
อโฆษณาในปี 2563 เนื
องจากการระบาดของ Covid-19 เป็นเหมอืนภาวะชอ็คที
เกดิ

ขึ4นกบัระบบเศรษฐกจิทั 
วโลกและส่งผลกบัทุกอุตสาหกรรมไม่เวน้แมก้ระทั 
งอุตสาหกรรมสื
อที
กไ็ดร้บัผลกระทบดว้ยเช่นกนั 

การพยากรณ์งบลงทุนดา้นโฆษณาครั 4งนี4จงึตั 4งอยู่บนสมมตฐิานต่างๆ ดงันี4 

1. การระบาดของ Covid-19 เริ
มคลี
คลายในช่วงไตรมาสที
 3 ของปี 2020 และกลบัเขา้สู่สภาวะปกตใินชว่งปลาย

ไตรมาสที
 3 

2. ไม่มกีารคนืใบอนุญาตของผูป้ระกอบการโทรทศัน์ดจิติอลเพิ
มเตมิ 

3. ผูเ้ล่นในตลาด OTT โดยเฉพาะผูเ้ล่นจากต่างประเทศจะยงัคงใชว้ธิกีารหารายไดใ้นรปูแบบบอกรบัสมาชกิ 

(Subscription Video on Demand) ไม่ใช่รปูแบบจากการโฆษณา 

4. ภาพยนตรร์ะดบั Blockbuster อาจเลื
อนกําหนดฉายไปอยู่ในช่วงครึ
งหลงัของปี 202 

5. พยากรณ์โดยอาศยัขอ้มลูถงึวนัที
 6 มนีาคม 2020 

ภายใตส้มมตฐิานขา้งตน้ MAAT คาดการณ์ว่า เมด็เงนิโฆษณาในปี 2563 มแีนวโน้มที
จะปรบัตวัลดลงในทุกสื
อ 

ยกเวน้สื
อ In-store ที
มแีนวโน้มคงที
 และสื
ออนิเทอรเ์น็ตที
มแีนวโน้มเตบิโตขึ4นอยา่งไรกด็ ี เป็นที
น่าสงัเกตว่า แมส้ื
อ

อนิเทอรเ์น็ตจะยงัคงเตบิโตอยู่ แต่กเ็ป็นตวัเลขการเตบิโตที
น้อยกว่าปีที
ผ่านๆ มาอยู่พอสมควร (คาดว่าจะเตบิโตขึ4นรอ้ย

ละ 12) 
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คาดการณ์ใชจ้า่ยในสื
อโฆษณาประจาํปี 2563 เปรยีบเทยีบกบัปี 2562 

 
ที
มา : MAAT เดอืนมนีาคม 2563 

 

ในขณะที
เมด็เงนิโฆษณามแีนวโน้มจะลดลงในแทบทุกสื
อ สื
อที
มแีนวโน้มจะไดร้บัผลกระทบ มากที
สุดคงหนีไม่

พน้สื
อสิ
งพมิพ ์ซึ
งไดแ้ก่หนังสอืพมิพแ์ละนิตยสาร (มแีนวโน้มปรบัลดลงถงึรอ้ยละ 35 และ รอ้ยละ 20 ตามลําดบั) ในขณะ

ที
สื
อที
มอีตัราการเตบิโตสงูมากในปี 2562 อยา่งสื
อโรงภาพยนตรก์ลบัม ีแนวโน้มจะปรบัตวัลดลงถงึรอ้ยละ 10 ในปี 2563 

อนัเป็นผลสบืเนื
องมาจากการระบาดของไวรสั Covid-19 ที
 อาจทาํใหภ้าพยนตรร์ะดบั Blockbuster ตอ้งเลื
อนกําหนดการ

เขา้ฉาย ตลอดจนพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคที
อาจจะเขา้โรงภาพยนตรน้์อยลง รวมทั 4งสื
อในที
สาธารณะต่างๆ อย่างสื
อ 

Outdoor และสื
อ Transit กถ็ูกคาดการณ์ว่าจะปรบัตวัลดลงเช่นกนั (ลดลงรอ้ยละ 8 และรอ้ยละ 5 ตามลําดบั) ในส่วนของ

สื
อโทรทศัน์กม็แีนวโน้มปรบัตวัลดลงประมาณรอ้ยละ 5 แต่อย่างไรกด็ ี หากพจิารณาในรายละเอยีดแลว้จะพบว่า สื
อ

โทรทศัน์ใน ส่วนที
เป็น โทรทศัน์ในระบบดาวเทยีมและเคเบลินั 4นมแีนวโน้มที
จะปรบัลดลงถงึรอ้ยละ 15 

จากการคาดการณ์ของ MAAT พบว่า ถงึแมเ้มด็เงนิโฆษณาในสื
อโทรทศัน์จะลดลง แต่อตัราค่าโฆษณาผ่านทาง

สื
อโทรทศัน์มแีนวโน้มจะขยายตวัเพิ
มขึ4นที
รอ้ยละ 3 ในขณะที
สื
อนอกบา้น (Out of Home: OOH) มแีนวโน้มขยายตวั

มากถงึรอ้ยละ 10 ในขณะที
อตัราค่าโฆษณาในสื
อประเภทออฟไลน์อื
นๆ ม ีแนวโน้มคงที
คาดการณ์การขยายตวัของราคา

สื
อโฆษณาในปี 2563 

 
ที
มา : MAAT เดอืนมนีาคม 2563 
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เอกสารแนบ 2 : สรปุข้อมูลของบริษทั เวล็ธ ์เวนเจอรส์ จาํกดั 

1. ข้อมูลเบื.องต้น 

ชื�อบริษทั : บรษิทั เวล็ธ ์เวนเจอรส์ จาํกดั (“WV”) 

Wealth Ventures Company Limited 

เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105553026-228 

ลกัษณะการประกอบธรุกิจ : ดาํเนินธุรกจิโรงแรม รสีอรท์และหอ้งชุด 

ที�ตั .งบริษทั : เลขที
  1599 ถนนเพชรบุ รีตัด ใหม่  แขวงมักกะสัน  เขตราชเทว ี

กรุงเทพมหานคร 10310 

ทุนจดทะเบียน : 450,000,000 บาท จํานวน 4,500,000 หุน้ มูลค่าที
ตราไวหุ้น้ละ 100.00 

บาท (ณ วนัที
 27 สงิหาคม 2562) 

2. ประวติัความเป็นมา 

บรษิทั เวล็ธ ์เวนเจอร์ส จํากดั จดัตั 4งเป็นบรษิทัตามกฎหมายไทย เมื
อวนัที
 19 กุมภาพนัธ์ 2553 เพื
อ

ประกอบธุรกจิโรงแรม รสีอรท์ และหอ้งชุด โดยปัจจุบนัดาํเนินโครงการโรงแรมเมอรเ์คยีว กรุงเทพ มกักะสนั 

บรษิทั เวล็ธ ์เวนเจอรส์ จํากดั จดทะเบยีนครั 4งแรกชื
อ บรษิทั แอลท ีเพน็ทาเคลิ จาํกดั ไดจ้ดทะเบยีน

เปลี
ยนชื
อครั 4งที
 2 เป็นบรษิัท อูเบอะ จํากดั เมื
อวนัที
 8 กุมภาพนัธ์ 2554 และครั 4งสุดท้ายเปลี
ยนเป็น บรษิัท 

เวล็ธ ์เวนเจอรส์ จาํกดั เมื
อวนัที
 17 กนัยายน 2556 

บรษิัท เว็ลธ์ เวนเจอร์ส จํากัด มีมติพิเศษของที
ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครั 4งที
 1/2553 เมื
อวนัที
 9 

สงิหาคม 2553 ใหเ้พิ
มทุนของบรษิทัเป็น 10 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 

และมมีติพเิศษของที
ประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น ครั 4งที
 2/2556 เมื
อวนัที
 6 กนัยายน 2556 ให้เพิ
มทุนของบรษิัท

เป็น 350 ลา้นบาท โดยแบ่งออกเป็น 3,500,000 หุน้ (สามลา้นหา้แสนหุน้) มลูค่าหุน้ละ 100 บาท 

บรษิัท เว็ลธ์ เวนเจอร์ส จํากดั มมีติพเิศษของที
ประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น ครั 4งที
 1/2558 เมื
อวนัที
 16 

ธนัวาคม 2558 ให้เพิ
มทุนของบรษิัทเป็น 450 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น 4,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 

บาท 

สามารถสรุปความเปลี
ยนแปลงของผูถ้อืหุน้ดงัตารางต่อไปนี4 

ชื�อผูถ้อืหุน้
1 ธรรศพลฐ ์แบเลเว็ลด์       1,556,330 34.59%       3,356,330 74.59%       2,565,000 57.00%       1,050,000 30.00%          50,000 50.00%
2 สเุทพ ศรอีนิทราวานชิ          443,670 9.86%          443,670 9.86%          525,000 15.00%          30,000 30.00%
3 ธเนศ พานชิชวีะ          700,000 15.56%          700,000 15.56%          700,000 15.56%          700,000 20.00%
4 Cleveland Universe Limited       1,800,000 40.00%
5 พรีพงษ์ ศรอีนิทราวานัช          810,000 18.00%          262,500 7.50%
6 สมเกยีรต ิศรอีนิทราวานชิ          20,000 20.00%          8,000 80.00%
7 นส ปวณีา ศรอีนิทราวานชิ
8 นส ศภุร จฑุาประทปี
9 นส ธนัชพร นุชติประสทิธิ-ชยั          1,000 10.00%

10 นส อรทพิย ์จารุเชดิกุล          1,000 10.00%
11 นส ณัชวรัตม์ ศรอีนิทราวานชิ          262,500 7.50%
12 บจก พเีพลิ โซไซตี1          700,000 20.00%
13 ประพล มลินิทจนิดา          425,000 9.44%

จํานวนหุน้รวม       4,500,000 100.00%       4,500,000 100.00%       4,500,000 100.00%       3,500,000 100.00%        100,000 100.00%        10,000 100.00%
ทนุจดทะเบยีน (บาท)  450,000,000  450,000,000  450,000,000  350,000,000  10,000,000  1,000,000

20/5/2563 24/2/2563 16/12/2558 6/9/2556 7/2/2554 3/2/2553
จาํนวนหุน้ที�ถอื
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3. ลกัษณะการประกอบธรุกิจ 

โครงการโรงแรมเมอร์เคยีว กรุงเทพ มกักะสนั ตั 4งอยู่เลขที
1599 ถนนเพชรบุรตีดัใหม่ แขวงมกักะสนั 

เขตราชเทวกีรุงเทพมหานคร ก่อตั 4งโครงการโดยบรษิัท เวล็ธ์ เวนเจอร์ส จํากดั และบรหิารจดัการโดย บรษิัท 

แอคคอร ์ซึ
งเป็นเครอืขา่ยโรงแรมชั 4นนําระดบัสากล เริ
มดาํเนินการเมื
อวนัที
 7 เมษายน 2560 ทั 4งนี4 โรงแรมเมอร์

เคยีว กรุงเทพ มกักะสนั เป็นอาคารโรงแรม 25 ชั 4น จาํนวน 1 อาคาร มพีื4นที
อาคารรวมทั 4งหมด 17,293 ตาราง

เมตร จาํนวนหอ้งพกัรวม 180 หอ้ง โดยมหีอ้งพกัใหบ้รกิาร 3 ประเภท คอื 1) Superior room 25 ตร.ม. จาํนวน 

158 หอ้ง 2) Executive room 25 ตร.ม. จาํนวน 18 หอ้ง  3) Executive Suite 45 ตร.ม. จาํนวน 4 หอ้ง ตั 4งอยู่

ในทําเลใจกลางกรุงเทพ และเป็นโรงแรมระดบั 4 ดาวที
สามารถเดนิทางไปยงัสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก ์

รถไฟใตด้นิสถานีเพชรบุร ีและหา้งสรรพสนิคา้ชื
อดงัไดส้ะดวก 

4. รายชื�อคณะกรรมการ 

มคีณะกรรมการบรษิทัจาํนวน 1 ท่าน โดยมรีายชื
อดงันี4 

 ชื�อ - นามสกลุ ตาํแหน่ง 

1. นาย ชยัรตัน์ ขวญัปัญญา กรรมการ 
ที
มา : บอจ. 5 (หนังสอืรบัรองบรษิทั ณ วนัที
 3 ธนัวาคม 2562) 

กรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม  

กรรมการหนึ
งคนลงลายมอืชื
อ และประทบัตราสาํคญัของบรษิทั 

5. โครงสร้างผู้ถือหุ้น 

ณ วนัที
 20 พฤษภาคม 2563 บรษิทั เวล็ธ ์เวนเจอรส์ จาํกดั  มรีายชื
อผูถ้อืหุน้ ดงันี4  

ลาํดบั ชื�อ-สกลุ จาํนวนหุ้น 

ร้อยละของจาํนวนหุ้น

ทั .งหมด 

1 นาย ธรรศพลฐ ์แบเลเวล็ด ์ 1,556,330 34.59 

2 นาย สุเทพ ศรอีนิทราวานิช1/ 443,670 9.86 

3 นาย ธเนศ พานิชชวีะ2/ 700,000 15.56 

4 Cleveland Universe Limited3/ 1,800,000 40.00 

รวม 4,500,000 100.00 

หมายเหตุ : 
1/ นาย สุเทพ ศรอีนิทราวานชิมปีระสบการณ์ดา้นโรงแรม ปัจจุบนัเป็นกรรมการและผูถ้อืหุน้ในบรษิทัที
ประกอบธุรกจิ ดา้นโรงแรม รี

สอรท์ และภตัตาคารหลายแห่ง รวมถงึธุรกจิดา้นอสงัหารมิทรพัย์ 
2/ นายธเนศ พานิชชีวะ มีประสบการณ์ด้านโรงแรม ปัจจุบันเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในบริษัทที
ประกอบธุรกิจ สนามกอล์ฟ 

ภตัตาคาร สนามเทนนิสและโรงแรม และธุรกจิดา้นอสงัหารมิทรพัยห์ลายแห่ง 
3/ ขอ้มูลของบรษิทั Cleveland บรษิทัจดทะเบยีนที
ประเทศฮ่องกง เมื
อวนัที
 24 กุมภาพนัธ ์2563 ดําเนินธุรกจิเป็นบรษิทั Holding ที


ลงทุนในบรษิทัอื
น 

� ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั Cleveland จํานวน 1 ราย 

ชื
อผูถ้อืหุน้ จํานวน (หุน้) 

Anchorman Limited 1.00 

 หมายเหตุ: Anchorman Limited เป็นบรษิทัที �จํากดัความรบัผดิโดยหุน้ (company limited by shares) ตั �งอยู่ที � Tortola Park, 

Building1, Second Floor, Wickhamscay I, Road Town, Tortola, British Virgins Islands ถอืหุน้โดย Allshores Corporation PTE. 

LTD. ประเทศสงิคโปร ์ ตั �งอยู่ที � 1 Raffles Place #28-02 One Raffles Place, Singapore 048616 โดย  มผีูถ้อืหุน้ คอื คุณ LOK 

TENG TENG DOROTHY ซึ �งเป็นนักธุรกจิชาวสงิคโปร ์ เป็นผูถ้อืหุน้ลําดบัสุดทา้ยและไม่มคีวามสมัพนัธใ์ด ๆ กบับรษิทัฯ และไม่

จดัเป็นบุคคลที �เกี �ยวโยงกนักบับรษิทัฯ 
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� คณะกรรมการบรษิทั Cleveland: Tan Lian Kiow สญัชาตสิงิคโปร ์

6. งบการเงิน 

6.1 งบแสดงฐานะการเงิน 

รายการ 
2560 

(งบตรวจสอบ) 

2561 

(งบตรวจสอบ) 

2562 

(งบตรวจสอบ) 

สินทรพัย ์       

สินทรพัยห์มุนเวียน       

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด  21.97  35.84          18.62  

เงนิฝากธนาคารที
มขีอ้จํากดัในการใช้ 12.11  11.13          10.09  

ลูกหนี4การคา้และลูกหนี4อื
น 3.38  2.60            1.73  

สนิคา้คงเหลอื 2.10  1.71            1.81  

สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื
น 58.66  50.33          44.93   

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน 98.22  101.61          77.18   

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน     

ลูกหนี4บรษิทัที
เกี
ยวขอ้งกนั 0.00  0.00               0.00   

อาคารและอุปกรณ์ – สุทธ ิ 818.94  775.90        732.10   

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน – สุทธ ิ 8.91  8.48            8.03   

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื
น 1.58  1.58            1.57   

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 829.44  785.97        741.70  

รวมสินทรพัย ์ 927.66  887.58        818.88  

หนี.สินและส่วนของผู้ถือหุ้น    

หนี.สินหมุนเวียน     

เงนิเบกิเกนิบญัช ี 0.00  9.99            9.65  

เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิที
ถงึกําหนดชําระในหนึ
งปี 22.42  26.52            8.59  

เจา้หนี4การคา้และเจา้หนี4อื
น 73.88  6.66            6.41  

เชค็จ่ายล่วงหน้า 0.00  0.00            3.83  

หนี4สนิหมุนเวยีนอื
น 17.21  19.22          17.05  

รวมหนี.สินหมุนเวียน 113.50  62.38          45.54  

หนี.สินไม่หมุนเวียน    

เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ 188.77  197.85        191.54  

เงนิกูย้มืจากบุคคลที
เกี
ยวขอ้ง 312.86  355.13        346.13  

รวมหนี.สินไม่หมุนเวียน 501.63  552.97        537.66  

รวมหนี.สิน  615.13  615.35        583.20  

ส่วนของผู้ถือหุ้น    

ทุนเรอืนหุน้    

   ทุนจดทะเบยีน    

        หุน้สามญั 4,500,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 100.00 บาท 450.00  450.00  450.00 

   ทุนที
ออกจําหน่ายและชําระเตม็มลูค่าแลว้    

        หุน้สามญั 4,500,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 100.00 บาท 450.00  450.00  450.00 

กําไร(ขาดทุน)สะสม (137.47) (177.77) (214.32) 

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 312.53  272.23  235.68  

รวมหนี.สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 927.66 887.58       818.88 
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6.2 งบกาํไรขาดทุน 

รายการ 
2560 

(งบตรวจสอบ) 

2561 

(งบตรวจสอบ) 

2562 

(งบตรวจสอบ) 

รายได้       

รายไดค้่าบรกิาร 81.98  130.77        135.15  

รายไดอ้ื
น 0.40  0.53            0.15  

รวมรายได้ 82.38  131.29        135.30  

ค่าใช้จ่าย       

ตน้ทุนบรกิาร 69.44  88.30          87.18  

ค่าใชจ้่ายในการขาย  6.67  9.95          11.42  

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร  78.67  58.98          58.91  

รวมค่าใช้จ่าย  154.79  157.23        157.51  

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (72.41) (25.93) (22.21) 

ตน้ทุนทางการเงนิ 12.90  14.23  14.34 

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ (85.31) (40.17) (36.55) 

ภาษเีงนิได ้ - - - 

กาํไร (ขาดทุน) สุทธิ (85.31) (40.17) (36.55) 

 

6.3 อตัราส่วนทางการเงิน 

 อตัราส่วนทางการเงิน 
2560 

(งบตรวจสอบ) 

2561 

(งบตรวจสอบ) 

2562 

(งบตรวจสอบ) 

อตัราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio) 

อตัราสว่นสภาพคล่อง (เท่า) 0.87 1.63 1.69 

อตัราสว่นสภาพคล่องหมุนเวยีนเรว็ (เท่า) 0.85 1.60 1.66 

อตัราสว่นหมุนเวยีนลูกหนี4การคา้ (เท่า) 24.23  50.24  78.09 

ระยะเวลาเกบ็หนี4เฉลี
ย (วนั) 15.07 7.26  4.67 

อตัราการหมุนเวยีนของสนิคา้คงเหลอื (ครั 4ง) 33.13 51.50 48.08 

ระยะเวลาในการจําหน่าย (ขาย) สนิคา้ (วนั) 11.02 7.09 7.59 

อตัราการหมุนเวยีนของเจา้หนี4การคา้ (ครั 4ง) 0.94 13.26 13.61 

ระยะเวลาจ่ายชําระหนี4 (วนั) 388.341/ 27.52 26.82 

ระยะเวลาที
ตอ้งใชล้งทุน (Cash Cycle) (วนั) (362.26) (13.17) (14.55) 

อตัราส่วนแสดงความสามารถในการหากาํไร (Profitability Ratio) 

อตัรากําไรขั 4นตน้ (%) 15.30 32.47 35.49 

อตัรากําไรสุทธ ิ(%) (104.07) (30.72) (27.04) 

อตัราผลตอบแทนต่อผูถ้อืหุน้ (%) (27.30) (14.75) (15.51) 

อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน (Efficiency Ratio) 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์ (%) (9.20) (4.53) (4.46) 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร (%) (10.42) (5.18) (4.99) 

อตัราสว่นหมุนเวยีนสนิทรพัย ์ (เท่า) 0.09 0.15 0.17 

อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio) 

อตัราสว่นหนี4สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 1.97 2.26 2.47 

ข้อมูลต่อหุ้น 

มลูค่าตามบญัชตี่อหุน้ (บาท) 69.45 60.50 52.37 
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 อตัราส่วนทางการเงิน 
2560 

(งบตรวจสอบ) 

2561 

(งบตรวจสอบ) 

2562 

(งบตรวจสอบ) 

กําไรสุทธติ่อหุน้ (บาท) (18.96) (8.93) (8.12) 

อตัราการเติบโต 

สนิทรพัยร์วม (%) 1.19 (4.32) (7.74) 

หนี4สนิรวม  (%) 18.55 0.04 (5.23) 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ (%) (21.44) (12.89) (13.43) 

รายไดร้วม (%) 18,139.83 59.38 3.05 

กําไรสุทธ ิ(%) 184.13 52.92 8.99 

หมายเหตุ: ระยะเวลาจ่ายชําระหนี4lสงู เนื
องจากเป็นช่วงเพิ
มเปิดดําเนินกจิการ จงึทําใหม้เีจา้หนี4การคา้และเจา้หนี4อื
นคอ่นขา้งสงู 

 
7. การวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานและฐานะทางการเงิน 

7.1  ผลการดาํเนินงาน 

 รายได ้

 รายไดข้องบรษิทัฯ ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการบรกิาร และรายไดอ้ื
น โดยรายไดจ้ากการบรกิารเป็นรายไดจ้าก

การใหบ้รกิารโรงแรมเมอรเ์คยีว กรุงเทพ มกักะสนั และรายไดอ้ื
น ไดแ้ก่ รายไดค้่าเช่า ดอกเบี4ยรบั เป็นตน้ 

ปี 2560 บรษิทัฯ มรีายไดร้วมทั 4งหมด 82.38 ล้านบาท ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการบรกิาร จาํนวน 81.98 ลา้น

บาท เพิ
มขึ4นเมื
อเทยีบกบัปี 2559 คดิเป็นรอ้ยละ 100 เนื
องจากโรงแรมเมอรเ์คยีว กรงุเทพ มกักะสนั เปิดดาํเนินการเมื
อ

วนัที
 7 เมษายน 2560 และมรีายไดอ้ื
น จาํนวน 0.40 ลา้นบาท  

 ปี 2561 บรษิทัฯ มรีายไดร้วมทั 4งหมด 131.29 ลา้นบาท ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการบรกิาร จาํนวน 130.77 

ลา้นบาท เพิ
มขึ4นเมื
อเทยีบกบัปี 2560 คดิเป็นรอ้ยละ 59.51 และมรีายไดอ้ื
น จาํนวน 0.53 ลา้นบาท เนื
องจากการเพิ
มขึ4น

ของราคาหอ้งพกัเฉลี
ยต่อหอ้ง (Average Daily Rate: ADR) คดิเป็นประมาณรอ้ยละ 18 จากปี 2560 รวมถงึมกีารเพิ
มขึ4น

อย่างต่อเนื
องอตัราการเขา้พกัเฉลี
ย (Occupancy Rate) จากรอ้ยละ 80.79 ในปี 2560 เป็นรอ้ยละ 81.94 ในปี 2561 

ปี 2562 บรษิทัฯ มรีายไดร้วมทั 4งหมด 135.30 ลา้นบาท ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการบรกิาร จาํนวน 135.15 

ลา้นบาท เพิ
มขึ4นเมื
อเทยีบกบัปี 2561 คดิเป็นรอ้ยละ 3.35 และมรีายไดอ้ื
น จาํนวน 0.15 ลา้นบาท เนื
องจากการเพิ
มขึ4น

ของราคาหอ้งพกัเฉลี
ยต่อหอ้ง (Average Daily Rate: ADR) คดิเป็นประมาณรอ้ยละ 0.42 จากปี 2561 รวมถงึมกีาร

เพิ
มขึ4นอย่างต่อเนื
องอตัราการเขา้พกัเฉลี
ย (Occupancy Rate) จากรอ้ยละ 81.94 ในปี 2561 เป็นรอ้ยละ 83.69 ในปี 

2562 

ต้นทุนขายและบริการ 

บรษิทัฯ ไม่มตีน้ทุนการขายเนื
องจากดาํเนินธุรกจิโรงแรม คงมเีพยีงตน้ทุนการใหบ้รกิาร ประกอบดว้ย ค่าไฟฟ้า 

ค่าอาหารและเครื
องดื
ม ค่าซกัรดีและค่าวสัดุสิ4นเปลอืงของโรงแรม และตน้ทุนอื
นๆ 

ปี 2560  บรษิทัฯมตีน้ทุนการใหบ้รกิารจาํนวน  69.44 ลา้นบาท โดยต้นทุนที
เกดิขึ4นมาจากตน้ทุนพนักงาน ค่า

ไฟฟ้า ค่าอาหารและเครื
องดื
ม ค่าซกัรดี และค่าวสัดุสิ4นเปลอืงของโรงแรมเป็นหลกั ทั 4งนี4เมื
อเทยีบอตัราส่วนต้นทุนบรกิาร

ต่อรายไดจ้ากการบรกิารแลว้ บรษิทัฯ มอีตัราส่วนตน้ทุนการบรกิารเท่ากบัรอ้ยละ 84.70  

ปี 2561  บรษิทัฯมตีน้ทุนการใหบ้รกิารจาํนวน  88.30 ลา้นบาท โดยต้นทุนที
เกดิขึ4นมาจากตน้ทุนพนักงาน ค่า

ไฟฟ้า ค่าอาหารและเครื
องดื
ม ค่าซกัรดีและค่าวสัดุสิ4นเปลอืงของโรงแรมเป็นหลกั คดิเป็นรอ้ยละ 67.53 เพิ
มขึ4นจากปี 

2560 จํานวน 18.86 ล้านบาท เท่ากบัร้อยละ 27.17 อย่างไรก็ตาม เมื
อเปรยีบเทยีบอตัราส่วนต้นทุนการให้บรกิารต่อ

รายได้จากการให้บรกิาร ในปี 2560 และปี 2561 เท่ากับร้อยละ 84.70 และร้อยละ 67.53 ตามลําดบั ซึ
งจะเห็นได้ว่า 

สดัส่วนตน้ทุนการใหบ้รกิารลดลงตามรายไดท้ี
มากขึ4นของบรษิทัฯ 
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ปี 2562 บรษิทัฯมตี้นทุนการใหบ้รกิารจาํนวน 87.18 ลา้นบาท โดยต้นทุนที
เกดิขึ4นมาจากต้นทุนพนักงาน  ค่า

ไฟฟ้า ค่าอาหารและเครื
องดื
ม ค่าซกัรดีและค่าวสัดุสิ4นเปลืองของโรงแรมเป็นหลกั คิดเป็นร้อยละ 64.51 ลดลงจากปี 

2561 จาํนวน 1.12 ลา้นบาท เท่ากบัรอ้ยละ 1.27 อย่างไรกต็าม เมื
อเปรยีบเทยีบอตัราส่วนตน้ทุนการใหบ้รกิารต่อรายได้

จากการให้บรกิาร ในปี 2561 และปี 2562 เท่ากบัร้อยละ 67.53 และร้อยละ 64.51 ตามลําดบั ซึ
งจะเห็นได้ว่า สดัส่วน

ตน้ทุนการใหบ้รกิารลดลงตามรายไดท้ี
มากขึ4นของบรษิทัฯ 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 

ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารของบรษิทัฯ ประกอบด้วย เงนิเดอืนและโบนัสของพนักงานและพนักงานขาย 

ค่าใชจ้่ายในการสํารองหอ้งพกั รายการส่งเสรมิการขาย ค่าธรรมเนียมบรหิารจดัการโรงแรม ค่าเดนิทางและยานพาหนะ 

ค่าประกนัภยั ค่าทาํความสะอาด ค่าเสื
อมราคาและค่าตดัจาํหน่ายสนิทรพัย ์ค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่าสาธารณูปโภค และ

ค่าเช่าที
ดนิ เป็นตน้ 

ปี 2560 บรษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารปี 2560 จาํนวน 85.35 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 103.61 ของ

รายได้รวม ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการขายจํานวน 6.67 ล้านบาท เท่ากับร้อยละ 8.10 และค่าใช้จ่ายในการบรหิาร

จํานวน 78.67 ล้านบาท เท่ากับร้อยละ 95.51 ตามลําดบั ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารเพิ
มขึ4นจากปี 2559 เท่ากับ 

62.81 ล้านบาท หรอืเพิ
มขึ4นร้อยละ 278.74 ทั 4งนี4 ค่าใช้จ่ายที
เพิ
มขึ4นมาจากค่าใช้จ่ายในการบรหิารงานหลกัที
เพิ
มขึ4น

เนื
องจากการเปิดดาํเนินงานของโรงแรมเมอรเ์คยีว กรุงเทพ มกักะสนั  

ปี 2561 บรษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารจาํนวน 68.92 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 52.50 ของรายไดร้วม 

ประกอบดว้ยค่าใชจ้่ายในการขายจํานวน 9.95 ล้านบาท เท่ากบัรอ้ยละ 7.58 และค่าใช้จ่ายในการบรหิารจํานวน 58.98 

ลา้นบาท เท่ากบัรอ้ยละ 44.92 ตามลําดบั ค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารลดลงจากปี 2560 เท่ากบั 16.42 ลา้นบาท หรอื

รอ้ยละ 19.24 ทั 4งนี4 ค่าใชจ้่ายในการบรหิารที
ลดลงเนื
องจากบรษิทัไม่ตอ้งบนัทกึบญัชหีนี4สญู  

ปี 2562 บรษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารจาํนวน 70.33 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 51.98 ของรายไดร้วม 

ประกอบดว้ยค่าใชจ้่ายในการขายจํานวน 11.42 ล้านบาท เท่ากบัรอ้ยละ 8.44 และค่าใชจ้่ายในการบรหิารจาํนวน 59.91 

ล้านบาท เท่ากบัร้อยละ 44.28 ตามลําดบั ค่าใช้จ่ายในการขายและบรหิารเพิ
มขึ4นจากปี 2561 เท่ากบั 1.41 ล้านบาท 

หรอืรอ้ยละ 2.05 หลกัๆ เพิ
มขึ4นมาจาก travel agency ที
เพิ
มขึ4นมาประมาน 1.4 ล้านบาท ตามสดัส่วนรายไดท้ี
เพิ
มมา

ประมาณ 4 ลา้นบาท 

 

กาํไรสุทธิ 

ปี 2560 บรษิทัฯ มผีลขาดทุนสุทธจิํานวน 85.31 ล้านบาท ขาดทุนสุทธเิพิ
มขึ4น 55.29 ล้านบาท คดิเป็นรอ้ยละ 

184.13 ซึ
งสาเหตุหลกัมาจากการเปิดดําเนินงานเป็นปีแรกของโรงแรมเมอร์เคยีว กรุงเทพมกักะสนั ซึ
งทํา ใหบ้รษิัท มี

ค่าใชจ้่ายในการดาํเนินงานเพิ
มขึ4น ในขณะที
รายไดจ้ากการดาํเนินงานยงัไม่มาก 

ปี 2561 บรษิัทฯ มผีลขาดทุนสุทธจิํานวน 40.17 ล้านบาท ขาดทุนสุทธลิดลง 45.15 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 

52.92 โดยผลขาดทุนที
ลดลงมาจากการที
บรษิทัมรีายไดจ้ากการดาํเนินงานมากขึ4น 

ปี 2562 บรษิัทฯ มผีลขาดทุนสุทธจิํานวน 36.55 ล้านบาท ขาดทุนสุทธลิดลง 3.62 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 

9.01 โดยผลขาดทุนที
ลดลงมาจากการที
บรษิทัมรีายไดจ้ากการดาํเนินงานมากขึ4น 

 

 ต้นทุนทางการเงิน 

ในระหว่างปี 2560 ถึง ปี 2562 บรษิัทฯ มีดอกเบี4ยจ่ายเท่ากับ 12.90 ล้านบาท  14.23 ล้านบาท และ 14.34 

ลา้นบาท  ตามลําดบั โดยดอกเบี4ยจ่ายที
เพิ
มขึ4น สอดคลอ้งกบัจาํนวนเงนิกูย้มืระยะยาวของบรษิทัฯ ที
เพิ
มขึ4นมาระหว่างปี 

2560 - 2562 เนื
องจากบรษิทัฯ กู้ยมืเงนิมาเพื
อใชใ้นการก่อสรา้งอาคารโรงแรมและค่าระบบงานภายใน รวมถงึกูย้มืเงนิ

เพิ
มเพื
อชาํระค่าก่อสรา้งและระบบงานภายในเพิ
มเตมิดว้ย  
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7.2 ฐานะทางการเงิน 

7.2.1 สินทรพัย ์

สนิทรพัยห์ลกัของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด เงนิฝากธนาคารที
มขีอ้จาํกดัในการ

ใช ้ สนิทรพัยห์มุนเวยีนอื
น ที
ดนิ อาคารและอุปกรณ์ และสนิทรพัยไ์มห่มุนเวยีนอื
น โดยตั 4งแตปี่ 2560 ถงึปี 2562 บรษิทั

ฯมสีนิทรพัยร์วม เท่ากบั 927.66 ลา้นบาท 887.58 ลา้นบาท และ 818.88 ลา้นบาท ตามลําดบั 

ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วม เท่ากบั 927.66 ลา้นบาท ซึ
งเพิ
มขึ4นจาํนวน 10.94 ลา้น

บาท หรอืเพิ
มขึ4นรอ้ยละ 1.19 โดยมรีายการเปลี
ยนแปลงอย่างมนีัยสาํคญั ดงันี4 

เงนิฝากธนาคารที
มขีอ้จํากดัในการใช ้ลดลงจากปี 2559 จาํนวน 54.58 ล้านบาท หรอืรอ้ยละ 100 เนื
องจากใน

ปี 2559 บรษิทัฯ มกีารใชเ้งนิฝากจํานวนนี4เป็นหลกัทรพัยค์ํ4าประกนัต่อธนาคารในประเทศแห่งหนึ
ง ซึ
งมวีตัถุประสงค์ใน

การคํ4าประกนัสญัญาก่อสรา้งโรงแรม 

สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื
น ซึ
งประกอบดว้ย เงนิมดัจาํจ่ายล่วงหน้า ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า เงนิเบกิล่วงหน้า ลูกหนี4

กรมสรรพากร และอื
น ๆ โดยสนิทรพัยห์มุนเวยีนอื
นของบรษิทัฯ ลดลงจากปี 2559 จํานวน 34.10 ล้านบาท คดิเป็นรอ้ย

ละ 36.76 เนื
องจากบรษิทัฯมกีารเบกิเงนิล่วงหน้าลดลง 

ที
ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ เพิ
มขึ4นจากปี 2559 จาํนวน 108.59 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 15.29 เนื
องจากบรษิทัมี

การลงทุนในสนิทรพัยถ์าวรเพิ
มขึ4นในการดาํเนินกจิการโรงแรมเมอรเ์คยีว กรุงเทพ มกักะสนั  

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื
น ประกอบดว้ย สทิธกิารเช่า (ค่าธรรมเนียมจดัประโยชน์รอตดัจ่าย) เงนิประกนัสญัญา

เช่าที
ดนิ และเงนิมดัจําการขอเช่าที
ดนิเพื
อขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง ลดลงจากปี 2559 จํานวน 7.19 ล้านบาท คดิเป็นรอ้ย

ละ 81.95 เนื
องจากบรษิทัฯไดช้าํระค่าธรรมเนียมจดัประโยชน์รอตดัจ่ายเรยีบรอ้ยแลว้ ทั 4งนี4 ค่าธรรมเนียมจดัประโยชน์รอ

ตดัจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมในการใชป้ระโยชน์จากที
ดนิ ตามสญัญาเช่าที
ดนิเพื
อใชป้ระโยชน์ กบัการรถไฟแห่งประเทศไทย 

กําหนดระยะเวลาเช่า 28 ปี เริ
มตั 4งแต่วนัที
 1กุมภาพนัธ ์2560 ถงึวนัที
 31 มกราคม 2588 

ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วม เท่ากบั 887.58 ลา้นบาท ลดลง 40.08 ล้านบาท หรอืลดลง

รอ้ยละ 4.32 โดยมรีายการเปลี
ยนแปลงอย่างมนีัยสาํคญั ดงันี4 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด จาํนวน 35.84 ล้านบาท เพิ
มขึ4นจากปี 2560 จาํนวน 13.87 ลา้นบาท หรอื

รอ้ยละ 63.13  

สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื
น ซึ
งประกอบดว้ย เงนิมดัจาํจ่ายล่วงหน้า ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า เงนิเบกิล่วงหน้า ลูกหนี4

กรมสรรพากร และอื
น ๆ โดยสนิทรพัยห์มุนเวยีนอื
นของบรษิทัฯ ลดลงจากปี 2560 จาํนวน 8.33 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 

14.20 เนื
องจากบรษิทัฯมลูีกหนี4กรมสรรพากรลดลง 

ที
ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ ลดลงจากปี 2560 จาํนวน 43.04 ล้านบาท คดิเป็นรอ้ยละ 5.26 เนื
องจากบรษิทัมกีาร

ลงทุนในสนิทรพัยถ์าวรเพิ
มขึ4นเพยีงเลก็น้อยและมกีารตดัค่าเสื
อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 

ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วม เท่ากบั 818.88 ลา้นบาท ลดลง 68.70 ล้านบาท หรอืลดลง

รอ้ยละ 7.74 โดยมรีายการเปลี
ยนแปลงอย่างมนีัยสาํคญั ดงันี4 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด จาํนวน 18.62 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2561 จาํนวน 17.22 ลา้นบาท หรอื

รอ้ยละ 48.05  

สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื
น ซึ
งประกอบดว้ย เงนิมดัจาํจ่ายล่วงหน้า ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า เงนิเบกิล่วงหน้า ลูกหนี4

กรมสรรพากร และอื
น ๆ โดยสนิทรพัย์หมุนเวยีนอื
นของบรษิทัฯ ลดลงจากปี 2561 จาํนวน 5.4 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 

10.73เนื
องจากบรษิทัฯมลูีกหนี4กรมสรรพากรลดลง 

ที
ดนิ อาคาร และอุปกรณ์ ลดลงจากปี 2561 จาํนวน 43.80 ล้านบาท คดิเป็นรอ้ยละ 5.65 เนื
องจากบรษิทัมกีาร

ลงทุนในสนิทรพัยถ์าวรเพิ
มขึ4นเพยีงเลก็น้อยและมกีารตดัค่าเสื
อมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 
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7.2.2 หนี.สิน 

หนี4สนิหลกัของบรษิทัฯ และบรษิทัย่อย ประกอบดว้ย เงนิเบกิเกนิบญัช ี เจา้หนี4การคา้และเจา้หนี4อื
น เชค็จ่าย

ล่วงหน้า หนี4สนิหมุนเวยีนอื
น เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ และเงนิกูย้มืจากบุคคลที
เกี
ยวขอ้ง โดยในระหว่างปี 

2560 ถงึปี 2562  บรษิทัฯ มหีนี4สนิรวม เท่ากบั 615.13 ลา้นบาท 615.35 ลา้นบาทและ 583.20 ลา้นบาท ตามลําดบั 

ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2560 บรษิทัฯ มหีนี4สนิรวม เท่ากบั 615.13 ลา้นบาท เพิ
มขึ4น 96.25 ลา้นบาท หรอื

เพิ
มขึ4นรอ้ยละ 18.55 โดยมรีายการเปลี
ยนแปลงอย่างมนีัยสาํคญั ดงันี4 

เจา้หนี4การคา้และเจา้หนี4อื
น จาํนวน 73.88 ลา้นบาท เพิ
มขึ4น 66.11 ลา้นบาท หรอืเพิ
มขึ4นรอ้ยละ 850.40 

เนื
องจากการเปิดดาํเนินการของโรงแรมเมอรเ์คยีว กรุงเทพ มกักะสนั ทาํใหบ้รษิทัฯตอ้งซื4อ 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ สุทธจิากส่วนที
ถงึกําหนดชาํระภายในหนึ
งปี จาํนวน 188.77 ล้านบาท 

เพิ
มขึ4นจากปี 2559 จาํนวน 27.64 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 17.15 เนื
องจากบรษิทัฯ มกีารชาํระเงนิกูบ้างส่วนใหแ้ก่สถาบนั

การเงนิและมกีารกูย้มืเพิ
มเตมิเพื
อนํามาใชใ้นการดาํเนินงานของบรษิทัฯ สาํหรบัเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิที


ถงึกําหนดชาํระภายในหนึ
งปี เทา่กบั 22.42 ลา้นบาท ซึ
งเพิ
มขึ4นจาํนวน 5.12 ลา้นบาท หรอืเพิ
มขึ4นรอ้ยละ 29.58 เพื
อใช้

ในการดาํเนินงานของบรษิทัฯ  

เงนิกูย้มืจากบุคคลที
เกี
ยวขอ้งจาํนวน 312.86 ลา้นบาท เพิ
มขึ4นจากปี 2559 จาํนวน 49.29 ลา้นบาท หรอืรอ้ย

ละ 18.70 โดยบรษิทัฯไดกู้ย้มืเงนิจากผูถ้อืหุน้เพื
อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในกจิการโดยไม่คดิดอกเบี4ย 

หนี4สนิหมุนเวยีนอื
น ประกอบดว้ย รายไดร้บัล่วงหน้า เงนิประกนัผลงาน ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย ดอกเบี4ยคา้งจ่าย 

เจา้หนี4กรมสรรพากร และอื
น ๆ จาํนวน 17.21 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2559 จาํนวน 10.91 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 38.80 

เนื
องจากบรษิทัฯตอ้งใชเ้งนิวางเป็นหลกัประกนัผลงานลดลง 

ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ มหีนี4สนิรวม เท่ากบั 615.35 ลา้นบาท เพิ
มขึ4น 0.22 ลา้นบาท หรอืเพิ
มขึ4น

รอ้ยละ 0.04 โดยมรีายการเปลี
ยนแปลงอย่างมนีัยสาํคญั ดงันี4 

เงนิเบกิเกนิบญัช ี จาํนวน 9.99 ลา้นบาท เพิ
มขึ4น 9.99 ลา้นบาท หรอืเพิ
มขึ4นรอ้ยละ 100 เพื
อใชใ้นการ

ดาํเนินงานของบรษิทัฯ  

เจา้หนี4การคา้และเจา้หนี4อื
น จาํนวน 6.66 ลา้นบาท ลดลง 67.22 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 90.99 เนื
องจาก

บรษิทัมกีารจ่ายชาํระใหแ้ก่เจา้หนี4การคา้ตามวนัที
กําหนดไว ้ 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ สุทธจิากส่วนที
ถงึกําหนดชาํระภายในหนึ
งปี จาํนวน 197.85 ล้านบาท 

เพิ
มขึ4นจากปี 2560 จาํนวน 4.81 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 17.15 เนื
องจากบรษิทัฯ มกีารชาํระเงนิกูบ้างส่วนใหแ้ก่สถาบนั

การเงนิและมกีารกูย้มืเพิ
มเตมิเพื
อนํามาใชใ้นการดาํเนินงานของบรษิทัฯ สาํหรบัเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิที


ถงึกําหนดชาํระภายในหนึ
งปี เทา่กบั 26.52 ลา้นบาท ซึ
งเพิ
มขึ4นจาํนวน 4.10 ลา้นบาท หรอืเพิ
มขึ4นรอ้ยละ 18.29 เพื
อใช้

ในการดาํเนินงานของบรษิทัฯ  

เงนิกูย้มืจากบุคคลที
เกี
ยวขอ้งจาํนวน 355.13 ลา้นบาท เพิ
มขึ4นจากปี 2560 จาํนวน 42.27 ลา้นบาท หรอืรอ้ย

ละ 13.51 โดยบรษิทัฯไดกู้ย้มืเงนิจากกรรมการเพื
อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในกจิการโดยไม่คดิดอกเบี4ย 

หนี4สนิหมุนเวยีนอื
น ประกอบดว้ย รายไดร้บัล่วงหน้า เงนิประกนัผลงาน ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย ดอกเบี4ยคา้งจ่าย 

เจา้หนี4กรมสรรพากร และอื
น ๆ จาํนวน 19.22 ลา้นบาท เพิ
มขึ4นจากปี 2560 จาํนวน 2.01 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 11.69 

เนื
องจากบรษิทัฯตอ้งใชเ้งนิวางเป็นหลกัประกนัผลงานเพิ
มขึ4นและมคี่าใชจ้่ายคา้งจ่ายเพิ
มขึ4น 

ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัฯ มหีนี4สนิรวม เท่ากบั 583.20 ลา้นบาท ลดลง 32.15 ลา้นบาท หรอืลดลง

รอ้ยละ 5.22 โดยมรีายการเปลี
ยนแปลงอย่างมนีัยสาํคญั ดงันี4 

เงนิเบกิเกนิบญัช ีจาํนวน 9.65 ลา้นบาท ลดลง 0.34 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 3.40 เพื
อใชใ้นการดาํเนินงาน

ของบรษิทัฯ  
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เจา้หนี4การคา้และเจา้หนี4อื
น จาํนวน 6.41 ลา้นบาท ลดลง 0.25 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 3.75 เนื
องจาก

บรษิทัมกีารจ่ายชาํระใหแ้ก่เจา้หนี4การคา้ตามวนัที
กําหนดไว ้ 

เงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ สุทธจิากส่วนที
ถงึกําหนดชาํระภายในหนึ
งปี จาํนวน 191.54 ล้านบาท 

ลดลงจากปี 2561 จาํนวน 6.31 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 3.19 เนื
องจากบรษิทัฯ มกีารชาํระเงนิกูบ้างส่วนใหแ้ก่สถาบนั

การเงนิและมกีารกูย้มืเพิ
มเตมิเพื
อนํามาใชใ้นการดาํเนินงานของบรษิทัฯ สาํหรบัเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิที


ถงึกําหนดชาํระภายในหนึ
งปี เท่ากบั 8.59 ลา้นบาท ซึ
งลดลงจาํนวน 17.93 ล้านบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 67.61 เพื
อใชใ้น

การดาํเนินงานของบรษิทัฯ  

เงนิกูย้มืจากบุคคลที
เกี
ยวขอ้งจาํนวน 346.13 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2561 จาํนวน 9 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 2.53 

โดยบรษิทัฯไดกู้ย้มืเงนิจากกรรมการเพื
อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนในกจิการโดยไมค่ดิดอกเบี4ย 

หนี4สนิหมุนเวยีนอื
น ประกอบดว้ย รายไดร้บัล่วงหน้า เงนิประกนัผลงาน ค่าใชจ้่ายคา้งจ่าย ดอกเบี4ยคา้งจ่าย 

เจา้หนี4กรมสรรพากร และอื
น ๆ จาํนวน 17.05 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2561 จาํนวน 2.17 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 11.29 

เนื
องจากบรษิทัฯตอ้งใชเ้งนิวางเป็นหลกัประกนัผลงานลดลงและมคี่าใชจ้่ายคา้งจ่ายลดลง 

 

7.2.3 ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ 

บรษิทัฯ มส่ีวนของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561และ 31 ธนัวาคม 2562 เท่ากบั 

312.53 ลา้นบาท 272.23 ลา้นบาท และ 235.68 ลา้นบาท  ตามลําดบั 

บรษิทัฯ มส่ีวนของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2560 เท่ากบั 312.53 ลา้นบาท ซึ
งลดลงจากปี 2559 จาํนวน 

85.31 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 21.44 เนื
องจากโรงแรมเมอรเ์คยีว กรุงเทพ มกักะสนั เปิดดาํเนินการเป็นปีแรก ทาํ

ใหผ้ลการดาํเนินงานของบรษิทัฯขาดทุนเพิ
มขึ4น เป็นผลใหก้ําไรสะสมที
ยงัไม่จดัสรรลดลง  

บรษิทัฯ มส่ีวนของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2561 เท่ากบั 272.23 ลา้นบาท ซึ
งลดลงจากปี 2560 จาํนวน 

40.30 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 12.89 เนื
องจากผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ ขาดทุน เป็นผลใหก้ําไรสะสมที
ยงัไม่

จดัสรรลดลง  

 บรษิทัฯ มส่ีวนของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2562  เท่ากบั 235.68 ลา้นบาท ซึ
งลดลงจากปี 2561 จาํนวน 

36.55 ลา้นบาท หรอืลดลงรอ้ยละ 13.43 เนื
องจากผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ ขาดทุน เป็นผลใหก้ําไรสะสมที
ยงัไม่

จดัสรรลดลง  

 

7.3 อตัราส่วนทางการเงินที�สาํคญั 

7.3.1 อตัราส่วนสภาพคล่อง  

บรษิัทฯ มอีตัราส่วนสภาพคล่อง ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2560 วนัที
 31 ธนัวาคม 2561 และ วนัที
 31 ธนัวาคม 

2562 เท่ากบั 0.87 เท่า 1.63 เท่า และ 1.69 เท่า ตามลําดบั ซึ
งอตัราส่วนสภาพคล่องของบรษิัทฯ ลดลงในปี 2560 เป็น

ผลจากการเปิดดําเนินงานของโรงแรมเมอร์เคยีว กรุงเทพ มกักะสนัเป็นปีแรกทําให้สภาพคล่องของบรษิัทลดลง และ

เพิ
มขึ4นในปี 2561 - 2562 เมื
อบรษิทัมสีนิทรพัยส์ภาพคล่องเพิ
มขึ4น 

บรษิทัฯ มอีตัราส่วนหมุนเวยีนลูกหนี4การคา้ ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2560 วนัที
 31 ธนัวาคม 2561 และ วนัที
 31 

ธนัวาคม 2562 เท่ากบั 24.23 เท่า 50.24 เท่า และ 78.09 เท่า ตามลําดบั และบรษิัทฯ มรีะยะเวลาเก็บหนี4ถวัเฉลี
ย ณ 

วนัที
 ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2560 วนัที
 31 ธนัวาคม 2561 และ วนัที
 31 ธนัวาคม 2562 เท่ากบั 15.07 วนั 7.26 วนั และ 

4.67 วนั ตามลําดบั โดยบรษิัทฯ มรีะยะเวลาเก็บหนี4ถวัเฉลี
ย ลดลงในช่วงปี 2560 - 2562 เนื
องจากบรษิัทฯ ได้มีการ

ปรบัปรุงประสทิธภิาพในการติดตามทวงหนี4คงค้างได้รวดเร็วมากขึ4น  และที
มรีะยะเวลาเก็บหนี4 7-15 วนั นั 4นเกิดจาก

ระยะเวลาหมุนเวยีนสนิคา้คงเหลอืค่อนขา้งนาน เนื
องมาจากระยะเวลาการเกบ็ตุนวตัถุดบิอาหาร เครื
องดื
ม และสิ
งอํานวย
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ความสะดวกต่างๆ สําหรบัแขกที
มาพกั เช่น รองเท้า หว ีอุปกรณ์อาบนํ4า เป็นต้น ที
ทางบรษิทัฯ ต้องสั 
งตามขั 4นตํ
าตาม

นโยบายของทาง Supplier ที
กําหนด 

 

7.3.2 อตัราส่วนความสามารถในการทาํกาํไร 

บรษิทัฯ มอีตัรากําไรขั 4นตน้ปี 2560 ปี 2561 และปี 2562 เท่ากบัรอ้ยละ 15.30 รอ้ยละ 32.47 และรอ้ยละ 35.49 

ตามลําดบั  

บรษิทัฯ มอีตัรากําไรสุทธปีิ 2560 ปี 2561 และปี 2562 เท่ากบัตดิลบรอ้ยละ 104.07 ตดิลบรอ้ยละ 30.72 และ

ตดิลบรอ้ยละ 27.04 ตามลําดบั  

อตัรากําไรขั 4นต้นปี 2561 มกีารปรบัเพิ
มจากรอ้ยละ 15.30 ในปี 2560 เป็นรอ้ยละ 32.47 ในปี 2561 เนื
องจาก

บรษิทัฯ มกีําไรจากการดาํเนินงานกจิการโรงแรมมากขึ4น และมกีารควบคุมตน้ทุนการใหบ้รกิารอย่างมปีระสทิธภิาพมาก

ขึ4น อย่างไรกต็าม อตัรากําไรสุทธใินปี 2560 เท่ากบัตดิลบรอ้ยละ 104.07 เนื
องจากค่าใชจ้่ายมอีตัราเตบิโตที
สงูกว่าอตัรา

การเตบิโตของรายได้ และในปี 2561 บรษิัทมอีตัรากําไรสุทธติิดลบต่อเนื
อง เนื
องจากค่าใชจ้่ายมอีตัราเติบโตที
สูงกว่า

อตัราการเตบิโตของรายไดเ้ช่นกนั ทั 4งนี4 ในปี 2561 อตัรากําไรสุทธ ิมอีตัราตดิลบที
ลดลง เนื
องจากบรษิทัฯ มรีายไดจ้าก

การดําเนินงานเพิ
มขึ4น ในส่วนของปี 2562 นั 4น อตัรากําไรขั 4นต้นปี 2562 มกีารปรบัเพิ
มจากรอ้ยละ 32.47 ในปี 2561 

เป็นรอ้ยละ 35.49 ในปี 2562 เนื
องจากบรษิทัฯ มกีําไรจากการดาํเนินงานกจิการโรงแรมมากขึ4น และมกีารควบคุมตน้ทุน

การใหบ้รกิารอย่างมปีระสทิธภิาพมากขึ4น อย่างไรกต็าม อตัรากําไรสุทธใินปี 2561 เท่ากบัตดิลบรอ้ยละ 27.04 เนื
องจาก

ค่าใช้จ่ายมีอัตราเติบโตที
สูงกว่าอัตราการเติบโตของรายได้  และในปี 2562 บริษัทมีอัตรากําไรสุทธิติดลบต่อเนื
อง 

เนื
องจากค่าใชจ้่ายมอีตัราเตบิโตที
สูงกว่าอตัราการเตบิโตของรายไดเ้ช่นกนั ทั 4งนี4 ในปี 2562 อตัรากําไรสุทธ ิมอีตัราตดิ

ลบที
ลดลง เนื
องจากบรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการดาํเนินงานเพิ
มขึ4น 

บรษิทัฯ มอีตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ในปี 2560 ปี 2561 และปี 2562  เท่ากบัตดิลบรอ้ยละ 27.30 ตดิลบรอ้ยละ 

14.75 และตดิลบรอ้ยละ 15.51 ตามลําดบั 

โดยผลตอบแทนของผูถ้อืหุน้ในปี 2560 เท่ากบัตดิลบรอ้ยละ 27.30 เพิ
มขึ4นจากปี 2559 เนื
องจากโรงแรมเมอร์

เคยีว กรุงเทพ มกักะสนั เปิดดําเนินงานทําใหบ้รษิทัฯมคี่าใชจ้่ายในการดําเนินงานเพิ
มขึ4น ทั 4งนี4 อตัราผลตอบแทนผูถ้ือ

หุน้ ในปี 2561 เท่ากบัตดิลบรอ้ยละ 14.75 ลดลงจากปี 2560 เนื
องจากบรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการดาํเนินงานมากขึ4น และ 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ ในปี 2562 เท่ากบัตดิลบรอ้ยละ 15.51 เพิ
มขึ4นจากปี 2561 เนื
องจากการดําเนินงานที
ขาดทุน

สะสมของบรษิทั 

 

7.3.3 อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน  

บรษิัทฯ มอีตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ในปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 เท่ากบัติดลบร้อยละ 9.20 ติดลบ

รอ้ยละ 4.53 และ ตดิลบรอ้ยละ 4.46 ตามลําดบั 

บรษิทัฯ มอีตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ถาวรในปี 2560 ปี 2561 และ ปี 2562 เท่ากบั ติดลบร้อยละ 10.42 

ตดิลบรอ้ยละ 5.18 และ ตดิลบรอ้ยละ 4.99ตามลําดบั 

โดยบรษิทัฯ มอีตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย ์และอตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร ในปี 2560 มอีตัราที
สูง 

เนื
องจากในปี 2560 โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพ มกักะสนั เปิดดําเนินงานเป็นปีแรกทําให้บรษิัทฯมีค่าใช้จ่ายในการ

ดําเนินงานเพิ
มขึ4น และในปี 2561 จนถึงปี 2562 บรษิัทฯ มผีลขาดทุนสุทธเินื
องจากค่าใช้จ่ายมีการปรบัตวัเพิ
มขึ4นใน

อตัราเตบิโตที
สูงกว่าการเตบิโตของรายได ้อย่างไรกต็าม ผลขาดทุนสุทธมิแีนวโน้มที
ลดลงเนื
องจากบรษิทัมแีนวโน้มทํา

กําไรไดด้ขีึ4น 
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7.3.4 อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน 

   บรษิทัฯ มอีตัราส่วนหนี4สนิต่อผูถ้อืหุน้ ณ วนัที
 31 ธนัวาคม 2560 วนัที
 31 ธนัวาคม 2561  และ วนัที
 31 

ธนัวาคม 2562 เท่ากบั 1.97 เทา่ 2.26 เท่า และ 2.47 เท่า ตามลําดบั 

โดยอตัราส่วนหนี4สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้เพิ
มขึ4นตั 4งแตปี่ 2560 – 2562 เนื
องจากบรษิทัมกีารกูย้มืเงนิเพิ
มขึ4นทั 4ง

จากสถาบนัการเงนิและจากกรรมการ รวมถงึบรษิทัฯ มผีลขาดทุนสุทธติ่อเนื
อง เป็นผลใหส่้วนของผูถ้อืหุน้มกีารลดลง

อย่างต่อเนื
องทุกปี 

 

8. ภาวะอตุสาหกรรม 
ธรุกิจโรงแรม 

ภาพรวมธุรกจิโรงแรมปี 2562 

ธุรกจิโรงแรม 9 เดอืนแรกยงัทรงตวั แมไ้ดร้บัปัจจยัหนุนจากจาํนวนนักท่องเที
ยวต่างชาตเิพิ
มขึ4นรอ้ยละ 3.5 เมื
อ

เทยีบกบัปีก่อนหน้า อยู่ที
 29.5 ลา้นคน โดยตลาดหลกั เช่น อนิเดยี ญี
ปุ่ น และ มาเลเซยีขยายตวัรอ้ยละ 25.6 รอ้ยละ 9.8 

และรอ้ยละ 5.6 ตามลําดบัขณะที
จาํนวนนักท่องเที
ยว จนีเพิ
มขึ4นเพยีงรอ้ยละ 1.7 ผลจากความกงัวลดา้นความปลอดภยั

ภายหลงัเหตุการณ์เรอืล่มที
ภูเกต็ รวมถงึวกิฤตมลภาวะในช่วงไตรมาสที
 1 ตลอดจนผูป้ระกอบการนําเที
ยวของ จนีหนัไป

ทาํตลาดในประเทศอื
นมากขึ4น ส่วนตลาดหลกัรสัเซยี (ตดิลบรอ้ยละ 3.0 จากปีก่อนหน้า) ยงัไดร้บัผลกระทบจากการปรบั

ขึ4นอตัราภาษมีลูค่าเพิ
มจากรอ้ยละ 18 เป็นรอ้ยละ 20 (มผีล 1 มกราคม 2562) ดา้นจาํนวนนักทอ่งเที
ยวชาวไทยที


เดนิทางในประเทศเพิ
มขึ4นรอ้ยละ 0.5 จากปีก่อนหน้า อยู่ที
 116 ลา้นทรปิ โดยไดปั้จจยัหนุนจากนโยบายสนับสนุนการ

ท่องเที
ยวของภาครฐั (มผีล 30 เมษายน - 30 มถิุนายน 2562) และราคานํ4ามนัที
ทรงตวัในระดบัตํ
า อย่างไรกด็ี

อตัราขยายตวัค่อนขา้งจาํกดัตามการชะลอตวัของเศรษฐกจิ กอปรกบันักท่องเที
ยวไทยเดนิทางไปต่างประเทศมจีาํนวน

เพิ
มขึ4น (6 เดอืนแรกเพิ
มขึ4นรอ้ยละ 10.8 จากปีก่อนหน้า) โดยไดอ้านิสงสจ์ากภาวะเงนิบาทแขง็ค่า  

Occupancy rate 9 เดอืนแรกอยู่ที
ระดบัรอ้ยละ 71.2 เพิ
มขึ4นจากรอ้ยละ 71.0 ช่วงเดยีวกนัปีก่อน ขณะที
ราคา

หอ้งพกัปรบัเพิ
มขึ4นรอ้ยละ 2.9 จากปีก่อนหน้า ส่งผลใหร้ายไดเ้ฉลี
ยต่อหอ้งช่วงเดยีวกนัเตบิโตรอ้ยละ 3.1 เป็น 1,224 

บาท 

พื4นที
ขออนุญาตก่อสรา้งโรงแรมทั 
วประเทศในชว่งครึ
งปีแรกอยู่ที
 8.6 แสนตร.ม. ลดลงรอ้ยละ 3.6 จากปีก่อน

หน้า โดย จ.ภูเกต็ มกีารขออนุญาตก่อสรา้งมากที
สุด (สดัส่วนรอ้ยละ 29 ของพื4นที
ขออนุญาตฯ) เพิ
มขึ4นรอ้ยละ 31.8 จาก

ปีก่อนหน้า ขณะที
กรุงเทพฯ (สดัส่วนรอ้ยละ 22) และชลบุร ี(สดัส่วนรอ้ยละ 4) ลดลงรอ้ยละ 12.2 และรอ้ยละ 53.7 จากปี

ก่อนหน้า ตามลําดบั 

ช่วงไตรมาสที
 4 จาํนวนนักท่องเที
ยวต่างชาตมิแีนวโน้มฟื4นตวัเมื
อเทยีบกบัชว่งเดยีวกนัของปีกอ่น ตามจาํนวน

นักท่องเที
ยวจนีที
คาดว่าจะขยายตวัต่อเนื
องจากไตรมาส 3 ที
เตบิโตรอ้ยละ 17.3 จากปีก่อนหน้า โดยไดร้บัอานิสงสจ์าก

เหตุการณ์ประทว้งรุนแรงในฮ่องกง ขณะที
นักท่องเที
ยว ไทยน่าจะเตบิโตไดบ้า้งจากมาตรการส่งเสรมิการท่องเที
ยวและ

การใชจ้่ายในประเทศ (ชมิ ชอ้ป ใช)้ ทั 4งนี4 คาดว่าทั 4งปี 2562 จาํนวนนักท่องเที
ยวต่างชาตจิะอยูท่ี
 39.7-40.0 ลา้นคน 

เพิ
มขึ4นรอ้ยละ 4-5 จากปีก่อนหน้า ขณะที
นักท่องเที
ยวไทยเพิ
มขึ4นรอ้ยละ 3 จากปีก่อนหน้า อยูท่ี
 168-170 ลา้นทรปิ 

ส่งผลใหo้ccupancy rateอยู่ที
รอ้ยละ 71.5-72.5 เพิ
มขึ4นจากรอ้ยละ 71.4 ในปี 2561 (อา้งองิจาก : บทวเิคราะหแ์นวโน้ม

ธุรกจิปี 2563 – 2565 ฝ่ายวจิยั ธนาคารกรุงศรอียธุยา เผยแพร่ ณ เดอืน มกราคม 2563) 

 

แนวโน้มธุรกจิโรงแรมปี 2563 

ศูนยว์จิยักสกิรไทย เมื
อวนัที
 5 มนีาคม 2563 ไดเ้ผยแพร่รายงานวจิยัถงึผลกระทบของของไวรสั COVID-19  

ต่อเศรษฐกจิไทยปี 2563 โดยเฉพาะภาคการท่องเที
ยว โดยคาดว่ารายไดจ้ากนักท่องเที
ยวต่างชาตจิะหายไป 4.1 แสน
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ลา้นบาท คดิเป็น 2.4% ของ GDP ประเทศไทย ขณะที
จาํนวนนักท่องเที
ยวจะหายไป 8.3 ล้านคน หรอืหดตวั -20.8% 

จากปีก่อนหน้า 

อย่างไรกต็าม ภายใตก้ารจดัการควบคุมการระบาดของประเทศไทย ทาํใหส้ถานการณ์การระบาดของ COVID-

19 ในประเทศดขีึ4น จนขณะนี4ภาครฐัไดท้ยอยผ่อนคลายมาตรการจาํกดัต่างๆ เช่น การเดนิทางขา้มจงัหวดั ระบบการ

คมนาคมขนส่ง ท่าอากาศยาน และสถานที
ท่องเที
ยวกเ็ริ
มกลบัมาใหบ้รกิารได ้ ล่าสุด เมื
อวนัที
 16 มถิุนายน 2563 

คณะรฐัมนตรไีดม้มีตเิหน็ชอบมาตรการกระตุน้ภาคการท่องเที
ยวในประเทศผ่าน 3 โครงการ โดยมรีะยะเวลาการดาํเนิน

โครงการตั 4งแต่เดอืนกรกฎาคม-ตุลาคม 2563 ไดแ้ก่ 1) โครงการ กําลงัใจ รฐับาลสนับสนุนค่าเดนิทางของอาสาสมคัร

สาธารณสุข (อสม.) และเจา้หน้าที
โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตาํบล (รพ.สต.) รวม 1,200,000 คน ใหเ้ดนิทางโดยการใช้

บรกิารกบับรษิทันําเที
ยว โดยรฐัจะสนับสนุนไม่เกนิคนละ 2,000 บาท สาํหรบัการเดนิทางไม่น้อยกว่า 2 วนั 1 คนื  2) 

โครงการ เที
ยวปันสุข รฐับาลสนับสนุนการเดนิทางของประชาชน จาํนวนไม่น้อยกว่า 2 ลา้นคน โดยการจาํหน่ายบตัร

โดยสารของผูป้ระกอบการขนส่งดา้นการท่องเที
ยว 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ สายการบนิในประเทศไทย รถขนส่งไมป่ระจาํทางขา้ม

จงัหวดั และรถเช่าในอตัรารอ้ยละ 40 แต่ไม่เกนิ 1,000 บาท และ 3) โครงการ เราไปเที
ยวกนั ซึ
งรฐับาลจะสนับสนุนค่า

โรงแรมที
พกัในลกัษณะร่วมจ่าย (Co-pay) จาํนวน 5,000,000 คนื ในอตัรารอ้ยละ 40 ของค่าหอ้งพกัแต่ไม่เกนิ 3,000 

บาทต่อคนื และสนับสนุนค่าอาหารและค่าใชจ้่ายสถานที
ท่องเที
ยวที
เขา้รว่มโครงการมลูค่า 600 บาทต่อหอ้งต่อคนื โดย

จะตอ้งมทีี
ตั 4งอยูใ่นจงัหวดัอื
นที
ไม่ใช่จงัหวดัในทะเบยีนบา้นของประชาชนผูจ้องที
พกั  

 ศูนยว์จิยักสกิรไทย มองว่า มาตรการกระตุน้การท่องเที
ยวในประเทศของภาครฐั จะส่งผลดตี่อผูป้ระกอบการใน

ภาคการท่องเที
ยวที
ไดร้บัผลกระทบอย่างหนักจากการระบาดของ COVID-19 เนื
องจากมาตรการฯ ดงักล่าวมกีาร

ออกแบบที
จะชว่ยเหลอืใหค้รอบคลุมผูป้ระกอบการในห่วงโซ่ของภาคการท่องเที
ยวทั 4งทางตรงและทางออ้ม อาท ิ ธุรกจิ

โรงแรม ธุรกจินําเที
ยว ธุรกจิขนส่ง และธุรกจิทอ้งถิ
นอย่างรา้นขายของที
ระลกึ หรอืรา้นอาหาร เป็นตน้ อกีทั 4งยงัน่าจะมี

ผลทางจติวทิยากระตุน้ใหเ้กดิการเดนิทางท่องเที
ยวและก่อใหเ้กดิการใชจ้่ายในสถานที
ท่องเที
ยวเพิ
มขึ4น ส่งผลทางบวก

เพิ
มเตมิต่อทศิทางตลาดไทยเที
ยวไทยในช่วงที
เหลอืของปีนี4 จากเดมิที
 ศูนยว์จิยักสกิรไทย มองว่า ตลาดการท่องเที
ยว

ของคนไทยเที
ยวในประเทศในชว่งครึ
งหลงัของปี 2563 จะมแีนวโน้มปรบัตวัดขีึ4นกว่าในชว่งครึ
งปีแรกอยูแ่ลว้ หาก

สถานการณ์ COVID -19 ในประเทศคลี
คลาย  

 ผลของมาตรการภาครฐั น่าจะทาํใหค้นไทยตดัสนิใจเดนิทางทอ่งเที
ยวเพิ
มขึ4น และสรา้งเมด็เงนิรายไดส่้วนเพิ
ม

ในตลาดไทยเที
ยวไทยอกีราว 41,000 ล้านบาท เมื
อเทยีบกบักรณีที
ไมม่มีาตรการฯ จงึคาดว่า ทั 4งปี 2563 คนไทย

เดนิทางท่องเที
ยวในประเทศน่าจะอยู่ที
 89.5-91.5 ลา้นคน-ครั 4ง หรอืหดตวั 46.4% ถงึหดตวั 45.2% จากปีที
ผ่านมา 

ขณะที
รายไดจ้ากคนไทยเดนิทางท่องเที
ยวในประเทศน่าจะมมีลูค่า 5.45-5.67 แสนลา้นบาท หรอืหดตวั 49.5% ถงึหดตวั 

47.5% จากปีที
ผ่านมา ซึ
งเป็นตวัเลขคาดการณ์ที
ดกีว่าที
เคยประเมนิไว ้(ที
มา : ศูนยว์จิยักสกิรไทย เผยแพร่18 มถิุนายน 

2563) 
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เอกสารแนบ 3 : สรปุรายงานประเมินมูลค่าสินทรพัย ์

 
1. การประเมินมูลค่าที�ดินและสิ�งปลูกสร้างของ Wealth Ventures โดย TA 

  ตามที
บรษิทั บรษิทั ท.ีเอ. มาเนจเมน้ท ์คอรโ์ปเรชั 
น (1999) จาํกดั (“TA”) ไดร้บัมอบหมายใหท้าํการประเมนิ

มลูค่าทรพัยส์นิของบรษิทั เวล็ธ ์เวนเจอรส์ จาํกดั โดยแสดงรายละเอยีดหลกัเกณฑ ์สมมตฐิาน และเงื
อนไขขอ้จาํกดั การ

ประเมนิมลูค่าในครั 4งนี4 โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี4 

1.1 รายละเอียดทรพัยสิ์น 

 บรษิัท ที.เอ.มาเนจเม้นท์ คอร์โปเรชั 
น (1999) จํากัด ได้ทําการประเมินมูลค่าทรพัย์สิน ของบรษิัท เว็ลธ์ เวน

เจอรส์ จาํกดั  โดยมรีายละเอยีด ดงันี4 

รายการ ที�ดินและสิ�งปลูกสร้าง 

ประเภททรพัยส์นิ ทรพัยส์นิที
ประเมนิมลูค่าเป็นประเภทโรงแรม ชื
อโรงแรม “Mercure Bangkok 

Makkasan Hotel” ประกอบดว้ย 

1. สทิธกิารเช่าที
ดนิของการรถไฟแห่งประเทศไทย จาํนวน 1 แปลง เนื4อที
 1-1-

40.3 ไร่ หรอื 540.3 ตารางวา 

2. สิ
งปลูกสรา้ง ไดแ้ก่ อาคารโรงแรม สงู 25 ชั 4น มชีั 4นดาดฟ้า จาํนวน 1 อาคาร 

ที
ตั 4งของทรพัยส์นิ Mercure Bangkok Makkasan Hotel   

ตั 4งอยู่เลขที
 1599 ถนนกําแพงเพชร 7 แขวงมกักะสนั เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 

เอกสารสทิธิ �ที
ดนิ โฉนดที
ดนิเลขที
 1204 เลขที
ดนิ 280 หน้าสํารวจ 669 จํานวน 1 โฉนดที
ดนิ เนื4อที
รวม 

1-1-40.3 ไร่ หรอื 540.3 ตารางวา ตําบลมกักะสนั อําเภอราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 

ผูถ้อืกรรมสทิธิ � การรถไฟแห่งประเทศไทย 

รายละเอยีดอาคารสิ
งปลูก

สรา้ง 

อาคารโรงแรม สูง 25 ชั 4น มีชั 4นดาดฟ้า จํานวน 1 อาคาร พื4นที
ใช้สอยอาคารรวม

ประมาณ 17,293.00 ตารางเมตร อายุอาคารประมาณ 4 ปี 

ผูถ้อืกรรมสทิธิ �สิ
งปลูกสรา้ง บรษิทั เวล็ธ ์เวนเจอรส์ จาํกดั 

ใบอนุญาตการก่อสรา้งอาคาร 1. ใบอนุญาตก่อสรา้งอาคาร (แบบ อ.1) เลขที
 ต.87/2558 ลงวนัที
 8 กนัยายน 

2558 โดยผูข้ออนุญาตก่อสรา้ง คอื บรษิทั เวล็ธ ์เวนเจอรส์ จาํกดั 

2. ใบรบัรองการก่อสรา้งอาคาร (แบบ อ.6) เลขที
 12/2560 ลงวนัที
 27 กุมภาพนัธ ์

2560 

3. ใบรบัรองการตรวจอาคาร (แบบ ร.1) เลขที
 1655/2562 ลงวนัที
 30 กรกฎาคม 

2562 

หนังสอืสญัญา 1. สญัญาเช่าที
ดนิเพื
อดาํเนินการจดัหาประโยชน์ที
บรเิวณย่านสถานีมกักะสนั เลขที


สญัญา 907538126 ฉบบัลงวนัที
 4 กุมภาพนัธ ์2554 

2. บนัทกึต่อทา้ยสญัญาเช่าที
ดนิเพื
อดาํเนินการจดัหาประโยชน์ที
บรเิวณย่านสถานี

มกักะสนั ฉบบัลงวนัที
 4 กุมภาพนัธ ์2554 (ครั 4งที
หนึ
ง) เลขที
สญัญา 907540171 

ฉบบัลงวนัที
 17 กุมภาพนัธ ์2554 

3. บนัทกึต่อทา้ยสญัญาเช่าที
ดนิเพื
อดาํเนินการจดัหาประโยชน์ที
บรเิวณย่านสถานี

มกักะสนั ฉบบัลงวนัที
 4 กุมภาพนัธ ์2554 (ครั 4งที
สอง) เลขที
สญัญา 907580020 

ฉบบัลงวนัที
 3 เมษายน 2558 

4. สญัญาเช่าที
ดนิเพื
อปลูกสรา้งอาคารที
บรเิวณย่านสถานีมกักะสนั เลขที
สญัญา 



รายงานความเหน็ที
ปรกึษาการเงนิอสิระ 

 
เอกสารแนบ 3 – หน้า 2 

รายการ ที�ดินและสิ�งปลูกสร้าง 

902538110 ฉบบัลงวนัที
 4 กุมภาพนัธ ์2554 

5. บนัทกึต่อทา้ยสญัญาเช่าที
ดนิเพื
อปลูกสรา้งอาคารที
บรเิวณย่านสถานีมกักะสนั 

ฉบบัลงวนัที
 4 กมุภาพนัธ ์2554 (ครั 4งที
หนึ
ง) เลขที
สญัญา 902540170 ฉบบัลง

วนัที
 17 กุมภาพนัธ ์2554 

6. บนัทกึต่อทา้ยสญัญาเช่าที
ดนิเพื
อปลูกสรา้งอาคารที
บรเิวณย่านสถานีมกักะสนั 

ฉบบัลงวนัที
 4 กมุภาพนัธ ์2554 (ครั 4งที
สอง) เลขที
สญัญา 902580019 ฉบบัลง

วนัที
 3 เมษายน 2558 

ผูใ้หเ้ช่าตามสญัญา การรถไฟแห่งประเทศไทย 

ผูเ้ช่าตามสญัญาเช่า บรษิทั เวล็ธ ์เวนเจอรส์ จาํกดั (เดมิขณะทาํสญัญา ชื
อ บรษิทั แอลท ีเพน็ทาเคลิ จาํกดั 

และต่อมาได้เปลี
ยนชื
อเป็น บริษัท อูเบอะ จํากัด และล่าสุดได้เปลี
ยนเป็นชื
อเป็น 

บรษิทั เวล็ธ ์เวนเจอรส์ จาํกดั) 

ระยะเวลาการเช่า/อายุสญัญา

เช่า 

มกีารระยะเวลาการเช่า 28 ปี นับตั 4งแต่วนัที
 1 กุมภาพนัธ ์2560 ถงึ วนัที
 31 มกราคม 

2588 

อายุสญัญาเช่าคงเหลอื ณ วนัที
ประเมนิและคํานวณมูลค่าทรพัย์สนิ (เริ
มคาํนวณวนัที
 31 มนีาคม 2563) อายุ

สญัญาเช่าคงเหลอืเท่ากบั 24 ปี 10 เดอืน (หรอื 14.83 ปี) 

 ภาระผกูพนั ไม่มภีาระผกูพนัใด ๆ แต่มสีญัญาเช่ากบัการรถไฟแห่งประเทศไทย  

ขอ้กําหนดผงัเมอืง ทรพัย์สนิที
สํารวจและประเมนิมูลค่าตั 4งอยู่ในเขตบงัคบัการใช้ประโยชน์ตามผงัเมือง

รวมกรุงเทพมหานคร กําหนดอยู่ในเขตพื4นที
สแีดง โดยกําหนดการใช้ประโยชน์เป็น

ที
ดนิประเภทพาณิชยกรรม 

การใชป้ระโยชน์สงูสุดและดี

ที
สุด 

ดา้นพาณิชยกรรม ทาํโรงแรม 

วตัถุประสงคก์ารประเมนิ เพื
อทราบมลูค่าตลาดปัจจุบนัของทรพัยส์นิและใชก้บัวตัถุประสงคส์าธารณะ 

หลกัเกณฑก์ารประเมนิ ใชห้ลกัเกณฑม์ลูค่าตลาด 

วธิกีารประเมนิ วธิปีระเมนิหลกั: วธิรีายได ้(Income Approach) แบบคดิลดกระแสเงนิสด 

วธิเีพื
อการตรวจสอบ: โดยกําหนดราคาที
ดนิ ดว้ยวธิเีปรยีบเทยีบราคาตลาด (Market 

Approach) และสิ
งปลูกสรา้ง ประเมนิดว้ยวธิวีเิคราะหจ์ากตน้ทุน (Cost Approach)  

มลูค่าตลาดที
ประเมนิ 1. กรณีสมมตฐิาน ไม่ไดร้บัผลกระทบจากโรคระบาดไวรสั COVID-19  

มลูค่า 1,818,531,000.00 บาท  

(หนึ
งพนัแปดรอ้ยสบิแปดลา้นหา้แสนสามหมื
นหนึ
งพนับาทถว้น) 

2. กรณีสมมตฐิาน ไดร้บัผลกระทบจากโรคระบาดไวรสั COVID-19  

มลูค่า 1,756,140,000.00 บาท  

(หนึ
งพนัเจด็รอ้ยหา้สบิหกลา้นหนึ
งแสนสี
หมื
นบาทถว้น) 

วนัที
ประเมนิ วนัที
 31 มนีาคม 2563 
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แผนที
ตั 4ง 

 
 

1.1.1. เงื�อนไขและข้อจาํกดัในการประเมิน 

ไม่มเีงื
อนไขและขอ้จาํกดัในการประเมนิ 

 

1.1.2. หลกัเกณฑใ์นการประเมินมูลค่าทรพัยสิ์น 

ผูป้ระเมนิได้พจิารณาใช้หลกัเกณฑ์การประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิตาม มาตรฐานวชิาชพีของสมาคมผู้ประเมนิค่า

ทรพัย์สนิแห่งประเทศไทย โดยการประเมนิมลูค่าทรพัยส์นินี4ตามวตัถุประสงค์ที
อา้งถงึในครั 4งนี4 ไดพ้จิารณาใชห้ลกัเกณฑ์

การประเมนิ “ เพื
อการกําหนดมูลค่าตลาด ” เพื
อประมาณการมูลค่าของทรพัย์สนิในสภาพที
เป็นอยู่ในปัจจุบนั ภายใต้

เงื
อนไขและขอ้จาํกดั ที
แสดงไวใ้นรายงานฉบบันี4 

โดย มูลค่าตลาด หมายถงึ “ มูลค่าเป็นตวัเงนิซึ
งประมาณว่าเป็นราคาของทรพัย์สนิที
สามารถใชต้กลงซื4อ – ขาย

กนัได้ระหว่างผู้เต็มใจขายกับผู้เต็มใจซื4อ ณ วนัที
ประเมนิมูลค่า ภายใต้เงื
อนไขการซื4อขายปกติที
ผู้ซื4อและผู้ขายไม่มี

ผลประโยชน์เกี
ยวเนื
องกนั โดยไดม้กีารเสนอขายทรพัยส์นิในระยะเวลาพอสมควร และโดยที
ทั 4งสองฝ่ายไดต้กลงซื4อขาย

ดว้ยความรอบรูอ้ย่างรอบคอบและปราศจากภาวะกดดนั ทั 4งนี4ใหถ้อืดว้ยว่าสามารถโอนสทิธคิรอบครองตามกฎหมายโดย

สมบูรณ์ในทรพัย์สนิได ้” มูลค่าตลาดโดยทั 
วไปจะไม่คาํนึงถงึตน้ทุนหรอืค่าใชจ้่ายในการซื4อหรอืค่าธรรมเนียมหรอืภาษใีด 

ๆ 

1.2 วิธีการประเมินมูลค่าด้วยวิธีรายได้ (Income Approach) 

วิธีรายได้ ( Income Approach ) เป็นเกณฑ์ เป็นกระบวนการหามูลค่าปัจจุบนัของทรพัย์สนิฯ โดยอาศยัการ

วเิคราะหก์ารเปลี
ยนแปลงของกระแสรายไดท้ี
เกดิขั 4นภายในช่วงระยะเวลาในอนาคตที
กําหนดขึ4น แล้วคดิส่วนลดกลบัเป็น

มลูค่าปัจจุบนั โดยการเลอืกใชค้่าอตัราผลตอบแทนที
เหมาะสม 

วิธีถ่วงนํ.าหนักคะแนนคุณภาพ (Weighted Quality Score, WQS) ไดแ้ก่ การเปรยีบเทยีบขอ้มูลตลาดกบัตวั

ทรพัย์สนิที
ประเมนิ โดยการแยกปัจจยัที
มผีลกระทบต่อมูลค่ามากําหนดเป็นตวัแปรที
สําคญั เช่น ทําเลที
ตั 4ง ระดบัที
ดนิ 

รูปร่างที
ดิน ศักยภาพ ข้อกฎหมาย เป็นต้น แล้วกําหนดค่านํ4าหนักของแต่ละตัวแปรตามความสําคัญจากนั 4นจึง

เปรยีบเทยีบใหค้ะแนนระหว่าขอ้มลูตามระดบัของความเด่นกว่าดอ้ยกว่า ตามความเป็นจรงิ เมื
อไดค้ะแนนรวมแล้วนําไป

เทยีบสดัส่วนกําหนดความน่าเชื
อถอืของขอ้มลูจนสรุปเป็นมลูค่าทรพัยส์นิในที
สุด 
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รายงานความเหน็ที
ปรกึษาการเงนิอสิระ 

เอกสารแนบ 3 - หน้า 5 

การวิเคราะห์ประเมินมูลค่า 

วธิเีปรยีบเทยีบราคาตลาดโดยพจิารณาจากราคาหอ้งพกั และตวัแปรอื
นๆ ที
สบืได ้โดยใชว้ธิถี่วงนํ4าหนักคะแนน

คุณภาพ(Weighted Quality Score, WQS)   

ปัจจยั นํ.าหนัก % 
  ทรพัยสิ์นที�

ประเมินมูลค่า ข้อมูล 5 ข้อมูล 6 ข้อมูล 7 ข้อมูล 8 

ทําเลที
ตั 4งโรงแรม 10 9 9 9 9 9 

การเขา้ถงึโรงแรม 10 9 9 9 9 9 

การออกแบบโรงแรม 10 7 9 7 8 8 

สภาพอาคาร 10 5 8 7 8 8 

ขนาดอาคารและการตกแต่งหอ้ง 15 6 9 7 8 7 

ตําแหน่งที
ตั 4ง 10 9 9 9 9 9 

สิ
งอํานวยความสะดวก 15 8 9 8 9 8 

สภาพแวดลอ้ม 10 8 9 8 9 8 

แนวโน้มความเจรญิ 10 9 9 9 9 9 

รวม 100 770 890 805 865 825 

  
      

ข้อมูลเปรียบเทียบ ข้อมูล 5 ข้อมูล 6 ข้อมูล 7 ข้อมูล 8 ทรพัยสิ์น 

อตัราค่าเช่าหอ้งพกั ( บาท / วนั / หอ้ง ) 2,300.00 3,400.00 2,600.00 3,100.00 - 

ค่าหอ้งพกัที
เหมาะสม 2,300.00 3,400.00 2,600.00 3,100.00 - 

ระดบัคะแนนถว่งนํ4าหนัก 770 890 805 865 825 

อตัราสว่นในการปรบัแก ้ 1.0714 0.9270 1.0248 0.9538 1.0000 

ราคาที
ปรบัแกแ้ลว้  2,464.29   3,151.69   2,664.60   2,956.65  - 

ระดบัความสาํคญัของการเปรยีบเทยีบ  0.10   0.40   0.10   0.40  1 

มลูค่าที
เปรยีบเทยีบได้  246.43   1,260.67   266.46   1,182.66  2,956.22 

มูลค่าตลาดทรพัยสิ์น ( บาท /วนั/คืน )  (ปัดเศษ) 3,000.00 

การกําหนดคะแนน (Score) 1= แย่ที
สุด, 2=ค่อนขา้งแย่, 3-4=พอใช,้ 5=ปานกลาง, 6-7= ค่อนขา้งด,ี 8-9=ด,ี 10=ดทีี
สุด 

รวมราคาค่าทรพัยส์นิอตัราเฉลี
ย Wealth Ventures 3,000 บาท/วนั/หอ้ง 

 

โดย TA ไดจ้ดัทําการประเมนิดว้ยวธิรีายได ้( Income Approach ) โดยใชร้าคาค่าทรพัย์สนิอตัราเฉลี
ย Wealth 

Ventures 3,000 บาท/วนั/หอ้ง ซึ
งมรีายละเอยีดของสมมตฐิานดงันี4 
รายละเอียด กรณีสถานการณ์ Covid-19 กรณีสถานการณ์ปกติ 

1. รายไดห้อ้งพกั   

จํานวนหอ้งพกั 174 174 

ค่าหอ้งพกัเฉลี
ย (บาท) 3,000.00 

Growth ปีละ 3.5% 

อตัราการเขา้พกัเฉลี
ย ปี 2563 = 20% 

ปี 2564  = 50% 

ปี 2565 = 70% 

ปี 2566 = 80% 

ปี 2567 - 2569 = 85% 

ปี 2570 - 2572 = 90% 

ปี 2563 - 2565 = 75% 

ปี 2566- 2568  = 80% 

ปี 2569 - 2571 = 85% 

ปี 2572 - 2574 = 90% 

ปี 2575 - 2577 = 85% 

ปี 2578 - 2580 = 80% 



รายงานความเหน็ที
ปรกึษาการเงนิอสิระ 

เอกสารแนบ 3 - หน้า 6 

รายละเอียด กรณีสถานการณ์ Covid-19 กรณีสถานการณ์ปกติ 

ปี 2573 - 2575 = 85% 

ปี 2576 - 2578 = 90% 

ปี 2579 - 2581 = 85% 

ปี 2582 - 2584 = 90% 

ปี 2585 - 2587 = 85% 

ปี 2581 - 2583 = 85% 

ปี 2584 - 2586 = 90% 

ปี 2587 = 85% 

2. รายไดค้่าอาหารและ

เครื
องดื
ม 

30% ของรายรบัรวมทั 4งหมด 

3. รายไดอ้ื
น ๆ 5% ของรายรบัรวมทั 4งหมด 

4. ตน้ทุนและค่าใชจ้่าย 1. ค่าบรหิาร/เงนิเดอืนและสวสัดกิาร 10.00% ของรายไดร้วม 

2. ค่าการตลาดส่งเสรมิการขาย 1.00% ของรายไดร้วม 

3. ค่าใชจ้่ายหอ้งพกั 10.00% ของรายไดค้่าหอ้งพกั 

4. ค่าใชจ้่ายอาหารและเครื
องดื
ม 40.00% ของรายไดอ้าหารและเครื
องดื
ม 

5. ค่าพลงังานไฟฟ้า ประปา  โทรศพัท ์10.00% ของรายรบัรวม 

6. ค่าภาษบีํารุงทอ้งที
 ภาษโีรงเรอืน ฯลฯ 1,662,615.00 อา้งองิปี 2562 เพิ
มปีละ 3% 

7. ค่าเบี4ยประกนัภยั (อา้งองิกรมธรรม ์ปี 2563) 283,500.00 บาท/ปี (โดยประมาณ)  

8. ค่าซ่อมบํารุงรกัษาอาคาร 1% ของรายรบัรวม 

9. ค่าเงนิสาํรองปรบัปรุงอาคารครั 4งใหญ่ เกบ็ทุก 5 ปี 5% ของรายรบัรวม 

10. Base Management Fee ปีที
 1-2 = 2% ปีที
 3-4 = 3% ปีที
 5 เป็นตน้ไป 2.5%  

11. Incentive Fee 5.00% ของรายไดจ้ากการดําเนินงาน 

12. จ่ายค่าเช่า ตามสญัญา กบั การรถไฟแห่งประเทศไทย   

13. ค่าใชจ้่ายอื
น ๆ 1.00% ของรายไดอ้ื
น ๆ 

5. อตัราคดิลดกระแสเงนิสด 8.00 % 

6. มูลค่าประเมิน (บาท) 1,756,140,000.00 1,818,531,000.00 

 

สรปุการประเมินมูลค่าที�ดินและสิ�งปลกูสร้างของ Wealth Ventures ดงันี.  

รายการประเมินราคา 
จาํนวน ราคาประเมิน รวมราคาประเมิน 

(หน่วย) (บาท/หน่วย) (บาท) 

วิธีรายได้ ( Income Approach ) 

สทิธกิารเช่าที
ดนิ จํานวน 1 แปลง 

สญัญาเช่าที
ดนิโฉนดเลขที
 1204 

เนื4อที
ดนิ 1 – 1 – 40.3 ไร่ หรอื 540.3 ตารางวา 

คงเหลอืระยะเวลาเช่าประมาณ 24 ปี 10 เดอืน หรอื 14.83 ปี 

พรอ้มอาคารโรงแรม 25 ชั 4น มชีั 4นดาดฟ้า จํานวน 1 หลงั 

โรงแรม “ MERCURE BANGKOK MAKKASAN HOTEL ” 
  

กรณีสมมติฐาน ไม่ได้รบัผลกระทบจากโรคระบาดไวรสั COVID-19 
 

1,818,531,000.00 

ราคาประเมิน กรณี ไม่ได้รบัผลกระทบจากการระบาดไวรสั COVID-19 1,818,531,000.00 

(หนึ�งพนัแปดร้อยสิบแปดล้านห้าแสนสามหมื�นหนึ�งพนับาทถ้วน) 

กรณีสมมติฐาน ได้รบัผลกระทบจากโรคระบาดไวรสั COVID-19  1,756,140,000.00 

ราคาประเมิน กรณี ได้รบัผลกระทบจากการระบาดไวรสั COVID-19 1,756,140,000.00 

(หนึ�งพนัเจด็ร้อยห้าสิบหกล้านหนึ�งแสนสี�หมื�นบาทถ้วน) 

 



รายงานความเหน็ที
ปรกึษาการเงนิอสิระ 

เอกสารแนบ 3 - หน้า 7 

1.3  วิธีวิเคราะห์จากต้นทุน ( Cost Approach ) ( เพื�อทาํการตรวจสอบเท่านั.น ) 

วิธีวิเคราะห์จากต้นทุน (Cost Approach) การประมาณการตน้ทุนในการสรา้งอาคารทดแทนใหม่ ตามราคา ณ 

ปัจจุบนัแลว้หกัลบดว้ยค่าเสื
อมตามอายุการใชง้าน และบวกดว้ยมลูค่าตลาดของที
ดนิ กจ็ะไดม้ลูค่าของทรพัยส์นิดงักล่าว 

วิธีถ่วงนํ.าหนักคะแนนคุณภาพ (Weighted Quality Score, WQS) ไดแ้ก่ การเปรยีบเทยีบขอ้มูลตลาดกบัตวั

ทรพัย์สนิที
ประเมนิ โดยการแยกปัจจยัที
มผีลกระทบต่อมูลค่ามากําหนดเป็นตวัแปรที
สําคญั เช่น ทําเลที
ตั 4ง ระดบัที
ดนิ 

รูปร่างที
ดิน ศักยภาพ ข้อกฎหมาย เป็นต้น แล้วกําหนดค่านํ4าหนักของแต่ละตัวแปรตามความสําคัญจากนั 4นจึง

เปรยีบเทยีบใหค้ะแนนระหว่าขอ้มลูตามระดบัของความเด่นกว่าดอ้ยกว่า ตามความเป็นจรงิ เมื
อไดค้ะแนนรวมแล้วนําไป

เทยีบสดัส่วนกําหนดความน่าเชื
อถอืของขอ้มลูจนสรุปเป็นมลูค่าทรพัยส์นิในที
สุด 
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การวิเคราะห์ประเมินมูลค่า 

วธิเีปรยีบเทียบราคาตลาดโดยพิจารณาจากขอ้มูลซื4อ-ขาย หรอืขอ้มูลเสนอขายที
สืบได้ โดยใช้วธิถี่วงนํ4าหนัก

คะแนนคุณภาพ(Weighted Quality Score, WQS)   

 

ปัจจยั นํ.าหนัก % 
  ทรพัยสิ์นที�

ประเมินมูลค่า ข้อมูล 1  ข้อมูล 2 ข้อมูล 3  ข้อมูล 4  

ทําเลที
ตั 4ง 15 8 8 7 6 7 

การเขา้ถงึ 5 8 8 8 8 8 

ตําแหน่งที
ดนิ 10 8 8 7 7 8 

รปูร่างและขนาดที
ดนิ 40 7 7 6 6 4 

สภาพที
ดนิ 5 8 8 8 8 8 

โครงสรา้งพื4นฐาน 5 8 8 8 8 8 

สภาพแวดลอ้ม 5 8 8 8 8 8 

การใชป้ระโยชน์สงูสุด 10 8 7 8 7 8 

แนวโน้มความเจรญิ 5 8 8 8 8 8 

รวม 100 760 750 695 670 625 

        
ข้อมูลเปรียบเทียบ  ข้อมูล 1 ข้อมูล 2 ข้อมูล 3 ข้อมูล 4 ทรพัยสิ์น 

ราคาเสนอเช่า ( บาท / ตารางวา / เดอืน ) 3,062.50 2,916.66 2,333.33 1,822.92 - 

ราคาที
เหมาะสม 3,062.50 2,916.66 2,333.33 1,822.92 - 

ระดบัคะแนนถว่งนํ4าหนัก 760 750 695 670 625 

อตัราสว่นในการปรบัแก ้ 0.8224 0.8333 0.8993 0.9328 1.0000 

ราคาที
ปรบัแกแ้ลว้ 2,518.50 2,430.55 2,098.32 1,700.49 - 

ระดบัความสาํคญัของการเปรยีบเทยีบ 0.10 0.10 0.40 0.40 1 

มลูค่าที
เปรยีบเทยีบได้ 251.85 243.06 839.33 680.19 2,014.43 

มูลค่าตลาดค่าเช่าทรพัยสิ์น ( บาท / ตารางวา/เดือน )  (ปัดเศษ) 2,000.00 

การกําหนดคะแนน (Score) 1= แย่ที
สุด, 2=ค่อนขา้งแย่, 3-4=พอใช,้ 5=ปานกลาง, 6-7= ค่อนขา้งด,ี 8-9=ด,ี 10=ดทีี
สุด 

รวมราคาที
ดนิ เนื4อที
ดนิ 540.30 ตารางวา Wealth Ventures 2,000 บาท/ตารางวา/เดอืน 

 

สรปุมูลค่าทรพัยสิ์นการประเมินที�ดิน  

ในการประเมินมูลค่าทรพัย์สนิที
ดนินี4   ผู้ประเมนิฯ เลอืกใช้วธิ ีเปรยีบเทียบราคาตลาด (Market Approach) ซึ
ง

เป็นวธิสีรุปมลูค่าทรพัยส์นิที
ประเมนิราคามรีปูแบบลกัษณะการก่อสรา้งเฉพาะเจาะจง ไม่สามารถหาขอ้มลูเปรยีบเทยีบใน

ลกัษณะเหมอืนกนั หรอืคล้ายคลงึกนัได ้จงึใชว้ธิคีํานวณต้นทุนเป็นตวักําหนดมูลค่าทรพัย์สนิ โดยอ้างองิมูลค่าตลาดค่า

เช่าทรพัยส์นิจากตารางดา้นบน เท่ากบั 2,000 บาท/ตารางวา/เดอืน ซึ
งมกีารคาํนวณตามรายละเอยีดดงันี4 

 

ปีที� 
ระเวลาการเช่า 

ค่าเช่า

ตลาด 

ค่าเช่า 

ตลาดรวม 

ค่าเช่าตาม

สญัญา 

กาํไรจาก 

การเช่า 

อตัรา 

คิดลด 
มูลค่าปัจจบุนั 

วนัเริ�มต้น วนัสิ.นสุด (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 8.00% (บาท) 

0.83 1/4/2563 31/1/2564 2,000.00 10,806,000.00 942,427.50 9,863,572.50 0.9381 9,253,212.25 

1.83 1/2/2564 31/1/2565 2,070.00 13,421,052.00 1,187,450.00 12,233,602.00 0.8686 10,626,466.44 

2.83 1/2/2565 31/1/2566 2,142.45 13,890,788.82 1,246,818.00 12,643,970.82 0.8043 10,169,374.87 

3.83 1/2/2566 31/1/2567 2,217.44 14,376,966.43 1,309,169.00 13,067,797.43 0.7447 9,731,715.63 
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ปีที� 
ระเวลาการเช่า 

ค่าเช่า

ตลาด 

ค่าเช่า 

ตลาดรวม 

ค่าเช่าตาม

สญัญา 

กาํไรจาก 

การเช่า 

อตัรา 

คิดลด 
มูลค่าปัจจบุนั 

วนัเริ�มต้น วนัสิ.นสุด (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 8.00% (บาท) 

4.83 1/2/2567 31/1/2568 2,295.05 14,880,160.25 1,374,632.00 13,505,528.25 0.6895 9,312,683.36 

5.83 1/2/2568 31/1/2569 2,375.37 15,400,965.86 1,443,358.00 13,957,607.86 0.6385 8,911,493.57 

6.83 1/2/2569 31/1/2570 2,458.51 15,939,999.67 1,515,520.00 14,424,479.67 0.5912 8,527,385.68 

7.83 1/2/2570 31/1/2571 2,544.56 16,497,899.66 1,591,292.00 14,906,607.66 0.5474 8,159,636.57 

8.83 1/2/2571 31/1/2572 2,633.62 17,075,326.14 1,670,867.00 15,404,459.14 0.5068 7,807,548.55 

9.83 1/2/2572 31/1/2573 2,725.79 17,672,962.56 1,754,419.00 15,918,543.56 0.4693 7,470,468.07 

10.83 1/2/2573 31/1/2574 2,821.20 18,291,516.25 1,842,143.00 16,449,373.25 0.4345 7,147,762.00 

11.83 1/2/2574 31/1/2575 2,919.94 18,931,719.32 1,934,253.00 16,997,466.32 0.4023 6,838,819.82 

12.83 1/2/2575 31/1/2576 3,022.14 19,594,329.49 2,030,967.00 17,563,362.49 0.3725 6,543,059.69 

13.83 1/2/2576 31/1/2577 3,127.91 20,280,131.03 2,132,521.00 18,147,610.03 0.3449 6,259,921.68 

14.83 1/2/2577 31/1/2578 3,237.39 20,989,935.61 2,239,155.00 18,750,780.61 0.3194 5,988,872.38 

15.83 1/2/2578 31/1/2579 3,350.70 21,724,583.36 2,351,105.00 19,373,478.36 0.2957 5,729,405.39 

16.83 1/2/2579 31/1/2580 3,467.97 22,484,943.78 2,468,653.00 20,016,290.78 0.2738 5,481,025.17 

17.83 1/2/2580 31/1/2581 3,589.35 23,271,916.81 2,592,079.00 20,679,837.81 0.2535 5,243,262.10 

18.83 1/2/2581 31/1/2582 3,714.98 24,086,433.90 2,721,686.00 21,364,747.90 0.2348 5,015,664.25 

19.83 1/2/2582 31/1/2583 3,845.00 24,929,459.08 2,857,777.00 22,071,682.08 0.2174 4,797,802.44 

20.83 1/2/2583 31/1/2584 3,979.58 25,801,990.15 3,000,675.00 22,801,315.15 0.2013 4,589,264.31 

21.83 1/2/2584 31/1/2585 4,118.86 26,705,059.81 3,150,706.00 23,554,353.81 0.1864 4,389,657.26 

22.83 1/2/2585 31/1/2586 4,263.02 27,639,736.90 3,308,236.00 24,331,500.90 0.1726 4,198,600.58 

23.83 1/2/2586 31/1/2587 4,412.23 28,607,127.69 3,473,654.00 25,133,473.69 0.1598 4,015,729.24 

24.83 1/2/2587 31/1/2588 4,566.66 29,608,377.16 3,647,328.00 25,961,049.16 0.1479 3,840,700.05 

      มูลค่าสิทธิการเช่า 170,049,531 

      หรือประมาณ 170,050,000 

 

การประเมินสิ�งปลูกสร้าง อาคารโรงแรม สูง 25 ชั .น มีชั .นดาดฟ้า จาํนวน 1 อาคาร 

รายละเอียดทรพัยสิ์น  

ผูป้ระเมนิไดท้าํการประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิที
ดนิพรอ้มสิ
งปลูกสรา้ง โดยมรีายละเอยีด ดงันี4 

 

รายการ รายละเอียด 

รายละเอียดอาคารสิ�งปลูก

สร้าง 

อาคารโรงแรม สูง 25 ชั 4น มีชั 4นดาดฟ้า จํานวน 1 อาคาร พื4นที
ใช้สอยอาคารรวม

ประมาณ 17,293.00 ตารางเมตร อายุอาคารประมาณ 4 ปี 

ที�ตั .งสินทรพัย ์ Mercure Bangkok Makkasan Hotel  

ตั 4งอยู่เลขที
 1599 ถนนกําแพงเพชร 7 แขวงมกักะสนั เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร 

ผู้ถือกรรมสิทธิ� สิ�งปลูกสร้าง บรษิทั เวล็ธ ์เวนเจอรส์ จาํกดั 
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เงื�อนไขและข้อจาํกดัในการประเมิน 

- ผูป้ระเมนิไดท้าํการสาํรวจตรวจสอบเบื4องตน้เฉพาะตวัอาคารและส่วนปรบัปรุงอื
น ๆ ตลอดจนระบบ

นํ4าประปา ระบบไฟฟ้า และระบบอื
น ๆ ตามลกัษณะของการใชง้านทั 
วไปเท่านั 4น โดยไมม่กีารสาํรวจหรอื

ทดสอบทางวศิวกรรมของอาคารและส่วนปรบัปรุงอื
น ๆ เกี
ยวกบัความแขง็แรง ความปลอดภยั การทรุดตวั

ของโครงสรา้งการใชว้สัดุที
อาจเป็นพษิในอาคาร หรอืการทดสอบประสทิธภิาพการใชง้านของระบบ

สาธารณูปโภค 

- ผูป้ระเมนิไม่สามารถยนืยนัไดว้่าอาคารและส่วนปรบัปรุงพฒันาอื
นๆ มกีารก่อสรา้งตรงตามแบบที
ไดร้บั

อนุญาตก่อสรา้งหรอืไม่ และไม่สามารถยนืยนัไดว้่า เนื4อที
อาคารที
แทจ้รงิมขีนาดเนื4อที
ตรงตามแบบคาํนวณ

ที
ไดร้บัหรอืที
ไดป้ระมาณการหรอืไม่ 

- ผูป้ระเมนิไม่สามารถยนืยนัไดว้่าอาคารและส่วนปรบัปรุงพฒันาอื
นๆ ไดร้บัการปลูกสรา้งโดยถูกตอ้ง

สอดคลอ้งกบัขอ้กําหนดของผงัเมอืงและกฎหมายควบคุมอาคารที
เกี
ยวขอ้ง เวน้แต่จะระบุเป็นอย่างอื
นใน

รายงาน 

 

หลกัเกณฑใ์นการประเมินมูลค่าทรพัยส์นิ 

ผูป้ระเมนิได้พจิารณาใช้หลกัเกณฑ์การประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิตาม มาตรฐานวชิาชีพของสมาคมผู้ประเมนิค่า

ทรพัย์สนิแห่งประเทศไทย โดยการประเมนิมลูค่าทรพัยส์นินี4ตามวตัถุประสงค์ที
อา้งถงึในครั 4งนี4 ไดพ้จิารณาใชห้ลกัเกณฑ์

การประเมนิ “ เพื
อการกําหนดมูลค่าตลาด ” เพื
อประมาณการมูลค่าของทรพัย์สนิในสภาพที
เป็นอยู่ในปัจจุบนั ภายใต้

เงื
อนไขและขอ้จาํกดั ที
แสดงไวใ้นรายงานฉบบันี4 

โดย มูลค่าตลาด หมายถงึ “ มูลค่าเป็นตวัเงนิซึ
งประมาณว่าเป็นราคาของทรพัย์สนิที
สามารถใชต้กลงซื4อ – ขาย

กนัได้ระหว่างผู้เต็มใจขายกับผู้เต็มใจซื4อ ณ วนัที
ประเมนิมูลค่า ภายใต้เงื
อนไขการซื4อขายปกติที
ผู้ซื4อและผู้ขายไม่มี

ผลประโยชน์เกี
ยวเนื
องกนั โดยไดม้กีารเสนอขายทรพัยส์นิในระยะเวลาพอสมควร และโดยที
ทั 4งสองฝ่ายไดต้กลงซื4อขาย

ดว้ยความรอบรูอ้ย่างรอบคอบและปราศจากภาวะกดดนั ทั 4งนี4ใหถ้อืดว้ยว่าสามารถโอนสทิธคิรอบครองตามกฎหมายโดย

สมบูรณ์ในทรพัย์สนิได ้” มูลค่าตลาดโดยทั 
วไปจะไม่คาํนึงถงึตน้ทุนหรอืค่าใชจ้่ายในการซื4อหรอืค่าธรรมเนียมหรอืภาษใีด 

ๆ 

วิธีการประเมินมูลค่าที�ดินและสิ�งปลูกสร้าง 

วิธีถ่วงนํ.าหนักคะแนนคุณภาพ (Weighted Quality Score, WQS) ไดแ้ก่ การเปรยีบเทยีบขอ้มูลตลาดกบัตวั

ทรพัย์สนิที
ประเมนิ โดยการแยกปัจจยัที
มผีลกระทบต่อมูลค่ามากําหนดเป็นตวัแปรที
สําคญั เช่น ทําเลที
ตั 4ง ระดบัที
ดนิ 

รูปร่างที
ดิน ศักยภาพ ข้อกฎหมาย เป็นต้น แล้วกําหนดค่านํ4าหนักของแต่ละตัวแปรตามความสําคัญจากนั 4นจึง

เปรยีบเทยีบใหค้ะแนนระหว่าขอ้มลูตามระดบัของความเด่นกว่าดอ้ยกว่า ตามความเป็นจรงิ เมื
อไดค้ะแนนรวมแล้วนําไป

เทยีบสดัส่วนกําหนดความน่าเชื
อถอืของขอ้มลูจนสรุปเป็นมลูค่าทรพัยส์นิในที
สุด 

 

วิธีวิเคราะห์จากต้นทุน (Cost Approach) ( เพื�อทาํการตรวจสอบเท่านั.น ) 

รายละเอียดสิ�งปลูกสร้าง วิเคราะห์ด้วยวิธีจากต้นทุน (Cost Approach) 

หลงัที� ประเภท สูงชั .น โครงสร้าง อายุ/ปี การใช้ประโยชน์ 
เนื.อที�ใช้สอย 

(ตรม.) 
เลขที�โฉนด 

1 อาคาร 25 คสล. 4 โรงแรม 17,293 1204 
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การประเมินมูลค่าก่อสร้างอาคาร 

รายกา

ร 
รายละเอียด 

พื.นที�ใช้

สอย ราคา/หน่วย 

มูลค่าทดแทน

ใหม ่

อา

ยุ ค่าเสื�อมราคา ราคาประเมิน 

(ตร.ม.) 

(บาท / ตร.

ม.) (บาท) (ปี) 

ปีละ 

(%) 

รวม 

(%) 

รวม (บาท) ณ วนัสาํรวจ 

(บาท) 

1 อาคารโรงแรม 25 ชั 4น มชีั 4นดาดฟ้า 

- พื4นที
ใชส้อยอาคารรวม 17,293.00  50,000.00  864,650,000.00  4 1% 4% 34,586,000.00 830,064,000.00  

รวม   864,650,000.00 รวม 830,064,000.00 

ส่วนควบ         

- ลฟิทโ์ดยสารและขนของ

โซนหอ้งพกั 

3.00 3,000,000.00 9,000,000.00 4 1% 4% 360,000.00 8,640,000.00 

- ลฟิทโ์ดยสารโซนจอด

รถยนต ์

2.00 2,000,000.00 4,000,000.00 4 1% 4% 160,000.00 3,840,000.00 

- พื4นที
ท่อระบายนํ4า 138.00 1,500.00 207,000.00 4 1% 4% 8,280.00 198,720.00 

- รั 4วและประตูรั 4ว 186.50 2,500.00 466,250.00 4 1% 4% 18,650.00 447,600.00 

รวม   13,673,250.00 รวม 843,190,320.00 

รวม   878,323,250.00 รวม 843,190,320.00 

ปัดเศษ 843,190,000.00 

มูลค่าก่อนหกัฐานราก (ไม่รวมส่วนควบ) 830,064,000.00 

หกัฐานราก 10% 83,006,400.00 

มูลค่าประกนัอคัคีภยั  ( ปัดเศษ ) 747,058,000.00 

 

สรปุมูลค่าทรพัยสิ์นการประเมินที�ดินและสิ�งปลูกสร้าง  

ในการประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิที
ดนิและสิ
งปลูกสรา้งนี4   ผู้ประเมนิฯ เลอืกใช้วธิ ีคดิจากต้นทุน (Cost Approach) 

ซึ
งเป็นวธิสีรุปมลูค่าทรพัยส์นิที
ประเมนิราคามรีปูแบบลกัษณะการก่อสรา้งเฉพาะเจาะจง ไม่สามารถหาขอ้มลูเปรยีบเทยีบ

ในลกัษณะเหมอืนกนั หรอืคลา้ยคลงึกนัได ้จงึใชว้ธิคีาํนวณตน้ทุนเป็นตวักําหนดมลูค่าทรพัยส์นิ ตามรายละเอยีดดงันี4 

รายการประเมินราคา 
จาํนวน ราคาประเมิน รวมราคาประเมิน 

(หน่วย) (บาท/หน่วย) (บาท) 

สิทธิการเช่าที�ดิน (สิทธิของผู้เช่า) : 

สทิธกิารเช่าที
ดนิ จํานวน 1 แปลง 

สญัญาเช่าที
ดนิโฉนดเลขที
 1204 

เนื4อที
ดนิ 1 – 1 – 40.3 ไร่ หรอื 540.3 ตารางวา 

คงเหลอืระยะเวลาเช่าประมาณ 24 ปี 10 เดอืน หรอื 14.83 ปี 

ตามตารางคาํนวณ 

การประเมนิมลูค่าสทิธ ิ

การเช่าที
ดนิ (สทิธขิองผูเ้ช่า) 170,050,000.00 

สิ�งปลูกสร้าง : จาํนวนรวม 1 รายการ  

อาคารโรงแรม 25 ชั 4น มชีั 4นดาดฟ้า 

ตามตารางการคาํนวณ 

สิ
งปลูกสรา้ง 843,190,000.00 

 รวมราคาประเมนิ  1,013,240,000.00 

รวมราคาประเมินทรพัยสิ์น 1,013,240,000.00 

(หนึ�งพนัสิบสามล้านสองแสนสี�หมื�นบาทถ้วน) 
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1.4  ภาพแสดงแผนที�การประเมินทรพัยสิ์นของ Wealth Ventures 

 
รปูภาพที �   1   แสดงที �ตั �งสทิธกิารเช่าที �ดนิของการรถไฟแห่งประเทศไทย 

จาํนวน 1 แปลง เนื�อที � 1-1-40.3 ไร่ หรอื 540.3 ตารางวา 
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รปูภาพที �   2    อาคารโรงแรม สงู 25 ชั �น มชีั �นดาดฟ้า จาํนวน 1 อาคาร 
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รปูภาพที � 3 แสดงผงัที �ดนิที �ไดร้บัสทิธเิช่า 
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รปูภาพที � 4  แสดงผงับรเิวณของสิ �งปลูกสรา้ง 
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2.  การประเมินมูลค่าที�ดินและสิ�งปลูกสร้างของ Wealth Ventures โดย FFV 

ตามที
บรษิทั บรษิทั ฟาสท ์แอนด ์แฟร ์แวลูเอชั 
น จาํกดั ไดร้บัมอบหมายใหท้าํการประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิของ

บรษิทั เวล็ธ ์เวนเจอรส์ จาํกดั โดยแสดงรายละเอยีดหลกัเกณฑ ์สมมตฐิาน และเงื
อนไขขอ้จาํกดั การประเมนิมลูค่าใน

ครั 4งนี4 โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี4 

2.1. รายละเอียดทรพัยสิ์น 

 บรษิัท ฟาสท์ แอนด์ แฟร์ แวลูเอชั 
น จํากดั ไดท้ําการประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิ ของบรษิทั เวล็ธ์ เวนเจอรส์ จํากดั  

โดยมรีายละเอยีด ดงันี4 

รายการ ที�ดินและสิ�งปลูกสร้าง 

ประเภทสนิทรพัย ์ ทรพัยส์นิที
ประเมนิมลูค่าเป็นประเภทโรงแรม ชื
อโรงแรม“Mercure Bangkok Makkasan 

Hotel” ประกอบดว้ย 

1. สทิธกิารเช่าที
ดนิการรถไฟแห่งประเทศไทย จาํนวน 1 แปลง เนื4อที
 1-1-40.3 ไร่ หรอื 

540.3 ตารางวา 

2. สิ
งปลูกสรา้ง ไดแ้ก่ อาคารโรงแรม สงู 25 ชั 4น มชีั 4นดาดฟ้า จาํนวน 1 อาคาร 

ที
ตั 4งสนิทรพัย ์ Mercure Bangkok Makkasan Hotel  

ตั 4งอยู่เลขที
 1599 ตดิถนนกําแพงเพชร แขวงมกักะสนั เขตราชบุร ีกรุงเทพมหานคร 

จุดพกิดั LAT1=13.751265 LONGT1=100.557154 

LAT1=13.751255 LONGT1=100.557389 

สทิธกิารใชท้างเขา้ - ออก ทางสาธารณประโยชน์ 

เอกสารสทิธิ �ที
ดนิ โฉนดที
ดนิเลขที
 1204 เลขที
ดนิ 280 หน้าสาํรวจ 669 จาํนวน 1 โฉนดที
ดนิ เนื4อที
รวม 1-1-

40.3 ไร่ หรอื 540.3 ตารางวา ตาํบลมกักะสนั อําเภอราชเทว ีกรงุเทพมหานคร 

ผูถ้อืกรรมสทิธิ �ที
ดนิ การรถไฟแห่งประเทศไทย 

รายละเอยีดอาคารสิ
งปลูก

สรา้ง 

อาคารโรงแรม สงู 25 ชั 4น มชีั 4นดาดฟ้า จาํนวน 1 อาคาร พื4นที
ใชส้อยอาคารรวมประมาณ 

17,293 ตารางเมตร ปลูกสรา้งมานานประมาณ 4 ปี 

ผูถ้อืกรรมสทิธิ �สิ
งปลูกสรา้ง บรษิทั เวล็ธ ์เวนเจอรส์ จาํกดั 

ใบอนุญาตการก่อสรา้งอาคาร 1. ใบรบัรองการก่อสรา้งอาคาร (แบบ อ.6) เลขที
 12/2560 

2. ใบรบัรองการก่อสรา้งอาคาร (แบบ อ.1) เลขที
 ต.87/2558 

ใบอนุญาตประกอบธุรกจิ

โรงแรม 

ทะเบยีนเลขที
 589 ใบอนุญาตเลขที
 35/2560(แบบร.ร.2) ระบุชื
อโรงแรมภาษาไทย คอื 

โรงแรมเมอรเ์คยีว กรุงเทพ มกักะสนั และระบุชื
อโรงแรมเป็นภาษาองักฤษ คอื Mercure 

Bangkok Makkasan Hotel จาํนวนหอ้งพกั 174 หอ้ง 

หนังสอืสญัญา 1. สญัญาเช่าที
ดนิเพื
อดาํเนินการจดัหาประโยชน์ที
บรเิวณย่านสถานีมกักะสนั เลขที


สญัญา 907538126 ฉบบัลงวนัที
 4 กุมภาพนัธ ์2554 

2. บนัทกึต่อทา้ยสญัญาเช่าที
ดนิเพื
อดาํเนินการจดัหาประโยชน์ที
บรเิวณย่านสถานี

มกักะสนั ฉบบัลงวนัที
 4 กุมภาพนัธ ์2554 (ครั 4งที
หนึ
ง) เลขที
สญัญา 907540171 

ฉบบัลงวนัที
 17 กุมภาพนัธ ์2554 

3. บนัทกึต่อทา้ยสญัญาเช่าที
ดนิเพื
อดาํเนินการจดัหาประโยชน์ที
บรเิวณย่านสถานี

มกักะสนั ฉบบัลงวนัที
 4 กุมภาพนัธ ์2554 (ครั 4งที
สอง) เลขที
สญัญา 907580020 
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รายการ ที�ดินและสิ�งปลูกสร้าง 

ฉบบัลงวนัที
 3 เมษายน 2558 

4. สญัญาเช่าที
ดนิเพื
อปลูกสรา้งอาคารที
บรเิวณย่านสถานีมกักะสนั ฉบบัลงวนัที
 4 

กุมภาพนัธ ์2554 (ครั 4งที
หนึ
ง) เลขที
สญัญา 902540170 ฉบบัลงวนัที
 17 กมุภาพนัธ ์

2554 

5. บนัทกึต่อทา้ยสญัญาเช่าที
ดนิเพื
อปลูกสรา้งอาคารที
บรเิวณย่านสถานีมกักะสนั ฉบบั

ลงวนัที
 4 กมุภาพนัธ ์2554 (ครั 4งที
สอง) เลขที
สญัญา 902580019 ฉบบัลงวนัที
 3 

เมษายน 2558 

ผูใ้หเ้ช่าตามสญัญา การรถไฟแห่งประเทศไทย 

ผูเ้ช่าตามสญัญาเช่า บรษิทั เวล็ธ ์เวนเจอรส์ จาํกดั (เดมิขณะทาํสญัญา ชื
อ บรษิทั แอสท ีเพน็ทาเคลิ จาํกดั และ

ต่อมาไดเ้ปลี
ยนชื
อเป็น บรษิทั อเูบอะ จาํกดั และล่าสุดไดเ้ปลี
ยนเป็นชื
อเป็น บรษิทั เวล็ธ ์

เวนเจอรส์ จาํกดั) 

ระยะเวลาการเช่า/อายุสญัญา

เช่า 

มกีารระยะเวลาการเช่า 28 ปี นบัตั 4งแต่วนัที
 1 มกราคม 2560 จนถงึ วนัที
 31 มกราคม 

2588 

อายุสญัญาเช่าคงเหลอื  ณ วนัที
ประเมนิและคาํนวณมลูค่าทรพัยส์นิ (เริ
มคาํนวณวนัที
 1 มนีาคม 2563) อายุสญัญา

เช่าคงเหลอืเท่ากบั 24 ปี 11 เดอืน 

ภาระผกูพนั ไม่สามารถตรวจสอบได ้

ขอ้กําหนดผงัเมอืง ผงัเมอืงรวมกรุงเทพมหานคร (กฎกระทรวงฉบบั พ.ศ.2556) พบว่าทรพัยส์นิที
ประเมนิมลูค่า

ตั 4งอยู่ในเขตผงัเมอืงประเภทพาณิชยกรรม (พื4นที
โซนสแีดง)  

การใชป้ระโยชน์สงูสุดและดี

ที
สุด 

ดา้นพาณิชยกรรม ทาํโรงแรม 

วตัถุประสงคก์ารประเมนิ เพื
อทราบมลูค่าตลาดปัจจุบนัของทรพัยส์นิ ประกอบการซื4อ-ขายทรพัยส์นิและใชก้บั

วตัถุประสงคส์าธารณะ 

หลกัเกณฑก์ารประเมนิ ใชห้ลกัเกณฑม์ลูค่าตลาด 

วธิกีารประเมนิ วธิปีระเมนิหลกั: วธิรีายได ้(Income Approach) แบบคดิลดกระแสเงนิสด 

วธิปีระเมนิรอง: วธิคีดิจากตน้ทนุ (Cost Approach) ใชส้อบทานวธิปีระเมนิหลกั 

มลูค่าตลาดที
ประเมนิ มูลค่า 1,724,058,000.- บาท (หนึ�งพนัเจด็ร้อยยี�สอบสี�ล้านห้าหมื�นแปดพนับาท

ถ้วน) 

ผูป้ระเมนิ บรษิทั ฟาสท ์แอนด ์แฟร ์แวลูเอชั 
น จาํกดั 

วนัที�ประเมิน วนัที
 13 กุมภาพนัธ ์2563 



รายงานความเหน็ที
ปรกึษาการเงนิอสิระ 

 

เอกสารแนบ 3 - หน้า 20 
 

รายการ ที�ดินและสิ�งปลูกสร้าง 

แผนที�ตั .ง 

 
 

2.1.1. เงื�อนไขและข้อจาํกดัในการประเมิน 

ไม่มเีงื
อนไขและขอ้จาํกดัในการประเมนิ 

 

2.1.2. หลกัเกณฑใ์นการประเมินมูลค่าทรพัยสิ์น 

ผูป้ระเมนิได้พจิารณาใช้หลกัเกณฑ์การประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิตาม มาตรฐานวชิาชพีของสมาคมผู้ประเมนิค่า

ทรพัย์สนิแห่งประเทศไทย โดยการประเมนิมลูค่าทรพัยส์นินี4ตามวตัถุประสงค์ที
อา้งถึงในครั 4งนี4 ไดพ้จิารณาใชห้ลกัเกณฑ์

การประเมิน “เพื
อการกําหนดมูลค่าตลาด” เพื
อประมาณการมูลค่าของทรพัย์สินในสภาพที
เป็นอยู่ในปัจจุบนั ภายใต้

เงื
อนไขและขอ้จาํกดั ที
แสดงไวใ้นรายงานฉบบันี4 

โดย มลูค่าตลาด หมายถงึ “มลูค่าเป็นตวัเงนิซึ
งประมาณว่าเป็นราคาของทรพัยส์นิที
สามารถใชต้กลงซื4อ – ขายกนั

ได้ระหว่างผู้เต็มใจขายกับผู้เต็มใจซื4อ ณ วนัที
ประเมินมูลค่า ภายใต้เงื
อนไขการซื4อขายปกติที
ผู้ซื4อและผู้ขายไม่มี

ผลประโยชน์เกี
ยวเนื
องกนั โดยไดม้กีารเสนอขายทรพัยส์นิในระยะเวลาพอสมควร และโดยที
ทั 4งสองฝ่ายไดต้กลงซื4อขาย

ดว้ยความรอบรูอ้ย่างรอบคอบและปราศจากภาวะกดดนั ทั 4งนี4ใหถ้อืดว้ยว่าสามารถโอนสทิธคิรอบครองตามกฎหมายโดย

สมบูรณ์ในทรพัยส์นิได”้ มลูค่าตลาดโดยทั 
วไปจะไม่คาํนึงถงึตน้ทุนหรอืค่าใชจ้่ายในการซื4อหรอืค่าธรรมเนียมหรอืภาษใีด 

ๆ 

2.2 วิธีการประเมินมูลค่าด้วยวิธีรายได้ (Income Approach) 

วิธีรายได้ ( Income Approach ) เป็นเกณฑ์ เป็นกระบวนการหามูลค่าปัจจุบนัของทรพัย์สนิฯ โดยอาศยัการ

วเิคราะหก์ารเปลี
ยนแปลงของกระแสรายไดท้ี
เกดิขั 4นภายในช่วงระยะเวลาในอนาคตที
กําหนดขึ4น แล้วคดิส่วนลดกลบัเป็น

มลูค่าปัจจุบนั โดยการเลอืกใชค้่าอตัราผลตอบแทนที
เหมาะสม 

วิธีถ่วงนํ.าหนักคะแนนคุณภาพ (Weighted Quality Score, WQS) ไดแ้ก่ การเปรยีบเทยีบขอ้มูลตลาดกบัตวั

ทรพัย์สนิที
ประเมนิ โดยการแยกปัจจยัที
มผีลกระทบต่อมูลค่ามากําหนดเป็นตวัแปรที
สําคญั เช่น ทําเลที
ตั 4ง ระดบัที
ดนิ 

รูปร่างที
ดิน ศักยภาพ ข้อกฎหมาย เป็นต้น แล้วกําหนดค่านํ4าหนักของแต่ละตัวแปรตามความสําคัญจากนั 4นจึง

เปรยีบเทยีบใหค้ะแนนระหว่าขอ้มลูตามระดบัของความเด่นกว่าดอ้ยกว่า ตามความเป็นจรงิ เมื
อไดค้ะแนนรวมแล้วนําไป

เที ย บ สั ด ส่ ว น กํ า ห น ด ค ว า ม น่ า เ ชื
 อ ถื อ ข อ ง ข้ อ มู ล จ น ส รุ ป เ ป็ น มู ล ค่ า ท รั พ ย์ สิ น ใ น ที
 สุ ด
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การวิเคราะห์ประเมินมูลค่า 

วธิเีปรยีบเทียบราคาตลาดโดยพิจารณาจากขอ้มูลซื4อ-ขาย หรอืขอ้มูลเสนอขายที
สืบได้ โดยใช้วธิถี่วงนํ4าหนัก

คะแนนคุณภาพ(Weighted Quality Score, WQS)   

รายละเอียดเบื.องต้น 

ข้อมูลที� 

5 

ข้อมูลที� 

6 

ข้อมูลที� 

7 

ข้อมูลที� 

8 

ข้อมูลที� 

9 

ทรพัยสิ์

น 

ระดบัมาตรฐาน ดาว 4.0-4.5 4.5-5.0 3.5-4.0 4.0 4.0-4.5 4.0-4.5 

ราคาห้องพกัตามใบประกาศ

เฉลี�ย 

(บาท/หอ้ง/คนื) 4,500 4,000 3,000 2,800 3,000 

  

อตัราส่วนลด (%) -15% -15% -15% -15% -15% 

ราคาห้องพกัจริง (บาท/หอ้ง/คนื) 3,825 3,400 2,550 2,380 2,550 

 

องคป์ระกอบหรือปัจจยัในการพิจารณา 

นํ.าหนัก คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน 

คะแนน(%) 

ข้อมูลที� 

5 

ข้อมูลที� 

6 

ข้อมูลที� 

7 

ข้อมูลที� 

8 

ข้อมูลที� 

9 

ทรพัยสิ์

น 

ทําเล/ที
ตั 4ง/การเขา้ถงึ 20 10 10 10 7 9 7 

สภาพแวดลอ้มโดยทั 
วไปและความเจรญิ 20 9 9 9 7 9 7 

การคมนาคม การเดนิทาง และระบบขนส่ง

มวลชน 

20 10 10 10 8 9 8 

รปูแบบโรงแรม อาคาร และการตกแต่ง 20 9 9 7 7 7 9 

ชื
อเสยีง ระดบัเกรดของโรงแรม 20 9 9 8 8 8 9 

ผลรวมของคะแนนถ่วงนํ.าหนัก 100 940 940 880 740 840 800 

 

Comparable of weighted quality score 

สดัส่วนคะแนนเทยีบกบัทรพัยส์นิ (1.0000) 0.8511 0.8511 0.9091 1.0811 0.9524 

 

ราคาที
ไดป้รบัแกแ้ลว้ตามรtดบัคะแนน

คุณภาพ 

(บาท/ไร่) 3,255 2,894 2,318 2,573 2,429 

อตัราการใหนํ้4าหนักในการเปรยีบเทยีบ

ขอ้มลู 

(%) 20% 20% 20% 20% 20% 100% 

มลูค่าที
ไดจ้ากการใหนํ้4าหนักในการ

เปรยีบเทยีบ 

(บาท) 651 579 464 515 486 2,694 

สรปุราคาห้องพกัของทรพัยสิ์น (บาท/ห้อง/

คืน) 

2,700 

การกําหนดคะแนน (Score) 1-2 = ตํ
า, 3-4 = พอใช,้ 5-6 = ปานกลาง, 7-8 = ด,ี 9-10 =ดมีาก 

รวมราคาหอ้งพกัของทรพัยส์นิ Wealth Ventures 2,700 บาท/หอ้ง/คนื 
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โดย FFV ได้จดัทําการประเมินด้วยวธิีรายได้ ( Income Approach ) โดยใช้รวมราคาห้องพักของทรพัย์สิน 

Wealth Ventures 2,700 บาท/หอ้ง/คนื ซึ
งมรีายละเอยีดของสมมตฐิานดงันี4 

 
รายละเอียด สมมติฐาน 

1. รายไดห้อ้งพกั  

จํานวนหอ้งพกั 174 

ค่าหอ้งพกัเฉลี
ย (บาท) 2,700.00 

Growth ปีละ 5% 

อตัราการเขา้พกัเฉลี
ย ปี 2563 = 75% 

ปี 2564 - 2567 = 80% 

ปี 2568 - 2571 = 85% 

ปี 2572 - 2575 = 90% 

ปี 2576 - 2579 = 85% 

ปี 2580 - 2583 = 80% 

ปี 2584 - 2587 = 85% 

ปี 2588 = 90% 

2. รายไดค้่าอาหารและ

เครื
องดื
ม 

30% ของรายรบัรวมทั 4งหมด 

3. รายไดอ้ื
น ๆ 5% ของรายรบัรวมทั 4งหมด 

4. ตน้ทุนและค่าใชจ้่าย 1. ตน้ทุนค่าเช่าตามสญัญาเช่า เป็นไปตามสญัญาเช่า 

2. ตน้ทุนค่าใชจ้่ายต่างตรงหลกัอื
น ๆ   

- ตน้ทุนหอ้งพกั8% ของรายไดจ้ากหอ้งพกั 

- ตน้ทุนอาหารและเครื
องดื
ม 50% ของรายไดจ้ากอาหารและเครื
องดื
ม 

- ตน้ทุนอื
น ๆ 30% ของรายไดอ้ื
น ๆ 

3. ตน้ทุนค่าใชจ้่ายในการบรหิารและดําเนินงาน 

- ค่าใชจ้่ายในการดําเนินงานและบรกิารปีแรกประมาณ 24 ล้านบาท growth 3% 

- ค่าโฆษณาและส่งเสรมิการขายประมาณ 2% ของรายรบัรวม 

- ค่าใชจ้่ายในการทดแทนและปรบัปรงุ ประมาณ 2% ของรายรบัรวม 

- ค่าพลงังาน/สาธารณูปโภคต่างๆ ประมาณ 2% ของรายรบัรวม 

- ค่าใชจ้่ายอื
น ๆ ประมาณ 2% ของรายรบัรวม 

4. ตน้ทุนอื
น ๆ  

- Base Management fee ประมาณ 2%-2.5% ของรายรบัรวม 

- Incentive fee ประมาณ 6% ของรายไดจ้ากการดําเนินงาน 

- เงนิตั 4งสาํรองสาํหรบัการปรบัปรุงอาคารในอนาคต 4% ของรายรบัรวม 

- ค่าเบี4ยประกนัภยั 0.2% ของรายรบัรวม 

- ค่าภาษทีี
ดนิและสิ
งปลูกสรา้งตาม พ.ร.บ. ใหม่ ประมาณ 0.3-0.5% ของราคาประเมนิทางราชการ 

5. อตัราคดิลดกระแสเงนิสด 8.00 % 

6. มูลค่าประเมิน (บาท) 1,724,058,000.00 
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สรปุการประเมินมูลค่าที�ดินและสิ�งปลกูสร้างของ Wealth Ventures โดยวิธีวิเคราะห์รายได้ (Income 

Approach) 

รายการ เนื.อที� 

(ตร.ว.) 

ราคาประเมิน 

(บาท/ตร.ว.) 

รวมราคาประเมิน 

(บาท) 

มลูค่าตลาดปัจจุบนัของทรพัยส์นิ - - 1,724,058,000.- 

รวมราคาประเมินทรพัยสิ์น เป็นเงิน   1,724,058,000.-  

(หนึ�งพนัเจด็ร้อยยี�สิบสี�ลา้นห้าหมื�นแปดพนับาทถ้วน) 

 

เงื �อนไข / หมายเหตุ 

ขอ้ 1. การประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิตามเล่มรายงานประเมนิฯของฉบบันี� บรษิทัฯขอพจิารณายดึถอืรปูแบบโรงแรมจากทางลูกคา้

เป็นหลกั กล่าวคอื ทรพัยส์นิเป็นโรงแรมขนาดสี �ดาวถงึสี �ดาวบวก และยดึถอืจํานวนหอ้งพกั 174 หอ้งพกั ตามใบอนุญาตประกอบ

ธุรกจิโรงแรมเป็นหลกั 

ขอ้ 2. ทรพัยส์นิเป็นโรงแรม ซึ �งก่อใหเ้กดิรายไดจ้ากตวัทรพัยส์นิเอง ดงันั �น บรษิทัฯจงึยดึถอืมลูค่าตลาดของทรพัยส์นิจากการ

ประเมนิโดยวธิรีายได ้แบบคดิลดกระแสเงนิสด เป็นหลกั ซึ �งมลูค่าดงักล่าวเป็นมลูค่ารวมทั �งหมดของธุรกจิโรงแรม (รวมส่วนควบ

และองคป์ระกอบต่างๆของโรงแรม) 

 

2.3 วิธีวิเคราะห์จากต้นทุน ( Cost Approach ) ( เพื�อทาํการตรวจสอบเท่านั.น ) 

วิธีวิเคราะห์จากต้นทุน (Cost Approach) การประมาณการตน้ทุนในการสรา้งอาคารทดแทนใหม่ ตามราคา ณ 

ปัจจุบนัแลว้หกัลบดว้ยค่าเสื
อมตามอายุการใชง้าน และบวกดว้ยมลูค่าตลาดของที
ดนิ กจ็ะไดม้ลูค่าของทรพัยส์นิดงักล่าว 

วิธีถ่วงนํ.าหนักคะแนนคุณภาพ (Weighted Quality Score, WQS) ไดแ้ก่ การเปรยีบเทยีบขอ้มูลตลาดกบัตวั

ทรพัย์สนิที
ประเมนิ โดยการแยกปัจจยัที
มผีลกระทบต่อมูลค่ามากําหนดเป็นตวัแปรที
สําคญั เช่น ทําเลที
ตั 4ง  ระดบัที
ดนิ 

รูปร่างที
ดิน ศักยภาพ ข้อกฎหมาย เป็นต้น แล้วกําหนดค่านํ4าหนักของแต่ละตัวแปรตามความสําคัญจากนั 4นจึง

เปรยีบเทยีบใหค้ะแนนระหว่าขอ้มลูตามระดบัของความเด่นกว่าดอ้ยกว่า ตามความเป็นจรงิ เมื
อไดค้ะแนนรวมแล้วนําไป

เทยีบสดัส่วนกําหนดความน่าเชื
อถอืของขอ้มลูจนสรุปเป็นมลูค่าทรพัยส์นิในที
สุด 
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เอกสารแนบ 3 – หน้า 27 

การวิเคราะห์ประเมินมูลค่า 

วธิเีปรยีบเทียบราคาตลาดโดยพิจารณาจากขอ้มูลซื4อ-ขาย หรอืขอ้มูลเสนอขายที
สืบได้ โดยใช้วธิถี่วงนํ4าหนัก

คะแนนคุณภาพ(Weighted Quality Score, WQS)   

 

ที�ดินทรพัยสิ์น    โฉนดจาํนวน 1 แปลง เนื.อที�รวม 1-1-40.3 ไร่ หรือ 540.3 ตารางวา 

รายละเอียดเบื.องต้น ข้อมูลที� 1 ข้อมูลที� 2 ข้อมูลที� 3 ข้อมูลที� 4 ทรพัยสิ์น 

ขนาดที�ดิน เนื.อที� (ตารางวา) 1,100.0 9,903.0 6,965.6 1,367.0    540.3  

ราคาเสนอขาย (บาท/ตรว.) 850,000 1,000,000 1,000,000 1,500,000 

  

อตัราต่อรอง/ลดราคา/ปรบัระยะเวลา (%) -15% -25% -25% -30% 

ราคาที�ได้ต่อรองแล้วและมีสภาพคล่องตวั (บาท/ตรว.) 722,500 750,000 750,000 1,050,000 

 

องคป์ระกอบหรือปัจจยัในการพิจารณา 
นํ.าหนัก คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน 

คะแนน(%) ข้อมูลที� 1 ข้อมูลที� 2 ข้อมูลที� 3 ข้อมูลที� 4 ทรพัยสิ์น 

ทําเล/ที
ตั 4ง/การเขา้ถงึ 10 10 10 10 10 7 

สภาพแวดลอ้มโดยทั 
วไป 10 8 9 9 9 7 

ความเจรญิในพื4นที
 10 8 9 9 9 7 

การคมนาคมเขา้-ออก/ความสะดวก 10 10 10 10 10 8 

สาธารณูปโภคพื4นฐานต่าง ๆผ่านหน้าที
ดนิ 10 9 9 9 9 9 

การใชป้ระโยชน์สงูสุด/ความเหมาะสม 10 9 8 8 9 10 

ขนาดของที
ดนิ/ลกัษณะรปูแปลงของที
ดนิ 10 9 5 6 9 10 

ลกัษณะทางกายภาพ 10 7 7 7 7 10 

ขอ้จํากดัทางกฎหมาย 10 8 8 8 8 7 

ศกัยภาพ/แนวโน้มความเจรญิ 10 8 7 7 9 8 

ผลรวมของคะแนนถ่วงนํ.าหนัก 100 860 820 830 890 830 

 

Comparable of weighted quality score 

สดัส่วนคะแนนเทยีบกบัทรพัยส์นิ (1.0000) 0.9651 1.0122 1.0000 0.9326 

  ราคาที
ไดป้รบัแกแ้ลว้ตามระดบัคะแนนคุณภาพ (บาท) 697,297 759,146 750,000 979,213 

อตัราการใหนํ้4าหนักในการเปรยีบเทยีบขอ้มลู (%) 30% 30% 30% 10% 100% 

มลูค่าที
ไดจ้ากการใหนํ้4าหนักในการเปรยีบเทยีบ (บาท) 209,189 227,744 225,000 97,921 759,854 

สรปุมูลค่าตลาดของที�ดิน/ราคาประเมินที�ดิน ตารางวาละ                                                                           750,000  

การกําหนดคะแนน (Score) 1-2 = ตํ
า, 3-4 = พอใช,้ 5-6 = ปานกลาง, 7-8 = ด,ี 9-10 =ดมีาก 

รวมราคามลูค่าที
ดนิ เนื4อที
ดนิ 540.30 ตารางวา Wealth Ventures 750,000 บาท/ตารางวา 
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เอกสารแนบ 3 – หน้า 28 

สรปุมูลค่าทรพัยสิ์นการประเมินที�ดิน  

ในการประเมินมูลค่าทรพัย์สนิที
ดนินี4   ผู้ประเมนิฯ เลอืกใช้วธิ ีเปรยีบเทียบราคาตลาด (Market Approach) ซึ
ง

เป็นวธิสีรุปมลูค่าทรพัยส์นิที
ประเมนิราคามรีปูแบบลกัษณะการก่อสรา้งเฉพาะเจาะจง ไม่สามารถหาขอ้มลูเปรยีบเทยีบใน

ลกัษณะเหมอืนกนั หรอืคลา้ยคลงึกนัได ้จงึใชว้ธิคีํานวณต้นทุนเป็นตวักําหนดมูลค่าทรพัย์สนิ โดยอ้างองิรวมราคามลูค่า

ที
ดนิ เนื4อที
ดนิ 540.30 ตารางวา Wealth Ventures 750,000 บาท/ตารางวา  ตามรายละเอยีดดงันี4 

 

ปีที� 
ระเวลาการเช่า ค่าเช่าตลาด 

ค่าเช่าตาม

สญัญา 

กาํไรจากการ

เช่า 
อตัราคิดลด มูลค่าปัจจบุนั 

วนัเริ�มต้น วนัสิ.นสุด (บาท) (บาท) (บาท) 8.00% (บาท) 

0.92 1/3/2563 31/1/2564 12,156,750.00 1,036,670.25 11,120,079.75 0.931883 10,362,617.29 

1.92 1/2/2564 31/1/2565 12,156,750.00 1,187,450.00 10,969,300.00 0.862886 9,464,914.96 

2.92 1/2/2565 31/1/2566 12,156,750.00 1,246,818.00 10,909,932.00 0.798940 8,716,378.69 

3.92 1/2/2566 31/1/2567 13,980,262.50 1,309,169.00 12,671,093.50 0.739759 9,373,556.18 

4.92 1/2/2567 31/1/2568 13,980,262.50 1,374,632.00 12,605,630.50 0.684962 8,634,379.01 

5.92 1/2/2568 31/1/2569 13,980,262.50 1,443,358.00 12,536,904.50 0.634224 7,951,207.69 

6.92 1/2/2569 31/1/2570 16,077,301.88 1,515,520.00 14,561,781.88 0.587245 8,551,327.63 

7.92 1/2/2570 31/1/2571 16,077,301.88 1,591,292.00 14,486,009.88 0.543745 7,876,695.31 

8.92 1/2/2571 31/1/2572 16,077,301.88 1,670,867.00 14,406,434.88 0.503468 7,253,172.96 

9.92 1/2/2572 31/1/2573 18,488,897.16 1,754,419.00 16,734,478.16 0.466174 7,801,173.41 

10.92 1/2/2573 31/1/2574 18,488,897.16 1,842,143.00 16,646,754.16 0.431642 7,185,443.33 

11.92 1/2/2574 31/1/2575 18,488,897.16 1,934,253.00 16,554,644.16 0.399669 6,616,374.77 

12.92 1/2/2575 31/1/2576 21,262,231.73 2,030,967.00 19,231,264.73 0.370064 7,116,793.06 

13.92 1/2/2576 31/1/2577 21,262,231.73 2,132,521.00 19,129,710.73 0.342652 6,554,825.57 

14.92 1/2/2577 31/1/2578 21,262,231.73 2,239,155.00 19,023,076.73 0.317270 6,035,451.17 

15.92 1/2/2578 31/1/2579 24,451,566.49 2,351,105.00 22,100,461.49 0.293768 6,492,419.41 

16.92 1/2/2579 31/1/2580 24,451,566.49 2,468,653.00 21,982,913.49 0.272008 5,979,525.47 

17.92 1/2/2580 31/1/2581 24,451,566.49 2,592,079.00 21,859,615.46 0.251859 5,505,511.70 

18.92 1/2/2581 31/1/2582 28,119,301.46 2,721,686.00 25,397,615.46 0.233203 5,922,797.74 

19.92 1/2/2582 31/1/2583 28,119,301.46 2,857,777.00 25,261,524.46 0.215929 5,454,686.04 

20.92 1/2/2583 31/1/2584 28,119,301.46 3,000,675.00 25,118,626.46 0.199934 5,022,065.07 

21.92 1/2/2584 31/1/2585 32,337,196.68 3,150,706.00 29,186,490.68 0.185124 5,403,119.49 

22.92 1/2/2585 31/1/2586 32,337,196.68 3,308,236.00 29,028,960.68 0.171411 4,975,886.02 

23.92 1/2/2586 31/1/2587 32,337,196.68 3,473,654.00 28,863,542.68 0.158714 4,581,047.72 

24.92 1/2/2587 31/1/2588 37,187,776.18 3,647,328.00 33,540,448.18 0.146957 4,929,016.67 

     มูลค่าสิทธิการเช่า  173,760,386.37  

     หรือประมาณ  173,760,000.00  
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การประเมินสิ�งปลูกสร้าง อาคารโรงแรม สูง 25 ชั .น มีชั .นดาดฟ้า จาํนวน 1 อาคาร 

รายละเอียดทรพัยสิ์น  

ผูป้ระเมนิไดท้าํการประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิที
ดนิพรอ้มสิ
งปลูกสรา้ง โดยมรีายละเอยีด ดงันี4 

 

รายการ ที�ดินและสิ�งปลูกสร้าง 

รายละเอียดอาคารสิ�งปลูก

สร้าง 

อาคารโรงแรม สงู 25 ชั 4น มชีั 4นดาดฟ้า จาํนวน 1 อาคาร พื4นที
ใชส้อยอาคารรวมประมาณ 

17,293 ตารางเมตร ปลูกสรา้งมานานประมาณ 4 ปี 

ผู้ถือกรรมสิทธิ� สิ�งปลูกสร้าง บรษิทั เวล็ธ ์เวนเจอรส์ จาํกดั 

ใบอนุญาตการก่อสร้าง

อาคาร 

1.ใบรบัรองการก่อสรา้งอาคาร (แบบ อ.6) เลขที
 12/2560 

2.ใบรบัรองการก่อสรา้งอาคาร (แบบ อ.1) เลขที
 ต.87/2558 

ใบอนุญาตประกอบธรุกิจ

โรงแรม 

ทะเบยีนเลขที
 589 ใบอนุญาตเลขที
 35/2560(แบบร.ร.2) ระบุชื
อโรงแรมภาษาไทย คอื 

โรงแรมเมอรเ์คยีว กรุงเทพ มกักะสนั และระบุชื
อโรงแรมเป็นภาษาองักฤษ คอื Mercure 

Bangkok Makkasan Hotel จาํนวนหอ้งพกั 174 หอ้ง 

 

เงื�อนไขและข้อจาํกดัในการประเมิน 

ไม่มเีงื
อนไขและขอ้จาํกดัในการประเมนิ 

 

หลกัเกณฑใ์นการประเมินมูลค่าทรพัยส์นิ 

ผูป้ระเมนิได้พจิารณาใช้หลกัเกณฑ์การประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิตาม มาตรฐานวชิาชพีของสมาคมผู้ประเมนิค่า

ทรพัย์สนิแห่งประเทศไทย โดยการประเมนิมลูค่าทรพัยส์นินี4ตามวตัถุประสงค์ที
อา้งถงึในครั 4งนี4 ไดพ้จิารณาใชห้ลกัเกณฑ์

การประเมนิ “ เพื
อการกําหนดมูลค่าตลาด ” เพื
อประมาณการมูลค่าของทรพัย์สนิในสภาพที
เป็นอยู่ในปัจจุบนั ภายใต้

เงื
อนไขและขอ้จาํกดั ที
แสดงไวใ้นรายงานฉบบันี4 

โดย มูลค่าตลาด หมายถงึ “ มูลค่าเป็นตวัเงนิซึ
งประมาณว่าเป็นราคาของทรพัย์สนิที
สามารถใชต้กลงซื4อ – ขาย

กนัได้ระหว่างผู้เต็มใจขายกับผู้เต็มใจซื4อ ณ วนัที
ประเมนิมูลค่า ภายใต้เงื
อนไขการซื4อขายปกติที
ผู้ซื4อและผู้ขายไม่มี

ผลประโยชน์เกี
ยวเนื
องกนั โดยไดม้กีารเสนอขายทรพัยส์นิในระยะเวลาพอสมควร และโดยที
ทั 4งสองฝ่ายไดต้กลงซื4อขาย

ดว้ยความรอบรูอ้ย่างรอบคอบและปราศจากภาวะกดดนั ทั 4งนี4ใหถ้อืดว้ยว่าสามารถโอนสทิธคิรอบครองตามกฎหมายโดย

สมบูรณ์ในทรพัย์สนิได ้” มูลค่าตลาดโดยทั 
วไปจะไม่คาํนึงถงึตน้ทุนหรอืค่าใชจ้่ายในการซื4อหรอืค่าธรรมเนียมหรอืภาษใีด 

ๆ 

วิธีการประเมินมูลค่าที�ดินและสิ�งปลูกสร้าง 

วิธีถ่วงนํ.าหนักคะแนนคุณภาพ (Weighted Quality Score, WQS) ไดแ้ก่ การเปรยีบเทยีบขอ้มูลตลาดกบัตวั

ทรพัย์สนิที
ประเมนิ โดยการแยกปัจจยัที
มผีลกระทบต่อมูลค่ามากําหนดเป็นตวัแปรที
สําคญั เช่น ทําเลที
ตั 4ง ระดบัที
ดนิ 

รูปร่างที
ดิน ศักยภาพ ข้อกฎหมาย เป็นต้น แล้วกําหนดค่านํ4าหนักของแต่ละตัวแปรตามความสําคัญจากนั 4นจึง

เปรยีบเทยีบใหค้ะแนนระหว่าขอ้มลูตามระดบัของความเด่นกว่าดอ้ยกว่า ตามความเป็นจรงิ เมื
อไดค้ะแนนรวมแล้วนําไป

เทยีบสดัส่วนกําหนดความน่าเชื
อถอืของขอ้มลูจนสรุปเป็นมลูค่าทรพัยส์นิในที
สุด 
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วิธีวิเคราะห์จากต้นทุน (Cost Approach) ( เพื�อทาํการตรวจสอบเท่านั.น ) 

รายละเอียดสิ�งปลูกสร้าง วิเคราะห์ด้วยวิธีจากต้นทุน (Cost Approach) 

หลงัที� ประเภท สูงชั .น โครงสร้าง อายุ/ปี การใช้ประโยชน์ 
เนื.อที�ใช้สอย 

(ตรม.) 
เลขที�โฉนด 

1 อาคาร 25 คสล. 4 โรงแรม 17,293 1204 

 

การประเมินมูลค่าก่อสร้างอาคาร 

รายละเอียด พื.นที� ราคา/หน่วย มูลค่าก่อสร้างใหม ่ อาย ุ

ค่าเสื�อม

ราคา มูลค่าคา่เสื�อม มูลค่าปัจจบุนั 

(หน่วย) (บาท) (บาท) (ปี) (%) (บาท) (บาท) 

อาคารโรงแรมสงู 25 ชั 4น มชีั 4นดาดฟ้า 

(1) พื4นที
ใชส้อยอาคารรวม 17,293.00       60,000.00  1,037,580,000.00  4 4.00% 41,503,200.00  996,076,800.00  

(2) ลฟิต์โดยสารและขนของ  3.00      2,000,000.00        6,000,000.00  4 4.00% 240,000.00 5,760,000.00 

(3)ลฟิตส์่วนจอดรถยนต ์ 2.00 1,000,000.00 2,000,000.00 4 4.00%     80,000.00  1,920,000.00  

(4)ท่อระบายนํ4า 138.00 1,000.00 138,000.00 4 4.00% 5,520.00 132,480.00 

(5) ถนน ค.ส.ล. 633.00 1,500.00 949,500.00 4 4.00% 37,980.00 911,520.00 

(6)รั 4วลอ้มรอบ 180.50 2,500.00 451,250.00 4 4.00% 18,050.00 433,200.00 

รวมมูลค่าสิ�งปลกูสร้างรายการที� 1 1,047,118,750.00 - - 1,884,750.00 1,005,234,000.00 

รวมมูลค่าก่อสร้างใหม่ทั .งหมด คิดเป็นเงิน 1,047,118,750.00  รวมมูลค่าปัจจบุนัของสิ�งปลูกสร้าง

ทั .งหมด 

1,005,234,000.00  

ทุนประกนัภยัสิ�งปลูกสร้าง คิดเป็นเงิน 942,406,875.00  

 

 

สรปุมูลค่าทรพัยสิ์นการประเมินที�ดินและสิ�งปลูกสร้าง  

ในการประเมนิมูลค่าทรพัย์สนิที
ดนิและสิ
งปลูกสรา้งนี4   ผู้ประเมนิฯ เลอืกใช้วธิ ีคดิจากต้นทุน (Cost Approach) 

ซึ
งเป็นวธิสีรุปมลูค่าทรพัยส์นิที
ประเมนิราคามรีปูแบบลกัษณะการก่อสรา้งเฉพาะเจาะจง ไม่สามารถหาขอ้มลูเปรยีบเทยีบ

ในลกัษณะเหมอืนกนั หรอืคลา้ยคลงึกนัได ้จงึใชว้ธิคีาํนวณตน้ทุนเป็นตวักําหนดมลูค่าทรพัยส์นิ ตามรายละเอยีดดงันี4 

รายการ 
เนื.อที� ราคาประเมิน รวมราคาประเมิน 

(ตร.ว.) (บาท/ตร.ว.) (บาท) 

ประเมินมูลค่าทรพัยสิ์น : ที�ดินและสิ�งปลูกสร้าง       

วิธีวิเคราะห์มูลค่าจากต้นทุน (Cost Approach)       

ที�ดิน  : สทิธกิารเช่าที
ดนิ เนื4อที
ดนิ 1-1-40.3 ไร่  540.3  -  173,760,000.00 

  (ปัจจุบนัคงเหลอือายุสญัญาเช่า 24 ปี 11 เดอืน)      

สิ�งปลูกสร้าง : อาคารโรงแรมสงู 25 ชั 4น มชีั 4นดาดฟ้า จํานวน 1 อาคาร -  -  

   

1,005,234,000.00  

          

รวมราคาประเมินทรพัยสิ์น เป็นเงิน   1,178,994,000.00  

(หนึ�งพนัหนึ�งร้อยเจด็สิบแปดล้านเก้าแสนเก้าหมื�นสี�พนับาทถ้วน) 
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2.4  ภาพแสดงแผนที�การประเมินทรพัยสิ์นของ Wealth Ventures 

รปูภาพที �   1   แสดงที �ตั �งสทิธกิารเช่าที �ดนิของการรถไฟแห่งประเทศไทย  

จาํนวน 1 แปลง เนื�อที � 1-1-40.3 ไร่ หรอื 540.3 ตารางวา 
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รปูภาพที �   2    อาคารโรงแรม สงู 25 ชั �น มชีั �นดาดฟ้า จาํนวน 1 อาคาร 
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รปูภาพที � 3 แสดงผงัที �ดนิที �ไดร้บัสทิธเิช่า 
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รปูภาพที � 4  แสดงผงับริเวณของสิ�งปลูกสร้าง 
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ความเหน็ของที�ปรึกษาฯ 

จากรายงานการประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ ที
ดนิ และ อาคาร (สิ
งปลูกสรา้ง) ของ Wealth Ventures ตามรายงาน

ประเมนิเลขที
 TA-3-1391-63 โดย บรษิทั ท.ีเอ.มาเนจเมน้ท ์คอรโ์ปเรชั 
น (1999) จาํกดั และประเมนิเลขที
 2563-FFV-

GL-011 โดย บรษิทั ฟาสท ์ แอนด ์ แฟร ์ แวลูเอชั 
น จาํกดั (ผูป้ระเมนิอสิระฯที
มรีายชื
ออยู่ในรายชื
อผูป้ระเมนิของ

สาํนักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ - กลต.) ที
ปรกึษาฯ ไดพ้จิารณาผลการประเมนิมลูค่า

ทรพัยส์นิของที
ดนิและอาคาร สิ
งปลูกสรา้ง ดงักล่าวสรุปผลการประเมนิไดด้งันี4 

สาํหรบัการประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิที
ดนิ โดยวธิเีปรยีบเทยีบราคาตลาด (Market Approach) เป็นวธิสีรุปมลูค่า

เนื
องจาก ทรพัยส์นิที
ประเมนิราคามรีปูแบบ ลกัษณะที
ดนิเหมอืนกนั หรอืคลา้ยคลงึกนั กบัขอ้มลูเปรยีบเทยีบบรเิวณ

ใกลเ้คยีง สามารถเปรยีบเทยีบได ้จงึใชว้ธิเีปรยีบเทยีบตลาดเป็นตวักําหนดมลูค่าทรพัยส์นิ 

สาํหรบัการประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิ อาคาร หรอืสิ
งปลูกสรา้ง โดยใชว้ธิคีาํนวณตน้ทุน (Cost Approach) ซึ
ง

เป็นวธิสีรุปมลูค่าทรพัยส์นิที
ประเมนิราคามรีปูแบบลกัษณะการก่อสรา้งเฉพาะเจาะจง ไม่สามารถหาขอ้มลูเปรยีบเทยีบใน

ลกัษณะเหมอืนกนัหรอืคลา้ยคลงึกนัได ้จงึใชว้ธิคีาํนวณตน้ทุนเป็นตวักําหนดมลูค่าทรพัยส์นิ  

โดยผูป้ระเมนิทั 4ง 2 รายไดม้กีารประเมนิดว้ยวธิรีายได ้( Income Approach ) ซึ
งมรีายละเอยีดของสมมตฐิาน

ดงันี4 

 
รายละเอียด บริษทั ฟาสท์ แอนด ์แฟร ์

แวลูเอชั �น จาํกดั 

บริษทั ที.เอ.มาเนจเม้นท์ 

คอรโ์ปเรชั �น (1999) จาํกดั 

กรณีสถานการณ์ Covid-19 

บริษทั ที.เอ.มาเนจเม้นท์ 

คอรโ์ปเรชั �น (1999) จาํกดั 

กรณีสถานการณ์ปกติ 

1. รายไดห้อ้งพกั 

จํานวนหอ้งพกั 174 174 174 

ค่าหอ้งพกัเฉลี
ย (บาท) 2,700.00 

Growth ปีละ 5% 

3,000.00 

Growth ปีละ 3.5% 

อตัราการเขา้พกัเฉลี
ย ปี 2563 = 75% 

ปี 2564 - 2567 = 80% 

ปี 2568 - 2571 = 85% 

ปี 2572 - 2575 = 90% 

ปี 2576 - 2579 = 85% 

ปี 2580 - 2583 = 80% 

ปี 2584 - 2587 = 85% 

ปี 2588 = 90% 

ปี 2563 = 20% 

ปี 2564  = 50% 

ปี 2565 = 70% 

ปี 2566 = 80% 

ปี 2567 - 2569 = 85% 

ปี 2570 - 2572 = 90% 

ปี 2573 - 2575 = 85% 

ปี 2576 - 2578 = 90% 

ปี 2579 - 2581 = 85% 

ปี 2582 - 2584 = 90% 

ปี 2585 - 2587 = 85% 

ปี 2563 - 2565 = 75% 

ปี 2566- 2568  = 80% 

ปี 2569 - 2571 = 85% 

ปี 2572 - 2574 = 90% 

ปี 2575 - 2577 = 85% 

ปี 2578 - 2580 = 80% 

ปี 2581 - 2583 = 85% 

ปี 2584 - 2586 = 90% 

ปี 2587 = 85% 

2. รายไดค้่าอาหารและ

เครื
องดื
ม 

30% ของรายรบัรวมทั 4งหมด 30% ของรายรบัรวมทั 4งหมด 

3. รายไดอ้ื
น ๆ 5% ของรายรบัรวมทั 4งหมด 5% ของรายรบัรวมทั 4งหมด 

4. ตน้ทุนและค่าใชจ้่าย 1. ตน้ทุนค่าเช่าตามสญัญาเช่า 

เป็นไปตามสญัญาเช่า 

2. ตน้ทุนค่าใชจ้่ายต่างตรงหลกั

อื
น ๆ   

- ตน้ทุนหอ้งพกั8% ของรายได้

จากหอ้งพกั 

- ตน้ทุนอาหารและเครื
องดื
ม 

1. ค่าบรหิาร/เงนิเดอืนและสวสัดกิาร 10.00% ของรายไดร้วม 

2. ค่าการตลาดส่งเสรมิการขาย 1.00% ของรายไดร้วม 

3. ค่าใชจ้่ายหอ้งพกั 10.00% ของรายไดค้่าหอ้งพกั 

4. ค่าใชจ้่ายอาหารและเครื
องดื
ม 40.00% ของรายไดอ้าหารและ

เครื
องดื
ม 

5. ค่าพลงังานไฟฟ้า ประปา  โทรศพัท์ 10.00% ของรายรบัรวม 

6. ค่าภาษบีํารุงทอ้งที
 ภาษโีรงเรอืน ฯลฯ 1,662,615.00 อา้งองิปี 
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รายละเอียด บริษทั ฟาสท์ แอนด ์แฟร ์

แวลูเอชั �น จาํกดั 

บริษทั ที.เอ.มาเนจเม้นท์ 

คอรโ์ปเรชั �น (1999) จาํกดั 

กรณีสถานการณ์ Covid-19 

บริษทั ที.เอ.มาเนจเม้นท์ 

คอรโ์ปเรชั �น (1999) จาํกดั 

กรณีสถานการณ์ปกติ 

50% ของรายไดจ้ากอาหารและ

เครื
องดื
ม 

- ตน้ทุนอื
น ๆ 30% ของรายได้

อื
น ๆ 

3. ตน้ทุนค่าใชจ้่ายในการ

บรหิารและดําเนินงาน 

- ค่าใชจ้่ายในการดําเนินงาน

และบรกิารปีแรกประมาณ 24 

ลา้นบาท growth 3% 

- ค่าโฆษณาและส่งเสรมิการ

ขายประมาณ 2% ของรายรบั

รวม 

- ค่าใชจ้่ายในการทดแทนและ

ปรบัปรุง ประมาณ 2% ของ

รายรบัรวม 

- ค่าพลงังาน/สาธารณูปโภค

ต่างๆ ประมาณ 2% ของรายรบั

รวม 

- ค่าใชจ้่ายอื
น ๆ ประมาณ 2% 

ของรายรบัรวม 

4. ตน้ทุนอื
น ๆ  

- Base Management fee 

ประมาณ 2%-2.5% ของรายรบั

รวม 

- Incentive fee ประมาณ 6% 

ของรายไดจ้ากการดําเนินงาน 

- เงนิตั 4งสาํรองสาํหรบัการ

ปรบัปรุงอาคารในอนาคต 4% 

ของรายรบัรวม 

- ค่าเบี4ยประกนัภยั 0.2% ของ

รายรบัรวม 

- ค่าภาษทีี
ดนิและสิ
งปลูกสรา้ง

ตาม พ.ร.บ. ใหม ่ประมาณ 0.3-

0.5% ของราคาประเมนิทาง

ราชการ 

2562 เพิ
มปีละ 3% 

7. ค่าเบี4ยประกนัภยั (อา้งองิกรมธรรม ์ปี 2563) 283,500.00 บาท/

ปี (โดยประมาณ)  

8. ค่าซ่อมบํารุงรกัษาอาคาร 1% ของรายรบัรวม 

9. ค่าเงนิสาํรองปรบัปรุงอาคารครั 4งใหญ่ เกบ็ทุก 5 ปี 5% ของ

รายรบัรวม 

10. Base Management Fee ปีที
 1-2 = 2% ปีที
 3-4 = 3% ปีที
 5 

เป็นตน้ไป 2.5%  

11. Incentive Fee 5.00% ของรายไดจ้ากการดําเนินงาน 

12. จ่ายค่าเช่า ตามสญัญา กบั การรถไฟแห่งประเทศไทย 

  

13. ค่าใชจ้่ายอื
น ๆ 1.00% ของรายไดอ้ื
น ๆ 

5. อตัราคดิลดกระแสเงนิสด 8.00 % 8.00 % 

6. มูลค่าประเมิน (บาท) 1,724,058,000.00 1,756,140,000.00 1,818,531,000.00 

 
ที
ปรกึษาฯ เหน็ว่า มลูค่าทรพัยส์นิที
ผูป้ระเมนิอสิระฯ ประเมนิดว้ยการเปรยีบเทยีบราคาตลาด (Market 

Approach) เป็นวธิทีี
เหมาะสมสาํหรบัการประเมนิมลูค่าสาํหรบัที
ดนิ เพราะมรีปูแบบและลกัษณะที
ดนิเหมอืนกนั หรอื

คลา้ยคลงึกนักบัขอ้มลูที
เปรยีบเทยีบบรเิวณใกลเ้คยีงได ้ และ วธิคีดิจากตน้ทุน (Cost Approach) เป็นวธิทีี
เหมาะสม

สาํหรบัการประเมนิมลูค่าทรพัยส์นิสิ
งปลูกสรา้ง บนหลกัการประเมนิเฉพาะเพยีงสิ
งปลูกสรา้งที
เป็นกรรมสทิธิ �ของบรษิทัฯ 
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เนื
องจากลกัษณะของทรพัยส์นิที
ประเมนิตรงกบัวธิกีารประเมนิแบบคดิตน้ทุน (Cost Approach) เพราะเป็นวธิกีาร

ประเมนิแบบอาคารโดยเฉพาะ นอกจากนี4 การประเมนิดว้ยวธิรีายได ้ ( Income Approach ) ซึ
งตั 4งอยู่บนสมมตฐิานที


กําหนดโดยผูป้ระเมนิทรพัยส์นิ   เพราะทรพัยส์นิเป็นโรงแรมซึ
งการประเมนิดว้ยวธิดีงักล่าว  เป็นวธิทีี
ประเมนิถงึการหา

รายไดข้องทรพัยส์นิ อย่างไรกต็าม เนื
องดว้ยสถาการณ์ของโรคระบาด Covid-19 จงึทาํใหอ้าจมคีวามไม่แน่นอนใน

หลายๆตวัแปร รวมทั 4งสมมตฐิานการกําหนดราคาหอ้งพกัของผูป้ระเมนิอสิระฯซึ
งอาจก่อใหเ้กดิถงึความเปลี
ยนแปลงของ

มลูค่าทรพัยส์นิไดต้ามการเปลี
ยนแปลง  ดงันั 4น การประเมนิดว้ยวธิรีายไดอ้าจจะยงัมคีวามไม่แน่นอนที
อาจเกดิขึ4นได้
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เอกสารแนบ 4 : สอบทานสถานะทางการเงินและสถานะทางกฎหมาย 

 
1. สอบทานสถานะทางการเงิน 

นายธนัท วรเศรษฐศกัดิ � ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตแห่งประเทศไทยเลขทะเบียน 11197 (“ผู้ตรวจสอบ”) ได้รบั

มอบหมายจากบรษิัท  นิวส์ เน็ตเวริ์ค คอร์ปอเรชั 
น จํากดั (มหาชน) (“NEWS” หรอื “บรษิัทฯ”) ให้เป็นผู้ตรวจสอบงบ

การเงนิของ บรษิัท เว็ลธ์ เวนเจอร์ส จํากดั (“Wealth Ventures”)  ณ 31 ธนัวาคม 2561 และ 31 ธนัวาคม 2562 เป็น

กรณีพเิศษเพื
อการคาดหวงัว่าจะลงทุนใน Wealth Ventures ผูต้รวจสอบไดจ้ดัเจา้หน้าที
เขา้ทาํการตรวจสอบ ณ ที
ทาํการ

บรษิทัฯ ตั 4งแต่วนัที
 3 กุมภาพนัธ ์2563 ถงึวนัที
 14 กุมภาพนัธ ์2563 

การปฏบิตัิงานในการตรวจสอบดงักล่าวนี4 จะถูกจํากดัแค่การพูดคุยกบัผูส้อบบญัชขีองWealth Ventures และ

การสอบทานเอกสารของ Wealth Ventures ไดจ้ดัเตรยีม เช่น เอกสารจดทะเบยีน ใบรบัรอง สญัญา เอกสารการยื
นภาษ ี

งบการเงนิที
ตรวจสอบแลว้ และขอ้มลูและเอกสารทางการเงนิที
เกี
ยวขอ้ง 

ขอบเขตของการตรวจสอบวเิคราะหส์ถานะทางธุรกจิในดา้นบญัชแีละภาษนีั 4นน้อยกว่าการปฏบิตังิานสอบบญัชี

อย่างมสีาระสําคญั ดงันั 4นรายงานนี4จะไม่สามารถระบุถงึบางประเดน็ที
อาจจะตรวจพบโดยวธิกีารสอบบญัชแีละจะไม่ไดใ้ห้

ความเชื
อมั 
นถงึความถูกตอ้งในระดบัเดยีวกบังานการสอบบญัช ีการสุ่มตรวจสอบรายการนั 4นไดป้ฏบิตัจิามส่วนที
ระบุตาม

ขอบเขตของงานนี4เท่านั 4น ประเดน็ที
นําเสนอในรายงานนี4เป็นสิ
งที
พบจากการปฏบิตังิานของผูต้รวจสอบเท่านั 4น รายงานนี4

ไม่ไดร้วมถงึประเดน็อื
นที
อาจจะพบถา้ไดป้ฏบิตังิานเพิ
มเตมิในเชงิลกึทั 4งในดา้นกฎหมายและการเงนิ 

 

สรปุผลการตรวจสอบ 

1.1 ข้อมูลทางการเงิน 

มูลค่าซากของอาคารและอปุกรณ์ 
- ตามสญัญาเช่าที
ดนิกบัการรถไฟแห่งประเทศไทยระบุว่าเมื
อสิ4นสุดสญัญาเช่าแล้ว อาคาร สิ
งปลูกสรา้ง

และส่วนควบ รวมทั 4งเครื
องอุปกรณ์ต่างๆ ทั 4งหมดในพื4นที
เช่า ไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตามให้ตกเป็น

กรรมสทิธิ �ของการรถไฟแห่งประเทศไทยทั 4งสิ4นทนัทเีมื
อสญัญาเช่าสิ4นสุดลง 

- จากการตรวจสอบพบว่าบรษิัทมกีารประมาณการค่าซากของอาคารและงานระบบอยู่ที
ร้อยละ 20 ของ

ตน้ทุนของสนิทรพัย ์และประมาณการค่าซากของเครื
องตกแต่งโรงแรมและอุปกรณ์บางประเภทอยู่ที
รอ้ย

ละ 10 ของราคาตน้ทุนของทรพัยส์นิ 

- หากพจิารณาตามเนื4อหาของสญัญาเช่าแล้ว เมื
อสิ4นสุดสญัญาเช่า กรรมสทิธิ �ในอาคาร สิ
งปลูกสร้างและ

ส่วนควบ รวมทั 4งเครื
องอุปกรณ์ต่างๆ ทั 4งหมดในพื4นที
เช่าจะตกเป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทยในทนัท ี

และจะไม่ก่อใหเ้กดิประโยชน์เชงิเศรษฐกจิแก่บรษิทัในอนาคต บรษิัทจึงควรคดิค่าเสื
อมราคารอ้ยละ 100 

ของราคาตน้ทุนของสนิทรพัยโ์ดยไม่มคี่าซากของอาคาร สิ
งปลูกสรา้งและส่วนควบ รวมทั 4งอุปกรณ์ต่างๆ 

อย่างไรกต็ามเนื
องจากเครื
องตกแต่งโรงแรมและอุปกรณ์บางส่วนเป็นสนิทรพัย์ที
สามารถเคลื
อนยา้ยและ

จาํหน่ายก่อนหมดสญัญา เนื
องจากอายุการใชง้านของสนิทรพัยเ์หล่านี4มอีายกุารใหป้ระโยชน์เชงิเศรษฐกจิ

ตามที
ทางบรษิัทได้ประเมินไว้ที
 5 ถึง 10 ปี ทางเราเห็นว่าการประมาณการค่าซากของเครื
องตกแต่ง

โรงแรมและอุปกรณ์อยู่ที
รอ้ยละ 10 ของราคาต้นทุนของสนิทรพัย์ที
อยู่ในทะเบยีนสนิทรพัย์ในปัจจุบนัมี

ความเป็นไดท้ี
จะสามารถจาํหน่ายไดต้ามมลูค่าซากที
ประมาณไว ้เนื
องจากสนิทรพัยเ์หล่านี4มคีวามเป็นไป

ไดท้ี
จะถูกจาหน่ายก่อนวนัสิ4นสุดสญัญา 

ผลกระทบ  

- รายการที
ควรปรบัปรุงคอืมูลค่าซากของอาคารและงานระบบที
ควรปรบัคิกค่าเสื
อมจากมูลค่าเต็มของ

ตน้ทุนของทรพัยส์นิ 
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อายุการใช้งานของอาคารและงานระบบ 

- ปัจจุบนัทางบรษิทัคดิค่าเสื
อมราคาของอาคารและงานระบบทั 4งหมด 30 ปี ซงึหากพจิารณาถงึสญัญาเช่า

ฉบบัปัจจุบนัโดยตั 4งสมมติฐานว่าจะไม่มกีารต่ออายุสญัญาเช่าแล้ว ภายหลงัปีที
 28 สนิทรพัย์ดงักล่าวจะ

ไม่ใช่สนิทรพัยข์องบรษิทั ดงันั 4นอายุการใชป้ระโยชน์ของอาคารและงานระบบไม่ควรเกนิ 28 ปี 

ผลกระทบ  

- จากขอ้มูลขา้งต้นพจิารณาว่าควรตดัค่าเสื
อมราคาเพยีง 28 ปี จะทําใหบ้รษิัทบนัทกึค่าเสื
อมราคาของอา

คาและงานระบบตํ
าไป นับแต่ปี 2560 เป็นตน้มา 

ต้นทุนการกู้ยืม 

- จากการพิจารณาการสรา้งโรงแรมแล้ว บรษิัทมรีะยะเวลาการก่อสร้างตั 4งแต่ปี 2554 – 2560 และมกีาร

กู้ยมืเงนิเพื
อนํามาใช้ในการก่อสรา้ง และมดีอกเบี4ยเกิดขึ4นระหว่างการก่อสรา้ง หากยดึตามาตรฐานการ

บญัชทีี
เกี
ยวขอ้งแล้ว บรษิัทต้องบนัทกึดอกเบี4ยบางส่วนเขา้มาบนัทกึเป็นต้นทุนอาคาร งานระบบ และ

เครื
องตกแต่งโรงแรม และตดัค่าเสื
อมราคาตามอายุการใชป้ระโยชน์ของสนิทรพัย์ 

ผลกระทบ  

- จากข้อมูลขา้งต้นบรษิัทไม่มกีารปันส่วนดอกเบี4ยที
จ่ายสําหรบัเงนิกู้เข้าเป็นต้นทุนของทรพัย์สนิ ทําให้

ต้นทุนของอาคาร งานระบบ และเครื
องตกแต่งโรงแรมที
บนัทกึไว้ตํ
าไป และค่าใชจ้่ายต้นทุนทางการเงนิ

ในระหว่างปี 2554 – 2560 (ในระหว่างก่อสรา้งโรงแรม) สงูเกนิไป 

- อย่างไรกต็าม ผูต้รวจสอบไม่สามารถหาผลกระทบเป็นจาํนวนเงนิไดเ้นื
องจากขอ้มลูที
ใชใ้นการคาํนวณไม่

เพยีงพอ และระยะเวลาที
จาํกดั 

การตดัจาํหน่ายสิทธิการเช่า 
- หากพจิารณาการใชท้ี
ดนิแลว้ บรษิทัมกีารเขา้ใชท้ี
ดนิของการรถไฟทั 4งหมด 34 ปี นับตั 4งแต่ก่อสรา้งจนถงึ

หมดสญัญาการประกอบธุรกิจโรงแรม ดงันั 4นค่าสิทธิการเช่าจํานวน 7.48 ล้านบาทควรถูกตดัรบัรู้เป็น

ค่าใชจ้่ายตลอดอายุสญัญา 3 ฉบบัครอบคลุมระยะเวลา 34 ปี 

ผลกระทบ 

- จากขอ้มูลข้างต้นพบว่าบรษิัทบนัทกึค่าตดัจําหน่ายสทิธกิารเช่าในระหว่างปี 2554 – 2559 ตํ
าไป และ

ตั 4งแต่ปี 2560 บนัทกึค่าตดัจาํหน่ายสทิธกิารเช่าสงูไป 

การบนัทึกรายการค่าเช่าที�ดิน 
- เนื
องจากบรษิทัมกีารทาํสญัญาเช่าที
ดนิจากการรถไฟแห่งประเทศไทยแยกเป็น 3 ฉบบั คอืสญัญาในช่วง

ระยะเวลาก่อรา้งโรงแรมจํานวน 2 ฉบบั ครอบคลุมระยะเวลา 6 ปี (2554 – 2559) และสญัญาเช่าเพื
อทํา

ธุรกิจโรงแรมหลงัก่อสรา้งเสร็จอีก 1 ฉบบั ครอบคลุมระยะเวลา 28 ปี (2560 – 2588) โดยสญัญาเช่า 2 

ฉบบัแรกจบลงแลว้จงึไม่มผีลกระทบกบังบการเงนิฉบบัปัจจุบนั  

- อย่างไรกต็ามสญัญาเช่าฉบบัที
 3 ครอบคลุมระยะเช่าทั 4งหมด 28 ปี และมกีารคดิค่าเช่าเป็นขั 4นบนัได (ช่วง

ตน้สญัญาค่าเช่าตํ
า ช่วงทา้ยสญัญาค่าเช่าสงู) จงึตอ้งนําค่าเช่าที
จะตอ้งจ่ายทั 4งสญัญามารบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่าย

ตามวธิเีสน้ตรงตลอดอายุสญัญาเช่า 

ผลกระทบ 

- ผลกระทบจากค่าเช่าที
จะต้องจ่ายทั 4งสญัญามารบัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายตามเสน้ตรงตลอดอายุสญัญาเช่า ทําให้

ช่วงต้นสญัญาค่าใชจ้่ายในงบการเงนิจะสูงกว่าค่าเช่าที
จ่ายจรงิ โดยจะมกีารบนัทกึส่วนต่างระหว่างเงนิที


จ่ายจรงิและค่าใชจ้่ายที
คาํนวณไดไ้วท้ี
ค่าใชจ้่ายคา้งจ่ายของบรษิทั 
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-  

 

1.2 การสอบทานด้านบญัชี 

รายละเอยีดงบแสดงฐานะทางการเงนิ 
หน่วย: ล้านบาท งบการเงิน 

ปี 2561 

รายการ

ปรบัปรงุ 

ปี 2561  

หลงัปรบัปรงุ 

ปี 2562 

รวมสนิทรพัย ์ 887.58 (13.17) 874.41 794.32 

รวมหนี4สนิ 615.35 2.19 617.54 585.76 

รวมส่วนของผูถ้อืหุน้ 272.23 (15.36) 256.87 208.56 

 

รายละเอยีดงบกําไรขาดทุน 
หน่วย: ล้านบาท งบการเงิน 

ปี 2561 

รายการ

ปรบัปรงุ 

ปี 2561  

หลงัปรบัปรงุ 

ปี 2562 

รวมรายได ้ 131.30 - 131.30 135.44 

รวมค่าใชจ้่าย 171.46 6.97 178.43 183.74 

กําไร (ขาดทุน) (40.16) - (47.13) (48.30) 
หมายเหตุ: ผลขาดทุนของบรษิัทเกิดจากค่าใช้จ่ายที
สูง ค่าใช้จ่ายหลกัที
เกิดขึ4นในปี 2562 ประกอบด้วย ค่าเสื
อมราคา Service charge 

ตน้ทุนอาหารและเครื
องดื
ม ค่าใชจ้่ายเกี
ยวกบัพนักงาน ค่าสาธารณูปโภค และดอกเบี4ยเงนิกู้ 
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2. สอบทานสถานะทางกฎหมาย 

 

บรษิทั สมบูรณ์ แอนด ์ พารท์เนอรส์ จาํกดั (สาํนักงานฯ) ไดร้บัมอบหมายจากบรษิทั  นิวส ์ เน็ตเวริค์ คอร์

ปอเรชั 
น จาํกดั (มหาชน) (“NEWS” หรอื “บรษิทัฯ”) ใหเ้ป็นผูต้รวจสอบสถานะทางกฎหมายของ บรษิทั เวล็ธ ์เวนเจอรส์ 

จาํกดั (“Wealth Ventures”)  โดยอาศยัขอ้มลูและเอกสารที
สาํนักงานฯ ไดร้บัจาก Wealth Ventures ในช่วงเวลา

ตรวจสอบสถานะกจิการ ตั 4งแต่วนัที
 1 กมุภาพนัธ ์2563 ถงึวนัที
 21 กุมภาพนัธ ์2563 

 นอกจากนี4 ยงัมขีขอ้มลูและเอกสารที
ทางสาํนักงานฯ ไดร้บัจากการสบืคน้โดยสาํนักงานฯ ไดแ้ก ่(ก) การสบืคน้

ขอ้มลูการจดทะเบยีนหลกัประกนัทางธุรกจิบนเวบ็ไซตข์องกรมพฒันาธุรกจิการคา้ ในวนัที
  7 กุมภาพนัธ ์2563 (ข) การ

สบืคน้ขอ้มลูทรพัยส์นิทางปัญญาของกรมทรพัยส์นิทางปัญญา ในวนัที
 7 กมุภาพนัธ ์2563 และ (ค) การสบืคน้ขอ้มลูคดี

ความ ในวนัที
 17 กุมภาพนัธ ์2563 และวนัที
 18 กมุภาพนัธ ์2563 โดยมรีายละเอยีดสรุปสถานะทางกฎหมายเฉพาะใน

ประเดน็ที
สาํคญัดงันี4 

 

ลาํดั

บ 

ประเดน็พิจารณา ข้อเสนอแนะ 

1. งบกาํไรขาดทุน 

1.1 งบการเงินของ Wealth Ventures สําหรับปี 

2559 – 2561 แสดงให้เห็นว่า การดําเนินงาน

ของ Wealth Ventures ประสบภาวะขาดทุน

และมผีลขาดทุนสะสม 

เมื
อ Wealth Ventures ประสบภาวะขาดทุน

และมผีลขาดทุนสะสม ย่อมไม่สามารถจ่ายเงนิ

ปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ จนกว่าจะมีกําไรและ

สามารถลา้งผลขาดทุนสะสมไดท้ั 4งหมด  

- NEWS ควรพจิารณากําหนดเงื
อนไขในสญัญาระหว่างผู้

ถือหุ้นเกี
ยวกับการบริหารจัดการ Wealth Ventures 

เพื
อให้สามารถล้างผลขาดทุนสะสมได้ทั 4งหมด และมี

กําไรที
จะจ่ายปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดต้่อไป 

- ทาง Wealth Ventures และ NEWS ไดห้ารอืแผนธุรกจิ

เป็นที
เรียบร้อยแล้ว โดยแนวทางการดําเนินงานของ

โรงแรม ภายหลงัจากที
การซื4อขายเสรจ็สมบูรณ์นั 4น จะ

เน้นการเพิ
มรายได้จากการขายอาหารและเครื
องดื
ม 

และการขายห้องประชุมสมัมนามากขึ4น ซึ
ง NEWS จะ

อาศยัเครอืข่ายในกลุ่มของตน เพื
อจดักิจกรรมสมัมนา

ต่าง ๆ ที
โรงแรม 

2. ข้อบงัคบั 
2.1 ขอ้บงัคบัของ Wealth Ventures ไม่ไดร้ะบุถงึ

การลงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ในการประชุมผู้

ถอืหุน้ 

ตามขอ้ 1 ของขอ้บงัคบัของ Wealth Ventures 

ไดร้ะบุว่า หากมปีระเดน็ใดที
ไมไ่ดร้ะบุใน

ขอ้บงัคบั ใหนํ้าบทบญัญตัทิี
เกี
ยวขอ้งกบัเรื
อง

นั 4น ๆ ที
ระบุใน ประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย ์(“ป.พ.พ.”) มาใชบ้งัคบั ดงันั 4น เมื
อ

ขอ้บงัคบัของ Wealth Ventures ไม่ไดร้ะบุเรื
อง

การลงคะแนนเสยีงของ 

ผูถ้อืหุน้ในการประชมุผูถ้อืหุน้ จงึนําบทบญัญตัิ

NEWS ควรพจิารณากําหนดเงื
อนไขในสญัญาซื4อขายหุน้โดย

ใหแ้ก้ไขและระบุในขอ้บงัคบัของ Wealth Ventures เรื
องการ

ลงคะแนนเสียงในที
ประชุมผู้ถือหุ้นให้ชัดเจนว่า ผู้ถือหุ้น

ลงคะแนนเสยีงได ้1 หุน้ต่อ 1 เสยีง 

 

สถานะปัจจุบนั:  

- ร่างขอ้บงัคบัของ Wealth Ventures ที
ได้รบัความเห็นชอบ

จากคู่สญัญาทั 4งสองฝ่ายแล้ว โดยในร่างดงักล่าวไดร้ะบุชดัเจน

เรื
องการลงคะแนนเสียงในที
ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ผู้ถือหุ้น

ลงคะแนนเสยีงได ้1 หุน้ต่อ 1 เสยีง 

- ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการรอที
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ 
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ลาํดั

บ 

ประเดน็พิจารณา ข้อเสนอแนะ 

ตามมาตรา 1182 ของ ป.พ.พ. มาใชบ้งัคบั ซึ
ง

ระบุว่า ในการลงคะแนนโดยวธิชีมูอื ใหน้ับว่าผู้

ถอืหุน้ทุกคนที
มาประชุมเอง หรอืมอบฉนัทะให้

ผูอ้ื
นมาประชมุแทนม ี1 เสยีงเป็นคะแนน 

เมื
อ NEWS เขา้ไปเป็นผูถ้อืหุน้ใน Wealth 

Ventures และการประชุมผูถ้อืหุน้ของ Wealth 

Ventures เป็นการลงคะแนนเสยีงแบบชมูอื 

(เวน้แต่ มผีูถ้อืหุน้ตั 4งแต่ 2 คนขึ4นไปรอ้งขอให้

ลงคะแนนลบั) คะแนนเสยีงจะนับตามจาํนวนผู้

ถอืหุน้ กล่าวคอื 1 คนต่อ 1 เสยีง เท่ากบัว่า 

NEWS ซึ
งถอืหุน้รอ้ยละ 40 จะมเีสยีงในการ

ลงคะแนนเพยีงแค่ 1 เสยีง 

Wealth Ventures เพื
อพจิารณาอนุมตักิารแก้ไขขอ้บงัคบัของ 

Wealth Ventures ใหเ้ป็นไปตามร่างขอ้บงัคบั ฉบบัที
คู่สญัญา

ทั 4งสองฝ่ายเหน็ชอบ 

- เมื
อที
ประชุมวสิามญัผูถ้ือหุ้นของ Wealth Ventures อนุมตัิ

การเขา้ทําธุรกรรมดงักล่าวแล้ว บรษิทั Cleveland Universe 

Limited ในฐานะผู้ขาย จะนําร่างข้อบังคับของ Wealth 

Ventures ดงักล่าว ไปจดทะเบยีนกบักรมพฒันาธุรกจิการคา้ 

กระทรวงพาณิชย ์ณ วนัที
การซื4อขายเสรจ็สมบูรณ์ต่อไป 

 

3. ใบอนุญาต 

3.1 การดํ า เนินกิจการให้บ ริการของ Wealth 

Ventures มิได้สอดคล้องกับรายละเอียดบาง

ประการในใบอนุญาตประกอบธุรกจิ 

ทั 4งนี4 กรณีดงักล่าวย่อมมคีวามเสี
ยงที
 Wealth 

Ventures ในฐานะผูไ้ดร้บัใบอนุญาตประกอบ

ธุรกจิอาจไดร้บัโทษปรบั อย่างไรกด็ ีจาํนวน

โทษปรบัดงักล่าวมไิดเ้ป็นจาํนวนที
มนีัยสาํคญั

ต่อกจิการ 

NEWS ควรพจิารณากําหนดเงื
อนไขในสญัญาซื4อขายหุน้โดย

ให ้

1. Wealth Ventures ปรบัการใหบ้รกิารใหส้อดคลอ้งกบั

รายละเอยีดในใบอนุญาต 

2. Wealth Ventures ดาํเนินการแกไ้ขรายละเอยีดใน

ใบอนุญาตใหส้อดคลอ้งกบัการใหบ้รกิาร และ/หรอื 

3. ผูข้ายตกลงรบัผดิชอบค่าเสยีหายที
เกี
ยวขอ้ง 

ใด ๆ ทั 4งหมด (ถา้ม)ี 

 

สถานะปัจจุบนั:  

อยู่ระหว่างการยื
นเอกสารขอแกไ้ข 

 

วธิแีกไ้ข  

- คู่สญัญาตกลงหาวธิกีารเพื
อจะร่วมกนัแกปั้ญหาดงักล่าวเป็น

ที
เรียบร้อยแล้ว โดยจะปรบัการดําเนินการของโรงแรมให้

สอดคลอ้งกบัรายละเอยีดในใบอนุญาต 

 

4. เอกสารทางการเงิน 

4.1 การใหห้ลกัประกนัแก่ธนาคารออมสนิในฐานะ

ผูใ้หกู้ย้มื 

ตามขอ้ 9.2 ของ (1) สญัญากูเ้งนิ 

220,000,000 บาท ระหว่าง Wealth Ventures 

ในฐานะผูกู้ ้และ ธนาคารออมสนิ ในฐานะผูใ้ห้

กู ้ลงวนัที
 19 กุมภาพนัธ ์2559 (“สญัญากูเ้งนิ

NEWS ควรพจิารณาประเดน็เรื
องที
 NEWS ตอ้งจาํนําหุน้ 

Wealth Ventures ตามสดัส่วนรอ้ยละ 75 ของหุน้ที
 NEWS 

จะซื4อดงักล่าวประกอบการพจิารณาในเรื
องราคาซื4อขายหุน้ 

 

สถานะปัจจุบนั:  

NEWS ไดพ้จิารณาประเดน็ดงักล่าว ในการคํานวณราคาซื4อ
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ประเดน็พิจารณา ข้อเสนอแนะ 

สาํหรบัวงเงนิกู ้220 ลา้นบาท”) และขอ้ 9.3 

ของ (2) สญัญากูเ้งนิ 35,000,000 บาท 

ระหว่าง Wealth Ventures ในฐานะผูกู้ ้และ 

ธนาคารออมสนิ ในฐานะผูใ้หกู้ ้ลงวนัที
 27 

สงิหาคม 2561 (“สญัญากูเ้งนิสาํหรบัวงเงนิกู ้

35 ลา้นบาท”) ระบุให ้Wealth Ventures 

ดาํเนินการใหม้กีารจาํนําหุน้ใน Wealth 

Ventures รอ้ยละ 75 เพื
อเป็นหลกัประกนัแก่

ธนาคารออมสนิ 

NEWS จงึจาํเป็นตอ้งจาํนําหุน้ Wealth 

Ventures ตามสดัส่วนรอ้ยละ 75 ของหุน้ที
 

NEWS จะซื4อดงักล่าว  

ขายหุน้แลว้  

 

วธิแีกไ้ข:  

NEWS ไดพ้จิารณาประเดน็ดงักล่าว ในการคํานวณราคาซื4อ

ขายหุน้แลว้ 

 

4.2 ก า ร เป ลี
 ย น แ ป ล ง ผู้ ถื อ หุ้ น ข อ ง  Wealth 

Ventures ตามธุรกรรมการซื4อขายหุ้นต้องขอ

ความยนิยมจากธนาคารออมสนิ 

ตามข้อ 10.14 ของ (1) สัญญากู้เงิน สําหรับ

วงเงินกู้ 220 ล้านบาท และข้อ 9.3 ของ (2) 

สญัญากู้เงนิสําหรบัวงเงนิกู้ 35 ล้านบาท ระบุ

ให้ Wealth Ventures จะต้องแจ้งให้ธนาคาร

ออมสนิทราบและใหค้วามเหน็ชอบล่วงหน้าไม่

น้อยกว่า 60 วนั ในกรณีที
มกีารเปลี
ยนแปลงผู้

ถอืหุน้หลกัของ Wealth Ventures 

 

NEWS ควรพจิารณากําหนดเงื
อนไขบงัคบัก่อนในสญัญาซื4อ

ขายหุ้นโดยให้ Wealth Ventures จะต้องได้รบัความยนิยอม

จากธนาคารออมสนิล่วงหน้าสาํหรบัการเขา้ทาํธุรกรรมการซื4อ

ขายหุน้ของ NEWS จากธนาคารออมสนิ 

 

สถานะปัจจุบนั:  

NEWS ไดก้ําหนดเป็นเงื
อนไขบงัคบัก่อนในสญัญาซื4อขายหุน้

แลว้ และปัจจุบนั Wealth Ventures อยู่ระหว่างการหารอืและ

จดัเตรยีมเอกสาร เพื
อขอความยินยอมจากธนาคารออมสิน

และรอผลการอนุมตัิของที
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดย

คาดว่าจะได้รบัความยินยอมดังกล่าวก่อนวนัที
การซื4อขาย

เสรจ็สมบูรณ์ 

 

วธิแีกไ้ข: 

NEWS ไดก้ําหนดเป็นเงื
อนไขบงัคบัก่อนในสญัญาซื4อขายหุน้

แลว้ และปัจจุบนั Wealth Ventures อยู่ระหว่างการหารอืและ

จดัเตรยีมเอกสาร เพื
อขอความยนิยอมจากธนาคารออมสนิ 

 

4.3 การจ่ายปันผลหรอืผลตอบแทนแก่ผูถ้อืหุน้ของ 

Wealth Ventures รวมทั 4งการใหเ้งนิกูย้มื

กรรมการและบรษิทัในเครอืของ Wealth 

Ventures ตอ้งขอความยนิยอมจากธนาคาร

ออมสนิ 

ตามขอ้ 10.10 ของ (1) สญัญากูเ้งนิ สาํหรบั

วงเงนิกู ้220 ลา้นบาท และ (2) สญัญากูเ้งนิ

NEWS ควรพจิารณาประเดน็ดงักล่าวประกอบการพจิารณา

ในเรื
องราคาซื4อขายหุน้ เพราะตลอดระยะเวลาสญัญาเงนิกูท้ ั 4ง 

2 ฉบบั NEWS จะไดร้บัเงนิปันผลจาก Wealth Ventures ก็

ต่อเมื
อธนาคารออมสนิ ใหค้วามยนิยอมแก่ Wealth Ventures 

ดงักล่าว 

 

วธิแีกไ้ข  



รายงานความเหน็ที
ปรกึษาการเงนิอสิระ 

เอกสารแนบ 4 – หน้า  7 

ลาํดั

บ 

ประเดน็พิจารณา ข้อเสนอแนะ 

สาํหรบัวงเงนิกู ้35 ลา้นบาท ระบุให ้Wealth 

Ventures จะตอ้งไดร้บัความยนิยอมจาก

ธนาคารออมสนิก่อนหาก Wealth Ventures จะ

ดาํเนินการจ่ายเงนิปันผล หรอืผลตอบแทนแก่

ผูถ้อืหุน้ของ Wealth Ventures หรอืใหเ้งนิกูย้มื

กรรมการและบรษิทัในเครอืของ Wealth 

Ventures  

NEWS ไดพ้จิารณาประเดน็ดงักล่าว ในการคํานวณราคาซื4อ

ขายหุน้แลว้ 

 

 
 

 


