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หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 
บริษัท นวิส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 
เวลา 14.00 น. 

ณ ห้องจตุรทศิ ชั้น 3   
โรงแรมโกลเด้น ทิวลปิ ซอฟเฟอริน กรุงเทพ 

 เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะป ิ
เขตห้วยขวาง กรงุเทพมหานคร 10310 
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 วันท่ี 2 กรกฎาคม 2563 

เรื่อง เชิญประชมุวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท นวิส์ เน็ตเวิรค์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1.    ส าเนารายงานการประชมุสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

2. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ส าหรับหุ้นสามัญและ
สิทธิเรียกร้องในหนี้เงินกู้ของบริษัท เว็ลธ์ เวนเจอร์ส จ ากัด 

3. สารสนเทศของบริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์ส าหรับ
หุ้นสามัญและสิทธิเรียกร้องในหนี้เงินกู้ของบริษัท เว็ลธ์ เวนเจอร์ส จ ากัด 

4. แบบรายงานการเพิ่มทุนของบริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (F 53-4) 
5. สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
6. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระท่ีบริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 
7. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน 
8. ค าชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม 
9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 
10. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
11. แผนท่ีสถานท่ีจัดการประชมุ 

เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้
เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรม
โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
10310 (แผนท่ีสถานท่ีจัดการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับท่ี 11) โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563  
บริษัทฯ ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง และได้น าส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่
กฎหมายก าหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.newsnetwork.co.th) แล้ว และมีรายละเอียด
ตามส าเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับท่ี 1 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณารับรองรายงาน
การประชุมดังกล่าวข้างต้น 
การลงมติ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
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วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ส าหรับ (ก) หุ้นสามัญในบริษัท เว็ลธ์ เวนเจอร์ส จ ากัด 
จ านวนไม่เกิน 1,800,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 40 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท เว็ลธ์ 
เวนเจอร์ส จ ากัด และ (ข) สิทธิเรียกร้องในหนี้เงินกู้ของบริษัท เว็ลธ์ เวนเจอร์ส จ ากัด ตามสัญญา
กู้ยืมเงินระหว่างบริษัท เว็ลธ์ เวนเจอร์ส จ ากัดและบริษัท Cleveland Universe Limited ลงวันที่ 20 
พฤษภาคม 2563 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ธุรกิจผู้ผลิตส่ือ (Content Provider) ซึ่งเป็นหนึ่งใน
ธุรกิจหลักของบริษัทฯ นั้นมีอัตราการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมสูง อีกทั้งยังได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจาก 
การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี (Disruptive Technology) และปัจจัยความเส่ียงอื่นที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
โดยบริษัทฯ ไม่อาจควบคุมได้ บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะกระจายความเส่ียงการลงทุน โดยการลงทุนไปยัง
ธุรกิจอื่นๆ นอกเหนือจากธุรกิจสื่อ บริษัทฯ จึงเห็นว่าการลงทุนในบริษัท เว็ลธ์ เวนเจอร์ส จ ากัด ซึ่งประกอบธุรกิจ
โรงแรม ได้แก่ โรงแรมเมอร์เคียว แบ๊งค็อก มักกะสัน ถือเป็นการลงทุนที่เหมาะสม เนื่องมาจากบริษัทฯ เล็งเห็นถึง
แนวโน้มของธุรกิจโรงแรมที่จะพัฒนาต่อไปในอนาคตได้ดีและเป็นธุรกิจที่มีกระแสเงินสดที่คาดหมายได้แน่นอน
จากการประกอบธุรกิจ อันจะส่งผลท าใหร้ายได้และผลประกอบการของบริษัท เว็ลธ์ เวนเจอร์ส จ ากัด มีแนวโน้ม
ที่จะเติบโตขึ้นอีกในอนาคตเช่นกัน  
 ทั้งนี้ การที่บริษัทฯ จะได้มาซึ่งสินทรัพย์ ส าหรับ (ก) หุ้นสามัญในบริษัท เว็ลธ์ เวนเจอร์ส จ ากัด จ านวนไม่
เกิน 1,800,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 40 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท เว็ลธ์ เวนเจอร์ส จ ากัด 
และ (ข) สิทธิเรียกร้องในหนี้เงินกู้ของบริษัท เว็ลธ์ เวนเจอร์ส จ ากัด ตามสัญญากู้ยืมเงินระหว่างบริษัท เว็ลธ์ เวน
เจอร์ส จ ากัดและบริษัท Cleveland Universe Limited ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) นั้น บริษัทฯ จะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 
เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 
สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง 
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 
ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งก าหนดให้บริษัทฯ มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลตาม
สารสนเทศที่ก าหนดและแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อการท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ 
และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าท ารายการได้มาซึ่งสินทรพัย์ โดยต้องได้รับมติเห็นชอบ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นรายการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ประเภทที่ 1 โดยเมื่อพิจารณาขนาด
รายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 85.92 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ โดยค านวณ
ตามงบการเงินท่ีตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ ส าหรับไตรมาสที ่1/2563 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 และหากนับรวม
ขนาดรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าท ารายการในครั้งนี้ ได้แก่ การได้มาซึ่งหุ้น
สามัญของบริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จ ากัด (บริษัทย่อยทางอ้อม) ในสัดส่วนร้อยละ 20 ตามรายละเอียดที่
ปรากฏตามงบการเงินประจ าปี 2562 ของบริษัทฯ แล้ว จะท าให้รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ  มีขนาด
รายการรวมเท่ากับร้อยละ 87.18 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ 
ทั้งนี้ ส าหรับหุ้นสามัญของบริษัท เว็ลธ์ เวนเจอร์ส จ ากัด ท่ีบริษัทฯ จะได้มานั้น บริษัทฯ จ าเป็นต้องจ าน าหุ้นของ
บริษัท เว็ลธ์ เวนเจอร์ส จ ากัด ตามสัดส่วนเพื่อเป็นหลักประกันให้แก่ธนาคารออมสินตามสัญญากู้เงิน 
220,000,000 บาท ระหว่างบริษัทเป้าหมายในฐานะผู้กู้ และธนาคารออมสิน ในฐานะผู้ให้กู้ ลงวันที่ 19 
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กุมภาพันธ์ 2559 และสัญญากู้เงิน 35,000,000 บาท ระหว่างบริษัทเป้าหมายในฐานะผู้กู้ และธนาคารออมสิน 
ในฐานะผู้ให้กู้ ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2561 เนื่องจากสัญญากู้เงินทั้งสองฉบับได้ระบุเงื่อนไขให้บริษัทเป้าหมาย
ด าเนินการให้มีการจ าน าหุ้นร้อยละ 75 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัท เว็ลธ์ เวนเจอร์ส จ ากัด เพื่อเป็นหลักประกัน
ส าหรับเงินท่ีกู้ยืมดังกล่าว ดังนั้นบริษัทฯ จึงจ าเป็นต้องจ าน าหุ้นในบริษัท เว็ลธ์ เวนเจอร์ส จ ากัด ตามสัดส่วนของ
หุ้นที่บริษัทฯ จะได้มาเช่นเดียวกัน 
 ในการน้ี บริษัทฯ ได้แต่งตั้งให้บริษัท เวลแคป แอดไวเซอรี่ จ ากัด ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินที่อยู่ในบัญชีที่
ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระ เพื่อให้ความเห็นต่อการท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ส าหรับหุ้นสามัญและสิทธิเรียกร้องในหนี้เงินกู้ของ
บริษัท เว็ลธ์ เวนเจอร์ส จ ากัดดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเป็นการท ารายการจ าหน่ายได้มาซึ่งสินทรัพย์ รายละเอียด
ปรากฏตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ส าหรับหุ้นสามัญและ
สิทธิเรียกร้องในหนี้เงินกู้ของบริษัท เว็ลธ์ เวนเจอร์ส จ ากัด ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับท่ี 2 
 โดยรายละเอียดของการท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ส าหรับหุ้นสามัญของบริษัท เว็ลธ์ เวนเจอร์ส จ ากัด 
จ านวนไม่เกิน 1,800,000 บาท คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 40 และสิทธิเรียกร้องในหนี้เงินกู้ของบริษัท เว็ลธ์ 
เวนเจอร์ส จ ากัด ตามสัญญากู้ยืมเงินระหว่างบริษัท เว็ลธ์ เวนเจอร์ส จ ากัดและบริษัท Cleveland Universe 
Limited ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศของ
บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์ส าหรับหุ้นสามัญและสิทธิ
เรียกร้องในหนี้เงินกู้ของบริษัท เว็ลธ์ เวนเจอร์ส จ ากัด ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับท่ี 3 
ความเห็นคณะกรรมการ เนื่องจากการเข้าท ารายการในครั้งนี้เป็นการกระจายความเส่ียงในการด าเนินธุรกิจ 
และเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น โดยปัจจุบันบริษัทฯ ประกอบธุรกิจด้านเป็นผู้ให้บริการด้านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงธุรกิจส่ือที่มูลค่าของธุรกิจพึ่งพิงจากความสามารถของบุคลากรเป็นหลัก ซึ่งการ
กระจายความเส่ียงทางธุรกิจจะท าให้บริษัทฯ ไม่ต้องพึ่งพารายได้หลักของบริษัทฯ เพียงอย่างเดียว รวมถึงช่วย
ลดความเส่ียงของมูลค่าธุรกิจที่พึ่งพิงจากความสามารถของบุคลากรเป็นหลักและเพิ่มโอกาสในการรับรู้ผล
ประกอบการ ในกรณีที่บริษัทที่เข้าลงทุนมีผลการด าเนินงานที่ดี นอกจากนี้คณะกรรมการได้พิจารณาถึง
ศักยภาพและความสามารถในการสร้างรายได้และแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจในอนาคต ประกอบกับท าเล
ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพฯ บนถนนก าแพงเพชร 7 แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ใกล้สถานีรถไฟฟ้าแอร์
พอร์ต เรล ลิงก์และรถไฟใต้ดิน อีกทั้งยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน 
ประกอบกับโครงการพัฒนาที่ดินบริเวณมักกะสัน ซึ่งก าลังจะกลายเป็นศูนย์กลางแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ ที่จะ
สามารถรองรับนักธุรกิจและนักท่องเที่ยวจ านวนมาก หากโครงการดังกล่าวด าเนินการเสร็จส้ิน โรงแรมที่บริษัทฯ 
จะเข้าลงทุนมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นอีกอย่างมีนัยส าคัญเพราะพื้นที่บริเวณนั้นได้รับการพัฒนาเช่นเดียวกัน 
บริษัทฯ จึงเห็นว่าการลงทุนในโรงแรมของบริษัท เว็ลธ์ เวนเจอร์ส จ ากัดนั้น ถือเป็นการโอกาสที่ดีในการขยายการ
ลงทุนและขอบเขตของการประกอบธุรกิจและเพิ่มมูลค่าให้แก่ธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงมีความเหมาะสมและ
เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ รวมทั้งเป็นการเข้าท ารายการท่ีอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล 
การลงมติ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัทฯ ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 30,064,469,699 
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 130,807,738,896 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 160,872,208,595 บาท 
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จ านวน 30,064,469,699 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับ (1) การ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) 
จ านวน 9,698,216,032 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และ (2) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบ
มอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวน 20,366,253,667 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ทั้งนี้เพื่อ
น าเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ (1) ใช้เป็นแหล่งเงินทุนส่วนหนึ่งในการช าระค่าซื้อขายหุ้น
และสิทธิเรียกร้องในหนี้เงินกู้ของบริษัท เว็ลธ์ เวนเจอร์ส จ ากัด  รายละเอียดปรากฎตามสารสนเทศของบริษัท 
นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) เรื่อง การได้มาซึ่งสินทรัพย์ส าหรับหุ้นสามัญและสิทธิเรียกร้องในหนี้
เงินกู้ของบริษัท เว็ลธ์ เวนเจอร์ส จ ากัด ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 และ (2) ในกรณีที่ไม่ได้ใช้เงินที่ได้รับจากการ
เพิ่มทุนในการช าระค่าซื้อขายหุ้นและสิทธิเรียกร้อง หรือใช้เพียงบางส่วน บริษัทฯ จะส ารองที่ได้รับจากการเพิ่ม
ทุนไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัทฯ และเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางเงิน รวมถึงเพื่อใช้ในการขยายธุรกิจของ
บริษัทฯ โดยรายละเอียดของการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ปรากฏตามแบบรายงานการเพิ่มทุนของบริษัท 
นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (F 53-4) ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับท่ี 4 
 นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ 
จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

เดิม “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจ านวน    130,807,738,896 บาท (หน่ึงแสนสามหมื่นแปดร้อยเจ็ดล้านเจ็ดแสน 
      สามหมื่นแปดพันแปดร้อยเก้าสิบหกบาท) 
  แบ่งออกเป็น        130,807,738,896 หุ้น  (หน่ึงแสนสามหมื่นแปดร้อยเจ็ดล้านเจ็ดแสน 
      สามหมื่นแปดพันแปดร้อยเก้าสิบหกหุน้) 
  มูลค่าหุ้นละ            1 บาท  (หน่ึงบาท) 
   โดยแยกออกเป็น 
 หุ้นสามัญ  130,807,738,896 หุ้น (หน่ึงแสนสามหมื่นแปดร้อยเจด็ล้านเจ็ดแสน 
  สามหมื่นแปดพันแปดร้อยเก้าสิบหกหุ้น) 
 หุ้นบุริมสิทธ ิ                        - หุ้น  (                  -            )” 

แก้ไขเปน็ “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจ านวน 160,872,208,595  บาท  (หน่ึงแสนหกหมื่นแปดร้อยเจ็ดสิบสองล้าน 
       สองแสนแปดพันห้าร้อยเก้าสิบห้าบาท) 
  แบ่งออกเป็น   160,872,208,595 หุ้น  (หน่ึงแสนหกหมื่นแปดร้อยเจ็ดสิบสองล้าน 
      สองแสนแปดพันห้าร้อยเก้าสิบห้าหุ้น) 
  มูลค่าหุ้นละ           1 บาท  (หน่ึงบาท) 
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    โดยแยกออกเป็น 
 หุ้นสามัญ   160,872,208,595  หุ้น (หน่ึงแสนหกหมื่นแปดร้อยเจ็ดสิบสองล้าน 
    สองแสนแปดพันห้าร้อยเก้าสิบห้าหุ้น) 
 หุ้นบุริมสิทธ ิ    - หุ้น  (                  -            )” 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็น ดังนี้ 
1. เหตุผลและความจ าเป็นของการเพิ่มทุน 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีความจ าเป็นที่จะต้องออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่เสนอขาย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) เนื่องจากบริษัทฯ จะน าเงินท่ีได้รับจาก
การออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนมาช าระราคาซื้อขายหุ้นสามัญและสิทธิเรียกร้องในหนี้เงินกู้ของบริษัท 
เว็ลธ์ เวนเจอร์ส จ ากัด และหากเหลือเงินจากการช าระราคาของสินทรัพย์ดังกล่าว บริษัทจะน าไปใช้เป็น
แหล่งเงินทุนให้กับบริษัทฯ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และเป็นแหล่งเงินทุน และ/หรือใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อรองรับการด าเนินงาน รวมถึงการขยายและการต่อยอดธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ และบริษทั
ย่อย เพื่อสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพส าหรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในระยะยาว 
ทั้งนี้การเพิ่มทุนดังกล่าวจะส่งผลดีต่อการเติบโตและเพิ่มความสามารถในการท าก าไรของบริษัทฯ โดยไม่
กระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ รวมถึงช่วยให้บริษัทฯ สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้และมี
สถานภาพทางการเงินและฐานทุนท่ีมั่นคง ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกราย 

2. ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น 
บริษัทฯ คาดว่าจะด าเนินการออกและเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและจะได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้น
ดังกล่าวจ านวนประมาณ 96,982,160.32 บาท หากผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่
ทั้งหมดจนเต็มจ านวน ภายในเดือนสิงหาคม 2563 

3. ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น 
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า การเพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งนี้มีความเหมาะสม เนื่องจากเหตุผล
ดังต่อไปนี ้
(ก) ช่วยให้บริษัทฯ สามารถลงทุนเพื่อขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ไปยังกลุ่มธุรกิจประเภท

อื่น เพื่อเพิ่มมูลค่าและลดความเส่ียงของธุรกิจของบริษัทฯ อันจะเป็นการสร้างความมั่นคงและ
เสถียรภาพส าหรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะยาว 

(ข) ส่งผลให้บริษัทฯ มีโครงสร้างทางการเงินที่ดีขึ้น เพราะมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ที่ดีขึ้นซึ่ง
เป็นช่วยเพิ่มความสามารถในการกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ในอนาคตได้ 

(ค) เพื่อให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นทางการเงินในการด าเนินโครงการในอนาคต  
(ง) เพื่อส ารองไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ 

4. ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯ 
หากบริษัทฯ สามารถออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ได้ทั้งจ านวน จะช่วยเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทฯ อันส่งผลให้บริษัทฯ สามารถน าเงินดังกล่าวมาลงในธุรกิจโรงแรม ซึ่งเป็น
การขยายการลงทุนของบริษัทฯ ไปยังธุรกิจใหม่และเป็นธุรกิจที่มีสินทรัพย์ถาวร เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงและ
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แน่นอนส าหรับบริษัทฯ ในอนาคต อีกทั้งการลงทุนดังกล่าวถือเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มเติม
ให้แก่บริษัทฯ และยังช่วยในการด าเนินโครงการต่อไปตามแผนธุรกิจได้  

5. การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ จ านวน 30,064,469,699 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 130,807,738,896 บาท เป็นทุนจดทะเบียน
ใหม่จ านวน 160,872,208,595 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จ านวน 160,872,208,595 หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับ (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจ านวน
หุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และ (2) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบ
อ านาจทั่วไป (General Mandate) โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ 

6. การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ 
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกล่าว โดย
มีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ 

การลงมติ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ 
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
หมายเหตุ ในกรณีท่ีกรรมการบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์
ของบริษัทฯ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัทฯ  
ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 85 แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคล
ที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกร้องคืนประโยชน์จากกรรมการนั้น
แทนบริษัทฯ ได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)  
ข้อเท็จจริงและเหตุผล สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในวาระที่ 3 คณะกรรมการบริษัทฯ จึง
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1. บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวน 9,698,216,032 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขาย

ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรรหุ้น 7 หุ้นสามัญ
เดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.01 บาท 

 ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ 
ส้ินสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นงบการเงินฉบับล่าสุดของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานโดยผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงอาจก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่ ากว่ามูลค่าที่ตราไว้
ของหุ้นของบริษัทฯ (ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) ได้ โดยบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามมาตรา 
52 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และได้รับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
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2.  ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่ก าหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) โดยผู้ถือหุ้นเดิม
ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ท่ีได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนทั้งหมดแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ ภายใต้ข้อก าหนดและเงื่อนไข 
ดังต่อไปนี ้
2.1 ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 

Offering) ในรอบแรก มีจ านวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะ
จัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและช าระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกราย 
ตามจ านวนที่แสดงความจ านงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ 

2.2 ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering) ในรอบแรก มีจ านวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่
เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอน ดังต่อไปน้ี 
(ก) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้

ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ จ านวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละราย
จองซื้อและช าระค่าจองซื้อแล้ว 

(ข) ในกรณีท่ียังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (ก) ข้างต้น ให้ด าเนินการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จอง
ซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อ
เกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยจ านวนหุ้นที่จะได้รับ
การจัดสรรจะไม่เกินจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและช าระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้
ด าเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อนี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจาก
การจัดสรร 

การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ท าให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใด ถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องท า              
ค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่                       
ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ หรือใน
ลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจ ากัดการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบัน
อนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ
บริษัทฯ 
  บริษัทฯ ได้ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น 
(Rights Offering) (Record Date) ในวันที่ 4 สิงหาคม 2563 อย่างไรก็ดี การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ   
ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
รายละเอียดของการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ปรากฏตามสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับท่ี 5 
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3. นอกจากนี้ เพื่อให้สามารถพิจารณาและด าเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่จ าเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับ
การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือ
หุ้น (Rights Offering) โดยมีรายละเอียดข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับ
การมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอ านาจพิจารณาและด าเนินการ
ในเรื่องต่างๆ ที่จ าเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่
จ ากัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี้ 
3.1 ก าหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัด

เฉพาะ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจ านวนหรือหลายคราว การก าหนดหรือแก้ไขวัน
ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering) (Record Date) ระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อ การช าระเงินค่าหุ้น ตลอดจนก าหนด
เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

3.2 ลงนามในแบบค าขออนุญาต หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
เพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง การรับรองเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การ
ติดต่อ การยื่น และ/หรือ การรับเอกสาร ต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

3.3 ด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ทั้งนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะด าเนินการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering) ภายในเดือนสิงหาคม 2563 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ดังต่อไปนี ้
1. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวน 9,698,216,032 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท               

เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรร
หุ้น 7 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.01 บาท โดยมีรายละเอียด
ตามที่เสนอทุกประการ 

2. พิจารณาอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับ
การมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอ านาจพิจารณาและด าเนินการ
ในเรื่องต่างๆ ที่จ าเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยมีรายละเอียดตามที่
เสนอทุกประการ 

การลงมติ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบ
อ านาจทั่วไป (General Mandate) 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล ให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอ านาจพิจารณาและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราว
เดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ รวมถึงให้มีอ านาจในการก าหนดราคาเสนอขาย วัน และเวลาที่เสนอขาย และ
รายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยให้คณะกรรมการบริษัทฯ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม ในจ านวน
หุ้นไม่เกิน 20,366,253,667 หุ้น ทั้งนี้หากเกิดเหตุการณ์ใดที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ ในอนาคต 
การมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) ดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทฯ มีเงินส ารองส าหรับบริหารกิจการต่อไปได้ และท าให้การเงินของบริษัทฯ มี
ความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น 

 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติและ
มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอ านาจจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป 
(General Mandate) โดยเมื่อมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามทีด่ังกล่าวข้างต้นแล้ว ทุนช าระแล้วในส่วนท่ีเพิ่มต้องไม่
เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนช าระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุนจดทะเบียน 

 การลงมติ มติในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

วาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 
1/2563 (Record Date) ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งบริษัทฯ จะ
เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 13.00 น. ส าหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ และประสงค์จะมอบ
ฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งมีประวัติตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 6 หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน
ตนในการประชุมครั้งนี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 9 และหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับท่ี 10 (แนะน าให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ก าหนดรายการต่าง ๆ ที่จะ
มอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) โดยกรุณากรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์
พร้อมหลักฐานยื่นเพื่อลงทะเบียนในวันประชุมด้วย 

ในการน้ี เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น  บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้น 
และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะโปรดน าเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 
รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 8 ค าชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงเอกสารก่อนเข้า
ประชุม มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุมด้วย 
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ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น กรุณาศึกษาหลักเกณฑ์และข้อบังคับของบริษัทฯ ที่
เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 7 ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน 

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ฉบับนี้พร้อมเอกสารประกอบการประชุม
และแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.newsnetwork.co.th)  

  ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 

              (นาย โกศล โพธิ์สุวรรณ) 
               ประธานกรรมการ 
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รหัสคิวอาร์ (QR Code) 
ส าหรับ 

ดาวน์โหลดรายการท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ 
ส าหรับหุ้นสามัญและสทิธิเรียกร้องในหนี้เงินกู้ของบริษัท เว็ลธ์ เวนเจอร์ส จ ากัด 
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สารสนเทศของบริษทั นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
เร่ืองการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ส าหรับหุน้สามัญและสิทธิเรียกร้องในหนีเ้งินกู้ 

ของบริษทั เวล็ธ์ เวนเจอร์ส จ ากัด 

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีการประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันท่ี 22 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าท าสัญญาซื้อขายหุ้นและ
สิทธิเรียกร้องในหนี้ ระหว่างบริษัท Cleveland Universe Limited ในฐานะผู้ขาย และ บริษัทฯ ในฐานะผู้ซื้อ ลงวันที่ 25 
พฤษภาคม 2563 (“สัญญาซื้อขายหุ้นและสิทธิเรียกร้องในหนี้”) ส าหรับการซื้อ (ก) หุ้นสามัญของ บริษัท เว็ลธ์ เวน
เจอร์ส จ ากัด (“บริษัทเป้าหมาย”) จ านวนไม่เกิน 1,800,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 40 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด
ในบริษัทเป้าหมาย และ (ข) สิทธิเรียกร้องในหนี้เงินกู้ของบริษัทเป้าหมาย ตามสัญญากู้ยืมเงินระหว่างบริษัทเป้าหมายและ
บริษัท Cleveland Universe Limited ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 จ านวนเงินไม่เกิน 138,450,599.71 บาท (รวมทั้งที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติม) (“สัญญากู้ยืมเงินของบริษัทเป้าหมาย”)  

โดยที่บริษัทเป้าหมายมีการประกอบธุรกิจประเภทโรงแรม คือ โรงแรม เมอเคียว กรุงเทพ มักกะสัน ซึ่งได้รับ
ใบอนุญาตส าหรับการด าเนินการประกอบกิจการโรงแรม เลขที่ 35/2560 (แบบ ร.ร. 2) เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 (ซึ่งจะ
หมดอายุในวันที่ 6 เมษายน 2565) และบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI Certificate) เลขที่ 1449/2557 จากส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เมื่อวันท่ี 11 เมษายน 2557   

การเข้าท ารายการดังกล่าวเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ . 
20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน (รวมทั้งที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการ
ของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเร่ือง
การได้มาหรือจ าหน่ายไป”) โดยเมื่อพิจารณาขนาดรายการดังกล่าวมีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 85.92 ของ
มูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ โดยค านวณตามงบการเงินท่ีตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ ส าหรับไตรมาส 1/2563 ณ วันท่ี 31 
มีนาคม 2563 และหากนับรวมขนาดรายการท่ีเกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันที่มีการตกลงเข้าท ารายการในครั้งนี้ ได้แก่ 
การได้มาซึ่งหุ้นสามัญของบริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จ ากัด (บริษัทย่อยทางอ้อม) ในสัดส่วนร้อยละ 20 ตาม
รายละเอียดที่ปรากฏตามงบการเงินประจ าปี 2562 ของบริษัทฯ แล้ว จะท าให้รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ  มี
ขนาดรายการรวมเท่ากับร้อยละ 87.18 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ซึ่ง
จัดเป็นรายการประเภทที่ 1 ที่มีขนาดรายการสูงกว่าร้อยละ 50 แต่ต่ ากว่าร้อยละ 100 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือ
จ าหน่ายไป 

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ต่อ
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พร้อมทั้งเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และด าเนินการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติการเข้าท ารายการดังกล่าว 
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่
นับส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย  
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นอกจากนี้ การเข้าท ารายการดังกล่าวข้างต้น ไม่จัดเป็นการเข้าท ารายการระหว่างบริษัทฯ และบุคคลที่เกี่ยวโยง
กันกับบริษัทฯ ดังนั้น จึงไม่ถือเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ . 21/2551 เรื่อง 
หลักเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเกี่ยวโยงกัน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่
มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ สารสนเทศของการเข้าท ารายการดังกล่าว มีรายละเอียดดังนี ้

1. สารสนเทศที่เปดิเผยตามบัญชี (1) 
1.1 วัน เดือน ปี ที่เกดิรายการ 
 บริษัทฯ จะเข้าท ารายการดังกล่าวภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 
ของบริษัทฯ ซึ่งก าหนดที่จะจัดขึ้นในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 รวมถึงภายหลังจากที่เงื่อนไขบังคับก่อนต่าง ๆ ที่ระบุไว้ใน
สัญญาซื้อขายหุ้นและสิทธิเรียกร้องในหนี้ส าเร็จครบถ้วนหรือเงื่อนไขบังคับก่อนต่าง ๆ ได้รับการยกเว้น จากคู่สัญญาทั้ง
สองฝ่าย (กล่าวคือทางผู้ซื้อและทางผู้ขาย) โดยที่ หากบริษัทฯ ไม่สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนได้เพียงพอ บริษัทฯ ไม่
จ าเป็นต้องใช้สิทธิซื้อหุ้นที่อาจซื้อขาย (Option Shares) หรือใช้สิทธิรับโอนสิทธิเรียกร้องในหนี้แต่อย่างใด ตามรายละเอียด
ที่ระบุในข้อ 1.3.1 ด้านล่าง ท้ังนี้ บริษัทฯ คาดว่าจะสามารถเข้าท ารายการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2563 

1.2 คู่กรณีทีเ่กี่ยวข้อง และความสมัพันธก์ับบริษทัฯ 
ผู้ซื้อ : บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) 
ผู้ขาย :  บริษัท Cleveland Universe Limited 
ความสัมพันธ์ : ผู้ขายและบริษัทเป้าหมายไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัทฯ และไม่จัดเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

กับบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการ
ท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนใน
รายการท่ีเกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

1.3 ลักษณะโดยทัว่ไปของรายการ และประเภท และขนาดของรายการ 
1.3.1 ลักษณะโดยทัว่ไปของรายการ 

บริษัทฯ จะเข้าท าสัญญาดังต่อไปนี้กับผู้ขาย 
(ก) สัญญาซื้อขายหุ้นและสิทธิเรียกร้องในหนี้ เพื่อซื้อและโอนหุ้นสามัญของบริษัทเป้าหมาย จ านวนไม่เกินร้อย

ละ 40 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทเป้าหมาย และสิทธิเรียกร้องในหนี้เงินกู้ของบริษัทเป้าหมาย  ตามสัญญากู้ยืมเงิน
ของบริษัทเป้าหมาย ให้แก่บริษัทฯ โดยการซื้อขายดังกล่าวแบ่งออกเป็น 

 (1) การซื้อหุ้นที่ซื้อขายขั้นต่ า (Minimum Sale Shares) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 29.42 ของหุ้นในบริษัทเป้าหมาย 
เป็นจ านวนไม่ต่ ากว่า 1,323,687 หุ้น โดยเมื่อบริษัทฯ ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 และ
เงื่อนไขบังคับก่อนบรรลุผลส าเร็จ ผู้ขายจะโอนหุ้นที่ซื้อขายขั้นต่ า (Minimum Sale Shares) ในมูลค่าเท่ากับเงินมัดจ าที่
บริษัทฯ ช าระแล้ว 2 งวด (68,040,000 บาท) ซึ่งเท่ากับอัตราร้อยละ 6.46 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัทเป้าหมายหรือคิดเป็น
จ านวนประมาณ 290,527 หุ้น ให้แก่บริษัทฯ ก่อน พร้อมกับการปลดหลักประกันหุ้นของบริษัทเป้าหมายจ านวน 700,000 
หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 15.56 ของทุนช าระแล้วของบริษัทเป้าหมาย ที่ทางผู้ขายได้น ามาเป็นหลักประกันในการช าระคืนเงิน
มัดจ าแบบเรียกคืนได้ให้แก่บริษัทฯ ซึ่งเป็นส่วนที่นายธเนศ พานิชชีวะถืออยู่ ทั้งนี้นายธเนศ เป็นตัวแทนของ Wealth 
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Ventures ที่ยินยอมให้หุ้นจ านวนดังกล่าวเพื่อจ าน ากับบริษัทฯ เนื่องด้วยหุ้นของนายธเนศมิได้ติดจ าน าอยู่กับสถาบัน
การเงิน ทั้งนี้ ส าหรับการโอนหุ้นจ านวนประมาณ 290,527 หุ้น ให้แก่บริษัทฯ ก่อน ค านวณจากสัดส่วนของมูลค่าเงินมัดจ า
ที่ช าระแล้วทั้ง 2 งวด (68,040,000 บาท) เทียบกับมูลค่าเข้าซื้อหุ้นสามัญจ านวนไม่เกินร้อยละ 40 ของบริษัทเป้าหมาย
หรือไม่เกิน 1,800,000 หุ้น ที่มูลค่าราคาซื้อขายรวมทั้งส้ินประมาณ 421,549,400.29 บาท ซึ่งคิดเป็นในราคาหุ้นละ 
234.19 บาทต่อหุน้ ที่เป็นมูลค่าที่ตกลงกันภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้น อนึ่ง ราคาซื้อขายหุ้นท่ีคู่สัญญาตกลงกันได้มาจากการ
เจรจาและการตกลงระหว่างบริษัทฯ และผู้ขาย โดยพิจารณาก าหนดราคาซื้อขายด้วยวิธีคิดลดกระแสเงินสด ซึ่งทางบริษัทฯ 
มีความเห็นว่า วิธีคิดลดกระแสเงินสด เป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการประเมินมูลค่า ประกอบกับวิธีเปรียบเทียบต่าง ๆ ได้แก่ 
วิธีมูลค่าตามบัญชี วิธีปรับปรุงมูลค่าตามวิธีเปรียบเทียบกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกัน และกับบริษัทที่ประกอบ
ธุรกิจใกล้เคียงกัน (Market Comparable Approach) ซึ่งรายละเอียดปรากฏตามข้อ 1.7 เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่าส่ิง
ตอบแทน และเมื่อบริษัทฯ ช าระราคาซื้อขาย (งวดที่ 3) จ านวนเงินประมาณ 241,960,000 บาทแล้ว ผู้ขายจะโอนหุ้นที่ซื้อ
ขายขั้นต่ า (Minimum Sale Shares) ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 22.96 หรือเท่ากับจ านวนประมาณ 1,033,160 หุ้น โดยบริษัทฯ 
ต้องช าระราคาซื้อขาย (งวดที่ 3) ภายในวันท่ี 15 กันยายน 2563 (หรือวันอื่นใดที่คู่สัญญาได้ตกลงกัน) ซึ่งบริษัทฯจะมีสิทธิ
แต่งตั้งกรรมการ 1 ท่านเมื่อซื้อหุ้นสามัญของ Wealth Ventures ครบก าหนดขั้นต่ า 1,323,687 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 
29.42 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 

  ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ และ Wealth Ventures ได้ด าเนินการจนเงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมดได้บรรลุ
หมดแล้ว หากบริษัทฯไม่สามารถด าเนินการซื้อหุ้นสามัญของ Wealth Ventures ได้ขั้นต่ าจ านวน 1,323,687 หุ้น คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 29.42 ภายในวันที่ท าการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ครั้งที่ 1 จะด้วยสาเหตุเช่น เงินทุนไม่เพียงพอ หรือสาเหตุอื่น
ใดที่เป็นความผิดของบริษัทฯ ผู้ขายสามารถริบเงินมัดจ าจ านวน 68.04 ล้านบาท และบริษัทฯจะต้องโอนคืนหุ้นจ านวน 
700,000 หุ้นให้แก่นายธเนศ พานิชชีวะ และ 

(2) เมื่อบริษัทฯ ใช้สิทธิซื้อหุ้นที่ซื้อขายขั้นต่ า (Minimum Sale Shares) แล้ว บริษัทฯ อาจใช้สิทธิ (ก) ซื้อหุ้น
ที่อาจซื้อขาย (Option Shares) ไม่เกินร้อยละ 10.58 ของหุ้นในบริษัทเป้าหมาย เป็นจ านวนไม่เกิน 476,313 หุ้น ซึ่งบริษัทฯ 
สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นที่อาจซื้อขาย (Option Shares) ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ โดยบริษัทฯ จะพิจารณาจากกระแส
เงินสดของบริษัทฯ ณ วันใช้สิทธิซื้อหุ้นที่อาจซื้อขาย ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิแต่งตั้งกรรมการอีก 1 ท่านเมื่อซื้อหุ้นครบ 
1,800,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40.00 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว และ/หรือ (ข) สิทธิเรียกร้องในหนี้เงินกู้ในบริษัท
เปา้หมาย จ านวนไม่เกิน 138,450,599.71 บาท ตามสัญญากู้ยืมเงินของบริษัทเป้าหมาย กล่าวคือ มูลค่าของสิทธิเรียกร้อง
ที่บริษัทฯ จะได้มา จะเท่ากับจ านวนเงินท่ีบริษัทฯ ช าระให้แก่บริษัท Cleveland Universe Limited ซึ่งเป็นผู้ขายส าหรับการ
ซื้อขายสิทธิเรียกร้องในหนี้เงินกู้ดังกล่าว โดยบริษัทฯ สามารถใช้สิทธิซื้อสิทธิเรียกร้องในหนี้เงินกู้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
ก็ได้ ซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณาจากกระแสเงินสดของบริษัทฯ ณ วันใช้สิทธิซื้อสิทธิเรียกร้อง และหากบริษัทฯ ซื้อสิทธิเรียกร้อง
ในหนี้เงินกู้ดังกล่าว บริษัทฯ จะได้รับผลตอบแทนในอนาคตคือ ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมในอัตรารร้อยละ 3 ต่อปี โดยที่ดอกเบี้ยมี
การช าระทุกสิ้นปี โดยการลงทุน ในสิทธิเรียกร้องในหนี้เงินกู้ในบริษัทเป้าหมาย บริษัทฯ จะสามารถซื้อสิทธิเรียกร้องในหนี้
ได้ ก็ต่อเมื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเป้าหมายแล้ว 1,800,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 40.00 ของจ านวนหุ้นที่
ช าระแล้วของบริษัทเป้าหมาย ทั้งนี้บริษัทฯ ต้องช าระราคาค่าหุ้นที่อาจซื้อขายและสิทธิเรียกร้องตามจ านวนที่บริษัทฯ ใช้
สิทธ ิ(งวดที่ 4) ภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 

(ข) บริษัทฯ ได้มีการช าระเงินมัดจ าแบบเรียกคืนได้เป็นจ านวนรวมทั้งส้ิน 68,040,000 บาท โดยช าระครั้งที่ 1 
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงินจ านวน 42,000,000 บาท ภายใต้บันทึกความเข้าใจ เรื่องการลงทุนในบริษัท
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เป้าหมาย ฉบับลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อเข้าศึกษาสถานะของบริษัทเป้าหมาย และช าระครั้งที่ 2 เป็นเงินจ านวน 
26,040,000 บาท โดยบริษัทฯ ได้มีการช าระให้แก่ผู้ขาย ณ วันที่คู่สัญญาลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นและสิทธิเรียกร้องใน
หน้ีเงินกู้ (วันท่ี 25 พฤษภาคม 2563) เพื่อให้เกิดความแน่นอนในเงื่อนไขต่างๆ ของการเข้าท ารายการ และเพื่อป้องกันมิให้
ทางผู้ขายน าหุ้นของบริษัทเป้าหมายไปเสนอขายให้กับผู้อื่นในระหว่างที่บริษัทฯ ยังไม่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ให้เข้าท ารายการได้มารายการน้ี โดยเงินมัดจ าข้างต้นจะถือเป็นส่วนหนึ่งของราคาซื้อขาย หากมีการซื้อขายเกิดขึ้น อย่างไร
ก็ดี หากไม่มีการซื้อขายทรัพย์สินเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 มีมติไม่อนุมัติให้บริษัทฯ 
ท ารายการได้มารายการน้ีและเงื่อนไขบังคับก่อนไม่บรรลุผลส าเร็จ (1) ผู้ขายต้องโอนเงินมัดจ าแบบเรียกคืนได้งวดที่ 1 และ 
2 จ านวนรวมทั้งสิ้น 68,040,000 บาท คืนแก่บริษัทฯ ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายทราบว่าการซื้อขาย
ทรัพย์สินไม่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น เงื่อนไขบังคับก่อนไม่ส าเร็จ และ (2) บริษัทฯ จะไม่ได้รับดอกเบี้ย หรือค่าเสียโอกาสจากการ
วางเงินมัดจ าดังกล่าวแต่อย่างใด 

  อนึ่ง เมื่อมีการซื้อขายหุ้นท้ังหมดที่ผู้ขายถืออยู่ให้แก่บริษัทฯ แล้ว ผู้ขายจึงมีความประสงค์จะลดภาระผูกพัน
ที่มีอยู่กับบริษัทเป้าหมาย ผู้ขายจึงได้ก าหนดเป็นเงื่อนไขและข้อตกลงการซื้อขายหุ้นในครั้งนี้ว่า บริษัทฯ จะต้องรับซื้อสิทธิ
เรียกร้องในหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินของบริษัทเป้าหมายไปพร้อมกันด้วย เนื่องจากเมื่อมีการซื้อขายหุ้นท้ังหมดที่ผู้ขายถืออยู่
ให้แก่บริษัทฯ และผู้ขายขาดจากการเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทเป้าหมายแล้ว ผู้ขายไม่มีความประสงค์จะมีภาระผูกพันใด ๆ กับ
บริษัทเป้าหมายอีกต่อไป ผู้ขายจึงได้ก าหนดเป็นเงื่อนไขและข้อตกลงการซื้อขายหุ้นในครั้งนี้ว่า บริษัทฯ จะต้องรับซื้อสิทธิ
เรียกร้องในหนี้ตามสัญญากู้ยืมเงินของบริษัทเป้าหมายไปพร้อมกันด้วย ทั้งนี้ จากการเจรจาการซื้อขายดังกล่าว ทางบริษัท
ฯ อาจใช้สิทธิซื้อสิทธิเรียกร้องในหนี้เงินกู้ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ ซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณาจากกระแสเงินสดของบริษัทฯ ณ 
วันใช้สิทธิซื้อสิทธิเรียกร้อง โดยการลงทุนในสิทธิเรียกร้องในหนี้เงินกู้ในบริษัทเป้าหมาย บริษัทฯ จะสามารถซื้อสิทธิ
เรียกร้องในหนี้ได้ ก็ต่อเมื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเป้าหมายแล้ว 1,800,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 40.00 ของ
จ านวนหุ้นที่ช าระแล้วของบริษัทเป้าหมาย และหากบริษัทฯ ซื้อสิทธิเรียกร้องในหนี้เงินกู้ บริษัทฯ ในฐานะเสมือนผู้ให้กู้จะ
ได้รับเงินต้น ภายหลังบริษัทเป้าหมายช าระหนี้เงินกู้สถาบันการเงินหมดก่อน ซึ่งคาดว่าจะเป็นประมาณปี 2570 หรืออีก
ประมาณ 7 ปี นับจากวันที่ลงทุน หรือได้รับอนุมัติจากสถาบันการเงิน ส่วนผลตอบแทนในอนาคตที่จะได้รับคือ ดอกเบี้ย
เงินกู้ยืมในอัตราร้อยละ 3 ต่อป ีโดยที่ดอกเบี้ยมีการช าระทุกสิ้นปี 

(ค) สรุปสาระส าคัญของสัญญาซื้อขายหุ้นและสิทธิเรียกร้องในหน้ี ดังนี้ 

เร่ือง ข้อตกลง 
1. ทรัพย์สินที่ซือ้
ขาย  
(Sale Assets) 

(ก) หุ้นสามัญของผู้ขายในบริษัทเป้าหมาย คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 40 ของจ านวน
หุ้นทั้งหมดในบริษัทเป้าหมาย มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท โดยแบ่งออกเป็น 

1. หุ้นที่ซื้อขายขั้นต่ า (Minimum Sale Shares) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 29.42 ของหุ้นใน
บริษัทเป้าหมาย เป็นจ านวนไม่ต่ ากว่า 1,323,687 หุ้น 

2. หุ้นที่อาจซื้อขาย (Option Shares) ไม่เกินร้อยละ 10.58 ของหุ้นในบริษัท เป็น
จ านวนไม่เกิน 476,313 หุ้น โดยจ านวนหุ้นที่ซื้อขายส าหรับสัดส่วนนี้ อาจมีการ
เปล่ียนแปลงขึ้นอยู่กับแหล่งเงินทุนและจ านวนเงินลงทุนที่บริษัทฯ หามาได้  

(ข) สิทธิ เ รี ยกร้ อง ในหนี้ ของ เ งินกู้ ในบริษัท เป้ าหมาย  คิด เป็นจ านวนไม่ เกิน 
138,450,599.71 บาท ตามสัญญากู้ยืมเงินของบริษัทเป้าหมาย 

โดยสัดส่วนของจ านวนหุ้นที่อาจซื้อขาย (Option Shares) และสัดส่วนของมูลค่าสิทธิ



ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3  

29/102 

เร่ือง ข้อตกลง 
เรียกร้องในหน้ีเงินกู้จะขึ้นอยู่กับการใช้สิทธิซื้อของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีสิทธิซื้อไม่
ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ ซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณาจากกระแสเงินสดของบริษัทฯ ณ วัน
ใช้สิทธิซื้อสิทธิเรียกร้อง ทั้งนี้ การลงทุนในสิทธิเรียกร้องในหนี้เงินกู้ในบริษัทเป้าหมาย 
บริษัทฯ จะสามารถซื้อสิทธิเรียกร้องในหนี้ได้ ก็ต่อเมื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเป้าหมาย
แล้ว 1,800,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 40.00 ของจ านวนหุ้นที่ช าระแล้วของ
บริษัทเป้าหมาย 

2. ราคาซื้อขาย
ทรัพย์สินและ
วิธีการช าระเงนิ 
(Consideration and 
Payment) 
 

ราคาซื้อขายทรัพย์สิน เป็นเงินจ านวนทั้งสิ้นประมาณ 560,000,000 บาท 
(ก) ราคาหุ้นที่ซื้อขาย เป็นเงินจ านวนทั้งสิ้นประมาณ 421,549,400.29 บาท ส าหรับหุ้นที่
ซื้อขายขั้นต่ า (Minimum Sale Shares) ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 29.42 ของหุ้นในบริษัท
เป้าหมาย เป็นจ านวนไม่ต่ ากว่า 1,323,687 หุ้น และหุ้นที่อาจซื้อขาย (Option Shares) 
ไม่เกินร้อยละ 10.58 ของหุ้นในบริษัทเป้าหมาย เป็นจ านวนไม่เกิน 476,313 หุ้น  รวม
ทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 40 ของหุ้นบริษัทเป้าหมาย เป็นจ านวนไม่เกิน 1,800,000 หุ้น 
(ข) ราคาสิทธิ เรียกร้องในหนี้ เงินกู้ยืมที่ซื้อขาย เป็นเงินจ านวนทั้ง ส้ินประมาณ 
138,450,599.71 บาท 
วิธีการช าระราคาซื้อขายทรัพย์สนิโดยแบ่งออกเป็น 4 งวด ดงันี้ 
1. งวดที่ 1: เงินค่ามัดจ าแบบเรียกคืนได้ครั้งที่ 1 จ านวน 42,000,000 บาท โดยบริษัทฯ 

ช าระเงินจ านวนดังกล่าวให้แก่บริษัทเป้าหมายแล้วเมื่อวันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2563  ซึ่ง
รับในนามของผู้ขาย ตามบันทึกความเข้าใจ ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทเป้าหมาย ลง
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้ ตามรายละเอียดในสัญญาซื้อขายหุ้นได้ระบุว่าทาง
ผู้ขายคือ Cleveland หรือบุคคลท่ีผู้ขายก าหนด ได้รับเงินมัดจ าดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 

2. งวดที่ 2: เงินค่ามัดจ าแบบเรียกคืนได้ครั้งที่ 2 จ านวน 26,040,000 บาท โดยบริษัทฯ 
ได้ช าระให้แก่ผู้ขาย ณ วันท่ีคู่สัญญาลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นและสิทธิเรียกร้องใน
หน้ีเงินกู้ (กล่าวคือ ณ วันท่ี 25 พฤษภาคม 2563) 
โดยที่ เมื่อบริษัทฯ ได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 และ
เงื่อนไขบังคับก่อนบรรลุผลส าเร็จ ผู้ขายจะโอนหุ้นที่ซื้อขายขั้นต่ า (Minimum Sale 
Shares) ในมูลค่าเท่ากับเงินมัดจ าที่บริษัทฯ ช าระแล้ว 2 งวด (68,040,000 บาท) ซึ่ง
เท่ากับอัตราร้อยละ 6.46 ของหุ้นทั้งหมดของบริษัทเป้าหมายหรือคิดเป็นจ านวน
ประมาณ 290,527 หุ้น ให้แก่บริษัทฯ 

3. งวดที่ 3: ราคาซื้อขายทรัพย์สิน เป็นเงินจ านวนทั้งสิ้นประมาณ 241,960,000 บาท ซึ่ง
บริษัทฯ จะช าระ ณ วันที่ 15 กันยายน 2563 โดยที่ ผู้ขายจะโอนหุ้นที่ซื้อขายขั้นต่ า 
(Minimum Sale Shares) ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 22.96 หรือเท่ากับจ านวนประมาณ 
1,033,160 หุ้น ให้แก่บริษัทฯ 

4. งวดที่ 4: ราคาซื้อขายทรัพย์สิน เป็นเงินจ านวนทั้งสิ้นประมาณ 250,000,000 บาท ซึ่ง
บริษัทฯ จะช าระ ณ วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2563 โดยที่ บริษัทฯ อาจใช้สิทธิ (ก) ซื้อหุ้น
ที่อาจซื้อขาย (Option Shares) ไม่เกินร้อยละ 10.58 ของหุ้นในบริษัทเป้าหมาย เป็น
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เร่ือง ข้อตกลง 
จ านวนไม่เกิน 476,313 หุ้น  และ/หรือ (ข) สิทธิเรียกร้องในหนี้ เงินกู้ในบริษัท
เป้าหมาย จ านวนไม่เกิน 138,450,599.71 บาท ตามสัญญากู้ยืมเงินของบริษัท
เป้าหมาย ซึ่งบริษัทฯ จะพิจารณาจากกระแสเงินสดของบริษัทฯ ณ วันใช้สิทธิซื้อสิทธิ
เรียกร้อง ทั้งนี้ การลงทุนในสิทธิเรียกร้องในหนี้เงินกู้ในบริษัทเป้าหมาย บริษัทฯ จะ
สามารถซื้อสิทธิเรียกร้องในหนี้ได้ ก็ต่อเมื่อซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเป้าหมายแล้ว 
1,800,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 40.00 ของจ านวนหุ้นที่ช าระแล้วของ
บริษัทเป้าหมาย 

ทั้งนี้ หากไม่มีการซื้อขายทรัพย์สินเกิดขึ้น หรือในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่
อนุมัติให้เข้าท ารายการซื้อขายทรัพย์สินดังกล่าว หรือเงื่อนไขบังคับก่อนไม่บรรลุผลส าเร็จ
นัน้ ผู้ขายต้องโอนเงินมัดจ าแบบเรียกคืนได้งวดที่ 1 และ 2 คืนแก่บริษัทฯ ภายใน 1 เดือน 
นับจากวันที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายทราบว่าการซื้อขายทรัพย์สินไม่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น 
เงื่อนไขบังคับก่อนไม่ส าเร็จ 

3.วันท าการซื้อขาย
เสร็จสมบูรณ์ 
(Completion Date) 

1. วันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ ครั้งที่ 1 ณ วันที่ 15 กันยายน 2563 หรือวันอื่นใดที่
คู่สัญญาได้ตกลงกัน ส าหรับการซื้อขาย หุ้นที่ซื้อขายขั้นต่ า (Minimum Sale Shares) 
ร้อยละ 29.42 

2. วันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ ครั้งที่ 2 ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 หรือวันอื่นใดที่
คู่สัญญาได้ตกลงกัน ส าหรับการซื้อขาย หุ้นที่อาจซื้อขาย (Option Shares) ร้อยละ 
10.58 และสิทธิเรียกร้องในหนีเ้งินกู้ในบริษัทเป้าหมาย 

ทั้งนี้ ในกรณีท่ีบริษัทฯ และ Wealth Ventures ได้ด าเนินการจนเงื่อนไขบังคับก่อนทั้งหมด
ได้บรรลุหมดแล้ว หากบริษัทฯไม่สามารถด าเนินการซื้อหุ้นสามัญของ Wealth Ventures 
ได้ขั้นต่ าจ านวน 1,323,687 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29.42 ภายในวันที่ท าการซื้อขาย
เสร็จสมบูรณ์ครั้งที่ 1 จะด้วยสาเหตุเช่น เงินทุนไม่เพียงพอ หรือสาเหตุอื่นใดที่เป็น
ความผิดของบริษัทฯ ผู้ขายสามารถริบเงินมัดจ าจ านวน 68.04 ล้านบาท และบริษัทฯ
จะต้องโอนคืนหุ้นจ านวน 700,000 หุ้นให้แก่นายธเนศ พานิชชีวะ 

4. สิทธิเรียกร้อง
ค่าเสียหายกรณีที่
ผู้ขายผิดค ารับรอง 
(Warranty Claim 
and Limitation of 
Liability) 

หากผู้ขายผิดค ารับรอง เป็นเหตุให้บริษัทเป้าหมายเกิดความเสียหาย ผู้ขายจะต้อง
รับผิดชอบโดยความรับผิดรวมกันแล้วไม่เกินกว่าราคาซื้อขายทรัพย์สินทั้งหมด 

5. เงื่อนไขบังคับ
ก่อน (Condition 
Precedent) 

1. บริษัทฯ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ของบริษัทฯ 
และคณะกรรมการบริษัทฯ ในการซื้อขาย และรับโอนทรัพย์สินตามสัญญาซื้อขายหุ้น
และสิทธิเรยีกร้องในหน้ี และ/หรือ การด าเนินการอื่นใดภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นและ
สิทธิเรียกร้องในหนี้ ซึ่งธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของ 
NEWS เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ NEWS ต้องได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ NEWS ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ก่อน 
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เร่ือง ข้อตกลง 
ส าหรับการซื้อขายหุ้นและรับโอนสิทธิเรียกร้องในหนี้ดังกล่าวต่อไป 

2.  บริษัทเป้าหมายต้องได้รับความยินยอมจากธนาคารออมสิน เนื่องจากจะมีการ
เปล่ียนแปลงผู้ถือหุ้นของบริษัทเป้าหมาย ตามที่ระบุในสัญญากู้ยืมเงินระหว่างบริษัท
เป้าหมาย (ในฐานะผู้กู้) และธนาคารออมสิน (ในฐานะผู้ให้กู้ ) ฉบับลงวันที่ 13 
กุมภาพันธ์ 2559 ส าหรับจ านวนเงิน 220,000,000 บาท และฉบับลงวันที่ 27
สิงหาคม 2561 ส าหรับจ านวนเงิน 35,000,000 บาท (โดยธนาคารออมสิน จะใช้
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 60 วัน ในการพิจารณาให้ความยินยอมดังกล่าว) ซึ่งทางบริษัท
เป้าหมายอยู่ระหว่างการหารือและจัดเตรียมเอกสาร เพื่อขอความยินยอมจาก
ธนาคารออมสินและรอผลการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยคาดว่าจะ
ได้รับความยินยอมดังกล่าวก่อนวันที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ 

6. ข้อตกลง
ภายหลังธุรกรรม
เสร็จสมบูรณ ์

(Post-Completion 
Undertakings) 

1. คู่สัญญาตกลงจะร่วมกันแก้ปัญหา ในกรณีท่ีโรงแรมของบริษัทเป้าหมายให้บริการแก่
ลูกค้าไม่สอดคล้องกับรายละเอียดที่ระบุในใบอนุญาตประกอบธุรกิจบางประการ 
ทั้งนี้ หากบริษัทเป้าหมายต้องเสียค่าปรับด้วยเหตุดังกล่าว ผู้ขายมีหน้าที่รับผิดชอบ
แต่เพียงผู้เดียว 

2. ผู้ขายจะด าเนินการให้บริษัทเป้าหมายแก้ไขหนังสือสัญญาจ้างพนักงานและขอ้บงัคบั
การท างานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ที่มี
ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 5 พฤษภาคม 2562 เนื่องมาจากสิทธิประโยชน์ของพนักงานที่
ระบุในแบบของหนังสือสัญญาจ้างพนักงานและข้อบังคับการท างานของบริษัท
เป้าหมายนั้น ยังคงเป็นไปตามกฎหมายแรงงานฉบับเก่าอยู่ 

ทั้งนี้ ข้อตกลงภายหลังธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ (Post-Completion Undertakings) ที่ระบุ
ทั้ง 2 ข้อข้างต้นได้ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้นและสิทธิเรียกร้องในหนี้เป็นที่เรียบร้อย 
อย่างไรก็ดี ส าหรับความรับผิดอื่นใดที่เกิดขึ้นแก่บริษัทเป้าหมายก่อนหรือ ณ วันที่การซื้อ
ขายเสร็จสมบูรณ์ ผู้ขายมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว 

 (ง) การเข้าท าสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัทเป้าหมาย หากการซื้อการหุ้นในบริษัทเป้าหมายบรรลุผลส าเร็จ 
บริษัทฯ จะได้เข้าท าสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น 2 ฉบับตามล าดับการซื้อขายหุ้นในบริษัทเป้าหมาย โดยสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น 
ฉบับลงวันท่ีการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ ครั้งที่ 1 ส าหรับการซื้อขาย (กก) หุ้นที่ซื้อขายขั้นต่ า ในจ านวนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 29.42 
ส่วนสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น ฉบับลงวันท่ีการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ ครั้งที่ 2 ส าหรับการซื้อขาย (ขข) หุ้นที่อาจซื้อขาย ไม่เกิน
ร้อยละ 10.58 และ (คค) สิทธิเรียกร้องในหนี้เงินกู้ในบริษัทเป้าหมาย จ านวน 138,450,599.71 บาท ตามสัญญากู้ยืมเงิน
ของบริษัทเป้าหมาย โดยมีสรุปสาระส าคัญและ ความแตกต่างของสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นท้ังสองฉบับดังนี้ 

เร่ือง สัญญาระหว่างผู้ถือหุน้  
ฉบับลงวนัที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ 

ครั้งที่ 1 

สัญญาระหว่างผู้ถือหุน้ 
ฉบับลงวนัที่การซื้อขายเสร็จสมบูรณ์  

ครั้งที ่2  

1. จ านวน มีทั้งหมด 3 คน ซึ่งเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. (ผู้
ถือหุ้นเดิมของบริษัทเป้าหมาย) 2 คน และเสนอ

มีทั้งหมด 5 คน ซึ่งเสนอชื่อโดยผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. 
(ถือหุ้นเดิมของบริษัทเป้าหมาย) 3 คน และเสนอ
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คณะกรรมการ ชื่อโดยผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. (บริษัทฯ ) 1 คน ชื่อผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. (บริษัทฯ ) 2 คน 

2. กิ จ กา รที่ ต้ อ ง
ได้ รับการอนุมัติ
เป็นพิเศษจากผู้ถือ
หุ้น 

ไม่มี  กิจการที่ต้องได้รับการอนุมัติเป็นพิเศษจากผู้ถือ
หุ้น ได้แก่ 
(ก) การแก้ ไขข้ อบังคับ  และ /หรือหนัง สือ
บริคณห์สนธิของบริษัทฯ (รวมถึงการแก้ไข
วัตถุประสงค์ในการท าธุรกิจของบริษัท  
(ข) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ; 
(ค) การเปล่ียนแปลงโครงสร้างทุนของบริษัทฯ 
ร ว ม ถึ ง ก า ร อ อ ก หุ้ น ป ร ะ เ ภ ท อื่ น ใ ด 
นอกเหนือไปจากหุ้นสามัญของบริษัทฯ และการ
จัดสรรกลุ่มหุ้นที่ออกแล้วของบริษัทฯ ให้เป็นหุ้น
ประเภทอื่นที่ไม่ใช่หุ้นสามัญ 
(ง) การปรับโครงสร้าง การควบหรือรวมกิจการ
ของบริษัทฯ กับบริษัทอื่น 
(จ) การแปรสภาพของบริษัทฯ จากบริษัทจ ากัด
ให้เป็นบริษัทมหาชน; 
(ฉ) การหยุดกิจการชั่วคราว การเลิกกิจการ 
หรือการช าระบัญชีของบริษัทฯ 
(ช) การเปล่ียนแปลงองค์ประชุม และ/หรือ 
เงื่อนไขในการลงคะแนนเสียงหรือการลงมติ 
ส าหรับที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือ ที่ประชุมประชุม
คณะกรรมการ และ 
(ซ) การเปล่ียนแปลง หรือ แก้ไขกิจการที่ต้อง
ได้รับการอนุมัติเป็นพิเศษจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ 

3. ข้อจ ากัดการ
โอนหุ้น 

สัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นทั้ง 2 ฉบับมีข้อจ ากัดการโอนหุ้นที่เหมือนกัน กล่าวคือ ห้ามมิให้ผู้ถือหุ้นโอน
หุ้น (ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม) หรือสิทธิใด ๆ ในหุ้นให้แก่บุคคลใด ๆ ไม่ว่าเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งหรือ
ทั้งหมด เว้นแต่เป็นการโอนหุ้น ดังต่อไปนี้ 

(ก)  การโอนหุ้นท่ีได้รับความเห็นชอบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ถือหุ้นอีกลุ่มหน่ึง  
(ข) การโอนหุ้นของตนให้แก่ผู้ถือหุ้นรายอื่นในกลุ่มเดียวกัน 
(ค) การโอนหุ้นของตนให้แก่ผู้รับโอนท่ีเป็นเครือญาติ หรือผู้รับโอนท่ีเป็นบริษัทในเครือ 
ทั้งนี้  
(1) ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องการขายหุ้นของตนให้แก่บุคคลภายนอก คู่สัญญา

ฝ่ายที่ต้องการโอนน้ันจะต้องท าข้อเสนอขายหุ้นดังกล่าวให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายก่อน ทั้งนี้ การขายหุ้น
ดังกล่าวต้องเป็นปกติทางธุรกิจเสมือนท ารายการกับบุคคลภายนอก (arm’s length basis) และราคา
ขายหุ้นดังกล่าวต้องไม่ต่ ากว่าราคาซื้อขายที่ระบุในสัญญาซื้อขายหุ้นและสิทธิเรียกร้องในหนี้ (Right 
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of First Refusal) 
(2) ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. (ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทเป้าหมาย) ต้องการขายหุ้นทั้งหมดของตน

ให้แก่บุคคลภายนอก ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข.(บริษัทฯ) มีสิทธิในการร่วมขายหุ้น และขอให้ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. (ผู้
ถือหุ้นเดิมของบริษัทเป้าหมาย) นั้นตกลงกับบุคคลภายนอกดังกล่าว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. (บริษัทฯ) 
ได้ขายหุ้นทั้งหมดของตนให้แก่บุคคลภายนอกนั้นด้วย โดยราคาขายหุ้นดังกล่าวจะต้องเป็นราคา
เดียวกันกับที่ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. (ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทเป้าหมาย) จะได้รับช าระเงินจากบุคคลภายนอก 
และเป็นไปตามข้อก าหนดและเงื่อนไขเดียวกันกับที่บุคคลภายนอกตกลงกับผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. (ผู้ถือหุ้น
เดิมของบริษัทเป้าหมาย) (Tag Along Right)  

(3) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก.(ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทเป้าหมาย) ต้องการขายหุ้นทั้งหมดของตน
ให้แก่บุคคลภายนอก ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. (ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทเป้าหมาย) มีสิทธิให้ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. 
(บริษัทฯ) ร่วมขายหุ้นในส่วนที่ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. (บริษัทฯ) ถืออยู่ให้แก่บุคคลภายนอกด้วย โดยราคา
ขายหุ้นดังกล่าวจะต้องเป็นราคาเดียวกันกับที่ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. (ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทเป้าหมาย) จะ
ได้รับช าระเงินจากบุคคลภายนอก และเป็นไปตามข้อก าหนดและเงื่อนไขเดียวกันกับที่
บุคคลภายนอกตกลงกับผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. (ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทเป้าหมาย) อย่างไรก็ดี ราคาซื้อขาย
ดังกล่าวจะต้องไม่ต่ ากว่าราคาซื้อขายที่ก าหนดไว้ภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นและสิทธิเรียกร้องในหนี้
เงินกู้ของบริษัทเป้าหมาย (Drag Along Right) ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. (บริษัทฯ) ใช้สิทธิ Right of 
First Refusal ตามที่ระบุใน (1) กล่าวคือ ซื้อหุ้นทั้งหมดที่ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. (ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท
เป้าหมาย) ต้องการขายให้แก่บุคคลภายนอกมาเป็นของตน ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. (บริษัทฯ) ก็จะไม่ตกอยู่
ในบังคับของข้อ (3) เรื่อง Drag Along Right จากผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. (ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทเป้าหมาย) 
แต่อย่างใด 

    แม้ว่าในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. (บริษัทฯ)ต้องการขายหุ้นทั้งหมดของตนให้แก่ บุคคลภายนอก
นั้น จะไม่มีสิทธิในข้อ (2) และ (3) ข้างต้น เนื่องมาจากเป็นผู้ถือหุ้น ที่มีเสียงข้างน้อย อย่างไรก็ดี
ข้อตกลงในข้อ (2) และ (3) ข้างต้น ถือว่าเป็นข้อตกลงที่เป็นไปในทางปกติของข้อตกลงระหว่างผู้ถือ
หุ้นในบริษัททั่วไป ส าหรับบริษัทที่ประกอบไปด้วยผู้ถือหุ้น 2 กลุ่ม คือ ผู้ถือหุ้นที่มีเสียงข้างมาก และผู้
ถือหุ้นที่มีเสียงข้างน้อย เพราะนอกจากที่ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. (บริษัทฯ) มีสิทธิในการร่วมขายหุ้นของตน
กับบุคคลภายนอกที่ต้องการซื้อหุ้นของผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. ทั้งหมดนั้น (Tag Along Right) ในทาง
กลับกัน ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. ก็มีสิทธิให้ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. (บริษัทฯ) ร่วมขายหุ้นของตนให้แก่บุคคลภายนอก
ด้วย (Drag Along Right)  อย่างไรก็ดี  ราคาซื้อขายหุ้นที่บุคคลภายนอกจะซื้อจาก 
ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. (บริษัทฯ) นั้น จะต้องไม่ต่ ากว่าราคาซื้อขายที่ก าหนดไว้ภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้นและ
สิทธิเรียกร้องในหนี้เงินกู้ของบริษัทเป้าหมาย จึงท าให้บริษัทฯ ไม่เสียเปรียบในการขายหุ้นดังกล่าวแต่
อย่างใด  

 นอกจากนี้ ท่ีมาของการเข้าท ารายการนี้ เนื่องมาจาก (1) การท่ีบริษัทฯ มองเห็นถึงแนวโน้มผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
เนื่องจาก ธุรกิจสื่อเป็นธุรกิจที่มีความเส่ียงจากการพึ่งพิงบุคลากร จึงท าให้บริษัทฯ ต้องการลงทุนในธุรกิจที่มีสินทรัพย์ที่มี
ตัวตน และสามารถสร้างรายได้ที่แน่นอนและมั่นคงให้แก่บริษัทฯ ได้  (2) พื้นที่บริเวณบริษัทเป้าหมายนั้นเป็นพื้นที่ใน
โครงการการพัฒนาที่ดินบริเวณมักกะสันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน เมื่อโครงการ
ดังกล่าวด าเนินการเสร็จส้ิน ราคาห้องพักของบริษัทเป้าหมายมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นอีกอย่างมีนัยส าคัญเพราะพื้ นที่
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บริเวณนั้นได้รับการพัฒนาเช่นเดียวกัน ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นว่าการลงทุนในบริษัทเป้าหมายนั้น ถือเป็นการโอกาสที่ดีใน
การขยายการลงทุนในธุรกิจที่มีสินทรัพย์ถาวร เป็นการขยายขอบเขตของการประกอบธุรกิจและเพิ่มมูลค่าให้แก่ธุรกิจของ
บริษัทฯ เพื่อการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต 

1.3.2 สรุปขั้นตอนการด าเนินการในการเข้าท ารายการ 
 ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 ได้มีมติมอบอ านาจให้ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ จัดหาธุรกิจที่เหมาะสมส าหรับด าเนินงานแทนธุรกิจส่ือ เนื่องจากในเดือนสิงหาคม 2562 
บริษัทย่อยของบริษัทฯ คือ บริษัท สปริงนิวส์ เทเลวิชั่น จ ากัด ได้มีการยุติการด าเนินธุรกิจสื่อโทรทัศน์ จึงเห็นควรด าเนินการ
จัดหาธุรกิจใหม่เพื่อทดแทนธุรกิจส่ือที่ยุติการด าเนินธุรกิจไปดังกล่าว และเป็นการกระจายการลงทุนไปในธุรกิจอื่นเพิ่มเติม 
รวมถึงการพิจารณาการลงทุนในธุรกิจที่มีสินทรัพย์ถาวร เนื่องจาก ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ในกลุ่มธุรกิจผู้ผลิตส่ือ ซึ่งไม่มี
สินทรัพย์ถาวร และมูลค่าของธุรกิจพึ่งพิงจากความสามารถของบุคลากรเป็นหลัก จึงมีความเส่ียงในกรณีที่ บริษัทฯ ไม่
สามารถรักษาบุคลากรที่มีความสามารถไว้ได้ ท าให้บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความจ าเป็นในการพิจารณาการลงทุนในธุรกิจที่มี
สินทรัพย์ถาวรเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มมูลค่าของธุรกิจและลดความเส่ียงของมูลค่าธุรกิจที่พึ่งพิงจากความสามารถของบุคลากร
เป็นหลัก โดยบริษัทฯ ได้รับข้อเสนอการลงทุนมาหลายโครงการ โดยโครงการท่ีบริษัทฯให้ความสนใจมากที่สุดคือ โครงการ
ลงทุนในธุรกิจโรงแรม Mercure Makkasan ซึ่งเป็นของบริษัท เว็ลธ์ เวนเจอร์ส จ ากัด (Wealth Ventures) เนื่องจากบริษัทฯ 
เห็นว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยยังอยู่ในแนวโน้มที่ดี ซึ่งโรงแรมถือเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่ส าคัญ  อีกทั้ง 
และโรงแรม Mercure Makkasan ยังตั้งอยู่ในท าเลที่ดี โดยเฉพาะหากในอนาคต การด าเนินการโครงการสามสนามบิน 
โครงการรถไฟความเร็วสูง รวมทั้งโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มักกะสัน คอมเพล็กซ์ แล้วเสร็จ จะก่อให้เกิดประโยชน์
แก่โรงแรมอย่างมาก อีกทั้งลักษณะธุรกิจดังกล่าวยังสอดคล้องกับทางแผนธุรกิจของบริษัทฯ ที่จะกระจายการลงทุนไปใน
ธุรกิจอื่น ซึ่งรวมถึงพิจารณาการลงทุนในธุรกิจที่มีสินทรัพย์ถาวร นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีโอกาสที่จะได้ประโยชน์จากการใช้
สถานท่ีเพื่อจัดอบรมแก่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องของบริษัทในเครือต่าง ๆ เป็นต้น ทั้งนี้ สามารถสรุปขั้นตอนการด าเนินการในการ
เข้าท ารายการ ได้ดังนี้ 
ล าดับ
ที ่

วันที ่ ขั้นตอนการปฏิบตั ิ

1. 14 กุมภาพันธ ์2563 - บริษัทฯ ลงนามในบันทึกความเขา้ใจ เรื่อง การลงทุนใน Wealth Ventures 
โดยบันทึกความเข้าใจมีระยะเวลา 90 วัน (ถงึประมาณวันท่ี 15 พฤษภาคม 
2563)   
- บริษัทฯ วางเงินมัดจ า จ านวน 42.00 ล้านบาท (งวดที ่1) ให้แก่บริษัท
เป้าหมาย ทั้งนี้ ตามรายละเอยีดในสัญญาซื้อขายหุ้นได้ระบวุ่าทางผู้ขายคือ 
Cleveland หรือบุคคลท่ีผู้ขายก าหนด ได้รับเงินมัดจ าดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว  
- ลงนามในสัญญาจ าน าหุ้น กับนายธเนศ พานชิชวีะ ในการจ าน าหุน้ Wealth 

Ventures จ านวน 700,000 หุ้น เพื่อเป็นประกันการคืนเงินมัดจ า 
- บริษัทฯ เริ่มด าเนินการตรวจสอบข้อมูลด้านกฎหมาย บัญชแีละการเงิน และ
ทางภาษ ี

2. 8 พฤษภาคม 2563 - ลงนามในบันทึกความเข้าใจ เรื่อง การลงทุนใน Wealth Ventures ฉบับแก้ไข
เพิ่มเติมครั้งที่ 1  
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ล าดับ
ที ่

วันที ่ ขั้นตอนการปฏิบตั ิ

- ลงนามในสัญญาจ าน าหุ้น ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที ่1 เพื่อขยายระยะเวลา
ของบันทึกความเขา้ใจ และสัญญาจ าน าหุ้นออกไปถงึวันท่ี 30 มิถุนายน 
2563 

3. 22 พฤษภาคม 2563 - ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติอนุมตัิให้น าเสนอต่อท่ีประชมุผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมตัิให้บริษัทฯ เขา้ท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ในการซื้อหุ้น 
ไม่เกินร้อยละ 40 และสิทธิเรียกรอ้งในหนี้ของ Wealth Ventures 

4. 25 พฤษภาคม 2563 - ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นและสิทธิเรียกร้องในหนี ้
- บริษัทฯ วางเงินมัดจ า จ านวน 26.04 ล้านบาท (งวดที ่2) ให้แก่บญัชี 

Escrow ที่ผู้ขายก าหนด 

5. 11 มิถุนายน 2563 วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธเิข้าร่วมการประชุมวิสามญัผู้ถือหุน้ของบริษัท
ฯ ครั้งที่ 1/2563 (Record Date) 

6. 24 กรกฎาคม 2563 ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษทัฯ ครั้งที่ 1/2563 เพื่ออนุมัตวิาระดังนี ้
- การเขา้ท ารายการได้มาซึง่สินทรัพย์ ในการซื้อหุ้น และสิทธิเรียกรอ้งในหนี้
ของ Wealth Ventures 
- การเพิม่ทุนให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดมิ (Right Offering) 
- การเพิม่ทุนแบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate)  
กรณีผู้ถือหุ้นอนุมัติการเขา้ท ารายการ 
- หากผู้ถือหุ้นอนุมัติการเข้าท ารายการ จะมีการปลดจ าน าหุ้นจ านวน 

700,000 หุ้น ท่ีจ าน าโดยนายธเนศ พานิชชีวะ และ 
- บริษัทฯ จะได้รับการโอนหุ้นจ านวน 290,527 หุ้น จากผู้ขายคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 6.46 ของจ านวนหุ้นที่ช าระแล้วของบริษัทเป้าหมาย 

กรณีผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติการเข้าท ารายการ 
ผู้ขายจะด าเนินการช าระคืนเงินมัดจ าจ านวน 68.04 ล้านบาท คืนให้บริษัทฯ 
และบริษัทฯ จะโอนคืนหุ้นจ านวน 700,000 หุ้น ให้แก่นายธเนศ พานิชชีวะ 
ภายใน 1 เดือน 

7. 4 สิงหาคม 2563 ปิดสมุดทะเบยีน ผู้มีสิทธิได้เพิ่มทุนตามสัดส่วน (Right Offering)  

8. 20 – 26 สิงหาคม 2563 ระยะเวลาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วน (Right Offering) 
ระยะเวลาจองซื้อไม่น้อยกวา่ 5 วันท าการ 

9. 15 กันยายน 2563 
(หรือวันอื่นใดที่คู่สัญญาได้

ตกลงกัน) 

วันท่ีการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ ครัง้ที่ 1 
- ช าระเงินคา่หุ้น Wealth Ventures งวดที ่3 จ านวนประมาณ 241.96 ล้าน
บาท 
- รับโอนหุ้นสามัญของ Wealth Ventures จ านวนขั้นต่ าจ านวน 1,323,687 หุ้น 
คิดเป็นสัดส่วนขั้นต่ าร้อยละ 29.42 ของจ านวนหุ้นช าระแล้วของ Wealth 
Ventures (Minimum Sale Shares) 
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ล าดับ
ที ่

วันที ่ ขั้นตอนการปฏิบตั ิ

- โดยจ านวนขั้นต่ าดังกล่าว ได้รวมถึงจ านวนหุ้น 290,527 หุ้น หรือคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 6.46 ของจ านวนหุ้นที่ช าระแล้วของ Wealth Ventures ที่
บริษัทฯ จะได้รับโอน เมื่อผู้ถือหุ้นอนุมัติการเขา้ท ารายการ ณ วันประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
- ทั้งนี ้ในกรณีท่ีบริษัทฯ และ Wealth Ventures ได้ด าเนินการจนเงื่อนไขบังคับ
ก่อนทั้งหมดได้บรรลุหมดแล้ว หากบริษัทฯไม่สามารถด าเนินการซือ้หุ้น
สามัญของ Wealth Ventures ได้ขั้นต่ าจ านวน 1,323,687 หุ้น คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 29.42 ภายในวันที่ท าการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ครัง้ที่ 1 จะด้วย
สาเหตุเช่น เงินทุนไมเ่พียงพอ หรือสาเหตุอื่นใดที่เป็นความผิดของบริษัทฯ 
ผู้ขายสามารถริบเงินมดัจ าจ านวน 68.04 ล้านบาท และบริษัทฯจะต้องโอน
คืนหุ้นจ านวน 700,000 หุ้นให้แกน่ายธเนศ พานิชชีวะ 

10. 19 พฤศจิกายน 2563 
(หรือวันอื่นใดที่คู่สัญญาได้

ตกลงกัน) 

วันท่ีการซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ ครัง้ที่ 2 
- ช าระเงินคา่หุ้น Wealth Ventures งวดที ่4 จ านวนประมาณ 250.00  ล้าน
บาท (ขึ้นอยูก่ับแหล่งเงินทุนท่ีบริษัทฯ หาได้) โดยบริษัทฯ สามารถเลือกที่จะ
ซื้อเฉพาะหุ้นสามัญของบริษัทเปา้หมาย หรือซื้อทั้งหุ้นสามัญ และสิทธิ
เรียกร้องในหนี้ก็ได้ (แต่ต้องซื้อหุน้สามัญให้ครบร้อยละ 40 ของจ านวนหุ้นที่
ช าระแล้วก่อน) 
- รับโอนหุ้นสามัญของ Wealth Ventures จ านวนไม่เกิน 476,313 หุ้น คิดเป็น
สัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10.58 ของจ านวนหุ้นทีช่ าระแล้วของ Wealth 
Ventures (Option Shares) และโอนสิทธิเรียกร้องในหนีเ้งินกู้ จ านวนไม่เกิน 
138.45 ล้านบาท ตามสดัส่วนทีต่้องการ (ขึ้นอยูก่ับแหล่งเงินทุนท่ีบริษัทฯ หา
ได้) 

1.3.3 ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 
  โครงสร้างผู้ถือหุ้น ก่อนและหลังท ารายการ 

ล าดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น 
ก่อนท ารายการ หลังท ารายการ 
สัดส่วนการถือหุน้ สัดส่วนการถือหุน้ 

จ านวนหุ้น % จ านวนหุ้น % 
ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. 

1 นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ 1,556,330 34.58 1,556,330 34.58 
2 นายสุเทพ  

ศรีอินทราวานิช 
443,670 9.86 443,670 9.86 

3 นายธเนศ พานิชชีวะ 700,000 15.56 700,000 15.56 
4 บริษัท Cleveland 

Universe Limited 

1,800,000 40 - - 
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ล าดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น 
ก่อนท ารายการ หลังท ารายการ 
สัดส่วนการถือหุน้ สัดส่วนการถือหุน้ 

จ านวนหุ้น % จ านวนหุ้น % 
ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. 

5 บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค  
คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
(มหาชน) 

- - 1,800,000 40 

รวมทั้งหมด 4,500,000 100 4,500,000 100 

หมายเหตุ: 1/ นาย สุเทพ ศรีอินทราวานิชมีประสบการณด์้านโรงแรม ปัจจุบันเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในบริษัททีป่ระกอบธรุกิจ ด้าน
โรงแรม รีสอร์ท และภัตตาคารหลายแห่ง รวมถึงธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ 

2/ นายธเนศ พานิชชีวะ มีประสบการณ์ด้านโรงแรม ปัจจุบันเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในบริษัททีป่ระกอบธุรกิจ สนามกอล์ฟ 
ภัตตาคาร สนามเทนนิสและโรงแรม และธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์หลายแหง่ 

3/ข้อมูลของบริษัท Cleveland บริษัทจดทะเบียนที่ประเทศฮ่องกง เม่ือวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ด าเนินธุรกิจลงทุนใน
บริษัทต่างๆ (Holding Company) โดยมีผู้ถือหุ้นคือ Anchorman Limited เป็นบริษัทที่จ ากัดความรับผิดโดยหุ้น (company 
limited by shares) จัดตั้งขึ้นใน The British Virgin Island (BVI) และผู้มีอ านาจควบคุมสูงสุด (Ultimate Beneficial Owner) ของ 
Anchorman Limited คือ คุณ LOK TENG TENG DOROTHY ซึ่งเป็นนักธุรกิจชาวสิงคโปร ์

1.3.4 ประเภท และขนาดของรายการ 
 การเข้าท ารายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจ าหน่ายไป โดยมี
รายละเอียดการค านวณขนาดรายการซึ่งใช้ข้อมูลทางการเงินตามงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ ส าหรับไตรมาส  
1/2563 ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 ที่ผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ดังนี้ 

เกณฑ์การค านวณ  วิธีการค านวณ ขนาดรายการ 

1. เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ 
(“เกณฑ์ NTA”) 

= (NTA ของบริษัทที่จะซื้อหรือจะจ าหน่าย x 
สัดส่วนท่ีได้มาหรือจ าหน่ายไป)  x 100 / 
NTA ของบริษัทจดทะเบียน 

17.13% 

 = (227.66 x 40%) x 100 / 531.44 
 
 
 

2. เกณฑ์ก าไรสุทธิ = (ก าไรสุทธิจากการด าเนินงานของบริษัทที่
จะซื้อหรือจะจ าหน่าย x สัดส่วนท่ีได้มา
หรือจ าหน่ายไป) x 100 / ก าไรสุทธิหลังหัก
ภาษีของบริษัทจดทะเบียน 

ไม่สามารถค านวณตาม
เกณฑ์การค านวณนี้ ได้ 
เนื่องจากบริษัทที่จะซื้อมี
ก าไรสุทธิติดลบ 

3. เกณฑ์มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน  = มูลค่ารวมส่ิงตอบแทนที่จ่ายหรือได้รับ / 
 สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน 

85.92% 
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เกณฑ์การค านวณ  วิธีการค านวณ ขนาดรายการ 

 = 560.00 / 651.78  

4. เกณฑ์มูลค่าหลักทรัพย์ที่บริษัทออก
ให ้

= จ านวนหุ้นที่ออกเพื่อช าระค่าสินทรัพย์หรือ
ได้รับ x 100 / จ านวนหุ้นท่ีออกและช าระ
แล้วของบริษัทจดทะเบียน 

ไม่สามารถค านวณตาม
เกณฑ์การค านวณนี้ ได้ 
เนื่องจาก ไม่มีการออก
หลักทรัพย์ 

เกณฑ์สูงสุด  มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 85.92% 

หมายเหตุ : 1. การค านวณขนาดรายการที่ระบุข้างต้น ใช้ตัวเลขที่ปรากฏในงบการเงินรวมฉบับสอบทานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 
31 มีนาคม 2563 และงบการเงินตรวจสอบของบริษัท เว็ลธ์ เวนเจอร์ส จ ากัด สื้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
 2. มูลค่ารวมของทรัพย์สินที่ได้มา คือ ราคาซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เว็ลธ์ เวนเจอร์ส จ ากัด ที่ 0% จ านวนประมาณ 
421,549,400.29 บาท และราคาซื้อหนี้เงินกู้ของบริษัท เว็ลธ์ เวนเจอร์ส จ ากัด จ านวนประมาณ 138,450,599.71 บาท รวมเป็น
ประมาณ 560,000,000 บาท 

การเข้าท ารายการในครั้งนี้ มีขนาดของรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 85.92 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ 
ตามงบการเงินที่ตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ ส าหรับไตรมาส 1/2563 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ที่ผ่านการสอบทานจาก
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งเป็นขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทน และจัดเป็นรายการประเภทที่ 1  
ที่มีขนาดรายการสูงกว่าร้อยละ 50 แต่ต่ ากว่าร้อยละ 100 ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจ าหน่ายไป ดังนั้น บริษัทฯ จึงมี
หน้าที่แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พร้อมทั้ง
เปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และด าเนินการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นของ
บริษัทฯ เพื่อขออนุมัติการเข้าท ารายการดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ตามที่ประกาศเรื่องการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปก าหนด 

ทั้งนี้ หากรวมรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์รายการอื่นของบริษัทฯ ในช่วง 6 เดือนย้อนหลังได้แก่ การได้มาซึ่งหุ้น
สามัญของบริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จ ากัด (บริษัทย่อยทางอ้อม) ในสัดส่วนร้อยละ 20 ตามรายละเอียดที่ปรากฏ
ตามงบการเงินประจ าปี 2562 ของบริษัทฯ แล้ว จะท าให้รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ มีขนาดรายการรวมเท่ากับ
ร้อยละ 87.18 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน เปรียบเทียบกับสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ 

1.4 รายละเอียดของสินทรัพย์ที่ไดม้า 
1.4.1 สินทรัพย์ที่จะได้มา 

(ก) หุ้นสามัญของบริษัทเปา้หมาย จ านวนไม่เกิน 1,800,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 40 ของจ านวน
หุ้นทั้งหมดในบริษัทเปา้หมาย และ (ข) สิทธิเรียกร้องในหนี้เงินกูข้องบริษัทเปา้หมาย ไม่เกินจ านวน 138,450,599.71 บาท 
ตามสัญญากู้ยมืเงินของบริษัทเปา้หมาย โดยมีผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี โดยที่ดอกเบี้ยมกีารช าระ
ทุกส้ินปี 

 ทั้งนี้ ส าหรับหุ้นสามัญของบริษัทเป้าหมายที่บริษัทฯ จะได้มานั้น บริษัทฯ จ าเป็นต้องจ าน าหุ้นของบริษัท
เป้าหมายตามสัดส่วนการได้มาไม่เกินร้อยละ 40 ของหุ้นสามัญช าระแล้วของบริษัทเป้าหมายเพื่อเป็นหลักประกันให้แก่
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ธนาคารออมสินตามสัญญากู้เงิน 220,000,000 บาท ระหว่างบริษัทเป้าหมายในฐานะผู้กู้ และธนาคารออมสิน ในฐานะ
ผู้ให้กู้ ลงวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2559 และสัญญากู้เงิน 35,000,000 บาท ระหว่างบริษัทเป้าหมายในฐานะผู้กู้ และธนาคาร
ออมสิน ในฐานะผู้ให้กู้ ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2561 เนื่องจากสัญญากู้เงินทั้งสองฉบับได้ระบุเงื่อนไขให้บริษัทเป้าหมาย
ด าเนินการให้มีการจ าน าหุ้นร้อยละ 75 ของหุ้นในบริษัทเป้าหมาย เพื่อเป็นหลักประกันส าหรับเงินที่กู้ยืมดังกล่าว ดังนั้น 
บริษัทฯ จึงจ าเป็นต้องจ าน าหุ้นในบริษัทเป้าหมายตามสัดส่วนของหุ้นที่บริษัทฯ จะได้มาเช่นเดียวกัน  โดยปัจจุบัน อยู่
ระหว่างการรอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อนุมัติการเข้าท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และการยื่นเอกสารขอแก้ไข
เรื่องการเปล่ียนแปลงหุ้นที่น าไปจ าน าเพื่อเป็นหลักประกันให้แก่ธนาคารออมสิน 

1.4.2 ข้อมูลท่ัวไปของบริษัทเป้าหมาย 

ชื่อบริษัท : บริษัท เว็ลธ์ เวนเจอร์ส จ ากัด 
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการประเภทโรงแรม รีสอร์ทและหอ้งชุด 
ที่ตั้งบริษัท : 1599 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี 

 กรุงเทพมหานคร  
เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล  : 0105553026228 
วันจดทะเบียนบริษัท : 19 กุมภาพันธ์ 2553  
ทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว : 450,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน  

4,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท 

1.4.3 ผู้ถือหุ้นของบริษัทเปา้หมาย 
โครงสร้างผู้ถือหุ้น ก่อนและหลังท ารายการ 

ล าดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น 
ก่อนท ารายการ หลังท ารายการ 
สัดส่วนการถือหุน้ สัดส่วนการถือหุน้ 

จ านวนหุ้น % จ านวนหุ้น % 
1 นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ 1,556,330 34.58 1,556,330 34.58 

2 นายสุเทพ  
ศรีอินทราวานิช 

443,670 9.86 443,670 9.86 

3 นายธเนศ พานิชชีวะ 700,000 15.56 700,000 15.56 

4 บริษัท Cleveland 
Universe Limited 
 

1,800,000 40 - - 

5 บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค  
คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
(มหาชน) 

- - 1,800,000 40 

รวมทั้งหมด 4,500,000 100 4,500,000 100 

หมายเหตุ: 1/ นาย สุเทพ ศรีอินทราวานิชมีประสบการณด์้านโรงแรม ปัจจุบันเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในบริษัททีป่ระกอบธรุกิจ ด้าน
โรงแรม รีสอร์ท และภัตตาคารหลายแห่ง รวมถึงธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ 
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2/ นายธเนศ พานิชชีวะ มีประสบการณ์ด้านโรงแรม ปัจจุบันเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในบริษัททีป่ระกอบธุรกิจ สนามกอล์ฟ 
ภัตตาคาร สนามเทนนิสและโรงแรม และธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์หลายแหง่ 

3/ข้อมูลของบริษัท Cleveland บริษัทจดทะเบียนที่ประเทศฮ่องกง เม่ือวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ด าเนินธุรกิจลงทุนใน
บริษัทต่างๆ (Holding Company) 

1.4.4 คณะกรรมการของบริษัทเป้าหมาย 

 รายชื่อกรรมการก่อนท ารายการ 

ล าดับ รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 

1 นายชยัรัตน์ ขวัญปัญญา กรรมการ 
 รายชื่อกรรมการหลังท ารายการ 

ล าดับ รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 

1 นายชยัรัตน์ ขวัญปัญญา กรรมการกลุ่ม ก 
2 ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ก. จะเสนอชื่อบุคคลเพื่อการแตง่ตัง้

เป็นกรรมการบริษัทของบริษัทเปา้หมาย  
จ านวน 2 ท่าน 

กรรมการกลุ่ม ก 

3 
กรรมการกลุ่ม ก 

รวมเป็นกรรมการกลุ่ม ก ทั้งหมด 3 ท่าน 
4 ผู้ถือหุ้นกลุ่ม ข. หรือ บริษัทฯ จะเสนอชื่อบุคคล

เพื่อการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษทัของบริษัท
เป้าหมาย จ านวน 2 ท่าน 

กรรมการกลุ่ม ข 

5 
กรรมการกลุ่ม ข 

รวมเป็นกรรมการกลุ่ม ข ทั้งหมด 2 ท่าน 

1.4.5 ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทเป้าหมาย 
 บริษัทเป้าหมายมีการประกอบธุรกิจประเภทโรงแรม คือ โรงแรม เมอเคียว กรุงเทพ มักกะสัน ซึ่งจัดตั้งเป็นบริษัท
ตามกฎหมายไทย เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 เพื่อประกอบธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท และห้องชุด และได้รับใบอนุญาต
ส าหรับการด าเนินการประกอบกิจการโรงแรม เลขที่ 35/2560 (แบบ ร.ร. 2) เมื่อวันท่ี 7 เมษายน 2560 และบัตรส่งเสริมการ
ลงทุน (BOI Certificate) เลขที่ 1449/2557 จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 
ทั้งนี้ บริษัทเป้าหมายจดทะเบียนครั้งแรกชื่อ บริษัท แอลที เพ็นทาเคิล จ ากัด ได้จดทะเบียนเปล่ียนชื่อครั้งที่ 2 เป็นบริษัท อู
เบอะ จ ากัด เมื่อวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2554 และครั้งสุดท้ายเปล่ียนเป็น บริษัท เว็ลธ์ เวนเจอร์ส จ ากัด เมื่อวันที่ 17 กันยายน 
2556 โดยบริษัทมีมติพิเศษของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 ให้เพิ่มทุนของบริษัท
เป็น 450.00 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น 4,500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยโรงแรม เมอร์เคียว กรุงเทพ มักกะสัน 
เป็นโรงแรมระดับ 4 ดาว ท่ีมีจ านวนทั้งหมด 25 ชั้น รวมพื้นที่เท่ากับ 17,293 ตรม. ตั้งอยู่ที่ถนนก าแพงเพชร 7 มักกะสัน เขต
ราชเทวี กรุงเทพฯ โดยมีห้องพักให้บริการท้ังหมด 180 ห้อง และมีห้องประชุม 3 แห่งส าหรับรองรับการประชุมทางธุรกิจและ
กิจกรรมของบริษัท นอกจากนี้โรงแรมยังมีห้องอาหาร 3 แห่ง ได้แก่ เดอะ สเตชั่น (The Station) ซึ่งเปิดให้บริการตลอดวัน, 
เอ็ม ไวน์ เลาจน์ (M Wine Lounge)  ซึ่งมีไวน์ ค็อกเทล และอาหารจานอร่อยให้เลือกมากมาย และเดอะ พูล บาร์ (The 
Pool Bar) ที่อยู่ท่ามกลางสวนท่ีเขียวชอุ่มและทิวทัศน์ของใจกลางเมืองกรุงเทพอันสวยงาม 
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กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทเป้าหมายสรุปได้ดังนี ้

  
1.4.6  สรุปข้อมูลส าคัญทางการเงินของบริษัท  

หน่วย: ล้านบาท 

รายละเอียดงบก าไรขาดทุน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
รายได้จากการบริการ 81.98 130.76 135.15 
รายได้อื่น 0.40 0.53 0.15 

รวมรายได้ 82.38 131.28 135.30 
ต้นทุนบริการ (69.44) (88.30) (87.18) 
ค่าใช้จ่ายในการขาย (6.67) (9.95) (11.42) 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (78.67) (58.98) (58.91) 

รวมค่าใช้จ่าย (154.79) (157.23) (157.51) 
ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (72.41) (25.94) (22.21) 
ต้นทุนทางการเงิน (12.90) (14.23) (14.34) 
ภาษีเงินได้ - - - 

ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (85.31) (40.18) (36.55) 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตัดจ าหน่าย  38.74 44.94 45.24 

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่า
เสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย (EBITDA) 

(33.67) 19.00 23.03 

ทั้งนี้ Wealth Ventures มีรายได้ค่าบริการ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเท่ากับ 81.98 ล้านบาท 130.77 ล้านบาท 
และ 135.15 ล้านบาท ในปี 2560 – 2562 ตามล าดับ เนื่องจากโรงแรมมีอัตราการเข้าพัก (Occupancy Rate) เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องทุกปี จากร้อยละ 80.79 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 83.69 ในปี 2562 รวมถึงการเพิ่มขึ้นของงราคาห้องพักเฉล่ีย
ต่อห้อง (Average Daily Rate: ADR)  จากประมาณ 1,301 บาท/ห้อง ในปี 2560 เป็น 1,552 บาท/ห้อง ในปี 2562
นอกจากนี้ เมื่อเทียบอัตราส่วนต้นทุนบริการต่อรายได้จากการให้บริการน้อยลงอย่างเนื่อง เป็นผลจากการด าเนินงานและ
การจัดการท่ีดีของบริษัท 

China, 14% 

Thailand, 10% 

India, 9% Taiwan, 7% 

USA, 6% 

France, 5% 

Germany, 4% 
Great Britain, 

3% 
Hong Kong, 

3% 
Indonesia, 3% 

Others, 35% 

กลุ่มลูกค้าปี 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% 

กลุ่มลูกค้า 3 เดือน ปี 2563 
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และในปี 2563 เนื่องจากโรงแรมได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ท าให้ต้องมีการปิด
การให้บริการชั่วคราวตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563 ท าให้ไม่มีรายได้ในช่วงเวลาดังกล่าว และส่งผลให้รายได้จาก
การให้บริการในปี 2563 จะลดลงอย่างมีนัยส าคัญ ในขณะท่ีจะยังมีค่าใช้จ่ายพนักงานในช่วงที่ปิดการให้บริการ และส่งผล
ถึงผลก าไรของบริษัทที่จะน้อยลงจากผลกระทบดังกล่าว อย่างไรก็ตาม จากการปิดให้บริการชั่วคราวบริษัทจะยังสามารถ
ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายลงบางส่วนได้ ทั้งนี้ ภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อาจต้องใช้เวลา
ในการฟ้ืนฟูธุรกิจ 

หน่วย: ล้านบาท 

รายละเอียดงบแสดงฐานะการเงิน ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
สินทรัพย์    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 21.97 35.84  18.62  
เงินฝากธนาคารท่ีมีข้อจ ากัดใช ้ 12.11 11.13  10.09  
ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น 3.38 2.60  1.73  
สินค้าคงเหลือ 2.10 1.71  1.81  
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 58.66 50.33  44.93  
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 98.22 101.61  77.18  
อาคาร และอุปกรณ์ 818.94 775.90  732.10  
ลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้อง - -  -    
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ2 8.91 8.48  8.03  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 1.58 1.58  1.57  
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 829.44 785.97  741.70  
รวมสินทรัพย์ 927.66 887.58  818.88  
หน้ีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น    
เงินเบิกเกินบัญชี - 9.99  9.65  
เช็คจ่ายล่วงหน้า - -  3.83  
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินท่ีถึงก าหนดช าระภายในหนึ่งปี3 22.42 26.52  8.59  
เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น 73.88 6.66  6.41  
หน้ีสินหมุนเวียนอื่น 17.21 19.22  17.05  
รวมหนี้สินหมุนเวียน 113.50 62.38  45.54  
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน3 188.77 197.85  191.54  
เงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง 312.86 355.13  346.13  
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 501.63 552.97  537.66  
รวมหนี้สิน 615.13 615.35  583.20  
ทุนที่ออกและช าระแล้ว 450.00 450.00 450.00 
ก าไรสะสม (137.47) (177.77) (214.32) 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 312.53 272.23  235.68  
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 927.66 887.58  818.88  
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หมายเหตุ 1. งบการเงินปี 2560 – 2562 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีคือ นางสาวศุภร จุฑาประทีป ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขทะเบียน 9609 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์  
 2. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ เป็นใบอนุญาตส าหรับการด าเนินการประกอบกิจการโรงแรม (แบบ ร.ร. 2) ออกโดย
กรมการปกครอง 
 3. เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารโรงแรม และการตกแต่งภายใน 
 4. เงินกู้ยืมจากบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นเงินกู้ยืมจากผู้ถือหุ้น กล่าวคือ นายธรรศพลฐ์ แบเลเวล็ด์ และบรษิัท Cleveland 
Universe Limited ตามสัญญากู้ยืมเงิน ฉบับแก้ไข ระหว่างบริษทัเป้าหมายและนายธรรศพลฐ์ แบเลเวล็ด์ ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 
2563 และสัญญากู้ยืมเงินระหว่างบรษิัทเป้าหมายและบรษิัท Cleveland Universe Limited ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 

1.4.7 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ขาย 
ชื่อบริษัท : บริษัท Cleveland Universe Limited 
ประเภทธุรกิจ : เป็นบริษัทโฮลดิ้ง (Holding Company) ที่มีการประกอบธุรกิจโดยมี

รายได้จากการลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ โดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น 
ที่ตั้งบริษัท :  Room 2101, Hongkong Trade Centre, 161-7 ถนน Des Voeux 

Central Hong Kong  
เลขที่ทะเบียนนิติบุคคล  : 2917959 
วันจดทะเบียนบริษัท : 24 กุมภาพันธ์ 2563 
ทุนจดทะเบียนและช าระแล้ว : 1 ดอลลาร์สหรัฐ แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 1 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์

สหรัฐ 

1.4.8 ผู้ถือหุ้นของผู้ขาย 

ล าดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จ านวนหุ้น ร้อยละ 

1 Anchorman Limited1/ 1 100.00 
 รวม 1 100.00 

หมายเหตุ 1/ Anchorman Limited เป็นบริษัทที่จ ากัดความรับผิดโดยหุ้น (company limited by shares) จัดตั้งขึ้นใน The 
British Virgin Island (BVI) 

1.4.9 ผู้ถือหุ้นของ Anchorman Limited 
 ผู้มีอ านาจควบคุมสูงสุด (Ultimate Beneficial Owner) ของ Anchorman Limited คือ คุณ LOK TENG TENG 
DOROTHY ซึ่งเป็นนักธุรกิจชาวสิงคโปร์  
 ทั้งนีก้รรมการ ผู้ถือหุ้น และผู้มีอ านาจควบคุมของ Anchorman Limited ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย 

1.4.10 คณะกรรมการของบริษัทผู้ขาย 
ล าดับ รายชื่อกรรมการ ต าแหน่ง 

1 Tan Lian Kiow กรรมการ 
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1.5 มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน 
มูลค่ารวมของส่ิงตอบแทนส าหรับการลงทุนในบริษัทเป้าหมายนั้น รวมเป็นมูลค่าทั้งส้ินประมาณ 560,000,000 

บาท โดยมีรายละเอียดการเข้าลงทุนดังต่อไปนี้  
(ก) บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเป้าหมาย จ านวนไม่เกิน 1,800,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 

40 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดในบริษัทเป้าหมาย จากบริษัท Cleveland Universe Limited ในราคาซื้อขายรวมทั้งส้ินประมาณ  
421,549,400.29 บาท และ  

(ข)  บริษัทฯ จะเข้าซื้อสิทธิเรียกร้องในหนี้เงินกู้ของบริษัทเป้าหมาย ตามสัญญากู้ยืมเงินของบริษัทเป้าหมาย  
จากบริษัท Cleveland Universe Limited ซึ่งคิดเป็นราคาซื้อขายรวมทั้งส้ินไม่เกิน 138,450,599.71 บาท 

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 บริษัทฯ ได้มีการช าระเงินมัดจ าแบบเรียกคืนได้ครั้งที่ 1 เป็นจ านวนทั้งส้ิน 
42,000,000 บาท ภายใต้บันทึกความเข้าใจ เรื่องการลงทุนในบริษัทเป้าหมาย ฉบับลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่าง
บริษัทฯ และบริษัทเป้าหมาย เพื่อเข้าศึกษาสถานะกิจการของบริษัทเป้าหมาย และ บริษัทฯ ได้มีการช าระเงินมัดจ าแบบ
เรียกคืนได้ครั้งที่ 2 เป็นจ านวนทั้งสิ้น 26,040,000  บาท โดยบริษัทฯ จะช าระ ณ วันท่ีคู่สัญญาลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น
และสิทธิเรียกร้องในหน้ี (วันท่ี 25 พฤษภาคม 2563) รวมเป็นเงินมัดจ าแบบเรียกคืนได้ทั้งส้ิน 68,040,000 บาท  

ทั้งนี้ผู้ขายได้น าหุ้นของบริษัทเป้าหมายจ านวน 700,000 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 15.56 ของทุนช าระแล้วของ
บริษัทเป้าหมาย มาเป็นหลักประกันในการช าระคืนเงินมัดจ าแบบเรียกคืนได้ให้แก่บริษัทฯ ซึ่งมีมูลค่ายุติธรรมเท่ากับ 
168.62 – 201.29 ล้านบาท ตามการประเมินมูลค่าด้วยวิธีได้แก่ วิธีคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) ที่
ปรากฏรายละเอียดอยู่ในข้อ 1.7 เกณฑ์ที่ใช้ในการก าหนดมูลค่าส่ิงตอบแทนของที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งมีมูลค่าเป็น 2.5 - 
3.0 เท่าของมูลค่าเงินมัดจ าแบบเรียกคืนได้ทั้งหมด  

อย่างไรกด็ี หากที่ประชมุวิสามญัผู้ถือหุน้ ครั้งที่ 1/2563 ไม่อนุมัติใหท้ ารายการในครั้งนี้ หรือไม่มีการซื้อขาย
ทรัพย์สินเกิดขึ้น โดยที่ไมใ่ชค่วามรับผิดของบริษัทฯ เช่น เงื่อนไขบังคับก่อนไม่บรรลุผลส าเร็จ (1) ผู้ขายต้องโอนเงินมดัจ า
แบบเรียกคืนไดง้วดที่ 1 และ 2 จ านวนรวมทั้งส้ิน 68,040,000 บาท คืนแก่บริษัทฯ ภายใน 1 เดือน นับจากวันท่ีคู่สัญญาทัง้
สองฝ่ายทราบว่าการซื้อขายทรัพย์สินไม่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น เงื่อนไขบังคับก่อนไม่ส าเร็จ และ (2) บริษัทฯ จะไม่ได้รับ
ดอกเบี้ย หรือคา่เสียโอกาสจากการวางเงินมดัจ าดังกล่าวแต่อยา่งใด 

1.6 มูลค่าของสินทรัพยท์ี่จะได้มา 
มูลค่ารวมของสินทรัพย์ที่บริษัทฯ ได้มาเป็นจ านวนทั้งส้ินประมาณ 560,000,000 บาท โดยสินทรัพย์ที่บริษัทฯ 

ได้มา คือ (ก) หุ้นสามัญของบริษัทเป้าหมาย จ านวนไม่เกิน 1,800,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 40 ของจ านวนหุ้น
ทั้งหมดในบริษัทเป้าหมายเป็นมูลค่าประมาณ  421,549,400.29 บาท และ (ข) สิทธิเรียกร้องในหนี้เงินกู้ของบริษัท
เป้าหมาย ตามสัญญากู้ยืมเงินของบริษัทเป้าหมาย เป็นมูลค่า ประมาณ 138,450,599.71 บาท โดยมีผลตอบแทนเป็น
ดอกเบี้ยที่อัตราร้อยละ 3 ต่อป ีโดยที่ดอกเบี้ยมีการช าระทุกสิ้นปี 

1.7 เกณฑท์ี่ใช้ในการก าหนดมูลคา่สิ่งตอบแทน 
มูลค่าส่ิงตอบแทนเป็นมูลค่าที่ได้จากการเจรจาต่อรองระหว่างบริษัทฯ กับผู้ขาย โดยบริษัทฯ ได้พิจารณาและ

วิเคราะห์จากแผนธุรกิจในอนาคตของบริษัทเป้าหมาย รวมทั้งพิจารณาและอ้างอิงผลจากการด าเนินการตรวจสอบกิจการ 
(Due Diligence) ของบริษัทเป้าหมาย โดยส าหรับหลักการของการพิจารณาก าหนดราคามูลค่าเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท
เป้าหมาย จ านวนไม่เกิน 1,800,000 หุ้น จากบริษัท Cleveland Universe Limited ในราคาซื้อขายรวมทั้งส้ินประมาณ  
421,549,400.29  บาท ทางบริษัทฯ ได้พิจารณามาจากการประเมินมูลค่าหุ้นของกิจการด้วยวิธีการต่าง ๆ ได้แก่ วิธีมูลค่า
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ตามบัญชี วิธีปรับปรุงมูลค่าตามวิธีเปรียบเทียบกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจใกล้เคียงกัน และวิธีคิดลดกระแสเงินสด ซึ่งทาง
บริษัทฯ มีความเห็นว่า วิธีคิดลดกระแสเงินสด เป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการประเมินมูลค่า เนื่องจาก เป็นวิธีที่ค านึงถึงผล
การด าเนินงานในอดีต แผนธุรกิจ สภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่แสดงถึงความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดใน
อนาคต ซึ่งบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงผลประกอบการในอดีต และสัดส่วนรายได้ และมีความเห็นว่า ผลการด าเนินงานในอดีต 
เป็นผลการด าเนินงานที่ยังไม่ดึงศักยภาพของโรงแรมออกมาใช้อย่างเต็มที่ เนื่องจากมีอัตราการใช้บริการห้องอาหารและ
ห้องประชุมสัมมนาค่อนข้างต่ า และมีสัดส่วนรายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม รายได้ค่าห้องประชุมค่อนข้างต่ าเมื่อ
เทียบกับโรงแรมเทียบเคียงในอุตสาหกรรม ซึ่งบริษัทเป้าหมายมีสัดส่วนรายได้ดังนี้ รายได้จากการให้บริการห้องพัก ร้อยละ 
69.40 รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม ร้อยละ 24.37 รายได้ค่าห้องประชุมเพื่อจัดอบรมสัมมนา ร้อยละ 4.88 และ
รายได้อื่นๆ ร้อยละ 1.35 ทางบริษัทฯ จึงได้ปรึกษาหารือ และประชุมถึงแนวทางการบริหารโรงแรม รวมไปถึงแผนธุรกิจใน
อนาคต ซึ่งการประเมินมูลค่าโรงแรม เมอเคียว กรุงเทพ มักกะสัน จึงอ้างอิงถึงแผนธุรกิจของโรงแรมเป็นหลัก รวมถึงน าผล
ประกอบการในอดีตมาพิจารณา และยังรวมถึงข้อมูลจากอุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเที่ยวด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้
ว่าจ้างบริษัท โอไรอ้อน แอ๊ดไวเซอรี่ จ ากัด เพื่อเป็นท่ีปรึกษาการเงินในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของบริษัทเป้าหมาย โดยมี
สมมติฐานการประเมินมูลค่า ดังนี้ 

1.7.1 สมมติฐานด้านรายได้ บริษัทเป้าหมายมีรายได้หลักทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่ รายได้จากการให้บริการห้องพัก 
รายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม รายได้ค่าห้องประชุมเพื่อจัดอบรมสัมมนา และรายได้อื่น ๆ โดยตามแผนธุรกิจใหม่
ของโรงแรม มีแผนที่จะเพิ่มสัดส่วนรายได้ของอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงรายได้จากห้องประชุมสัมมนาเพิ่มขึ้น โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 ก. สมมติฐานรายได้ค่าห้องพัก  
 กก) มีราคาห้องพักเท่ากับประมาณ 1,850 – 2,500 บาทต่อคืน อ้างอิงจากราคาขายห้องพักในปัจจุบัน และ
มีอัตราเติบโตร้อยละ 4.00 – 5.00 ต่อปี อ้างอิงจาก อัตราการเติบโตของค่าห้องพักที่ขายได้เฉล่ียของสถานพักแรมในภาค
กลาง ในช่วง 4 – 5 ปี ย้อนหลังจากปี 2562 มีอัตราการเติบโตเฉล่ีย (CAGR) ประมาณร้อยละ 5.10 - 5.90 ต่อปี (อ้างอิง : 
ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วันที่ 31 มี.ค. 2563) และเมื่อพิจารณาสมมติฐานการเติบโตที่ร้อยละ 15.00 ต่อปี ในช่วงปี 
2569 – 2572 ซึ่งคาดว่าโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (สุวรรณภูมิ – ดอนเมือง – อู่ตะเภา) จะแล้วเสร็จ ซึ่ง
พื้นที่บริเวณสถานีมักกะสันจะถูกพัฒนาเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ครอบคลุมพื้นที่กว่า 150 ไร่ เพื่อเป็น
ศูนย์กลางเชื่อมโยงของ 3 สนามบิน และรองรับผู้ใช้บริการต่าง ๆ ทั้งนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจที่จะเดินทางเข้ามาใน
ประเทศไทย ท าให้พ้ืนท่ีบริเวณสถานีมักกะสันเป็นพ้ืนท่ีที่มีศักยภาพในการเติบโตและพัฒนาสูงมากในอนาคตอันใกล้ และ
เนื่องจากในปัจจุบันราคาห้องพักของโรงแรมนั้นต่ ากว่าราคาห้องพักเฉล่ียของโรงแรมคู่เทียบในระดับเดียวกันที่อยู่ใน
บริเวณใกล้เคียง การเติบโตที่ร้อยละ 15.00% ในช่วงระหว่างปี 2569 – 2572 จะท าให้ราคาห้องพักของโรงแรมปรับตัว
เพิ่มขึ้นไปอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับราคาห้องพักเฉล่ียของโรงแรมคู่เทียบ ซึ่งสมมติฐานการเติบโตอ้างอิงจากอัตราการ
เติบโตของราคาที่ดินเปล่าตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่ก าลังมีแผนในการพัฒนา เฉล่ียย้อนหลัง 5 ปี จากปี 
2560 ซึ่งมีการเติบโตประมาณร้อยละ 24.60 ต่อปี (อ้างอิง : ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์) โดยได้
มีการปรับอัตราการเติบโตลดลงเพื่อให้ตั้งอยู่บนหลักการความระมัดระวัง (Conservative) 
  ขข) มีสมมติฐานอัตราผู้เข้าพักในปี 2563 ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 จึงมีอัตราผู้เข้าพัก
อยู่ที่ร้อยละ 10.57 ซึ่งเป็นอัตราการเข้าพักที่เกิดขึ้นจริงในช่วง ม.ค. - มี.ค. 63 ที่ผ่านมาน ามาเฉล่ียเป็นอัตราผู้เข้าพักทั้งปี 
ก่อนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 เพื่อให้ตั้งอยู่บนหลักการความระมัดระวัง (Conservative) และในปี 2564 
เป็นต้นไป มีอัตราผู้เข้าพักเริ่มต้นที่ร้อยละ 84.58 และเติบโตจนมีอัตราผู้เข้าพักสูงสุดที่ร้อยละ 89.83 อ้างอิงจากอัตราผู้เข้า
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พักในอดีต ซึ่งต่ ากว่าอัตราการเติบโตของการเข้าพักของสถานพักแรมในภาคกลาง ย้อนหลัง 4 – 5 ปี (อ้างอิง : กอง
เศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)  
 ข. สมมติฐานรายได้จากการขายอาหารและเครื่องดื่ม มีการแบ่งกลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่มลูกค้าในโรงแรมและกลุ่ม
ลูกค้าภายนอก และมีอัตราการใช้บริการแตกต่างกันไปตามประเภทห้องอาหารที่ให้บริการและมื้ออาหาร โดยห้องอาหาร
หลักของโรงแรมมีอัตราการใช้บริการอยู่ระหว่างร้อยละ 63.00 – 71.00 ของจ านวนผู้ใช้บริการห้องพัก และมีค่าใช้จ่ายเฉล่ีย
ต่อหัวประมาณ 190 – 400 บาท 
 ค. สมมติฐานรายได้จากห้องประชุมสัมมนา มีสมมติฐานจ านวนผู้ใช้บริการในปี 2563 ซึ่งมีผลกระทบจาก
สถานการณ์ Covid-19 เฉล่ียประมาณเดือนละ 300 คน ซึ่งคิดเป็น Utilization rate เท่ากับร้อยละ 0.71 – 2.68 และในปี 
2564 เป็นต้นไป มีสมมติฐานจ านวนผู้ใช้บริการเฉล่ียประมาณเดือนละ 2,500 คน และเติบโตจนสูงสุดที่ 5,000 คนต่อเดือน 
ซึ่งคิดเป็น Utilization rate สูงสุดที่ร้อยละ 14.29 – 38.57 ตลอดระยะเวลาประมาณการ และมีค่าบริการเฉล่ียต่อหัว
ประมาณ 600 – 1,000 บาท  
 ง. สมมติฐานรายได้อื่น เช่น รายได้ค่าซักรีด รายได้ค่า Service Charge รายได้เบ็ดเตล็ด คิดเป็นสัดส่วน
ประมาณร้อยละ 9.00 – 10.00 ของรายได้รวม 

1.7.2 สมมติฐานด้านต้นทุนและค่าใช้จ่าย บริษัทเป้าหมาย มีต้นทุนแบ่งเป็น ต้นทุนคงที่ เช่น ต้นทุนพนักงาน ต้นทุนการ
ดูแลสถานท่ี ค่าเส่ือมราคา และต้นทุนแปรผัน เช่น ต้นทุนค่าอาหารและเครื่องดื่ม คิดเป็นร้อยละ 27.00 – 34.00 ของรายได้
จากอาหารและเครื่องดื่ม ต้นทุนค่าบริการห้องประชุมสัมมนา คิดเป็นร้อยละ 27.00 ของรายได้ค่าบริการห้อง
ประชุมสัมมนา และมีค่าอุปกรณ์ในห้องพัก ค่าซักรีด ค่าสาธารณูปโภค และค่าธรรมเนียมของ Accor รวมต้นทุนทั้งหมด 
36.21 ล้านบาท ในปี 2563 และ 140.11 ล้านบาทในปี 2564 และมีต้นทุนคงที่เติบโตตามอัตราเงินเฟ้อตลอดระยะเวลา
การประมาณการ ในส่วนของค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายการตลาด ค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่าซ่อมแซมและบ ารุงรักษา ค่า
ประกันภัย และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด รวมค่าใช้จ่าย 31.45 ล้านบาท ในปี 2563 และ 95.58 ล้านบาทในปี 2564 และเติบโต
ตามอัตราเงินเฟ้อตลอดระยะเวลาการประมาณการจากสมมติฐานด้านรายได้ ต้นทุน และค่าใช้จ่ายข้างต้น สามารถสรุป
เป็นรายได้รวม ต้นทุนรวม ค่าใช้จ่ายรวม ก าไรสุทธิ และ EBITDA ได้ดังนี้ 

 ข้อมูลอดีต ประมาณการ 

 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 – 2572 /1 2573 – 2587 2588 2 

รายได้ 135.42 29.65 211.13 237.92 265.22 292.34 314.30 347.62 – 471.61 494.59 – 920.97 79.70 

ต้นทุนและค่าใช้จา่ย (111.94) (39.75) (140.11) (153.68) (164.99) (176.53) (186.43) (198.58) – (244.69) (254.72) – (437.22) (39.71) 
ก าไรสุทธิ (36.07) (77.02) 5.51 29.52 50.52 67.25 72.41 84.03 – 164.67 176.21 – 372.03 32.36 
EBITDA 23.47 (10.09) 71.02 84.24 100.23 115.81 127.87 149.03 – 226.92 239.88 – 483.75 41.99 

หมายเหตุ 1. ช่วงที่มีการปรับอัตราการเติบโตของราคาห้องพักเนื่องมาจากการพัฒนาโครงการที่ดินมักกะสัน 150 ไร่ ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน 

  2. เป็นปีประมาณการสุดท้ายของสัญญาเช่ากรรมสิทธิ์ที่ดิน ซึ่งหมดอายุสัญญาในวันที่ 31 ม.ค. 2588 

1.7.3 สมมติฐานด้านเงินทุนหมุนเวียน มีสมมติฐานระยะเวลาเก็บหนี้ 6.65 วัน ระยะเวลาหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ 
47.63 วัน (ระยะเวลาหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ ค่อนข้างนาน เนื่องมาจากระยะเวลาการเก็บตุนวัตถุดิบอาหาร เครื่องดื่ม 
และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ส าหรับแขกที่มาพัก เช่น รองเท้า หวี อุปกรณ์อาบน้ า เป็นต้น ที่ทางบริษัทเป้าหมายต้อง
ส่ังตามขั้นต่ าตามนโยบายของทาง Supplier ที่ก าหนด) และ ระยะเวลาช าระหนี้ 60 วัน อ้างอิงจากข้อมูลในอดีตและ
นโยบายของบริษัทเป้าหมาย 
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1.7.4 สมมติฐานอัตราคิดลด อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 2.36 เท่า ตามงบการเงินตรวจสอบปี 2562 อัตรา
ผลตอบแทนที่ไม่มีความเส่ียง (Risk Free Rate) 15 ปี ผลตอบแทนการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET Index) เฉล่ีย
ย้อนหลัง 30 ปี และ Leveraged Beta ที่อ้างอิงจาก Unleveraged Beta ของบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงแรม เฉล่ียย้อนหลัง 
5 ปี ได้อัตราคิดลด ร้อยละ 8.0  

1.7.5 สมมติฐานอื่นๆ ได้แก่ สมมติฐานอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน อ้างอิงตามอัตราดอกเบี้ยในสัญญา
จริง  

 จากสมมติฐานข้างต้น สามารถสรุปมูลค่าประเมินส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทเป้าหมายในกรณีโรงแรมเปิด
ให้บริการตามปกติในสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งรวมผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 จากการคิดลดกระแสเงินสดใน
ระยะเวลาที่เช่ากรรมสิทธิ์ท่ีดิน ด้วยอัตราคิดลดร้อยละ 8.00 และปรับเพิ่มขึ้นและลดลงร้อยละ +/- 0.5 เพื่อสะท้อนถึงความ
อ่อนไหวของสมมติฐาน และไม่มี Terminal Value ได้ผลการประเมินมูลค่าส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1,076.38 – 1,287.04 
ล้านบาท หรือคิดเป็นมูลค่าตามสัดส่วนการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเป้าหมายที่ร้อยละ 40 เท่ากับ 430.55 – 514.81  
ล้านบาท 

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้พิจารณามูลค่าทรัพย์สินของบริษัทเป้าหมายจากการประเมินของผู้ประเมินทรัพย์สิน โดย
บริษัทฯ ได้ว่าจ้างผู้ประเมินอิสระท่ีได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
จ านวน 2 บริษัท ได้แก่ (1) บริษัท ฟาสท์ แอนด์ แฟร์ แวลูเอชั่น จ ากัด ประเมินมูลค่าทรัพย์สินของบริษัทเป้าหมายด้วยวิธี
รายได้ แบบคิดลดกระแสเงินสด ได้มูลค่ากิจการ 1,724.06 ล้านบาท บนสมมติฐานไม่มีผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-
19 และ (2) บริษัท ท.ีเอ. มาเนจเม้นท์ คอร์โปเรชั่น (1999) จ ากัด ประเมินมูลค่าทรัพย์สินของบริษัทเป้าหมายด้วยวิธีรายได้ 
แบบคิดลดกระแสเงินสด ในกรณีไม่มีผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 ได้มูลค่ากิจการ 1,818.53 ล้านบาทหรือคิดใน
สัดส่วนร้อยละที่ 40 เท่ากับ 727.41 ล้านบาท และในกรณีที่มีผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 ได้มูลค่ากิจการ 
1,756.14 ล้านบาท หรือคิดในสัดส่วนร้อยละที่ 40 เท่ากับ 702.46 ล้านบาท  

 บริษัทฯ ได้พิจารณามูลค่าประเมนิทรัพย์สิน ประกอบกับการประเมินมูลค่ายุติธรรมของส่วนผู้ถือหุน้ข้างต้นแล้ว มี
ความเห็นว่าราคาซื้อขายบริษัทเป้าหมาย อยูใ่นชว่งราคาที่สมเหตุสมผล กับสถานการณ์ปัจจบุัน และศักยภาพในการ
เจริญเติบโตของพื้นทีใ่กล้เคียง 

1.8 แหล่งเงินทุน 
 แหล่งเงินทุนของบริษัทฯ ในการด าเนินการตามรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าว มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

1.8.1 การช าระเงินมัดจ าแบบเรียกคืนได้งวดที่ 1 จ านวนเงิน 42,000,000 บาท บริษัทฯ ได้ช าระแล้วเมื่อวันที่ 17 
กุมภาพันธ์ 2563 ตามบันทึกความเข้าใจ ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทเป้าหมาย ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โดยแหล่ง
เงินทุนมาจากกระแสเงินสดภายในบริษัทฯ ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อเงินทุน หมุนเวียนที่จะใช้ในการด าเนินงานของบริษัทฯ 

1.8.2 การช าระเงินมัดจ า งวดที่ 2 จ านวนเงิน 26,040,000 บาท บริษัทฯ ได้ช าระแล้ว ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ซึ่ง
เป็นวันที่ บริษัทฯ และบริษัท Cleveland Universe Limited ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นและสิทธิเรียกร้องในหนี้ตาม
สัญญากู้ยืมเงินของบริษัทเป้าหมาย โดยแหล่งเงินทุนมาจากกระแสเงินสดภายในบริษัทฯ ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อเงินทุน
หมุนเวียนที่จะใช้ในการด าเนินงานของบริษัทฯ 

1.8.3 การช าระเงินราคาซื้อขาย งวดที่ 3 ส าหรับการซื้อหุ้นที่ซื้อขายขั้นต่ า (Minimum Sale Shares) จ านวนเงิน
ประมาณ 241,960,000 บาท โดยแหล่งเงินทุนจะมาจาก (ก) แหล่งเงินทุนและเงินสดจากภายในบริษัทฯ ที่ได้จากการลด



ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3  

48/102 

ทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย จ านวนเงินประมาณ 164,000,000 บาท และ (ข) เงินท่ีได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น(Rights Offering) จ านวนเงินไม่เกิน 96,982,160.32 บาท 

ทั้งนี้ในกรณีที่บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RightsOffering) ได้เพียง
บางส่วน บริษัทฯ จะพิจารณาหาแหล่งเงินทดแทน โดยขอรับการสนับสนุนทางการเงินระยะส้ันในระหว่างรอเงินจ านวน 
250,000,000 บาท ท่ีได้จากการจ าหน่ายหุ้นสามัญใน บริษัท กรีนเน็ต 1282 จ ากัด (บริษัทย่อย) จ านวน 164,403,759.95 
บาท และการได้รับช าระเงินคืนจากภาระหน้ีเงินต้นคงค้างและดอกเบี้ยที่ GNET มีต่อบริษัทฯ จากตั๋วสัญญาใช้เงิน จ านวน 
85,596,240.05 บาท รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสารสนเทศของบริษัทฯ เรื่องการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ส าหรับหุ้น
สามัญในบริษัท กรีนเน็ต 1282 จ ากัด โดยที่บริษัทฯ จะได้รับช าระเงินในเดือนพฤศจิกายน 2563 และ 

1.8.4 การช าระเงินราคาซื้อขาย งวดที่ 4 หากบริษัทฯ ใช้สิทธิซื้อหุ้นที่อาจซื้อขาย (Option Shares) และสิทธิเรียกร้องใน
หน้ีเงินกู้บริษัทฯ จะใช้เงินท่ีได้รับจากการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ส าหรับหุ้นสามัญในบริษัทกรีนเน็ต 1282 จ ากัด ซึ่งจะได้
เงินจ านวน 164,403,759.95 บาท และการได้รับช าระเงินคืนจากภาระหนี้เงินต้นคงค้างและดอกเบี้ยที่ GNET มีต่อบริษัทฯ 
จากตั๋วสัญญาใช้เงิน จ านวน 85,596,240.05 บาท รวมทั้งส้ิน 250,000,000 บาท ภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2563 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสารสนเทศของบริษัทฯ เรื่องการจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ส าหรับหุ้นสามัญในบริษั ท กรีน
เน็ต 1282 จ ากัด อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะพิจารณาซื้อหุ้นที่อาจซื้อขาย (Option Shares) และสิทธิเรียกร้องในหนี้เงินกู้ใน
สัดส่วนที่สอดคล้องกับกระแสเงินสดคงเหลือภายหลังการช าระเงินงวดที่ 3 หรือการซื้อขายหุ้นขั้นต่ า 

1.9 ผลประโยชน์ที่คาดวา่จะเกดิกบับริษัทฯ 
 เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ธุรกิจผู้ผลิตส่ือ (Content Provider) ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจหลักของบริษัทฯ นั้นมี
อัตราการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมสูง อีกทั้งยังได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจาก Disruptive Technology และปัจจัย
ความเส่ียงอื่นที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจโดยบริษัทฯ ไม่อาจควบคุมได้ ดังนั้น การซื้อ (ก) หุ้นสามัญของบริษัทเป้าหมาย 
และ (ข) สิทธิเรียกร้องในหนี้เงินกู้ของบริษัทเป้าหมาย ตามสัญญากู้ยืมเงินของบริษัทเป้าหมายดังกล่าว บริษัทฯ เล็งเห็นถึง
แนวโน้มของธุรกิจโรงแรมที่จะพัฒนาต่อไปในอนาคตได้ดี เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีกระแสเงินสดที่คาดหมายได้แน่นอนจาก
การประกอบธุรกิจ ซึ่งบริษัทฯ มองถึงผลประโยชน์ในระยะยาวที่บริษัทฯ จะรับในอนาคตในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท
เป้าหมาย นอกจากนี้ การลงทุนในธุรกิจโรงแรม บริษัทฯ เห็นว่าเป็นการขยายการลงทุนในธุรกิจที่มีสินทรัพย์ถาวร เป็นการ
ขยายขอบเขตของการประกอบธุรกิจและเพิ่มมูลค่าให้แก่ธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อช่วยให้บริษัทฯ ลดความเส่ียงจากการพึ่งพิง
บุคลากร ในธุรกิจสื่อของบริษัทฯ อีกด้วย นอกจากนี้ เมื่อโครงการพัฒนาที่ดินบริเวณมักกะสันนั้นด าเนินการเสร็จส้ิน ราคา
ห้องพักของบริษัทเป้าหมายมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นอีกอย่างมีนัยส าคัญเพราะโครงการการพัฒนาที่ดินบริเวณมักกะสันนัน้
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ซึ่งจะท าให้พ้ืนท่ีบริเวณนั้นได้รับการพัฒนาเช่นเดียวกัน 

1.9.1 การพิจารณาความเส่ียงหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนในบริษัทเป้าหมาย 
 (1) ความเส่ียงเกี่ยวกับความไม่แน่นอนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและความเส่ียงด้านเศรษฐกิจเนื่องจาก
ธุรกิจโรงแรมเป็นหน่ึงในธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ดังนั้นการเจริญเติบโตของธุรกิจจึงขึ้นอยู่กับความเติบโต
ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเช่นเดียวกัน ความไม่แน่นอนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอาจเกิดขึ้นได้ เนื่องจาก
อุตสาหกรรมนี้ต้องพึ่งพาการใช้จ่ายของผู้คน และนักท่องเที่ยว ซึ่งอาจมีผลกระทบจากปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการ
ควบคุมของบริษัทฯ ที่ท าให้การใช้จ่ายนั้นลดลง ความเส่ียงดังกล่าวเป็นความเส่ียงที่เกิดขึ้นโดยทั่วไป และอาจมีผลกระทบ
ต่อหลากหลายธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม ซึ่งบริษัทเป้าหมายได้ว่าจ้าง Accor Group ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจโรงแรมโดยตรงเป็นผู้บริหารโรงแรม จึงย่อมจะบริหารจัดการโรงแรมให้เหมาะสมกับสภาวะ
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อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและสภาวะด้านเศรษฐกิจที่เปล่ียนแปลงไปได้ตามสมควร ทั้งนี้ สถานการณ์ในปัจจุบันที่มี
สถานการณ์ Covid-19 เกิดขึ้น ทางบริษัทเป้าหมายได้มีนโยบายการจัดการเพื่อลดผลกระทบ เช่น การปิดการให้บริการ
ห้องพักชั่วคราวตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 2563 เพื่อลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  รวมถึงมีนโยบายการกวดขันเรื่องความ
สะอาดและสุขอนามัยของห้องพักและอาหารหากมีการกลับไปเปิดให้บริการเพื่อภาพลักษณ์ของโรงแรม 

(2) ความเส่ียงจากการแข่งขันในธุรกิจโรงแรม  
บริษัทฯ เป้าหมายตั้งอยู่ในท าเลซึ่งเป็นพื้นที่ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร ในเขตราชเทวี ซึ่งในเขตพื้นที่

ดังกล่าวนั้นมีโรงแรมอื่น ๆ ตั้งอยู่มากมาย จึงอาจก่อให้เกิดการแข่งขันในเรื่องของราคาห้องพัก และจ านวนผู้เข้าพักได้ 
โดยเฉพาะในช่วงที่ไม่ใช่ฤดูกาลท่องเที่ยว หรือช่วงเทศกาลต่าง ๆ ธุรกิจโรงแรมมักจะต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงมาก 
ทั้งนี้ บริษัทเป้าหมายได้ว่าจ้าง Accor Group ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจโรงแรมโดยตรงเป็น
ผู้บริหารโรงแรม ด้วยชื่อเสียงของแบรนด์โรงแรมเมอร์เคียวที่มีความแข็งแกร่ง และเป็นที่รู้จักทั่วโลก จะส่งผลดีต่อความ
ได้เปรียบในการแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่น นอกจากนี้ ท่ีตั้งของโรงแรมอยู่ในพื้นที่ใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร และ
อยู่ใกล้กับพื้นที่ที่จะพัฒนาเป็นโครงการ Mixed Use ขนาดใหญ่ และเป็นจุดศูนย์กลางของรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อ 3 
สนามบิน และโครงการ EEC 

(3) ความเส่ียงจากการแข่งขันในธุรกิจร้านอาหาร 
 นอกจากการให้บริการห้องพักแล้ว บริษัทเป้าหมายยังคงมีส่ิงอ านวยความสะดวกอื่นและบริการ เช่นมี
ห้องอาหารซึ่งเปิดให้บริการแก่ลูกค้า และบุคคลภายนอกกตลอดทั้งวัน ซึ่งธุรกิจนี้นับเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีความแข่งขันสูง 
เนื่องจากบริเวณที่ตั้งของบริษัทเป้าหมายนั้นถือเป็นบริเวณที่มีผู้ประกอบกิจการร้านอาหารหลายราย อย่างไรก็ดี ความ
เส่ียงจากการแข่งขันในธุรกิจร้านอาหารเป็นความเส่ียงปกติของธุรกิจในประเภทนี้ บริษัทเป้าหมายได้ว่าจ้าง Accor Group 
ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารในโรงแรมโดยตรงเป็นผู้บริหารโรงแรมและ
ร้านอาหารในโรงแรม จึงย่อมจะบริหารจัดการร้านอาหารของโรงแรมให้สามารถแข่งขันได้อย่างเหมาะสม อนึ่ง เพื่อลด
ความเส่ียงดังกล่าวบริษัทฯ จึงจัดการวางแผนการตลาดทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์เพื่อโปรโมทร้านอาหารภายในบริษัท
เป้าหมาย ซึ่งวิธีการน้ีจะท าให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้ง่าย และสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นได้ 
นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจจัดให้มีการเพิ่มรอบบุฟเฟ่ต์มากขึ้น ซึ่งจากเดิมมีแค่เพียงวันศุกร์มื้อเดียว เพื่อเป็นตัวเลือกให้แก่
ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น 

(4) ความเส่ียงด้านการบริหารงาน  
 การลงทุนในธุรกิจโรงแรมถือว่าเป็นธุรกิจใหม่ส าหรับบริษัทฯ เนื่องจาก ทางบริษัทฯ ยังไม่เคยมีประสบการณ์ 
โดยตรงในด้านการบริหารธุรกิจโรงแรม ดังนั้น บริษัทฯ จึงพิจารณาให้ทางทีมผู้บริหารปัจจุบันของบริษัทเป้าหมาย กล่าวคือ 
ทางทีม Accor ซึ่งเป็นผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านธุรกิจโรงแรมโดยตรงด าเนินการเป็นทีมบริหารโรงแรม
ต่อไป ท้ังนี้ แม้ไม่มีระบุในสัญญาซื้อขายหุ้นและสิทธิเรียกร้องในหนี้เกี่ยวกับการคงอยู่ของทางทีมผู้บริหารปัจจุบัน หากแต่
ทางบริษัทเป้าหมายได้ท าเข้าสัญญาจ้างบริหารโรงแรม (Hotel Management Agreement) กับทีม Accor เป็นระยะเวลา 
20 ปี (นับตั้งแต่วันที่ธุรกิจโรงแรมได้รับรายได้ภายใต้การบริหารของทีม Accor เป็นครั้งแรก) นอกจากนี้ สัญญาดังกล่าว
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายยังสามารถตกลงร่วมกันเพื่อขยายระยะเวลาไปอีก 10 ปี ซึ่งเป็นระยะเวลาที่นานเพียงพอที่บริษัทฯ จะ
ศึกษาธุรกิจโรงแรมและหาประสบการณ์ในการบริหารธุรกิจโรงแรมเพิ่มเติม อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ซื้อเพียงหุ้นสามัญในบริษัท
เป้าหมายเป็นจ านวนไม่เกินร้อยละ 40 ของจ านวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทเป้าหมายและสิทธิเรียกร้องในหนี้เงินกู้ ตามสัญญา
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เงินกู้ยืมของบริษัทเป้าหมายเท่านั้น ท าให้บริษัทฯ ไม่มีสิทธิออกเสียงข้างมาก หรือมีอ านาจก ากับการด าเนินการของบริษัท
เป้าหมายให้เป็นไปอย่างที่ต้องการแต่อย่างใด 

(5) ความเส่ียงด้านความสามารถของบุคลากร  
 ธุรกิจโรงแรมเป็นธุรกิจการขายและการให้บริการ อาจมีความเส่ียงของการขาดแคลนบุคลากรเช่นเดียวกับ
ธุรกิจอื่น ซึ่งการเปล่ียนแปลงหรือสูญเสียบุคลากรที่มีความสามารถหรือความเชี่ยวชาญ อาจส่งผลให้อัตราเติบโตองค์กรไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย เมื่อเทียบกับศักยภาพสูงสุดของโรงแรม เช่น ยอดขายห้องพัก รายได้จากห้องอาหาร หรือรายได้จาก
ห้องรับรองสัมมนา เป็นต้น แต่ไม่ถึงขั้นท าให้ธุรกิจต้องหยุดชะงักหรือสูญเสียรายได้หลักโดยตรง ประกอบกับการลงทุนครั้ง
นี้ บริษัทฯ ยังคงให้ทีมบริหารปัจจุบันเป็นทีมบริหารโรงแรมต่อไป ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจโรงแรม
ของทีมบริหารปัจจุบัน ได้แก่ ทีม Accor ที่มีการจัดท าแผนทดแทนก าลังคน แผนธุรกิจ และแผนการตลาดและการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ  ท าให้สามารถลดความเส่ียงด้านขาดคลาดแคลนหรือสูญเสียบุคลากรที่มีความสามารถและ
คุณภาพได้   
 อนึ่ง เนื่องด้วยรายได้ของธุรกิจโรงแรมมาจากศักยภาพของสินทรัพย์ที่มีอยู่หรือการบริหารสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนั้นที่มาของรายได้จึงไม่ใช่ธุรกิจที่พึ่งพาบุคลากรโดยตรง  จึงมีความแตกต่างจากธุรกิจส่ือที่พึ่งพิง
รายได้จากความคิดหรือผลงานสร้างสรรค์ หรือความสามารถเฉพาะของบุคลากร ซึ่งมีความเส่ียงโดยตรงต่อรายได้ของ
ธุรกิจ หากไม่สามารถรักษาบุคคลกรเหล่านั้นไว้ได้  

(6) ความเส่ียงอื่นๆ ในธุรกิจของบริษัทเป้าหมาย  
 เนื่องจากบริษัทเป้าหมายเป็นธุรกิจที่เป็นสินทรัพย์มีตัวตน สินทรัพย์ของบริษัทเป้าหมายจึงอาจเส่ือมสภาพ
ไปตามระยะเวลาและต้องมีการตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ อีกทั้ง ธุรกิจโรมแรมเป็นธุรกิจที่ต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการ 
ดังนั้นบริษัทฯ ควรตรวจสอบอายุของใบอนุญาตดังกล่าวให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

(7) ความเส่ียงด้านการเงิน  
 ความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยมีผลกระทบต่อต้นทุนทางการเงิน เนื่องจากบริษัทเป้าหมายได้รับการ
สนับสนุนจากสถาบันการเงินในรูปแบบของเงินกู้ เพื่อน ามาก่อสร้างโครงการ ซึ่งสัญญาเงินกู้ของบริษัทเป้าหมายเป็นแบบ
อัตราดอกเบี้ยลอยตัว ท้ังนี้ ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มลดลง เนื่องมาจากสภาวะเศรฐกิจ ซึ่งถือว่าเป็นข้อดี อย่างไรก็ดี 
บริษัทเป้าหมายได้มีการวางแผนการเพื่อลดความเส่ียงจากภาวะอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น โดยอาจพิจารณาใช้เงินกู้ยืมจาก
สถาบันการเงินหรือบุคคลภายนอกในอนาคต  หรือการเจรจาต่อรองเพื่อท าสัญญาเงินกู้ระยะยาวที่เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ 
เพื่อลดความเส่ียงการผันผวนของอัตราดอกเบี้ย 

 (8) ความเส่ียงด้านกฎหมาย 
  บริษัทเป้าหมายด าเนินกิจการโรงแรมอยู่บนที่ดินท่ีบริษัทเป้าหมายท าสัญญาเช่าระยะยาวกับ การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย (ผู้ให้เช่า) เป็นระยะเวลา 28 ปี (นับแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 – 31 มกราคม 2588) โดยที่ ในระหว่างอายุ
สัญญาเช่า เมื่อผู้ให้เช่าต้องการใช้พื้นที่ หรือต้องการพ้ืนท่ีเช่าคืน หรือเมื่อครบก าหนดระยะเวลาเช่า ผู้ให้เช่าไม่ประสงค์จะ
ต่อสัญญาอีกต่อไป ผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ โดยแจ้งให้บริษัทเป้าหมายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ซึ่งเมื่อ
ครบก าหนดแล้วบริษัทเป้าหมายจะต้องโอนกรรมสิทธิ์ในโรงแรม อุปกรณ์และส่วนควบต่าง ๆ รวมทั้งระบบสาธารณูปโภค
ใด ๆ ที่เป็นกิจการของบริษัทเป้าหมายและอยู่ในพื้นที่เช่าให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่าทันที โดยบริษัทเป้าหมายไม่มี
สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายแต่ประการใด แต่ผู้ให้เช่าจะคืนค่าเช่าที่บริษัทเป้าหมายช าระไว้แล้วตามระยะเวลาที่บริษัท
เป้าหมายยังไม่ได้ใช้ประโยชน์นับตั้งแต่วันที่บริษัทเป้าหมายออกจากที่เช่าโดยส้ินเชิง ทั้งนี้ ในเรื่องของการยกเลิกสัญญา
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เช่านั้น เนื่องผู้ให้เช่าเป็นหน่วยงานภาครัฐจึงย่อมไม่สามารถกระท าการยกเลิกสัญญาได้โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ซึ่งหาก
เกิดกรณีดังกล่าวแล้ว บริษัทเป้าหมายย่อมมีสิทธิฟ้องร้องต่อศาลปกครองเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายได้  

(9) ความเส่ียงจากการเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 40  
 ภายหลังการเข้าท ารายการ บริษัทฯ จะเป็นผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นร้อยละ 40 ของทุนที่ออกจ าหน่ายและช าระแล้ว
ทั้งหมดของบริษัทเป้าหมาย ทางบริษัทฯ จึงไม่สามารถควบคุมมติที่ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ 
จะได้ท าสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นกับผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ ของบริษัทเป้าหมาย โดยในกรณีที่เป็นการท าธุรกรรมหรือวาระที่มี
นัยส าคัญต่อบริษัทเป้าหมายแล้ว (เช่น การอนุมัติงบประมาณประจ าปี เป็นต้น) จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจาก
กรรมการท่ีเสนอชื่อโดยบริษัทฯ (ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป้าหมาย) และ/หรือจากบริษัทฯ (ในการประชุมผู้ถือ
หุ้นบริษัทเป้าหมาย) ด้วย บริษัทฯ จึงสามารถตรวจสอบและถ่วงดุลในเรื่องที่มีนัยส าคัญอันเป็นการป้องกันความเส่ียงใน
เรื่องนี้ได้ 

(10) ความเส่ียงเรื่องผลประกอบการณ์ที่ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ 
 ธุรกิจโรงแรมถือว่าเป็นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง อย่างไรก็ตาม ด้วยแบรนด์ของโรงแรมของบริษัทเป้าหมายที่มี
ชื่อเสียงและเป็นที่รู้จัก รวมถึงการบริหารจัดการและควบคุมคุณภาพของการให้บริการเพื่อให้อยู่ในมาตรฐานระดับสากล 
และตามแผนการด าเนินงานยังมีการวางแผนการตลาดโดยทางบริษัทฯ สามารถที่จะขยายการด าเนินธุรกิจส่ือไปยัง
ช่องทางต่าง ๆ ของโรงแรมดังกล่าว ซึ่งจะเป็นการช่วยในการโปรโมทเพื่อขยายฐานลูกค้าและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ 
โดยสามารถท าได้ทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ ซึ่งจะท าให้เข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายได้ง่าย และสามารถแข่งขันกับ
ผู้ประกอบการรายอื่นได้  

 (11) ความเส่ียงที่โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน และโครงการการพัฒนาที่ดินบริเวณอาจมีความ
ล่าช้าในการด าเนินการ โครงการพัฒนาที่ดินบริเวณมักกะสันที่มีโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงนั้นอาจด าเนินการก่อสร้าง
หรือพัฒนาที่ดินไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้หรือโครงการอาจมีความล่าช้าออกไป  ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อจ านวน
นักท่องเที่ยวที่ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ อย่างไรก็ตาม การพัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูงถือเป็นโครงการที่ส าคัญของ
ภาครัฐ ซึ่งแม้ว่าอาจจะเกิดความล่าช้าได้บ้างก็ตาม แต่ภาครัฐย่อมจะต้องใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการผลักดันให้
โครงการรถไฟความเร็วสูงเกิดขึ้นและด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ภาครัฐวางไว้ ซึ่ง การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ได้
ลงนามในสัญญากับบริษัท รถไฟความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสามสนามบิน จ ากัด ที่กลุ่มกิจการร่วมค้าบริษัท เจริญ
โภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จ ากัด และพันธมิตร (กลุ่ม CPH) จัดตั้งขึ้นแล้วเมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2562 และหลังการลงนามในสัญญา
ดังกล่าว ทางกลุ่ม CPH ยืนยันว่าจะเร่งออกแบบการก่อสร้าง ควบคู่ไปกับการกางโรดแมปการพัฒนาที่ดินท าเลทองบริเวณ
สถานีมักกะสัน และศรีราชา โดยจะเริ่มงานก่อสร้างไม่เกิน 12 เดือน หรืออย่างช้า 24 เดือน และจะเร่งก่อสร้างให้แล้วเสร็จ
ภายใน 5 ปี ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้ในเชิงพาณิชย์ ท าให้การลงทุนโครงการไฮสปีดอีอีซีมีความคุ้มค่าในการลงทุน จากที่
กล่าวมาเบื้องต้น ท าให้ทางบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นที่โครงการดังกล่าวจะเป็นไปตามแผนที่วางไว้และจะส่งผลต่อการเพิ่ม
โอกาสในการสร้างรายได้ และผลประกอบการท่ีดีขึ้นในอนาคตของบริษัทเป้าหมาย 

 (12) ความเส่ียงส าหรับหุ้นสามัญของบริษัทเป้าหมายที่บริษัทฯ จะได้มานั้น บริษัทฯ จ าเป็นต้องจ าน าหุ้นของ
บริษัทเป้าหมายเพื่อเป็นหลักประกันให้แก่ธนาคารออมสินตามสัดส่วนการได้มาซึ่งไม่เกินร้อยละ 40 หรือไม่เกิน 1,800,00 
หุ้น ตามสัญญากู้เงิน 220,000,000 บาท ระหว่างบริษัทเป้าหมายในฐานะผู้กู้ และธนาคารออมสิน ในฐานะผู้ให้กู้ ลงวันที่ 
19 กุมภาพันธ์ 2559 และสัญญากู้เงิน 35,000,000 บาท ระหว่างบริษัทเป้าหมายในฐานะผู้กู้ และธนาคารออมสิน ใน
ฐานะผู้ให้กู้ ลงวันท่ี 27 สิงหาคม 2561 เนื่องจากสัญญากู้เงินท้ังสองฉบับได้ระบุเงื่อนไขให้บริษัทเป้าหมายด าเนินการให้มี
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การจ าน าหุ้นร้อยละ 75 ของหุ้นในบริษัทเป้าหมาย เพื่อเป็นหลักประกันส าหรับเงินที่กู้ยืมดังกล่าว ดังนั้น จึงเกิดความเส่ียง
ในกรณีท่ีบริษัทเป้าหมายไม่สามารถช าระหนี้เงินกู้ยืมตามสัญญาได้ จะท าให้เกิดความเส่ียงในการยึดหลักประกันดังกล่าว 
ในประเด็นนี้ หน้าที่ในการจ าน าหุ้นร้อยละ 75 ของจ านวนหุ้นบริษัทเป้าหมายที่ถือโดยบริษัทฯ ไม่ได้ก่อให้เกิดภาระแก่
บริษัทฯ ที่เกินสมควร เนื่องจากการจ าน าหุ้นให้แก่สถาบันการเงินดังกล่าว ถือเป็นทางปฏิบัติปกติของธุรก รรมสินเชื่อ
โครงการในลักษณะนี้ และบริษัทเป้าหมายมีประวัติการช าระหนี้ท่ีดีกับสถาบันการเงิน (ธนาคารออมสิน) มาโดยตลอด และ
บริษัทฯ มีหน้าที่จ าน าหุ้นร้อยละ 75 ของจ านวนหุ้นบริษัทเป้าหมายที่ถือโดยบริษัทฯ ซึ่งเป็นสัดส่วนที่ไม่ได้เปรียบหรือ
เสียเปรียบใดๆ  

  อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาถึงความเส่ียงดังกล่าว บริษัทเป้าหมายมีประวัติ (Track Record) และ
ความสัมพันธ์ท่ีดีกับทางธนาคารมาโดยตลอด ซึ่ง ณ ปัจจุบันภายใต้สถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ทางธนาคารออม
สินได้มีมาตรการให้ความช่วยเหลือกับทางบริษัทเป้าหมาย โดยการพักช าระเงินต้นเป็นระยะเวลา 24 เดือน ตั้งแต่ เม.ย. 
2563 – มี.ค. 2565 โดยจะเหลือเพียงการคงช าระดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นเป็นงวดรายเดือนให้แก่ธนาคาร (ซึ่งจะยืดระยะเวลาของ
สัญญาเงินกู้ยืมออกไปอีก 24 เดือน) อีกทั้ง บริษัทเป้าหมายยังมีแผนในการเข้าเจรจากับทางธนาคารส าหรับการลดสัดส่วน
การจ าน าหุ้น เนื่องจาก มูลค่าของหุ้นบริษัทเป้าหมายที่จ าน าสัดส่วนที่ร้อยละ 75 มีมูลค่าสูงกว่าจ านวนเงินกู้ยืมอยู่
ประมาณ 3.2 - 3.8 เท่า (มูลค่าของหุ้นบริษัทเป้าหมายอ้างอิงตามการค านวณด้วยวิธีรายได้แบบคิดลดกระแสเงินสดซึ่ง
รายละเอียดปรากฏอยู่ในสารสนเทศฉบับน้ี)  นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ จะสามารถปลดหุ้นของบริษัทเป้าหมายที่จ าน าอยู่ได้
เมื่อทางบริษัทเป้าหมายช าระหนี้เงินกู้ยืมดังกล่าวจนหมดส้ินแล้ว โดยตามการประมาณการแผนการช าระหนี้เงินกู้ยืม คาด
ว่าบริษัทเป้าหมายจะมีความสามารถในการช าระหนี้เงินกู้ยืมเสร็จสิ้นประมาณ 5 ปี หลังสถานการณ์ COVID-19 ดีขึ้นและ
บริษัทเป้าหมายกลับมาเปิดท าการตามแผนธุรกิจ 

 (13) ความเส่ียงจากข้อจ ากัดการโอนหุ้นของบริษัทเป้าหมาย ในสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นจะมีการระบุข้อจ ากัดการ
โอนหุ้นของบริษัทเป้าหมายว่า หากบริษัทฯ ต้องการโอนขายหุ้นของตนที่ถืออยู่ในบริษัทเป้าหมายให้แก่บุคคลภายนอก 
จะต้องให้ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดิมของบริษัทเป้าหมายมีสิทธิในการซื้อหุ้นก่อน (Right of First Refusal) ซึ่งอาจท าให้เกิดความไม่
คล่องตัวในกรณีที่บริษัทฯ ต้องการขายหุ้นที่ตนถืออยู่ในบริษัทเป้าหมาย อย่างไรก็ดี ข้อตกลงดังกล่าวถือเป็นข้อตกลง
มาตรฐานในธุรกรรมลักษณะนี้ โดยไม่ได้ก่อให้เกิดภาระเกินสมควรแก่บริษัทฯ นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกลุ่มเดิมรายใด
จะเสนอขายหุ้นของบริษัทเป้าหมายแล้ว บริษัทฯ มีสิทธิในการซื้อหุ้นก่อนด้วยเช่นกัน 

 (14) ความเส่ียงอื่น ๆ เช่น ความเส่ียงที่ไม่สามารถจัดหาแหล่งเงินทุนได้เพียงพอต่อการเข้าท ารายการ ซึ่งรวมถึง
เงินทุนจากการเพิ่มทุน และเงินทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีแผนการ
บริหารความเส่ียงดังกล่าว โดยในเรื่องของความเส่ียงจากการเพิ่มทุนไม่ส าเร็จ บริษัทฯ ได้มีการเข้าไปการเจรจาหารือกับผู้
ถือหุ้นบางรายเพื่อท าความเข้าใจถึงความจ าเป็นในการใช้เงินเพิ่มทุน และความส าคัญของการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ท าให้บริษทั
ฯ มีความเชื่อมั่นว่าแผนการเพิ่มทุนครั้งนี้ว่าจะสามารถระดมทุนได้ครบทั้งจ านวนตามที่คาดการณ์ไว้ และในส่วนของความ
เส่ียงของการจ าหน่ายเงินลงทุนไม่ส าเร็จ ปัจจุบันได้มีผู้สนใจซื้อหุ้นดังกล่าว โดยบริษัทฯ อยู่ระหว่างขั้นตอนของการเจรจา
กับผู้ที่สนใจ ความส าเร็จของการจัดหาเงินทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุนจึงมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตาม 
บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม แต่ในกรณีท่ีการจัดหาแหล่งเงินไม่เป็นไปตามคาดการณ์ บริษัทฯ มีแผนการที่
จะจัดหาเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน หรือนักลงทุนอื่นต่อไป นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ได้บรรเทาความเส่ียงดังกล่าว โดยแบ่ง
การซื้อหุ้นออกเป็น 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งแรก จ านวน 241.96 ล้านบาท และครั้งที่ 2 จ านวน 250.00 ล้านบาท ซึ่งหากบริษัทฯ 
ไม่สามารถหาเงินได้เพียงพอ บริษัทฯ มีสิทธิที่จะไม่ซื้อหุ้นครั้งที่ 2 ได้ 
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1.10 เงื่อนไขในการเข้าท ารายการ 
ในการเข้าท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าว บริษัทฯ ต้องแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นต่อ

การท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าท ารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ 
โดยต้องได้รับมติเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ การเข้าท ารายการดังกล่าวจะอยู่
ภายใต้เงื่อนไขบังคับก่อน (Conditions Precedent) ที่ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้นและสิทธิเรียกร้องในหนี้ ตามที่ระบุในข้อ 
3.1 ข้างต้นด้วย 

1.11 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวข้องกับการตกลงเข้าท ารายการ 
ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 มีความเห็นว่าการท ารายการ

ดังกล่าวมีความเหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นการด าเนินการตามแผนการด าเนินธุรกิจ
ในรูปแบบใหม่ของบริษัทฯ โดยที่บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะกระจายการลงทุนของบริษัทฯ ไปยังธุรกิจอื่น ๆ นอกเหนือจาก
ธุรกิจส่ือ รวมถึงธุรกิจโรงแรมซึ่งถือว่าเป็นธุรกิจที่มีกระแสเงินสดที่คาดหมายได้แน่นอนจากการประกอบธุรกิจและมี
แนวโน้มที่ดีที่จะพัฒนาต่อไปในอนาคต โดยรายละเอียดความสมเหตุสมผลของการเข้าท ารายการสามารถสรุปได้ 
ดังต่อไปนี ้
 1. เป็นการกระจายความเส่ียงของการลงทุน และลดการพ่ึงพิงรายได้หลักของบริษัทฯ เนื่องจาก ปัจจุบัน รายได้
หลักของบริษัทฯ มาจากธุรกิจส่ือโทรทัศน์และส่ือแบบดั้งเดิมเป็นหลัก การเข้าท ารายการในครั้งนี้ จะช่วยให้บริษัทฯ 
กระจายความเส่ียงทางธุรกิจและลดการพ่ึงพิงรายได้จากธุรกิจหลักเพียงอย่างเดียว 
 2. ลดความเส่ียงจากการพึ่งพิงมูลค่าของธุรกิจจากความสามารถบุคลากรของบริษัทฯ เนื่องจาก ปัจจุบัน 
บริษัทฯ อยู่ในกลุ่มธุรกิจผู้ผลิตสื่อ ซึ่งไม่มีสินทรัพย์ถาวร และมูลค่าของธุรกิจพึ่งพิงเพียงจากความสามารถของบุคลากรเป็น
หลัก จึงมีความเส่ียงในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถรักษาบุคลากรที่มีความสามารถไว้ได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงเล็งเห็นถึงความ
จ าเป็นในการพิจารณาการลงทุนในธุรกิจที่มีสินทรัพย์ถาวรเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มมูลค่าของธุรกิจและลดความเส่ียงของมูลค่า
ธุรกิจที่พึ่งพิงจากความสามารถของบุคลากรเป็นหลัก  
 3. มีโอกาสในการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตและสร้างรายได้ในอนาคต เนื่องจาก ธุรกิจ
โรงแรมเป็นธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มีการเติบโตสูงในอดีต รวมถึงยังเป็นส่วนส าคัญของมูลค่าผลิตภัณฑ์
มวลรวมของประเทศ โดยในปี 2562 จากรายงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีสัดส่วนเท่ากับ 21% ของมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ และสามารถสร้างโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับบริษัทฯ ได้ในอนาคต ซึ่งจะส่งผลดีต่อ
สถานะทางการเงินและมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ ได้ 
 4. มองเห็นศักยภาพและความสามารถในการสร้างรายได้และแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจในอนาคต เนื่องจาก
โรงแรมของบริษัท เว็ลธ์ เวนเจอร์ส จ ากัดเป็นแบรนด์ที่เป็นที่รู้จักในระดับสากลและมีศักยภาพอยู่ในท าเลที่ดี โดยเป็นแบ
รนด์เมอร์เคียวที่มีมาตรฐาน มีความเป็นเลิศด้านบริการ และยังตั้งอยู่ในท าเลใจกลางกรุงเทพ บนถนนก าแพงเพชร 7 แขวง
มักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ท าให้มีการเดินทางที่สะดวกสบายเพียงไม่กี่ก้าวจากสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์และ
รถไฟใต้ดิน อีกทั้งยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ประกอบกับโครงการพัฒนาที่ดิน
บริเวณมักกะสัน ซึ่งก าลังจะกลายเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ ของกรุงเทพฯ ที่จะสามารถรองรับนักธุรกิจและนักท่องเที่ยว
จ านวนมาก 
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 อีกทั้ง บริษัทฯ ยังสามารถที่จะขยายการด าเนินธุรกิจส่ือ ซึ่งยังคงถือว่าเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ไปยัง
ช่องทางต่างๆ ของโรงแรมดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะส่งผลท าให้บริษัทฯ มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงมีความเห็นว่า การท า
รายการดังกล่าวจะส่งผลดีต่อฐานะทางการเงินและสภาพคล่องของบริษัทฯ ในระยะยาวได้ 

 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและศึกษาถึงความเส่ียงในประเด็นต่าง ๆ  ซึ่งรวมถึงความเส่ียง
ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นของกฎหมายตามที่ได้เปิดเผยไว้ในความเส่ียงข้างต้น โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า 
ความเส่ียงทางด้านกฎหมายในเรื่องของความไม่แน่นอนในการต่อสัญญาเช่าที่ดินกับการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็น
ประเด็นที่อาจเกิดขึ้น แต่บริษัทเป้าหมายจะยังคงเหลือระยะเวลาในสิทธิสัญญาเช่าที่ดินอีกประมาณ 25 ปี อีกทั้ง บริษัท
เป้าหมายจะได้รับผลประโยชน์จากโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน และโครงการการพัฒนาที่ดินบริเวณ
มักกะสัน ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายในปี 2566 ถึง 2567 กล่าวคือเกิดก่อนวันหมดสัญญาเช่าที่ดินถึง 21 ปี ซึ่งจะส่งผลให้
บริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนที่ดีจากศักยภาพและผลประกอบของโรงแรมที่ดีขึ้น นอกจากนี้ในกรณีที่โรงแรมของบริษัท
เป้าหมายเปิดห้องให้บริการแก่ลูกค้าไม่สอดคล้องกับจ านวนห้องตามที่ระบุในใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมของบริษัท
เป้าหมายนั้น บริษัทเป้าหมายก็ได้มีการวางแผนรองรับเพื่อแก้ไขปัญหาไว้แล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างการเตรียมการด าเนินการ 
อย่างไรก็ดี หากบริษัทเป้าหมายต้องเสียค่าปรับด้วยเหตุดังกล่าว ผู้ขายตกลงจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว รวมถึงการ
พิจารณาผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19  โดยได้เปรียบเทียบผลการด าเนินการในอดีตของบริษัทเป้าหมายและใน
สถานการณ์ Covid-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรม แม้ว่างบการเงินในอดีตของบริษัทเป้าหมายจะบันทึกผลขาดทุน 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงสาเหตุของการขาดทุนเรียบร้อยแล้วว่าเกิดจากค่าเส่ือมสะสมทางบัญชีเป็นหลัก ทั้งนี้ 
หากพิจารณาในส่วนของ EBITDA จะเห็นได้ว่าในอดีตบริษัทเป้าหมายมี EBITDA เป็นบวกมาโดยตลอด อีกทั้งการท่ีบริษัท
ฯ เข้าไปร่วมลงทุนด้วยในครั้งนี้ บริษัทฯ ยังสามารถที่จะขยายการด าเนินธุรกิจส่ือไปยังช่องทางต่าง ๆ ของโรงแรมดังกล่าว 
ซึ่งจะเป็นการช่วยในการโปรโมทเพื่อขยายฐานลูกค้าและเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ และผลประกอบการในอนาคตที่ดี
ขึ้นให้กับโรงแรม จากการพิจารณาถึงสมมติฐานที่ใช้ในการประเมินมูลค่าบริษัทเป้าหมายซึ่งรวมผลกระทบจาก
สถานการณ์ Covid-19 แล้ว มีความเห็นว่าราคาซื้อขายสมเหตุสมผล และรายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ของบริษัทฯ รวมทั้งเป็นการเข้าท ารายการท่ีอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล 

 นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในการเข้าซื้อสิทธิเรียกร้องในหนี้เงินกู้ของ
บริษัทเป้าหมาย ตามสัญญากู้ยืมเงินระหว่างบริษัทเป้าหมายและบริษัท Cleveland Universe Limited ลงวันที่ 20 
พฤษภาคม 2563 จ านวนเงินไม่เกิน 138,450,599.71 บาทนั้น เห็นว่า การเข้าซื้อสิทธิเรียกร้องในหนี้เงินกู้ของบริษัท
เป้าหมายนั้น แม้ว่าผลตอบแทนที่ทางบริษัทฯ จะได้รับจากการเข้าซื้อสิทธิเรียกร้องในหนี้เงินกู้ของบริษัทเป้าหมาย คือ 
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี (โดยที่ดอกเบี้ยมีการช าระทุกสิ้นปี) ซึ่งต่ ากว่าอัตราเงินกู้สถาบันการเงินท่ีบริษัทเป้าหมายกู้อยู่
ที่ประมาณร้อยละ 4.16 ต่อปี ก็ตาม ธุรกรรมดังกล่าวถือเป็นธุรกรรมปกติที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทใด จะให้เงินกู้ยืมแก่
บริษัทดังกล่าว เพื่อให้การสนับสนุนทางการเงินที่เหมาะสมกับโครงสร้างทางการเงินของบริษัทนั้น ดังนั้น คณะกรรมการ
ตรวจสอบจึงเห็นว่า การเข้าซื้อสิทธิเรียกร้องในหนี้เงินกู้ของบริษัทเป้าหมายมีความเหมาะสม เมื่อเทียบกับประโยชน์ที่
บริษัทฯ จะได้รับจากการเข้าซื้อหุ้นสามัญในบริษัทเป้าหมายไม่เกินร้อยละ 40 

1.12 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของ
คณะกรรมการบริษัทฯ 
ไม่มีกรรมการ และ/หรือ กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ท่านใดที่มีความเห็นแตกต่างไปจากความเห็นของ

คณะกรรมการบริษัทฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2563 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันท่ี 22 พฤษภาคม 2563 
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2. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่มีต่อสารสนเทศในเอกสารที่ส่งให้ผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและสอบทานข้อมูลในสารสนเทศฉบับนี้ด้วยความระมัดระวัง และขอรับรอง
ว่าข้อมูลในสารสนเทศฉบับน้ีที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นถูกต้อง ครบถ้วน ไม่มีข้อความอันเป็นเท็จ ไม่มีการละเว้นข้อเท็จจริง
อันเป็นสาระส าคัญ ซึ่งจ าเป็นต้องมีหรือต้องระบุไว้ตลอดจนไม่มีข้อความที่ท าให้บุคคลอื่นส าคัญผิดอันเป็น
สาระส าคัญ 

3. รายงานของผู้เชี่ยวชาญอิสระ และคุณสมบัตขิองผู้เชี่ยวชาญอิสระ 
 - ไม่มี - 

4. รายละเอียดหนี้สนิทั้งหมดของบริษัทฯ ในปัจจบุัน และหนีส้ินที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นในอนาคต 
4.1  ยอดรวมตราสารหนี้ของบริษัทฯ  

- ไม่มี -   

4.2  ยอดรวมเงินกู้ที่มีก าหนดระยะเวลาของบริษัทฯ และภาระการน าสินทรัพย์วางเป็นหลักประกัน  
 - ไม่มี -   

4.3  ยอดรวมหนี้สินประเภทอื่นของบริษัทฯ รวมทั้งเงินเบิกเกินบัญชี และภาระการน าสินทรัพย์วางเป็น
หลักประกัน  

ประเภทหนี้สนิที่มีภาระ
ดอกเบี้ยอืน่ 

มูลค่าตามงบการเงนิรวม ณ 
31 มีนาคม 2563 (ล้าน

บาท( 
หลักประกัน 

หน้ีสินตามสัญญาเชา่การเงิน 10.33 ไม่มีหลักประกัน 
รวม 10.33 

4.4 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า  
 บริษัทฯ ไม่มีภาระผูกพันเพิ่มเติม นอกเหนือจากภาระผูกพันท่ีเปิดเผยในงบการเงินรวมระหว่างกาลส้ินสุด ณ วันท่ี 
31 มีนาคม 2563 ซึ่งสรุปได้ดังนี้  

4.4.1 กลุ่มบริษัทฯ มีภาระผูกพันกับสถาบันการเงิน (หนังสือค้ าประกัน) จ านวน 10.14 ล้านบาท 

4.4.2  บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีภาระผูกพันจากการท าสัญญาให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ระบบดิจิ ทัลกับผู้ให้บริการ
โครงข่ายรายหนึ่งเพื่อขอใช้โครงข่ายจากผู้ให้บริการโครงข่ายประเภทที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดจิทิลัเพือ่เผยแพร่
ช่องออกอากาศสัญญาณโทรทัศน์จ านวนเงิน 437.33 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 10 ปี 16 วันนับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 
2561 ถึงวันท่ี 16 มิถุนายน 2571 หากบริษัทย่อยมีความประสงค์จะต่อระยะเวลาตามสัญญาภายหลังจากระยะเวลาตาม
สัญญาสิ้นสุดลง บริษัทย่อยต้องแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ให้บริการโครงข่ายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 
180 วันก่อนครบก าหนดระยะเวลาตามสัญญา 
 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้จัดส่งหนังสือขอยกเลิกสัญญาโดยให้ส้ินสุดสัญญาใน
วันท่ี 16 สิงหาคม 2562 และเมื่อวันท่ี 30 กรกฎาคม 2562 ทางคู่สัญญาได้แจ้งขอสงวนการใช้สิทธิตามสัญญา 
 เมื่อวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2562 ทางคู่สัญญาได้มีการแจ้งให้บริษัทย่อยช าระค่าเสียหายจากการเลิกสัญญาก่อน
ก าหนด ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2571 เป็นเวลา 8 ปี 10 เดือน และเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 
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2563 บริษัทย่อยได้มีการแต่งตั้งทนายความเพื่อส่งหนังสือขอปฏิเสธการช าระค่าเสียหาย พร้อมชี้แจงเหตุผลการขอยกเว้น
ค่าเสียหายดังกล่าว ท้ังนี้บริษัทย่อยจะด าเนินการเจรจาต่อไป 

4.4.3 กลุ่มบริษัทฯ มีภาระผูกพันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บุคคลและบริษัทอื่น เกี่ยวกับสัญญาเช่าระยะส้ันและสัญญา
บริการจ านวน 11.04 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย  

(1) กลุ่มบริษัทฯ มีภาระผูกพันด้านสัญญาเช่าอาคารส านักงานกับบริษัท และบุคคลอื่นหลายฉบับ ระยะเวลา
สัญญา ตั้งแต่ 1-5 ปี สัญญาเริ่มต้นเดือนกรกฎาคม 2559 และส้ินสุดเดือนพฤศจิกายน 2565 

(2) บริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีการท าสัญญาเช่าเวลาออกอากาศกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทย่อยมีภาระผูกพันที่
จะต้องจ่ายค่าบริการตามที่ระบุในสัญญา สัญญามีระยะเวลา 1 ปี ส้ินสุดเดือนธันวาคม 2563  

4.4.4 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีภาระผูกพันค่าปรึกษาทางการเงินกับ
บุคคลและบริษัทอื่น จ านวนเงิน 1.53 ล้านบาท และจ านวนเงิน 1.79 ล้านบาท ตามล าดับ 

4.4.5 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันในสัญญาค่าลิขสิทธิ์เพื่อเข้าถึง
ข้อมูลวัดผลความนิยมในการรับชมโทรทัศน์และสัญญาก่อสร้างสินทรัพย์ถาวร จ านวนเงิน  45.56 ล้านบาท เท่ากันทั้งสอง
งวด ทั้งนี้ เมื่อวันท่ี 27 มิถุนายน 2562 บริษัทย่อยแห่งหนึ่งได้จัดส่งหนังสือขอยกเลิกสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจโดยให้มี
ผลทันที ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อหาข้อตกลงกับคู่สัญญา 

4.4.6 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันในสัญญาใช้สิทธิในชื่อและ
สัญลักษณ์ทางการค้ากับบริษัทแห่งหนึ่ง โดยมีภาระผูกพันที่จะต้องแบ่งส่วนแบ่งรายได้จากการใช้ชื่อและสัญลักษณ์
ทางการค้าในอัตราร้อยละ 3 ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการบอกเลิกสัญญา 

4.4.7 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทย่อยมีภาระผูกพันในสัญญาแต่งตั้งกิจการที่
เกี่ยวข้องกันเป็นตัวแทนในการจัดหาบุคคลผู้สนใจเข้ารับบริการกับบริษัทอื่น โดยมีภาระผูกพันท่ีจะต้องแบ่งส่วนแบ่งรายได้
เป็นรายเดือน ในอัตราร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนทั้งหมดที่บริษัทย่อยได้รับช าระภายในเดือนปฏิทินใด ๆ อันเนื่องมาจาก
นิติกรรม ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

4.4.8 หน้ีสินท่ีอาจเกิดขึ้น 
 บริษัทย่อยมีคดีถูกฟ้องร้อง ดังนี้ ซึ่งคดีดังกล่าวอยู่ภายใต้กระบวนพิจารณาของศาล อย่างไรก็ตามผู้บริหารของ
บริษัทย่อยเชื่อว่าผลของคดีดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อฐานะการเงินของบริษัทย่อย 

คดีหมายเลข ศาล จ าเลย ข้อหาหรือฐานความผิด วันนัดพิจารณา 
ด า พ. 3328/2561 แพ่ง จ าเลย 3 หม่ินประมาทโดยการโฆษณา 

เรียกร้องให้ช าระค่าเสียหายจ านวนเงิน 631.40 
ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี 

นัดสืบพยานวันที่ 30 
กันยายน 2563 

ด า พ. 4469/2562 แพ่ง จ าเลย 1 เรียกร้องให้ช าระหนี้จ านวนเงิน 8.49 ล้านบาท 
พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15.00 ต่อปี 

ศาลนัดชี้สองสถานและ
ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินคดีในวันที่ 14 
พฤษภาคม 2563 และณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
บริษัทย่อยได้ตั้งประมาณ
การหนี้สินจากคดีความ
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5. สรุปข้อมูลส าคัญของบริษัทฯ 
5.1 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะการประกอบธุรกิจและแนวโน้มธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทย่อย และบริษัทร่วม

ของบริษัทฯ 
5.1.1 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

กลุ่มบริษัทฯ ประกอบธุรกิจสื่อเป็นธุรกิจหลัก โดยในส่วนของบริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
ประกอบธุรกิจการจ าหน่าย ติดตั้ง และพัฒนาระบบสารสนเทศในด้านของซอฟต์แวร์ และประกอบธุรกิจให้ค าปรึกษา
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร (System Integrator) ทั้งการวางระบบเครือข่าย (Network) การจัดหาอุปกรณ์ 
(Hardware) และพัฒนาโปรแกรม ตามความต้องการของลูกค้า โดยมีลูกค้าหลัก คือ องค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจขนาด
ใหญ่ ต่อมา บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความส าคัญของการเติบโตของธุรกิจสื่อ จึงได้มีการลงทุนในธุรกิจส่ือ รายละเอียดของบริษัท
ย่อยมีดังนี้  

ชื่อบริษทัย่อย สัดส่วนการถือหุน้โดย
บริษัทฯ ณ วันที่ 31 
มี.ค. 63 (ร้อยละ) 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ หมายเหต ุ

ธุรกิจจ าหน่ายสินค้าเทคโนโลยีและให้บริการปรึกษาออกแบบระบบสารสนเทศ 
บริษัท ซิงค์ เทคโนโล
ยี่ จ ากดั 

99.99 ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับระบบ
สารสนเทศเพื่อการศึกษา และ
การให้บริการระบบสารสนเทศ
เพื่อการศึกษาอย่างครบวงจร 
ตั้ ง แ ต่ ก า ร ใ ห้ ค า ป รึ ก ษ า 
อ อ ก แ บ บ  ติ ด ตั้ ง  บ ริ ห า ร
โครงการ ซ่อมและบ ารุงรักษา 
รวมไปถึงการฝึกอบรมการใช้
งาน  

ปั จ จุ บั น ไ ม่ ไ ด้ มี ก า ร
ด าเนินธุรกิจใดๆ 

ธุรกิจสื่อ 
บริษัท สปริงนิวส์  
คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 

99.99 ด าเนินธุ รกิจจัดหาและผลิต
รายการโทรทัศน์โดยมุ่งเน้นการ
ผลิตรายการประเภทข่าวสาร
และสาระ และธุรกิจส่ือใหม่โดย
จัดตั้ งหน่วยธุรกิจ ส่ือดิจิตอล 
เ พื่ อ ผ ลิ ต เ นื้ อ ห า ข่ า ว  แ ล ะ
เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มในส่ือ

- 

ฟ้องร้องแล้วเป็นจ านวนเงิน 
2.07 ล้านบาท 

ด า อ.3226/2562 อาญา จ าเลย 3 หม่ินประมาทโดยการโฆษณา เรียกร้องให้ช าระ
ค่าเสียหายจ านวนเงิน 10.00 ล้านบาท พร้อม
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.50 ต่อป ี

ศาลนัดไต่สวนมูลฟ้อง 
วันที่ 26 มิถุนายน 2563 



ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3  

58/102 

ชื่อบริษทัย่อย สัดส่วนการถือหุน้โดย
บริษัทฯ ณ วันที่ 31 
มี.ค. 63 (ร้อยละ) 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ หมายเหต ุ

ออน ไ ล น์  แ ล ะ ส่ื อ อื่ น  ๆ  ที่
ส า ม า ร ถ เ ข้ า ถึ ง ก ลุ่ ม ผู้ ช ม
เป้ า หม าย ได้ อย่ า ง สะดวก 
ร ว ด เ ร็ ว  ทั้ ง ใ น เ ข ต
ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร  แ ล ะ
ต่างจังหวัด 

บริษัท สปริงนิวส์  
เทเลวชิั่น จ ากัด  

99.99  
 
 

ประกอบกิจการสถานีโทรทัศน์
และธุรกิจด้านส่ือสารมวลชนทุก
ชนิด  

ปั จ จุ บั น ไ ม่ ไ ด้ มี ก า ร
ด าเนินธุรกิจใดๆ 

บริษัท ร่วมมือรว่มใจ 
จ ากดั 

93.17 ผลิตรายการโทรทัศน์  และ
บริหารส่ือโฆษณา โดยแพร่ภาพ
ในสถานีโทรทัศน์ฟรีทีวี  

ปั จ จุ บั น ไ ม่ ไ ด้ มี ก า ร
ด าเนินธุรกิจใดๆ 

บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค 
มัลติมีเดีย จ ากัด 

99.99 รับจ้างบริหารและด าเนินงาน
ผ ลิ ต ส่ื อ ห ล า ก ช นิ ด ผ่ า น
เทคโนโลยีดิจิตอล เพื่อสร้าง
โอกาสทางธุรกิจรองรับการ
ขยายตัวของส่ือใหม่ที่จะเข้ามา
มี บ ท บ า ท ส า คั ญ ใ น
ชีวิตประจ าวันของคนยุคใหม่ 

- 

บริษัท กรีนเน็ต 
1282 จ ากัด 

99.99 ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า และส่ือ
อ อ น ไ ล น์ ผ่ า น ช่ อ ง ท า ง
อินเทอร์เน็ตต่าง ๆ 

ปัจจุบันอยู่ ในระหว่าง
การเจรจาการซื้อขาย 

บริษัท ฐานเศรษฐกิจ 
มัลติมีเดีย จ ากัด 

80.00  
(ถือหุ้นโดย บริษัท นิวส์ 
เน็ตเวิร์ค มัลติมเีดยี 

จ ากดั) 

ด าเนินธุรกิจส่ือส่ิงพิมพ์ และส่ือ
อ อ น ไ ล น์ ผ่ า น ช่ อ ง ท า ง
อินเทอร์เน็ตต่าง ๆ 

- 

ธุรกิจจ าหน่ายและให้บริการเคร่ืองมือและอุปกรณ์ตรวจสอบชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม  
บริษัท เอ็นไวรอน
เมนเทล โซลูชั่น อินทิ
เกรเตอร์ จ ากดั 

95.00 ประกอบธุ ร กิ จ น า เ ข้ า แ ละ
จ าหน่ายเครื่องมือวิเคราะห์และ
อุปกรณ์ตรวจวัดด้านความ
ปลอด ภัย  อาชี วอนามั ย ใน
โร ง งานอุ ตสาหกร รม  และ
ส่ิงแวดล้อม และธุรกิจออกแบบ

- 
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ชื่อบริษทัย่อย สัดส่วนการถือหุน้โดย
บริษัทฯ ณ วันที่ 31 
มี.ค. 63 (ร้อยละ) 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ หมายเหต ุ

และจัดสร้างระบบเฝ้าระวังและ
ตรวจวั ดคุณภาพมลพิษ ใน
อากาศทั้งในรูปแบบสถานีถาวร 
กึ่งถาวร และแบบเคลื่อนที่  

5.1.2  แนวโน้มธุรกิจ 
บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างและพัฒนาแผนการบริหารงานและแนวทางในการด าเนินธุรกิจใหม่ เพื่อเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของผลการด าเนินงาน และสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ในอนาคต โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีแผนการ
ด าเนินการ ดังนี้  

1. กลุ่มธุรกิจสื่อ  
 การปรับกลยุทธ์ในการหารายได้ของกลุ่มบริษัทในธุรกิจส่ือ  โดยเน้นรายได้ที่มาจากส่ือใหม่ (New Media) 

ส่ือออนไลน์ที่เป็นอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มการเติบโตสูงให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น อาทิ ฐานเศรษฐกิจ ให้มีข้อมูลที่
หลากหลายและหลายช่องทางมากขึ้น การขยายฐานรายได้รองรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้หลากหลายยิ่งขึ้น ซึ่งจากเดิม
มุ่งเน้นเพียงข่าวเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังมีการปรับกลยุทธ์การจัดหารายได้ของกลุ่มบริษัทฯ ในส่วนของธุรกิจส่ือ โดยการจัด
กิจกรรม การสัมมนา การจัดประชุมหรือการจัดงานแสดงมากขึ้น รวมถึงเพิ่มช่องทางรายได้ที่ต่อเนื่องจากงานสัมมนาและอี
เว้นท์ 

2.  กลุ่มธุรกิจโซลูชั่นนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยี 
 บริษัทฯ มีแผนงานในการรับงานเพิ่มมากขึ้น อันเนื่องมาจากงานโครงการต่าง ๆ จากส่วนงานราชการและ

ของเอกชนท่ีคาดว่าจะมีเพิ่มมากขึ้น แต่ก็ยังติดปัญหาความล่าช้าของการอนุมัติงบประมาณ 

3. กลุ่มธุรกิจชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อม  
  บริษัทฯ ได้ปรับโครงสร้างทุน เพื่อลดข้อจ ากัดของเงินทุนหมุนเวียนที่มีอยู่อย่างจ ากัด ท าให้กลุ่มธุรกิจชีวอนา
มัยสามารถขยายช่องทางในการรับการสนับสนุนทางด้านเงิน และน ามาหมุนเวียนในการรับงานโครงการเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง
เป็นงานโครงการของหน่วยงานรัฐที่ได้ให้บริการมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงพิจารณาหาโครงการใหม่ๆ หรือช่องทางขยาย
รายได้ในกลุ่มภาคเอกชนเพิ่มมากขึ้น  

  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนที่จะต่อยอดธุรกิจหลัก ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง หรือธุรกิจอื่นของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย ในอนาคตเพื่อช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพส าหรับการประกอบธุรกิจของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยในระยะยาว รวมไปถึงการพิจารณาการขยายการลงทุนไปในธุรกิจที่มีสินทรัพย์ที่มีตัวตนเพิ่มเติม
เพื่อเพิ่มมูลค่าของธุรกิจและลดความเส่ียงของมูลค่าธุรกิจที่พึ่งพิงจากความสามารถของบุคลากรเป็นหลัก เพื่อเป็นการ
กระจายการลงทุนไปในธุรกิจอื่นท่ีมีโอกาสเติบโตที่ดีในอนาคต เนื่องจากปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ในกลุ่มธุรกิจผู้ผลิตส่ือ ซึ่งไม่มี
สินทรัพย์ที่มีตัวตน และมูลค่าของธุรกิจพึ่งพิงจากความสามารถของบุคลากรเป็นหลัก อาทิเช่น รายได้ที่อ้างอิงมาจาก
ความสามารถของบุคลากรในการเขียนคอนเทนต์ บทความหรือโปรแกรมต่าง ๆ  ที่ไม่ได้มีสินทรัพย์ที่มีตัวตน จึงมีความเส่ียง
ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถรักษาบุคลากรที่มีความสามารถไว้ได้ ท าให้บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความจ าเป็นในการพิจารณา
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การลงทุนในธุรกิจที่มีสินทรัพย์ที่มีตัวตนเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มมูลค่าของธุรกิจและลดความเส่ียงของมูลค่าธุรกิจที่พึ่งพิงจาก
ความสามารถของบุคลากรเป็นหลัก 

5.2 ตารางสรุปงบการเงินในระยะ 3 ปีที่ผ่านมา และปีปัจจุบันจนถึงไตรมาสล่าสุด พร้อมค าอธิบายและการ
วิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบันจนถึงไตรมาสล่าสุดตลอดจน
ปัจจัยความเสี่ยงซึ่งอาจมีผลกระทบต่อก าไรของบริษัทฯ 

5.2.1 งบแสดงฐานะทางการเงิน  

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

งบการเงนิรวม (ล้านบาท) 

ส าหรับงวดปี สิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 
ส าหรับงวด 3 

เดือน 

2560 2561 2562 
31 มีนาคม 

2563 
สินทรัพย ์
สินทรัพยห์มนุเวียน 

    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สด 

24.40 29.37 185.07 87.14  

เงินลงทุนชัว่คราว 0.00 - 98.99 -  

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค้ า
ประกัน 

234.97  - -  

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น-สุทธ ิ 258.42 154.93 122.53 117.71  

มูลค่างานบริการท่ียังไมเ่รียกเก็บ
จากลูกค้า 

0.31 - - - 

เงินใหกู้้ยืมระยะสั้นแก่กจิการท่ี
เกี่ยวข้องกัน 

- - - - 

เงินใหกู้้ยืมระยะสั้นแก่กจิการและ
บุคคลอื่น 

- - - - 

เงินใหกู้้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน 0.32 - 0.39  0.18  

สินค้าคงเหลือ 6.32 3.56 2.52  1.90  

สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวด
ปัจจุบัน 

8.29  16.07 10.89 1.18  

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอืน่ - - - 162.56 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนทีถ่ือไว้เพื่อ
ขาย 

- 4.51 25.15  -  

ลูกหนี้ส านักงาน กสทช. - - 2.21 2.21 

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - 235.14 - - 

รวมสินทรัพย์หมนุเวียน 533.03 443.58 447.75  372.88  

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน       



ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3  

61/102 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

งบการเงนิรวม (ล้านบาท) 

ส าหรับงวดปี สิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 
ส าหรับงวด 3 

เดือน 

2560 2561 2562 
31 มีนาคม 

2563 
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค้ า
ประกัน 

251.78 13.43 10.52  10.58  

เงินลงทุนในการร่วมคา้ - - -  - 

เงินลงทุนระยะยาว 214.64 153.89 68.85  - 

สินทรัพย์เพื่อให้เช่า 0.17  - -  - 

อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 5.29 - 11.42  11.42  

อุปกรณ์ 208.86 168.33 9.54  6.12  

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 125.01 145.37 134.14  112.95  

ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่
เพื่อให้บริการโทรทัศน์ 

- 198.00 -  -  

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตดั
บัญช ี

0.36 -  - -  

สินทรัพย์สิทธิการใช ้ - - - 9.28 

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน
อื่น 

- - - 68.85 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 40.51 12.81 23.84  59.70  

รวมสินทรัพย์ไม่หมนุเวียน 846.62 691.83      258.31  278.90  

รวมสินทรัพย์ 1,379.65 1,135.41 706.06  651.78  

หนี้สนิ 
หนี้สนิหมุนเวียน 

      

เงินเบกิเกินบัญช ี 2.21 - -  -  

เจ้าหน้ีแฟคตอริ่ง - - - -  

เจ้าหน้ีการคา้และเจ้าหน้ี
หมุนเวยีนอื่น 

277.28 260.67 118.14  85.75  

ส่วนของเจ้าหน้ีคา่ใบอนุญาตใหใ้ช้
คลื่นความถีเ่พื่อให้บริการโทรทัศน์
ที่ถึงก าหนดช าระในหนึง่ป ี

205.40 216.18 -  -  

หน้ีสินตามสัญญาเชา่การเงินท่ีถงึ
ก าหนดช าระภายในหนึ่งป ี

1.23 0.72 0.70  3.80  

เงินกูย้ืมระยะส้ันจากบคุคลที่
เกี่ยวข้องกัน 

13.47  79.96 -  -  
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งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

งบการเงนิรวม (ล้านบาท) 

ส าหรับงวดปี สิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 
ส าหรับงวด 3 

เดือน 

2560 2561 2562 
31 มีนาคม 

2563 
เงินกูย้ืมระยะส้ันจากกิจการอื่น 204.74 157.28 -  -  

เงินกูย้ืมระยะส้ันจากบคุคลอื่น 1.30 80.00 -  0.52  

ภาษีเงินได้คา้งจา่ย 2.02 1.73 0.21  0.74  

ประมาณการหนี้สินระยะสั้น 3.12 1.89 2.07  2.33  

ประมาณการหนี้สินในการร่วมคา้ - - -  -  

เจ้าหน้ีจากหุ้นเพิ่มทุน 163.00 154.00 -  -  

รวมหนีส้ินหมุนเวียน 873.75 952.43 121.12  93.14  

หนี้สนิไมห่มุนเวียน       

เจ้าหน้ีค่าใบอนุญาตใหใ้ช้คล่ืน
ความถีเ่พื่อให้บริการโทรทัศน์ 

216.18 -             -  -  

หนี้สินตามสัญญาเชา่การเงิน 1.87 2.26 1.28  6.53  

ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวยีน
ส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 

17.78 14.66 15.17  14.34  

หน้ีสินภาษีเงินได้รอตดับัญช ี 0.59 0.54 0.52  0.52  

รวมหนีส้ินไมห่มนุเวียน 236.42 17.46 16.97  21.39  

รวมหนีส้ิน 1,110.17 969.89 138.09  114.53  

ส่วนของผู้ถือหุ้น       

ทุนจดทะเบียน 281,961.30 200,317.94 200,317.94  200,317.94  

ทุนที่ออกและช าระแล้ว 67,886.86 67,887.51 67,887.51  67,887.51   

ส่วนต่ ากว่ามูลค่าหุ้นสามัญ (62,783.93) (62,784.55) (62,784.55)  (62,784.55)  

เงินรับล่วงหน้าคา่หุ้น - - -  -  

ทุนส ารองตามกฎหมาย 2.79 2.79 2.79  2.79  

ก าไร (ขาดทุน) สะสม (3,983.90) (4,247.70) (3,746.98)  (3,777.68)  

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถอื
หุ้น 

(838.20) (682.96) (790.81)  (790.81)  

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม (14.14) (9.57) -  -  

รวมส่วนของผู้ถือหุน้ 269.48 165.52 567.96 537.25  

รวมหนีส้ินและสว่นของผู้ถือ
หุ้น 

1,379.65 1,135.41 706.05  651.78  

 



ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3  

63/102 

5.2.2 งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ 

งบการเงนิรวม (ล้านบาท) 

ส าหรับงวดปี สิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 
ส าหรับงวด 3 

เดือน 

2560 2561 2562 
31 มีนาคม 

2563 
รายได้     
รายได้จากการขายและการ
ให้บริการ 

374.49  569.63 386.97  48.29  

รายได้จากการใหเ้ชา่ทรัพย์สิน - - -  -  

รวมรายได้ 374.49 569.63 386.97  48.29  

ต้นทุนขายและต้นทุนการ
ให้บริการ 

(539.41) (474.90) (292.34)  44.29  

ต้นทุนจากการให้เช่าทรัพย์สิน (0.12) - -  -  

รวมต้นทนุ (539.52) (474.90) (292.34)  44.29  

ก าไร (ขาดทนุ) ขัน้ตน้ (165.03) 94.73 94.63  4.00  

ดอกเบี้ยรับ 10.97 1.62 1.82  1.48  

โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่า
ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่
เพื่อให้บริการโทรทัศน์ 

- - -  -  

รายได้อื่น 24.89 13.17 49.61  12.74  

ค่าใช้จา่ยในการขายและบริการ (71.70) (60.21) (35,09)  (3.28)  

ค่าใช้จา่ยในการบริหาร (220.09) (198.59) (196.95)  (35.17)  

(หน้ีสงสัยจะสูญและหน้ีสูญ) 
รายการโอนกลับ 

(1.84) (13.05) (8.60)  -  

ขาดทุนจากการด้อยคา่สินทรัพย์  (0.49) (68.13) (2.72) 

ขาดทุนจากการด้อยคา่เงินลงทุน - - -  - 

ขาดทุนจากการด้อยคา่ค่าความ
นิยม 

- - -  - 

ขาดทุนจากการด้อยคา่
ใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่
เพื่อให้บริการโทรทัศน์ 

- - -  - 

ขาดทุนจากการด้อยคา่เงินลงทุน
ระยะยาว 

- (223.27) -  - 

ต้นทุนทางการเงิน (147.59) (27.10) (29.10)  (0.25 )  

ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) จากเงิน - - -  - 
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งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ 

งบการเงนิรวม (ล้านบาท) 

ส าหรับงวดปี สิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 
ส าหรับงวด 3 

เดือน 

2560 2561 2562 
31 มีนาคม 

2563 
ลงทุนในการร่วมคา้ 
ก าไร (ขาดทนุ) ก่อน 
(ค่าใช้จ่าย) รายได้ภาษีเงินได ้

(570.39) (4413.19) (191.82)  (23.20) 

(ค่าใชจ้่าย) รายได้ภาษเีงินได ้ (2.36) (1.74) (0.23)  (0.61)  

ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับปีจาก
การด าเนินงานที่ยกเลิก 

- 141.27 685.10 - 

ก าไร (ขาดทนุ) ส าหรับป ี (572.75) (273.66) 493.05  (23.81)  

5.2.3 งบกระแสเงินสด 

งบกระแสเงินสด 

งบการเงนิรวม (ล้านบาท) 

ส าหรับงวดปี สิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 
ส าหรับงวด 3 

เดือน 

2560 2561 2562 
31 มีนาคม 

2563 
กระแสเงินสด     
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จาก
กิจกรรมด าเนินงาน 

(330.85) (17.27) (140.78)  (18.50)  

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จาก
กิจกรรมลงทุน 

(2.25) (4.64) 869.88  (78.83)  

เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จาก
กิจกรรมจัดหาเงิน 

70.09 26.88 (573.40)  (0.60)  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สทุธ ิ

(263.01) 4.97 155.70  (97.93)  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ต้นงวด 

287.41 24.40 29.37  185.07  

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สดปลายงวด 

24.40 29.37 185.07  87.14  

5.2.4 ภาพรวมการด าเนินงาน 

รายได ้ 
ในปี 2562 บริษัทฯ  มีรายได้รวม  438.40  ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 มีรายได้รวม 584.42 ล้านบาท ลดลง 

146.02  ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 24.99  แบ่งเป็นรายได้จากการขายสินค้าและให้บริการ  386.97 ล้านบาท  และรายได้
อื่น 51.43 ล้านบาท   โดยในปี 2562 ส่วนงานธุรกิจส่ือ มีรายได้จากการด าเนินงานรวม  323.58 ล้านบาท  ลดลงจากปี 
2561 จ านวน 173.26  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 34.87 สาเหตุเนื่องจากการคืนใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่เพื่อให้บริการ
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โทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ช่อง19  ตามมติคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) และก าหนดให้ยุติการออกอากาศในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป  ซึ่งบริษัทฯ ได้
ปรับกลยุทธ์ในการหารายได้ของกลุ่มบริษัทในธุรกิจส่ือ  โดยเน้นรายได้ที่มาจากส่ือใหม่ (New Media)  ส่ือออนไลน์ และ
รายได้จากการจัดกิจกรรม การสัมมนา การจัดประชุมหรือการจัดงานแสดง มากขึ้น ในขณะท่ีในส่วนงานธุรกิจการจ าหน่าย
เครื่องมือและอุปกรณ์ และให้บริการติดตั้งระบบโครงการเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมและตรวจสอบชีวอนามัยลดลง  3.65 ล้าน
บาท และส่วนงานธุรกิจจ าหน่ายสินค้าเทคโนโลยีและให้บริการปรึกษาออกแบบระบบสารสนเทศลดลง  5.75 ล้านบาท ซึ่ง
จากภาวะเศรษฐกิจและการตลาดผันผวน  ท าให้ภาคเอกชนได้ชะลอการลงทุน และจากการยื่นประมูลให้ได้มางาน
โครงการต่าง ๆ ในภาครัฐอยู่ระหว่างการแข่งขันประมูลและพิจารณาอนุมัติ บริษัทฯ ยังคงด าเนินการธุรกิจตามแผน
ด าเนินงานของบริษัทฯ และคาดหวังว่าจะมีสัดส่วนรายได้เพิ่มขึ้น  

ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้รวมทั้งส้ิน 592.34 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 217.85 ล้านบาท หรือร้อยละ 58.17 จาก
รายได้ในปี 2560 จ านวน 374.49 ล้านบาท โดยรายได้จากธุรกิจส่ือเพิ่มขึ้น จ านวน 185.66 ล้านบาท เนื่องจากการปรับกล
ยุทธ์ในการหารายได้ของกลุ่มบริษัทฯ ที่เน้นรายได้ที่มาจากสื่อใหม่ และรายได้ที่มาจากการจัดกิจกรรม การสัมมนา การจัด
ประชุม หรือการจัดงานแสดงมากขึ้น ในขณะที่รายได้จากธุรกิจจ าหน่ายสินค้าเทคโนโลยีและให้บริการปรึกษาออกแบบ
ระบบสารสนเทศเพิ่มขึ้น จ านวน 2.39 ล้านบาท และรายได้จากธุรกิจจ าหน่ายและให้บริการเครื่องมือและอุปกรณ์
ตรวจสอบชีวอนามัยและส่ิงแวดล้อมเพิ่มขึ้น จ านวน 29.80 ล้านบาท 

ต้นทุนขาย  
ในปี 2562 บริษัทฯ มีต้นทุนรวมทั้งส้ิน 292.34 ล้านบาท ซึ่งลดลงจ านวน 182.56 ล้านบาท หรือร้อยละ 38.44 

จากต้นทุนในปี 2561 จ านวน 474.90 ล้านบาท เนื่องจากการควบคุมต้นทุนการผลิตทุกส่วนงานในกลุ่มบริษัทฯ  

ในปี 2561 บริษัทฯ มีต้นทุนรวมทั้งส้ิน 540.51 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยจ านวน 0.99 ล้านบาท หรือ           
ร้อยละ 0.18 จากต้นทุนในปี 2560 จ านวน 539.52 ล้านบาท เนื่องจากการควบคุมต้นทุนการผลิตทุกส่วนงานใน                      
กลุ่มบริษัทฯ 

ค่าใช้จา่ยในการขายและบริหาร  
ปี 2562 กลุ่มบริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม 232.04 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ซึ่งมีค่าใช้จ่าย

ในการขายและบริหาร 258.80 ล้านบาท ลดลง 26.76 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.34 เป็นผลจากบริษัทฯ มีการปรับ
โครงสร้างการบริหาร การควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายการผลิตทุกส่วนงานในกลุ่มบริษัทฯ ท าให้ด าเนินงานมีประสิทธิภาพ
ดีขึ้น บริษัทฯ ได้บันทึกหนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ 8.60 ล้านบาท และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ 68.14 ล้าน
บาท  

ในปี 2561 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมทั้งสิ้น 274.24 ล้านบาท ซึ่งลดลง 17.55 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 6.01 จากค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2560 จ านวน 291.78 ล้านบาท เนื่องจากการควบคุมค่าใช้จ่ายการ
ผลิตทุกส่วนงานในกลุ่มบริษัทฯ  

ก าไรสุทธ ิ 
ในปี 2562 บริษัทฯ มีก าไรส าหรับปี 493.05  ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 127.41 ของรายได้ เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ซึ่ง

มีขาดทุนส าหรับปี 273.66 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48.04 ของรายได้ เพิ่มขึ้น 766.71 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 280.17 
เป็นผลจากก าไรจากการด าเนินงานท่ียกเลิก 685.10 ล้านบาท 
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ในปี 2561 บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิรวมทั้งส้ิน 273.66 ล้านบาท ซึ่งลดลงจ านวน 299.09 ล้านบาท จากขาดทุนสุทธิ
ในปี 2560 จ านวน 572.75 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายได้จากธุรกิจส่ือ ในขณะที่
ต้นทุนและค่าใช้จ่ายลดลงอันเป็นผลมาจากควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายการผลิตทุกส่วนงานในกลุ่มบริษัทฯ ทั้งนี้ ในปี 
2561 บริษัทฯ มีการโอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ 198.00 ล้านบาท 
และ ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาว 223.27 ล้านบาท และมีต้นทุนทางการเงินจ านวน 77.40 ล้านบาท ซึ่ง
ลดลงจากปี 2560 จ านวน 70.20 ล้านบาท หรือร้อยละ 47.56 เนื่องจากปี 2560 มีการบันทึกดอกเบี้ยจ่ายเจ้าหนี้จากหุ้น
เพิ่มทุนแก่บุคคลในวงจ ากัด 

5.2.5  ฐานะทางการเงิน 
สินทรัพย์  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์สินรวม 706.06 ล้านบาท ลดลงจ านวน 429.35 ล้านบาทจาก 

1,135.41 ล้านบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 คิดเป็นร้อยละ 37.81 โดยสาระส าคัญของการเปล่ียนแปลงหลักได้แก่ การ
ลดลงของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น จ านวน 32.40 ล้านบาท และการลดลงของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ของ
บริษัทฯ จ านวน 158.79 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการลดลงจากค่าเส่ือมราคา และรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าอุปกรณ์ส่วน
งานธุรกิจส่ือโทรทัศน์บางส่วนซึ่งไม่ได้ด าเนินการแล้ว 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมจ านวน 1,135.41 ล้านบาท ลดลงจ านวน 244.25 ล้านบาท
จาก 1,379.65 ล้านบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 คิดเป็นร้อยละ 17.70 โดยสาระส าคัญของการเปล่ียนแปลงหลักได้แก่ 
การลดลงของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น จ านวน 103.78 ล้านบาท การลดลงของเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ า
ประกัน จ านวน 238.35 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของมูลค่าทางบัญชีใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ 
จ านวน 198.00 ล้านบาท เนื่องจากมีการโอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่เพื่อให้บริการ
โทรทัศน ์

หน้ีสิน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 138.09 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียน 121.12               

ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียน จ านวน 16.97 ล้านบาท ลดลงจากวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งบริษัทมีหนี้สิน  969.89 
ล้านบาท ลดลง 831.80 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85.76 บริษัทได้จ่ายช าระคืนเจ้าหนี้จากเงินเพิ่มทุน PP และเจ้าหนี้เงิน
กู้ยืมจ่ายช าระเจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอื่น  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจ านวน 969.89 ล้านบาท ลดลงจ านวน 140.28 ล้านบาทจาก 
1,110.17 ล้านบาท ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 คิดเป็นร้อยละ 12.64 โดยสาระส าคัญของการเปล่ียนแปลงหลักได้แก่ การ
ลดลงของเจ้าหนี้ค่าใบอนุญาตให้ใช้คล่ืนความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ จ านวน 216.18 ล้านบาท และการเพิ่มขึ้นของเงิน
กู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น จ านวน 137.68 ล้านบาท 

ส่วนของผู้ถือหุ้น  
ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น จ านวน 567.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 402.44 ล้านบาท 

จาก 165.52 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 คิดเป็นร้อยละ 243.14 โดยมีสาเหตุหลักมาจากโอนกลับรายการผล
ขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมของใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล 
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ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้น จ านวน 165.52 ล้านบาท ลดลงจ านวน 103.97 ล้านบาท 
จาก 269.48 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คิดเป็นร้อยละ 38.58 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการขาดทุนจากผล
ประกอบการ 

5.2.6 สภาพคล่องและกระแสเงินสด 
บริษัทฯ มีอัตราสภาพคล่องในปี 2562 และปี 2561 ด้วยอัตราส่วนสภาพคล่อง 3.70 เท่า และ 0.47 เท่า 

ตามล าดับ แสดงว่าสภาพคล่องของบริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์ดี มีกระแสเงินสดเพียงพอเพื่อใช้หมุนเวียนของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ 
มีการควบคุมการใช้เงินอย่างระมัดระวัง เพื่อให้สภาพคล่องของบริษัทฯ ด าเนินไปได้โดยไม่สะดุด เมื่อพิจารณาการด าเนิน
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้ว บริษัทฯ มีกระแสเงินสดที่มีอยู่เพียงพอส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย บริษัทฯ อาจจะต้องจัดหาเงินทุนเพิ่ม ในกรณีที่บริษัทฯ มีนโยบายขยายธุรกิจเพิ่มขึ้นและต้องใช้เงินลงทุน
เพิ่มในธุรกิจใหม่ 

5.2.7 ปัจจัยความเส่ียงซึ่งอาจมีผลกระทบต่อก าไรของบริษัทฯ  
(1) ความเส่ียงจากการพ่ึงพาบุคลากรท่ีมีความช านาญเฉพาะด้าน  

  เนื่องจากธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ จ าเป็นต้องอาศัยบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะในด้านต่าง  ๆ อาทิ 
ส่ือสารมวลชน เทคโนโลยีการส่ือสาร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการเขียนโปรแกรม ดังนั้นหากบริษัทฯ สูญเสีย
บุคลากรเหล่านั้นไปไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม จะท าให้มีผลกระทบต่อรายได้หลักของบริษัทฯ เป็นอย่างมาก ทั้งนี้ ความรุนแรง
ของผลกระทบขึ้นอยู่กับจ านวน บุคลากรและปริมาณงานท่ีจะสูญเสียไป ตลอดจนระยะเวลาที่จะจัดหาพนักงานหรือพัฒนา
พนักงานขึ้นมาทดแทน อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีมาตรการในการลดความเส่ียงจากการสูญเสียบุคลากรดังกล่าวด้วยการแบ่ง
หน่วยธุรกิจ รวมถึงให้มีการกระจายหน้าที่และความรับผิดชอบในการท างานอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีแผนพัฒนา
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการธุรกิจหยุดชะงัก โดยมีผู้ควบคุมการด าเนินการ พัฒนาของบุคลากรต่าง  ๆ 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายในการดูแลและส่งเสริมพนักงานให้มีความรู้สึกผูกพันและรักบริษัทฯ รวมทั้งจัดให้มีอัตรา 
เงินเดือนท่ีเหมาะสมและสวัสดิการพนักงานท่ีจูงใจให้พนักงานท างานให้บริษัทฯ ในระยะยาวได้ นอกจากนี้ได้มีการส ารอง
อัตราก าลังของหน่วยงานในฝ่ายพัฒนาระบบให้เกินไว้ประมาณร้อยละ 5 ของจ านวนโปรแกรมเมอร์ที่มีทั้งหมด และบริษัท
ฯ ยังมีระบบการพัฒนาโปรแกรมเมอร์ที่มีประสิทธิภาพเป็นขั้นเป็นตอน และสร้างแบบแผนการเรียนรู้ให้สามารถถ่ายทอด
ความรู้ในขั้นตอนการท างานได้ในช่วงระยะเวลาเริ่มตั้งแต่ 2 - 4 สัปดาห์เป็นต้นไป จึงท าให้หากบริษัทฯ สูญเสียบุคลากร
บางส่วนไป ก็สามารถพัฒนาบุคคลากรขึ้นมาใหม่ได้โดยใช้เวลาไม่นานนัก 

(2) ความเส่ียงจากการถูกลอกเลียนแบบผลิตภัณฑ์ของบริษัท 
  ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ด้านโปรแกรมหรือรายการหรือเนื้อหาอาจจะถูกลอกเลียนแบบ โดยในกรณีเนื้อหา
รายการอาจมีการเลียนแบบรูปแบบรายการท่ีได้รับความนิยมและความน่าสนใจ ตลอดจนการน ารายการหรือเนื้อหาไปท า
ส าเนาซ้ า ส่วนในกรณีที่เป็นโปรแกรมจะเป็นการลอกเลียนแบบ ซึ่งหากมีการลอกเลียนแบบบริษัทฯ ก็จะต้องด าเนินการ
ตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด เพื่อเป็นการป้องกันผู้พัฒนาระบบได้ท าการใส่รหัสลับซึ่งเป็นการป้องกันท าให้ลูกค้าไม่สามารถ
เข้าถึง Source Code ของแต่ละโปรแกรมได้นอกจากนี้เพื่อเป็นการป้องกันมิให้คู่ค้าหรือลูกค้าลอกเลียนแบบไปใช้ใน
หน่วยงานหรือสถานท่ีอื่น ๆ นอกเหนือจากสถานท่ีที่ได้ก าหนดไว้ตามสัญญาเท่านั้น 
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(3) ความเส่ียงจากการท่ีบริษัทฯ อยู่ในอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูงและจ านวนคู่แข่งมาก   
  ธุรกิจส่ือมีการเปล่ียนแปลงแนวโน้มและความต้องการของกลุ่มผู้ชม โดยเดิมกลุ่มผู้ชมจะรับชมหรือรับ
ข่าวสารผ่านส่ือหลัก อาทิ โทรทัศน์ วิทยุ ท าให้คู่แข่งจะมีเพียงผู้ประกอบการรายใหญ่ในตลาด แต่ปัจจุบันแนวโน้มการ
รับชมหรือรับข่าวสารผ่านช่องทางส่ือใหม่หรือโซเชี่ยลเน็ตเวิร์คต่าง  ๆ เพิ่มมากขึ้น หรือเกือบร้อยละ 200 จึงท าให้
ผู้ประกอบการรายย่อยหรือบุคคลทั่วไปสามารถเป็นผู้ผลิตหรือเนื้อหาด้วยเช่นกันด้วยธุรกิจที่ไม่มีข้อจ ากัด คู่แข่งในตลาด
ของธุรกิจส่ือจึงเพิ่มมากขึ้นเป็นเท่าตัว ท าให้ต้องมีการศึกษาและปรับรูปแบบของเนื้อหารายการ รวมถึงเพิ่มช่องทางในการ
รับชมหรือรับข่าวสารเพื่อให้เข้าถึงและตอบสนองกลุ่มผู้ชมได้อย่างครบถ้วนท่ัวถึง 

  ธุรกิจโปรแกรมประยุกต์และโปรแกรมยูทิลิตี้เป็นธุรกิจที่คู่แข่งรายใหม่เกิดขึ้นได้เสมอและมักใช้กลยุทธ์ด้าน
ราคาในการแข่งขัน บริษัทฯ จึงมีนโยบายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ในเชิงลึก กล่าวคือจะเน้นการพัฒนาซอฟต์แวร์
ที่เชื่อมโยงการใช้งานกับโปรแกรมที่มีอยู่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับผลิตภัณฑ์เดิมให้ตอบสนองและสามารถใช้งาน
ระหว่างฝ่ายงานต่าง ๆ  ได้โดยเน้นกลุ่มลูกค้าระดับองค์กรท่ีต้องการขยายและเชื่อมโยงระหว่างฝ่ายงานไม่เพียงจ ากัดการใช้
เพียงฝ่ายงานใดฝ่ายงานหนึ่งเท่านั้นในปัจจุบันยังไม่มีคู่แข่งรายใดที่มีซอฟต์แวร์ระบบโปรแกรมที่มีความสามารถ
ครอบคลุมระบบบริหารต่าง ๆ ในองค์กรและเชื่อมโยงในแต่ละฝ่ายงานได้มากเท่ากับที่บริษัทฯ มีอยู่ในขณะเดียวกันเพื่อ
เป็นการรักษาส่วนแบ่งตลาด บริษัทฯ ยังได้พัฒนาโปรแกรมระบบบริหารส าหรับลูกค้ารายย่อยที่มีความต้องการใช้งานไม่
ซับซ้อนภายในหน่วยงานซึ่งในระบบบริหารย่อยนี้คู่แข่งของบริษัทฯ จะเป็นบริษัทซอฟต์แวร์รายย่อยที่พัฒนาแต่ละระบบ
โปรแกรมทั้งนี้จุดเด่นของซอฟต์แวร์ของบริษัทฯ คือสามารถท างานในลักษณะของ web application ในขณะที่ผลิตภัณฑ์
ส่วนใหญ่ที่มีอยู่ในตลาดยังท างานในลักษณะของ client/server 

(4) ความเส่ียงจากการท่ีบริษัทฯ อยู่ในธุรกิจที่มีการเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว    
  เนื่องจากปัจจุบัน เทคโนโลยีต่างๆ มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ จึงต้องพัฒนาและปรับตัวให้ทันกับ
การเปล่ียนแปลง ส าหรับผลิตภัณฑ์ด้านส่ือ บริษัทฯ จะศึกษาเทคโนโลยีและแนวโน้มของตลาดทั้งในและต่างประเทศ และ
จัดส่งพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีใหม่ เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีที่มีอยู่ให้ใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพส าหรับผลิตภัณฑ์ด้านฮาร์ดแวร์ และผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการเปล่ียนแปลงด้าน
เทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ มีแนวทางป้องกันการกระทบจากการเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีในหลาย ๆ ด้าน ได้แก่ 
 - บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเก็บสต๊อกสินค้า โดยแต่ละโครงการบริษัทฯ จะส่ังซื้อผลิตภัณฑ์ฮาร์ ดแวร์เท่ากับ
จ านวนที่ลูกค้าต้องการและน าส่งลูกค้าทั้งหมด 
 - ในส่วนของผลิตภัณฑ์ด้านซอฟต์แวร์ การส่ังซื้อซอฟต์แวร์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือต้นแบบในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จะสั่งซื้อในปริมาณที่บริษัทฯ สามารถต่อรองส่วนลดราคาพิเศษได้ และมีปริมาณที่จัดซื้อที่มีความเหมาะสมกับ
การใช้งานตามกาลสมัยของเทคโนโลยีที่เปล่ียนแปลงไป 
 - ในส่วนของผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ท่ีบริษัทฯ ผลิตขึ้นมาเองได้มีการก าหนดบุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านวิจัย
และพัฒนา เพื่อท าหน้าที่ในการวิเคราะห์และปรับปรุงพัฒนาซอฟต์แวร์ของบริษัทฯ ให้มีความสามารถในการตาม
เทคโนโลยีได้ตลอดเวลา โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่เคยเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากเทคโนโลยีที่เปล่ียนแปลงรวดเร็ว 
 - บริษัทฯ จัดให้มีการอบรมพัฒนาพนักงานเพื่อเพิ่มพูนทักษะให้สามารถติดตามเทคโนโลยีได้โดยตลอด และ
จนกระทั่งปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่เคยประสบปัญหาจากการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี 

 (5) ความเส่ียงที่อาจมีความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับฐานข้อมูลของผลิตภัณฑ์อันเนื่องมาจากเหตุการณ์สุดวิสัย 
ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์สุดวิสัยที่ไม่สามารถบังคับหรือควบคุมได้ เช่น ไฟดับ ไฟไหม้ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับ
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ฐานข้อมูลหรืองานที่อยู่ระหว่างพัฒนา บริษัทฯ ได้จัดให้พนักงานท าการจัดเก็บข้อมูลที่ได้จากการผลิตทั้งหมดโดยมีการ
จัดเก็บข้อมูลไว้ที่ส่วนกลางทุกวัน และมีระบบไฟส ารองหากเกิดเหตุการณ์ไฟดับเกิดขึ้น ซึ่งจะท าให้พนักงานสามารถท าการ
ส ารองข้อมูลได้ทัน ส าหรับในกรณีหากเกิดเหตุการณ์อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับฐานข้อมูลนั้น บริษัทฯ มีมาตรการ
ในการส ารองข้อมูลส าคัญโดยเก็บรักษาไว้ในที่ที่ปลอดภัยอื่น เช่น น าไปฝากไว้ในตู้นิรภัยของทางธนาคาร เพื่อให้มี
ฐานข้อมูลส ารองหากมีกรณีฉุกเฉินดังกล่าวเกิดขึ้น 

 (6) ความเส่ียงจากการท่ีรายได้หลักของธุรกิจเทคโนโลยีและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกของบริษัทฯ ส่วนใหญ่มาจาก
ภาครัฐบาล ซึ่งรายได้ส่วนนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการชนะการประมูลโครงการที่มีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับ
งบประมาณของหน่วยงานนั้น ๆ และนโยบายต่าง ๆ ของภาครัฐบาล อย่างไรก็ตาม ผลงานของบริษัทฯ ที่ผ่านมาเป็นที่
ยอมรับเนื่องจากสามารถท างานได้ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขและมีประวัติที่ดีมาโดยตลอดท าให้ได้รับความไว้วางใจจาก
ภาครัฐบาล และจากนโยบายของภาครัฐในการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในหน่วยงานต่าง ๆ มากขึ้นเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพให้กับหน่วยงาน ดังนั้นจึงถือได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีที่บริษัทฯ ได้มีประวัติการรับงานภาครัฐมากเพื่อเป็นการรองรับ
ส าหรับงานประมูลในอนาคต แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯได้เตรียมผลักดันผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ท่ีเจาะกลุ่มลูกค้าในตลาดองค์กร
ธุรกิจเอกชนหรือกลุ่มบุคคลให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการด าเนินงานผ่านบริษัทย่อยทั้ง 2 แห่ง คือ บริษัท ซิงค์ เทคโนโลยี 
จ ากัด (Sync) ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับด้านระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา ให้บริการระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาอย่าง
ครบวงจร ตั้งแต่ให้ค าปรึกษา ออกแบบ ติดตั้ง บริหารโครงการ ซ่อมและบ ารุงรักษา รวมไปถึงฝึกอบรมการใช้งาน และ
บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชั่น อินทิเกรเตอร์ จ ากัด (ESI) ซึ่งด าเนินธุรกิจน าเข้าและจ าหน่ายเครื่องมือวิเคราะห์และ
อุปกรณ์ตรวจวัดด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยในโรงงานอุตสาหกรรม และส่ิงแวดล้อม ออกแบบและจัดสร้างระบบเฝ้า
ระวังและตรวจวัดคุณภาพมลพิษในอากาศทั้งในรูปแบบสถานีถาวร กึ่งถาวร และแบบเคล่ือนที่ และให้ค าปรึกษาและ
จ าหน่ายเครื่องมือในการบริหารส่ิงแวดล้อมในอาคาร โรงงาน หรือนิคมอุตสาหกรรมในขณะที่รายได้ของบริษัท สปริงนิวส์ 
คอร์ปอเรชั่น จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยอีกแห่งหนึ่ง ที่ท ารายได้มากกว่าร้อยละ 50 ของรายได้รวมของกลุ่มบริษัทฯ ในเครือ
ทั้งหมด เป็นรายได้ที่มาจากภาคเอกชนเกือบท้ังหมด เพื่อกระจายความเส่ียงในการประกอบธุรกิจ 

 (7) ความเส่ียงจากความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลลับและเครื่องมือส าคัญในการท างาน  โดยกรณีพนักงาน
ของบริษัทฯ สามารถเข้าถึงข้อมูลและเปล่ียนแปลงรายละเอียดของงาน แม้ว่าได้ก าหนดให้มีการตั้งรหัสลับเพื่อเป็นการ
ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลในคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องและข้อมูลในแต่ละส่วนงานก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติเพื่อความสะดวก
คล่องตัวในการท างาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายระบบสามารถใส่รหัสและเข้าถึงฐานข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องได้ ซึ่ง
สามารถตรวจสอบได้ว่าพนักงานคนใดที่เข้าไปท าการเปล่ียนแปลงแก้ไขและท าในเวลาใด ทั้งนี้จะมีการแบ่งระดับการ
เข้าถึงข้อมูลและโปรแกรมตามความเหมาะสมของพนักงานในแต่ละต าแหน่ง อาทิ เจ้าหน้าที่ฝ่ายผู้พัฒนาระบบ (System 
Analysis) สามารถเข้าถึงโครงสร้างข้อมูลและแก้ไขโปรแกรมได้ โปรแกรมเมอร์สามารถเข้าไปสร้างและแก้ไขโปรแกรมได้
แต่ไม่สามารถเข้าถึงโครงสร้างข้อมูล และเจ้าหน้าที่ฝ่ายติดตั้งและสนับสนุน (Support) สามารถสอบถามโครงสร้างข้อมูล
และโปรแกรมได้จากรหัสเมนูเท่านั้น นอกจากนี้ในสัญญาจ้างของบุคลากรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่มีความส าคัญจะมี
ข้อความระบุไว้ชัดเจนในสัญญาว่าห้ามมิให้น าความลับของบริษัทฯ และลูกค้าของบริษัทฯ ไปเปิดเผย โดยมีการก าหนด
ค่าเสียหายไว้หากมีการฝ่าฝืนเกิดขึ้น 

 (8) ความเส่ียงจากการรับเงินล่าช้า โดยการเรียกเก็บช าระค่าบริการด้านพื้นที่ส่ือจะมีระยะเวลาช าระเงิน
ประมาณ 30 - 60 วัน ขึ้นอยู่กับประเภทพ้ืนท่ีส่ือและข้อตกลงมาตรฐานทางการค้าของธุรกิจเดียวกัน ซึ่งความล่าช้าในการ
จ่ายช าระจะเกิดจากขั้นตอนการตรวจสอบการใช้พื้นที่ส่ือของลูกค้าว่าถูกต้องและครบถ้วนตามการส่ังซื้อหรอืไม ่ในส่วนการ
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เรียกเก็บช าระค่าบริการการออกแบบระบบและพัฒนาโปรแกรมให้กับลูกค้าประเภทงานโครงการ มีระยะเวลาการช าระเงิน
ประมาณ 45 - 90 วัน ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์และขนาดของโครงการหลังจากที่ได้มีการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว 
แต่เนื่องจากการตรวจรับงานของหน่วยราชการซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ คิดเป็นร้อยละ  80 ของรายได้นั้นมี
ขั้นตอนการอนุมัติและจ านวนบุคคลผู้เกี่ยวข้องมาก จึงท าให้เกิดความล่าช้าในการรับช าระเงินอาจจะต้องใช้เวลาเพิ่มอีก
ประมาณ 2 เดือน อาจท าให้มีผลต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ และส่งผลกระทบถึงการเข้ารับประมูลและรับงานในแต่ละ
โครงการที่ต้องมีการวางเงินประกันในการเข้ารับงานต่อไป ทั้งนี้บริษัทฯ มีนโยบายในการส ารองหนี้สูญโดยพิจารณาจาก
ลูกหนี้แต่ละรายโดยประเมินจากระยะเวลาและมูลค่าลูกหนี้คงค้างประกอบกับประวัติการช าระเงินในอดีตและฐานะ
การเงินของลูกหน้ีในปัจจุบัน 

5.3 ประมาณการทางการเงินในปี ปัจจุบัน โดยระบุถึงข้อสมมติฐานทางการค้าเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และ
สอบทานตัวเลขโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
-- ไม่มี -- 

5.4 รายชื่อผู้บริหารและรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ณ วันที่ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น 
รายชื่อผู้บริหาร  

ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง 

1 นายประพัฒน์ ยอขันธ ์ ประธานเจา้หน้าที่บริหาร 
รายชื่อผู้ถือหุน้ 

ล าดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น 
สัดส่วนการถือหุน้ 

จ านวนหุ้น % 
1 นายศิริธชั โรจนพฤกษ ์ 15,476,913,911 22.80 
2 นางพรรณทิพา เศษธะพานิช 6,180,000,000 9.10 
3 นางสาวกัญจนารัศม์ วงศ์พันธุ ์ 6,000,000,069 8.84 
4 นางสาวกิง่การะเกด ชื่นฤทัยในธรรม 3,700,000,000 5.45 
5 นางมะลวิัลย์ วงศ์ชินศรี 2,800,000,000 4.12 
6 กองทุน ประกันวินาศภัย 1,570,000,000 2.31 
7 นายสมบัติ พานชิชวีะ 1,412,043,300 2.08 
8 นายชยัรัตน์ โกวิทมงคล 1,400,000,000 2.06 
9 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ ากัด 1,070,869,520 1.58 
10 นายมงคล อุ่นจิตติกุล 1,030,000,000 1.52 

 รวมทั้งหมด 40,639,826,800 59.86 

5.5 ข้อมูลอื่นที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่างมีนัยส าคัญ 
 - ไม่มี - 

6. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับความเพียงพอของเงินทนุหมนุเวียน 
 -  ไม่มี - 
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7. คดหีรือข้อเรียกร้องที่มีสาระส าคัญซึ่งอยู่ระหว่างด าเนนิการ  
 ปัจจุบันคดีหรือข้อเรียกร้องที่มีสาระส าคัญคงเหลือเฉพาะในส่วนของบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง ซึ่งถูกฟ้องร้องและ
เรียกร้องให้ช าระค่าเสียหายจ านวนเงิน 631.40 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่าง
ชั้นพิจารณาคดีของศาลชั้นต้น รวมถึงการเจรจาของคู่ความ โดยคดีอาจจะตกลงกันได้ 

8. ผลประโยชน์หรือรายการทีเ่กีย่วข้องกนัระหว่างบริษทัฯ กับกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น ที่ถือหุน้ทั้ง
ทางตรงหรือทางอ้อมตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป 

 - ไม่มี – 

9. แบบหนังสือมอบฉันทะที่ให้ผู้ถือหุ้นเลือกออกเสียงลงคะแนนได้พร้อมเสนอชื่อกรรมการตรวจสอบ  
อย่างน้อย 1 รายเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น  

 ปรากฏตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 9 และ 10 ของหนังสือเชิญประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ของบริษัทฯ 
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(F 53-4) 

แบบรายงานการเพิ่มทุน 
บริษัท นิวส ์เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 

ข้าพเจ้า บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 
22 พฤษภาคม 2563 ระหว่างเวลา 17.00 น. ถึง 19.00 น. เกี่ยวกับการลดทุน การเพิ่มทุน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี้ 

1. การเพิ่มทุน 
1.1  ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติ ให้ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก 130,807,738,896 บาท เป็น 

160,872,208,595.00 บาท โดยออกหุ้นสามัญจ านวน 9,698,216,032.00 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เสนอ
ขายทีร่าคาหุ้นละ 0.01 บาท รวม 96,982,160.32 บาท โดยเป็นการเพิ่มทุนในลักษณะดังนี้ 

การเพิ่มทนุ ประเภทหุน้ จ านวนหุ้น 
มูลค่าทีต่รา
ไว้ (บาทตอ่

หุ้น) 

ราคาเสนอ
ขาย (บาท
ต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

 แบบก าหนด
วัตถุประสงค์ใน
การใช้เงินทุน 

หุ้นสามัญ 
หุ้นบุริมสิทธิ 

9,698,216,032 
- 

1.00 
- 

0.01 
- 

9,698,216,032 
- 

 แบบมอบอ านาจ
ทั่วไป (General 
Mandate) 

หุ้นสามัญ 
หุ้นบุริมสิทธิ 

20,366,253,667 
- 

1.00 
- 

0.01 
- 

20,366,253,667 
- 

2. การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
2.1  แบบก าหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน 

จัดสรรให้แก่ จ านวนหุ้น 
อัตราส่วน 

(เดิม : ใหม)่ 

ราคาขาย 

(บาทต่อหุ้น) 
วัน เวลา จองซื้อ 

และช าระเงินค่าหุ้น หมายเหตุ 

ผู้ถือหุ้นเดิม 
(Right Offering) 

9,698,216,032 7:1  0.01 โปรดดู 
หมายเหตุ ข้อ 3 

โปรดดู 
หมายเหตุ  
ข้อ 1 – 3 

หมายเหตุ: 
(1) บริษัทฯ อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 9,698,216,032 หุ้น ในมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขาย

ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรร 7 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้น
สามัญเพิ่มทุนใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนหุ้นละ 0.01 บาท ซึ่งเป็นราคาเสนอขายที่ต่ ากว่ามูลค่าหุ้นที่ตรา
ไว้ของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ มีขาดทุนสะสมปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทฯ 
ส้ินสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นงบการเงินฉบับล่าสุดของบริษัทฯ ที่ได้รับการสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ  
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(2) ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่ก าหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อเกินกวา่สิทธิ
จะได้รับการจัดสรรหุ้นท่ีจองซื้อเกินกว่าสิทธิ ก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้จอง
ซื้อตามสิทธิครบถ้วนท้ังหมดแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ ภายใต้ข้อก าหนดและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(2.1) ในกรณีท่ีมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 
ในรอบแรก มีจ านวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือ
ดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและช าระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกราย ตามจ านวนที่แสดง
ความจ านงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ 

(2.2) ในกรณีท่ีมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 
ในรอบแรก มีจ านวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าว
ให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
(ก) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นให้ปัดเศษ

ของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ จ านวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและ
ช าระค่าจองซื้อแล้ว 

(ข) ในกรณีท่ียังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (1) ข้างต้น ให้ด าเนินการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อ
เกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่า
สิทธิแต่ละรายนั้น ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยจ านวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะ
ไม่เกินจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและช าระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้ด าเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่
ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อนี้ จนกระท่ังไม่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรร 

การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใด จะต้องไม่ท าให้ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ 
(Tender Offer) ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจ ากัดการถือหุ้นของคนต่าง
ด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 49 
ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ 

(3)  คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริษัทฯ 
หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอ านาจพิจารณาและด าเนินการในเรื่องต่างๆ ที่จ าเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับ
การเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering) ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี้ 

(3.1) ก าหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัด
เฉพาะ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจ านวนหรือหลายคราว การก าหนดหรือแก้ไขวันก าหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (Record 
Date) ระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อ การช าระเงินค่าหุ้น ตลอดจนก าหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น
ใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

(3.2) ลงนามในแบบค าขออนุญาต หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่ม
ทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง การรับรองเอกสารต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องการติดต่อ 
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การยื่น และ/หรือ การรับเอกสาร ต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนการน า
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(3.3)  ด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 

2.2 การด าเนินการของบริษัทฯ กรณีที่มีเศษของหุ้น 
 ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้ปัดเศษของหุ้นดังกล่าวทิ้ง 

2.3  แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 

จัดสรรให้แก่ ประเภท
หลักทรัพย ์

จ านวนหุ้น ร้อยละต่อทุน
ช าระแล้ว1/ 

หมายเหตุ 

1. ผู้ถือหุ้นเดิม  
 (Right Offering) 

หุ้นสามัญ  

 

ไม่เกิน  
20,366,253,667 

 

ไม่เกินร้อยละ 30  

 
โปรดดูหมายเหตุ
ข้อ 1 – 2 

2. บุคคลในวงจ ากดั  
(Private Placement) 

-  

 

- 

 

- 

 
- 

1/  ร้อยละต่อทุนช าระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนมีมติให้มีการเพิ่มทุนแบบ General Mandate 

หมายเหตุ: 
1.  ให้คณะกรรมการบริษัทฯ มีอ านาจพิจารณาและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ รวมถึงให้มีอ านาจใน

การก าหนดราคาเสนอขาย วัน และเวลาที่เสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าว อนึ่ง เม่ือมีการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนตามตารางดังกล่าวข้างต้นแล้ว ทุนช าระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุน
ช าระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพ่ิมทุนจดทะเบียน 

2. ให้บริษัทฯ ด าเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีในครั้งถัดไป
หรือภายในวันที่กฎหมายก าหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้ แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน 

3. ก าหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
ก าหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ของบริษัทฯ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น.  ณ ห้อง
จตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขต
ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โดย 

 ก าหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 
................................. จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ 

 ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไข การขออนุญาต (ถ้าม)ี 
4.1 การจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ และเปล่ียนแปลงทุนช าระแล้วต่อ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
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4.2  การด าเนินการขออนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นหลักทรัพย์            
จดทะเบียน และเข้าท าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

5. วัตถุประสงคข์องการเพิ่มทนุ และการใช้เงินทุนในสว่นที่เพิม่ 
ในกรณีท่ีหุน้สามัญเพิ่มทุนท้ังหมดที่บริษัทฯ ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่แต่ละราย
ถืออยู่ (Rights Offering) ในครั้งนี้มีผู้จองซื้อหุ้นเต็มจ านวน บริษัทฯ จะสามารถระดมทุนได้จ านวนประมาณ 96.98 
ล้านบาท โดยบริษัทฯ จะน าเงินที่ได้รับจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนมาเป็นแหล่งเงินทุนให้กับบริษัทฯ 
ดังนี ้

5.1 ใช้เป็นแหล่งเงินทุนส่วนหนึ่งในการช าระค่าซื้อขายหุ้นและสิทธิเรียกร้องในหนี้เงินกู้ของบริษัท เว็ลธ์                   
เวนเจอร์ส จ ากัด (งวดที่ 3) รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเรื่องการได้มาซึ่งสินทรัพย์ส าหรับหุ้นสามัญ
และสิทธิเรียกร้องในหนี้เงินกู้ของบริษัท เว็ลธ์ เวนเจอร์ส จ ากัด ("ส่ิงที่สงมาด้วย 1") ภายในเดือนพฤศจิกายน 
2563 

5.2 ในกรณีที่ไม่ได้ใช้เงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในการช าระค่าซื้อขายหุ้นและสิทธิเรียกร้องตามข้อ 5.1 หรือใช้
เพียงบางส่วน เงินในส่วนท่ีเหลือจากข้อ 5.1 บริษัทฯ จะน าไปใช้ 
(ก) จะเป็นเงินทุน เพื่อส ารองไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัทฯ และเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางเงิน  
(ข) เพื่อใช้ในการการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกัน ตามแผนการด าเนินงานของบริษัท

ฯ ที่ต้องการการกระจายความเส่ียงของการการท าธุรกิจต่างๆ  และลดปัจจัยความเส่ียงจากการท า
ธุรกิจ ทั้งนี้บริษัทฯ จะพิจารณาตามความเหมาะสม ศักภาพของธุรกิจ รวมถึงประโยชน์สูงสุดของ 
บริษัทฯ เป็นส าคัญ 

6. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
6.1  บริษัทฯ จะมีโครงสร้างทางการเงินท่ีดีขึ้น เพราะมีอัตราส่วนหน้ีสินต่อทุน (D/E Ratio) ที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นการช่วย

เพิ่มความสามารถในการกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ในอนาคต และเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน
ของบริษัทฯ อันส่งผลให้บริษัทฯ มีความสามารถในการเข้าลงทุนในธุรกิจต่าง ๆ ในอนาคต และด าเนินธุรกิจ
ต่อไปตามแผนธุรกิจได้ 

6.2 เพื่อให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นทางการเงินในการด าเนินการตามแผนธุรกิจที่บริษัทฯ มีอยู่ในปัจจุบัน หรือ
ขยายธุรกิจของบริษัทฯ 

7.  ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 
7.1. บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในแต่ล่ะปีให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิ

ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังจากการหักทุนส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตาม
กฎหมายแล้ว โดยมติของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกน าเสนอเพื่อขออนุมัติ
จากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ มีอ านาจอนุมัติ
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวต่อไป ทั้งนี้ 
การจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจกระแสเงินสดของบริษัทฯ และแผนการลงทุนของบริษัทฯ และ
บริษัทในเครือในแต่ละปี ตามความจ าเป็น ความเหมาะสม และข้อพิจารณาอื่น  ที่คณะกรรมการบริษัทฯ 
เห็นสมควร 
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7.2 ผู้ถือหุ้นซึ่งจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้จะมีสิทธิรับเงินปันผลจากการด าเนินงานของบริษัทฯ ตามจ านวนที่
ผู้ถือหุน้แต่ละรายมีสิทธิได้รับ เมื่อบริษัทฯ มีผลก าไรจากผลประกอบการของบริษัทฯ  

8.  รายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นส าหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้น
เพิ่มทุน 

 บริษัทฯ จะน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

9. ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

ล าดับ ขั้นตอนการด าเนนิการ วัน เดือน ป ี

1. ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 5/2563 22 พฤษภาคม 2563 

2. วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธเิข้าร่วมการประชุมวิสามญัผู้ถือ
หุ้น ครั้งที่ 1/2563 ของบริษัทฯ (Record Date) 

11 มิถุนายน 2563 

3. ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 24 กรกฎาคม 2563 

4. จดทะเบียนมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เรื่อง การ
เพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิกับกระทรวง
พาณิชย์ 

ภายใน 14 วันนับแต่วันท่ีที่ประชมุวิสามญั
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 มีมต ิ

5. วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (Record 
Date) 

4 สิงหาคม 2563 

6. ระยะเวลาการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 20 – 26 สิงหาคม 2563 โดยมีระยะเวลา
จองซื้อไม่น้อยกว่า 5 วันท าการ 

7. จดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันหลังส้ินสุดระยะเวลาการใช้
สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ทุน 

8. วันจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบ
มอบอ านาจทัวไป (General Mandate) 

ตามทีค่ณะกรรมการบริษัทฯ จะมีมติต่อไป 

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ 

ขอแสดงความนับถือ 

(นายประพฒัน์ ยอขันธ)์ 
ประธานเจา้หน้าที่บริหาร 

บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) 
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สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทนุ 
ของบริษทั นวิส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 
5/2563 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน  
130,807,738,896 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จ านวน 160,872,208,595.00 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวน 
9,698,216,032 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering) โดยจะมีน าเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ของบริษัทฯ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เพื่อ
พิจารณาอนุมัติต่อไป 

ทั้งนี้ ในการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นเรื่องที่มีนัยส าคัญ ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้จัดเตรียมสารสนเทศ
ที่เป็นสาระส าคัญต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ.73/2558 เรื่อง รายการใน
หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเพื่อขออนุมัติการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (รวมทั้งที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. รายละเอียดของการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ 
 บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวน 9,698,216,032 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้

ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราการจัดสรรหุ้น 7 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้น
สามัญเพิ่มทุนใหม่ โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 0.01 บาท 

 ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นนั้น ผู้ถือหุ้นอาจจองซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิของตนตามอัตราที่ก าหนดไว้ข้างต้นได้ (Oversubscription) โดยผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อ
เกินกว่าสิทธิจะได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ ก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทฯ ที่ได้จองซื้อตามสิทธิครบถ้วนท้ังหมดแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ ภายใต้ข้อก าหนดและเงื่อนไข ดังต่อไปน้ี 
(ก) ในกรณีท่ีมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 

ในรอบแรก มีจ านวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือ
ดังกล่าวให้แก่  ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและช าระค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกราย ตามจ านวนที่แสดง
ความจ านงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ 

(ข)  ในกรณีท่ีมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 
ในรอบแรก มีจ านวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือดังกล่าว
ให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอน ดังต่อไปน้ี 

(1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละราย ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัด
เศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ จ านวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจอง
ซื้อและช าระค่าจองซื้อแล้ว 

(2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (1) ข้างต้น ให้ด าเนินการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จอง
ซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อ
เกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้น ในกรณีท่ีมีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยจ านวนหุ้นที่จะได้รับ
การจัดสรรจะไม่เกินจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและช าระค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้
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ด าเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อนี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจาก
การจัดสรร 

การจัดสรรหุ้นที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามรายละเอียดข้างต้นไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ท าให้ผู้ถือหุ้นท่ีจองซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิรายใด ถือหุ้นของบริษัทฯ ในลักษณะที่เพิ่มขึ้นจนถึงหรือข้ามจุดที่ต้องท าค าเสนอซื้อหลักทรัพย์ 
(Tender Offer) ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข 
และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบง ากิจการ หรือในลักษณะที่เป็นการฝ่าฝืนข้อจ ากัดการถือหุ้นของคน
ต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งปัจจุบันอนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ได้ไม่เกินร้อยละ 
49 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ 

นอกจากนี้ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลอื่นใดซึ่งได้รับการมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอ านาจพิจารณาและด าเนินการในเรื่ องต่างๆ ที่จ าเป็น 
เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ
บริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงเรื่องดังต่อไปนี้ 

(ก)  ก าหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัด
เฉพาะ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวทั้งจ านวนหรือหลายคราว การก าหนดหรือแก้ไขวันก าหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) (Record 
Date) ระยะเวลาการเสนอขาย การจองซื้อ การช าระเงินค่าหุ้น ตลอดจนก าหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น
ใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน  

(ข)  ลงนามในแบบค าขออนุญาต หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนตราสาร หรือเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่ม
ทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึง การรับรองเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อ 
การยื่น และ/หรือ การรับเอกสาร ต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการน า
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

(ค) ด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็น เกี่ยวข้อง และ/หรือต่อเนื่องกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ 
บริษัทฯ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 

2.   วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นเพิ่มทุนและแผนการใช้เงิน 
2.1 วัตถุประสงค์ 

(ก) ใช้เป็นแหล่งเงินทุนส่วนหนึ่งในการช าระค่าซื้อขายหุ้นและสิทธิเรียกร้องในหนี้เงินกู้ของบริษัท เว็ลธ์                   
เวนเจอร์ส จ ากัด (งวดที่ 3) รายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศเรื่องการได้มาซึ่งสินทรัพย์ส าหรับหุ้นสามัญ
และสิทธิเรียกร้องในหนี้เงินกู้ของบริษัท เว็ลธ์ เวนเจอร์ส จ ากัด ("ส่ิงที่สงมาด้วย 1") ภายในเดือน
พฤศจิกายน 2563 

(ข) ในกรณีท่ีไม่ได้ใช้เงินท่ีได้รับจากการเพิ่มทุนในการช าระค่าซื้อขายหุ้นและสิทธิเรียกร้องตามข้อ 5.1 หรือใช้
เพียงบางส่วน เงินในส่วนที่เหลือจากข้อ (ก) บริษัทฯ จะน าไปใช้ 

(1) จะเป็นเงินทุน เพื่อส ารองไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่มบริษัทฯ และเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางเงิน  
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(2) เพื่อใช้ในการการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกัน ตามแผนการด าเนินงานของ
บริษัทฯ ที่ต้องการการกระจายความเส่ียงของการท าธุรกิจต่างๆ  และลดปัจจัยความเส่ียงจากการ
ท าธุรกิจ ท้ังนี้บริษัทฯ จะพิจารณาตามความเหมาะสม ศักภาพของธุรกิจ รวมถึงประโยชน์สูงสุดของ 
บริษัทฯ เป็นส าคัญ 

2.2 แผนการใช้เงิน 
บริษัทฯ มีแผนการในการน าเงินที่ได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ 
ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนส าหรับการด าเนินกิจการของกลุ่มบริษัทฯ 
รวมถึงการน าไปขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง หรือธุรกิจที่มีสินทรัพย์ถาวรเพิ่มเติมตามแผนธุรกิจของ
บริษัทฯ เพื่อช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพส าหรับการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในระยะยาว  

3. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน 
3.1  ผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) 

ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่ครบทั้งจ านวน จะไม่ก่อให้เกิด 
Control Dilution ต่อผู้ถือหุ้นเดิม และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายไม่ใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนเลยจะไม่ก่อให้เกิด 
Control Dilution ต่อผู้ถือหุ้นเดิม  

อย่างไรก็ดี ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นเดิมบางรายเลือกไม่ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่ตนมีเลย และผู้ถือหุ้น
รายอื่นใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิที่มีอยู่  และ /หรือ จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิ 
(Oversubscription) จนมีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทั้งจ านวน จะเกิด Control Dilution ต่อผูถ้ือหุ้นเดิมตาม
รายละเอียดการค านวณ ดังนี้ 

= 
จ านวนหุ้นเสนอขาย

จ านวนหุ้นช าระแล้ว   จ านวนหุ้นเสนอขาย
      

  
= 67,887,512,226.00 
 9,698,216,032.00 +  67,887,512,226.00 

=  ร้อยละ 12.50 

3.2 ผลกระทบด้านราคา (Price Dilution)  
ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering) การเกิด Price Dilution จะขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเดิมแต่ละราย หากผู้ถือ
หุ้นเดิมทุกรายไม่ใช่สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนเลย จะไม่เกิด Price Dilution แต่หากผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายใช้สิทธิตามที่มีอยู่
ครบท้ังจ านวน จะมีผลกระทบต่อราคาซึ่งจะลดลงในอัตราร้อยละ 0.02 ตามรายละเอียดการค านวณดังนี้ 

= 
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย   ราคาตลาดหลังเสนอขาย 

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย
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= 0.01 – 0.01 
      0.01 

= ร้อยละ 0.02  

โดยที ่

ราคาตลาด
ก่อนเสนอ
ขาย 

= ราคาตลาดถัวเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของหุ้นบริษัทฯ ย้อนหลัง 7 วันท าการติดต่อกัน ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ วันที่ 22 
พฤษภาคม 2563 ซึ่งอยู่ที่ราคา 0.01 บาทต่อหุ้น (กล่าวคือ ระหว่างวันท่ี 13 พฤษภาคม 2563 ถึงวันท่ี 21 พฤษภาคม 2563) 

ราคาตลาด
หลังเสนอ
ขาย 

= 
= 

 ราคาตลาดก่อนเสนอขาย  จ านวนหุ้นช าระแล้ว   ราคาเสนอขายหุ้น    จ านวนหุ้น    เสนอขาย 

จ านวนหุ้นช าระแล้ว  จ านวนหุ้นเสนอขาย
 

0.01 บาท 

3.3 ผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไร (Earnings per share dilution) 

= 
ก าไรต่อหุ้นก่อนเสนอขาย   ก าไรต่อหุ้นหลังเสนอขาย 

ก าไรต่อหุ้นก่อนเสนอขาย
 

= (0.0074) - (0.0064) 
(0.0074) 

= ร้อยละ 12.50  

3.4  ความคุ้มค่าที่ผู้ถือหุ้นได้รับเปรียบเทียบกับผลกระทบต่อส่วนแบ่งก าไรหรือสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้น 
บริษัทฯ มีความจ าเป็นที่จะต้องเพิ่มทุน เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพื่อรองรับแผนการด าเนินธุรกิจ ดังที่ระบุไว้ในข้อ 2. 
วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นใหม่ และแผนการใช้เงิน ของสารสนเทศฉบับนี้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็น
ว่าการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ จะน าเงินเพิ่มทุนที่
ได้รับไปใช้ลงทุนในธุรกิจที่มีสินทรัพย์ถาวร เพื่อเพิ่มมูลค่าของธุรกิจและลดความเส่ียงของมูลค่าธุรกิจที่ในปัจจุบัน
ไม่มีสินทรัพย์ถาวร และพึ่งพิงจากความสามารถของบุคลากรเป็นหลัก รวมถึงยังใช้เป็นแหล่งเงินทุนให้กับบริษัทฯ 
เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และเป็นแหล่งเงินทุนและ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการด าเนินงาน
อีกด้วย 

4. ความเห็นของคณะกรรมการเกี่ยวกับการเพิ่มทุน 
4.1 เหตุผลและความจ าเป็นของการเพิ่มทุน 

คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าบริษัทฯ มีความจ าเป็นท่ีจะต้องออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่
ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) เนื่องจากบริษัทฯ จะน าเงินที่ได้รับจากการออก
และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนมาเป็นแหล่งเงินทุนให้กับบริษัทฯ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และเป็นแหล่ง
เงินทุนและ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการด าเนินงาน การขยายธุรกิจหลัก ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง และการ
ต่อยอดธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และเพื่อช่วยส่งเสริมให้บริษัทฯ มีศักยภาพในการสร้างความ
มั่นคงและเสถียรภาพส าหรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในระยะยาว  ทั้งนี้ การเพิ่มทุนดังกล่าว
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จะส่งผลดีต่อการเติบโตและเพิ่มความสามารถในการท าก าไรของบริษัทฯ โดยไม่กระทบต่อสภาพคล่องทางการเงิน
ของบริษัทฯ รวมถึงช่วยให้บริษัทฯ สามารถด าเนินธุรกิจต่อไปได้และมีสถานภาพทางการเงินและฐานทุนที่มั่นคง 
ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกราย 

4.2 ความเป็นไปได้ของแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น 
บริษัทฯ คาดว่าจะด าเนินการออกและเสนอขายหุ้นให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และจะได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้น
ดังกล่าวจ านวนประมาณ 96,982,160.32 บาท หากผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนท่ีออกใหม่ทั้งหมด
จนเต็มจ านวน ภายในพฤศจิกายน 2563 

4.3 ความสมเหตุสมผลของการเพิ่มทุนและแผนการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น 
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่า การเพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งนี้มีความเหมาะสม เนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี้ 

(ก) ช่วยให้บริษัทฯ สามารถลงทุนเพื่อขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ไปยังกลุ่มธุรกิจประเภทอื่น เพื่อ
เพิ่มมูลค่าและลดความเส่ียงของธุรกิจของบริษัทฯ อันจะเป็นการสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพส าหรับการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในระยะยาว 

(ข) ส่งผลให้บริษัทฯ มีโครงสร้างทางการเงินที่ดีขึ้น เพราะมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E Ratio) ที่ดีขึ้นซึ่งเป็น
ช่วยเพิ่มความสามารถในการกู้ยืมเงินจากธนาคารพาณิชย์ในอนาคตได้ 

(ค) เพื่อให้บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นทางการเงินในการด าเนินโครงการในอนาคต  

(ง) เพื่อส ารองไว้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ 

4.4 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อการประกอบธุรกิจ ฐานะการเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ อัน
เนื่องมาจากการเพิ่มทุนและการด าเนินการตามแผนการใช้เงิน 
หากบริษัทฯ สามารถออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ได้ทั้งจ านวน จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทาง
การเงินของบริษัทฯ อันส่งผลให้บริษัทฯ สามารถน าเงินดังกล่าวมาลงในธุรกิจโรงแรม ซึ่งเป็นการขยายการลงทุน
ของบริษัทฯ ไปยังธุรกิจใหม่และเป็นธุรกิจที่มีสินทรัพย์ถาวร เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงและแน่นอนส าหรับบริษัทฯ ใน
อนาคต อีกทั้งการลงทุนดังกล่าวถือเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้เพิ่มเติมให้แก่บริษัทฯ และยังช่วยในการ
ด าเนินโครงการต่อไปตามแผนธุรกิจได้  

4.5 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับบริษัทฯ ในกรณีที่ไม่สามารถเสนอเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนได้ทั้งจ านวน 
ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ครบทั้ง
จ านวนได้ บริษัทฯ จะน าเงินทุนตามจ านวนเท่าที่ได้รับจากการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ไปขยาย
ธุรกิจตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ ตามสัดส่วนเงินเพิ่มทุนที่ได้รับในครั้งนี้ โดยบริษัทฯ จะพิจารณาการลงทุนนั้นๆ 
ตามความเหมาะสมต่อไป ส าหรับในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนไม่ครบทั้งจ านวนและ/หรือบริษัทฯ ไม่
สามารถหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนดังกล่าวได้ตามการคาดการณ์ บริษัทฯ จะใช้แหล่งเงินทุนส าหรับการลงทุนส่วน
ที่เหลือ จากการกู้ยืมจากสถาบันการเงินหรือจากนักลงทุนที่มีความเหมาะสม และ/หรือกระแสเงินสดภายในของ
บริษัทฯ โดยในปัจจุบัน อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทฯ เท่ากับ 0.02 เท่า จึงยังคงมีความสามารถในการกู้ยืม
ค่อนข้างมาก 



 ส่ิงที่ส่งมาด้วย 5 

82/102 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการเข้าไปการเจรจาหารือกับผู้ถือหุ้นบางรายเพื่อท าความเข้าใจถึงความจ าเป็นในการ
ใช้เงินเพิ่มทุน และความส าคัญของการเพิ่มทุนในครั้งนี้ ท าให้บริษัทฯ ค่อนข้างมีความมั่นใจในแผนการเพิ่มทุนครั้ง
นี้ว่าจะสามารถระดมทุนได้ครบทั้งจ านวนตามที่คาดการณ์ไว้ 

 จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ 

 ขอแสดงความนับถือ 

  
 (นายประพฒัน์ ยอขันธ์) 
 ประธานเจา้หน้าที่บริหาร 

บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด (มหาชน) 
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นิยามของกรรมการอิสระ 

กรรมการ อิสระ หมายถึง กรรมการที่เป็นอิสระในการตัดสินใจและไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้บริหาร
และผู้ที่เกี่ยวข้องของบริษัท บริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม เพื่อดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่ างเท่าเทียมกันโดยมี
คุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ดังนี้

   

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ 
ด้วย 

2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจ า หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของ ผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ 
ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็น  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท 

3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา  
คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม 
หรือบุคคลท่ีจะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจ
ควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น
ผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ านาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
ก่อนได้รับการแต่งตั้ง 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าว รวมถึงการท ารายการทางการค้าที่กระท าเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือ
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ
หรือให้กู้ยืม ค้ าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นท านองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้
บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องช าระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือ
ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จ านวนใดจะต่ ากว่า ท้ังนี้ การค านวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการค านวณ
มูลค่าของรายการท่ีเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการท ารายการทีเ่กีย่ว
โยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน 

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุม
ของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของส านักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ
บริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง 

6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน 
ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
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อ านาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย 
เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง 

7. ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือน
ประจ า หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพ
อย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการด าเนินงานของบริษัท
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ข้อมูลเกีย่วกับกรรมการอิสระที่บริษทัเสนอชือ่ให้เปน็ผู้รบัมอบฉันทะจากผูถ้ือหุ้น 
 
1. ชื่อ

  -

ชือ่สกุล 

อายุ 
: 
: 

นายโกศล  โพธิ์สุวรรณ  

64 ปี 
 ประเภทกรรมการ  กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการ 

 ต าแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ, ประธานกรรมการ 

 การศึกษา : 
: 

ปริญญาโท รัฐศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบณัฑิต 

ปริญญาตรี นิตศิาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 การอบรม : อบรมหลักสูตร  Director Accreditation Program 

 ประวัติการท างาน 
ปัจจุบัน 
 
 
อดีต 
 
 

: 
 
 
: 
 
: 
: 
 

 กรรมการ, ประธานกรรมการ  บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)  
 กรรมการบริหาร – คณะกรรมการอ้อยและน  าตาลทรายตามพระราชบัญญตัิ    
อ้อยและน  าตาลทราย ส านักงานคณะกรรมการอ้อยและน  าตาลทราย 
ประธานกรรมการ-บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จ ากัด (มหาชน ) 
กรรมการบริหาร –บริษัท อีส ซี เอเซีย จ ากัด 
กรรมการบริหาร –บริษัท ไทยชูการ์มิลเลอร์ จ ากัด 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริหาร – บริษัท น  าตาลทรายขาวเริ่มอุดม จ ากัด 

 การด ารงต าแหน่งใน
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจด
ทะเบียน 

 กรรมการ บริษัท บริษัท อีส ซี เอเซีย จ ากัด 
 

 การด ารงต าแหน่งใน
กิจการที่เป็นบริษัทจด
ทะเบียนใน ตลท. 

 กรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จ ากัด (มหาชน ) 

 การถือหุ้นบริษัทฯ : -ไม่มี- 

 วันที่แต่งตั งครั งแรก  10 เมษายน 2562 

 จ านวนป ี
ที่เป็นกรรมการอิสระ 

: 1 ปี  

 การเข้าร่วมประชุม : ในรอบปี 2563 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั ง จาก  5 ครั ง, เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 3 ครั ง จาก 3 ครั ง 

 การมี/ไม่มีส่วนได้เสียใน
วาระการประชุมนี  

: -ไม่มี- 

 สถานที่ตดิต่อ : เลขที่ 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั น 18 โซนเอ ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล  
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
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2. ชื่อ

  -

ชื่อสกุล 

อายุ 
: 
: 

นายพินิจ วุฒิพันธุ์  
73 ปี 

 ประเภทกรรมการ  กรรมการอิสระ 

 ต าแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 การศึกษา  บัญชีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 การอบรม : 
 
: 

หลักสูตร Directors Certification Program (DCP)     
สถาบันกรรมการบรษิัทไทย (IOD) 
หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) 
สถาบันกรรมการบรษิัทไทย (IOD) 

 ประวัติการท างาน 
ปัจจุบัน 
 
 
อดีต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 
 
: 
 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
 

กรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ  บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)  
กรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามเจเนอรัลแฟคตอริ่ง จ ากัด (มหาชน) 
กรรมการ บริษัท ซีวีเอ็น แอสโซซิเอทส์ จ ากัด  
ผู้ตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยมหิดล 
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท อาร์พีซีจี จ ากัด(มหาชน) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท เปาโลเมดิค จ ากัด 
ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บริษัท เฮลท์ เน็ตเวิร์ค จ ากัด   
คณะอนุกรรมการ ตรวจสอบและประเมินผล ส านักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟแวร์แห่งชาติ 
กรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ บริษัท สยามเจเนรัลแฟคตอริ่ง จ ากัด (มหาชน)   
ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   
ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย 
ผู้อ านวยการส านักอธิการบดี มหาวิทยาลัยรังสิต 
ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายบริหาร มหาวิทยาลัยรังสิต 
ผู้อ านวยการ ส านักงานทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยรังสติ 

 การด ารงต าแหน่งใน
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจด
ทะเบียน 

 กรรมการ บริษัท ซีวีเอ็น แอสโซซิเอทส์ จ ากัด 

 การด ารงต าแหน่งใน
กิจการที่เป็นบริษัทจด
ทะเบียนใน ตลท. 

 กรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สยามเจเนอรัลแฟคตอริ่ง จ ากัด (มหาชน) 
 

 การถือหุ้นบริษัทฯ : -ไม่มี- 

 วันที่แต่งตั้งครั้งแรก  8 กุมภาพันธ์ 2556 

 จ านวนป ี
ที่เป็นกรรมการอิสระ 

: 7 ปี (8/2/2556 –  ปัจจุบัน) 

 การเข้าร่วมประชุม : ในรอบปี 2563 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั ง จาก  5 ครั ง, เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 3 ครั ง จาก 3 ครั ง 

 การมี/ไม่มีส่วนได้เสียใน
วาระการประชุมนี ้

: -ไม่มี- 

 สถานที่ตดิต่อ : เลขที่ 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั น 18 โซนเอ ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล  
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
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3 ชื่อ

  -

ชื่อสกุล 

อาย ุ
: 
: 

ดร.ปฏิมา จิระแพทย์ 
53 ปี 

 ประเภทกรรมการ : กรรมการอิสระ  

 ต าแหน่งปัจจุบัน : กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ 

 การศึกษา : ปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาพัฒนาองค์กร (Phd.OD )  
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

 การอบรม :
 
: 

ส าเร็จการศึกษา หลักสตูรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุน่ที่ 58)  ปี 2559 

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
ประกาศนียบัตรหลักสูตร Financial Institutions Governanceป ี2556 

Program (FGP รุ่นที่ 7)สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
(IOD ) 

 ประวัติการท างาน 
ปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
อดีต 
 
 
 
 
 

: 
: 
: 
 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
 

กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ  บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)  
กรรมการ  บริษัท บางกอกเอวิเอชันเซ็นเตอร์ จ ากัด(มหาชน)     
ประธานกรรมการ บริษัท ฟีนิกซ์1010 โฮลดิ งส์ จ ากัด 
ประธานกรรมการ บริษัท มาเวล แอนด์ โนเวล บิสซิเนส กรุ๊ป โฮลดิ งส ์จ ากัด 
กรรมการ บริษัท เดอะ เรียลวัน จ ากัด 
กรรมการอิสระ บริษัท เอสซีซีพี รีทส ์จ ากัด  
ประธานกรรมการ บริษัท บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ จ ากัด 
กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท บลิส-เทล จ ากัด (มหาชน)   
ผู้อ านวยการ สถาบันยานยนต์   
กรรมการผู้จัดการ บริษท ซี.ไอ.ที. แอพเพรซัล จ ากัด 
กรรมการผู้จัดการ บริษท พสุพัฒน์  ์ ทราเวล จ ากัด 
กรรมการผู้จัดการ บริษท ัพสุพัฒน์ เอชบีเอ็ม (หาดใหญ)่ จ ากัด 
กรรมการ บริษัท ไดเร็ค มีเดีย กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากัด 
กรรมการ บริษัท ไดเร็ค มีเดีย กรุ๊ป (ประเทศไทย) จ ากัด 

 การด ารงต าแหน่งใน
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจด
ทะเบียน 

 กรรมการ บริษัท เอสซีซีพี รีทส์ จ ากัด 

 การด ารงต าแหน่งใน
กิจการที่เป็นบริษัทจด
ทะเบียนใน ตลท. 

 กรรมการ, บริษัท บางกอกเอวิเอชันเซ็นเตอร์ จ ากัด(มหาชน)     

 การถือหุ้นบริษัทฯ : -ไม่มี- 

 วันที่แต่งตั้งครั้งแรก  15  พฤษภาคม 2563 

 จ านวนป ี
ที่เป็นกรรมการอิสระ 

: 1 เดือน 

 การเข้าร่วมประชุม : ในรอบปี 2563  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 1 ครั ง จาก  5 ครั ง, เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 0 ครั ง จาก 3 ครั ง 

 การมี/ไม่มีส่วนได้เสียใน
วาระการประชุมนี ้

: -ไม่มี- 

 สถานที่ตดิต่อ : เลขที่ 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั น 18 โซนเอ ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล  
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
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4. ชื่อ

  -

ชื่อสกุล : พลอากาศโทชาติชาย รอดบุญพา                                                    

 อายุ 
ประเภทกรรมการ 
ต าแหน่งปัจจุบัน 

: 
:
: 

66  ปี 
กรรมการอิสระ 
กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ 

 การศึกษา : ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต   
ADELPHI UNIVERSITY N.Y.U.S.A  พ.ศ.2519 

  : ปริญญาโท บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการจัดการ  
MARSHALL UNIVERSITY W.VA.U.S.A. พ.ศ.2521 

  : ปริญญาตรี บญัชีบัณฑิต มหาวิทยาลยักรุงเทพ พ.ศ.2543 

  : โรงเรียนนายทหารชั นผู้บังคับหมวด 2 รุ่นที่ 3 พ.ศ. 2522 

  : โรงเรียนนายทหารชั นผู้บังคับฝูง รุ่นที่  58 พ.ศ. 2530 

  : โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่  34 พ.ศ. 2533 

  : วิทยาลัยกองทัพอากาศ รุ่นที่  36 พ.ศ. 2545 

  : นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 3  
สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ ส านักงาน ป.ป.ช. 

 ประวัติการท างาน 
ปัจจุบัน 
 
อดีต 
 
 
 

: 
: 
: 
: 
: 
: 
: 
 

กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ  บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน)  
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพอากาศ 
รองผู้อ านวยการกองวิชาการและระบบงาน  ส านักงานตรวจบัญชีทหารอากาศ 
ผู้อ านวยการกองวิชาการและระบบงาน ส านักงานตรวจบัญชีทหารอากาศ  
เสนาธิการกรมการเงินทหารอากาศ 
รองเจ้ากรมการเงินทหารอากาศ กรมการเงินทหารอากาศ 
ผู้อ านวยการ ส านักงานตรวจสอบภายในกองทัพอากาศ 

 การด ารงต าแหน่งใน
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจด
ทะเบียน 

 ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพอากาศ 

 การด ารงต าแหน่งใน
กิจการที่เป็นบริษัทจด
ทะเบียนใน ตลท. 

 -ไม่มี- 

 การถือหุ้นบริษัทฯ : -ไม่มี- 

 วันที่แต่งตั้งครั้งแรก : 21 มีนาคม 2560 

 จ านวนปีที่เป็นกรรมการ
อิสระ 

: 3 ปี (21/3/2560 – ปัจจุบัน) 

 การเข้าร่วมประชุม : ในรอบปี 2563 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั ง จาก 5 ครั ง, เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 3 ครั ง จาก 3 ครั ง 

 การมี/ไม่มีส่วนได้เสียใน
วาระการประชุมนี ้

: -ไม่มี- 

 สถานที่ตดิต่อ : เลขที่ 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ชั น 18 โซนเอ ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล  
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
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ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะท่ีเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน

   

 
การประชุมผู้ถือหุ้น 
 ข้อ 25. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันส้ินสุด
ของรอบปีบัญชีของบริษัท 
  การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจ านวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 
ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้อง
ระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 
เดือนนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 
   ข้อ 26. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระ
การประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ           
เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการ ในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน
ก่อนวันประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน 
  ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่น 
ทั่วราชอาณาจักร 
 
การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน 
 ข้อ 27. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็
ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันท่ี และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนก าหนด 
  โดยบุคคลที่ได้รับมอบฉันทะนั้นจะต้องมอบหนังสือมอบฉันทะให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธาน
ก าหนด ณ ที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 
 ข้อ 28. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน 
และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือ
หุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
  ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้า
ร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้ เรียกนัดเพราะมีผู้ถือหุ้นร้องขอให้การ
ประชุมดังกล่าวเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะมีผู้ถือหุ้นร้องขอให้ท าการนัดประชุม
ใหม่ และให้ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุมในการประชุมครั้งหลังนี้ จะครบองค์ประชุม
หรือไม่ก็ได้ 
  ในการประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการ หรือ
ประธานกรรมการมิได้มาประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธาน หรือมีแต่
ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ท่ีประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนใดคนหน่ึงซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม 
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ข้อ 29. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีสิทธิออกเสียงหน่ึงเสียง 
  การออกเสียงลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้
ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับน้ันให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมก าหนด 
 ข้อ 30. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
 (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสียงเท่ากัน  ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 
 (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 
 (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
 (ค  การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ 

การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุนกัน 

 (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ 
 (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้ 
 (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท 
 (ช) เรื่องอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนด 
เร่ืองอื่น ๆ  
 ข้อ 32. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน  หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายและหลักเกณฑ์ที่ก าหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยที่ใช้บังคับในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของ
บริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวก าหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย 
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ค าชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม

   

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 
บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) วันศุกรท์ี่ 24 กรกฎาคม 2563 

------------------------------------------------------------  

การมอบฉันทะ 
บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 9) และหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 

10) (แนะน าให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถ
เข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถพิจารณาได้ว่าจะมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืน หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทฯ (ตามรายชื่อกรรมการที่บริษัทฯ 
ก าหนด) ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทน โดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. 
หรือหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

 การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะ 
- ผู้มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะใหผู้้รับมอบเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก

จ านวนหุ้นใหผู้้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
- ผู้มอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะ และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมทั้งแนบ

เอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน 
 การมอบฉันทะให้กรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

- ผู้มอบฉันทะโปรดระบุชื่อและรายละเอียดของกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้รับมอบฉันทะตามรายละเอียดดังนี้ 
1) นายโกศล โพธิ์สุวรรณ ต าแหน่ง ประธานกรรมการ อายุ 64  ปี 

อยู่บ้านเลขที ่70/225 ซอย 01 กาญจนาภิเษก 7 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10230 
2) นายพินิจ วุฒิพันธุ์ ต าแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ  73  ป ี

อยู่บ้านเลขที่ 99/45 หมู่บ้านบางกอกบูเลอวาร์ด (รัชดา-รามอินทรา) ซ.01 กาญจนาภิเษก 10/1 แขวงรามอินทรา  
เขตคันนายาว จังหวัดกรุงเทพฯ 10230 

3) พลอากาศโทชาติชาย รอดบุญพา ต าแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ อายุ  66 ปี 
อยู่บ้านเลขที่ 11 ซอยลาดพร้าว 64 แยก 10 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพฯ 10310 

4) นายปฏิมา จีระแพทย์ ต าแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ อายุ 53 ปี 
อยู่บ้านเลขที ่ 3 ซ.ธานีพัฒนา แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 

การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม 
บริษัทฯ จะเริ่มตรวจสอบเอกสารก่อนเข้าประชุม และเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรม

โกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 (ตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วยล าดับที่ 11) 

ผู้เข้าประชุมจะต้องแสดงเอกสารเพ่ือลงทะเบียนก่อนเข้าประชุมดังต่อไปนี้ (แล้วแต่กรณี) 
 ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดา 

- กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงบตัรประจ าตวัที่ทางราชการออกให้ ซ่ึงปรากฎรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยงัไม่
หมดอายุ เช่น บัตรประจ าตัวประชาชน บัตรข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง 

- กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะใหผู้้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 

1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่แนบมาซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลง
ลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉนัทะ พร้อมทั้งปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 

2) ส าเนาบตัรประจ าตวัของผู้ถือหุ้นที่ไดล้งลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 
3) ส าเนาบตัรประจ าตวัของผู้มอบฉันทะ และผู้รบัมอบฉันทะ 

 ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบุคคล 
- กรณีผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง 

1) บัตรประจ าตวัของผู้แทน 
2) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนติิบุคคลของผู้ถือหุ้น ซ่ึงรับรองส าเนาโดยผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคล 
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  - 

กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะใหผู้้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 
1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่แนบมา ซึ่งได้กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน และลง

ลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉนัทะ พร้อมทั้งปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
2) ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนติิบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองส าเนาโดยผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล 
3) ส าเนาบตัรประจ าตวัของผู้มีอ านาจกระท าการแทนนติิบุคลที่ไดล้งลายมือชื่อรับรองส าเนาถูกต้อง 
 4) ส าเนาบตัรประจ าตวัของผู้รับมอบฉันทะ 
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) / Proxy Form (Form A) 
---------------------------- 

 

       เขียนที่/Written at                            . 
       วันท่ี/ Date เดือน/ Month          พ.ศ/Year                .
  

(1) ข้าพเจ้า / I/ We                  สัญชาติ/Nationality                             . 
อยู่บ้านเลขที่/ Residing at      ถนน/ Road                          ต าบล/แขวง/ Sub-district                          .                         
อ าเภอ/เขต/ District                    จังหวัด/ Province                    ไปรษณีย์/ Postal Code                         . 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ  บริษัท นิวส์ เนต็เวิรค์ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
being a shareholder of News Network Corporation Public Company Limited 

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งส้ินรวม                      หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กับ                เสียง  ดังนี ้
Holding a total amount of                           share(s) and have a right to vote equal to             vote(s) as follows: 
     หุ้นสามัญ                      หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                                    เสียง 
  ordinary share(s)            share(s)  have a right to vote equal to                vote(s) 
      หุ้นบุริมสิทธ ิ                     หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                                    เสียง 
  preference share(s)            share(s)  have a right to vote equal to                vote(s) 
 

(3) ขอมอบฉันทะให ้ 
       hereby appoint 
 

 

(3.1)                                     อายุ                        ปี 
               age                   years 

อยู่บ้านเลขที ่       ถนน                                      ต าบล/แขวง                             .                    
residing at        road               Tambon/Sub-district 
อ าเภอ/เขต                       จังหวัด                                         ไปรษณีย์                                 หรือ 
Amphur/District       Province                          Postal Code         or 

 

(3.2)          นายโกศล โพธิ์สุวรรณ                        อายุ        64           ปี 
                         Mr. Kosol Phosuwan                      age                    years 

อยู่บ้านเลขที่      70/225     ถนน  -        ต าบล/แขวง        คันนายาว                                  
residing at        road  Tambon/Sub-district       
อ าเภอ/เขต                     คันนายาว                  จังหวดั        กรุงเทพมหานคร          ไปรษณีย์  102030   หรือ 
Amphur/District             Province      Postal Code  or 
 

(3.3)          นายพินิจ วุฒิพันธุ์                        อายุ        73              ปี 
                         Mr. Pinit  Wuthipand                     age                    years 

อยู่บ้านเลขที่      99/45 ถนน -  ต าบล/แขวง      รามอินทรา          .                           
residing at       99/45 road - Tambon/Sub-district  Ramintra 
อ าเภอ/เขต            คันนายาว จังหวดั         กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์            10230 หรือ 
Amphur/District Kannayao Province     Bangkok Postal Code 10230 or 

โปรดกาเครื่องหมายหน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะเพียงชือ่เดียว/ Please select only one proxy 

อากรแสตมป์ 
20 บาท 
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(3.4)          พลอากาศโทชาติชาย รอดบุญพา

   

อาย ุ        66             ปี 
 Air Marshal Chartchai Rodboonpha age                       years 

อยู่บ้านเลขที่      11              ถนน -                 ต าบล/แขวง      วังทองหลาง   
residing at       11 road - Tambon/Sub-district  Wangthonglang 
อ าเภอ/เขต              วังทองหลาง          จังหวดั         กรุงเทพมหานคร         ไปรษณีย์            10310               . 
Amphur/District Wangthonglang Province     Bangkok Postal Code 10310  
 

(3.5)          นายปฏิมา จีระแพทย์                      อายุ      53             ปี 
                         Mr. Patima Jeerapaet                     age             years 

อยู่บ้านเลขที่                   3 ถนน  - ต าบล/แขวง     คลองตันเหนือ                                  
residing at         3 road  - Tambon/Sub-district Klongton-Nua 
 อ าเภอ/เขต                    วัฒนา จังหวดั         กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์           10110  หรือ 
Amphur/District  Wattana  Province     Bangkok Postal Code 10110 or 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 
ครั้งที่ 1/2563 ในวันศุกร์ ที ่24 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ เลขที่ 
92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น
ด้วย 

Only one of the above mentioned as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf in the Extraordinary General Meeting of 
Shareholders no. 1/2020 to be held on Friday, 24 July 2020 at 14.00 hours, at Chaturathit Room, 3rd Floor, Golden Tulip Sovereign 
Hotel Bangkok, 92 Soi Saengcham, Rama 9 Road, Bang Kapi, Huaykwang, Bangkok 10310 or such other date, time and place 
should the meeting be postponed. 
 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุมนั้น  ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าไดก้ระท าเองทุกประการ 
 

Any actions performed by the proxy in the meeting shall have an effect as if such actions have been performed by me/us 
in all respects. 

    ลงชื่อ/ Signed........................................................................ผู้มอบฉันทะ/ Appointer 
                         (........................................................................)  

    ลงชื่อ/ Signed........................................................................ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy 
                          (........................................................................) 

    ลงชื่อ/ Signed........................................................................ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy 
                          (........................................................................) 

    ลงชื่อ/ Signed........................................................................ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy 
                          (........................................................................) 
หมายเหตุ  

1. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสยีงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะ
หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to 
many proxies for splitting votes.



ส่ิงที่ส่งมาด้วย 10 
 

95/102 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) / Proxy Form (Form B) 

  ----------------------------

 
 

       เขียนที่/Written at                            . 
       วันท่ี/ Date เดือน/ Month          พ.ศ/Year                .
  

(1) ข้าพเจ้า / I/ We                  สัญชาติ/Nationality                             . 
อยู่บ้านเลขที่/ Residing at      ถนน/ Road                          ต าบล/แขวง/ Sub-district                          .                         
อ าเภอ/เขต/ District                    จังหวัด/ Province                    ไปรษณีย์/ Postal Code                         . 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ  บริษัท นิวส์ เนต็เวิรค์ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
being a shareholder of  News Network Corporation Public Company Limited 

โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม                      หุน้  และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กับ                เสียง  ดังนี ้
Holding a total amount of                           share(s) and have a right to vote equal to             vote(s) as follows: 
     หุ้นสามัญ                      หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                                    เสียง 
  ordinary share(s)            share(s)  have a right to vote equal to                vote(s) 
      หุ้นบุริมสิทธ ิ                     หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ                                    เสียง 
  preference share(s)            share(s)  have a right to vote equal to                vote(s) 

(3) ขอมอบฉันทะให ้ 
       hereby appoint 

 

(3.1)                                     อายุ                        ปี 
               age                   years 

อยู่บ้านเลขที ่       ถนน                                      ต าบล/แขวง                             .                    
residing at        road               Tambon/Sub-district 
อ าเภอ/เขต                       จังหวัด                                         ไปรษณยี ์                                หรือ 
Amphur/District       Province                          Postal Code         or 

 

(3.2)          นายโกศล โพธิ์สุวรรณ                        อายุ        64           ปี 
                         Mr. Kosol Phosuwan                      age                    years 

อยู่บ้านเลขที่      70/225     ถนน  -        ต าบล/แขวง        คันนายาว                                  
residing at        road  Tambon/Sub-district       
อ าเภอ/เขต                     คันนายาว                  จังหวดั        กรุงเทพมหานคร          ไปรษณีย์  102030   หรือ 
Amphur/District             Province      Postal Code  or 
 

(3.3)          นายพินิจ วุฒิพันธุ์                        อายุ        73              ปี 
                         Mr. Pinit  Wuthipand                     age                    years 

อยู่บ้านเลขที่      99/45 ถนน -  ต าบล/แขวง      รามอินทรา          .                           
residing at       99/45 road - Tambon/Sub-district  Ramintra 
อ าเภอ/เขต            คันนายาว จังหวดั         กรงุเทพมหานคร ไปรษณีย์            10230 หรือ 
Amphur/District Kannayao Province     Bangkok Postal Code 10230 or 

โปรดกาเครื่องหมายหน้าชื่อผู้รับมอบฉันทะเพียงชือ่เดียว/ Please select only one proxy 

อากรแสตมป์ 
20 บาท 
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(3.4)          พลอากาศโทชาติชาย รอดบุญพา

   

อาย ุ        66             ปี 
 Air Marshal Chartchai Rodboonpha age                       years 

อยู่บ้านเลขท่ี      11              ถนน -                 ต าบล/แขวง      วังทองหลาง   
residing at       11 road - Tambon/Sub-district  Wangthonglang 
อ าเภอ/เขต              วังทองหลาง          จังหวดั         กรุงเทพมหานคร         ไปรษณีย์            10310               . 
Amphur/District Wangthonglang Province     Bangkok Postal Code 10310  
 

(3.5)          นายปฏิมา จีระแพทย์                      อายุ      53             ปี 
                         Mr. Patima Jeerapaet                     age             years 

อยู่บ้านเลขที ่                  3 ถนน  - ต าบล/แขวง     คลองตันเหนือ                                  
residing at         3 road  - Tambon/Sub-district Klongton-Nua 
 อ าเภอ/เขต                    วัฒนา จังหวดั         กรุงเทพมหานคร ไปรษณีย์           10110  หรือ 
Amphur/District  Wattana  Province     Bangkok Postal Code 10110 or 

 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  
ครั้งที่ 1/2563 ในศุกร์ ท่ี 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ เลขที่ 92 
ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

Only one of the above mentioned as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf in the Extraordinary General 
Meeting of Shareholders no. 1/2020 to be held Friday, 24 July 2020 at 14.00 hours, at Chaturathit Room, 3rd Floor, Golden 
Tulip Sovereign Hotel Bangkok, 92 Soi Saengcham, Rama 9 Road, Bang Kapi, Huaykwang, Bangkok 10310 or such other 
date, time and place should the meeting be postponed. 
 

(4) ขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าในการประชุมครัง้นี้ ดังนี้ 
In this meeting, I/ we authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 

 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 
2563 

Agenda 1 To certify the minutes of the shareholder meeting for the year 2020 held on  8 May  2020 
 

                 (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
                        Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจ้า ดงันี้ 
                         Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

         เห็นด้วย                   ไม่เห็นด้วย                        งดออกเสียง 
                                                             Approve      Disapprove     Abstain 
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วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ส าหรับ (ก) หุ้นสามัญในบริษัท เว็ลธ์ เวนเจอร์ส 
จ ากัด จ านวนไม่เกิน 1,800,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 40 ของจ านวนหุ้นทั้งหมด
ของบริษัท เว็ลธ์ เวนเจอร์ส จ ากัด และ (ข) สิทธิเรียกร้องในหนี้เงินกู้ของบริษัท เว็ลธ์          
เวนเจอร์ส จ ากัด ตามสัญญากู้ยืมเงินระหว่างบริษัท เว็ลธ์ เวนเจอร์ส จ ากัดและบริษัท 
Cleveland Universe Limited ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

Agenda 2 To consider and approve the acquisition of assets for (a) ordinary shares in Wealth 
Ventures Company Limited for the amount of not exceeding 1,800,000  shares in the ratio 
of not exceeding 40 of the total shares of Wealth Ventures Company and (b) right of claim 
in the loan of Wealth Ventures Company Limited according to the Loan Agreement 
between Wealth Ventures Company Limited and Cleveland Universe Limited dated 20 
May 2020 (as amended) 

 

                         (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
                         Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจ้า ดงันี้ 
                        Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

    

       เห็นด้วย                   ไม่เห็นด้วย                        งดออกเสียง 
                                                             Approve      Disapprove     Abstain 

 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือ

บริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ 

Agenda 3 To consider and approve registered capital increase of the Company and to consider and 
approve the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association of the Company 
regarding the registered capital so as to reflect the registered capital increase of the 
Company 

 

  (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 
                         Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 

(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจ้า ดงันี้ 
                         Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

         เห็นด้วย                   ไม่เห็นด้วย                        งดออกเสียง 
                                                             Approve      Disapprove     Abstain 
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)  

Agenda 4 To consider and approve the allocation of newly issued ordinary shares of the Company 
to be offered for sale to the existing shareholders proportionate to their respective 
shareholding (Rights Offering)  

 

                   (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
                       Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจ้า ดงันี้ 
                       Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

    

       เห็นด้วย                   ไม่เห็นด้วย                        งดออกเสียง 
                                                             Approve      Disapprove     Abstain 

 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัทจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate)  

Agenda 5 To consider and approve the authorisation for the board of directors of the Company to 
allocate the newly issued ordinary shares of the Company under a general mandate  

 

                   (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
                       Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจ้า ดงันี้ 
                       Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

         เห็นด้วย                   ไม่เห็นด้วย                        งดออกเสียง 
                                                             Approve      Disapprove     Abstain 

 
วาระที่ 6 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้าม)ี 
Agenda 6 Other business (if any) 

    (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                       Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจ้า  ดังนี้ 
                       Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

         เห็นด้วย                   ไม่เห็นด้วย                        งดออกเสียง 
                                                             Approve      Disapprove     Abstain 

 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนน
เสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
 Any vote cast by the proxy in any agenda which is not in compliance with this proxy form shall be invalid and shall not be 
regarded as the vote cast by me/us as the shareholder. 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น  รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
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In case I/ we do not indicate my/our intention to vote in any agenda, or indicate my/our intention unclearly or in case the 
meeting considers or resolves on any matter in addition to the above agendas, including where there is any change or addition of 
fact in any aspect, the proxy shall be entitled to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate. 
 

 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม  เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 Any actions performed by the proxy in the meeting, except where the proxy does not cast the vote as specified by me/us 
in the proxy form, shall have an effect as if such actions have been performed by me/us in all respects. 
 
 

    ลงชื่อ/ Signed........................................................................ผู้มอบฉันทะ/ Appointer 
                         (........................................................................) 
 

    ลงชื่อ/ Signed........................................................................ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy 
                          (........................................................................) 
 

    ลงชื่อ/ Signed........................................................................ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy 
                          (........................................................................) 
 

    ลงชื่อ/ Signed........................................................................ผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy 
                          (........................................................................) 
หมายเหตุ 

1. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting any may not split the number 
of shares to many proxies for splitting votes. 
 

2. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไว้ข้างต้น  ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อแบบ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  ตามแนบ  
In case there are agenda to be considered other than the agenda specified above, the Appointer can further specify in the 
attachment to the Proxy Form (Form B) 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
Attachment to the Proxy Form (Form B) 

 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) 
 Appointment of a proxy by the shareholder of News Network Corporation Public Company Limited 
 

 ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ  ห้องจตุรทิศ ชั้น 3 
โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ เลขท่ี 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน  เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

      For the Extraordinary General Meeting of Shareholders no. 1/2020 to be held Friday, 24 July 2020 at 14.00 
hours, at Chaturathit Room, 3rd Floor, Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok, 92 Soi Saengcham, Rama 9 Road, Bang Kapi, 
Huaykwang, Bangkok 10310 or such other date, time and place should the meeting be postponed. 

   

      
---------------------------- 

 

วาระที่ ............เรื่อง ....................................................................................................................................... 
Agenda         Subject: 
    (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                         Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf  in all matters as it deems appropriate 

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจ้า  ดังนี้ 
                         Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

         เห็นด้วย                   ไม่เห็นด้วย                        งดออกเสียง 
                                                             Approve      Disapprove     Abstain 

วาระที่ ............เรื่อง ....................................................................................................................................... 
Agenda         Subject: 
    (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                         Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf  in all matters as it deems appropriate 

(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจ้า  ดงันี้ 
                         Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

         เห็นด้วย                   ไม่เห็นด้วย                        งดออกเสียง 
                                                             Approve      Disapprove     Abstain 

วาระที่ ............เรื่อง ....................................................................................................................................... 
Agenda         Subject: 
    (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                         Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf  in all matters as it deems appropriate 

(ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจ้า  ดงันี ้
                         Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

         เห็นด้วย                   ไม่เห็นด้วย                        งดออกเสียง 
                                                             Approve      Disapprove     Abstain 
 



ส่ิงที่ส่งมาด้วย 10 
 

101/102 

วาระที่ ............เรื่อง ....................................................................................................................................... 
Agenda         Subject: 
    (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 
                        Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf  in all matters as it deems appropriate 

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจ้า  ดังนี้ 
                        Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

    

       เห็นด้วย                   ไม่เห็นด้วย                        งดออกเสียง 
                                                             Approve      Disapprove     Abstain 
 

วาระที่ ............เรื่อง ....................................................................................................................................... 
Agenda         Subject: 
    (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                         Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf  in all matters as it deems appropriate 

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจ้า  ดังนี้ 
                        Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

         เห็นด้วย                   ไม่เห็นด้วย                        งดออกเสียง 
                                                             Approve      Disapprove     Abstain 
 

วาระที่ ............เรื่อง ....................................................................................................................................... 
Agenda         Subject: 
    (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                        Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf  in all matters as it deems appropriate 

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจ้า  ดังนี้ 
                        Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

         เห็นด้วย                   ไม่เห็นด้วย                        งดออกเสียง 
            

                                                  Approve      Disapprove     Abstain 
 
 

วาระที่ ............เรือ่ง ....................................................................................................................................... 
Agenda         Subject: 
    (ก)   ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                         Authorize the proxy to consider and vote on my/our behalf  in all matters as it deems appropriate 

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของขา้พเจ้า  ดังนี้ 
                         Authorize the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

         เห็นด้วย                   ไม่เห็นด้วย                        งดออกเสียง 
                                                             Approve      Disapprove     Abstain 
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สถานท่ีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2563 
บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเดน้ ทวิลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพ  
เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

 
 


